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Anora Quality Safety and Environment Policy   
 
This policy is based on Altia’s Sustainability Roadmap, which sets out responsibility targets and is based on UN 
Sustainable Development Goals and will be updated once Anora’s Sustainability Road map is agreed upon. 
Management and implementation of quality, safety and environmental values is part of our sustainability work 
and thus are the most paramount for Anora. We are committed to continuous improvement of our operations 
considering the following principle requirements.  

 
• In developing our operations and products, we pay attention to the wishes and needs of our 

stakeholders, consumers, especially our clients and partners. We produce added value by providing 

profitable, high-quality products and services while taking into consideration the safety and well-being of 

the environment and our employees.  

• We ensure the safety of our own products and products marketed by us, when used in moderation.  

• We aim to minimize our impact on environment and climate and strive for carbon-neutral production. 

• We use first-class and high-grade raw materials in our production process, for example ground water  

and aim to decrease amount of wastewater.   

• We particularly invest in:  

   - The effectiveness of our business processes  

- Reducing scrapping  

- Ensuring and continuously improving the safety and quality of raw materials and final   

  products 

- Efficient use and recycling of energy, natural resources and materials 

- Preventing environmental degradation and reducing environmental impacts 

- Developing packaging materials and solutions in accordance with the principle of  

  sustainable development 

- Reducing sickness absences and accidents, preventive occupational health care as  

  well as reporting close calls and developing operations based on them 

- Promoting the protection of biodiversity, e.g. implementing a forest management plan  

  and supporting carbon-neutral farming 

• We comply with the laws, regulations and industry codes of the countries in which we operate. 

• The Executive Management Team, the management of each function as well as each employee within 

his/her sphere of influence is responsible for implementing these principles.  

• We promote these principles in our whole supply chain.  
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Anora laatu-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka 
 
Tämä politiikka pohjautuu Altian vastuullisuustyöhön, joka määrittää vastuullisuustavoitteet ja pohjautuu YK:n 
vastuullisuustavoitteille. Politiikka päivitetään kun Anoran vastuullisuustiekartta saadaan hyväksyttyä. Laatu,- 
turvallisuus,- ja ympäristöasiat ovat osa yhtiön vastuullisuustyötä ja niiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus 
ovat Anoralle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen 
huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset. 

• Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden sidosryhmiemme, kuluttajien, erityisesti 

asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa 

toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja 

työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin.  

• Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä.  

• Pyrimme minimoimaan vaikutuksemme ympäristöön ja ilmastoon ja tavoittelemme hiilineutraalia 

tuotantoa. 

• Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaisia ja korkealaatuisia raaka-aineita, esim. pohjavettä, 

ja pyrimme vähentämään jäteveden määrää. 

• Panostamme erityisesti:  

- Liiketoimintaprosessien tehokkuuteen  

- Hävikin pienentämiseen 

- Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja jatkuvaan 

parantamiseen 

- Energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen 

- Ympäristön pilaantumisen estämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen 

- Pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti 

- Sairaspoissaolojen sekä työtapaturmien määrän vähentämiseen, ennakoivaan 

työterveyshuoltoon sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja toiminnan kehittämiseen 

niiden pohjalta 

- Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen mm. metsänkäyttösuunnitelman 

toteutuksella ja tukemalla hiilineutraalia viljelyä 

• Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.  
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Anora kvaliteedi, ohutus- ja keskkonnaalane poliitika 
 
Käesolev poliitika põhineb Anora jätkusuutliku  arengu  tegevuskaval, mis seab vastutustundlikud eesmärgid ja 
lähtub ÜRO säästva arengu eesmärkidest. Poliitika uuendatakse pärast Anora vastutuse teekart kinnitamist. 
Kvaliteedi-, ohutus- ja keskkonnaalaste väärtuste määratlemine ja rakendamine on osa meie jätkusuutliku 
arengu alasest tööst ja seega Anora jaoks kõige olulisem. 
Oleme pühendunud pidevalt täiustama oma tegevusi arvestades järgmisi põhimõtteid. 
 

• Meie toodete ja tööoperatsioonide arendamisel arvestame huvigruppide, tarbijate ning  eelkõige oma 

klientide ja partnerite soovide ja vajadustega.  Me loome lisaväärtust pakkudes kasumlikke, 

kõrgekvaliteetseid tooteid ja teenuseid, arvestades samal ajal keskkonna ja meie töötajate 

turvalisusega.  

• Me tagame nii oma toodete kui partnerite toodete ohutuse vastutustundliku tarbimise korral. 

• Meie eesmärk on minimeerida oma mõju keskkonnale ja kliimale ning püüelda   süsinikuneutraalse 

tootmise poole. 

• Kasutame oma tootmisprotsessis esmaklassilisi ja kvaliteetseid tooraineid, näiteks põhjavett, ja eesmärk 

on reovee koguse vähendamine. 

• Eriliselt panustame:  

- meie äriprotsesside efektiivsusele  

- mahakandmiste vähendamisele 

- toorainete ja lõpptoodete ohutuse ja kvaliteedi kindlustamisele ja pidevale täiustamisele 

- energia, loodusvarade ja materjalide säästlikule kasutusele ja taaskasutamisele 

- keskkonna reostuse ennetamisele ja keskkonnamõjurite vähendamisele 

- pakkematerjalide ja –lahenduste arendamisele, mis on vastavuses jätkusuutliku arengu 

põhimõtetega 

- haiguspäevade ja tööõnnetuste vähendamisele, ennetavale töötervishoiule ja aruandluse 

ning töövõtete arendamisele nende põhjal 

- elurikkuse kaitse edendamisele nt. metsamajandamiskava elluviimine ja 

süsinikuneutraalse põllumajanduse toetamine. 

 

• Me järgime seadusi, määruseid ja kohalikke reegleid riikides, kus me tegutseme. 

• Vastutus kvaliteedi-, ohutus- ja keskkonnaalaste põhimõtete järgimise ja elluviimise eest lasub nii 

tippjuhtkonnal, osakonna juhtidel kui ka igal ettevõtte töötajal. 

• Me rõhutame käesolevaid põhimõtteid kogu tarneahelas.  


