Finnairin ympäristö- ja energiapolitiikka
Finnair tarjoaa lyhyitä reittejä Aasian, Euroopan ja Amerikan välillä hyödyntäen Helsingin sijaintia.
Finnairin kattava reittitarjonta yhdistää useita Aasian ja Pohjois-Amerikan kaupunkeja yli sataan
Euroopan kohteeseen. Haluamme olla yksi maailman edistyksellisimmistä lentoyhtiöistä kestävän
kehityksen alueella.
Vastuullinen, läpinäkyvä ja tehokas ympäristö- ja energia-asioiden hallinta on osa Finnairin
liiketoimintaa ja johtamismallia. Finnair toteuttaa standardoidun ympäristönhallintajärjestelmän
mukaisia käytäntöjä ja pyrkii hyödyntämään toimialamme parhaita käytäntöjä.
Ympäristöhallintajärjestelmämme noudattaa jatkuvan parantamisen periaatetta.
Olemme sitoutuneet noudattamaan ympäristö- ja energialainsäädäntöä, säädöksiä sekä muita
sovellettavia sitoumuksia sekä ottamaan ennakoiden huomioon niissä tapahtuvan kehityksen.
Finnair tiedostaa, jatkuvasti arvioi ja vastaa sen toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.
Operatiiviselle toiminnalle on selkeästi määritellyt tavoitteet, jotta voimme parantaa
ympäristösuoritustamme ja energiatehokkuuttamme. Yhtiö seuraa, auditoi ja tarkastelee
suoritustaan sekä kerää ja analysoi tietoa sen ympäristövaikutuksista systemaattisesti.
Finnair on sitoutunut suojelemaan luontoa, minimoimaan energiankäyttöään ja pyrkii välttämään
vahingollisten aineiden ja jätteiden pääsyä ympäristöön. Yhtiö toteuttaa toiminnassaan
jätehierarkiaa: ehkäise, vähennä, käytä uudelleen, kontrolloi.
Olemme sitoutuneet lentoliikenteen yhteiseen hiilineutraaliin kasvutavoitteeseen vuodesta 2020
eteenpäin sekä puolittamaan lentojemme päästöt vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2005
verrattuna.
Käymme aktiivista ja avointa keskustelua sidosryhmiemme kanssa toimintojemme
ympäristövaikutuksista, ympäristö- ja energiatavoitteistamme sekä niiden tuloksista.
Kartoitamme ja arvioimme yhdessä henkilöstön, sidosryhmiemme ja muiden partnereidemme
kanssa ympäristöön liittyviä näkemyksiä ja yleisiä odotuksia.
Tutkimme mahdollisuuksia kestävän uusiutuvan energian käyttöönottoon yhdessä
partnereittemme kanssa.
Edellytämme myös keskeisiltä yhteistyökumppaneiltamme vastuullisia ympäristöjohtamisen
käytäntöjä.
Tämä yleinen politiikka koskee kaikkia Finnairin yksiköitä, toimintoja ja tasoja. Finnairin
ympäristöhallintajärjestelmän mukaiseen toiminnan laajuuteen kuuluvat lentotoiminnan operaatiot,
konsernin hallinnoimien kiinteistöjen energiankulutus ja cateringpalvelut.
Finnairin hallitus on vahvasti sitoutunut tämän politiikan toteuttamiseen ja tarjoamaan tarvittavat
osaavat tekijät sen täytäntöönpanoon.
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Finnair Environmental and Energy Efficiency policy
Finnair flies between Asia, Europe and North America with an emphasis on short connections via
Helsinki. Finnair's extensive network connects multiple cities in Asia and North America with over
100 destinations in Europe. Finnair strives to be among the leading airlines in the sustainable
development of the aviation sector.
Responsible, transparent and effective environmental management is integral to Finnair’s business
agenda and leadership model. The Group implements standardized environmental management
practices and strives to apply the best practices in the aviation sector. Finnair Group’s
environmental management system follows the principles of continuous improvement.
Finnair is committed to complying with environmental and energy regulation, legislation and other
applicable obligations while also anticipating developments in these fields.
Finnair acknowledges, continuously assess and responds to its environmental aspects and impacts.
Clearly defined objectives are set within Finnair Group’s operational management system to
improve its environmental performance and energy efficiency. The company monitors, audits and
reviews its performance as well as collects and analyses data systematically on its impacts to the
environment.
Finnair is committed to protect the natural environment, minimise the use of energy, and strives to
minimise release of waste and harmful substances to the environment. Finnair shall enforce
pollution prevention hierarchy in its functions; prevent, reduce, reuse, control.
Finnair Group is committed to the airline industry’s common goal of carbon neutral growth from
2020 onwards, and to halve the industry’s carbon emissions by 2050 compared to the 2005 level.
With our stakeholders, we conduct an active and open reciprocal dialogue about the effects of our
activities, environmental and energy efficiency related issues, targets and results.
Together with personnel, key stakeholders and other partners, the Group proactively surveys the
environmental concerns and viewpoints.
Together with its partners, Finnair Group explores possibilities for the sustainable deployment of
renewable energy.
Finnair also requires responsible environmental management practices from its essential business
partners.
This general policy shall apply to all unit, function and subsidiary levels at Finnair. Finnair
environment management system scope includes flight operations, energy consumption of
corporate facilities, and catering services.
Finnair’s Executive Board is strongly committed to executing this policy and to providing the
necessary competent resources for its implementation.

REV 3.1/ 27.05.2019

