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Kestävän kehityksen politiikka 
Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja 
akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa 
käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan 
sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä. 

Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin 
sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti 
eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun. 

Terrafamen toimintaa ohjaavat yhtiön strategia ja toimintatapaperiaatteet (CoC) sekä yhtiön arvoille, 
turvallisuus, sitoutuminen ja tehokkuus, pohjautuva toimintakulttuuri.  

Toimintaamme ohjaavat keskeiset kansainväliset aloitteet ja periaatteet ovat: 

• YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet 
• ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista 
• OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 
• OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan 
• YK:n Global Compact -aloite 
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 

Terrafame käy aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa molemminpuolisen arvostuksen hengessä. 
Toimintamme on läpinäkyvää ja noudatamme kestävästi eettisiä periaatteita. Tuotantomme on jäljitettävissä 
lopputuotteesta sen alkulähteille. 

Politiikan soveltaminen ja tavoitteet 

Terrafamen vastuullisuustyön perustana on Suomen Malmijalostus -konsernin vastuullisuuspolitiikka, jossa 
konserniyhtiöt sitoutuvat noudattamaan toimintaansa koskevia lakeja, määräyksiä, ohjeistusta ja huolellisuutta 
sekä jatkuvan parantamisen periaatetta.  

Terrafamen kestävän kehityksen politiikka kuvaa yhtiön toimintaperiaatteet ns ESG-jaottelun pohjalta (E) 
ympäristö- ja (G) hyvään hallinnointiin liittyvissä näkökohdissa. Sosiaalisiin (S) näkökohtiin liittyviä asioita 
käsitellään tarkemmin Terrafamen ihmisoikeuspolitiikassa, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.terrafame.fi sekä yhtiön sisäisesä henkilöstöpolitiikassa. 

Kestävän kehityksen politiikkaa sovelletaan Terrafamen kaikissa toiminnoissa louhinnasta asiakastoimituksiin ja 
kaikissa tätä ydinprosessia tukevissa toiminnoissa. Kaikki Terrafamen tuotanto- ja tukialueilla toimivat 
Terrafamen työntekijät, yhteistyökumppanit ja alihankkijat noudattavat yhtiön kestävän kehityksen politiikkaa. 
Ympäristövaikutusten osalta politiikka kattaa tuotanto- ja tukialueiden lisäksi myös ympäröivän alueen, jonne 
Terrafamen toiminnalla on vaikutuksia.  
Politiikan tavoitteena on ohjata Terrafamen toimintaan osallistuvien henkilöiden päivittäistä työtä niin, että 
toiminnalla tuetaan kestävän kehityksen periaatteita.  

 

http://www.terrafame.fi/
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Ympäristönäkökohdat 

• Parannamme jatkuvasti ympäristösuorituskykyämme sekä ympäristöriskien hallintaa.  

• Tavoitteenamme on viranomaisvaatimukset ylittävä toiminta ja negatiivisten ympäristövaikutusten 
pienentäminen.  

• Hyödynnämme luonnonvaroja vastuullisesti ja otamme huomioon luonnon monimuotoisuuden. 

• Torjumme ilmastonmuutosta yhdessä asiakkaiden kanssa edistämällä vähähiilistä sähköistä liikennettä.  

• Parannamme jatkuvasti energiatehokkuuttamme  

• Edistämme kiertotaloutta mm. hyödyntämällä tuotannon sivuvirtoja. 

Hyvä hallinnointi 

• Olemme sitoutuneet toiminnassamme hyvään hallintotapaan ja noudattamaan asianmukaisen 
huolellisuuden periaatetta koko toimitusketjussamme. 

• Terrafamen toimintatapaperiaatteet (Code of Conduct) määrittävät toimintatapoihin liittyvät yleiset vastuut ja 
velvollisuudet, jotka velvoittavat kaikkia Terrafamen tuotantoalueella toimivia. 

• Pyrimme toimintaan, joka on omistajillemme kannattavaa ja tuottavaa.   

• Raportoimme toiminnastamme ja yhtiön taloudellisesta kehityksestä avoimesti. 

Hyväksyminen ja tulkinta 

Terrafame Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän kestävän kehityksen politiikan 21. joulukuuta 2021 ja politiikka 
korvaa vuonna 2020 hyväksytyn kestävän kehityksen politiikan. Terrafame Oy:n toimitusjohtaja vastaa politiikan 
toimeenpanosta. Kestävän kehityksen johtaja, johtoryhmän jäsen, vastaa politiikan soveltamisen valvonnasta 
sekä tulkinnasta.Terrafamen sertifioidut johtamisjärjestelmät (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sekä 
yksityiskohtaiset turvallisuutta, ympäristöä ja laatua koskevat ohjeet tukevat politiikan soveltamista käytännössä. 
Dokumentti on julkinen. 
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