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Gina Tricot’n ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikkamme ja ympäristötavoitteidemme ovat merkittäviä välineitä työssämme 
ympäristön huomioon ottamiseksi ja toimintamme jatkuvaksi parantamiseksi.

Tieto 
Meidän tulee tiedottaa, kouluttaa ja motivoida työntekijöitämme tekemään työnsä 
ympäristön kannalta vastuullisesti. Ympäristövastuun tulee olla luonnollinen osa päivittäistä 
toimintaamme. Ympäristölainsäädännön ja viranomaisvaatimusten tulee olla 
ympäristötyössämme vähimmäistasona, ja päämääränämme on ylittää vaatimukset. 

Valikoima 
Meidän tulee hyödyntää mahdollisuus vaihtaa materiaaleja ja/tai tuotteita vähemmän 
haitallisiin sekä lisätä kestävämmistä materiaaleista valmistettujen tuotteiden osuutta 
valikoimassamme. Tavarantoimittajiemme tulee noudattaa toimintamaidensa lakeja ja 
säädöksiä. Rajoitettujen kemikaalien luettelo tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla, jotta 
voisimme yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa varmistaa noudattavamme REACH-
kemikaaliasetusta ja toimialamme standardeja. 

Myymälät ja konttorit 
Meidän tulee asettaa ympäristönäkökohdat etusijalle uusia myymälöitä perustaessamme 
ja edistää ympäristöä hyödyttäviä toimenpiteitä nykyisissä toimitiloissamme. Meidän tulee 
käyttää energiaa vastuullisesti ja säästeliäästi ja tehdä sopimukset uudistuvista lähteistä 
saatavan energian käytöstä sekä myymälöissämme että konttoreissamme. Meidän tulee 
työskennellä jätteen määrän minimoimiseksi ja kierrättää se minkä voimme. 

Kuljetukset
Meidän tulee ottaa ympäristö huomioon tuotteidemme kuljetuksissa ja tehdä jatkuvasti töitä 
ympäristövaikutustemme pienentämiseksi. Meille on tärkeää vähentää kuljetusten määrää ja 
siten hiilidioksidipäästöjä esimerkiksi hyödyntämällä kuorma-autojen lastaustila 
optimaalisesti. Yksi pitkän aikavälin tavoitteistamme on myös puhtaampien kuljetusten 
käyttäminen ja lentokuljetusten vähentäminen.

Matkat
Meidän tulee matkapolitiikassamme säädellä työmatkoja siten, että ne ovat mahdollisimman 
kustannustehokkaita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia. Meidän tulee matkustaa ainoastaan 
tarpeen tullen ja aina ympäristö huomioon ottaen.

Tiedo 
Tieto Gina Tricot’n ympäristövaikutuksista ja ympäristötyöstä on tärkeää, ja sen tulee olla 
kaikkien saatavissa. Meillä tulee olla hyvät välit asiakkaisiimme ja muihin sidosryhmiimme 
voidaksemme hyödyntää heidän mielipiteitään toimintamme kehittämisessä.



Ympäristöpolitiikkamme noudattamiseksi meidän tulee

Ottaa ympäristö huomioon investoinneissa ja pitää huoli siitä, että ympäristöä hyödyttävien 
toimien kustannukset ovat pitkällä aikavälillä tuottavia.

Hyödyntää tietoamme ympäristöasioista sekä tukea ja kannustaa työntekijöitämme 
tiedottamalla ja antamalla heidän osallistua.

Tukea ja kannustaa tavarantoimittajiemme ja asiakkaidemme ympäristötietoisuutta sekä 
tehdä heidät tietoisiksi omasta ympäristövastuustaan.

Työskennellä aktiivisesti yhteistyössä muiden yritysten, tavarantoimittajien, viranomaisten ja 
järjestöjen kanssa kestävämmän tekstiilituotannon hyväksi. Yhteistyö lisää 
vaikutusmahdollisuuksiamme.

Selkeästi merkitä vaihtoehtoisista materiaaleista valmistetut tuotteet, jotta asiakkaiden on 
helpompi tehdä aktiivinen valinta ympäristön hyväksi.

Pohjata ympäristötavoitteemme omiin ympäristövaikutuksiin ja jatkuvasti seurata, arvioida ja 
tarkistaa ympäristöpolitiikkaamme.

Asettaa jatkokäyttö ja kierrätys etusijalle.

Asettaa työ ympäristön hyväksi etusijalle ja osoittaa siihen varoja.

Levittää hyviä ideoita ja kokemuksia.


