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Vastuullisuuden kohokohdat 2020

VASTUULLISUUDEN KOHOKOHDAT 2020

Suomen valtio 
osti Vapo Oy:ltä

yli 1 000
hehtaaria luonto- 

arvoltaan merkittäviä 
soita luonnon 

monimuotoisuuden 
lisäämiseksi.

Great Place to Work 
henkilöstötyytyväisyys- 
tutkimuksen mukaan 
työntekijöidemme 
kokema luottamusindeksi

oli 68 %,
viisi prosenttiyksikköä 
enemmän kuin v. 2019.

Kekkilä-BVB investoi 
Alankomaissa kookos-
kuidun tuotantolinjaan, 
jolloin tuotantoprosessin 
vedenkulutus laski muihin 
toimittajiin verrattuna

10–30 %

97 %
kaikista työn- 
tekijöistämme 
suoritti sisäisen 

Safety First!  
verkkokurssin, ja

87 %
kaikista tuotanto- 
työntekijöistämme 
osallistui ulkoiseen 

turvallisuus- 
koulutukseen.

Pohjanmaalla Teuvan 
 kompostointilaitoksessa  
Kekkilä-BVB alkoi tarjota 

 kasvihuoneviljelijöille 
 kiertotalousratkaisuja.

Vapo Oy lahjoitti 
ja myi lähes

400 hehtaaria
turvetuotannosta 
poistuneita alueita 
Suomessa 4H-järjestölle 
metsitettäväksi 
hiilinieluiksi.

Pisimmällä kiertotaloutta 
edistävistä Vapo Refinery 
-projekteista oli

Biostimulantit,
joka eteni suunnitellusti 
yhteistyössä asiakkaiden ja 
ekosysteemin kanssa.

Alankomaissa työturvallisuus 
parani huomattavasti: 
tapaturmataajuus pieneni

 40 % 

Vuonna 2021 
vastuullisuus on osa 
lyhyen aikavälin 
kannustintavoitetta 
kaikissa toiminta-
maissamme ja 
organisaation joka 
tasolla.

Alankomaissa tuotamme jo
 25 %
kuluttamastamme sähköstä 
omilla aurinkopaneeleilla.

Nevelissä uusiutuvan 
energian osuus oli

67 %
(54 % vuonna 2019)

Suomen toimintojemme 
hiilidioksidipäästöt  

olivat 832 kilotonnia  
CO2-ekv, ja ne

laskivat 18 %
vuoden 2018 tasosta.

Elinkaariarvioinnin mukaan 
Novactorin Ilomantsissa tuotetun 
aktiivihiilen hiilijalanjälki on 

kolmannes
hiilestä tuotetun aktiivihiilen 
hiilijalanjäljestä.
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Vapo-konserni ja toimintapaikat

VAPO-KONSERNI JA TOIMINTAPAIKAT

Vapo Group

ENERGY

Nevel*
Vapo Fuels

GROW&CARE

Kekkilä-BVB
G&C Materials Oy

NEW BUSINESSES

Vapo Ventures
Novactor

Supply Chain Management

Group Services

*Vapo-konserni on myynyt 
Nevel Oy:n Ardianille. 
Myynti saatettiin päätökseen 
28.1.2021.

Toimintapaikat

Pääkonttori

Australia Kiina USA Meksiko
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Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2020 haastava 
toimintaympäristö

Vuosi 2020 oli kaikille arvaamaton. 
Vuoden 2020 merkittävin tapahtuma 
oli eittämättä vaarallisen koronavirus-
pandemian puhkeaminen. Se vaikutti 
kaikkiin, myös meihin. 

Vapo-konserni otti heti käyttöön pro-
sesseja ja valvontatoimia, joiden avulla 
työntekijöille aiheutuvat riskit mini-
moidaan ja samalla säilytetään toimi-
tusvarmuus asiakkaillemme. Vuoden 
2020 maaliskuusta lähtien olemme 
keskittyneet erityisesti työntekijöi-
demme terveyteen ja turvallisuuteen. 

Strategian toteutus etenee  
ja sen kehitys jatkuu 

Vapo-konserni on onnistuneesti 
toteuttanut strategiaansa kasvavilla 
globaaleilla kasvualustamarkkinoilla. 
Vuonna 2019 toteutetun hankinnan 
myötä Kekkilä-BVB:stä tuli Euroopan 
suurin ammattiviljelijöille suunnattu-
jen kasvualustamarkkinoiden toimija. 
Kekkilä-BVB:n liikevaihto vuonna 
2020 oli noin 300 miljoonaa euroa, ja 
haluamme edelleen kasvaa. 

Uusien, innovatiivisten tuottei-
den sisäinen tuotekehitys on eden-
nyt suunnitelmien mukaisesti. Nyt 
vuonna 2021 Vapo-konsernin ensim-
mäisellä Novactor-aktiivihiilitehtaalla 
Ilomantsissa ollaan aloittamassa kau-
pallista tuotantoa. Se pystyy valmis-
tamaan turpeesta ja muista biomas-
soista aktiivihiiltä, jota käytetään esi-
merkiksi veden ja ilman puhdistuk-
seen. Tehdas on alallaan Euroopan 
nykyaikaisin laitos.

Toimintaympäristön muutos 
edellytti strategian päivittämistä

Päästöoikeuksien hinnan viisinker-
taistuminen kolmessa vuodessa ja 
poliittinen päätös kaksinkertaistaa 
energiaturvevero Suomessa johti-
vat vertaansa vailla olevaan energia-
turpeen kysynnän laskuun vuonna 
2020. 

Toimintaympäristön nopean muutok-
sen vuoksi päätimme päivittää strate-
giaamme, ja sen tuloksena Nevel Oy 
myytiin Ardianille. Järjestely vahvisti 
tasettamme ja vapautti resursseja kan-
nattavalle kasvulle muilla liiketoi-
minta-alueillamme. 

Tyydyttävä tulos vaikeassa 
toimintaympäristössä 

Vapo-konsernin liikevaihto kas-
voi hiukan edellisvuodesta, ja se oli 
yhteensä 544,9 (533,7) miljoonaa 
euroa. Grow&Care-divisioonan erit-
täin positiivinen liiketoiminnan kehi-
tys mahdollisti liikevaihdon kasvun. 
Erityisesti Kekkilä-BVB:n harrastepuu-
tarhureihin keskittynyt vähittäiskau-
pan toimiala kasvoi merkittävästi. 
Aikainen kevät ja koronapandemia 
kasvattivat puutarhanhoidon toimi-
alaa huomattavasti.

Vapo-konsernin vertailukelpoi-
nen EBITDA oli lähes edellisvuoden 
tasolla, vaikka energiaturpeen liike-
vaihto ja EBITDA laskivat molemmat 
yli 25 prosenttia.

Kannattavuuden ansiosta  
voimme olla vastuullinen yhtiö

Yhtiöiden ensisijainen vastuu on 
taata pitkäaikainen kannattavuus. 
Tämä oli myös Neveliä koskevan stra-
tegisen järjestelyn syynä. Sen avulla 
voimme tehdä vastuullisia sijoituksia 
tulevaisuuteen. 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuosina 2019 ja 2020 toteutimme 
menestyksekkäästi kustannustehok-
kuusohjelmaa parantamalla toiminto-
jemme tehokkuutta yli 30 miljoonalla 
eurolla. Nopeasti laskevan energiatur-
peen kysynnän vuoksi käynnistimme 
uuden kustannussäästöohjelman, 
jonka tavoitteena oli vähentää kiin-
teitä kustannuksia noin 25 miljoo-
nalla eurolla seuraavien 2–3 vuo-
den aikana. Tämä johti valitettavasti 
myös tarpeeseen vähentää henkilös-
tökustannuksia enintään 25 henki-
löllä. Siirtojen, vapaaehtoisten talou-
dellisten tukipakettien ja luonnollisen 
poistuman vuoksi lopullinen irtisano-
mismäärä oli kuitenkin viisi.

Edistyminen Vapo-konsernin 
vastuullisuuden painopistealueilla

Vastuullisuus on Vapo-konsernin 
strategian ytimessä. Meillä on yhtei-
set arvot ja yhteinen tarkoitus, jotka 
kiteytyvät johtoajatuksessamme Sus-
tainable Everyday Living. Vapo-kon-
sernin pitkän aikavälin vastuullisuus-
tavoitteena on saavuttaa nettoposi-
tiivisuus sekä toiminnassa että tuot-
teidemme ja palveluidemme käytössä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme 

https://www.kekkila-bvb.com/fi/
https://www.novactor.com/
https://nevel.com/fi/
https://www.ardian.com/
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kokonaisvaikutustamme ympäristöön, 
terveyteen, yhteiskuntaan ja tietopää-
oman kerryttämiseen, ja tässä arvi-
ossa positiivisten vaikutusten on oltava 
negatiivisia suuremmat.

Tällä hetkellä Vapo-konsernilla on 
kaksi vastuullisuuteen liittyvää kes-
keistä painopistealuetta: huolehdimme 
ympäristöstä ja huolehdimme työnte-
kijöidemme hyvinvoinnista. 

Ympäristövastuullisuuteen liittyvät 
tavoitteemme mitataan arvioimalla, 
miten etenemme kohti hiilineutraa-
lia yhteiskuntaa (hiilidioksidipäästöt) 
ja miten toimintamme tukee luonnon 
monimuotoisuutta ja luonnonvaro-
jen kestävää käyttöä. Lisäksi jatkamme 
vesistövaikutuksemme vähentämistä 
sekä vettä säästävien tuote- ja palvelu-
ratkaisujen edistämistä. Vaikutustamme 
kiertotalouteen seurataan lisäämällä 
materiaalitehokkuutta, kierrätystä ja 
kierrätettyjen materiaalien käyttöä.

Keväällä 2020 Vapo-konserni asetti kun-
nianhimoisen tavoitteen puolittaa Suo-
men toimintojen hiilidioksidipääs-
töt vuoteen 2025 mennessä. Yhteenlas-
ketut päästömme olivat vuonna 2018 
noin 1,2 miljoonaa tonnia, joista Suo-
men osuus oli noin miljoona tonnia. 
Vuonna 2020 Suomen toimintojen hiili-
dioksidipäästöt vähenivät 18 prosentilla 

(verrattuna vuoteen 2018), ja uskomme 
voivamme saavuttaa hiilidioksidin pääs-
tövähennystavoitteemme vuoteen 2025 
mennessä.

Merkittävimmät työntekijöiden hyvin-
vointia koskevat tavoitteemme ovat 
nolla tapaturmaa ja nollatoleranssi kai-
kenlaista syrjintää ja epäasiallista käy-
töstä kohtaan. Vuoden aikana onnis-
tuimme parantamaan sijoitustamme 
kansainvälisessä Great Place to Work  
-kyselyssä. Yhtiön työntekijöiden luot-
tamusindeksi parani edellisvuoden 63 
prosentista 68 prosenttiin. Tämä tar-
joaa erinomaisen perustan pyrkimyk-
sellemme olla yksi Euroopan parhaista 
työpaikoista.

Vastuullisuus ohjaa investointeja

Vastuullinen liiketoiminta on yrityksille 
kilpailuvaltti. Tätä silmällä pitäen Vapo-
konserni keskittyy siirtämään myös tuo-
tekehityksen painopisteet kohti tätä 
tavoitetta. Pyrimme hyödyntämään 
maa-alueitamme uusilla tavoilla tutki-
malla mahdollisuuksia sellaisten lupien 
hankkimiseen, joiden avulla turvetuo-
tannosta poistuneita alueita voitaisiin 
käyttää päästöttömään energiantuotan-
toon tai hiilen sitomiseen. Vuonna 2020 
edistyimme merkittävästi kartoittaes-
samme mahdollisuuksia hankkia lupia 
tuulipuistoille Suomen kiinteistömail-

lamme. Meillä on puoli tusinaa han-
ketta, joita toteutamme nyt sekä yksin 
että yhdessä valittujen kumppaneiden 
kanssa.
 
Kekkilä-BVB:n toimintaa ja tuotekehi-
tystä ohjaa periaate ympäristövaikutus-
ten minimoinnista ja yhtiön lopputuot-
teiden käytön positiivisten vaikutusten 
maksimoinnista, olipa kyse elintarvike-
tuotannosta, miellyttävämpien ympäris-
töjen luomisesta tai veden säästämisestä.

New Businesses  divisioonassa vastuul-
lisuus on myös tärkeä ohjenuora kai-
kessa innovoinnissa. Yksikään idea tai 
aloite ei voi edetä hankevaiheeseen, 
ellei se täytä tiukkoja vastuullisuuden 
kriteerejä. Tavoitteenamme on tuottaa 
uusia korkeamman jalostusasteen tuot-
teita mahdollisimman vastuullisesti ja 
energiatehokkaasti sekä vähäisin pääs-
töin, ja haluamme tuotteidemme hel-
pottavan ihmisten arkea. Vapo-kon-
sernin tavoitteena on jatkaa investoin-
teja aktiivihiilen sekä muiden lisäarvoa 
tuottavien tuotteiden kehittämiseen ja 
tuotantoon.

Haluamme osoittaa tämän raportin 
avulla, että vastuullisuus on nyt ja tule-
vaisuudessa Vapo-konsernin strategian 
ytimessä. Tutustu tapaamme toteuttaa 
vastuullisuusstrategiaa ja mielenkiintoi-
siin esimerkkitapauksiin!

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vesa Tempakka
Toimitusjohtaja, Vapo-konserni

https://www.greatplacetowork.fi/
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Vastuullisuustavoite, päämää-
rät ja pitkän aikavälin tavoit-
teet ohjaavat Vapo-konsernin 
toimintaa.

Vastuullisuus on Vapo-konsernin 
strategian ja tavoitteiden ytimessä – 
Sustainable Everyday Living. Vastuul-
lisuustyömme eteni vuonna 2020 ja 
on keskeinen osa Vapo-konsernin lii-
ketoimintojen kehitystä.

Vapo-konsernin vastuullisuustavoit-
teet ja pitkän aikavälin tavoitteet kes-
kittyvät kahteen alueeseen: huoleh-
dimme ympäristöstä ja huolehdimme 
työntekijöidemme hyvinvoinnista. 
Vastuullisuusstrategioita ja  ohjelmia 
toteutetaan suunnitellusti kunkin lii-
ketoiminnan osalta asiakkaiden tar-
peiden ja YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti.

Vastuullisuustavoitteemme on tulla 
nettopositiiviseksi yhtiöksi otta-
malla huomioon toimintamme, tuot-
teidemme ja palveluidemme vai-
kutukset ympäristöön, terveyteen, 
yhteiskuntaan ja tietopääoman ker-
ryttämiseen.

Vastuullisuus Vapo-konsernissa

VASTUULLISUUS VAPO-KONSERNISSA

VASTUULLISUUSTAVOITE: TEHDÄ VAPO-KONSERNISTA NETTOPOSITIIVINEN YHTIÖ

Päämäärät – nyt! Pitkän aikavälin päämäärät

Kohti
hiilineutraalia
yhteiskuntaa

Luonnon moni-
muotoisuuden
turvaaminen ja
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Kiertotalouden
lisääminen paremman
materiaalitehokkuuden 
avulla, tehokas kierrätys 

ja kierrätettyjen  
materiaalien

hyödyntäminen

Vesistöille aiheutu- 
vien haitallisten

vaikutusten  
minimointi ja  
vedenkäytön 
tehokkuuden 

 parantaminen

Nolla tapaturmaa
(terveys ja turvallisuus

ensin!)

Syrjinnän ja epäasiallisen
käyttäytymisen
nollatoleranssi

Puolitamme
hiilidioksidipäästöt

omassa
tuotannossamme

vuoteen 2025 
mennessä

Ei
hävikkiä

vuoteen 2030
mennessä

Paras työpaikka (Great Place to Work 
parhaassa neljänneksessä Euroopassa)

vuoteen 2030 mennessä
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Painopistealueet vastaavat 
sidosryhmiemme odotuksia

Vastuullisuustavoitteemme ja paino-
pistealueemme ovat linjassa vuoden 
2019 lopussa tehdyn olennaisuusar-
vion kanssa. Olennaisuusanalyysista 
saamamme näkemykset vaikuttavat 

OLENNAISUUSMATRIISI

Muut teemat

  2. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
   50 % omassa energiantuotannossa

  3. Uusien tuotteiden ja kasvualusta- 
  tuotteiden nettopositiivinen vaikutus

  6. Kiertotalouden tukeminen lisäämällä 
  materiaalitehokkuutta, tehokasta 
  kierrätystä sekä kierrätysmateriaalien 
  hyödyntämisellä

  7. Ei hävikkiä

  8. Nolla tapaturmaa

  9. Nollatoleranssi koskien syrjintää ja 
  epäasiallista käytöstä

10. Innostavin/houkuttelevin työpakka

11. Älykkäät palvelukonseptit elämiseen 
  ja ruuan tuotantoon

12. Veden käytön optimointi

13. Muovin käytön vähentäminen ja 
  kierrätyksen lisääminen

14. Työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyö- 
  kumppaneiden hyvinvoinnin lisääminen

16. Vastuullisuuden läpinäkyvyys ja sen 
  merkityksen ymmärtäminen

vahvasti vaikutustemme hallintaan, 
tavoitteidemme asettamiseen sekä 
raportointimme sisältöön ja rakentee-
seen.

Ympäristökysymykset (erityisesti siir-
tyminen vähähiilisyyteen ja luonnon 
monimuotoisuus) ovat edelleen kaik-

kien keskeisten sidosryhmiemme tär-
kein kiinnostuksen kohde. Keskeisiä 
sidosryhmiä ovat konsernin sidosryh-
mät (omistajat, kansanedustajat, kau-
pungit, kansalaisjärjestöt, tiedotus-
välineet, viranomaiset ja urakoitsijat) 
ja toimialakohtaiset asiakkaat (Vapo 
Energyn asiakkaat, Kekkilä-BVB:n 

vähittäismyynti- ja ammattiviljelijä-
asiakkaat sekä Novactorin sidosryh-
mät). 

Suomessa käytiin vuoden aikana vil-
kasta keskustelua energiaturpeen tule-
vaisuudesta. Keskustelussa korostet-
tiin toimitusvarmuuden merkitystä ja 
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Vähäinen Vaikutus ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan
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Biodiversiteetin 
lisääminen ja 
luonnonvarojen
kestävä käyttö

Vesistövaikutusten minimointi 
ja vedenkäytön tehokkuuden 
lisääminen

Pääteemat

VASTUULLISUUS VAPO-KONSERNISSA

Siirtyminen kohti hiili- 
neutraalia yhteiskuntaa

Kestävien ja vastuullisten 
turve tuotantomenetelmien 
kehittäminen ja soiden 
ennallistaminen

*Pystyakselilla merkitys vaihtelee keskimääräisen ja korkean välillä.
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sitä, millaisia taloudellisia ja sosiaali-
sia vaikutuksia sillä on turveteollisuu-
delle.

Vastuullisuuden hallinnointi 
Vapo-konsernissa

Vapo-konsernissa vastuullisuudesta ja 
vastuullisuusstrategiasta vastaa kon-
sernin johtoryhmässä 
konsernin toimitusketjusta ja vas-
tuullisuudesta vastaava johtaja ja sen 
toteutuksesta 

laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjoh-
taja. Toimialakohtaisten vastuulli-
suusohjelmien toteutus kuuluu liike-
toimintajohdon vastuulle. Taloudelli-
sen vastuun raportointi on konsernin 
talousjohtajan vastuulla. 

Ympäristövastuuseen ja työturvalli-
suuteen liittyvistä kokonaisuuksista 
vastaa laatu-, turvallisuus- ja ympäris-
töjohtaja ja henkilöstön hyvinvoin-
tiin ja työterveyteen liittyvästä koko-
naisuudesta konsernin henkilöstö-

johtaja. Tarkastusvaliokunta seuraa 
säännöllisesti vastuullisuuden toteu-
tumista. Vapo-konsernin hallitus ja 
tarkastusvaliokunta tarkastavat ja 
hyväksyvät vastuullisuusraportin.

Sidosryhmäyhteistyö  
on elinehto

Vapo-konsernin sidosryhmäyhteis-
työ alkaa paikalliselta tasolta ja jatkuu 
maiden rajat ylittävään kansainväli-
seen toimintaan. 
 

VASTUULLISUUS VAPO-KONSERNISSA

Jatkuva vuoropuhelu, palaute ja pitkä-
aikainen yhteistyö ovat keskeisiä kei-
noja lisätä yhteisymmärrystä sidos-
ryhmien ja Vapo-konsernin kesken. 
Tavoitteenamme on verkostoitua tär-
keiden tahojen kanssa sekä kerätä ja 
jakaa konsernin liiketoiminnalle ja 
asiakkaille olennaista tietoa säännöl-
lisesti. Sidosryhmiltä saatu palaute 
ohjaa osaltaan tuotteiden ja palvelui-
den kehitystyötä sekä yrityksen toi-
mintatapoja. Lisäksi seuraamme ja 
arvioimme julkista keskustelua.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys 
kasvaa jatkuvasti, koska myös mark-
kinat, tutkimus ja sääntely kansain-
välistyvät. Vapo-konsernin yhtiöt eri 
maissa ovat paikallisten ja kansain-
välisten järjestöjen aktiivisia jäseniä 
(esim. International Peatland Society 
ja Growing Media Europe). Kansain-
välinen energia- ja kasvualusta-alan 
edunvalvonta keskittyy EU:n toimieli-
miin Brysselissä.

Vuonna 2020 sidosryhmäyhteistyössä 
keskityttiin erityisesti energiaturpeen 
tulevaisuuteen ja turpeen vaihtoeh-
toisiin käyttömuotoihin.

Keskeiset johtamistapamme muutokset vuoden 2020 aikana

Perusta uudistetulle vastuullisuustyöllemme yhtiön 
tarkoituksen (Sustainable Everyday Living) täyttämi-
seksi valettiin vuonna 2019. Silloin luotiin uusi 
vastuullisuusstrategia selvine tavoitteineen ja sovittiin 
pitkän aikavälin päämäärät, päivitettiin yritysvastuu-
politiikka (joka käsittelee työterveyden ja  turvallisuu-
den, ympäristön ja laatuasioiden toimintaperiaattei-
ta) ja luotiin kaikille työntekijöille uusia pakollisia 
verkkokoulutuksia, jotka käsittelevät eettisiä toiminta-
ohjeita, tietoturvatietoisuutta sekä työturvallisuutta.

Vuonna 2020 toteutettiin vastuullisuussuunnitelmia 
ja kerrottiin vastuullisuustoimiemme edistymisestä 
sekä sisäisesti että ulkoisesti. Viime vuonna kiinnitim-
me erityistä huomiota vastuullisuusviestintään: 
meistä julkaistiin yli 100 ulkoista artikkelia, ja me itse 
laadimme yli 200 vastuullisuutta käsittelevää julkaisua 

sosiaalisen median kanavillemme sekä yli 100 artikke-
lia Vapo-konsernin intranet-sivustolle. Pidimme myös 
useita sisäisiä vastuullisuusasioita käsitteleviä tiedo-
tustilaisuuksia työntekijöillemme. Vuoden 2020 
lokakuussa toteutetussa Great Place to Work  kyselys-
sä saimme erinomaisen tuloksen vastuullisuustyös-
tämme: 4 (asteikolla 1–5), joka arvioitiin väittämällä 
”Vastuullisuus (yritysvastuu) on hyvällä tasolla 
yhtiömme toiminnoissa.” Tämä on tunnustus siitä, 
että työntekijämme ovat sitoutuneet vastuullisuus-
työhön ja että he ovat ylpeitä suunnasta, johon 
olemme vastuullisuustyöllämme pyrkimässä.

Sitouttaaksemme henkilöstöämme entistäkin enem-
män päätimme sisällyttää vastuullisuuden kaikkien 
työntekijöidemme lyhyen aikavälin kannustintavoit-
teeseen vuonna 2021.

https://www.vapo.com/vastuullisuus/sosiaalinen-vastuu/sidosryhmat
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Huolehdimme ympäristöstä

Olemme sitoutuneet 
minimoimaan toimintamme 
haitalliset vaikutukset 
ympäristöön.

Vuonna 2019 päivitimme Vapo-kon-
sernin yhteisen ympäristöstrategian 
ja pitkän aikavälin vastuullisuusta-
voitteet: vähennämme päästöjämme 
vesistöön ja ilmastoon, tuemme luon-
non monimuotoisuutta ja hyödyn-
nämme luonnonvaroja kestävällä 
tavalla sekä edistämme kiertotalo-
utta parantamalla materiaalitehok-
kuutta ja vähentämällä jätteiden mää-
rää. Jokaisella liiketoiminnallamme 

on ympäristövastuuohjelma, jossa on 
määritetty toiminnan merkittävim-
mät vuosittaiset parannustavoitteet.

Johtamisjärjestelmän sertifiointi, joka 
kattaa sekä ISO 9001 -laatujärjestelmän 
että ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän, 
auttaa koordinoimaan ja ohjaamaan 
toimintaamme asiakkaiden ja lain-
säädännön vaatimusten täyttämiseksi 
sekä keskittymään toimintamme jat-
kuvaan parantamiseen, tuloksellisuu-
teen ja tehokkuuteen. Lisäksi olemme 
dokumentoineet huolellisesti turpeen 
vastuullisuuskonseptimme Suomessa, 
Ruotsissa ja Virossa, ja se on suunnattu 

erityisesti uusien toimialojen asiak-
kaille ja sidosryhmille.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on 
saavuttaa nettopositiivisuus toimin-
nassamme. Toteutimme konsernin lii-
ketoiminnoille Upright Project -net-

tovaikutusten arvioinnin, ja hyödyn-
nämme mallia Kekkilä-BVB:n vastuul-
lisuustyössä ja korkean jalostusasteen 
tuotteiden lisäkehitystyössä.

Vuonna 2020 ympäristöhavainto-
jen määrä laski edellisvuoteen verrat-
tuna koronapandemian aiheuttamien 
matkustusrajoitusten vuoksi: niitä 
oli Vapo-konsernissa yhteensä 753 
(vuonna 2019 vastaava luku oli 870). 
Viime vuonna 408 työntekijäämme 
(38 prosenttia kaikista työntekijöis-
tämme) suoritti uuden ympäristövas-
tuullisuutta koskevan verkkokurssin. 

Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Kunnianhimoisena tavoitteenamme 
on puolittaa Suomen toimintojemme 
hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 
mennessä ilman kompensaatioita. Kes-

Indikaattori 2020 Tavoite vuoteen 2025 mennessä

Oman toimintamme 
hiilidioksidipäästöt

Suomi: 18 % vähemmän (vuodesta 2018)
•	2018: 1,02 miljoonaa tonnia CO2-ekv.
•	2020: 0,83 miljoonaa tonnia CO2-ekv.

Suomi: 50 % vähemmän (vuodesta 2018)

Muovisten 
pakkausmateriaalien 
kierrätysaste

Kekkilä-BVB:
•	Kierrätetyn muovin käyttö pakkauksissa: 17 %
•	Muovisten pakkausmateriaalien kierrätettävyys: 100 %

Kekkilä-BVB: 
•	Kierrätettyjen pakkausmateriaalien käyttö 80 %
•	100 % pakkauksistamme on kierrätettäviä

Turvetuotannon 
vaikutukset 
vesistöihin

Suomi: vesistökuormitus vuodesta 2008 
vuoteen 2020
•	Kiintoaineita 68 % vähemmän
•	Typpeä 53 % vähemmän
•	 Fosforia 63 % vähemmän

Suomi: vesistökuormitus vuodesta 2008 
vuoteen 2025
•	Kiintoaineita 75 % vähemmän
•	Typpeä 75 % vähemmän
•	 Fosforia 75 % vähemmän

Ei hävikkiä omassa 
toiminnassamme

Vapo-konsernin jätteet omasta toiminnasta: 
hyötykäyttöaste 92 %, kierrätysaste 77 %

Vapo-konsernin jätteet omasta toiminnasta: 
hyötykäyttöaste 95 %, kierrätysaste 90 %

Tavoitteenamme on puolittaa oman toimin-
tamme ilmastopäästöt Suomessa vuodesta 
2018 vuoteen 2025. Tähän mennessä

olemme vähentäneet niitä 18 %

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ 

https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit
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kitymme Suomen toimintoihimme, 
koska vuonna 2018 niissä syntyi yli 
80 prosenttia Vapo-konsernin koko-
naispäästöistä. Keskitymme päästöjen 
vähentämisessä seuraaviin asioihin:

1) Uusiutuvien polttoaineiden käy-
tön lisääminen Nevelin energiantuo-
tannossa: Vuonna 2020 Nevelin käyt-
tämistä polttoaineista 67 prosenttia 
oli uusiutuvia polttoaineita, ja vuoden 
2021 loppuun mennessä vastaava luku 
on jo 75 prosenttia. 

2) Tehokkaan seuraavan maankäyttö-
muodon toteuttaminen suljetuille tur-
vetuotantoalueille: Suomessa noin 64 
prosenttia (vuonna 2019: 57 prosent-
tia) Vapo-konsernin päästöistä on maa-
peräpäästöjä. Vaikka muun kuin energia-
turpeen kysynnän odotetaan kasvavan, 
voimme pienentää turvetuotantoon käy-
tettäviä alueita niin, että maaperäpääs-
tömme ovat viiden vuoden päästä alle 
50 prosenttia kokonaispäästöistämme. 
Turvemaaperän päästöjen väheneminen 
vuosina 2018–2020 on 51 kilotonnia eli 
yhdeksän prosenttia vähemmän.

Muut keskeiset toimet:
•	Elinkaariarvioiden laskeminen kasvu-

alustatuotteille ja uusille turvepohjai-

sille aktiivihiilituotteille.

•	Energiatehokkuuden parantaminen 

tehtaissamme ja tuotantopaikoillamme.

•	Vaihtoehtojen säännöllinen arviointi 

hiilinielujen lisäämiseksi maa-aluei-

tamme hyödyntämällä.

•	Kasvuturpeen vaihtoehtoisen nosto-

tekniikan pilotti turpeen massasiirto-

menetelmällä. Tavoitteena on vähen-

tää hiilidioksidipäästöjä 33 prosenttia 

tuotettua turvekuutiota kohden.

•	Logistiikan päästövähennysten kar-

toittaminen. 

Vesistövaikutusten minimointi

Päätavoitteenamme on vähentää tur-
peennoston kiintoaine-, typpi- ja fos-
forikuormitusta 75 prosenttia (vuo-
den 2008 tasosta) Suomessa vuoteen 
2025 mennessä. Olemme jo edisty-
neet merkittävästi kymmenen viime 
vuoden aikana. Kaikkien toiminta-
maidemme turvetuotannossa käy-
tettäviä vesienkäsittelyjärjestel-
miä hoidetaan hyvin, ja ne perus-
tuvat parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan, mikä auttaa meitä paran-
tamaan tuloksiamme jatkuvasti. Näin 
voimme suojata meille ja yhteiskun-
nalle elintärkeitä vesistöjä.

Muut keskeiset toimet:
•	Vesitehokkuuden parantaminen kai-

kessa tuotannossamme, keskiössä 
erityisesti kookostuotannon veden 
ja kemikaalien kulutuksen vähentä-
minen Alankomaissa.

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ 

TURVETUOTANNON VESISTÖKUORMITUS (SUOMI): 
KOKONAISKIINTOAINE (TONNIA)

TURVETUOTANNON VESISTÖKUORMITUS (SUOMI): 
KOKONAISTYPPI (TONNIA)
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•	Kasvualustatuotteidemme vesite-
hokkuuden ja vedenpidätyskyvyn 
parantaminen.

•	Aktiivihiilen kehittäminen turpeesta 
ilman ja veden puhdistamiseksi.

Luonnon monimuotoisuuden 
tukeminen

Tavoitteenamme on vastuullinen tur-
vetuotanto. Vuodesta 2012 alkaen 
Vapo-konserni on siirtänyt 5 140 
hehtaaria luontoarvoltaan merkit-
täviä soita Metsähallituksen hallin-
taan (vuoden 2019 vastaava luku oli 
4 364). Suljettujen turvetuotantoalu-
eiden topografia, hydrologia sekä kal-
liot ja kivet vaikuttavat siihen, mikä 
on paras vaihtoehto seuraavaksi 
maankäyttömuodoksi. 

Vuoden 2020 aikana siirsimme Suo-
messa 1 153 hehtaaria Vapo-konsernin 
omistamia turvetuotantoalueita seu-
raavaan maankäyttöön (vuoden 2019 
vastaava luku oli 453 hehtaaria): 754 
hehtaaria metsitettäväksi (2019: 356) 
ja 402 hehtaaria kosteikoiksi (2019: 
97). Palautimme maanomistajille 3 836 
hehtaaria vanhoja turvetuotantoalu-
eita (2019: 1 449). Lisäksi myimme 
merkittäviä alueita, joiden seuraavasta 
maankäytöstä päättää uusi omistaja. 
Vanhojen turvealueiden jälkihoitovel-
voitteiden kustannusten kattamiseksi 

tehdään jo tuotannon aikana ympäris-
tötyötä koskeva kuluvaraus. 

Turvetuotantoalueidemme vastuulli-
suussertifiointi edistyy: vuoden 2020 
loppuun mennessä jo 548 hehtaarilla 
alueistamme oli RPP (Responsibly Pro-
duced Peat) -sertifikaatti. Tavoitekatta-
vuus vuoden 2021 loppuun mennessä 
on yhteensä 3 319 hehtaaria: Suomessa 
677 hehtaaria, Virossa 2 207 hehtaaria 
ja Ruotsissa 475 hehtaaria. Näiden tur-
vealueiden sertifiointihakemukset on 
toimitettu RPP:lle vuoden 2020 aikana.

Muut keskeiset toimet:
•	Kasvualustojen RPP-sertifikaatin laa-

jentaminen: Kekkilä-BVB:n tavoit-
teena on saavuttaa 80 prosentin 
RPP-sertifiointikattavuus kasvutur-
peelle vuoteen 2024 mennessä.

•	Ruoan ja kasvien kasvattamisen 
mahdollistaminen kaupunkiolosuh-
teissa Kekkilä-BVB-tuotteiden avulla.

•	Luonnon monimuotoisuuden lisää-
minen turpeen tuotantoalueillamme 
luontoon kohdistuvien toiminta-
vaikutustemme vähentämiseksi luo-
malla pieniä kosteikkoja ja rakenta-
malla pesimä- tai suoja-alueita.

Kiertotalouden edistäminen 

Pyrimme kohti vuoden 2030 ei hävik-
kiä -päämääräämme lisäämällä mate-

Luonnonvarakeskus (Luke) tutkii Vapon toimeksiannosta vuosien 2020-2024 
aikana rahkasammalten ja muun suokasvillisuuden uusiutumisnopeutta. Tut-
kimuksessa mitataan kasvillisuus ennen keruuta sekä kasvipeitteisyyden ke-
hittymistä ja rahkasammalten korkeuskasvua keruun jälkeen. 

Rahkasammal on ominaisuuksiensa ansiosta erinomaista kasvualustan raaka-
ainetta. Rahkasammalbiomassaa kerätään suon pintakerroksesta korkeintaan 
30 senttimetrin syvyyteen saakka. Rahkasammalbiomassan korjuukierto on 
alustavissa tutkimuksissa arvioitu olevan noin 30 vuotta eli vajaa puolet nor-
maalin metsänkasvatuksen kiertoajoista.

Vuonna 2020 tehtyjen mittausten mukaan 14 ja 11 vuotta vanhat korjuu-
kohteet ovat pintakasvillisuutensa puolesta uusiutuneet täydellisesti. Paljas-
ta pintaa ei esiinny enää lainkaan. Myös rahkasammalten kokonaispeittävyys 
on korjuuta edeltäneellä tasolla. Karummalla kohteella myös rahkasammal-
ten lajistosuhteet kuivemman mätäs- ja märemmän kasvupaikkaoptimin vä-
lipintalajiston välillä ovat suurin piirtein alkuperäiset. Hieman rehevämmällä 
kohteella välipintalajit ovat yhä selvästi runsaampia kuin ennen korjuuta.

Nämä tulokset tukevat arviota mahdollisuudesta kerätä rahkasammalbiomas-
saa uudelleen noin 30 vuoden kuluttua ensimmäisestä korjuusta. Ainakin en-
simmäisen 11–14 vuoden kuluttua korjuusta keskimääräinen vuotuinen rah-
kasammalten korkeuskasvu on selvästi enemmän kuin senttimetri vuodessa. 
Epävarmaa vielä on, jatkuuko korkeuskasvu yhtä nopeana ja miten rahkasam-
malten uudiskasvun syvimpien kerrosten mahdollinen maatuminen vaikuttaa. 

Luonnonvarakeskus (Luke) on toteuttamassa viisivuotista 
tutkimusta (2020–2024) rahkasammalen uudelleen- 
kasvusta ja muiden suokasvien uudelleenkolonisaatiosta

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ 

Vuonna 2020 Vapo myi 1 063 hehtaaria  
luontoarvoltaan merkittäviä soita Suomen  
valtiolle suojelutarkoituksiin.

https://www.luke.fi/
https://www.responsiblyproducedpeat.org/
https://www.responsiblyproducedpeat.org/
https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/ymparistovastuullisuus/turvetuotannon-vastuullisuuskonsepti
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riaalitehokkuutta, hyödyntämällä 
kierrätettyjä materiaaleja toiminnas-
samme ja kierrättämällä jätevirto-
jamme tehokkaasti. Keskitymme tällä 
hetkellä oman toimintamme keskei-
siin jätevirtoihin muun muassa kier-
rättämällä pelletti-, voima- ja lämpö-
laitoksistamme tulevaa tuhkaa lannoit-
teeksi tai viherrakennusmateriaaliksi ja 
lisäämällä Kekkilä-BVB:n kierrätyspak-
kausmateriaalien käyttöä 80 prosent-
tiin vuoteen 2025 mennessä. 

Turvetyömailla keskitymme edel-
leen kierrättämään käytettyjä turve-
aumojen suojamuoveja. Vuoden 2020 
aikana toimitimme uudelleen hyö-
dynnettäväksi yhteensä 8 844 tonnia 
vanhaa suojamuovia Suomessa, Ruot-
sissa ja Virossa: 63 prosenttia kierrä-
tysmateriaaliksi ja 37 prosenttia ener-
giaksi.

Muut keskeiset toimet:
•	Kasvualustojen valmistaminen kom-

postoiduista jätevirroista (esim. ruo-
hosta, lehdistä tai kasvisten varsista).

•	Uusien muovijätettä vähentävien 
keinojen käyttöönotto turvetuotan-
nossa ja pakkausmateriaalina.

•	Vapo Refinery -tuotekehitysohjelma 
(2020–2022) korkean jalostusasteen 
tuotteiden kehittämiseksi suobio-
massasta ja muista biopohjaisista 
raaka-aineista.

Viron kahdelle turvetuotantoalueelle pian RPP (Responsibly Produced Peat) sertifikaatti

Vapo-konserni on kerännyt kattavaa ajallista ja alueellis-
ta tietoa veden laadun ja kuormituksen jatkuvan mittaami-
sen käytöstä Suomen turvetuotannossa. Tietoja käytettiin 
Tampereen yliopiston ja Vapon yhteistutkimuksessa, jonka 
puitteissa selvitettiin nykyisen manuaalisen seurantamene-
telmän luotettavuus ja laadittiin uusi menetelmä turvealu-
eiden kiintoaineiden pitoisuuden arvioimiseksi. Tutkimus 
osoitti vahvan korrelaation manuaalisen ja jatkuvan mit-
tauksen välillä.

Nykyinen manuaaliseen näytteenottoon perustuva pääs-
töjenseuranta on siis erittäin luotettava tapa määrit-
tää turvetuotannon vuotuiset päästöt. Jatkuvan mittauk-
sen tulokset osoittavat, että 50 prosenttia turvetuotan-

non vuotuisesta vesistökuormituksesta syntyy keskimäärin 
40 päivässä.

Tutkimus tuotti myös toisen merkittävän parannuksen: sen 
puitteissa kehitettiin järjestelmä, jossa geneettistä algoritmia 
käytetään näytteenottoaikojen optimaaliseen määrittämiseen 
niin, että vuotuisen kuormituksen arviointi on mahdollisim-
man tarkka tietylle vuosittaiselle näytemäärälle. Tutkimuksen 
perusteella määritetyt optimaaliset mittausajat keskittyvät ke-
vääseen ja syksyyn, jolloin virtaukset ovat suurimmillaan. 

Kun paikan virtausta mitataan jatkuvasti, useimmilla tuo-
tantoalueilla jo kaksi tai kolme oikein ajoitettua näytteenot-
toa voi antaa luotettavan arvion kokonaiskuormituksesta.

Jo kaksi tai kolme oikein ajoitettua näytteenottoa vuodessa voi antaa luotettavan 
arvion kokonaiskuormituksesta

Kasvuturvetta tarvitaan yhä enemmän lähiruoan kysyntään 
vastaamiseksi. Tämän vuoksi me Vapo-konsernissa halu-
amme tukea vastuullisesti tuotetun turpeen (RPP) käyttöä 
kasvualustojen raaka-aineena.

Virossa haettiin vuoden 2019 loppupuolella RPP-sertifikaat-
tia kahdelle turvetuotantoalueelle: Lavassaaren ja Elbun 
tuotantoalueelle, jonka pinta-ala on yhteensä 2 290 heh-
taaria, sekä Pööraveren tuotantoalueelle, 445 hehtaaria. 
RPP-järjestö arvioi hakemukset vuoden 2020 kesällä, ja au-
ditoi alueet saman vuoden syksyllä ja hakemuksen lopul-
linen tarkastus tehtiin vuoden 2020 joulukuussa. Korona-
pandemian matkustusrajoituksista johtuen oli epävarmaa, 
miten saisimme prosessin suoritettua loppuun, onneksi 
RPP:n johto löysi kuitenkin ratkaisuksi etäauditoinnin.

Lavassaaren ja Elbun alueen seurantasuunnitelma on lähe-
tetty RPP:lle lopullista hyväksyntää varten. Pööraveren tuo-
tantoalueen sertifikaatin hyväksyntää on lykätty, koska alu-
een rajoja oli muutettu pienen ympäristölupamuutoksen 
vuoksi kesällä 2020. Rajat on tarkistettava uudelleen lu-
men sulettua. Odotamme, että näiden alueiden sertifioin-
nin hyväksyntä toteutuu vuoden 2021 aikana. 

Viron kansallisen lainsäädännön kriteerit ovat jo nykyisellään 
samanlaiset kuin RPP:llä, ja tämä on sujuvoittanut prosessia. 

Seuraavat kaksi Viron RPP-sertifioitavaa aluetta ovat Levan 
ja Soonisten tuotantoalueet Harjumaalla, ja niiden pin-
ta-ala on yhteensä 481 hehtaaria. Hakemukset lähetetään 
vuoden 2021 aikana.

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ 
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Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista

Tavoitteemme on nolla tapa-
turmaa ja meillä on nollatole-
ranssi epäasiallista käytöstä ja 
syrjintää kohtaan.

Tavoitteenamme on tarjota työnteki-
jöillemme, kumppaneillemme ja vie-
railijoillemme turvallinen ja terveel-
linen työympäristö. Teemme tämän 
tapaturmia ja onnettomuuksia vähen-
tävillä ja työhyvinvointia edistävillä 
menetelmillä. 

Pyrimme vaikuttamaan ihmisten ajat-
telutapaan siten, että he ottavat työ-
terveyden ja  turvallisuuden huo-
mioon ensimmäisenä kaikessa, mitä 
tekevät. Tunnistamme ja vähen-
nämme riskejä ja vaaroja työohjeiden 
ja henkilöstömme asiantuntemuksen 
avulla.

Safety First!

Konsernin turvallisuustiimi johtaa ja 
kehittää Safety First!  kulttuuria vaa-
ratilanteiden ja tapaturmien ehkäise-
miseksi tehokkaalla riskienhallinnalla, 
koulutuksella ja liiketoimintojen 
tukemisella. Vuonna 2020 Vapo-kon-

sernin tapaturmataajuus (poissaoloon 
johtaneet tapaturmat miljoonaa työ-
tuntia kohden) oli 7,2 eli seitsemän 
prosenttia edellisvuotta enemmän 
(vastaava luku vuonna 2019: 6,7).

Alankomaissa työturvallisuus parani 
huomattavasti: tapaturmataajuus pie-
neni 40 prosentilla. Suurin osa tapa-
turmista – erityisesti vakavista tapa-
turmista – tapahtuu tuotannossa. Kol-
men viime vuoden aikana 23 prosent-
tia tapauksista on määritelty vakaviksi 
tapaturmiksi tai vakaviksi läheltä piti  
tilanteiksi (19 kpl/81 kpl).

Turvallisuuskulttuurimme paranta-
miseksi ja yhtenäistämiseksi keski-
tyimme vuonna 2020 turvallisuuskou-
lutukseen. Konsernitasolla 97 prosent-
tia kaikista työntekijöistämme suoritti 

sisäisen Safety First!  verkkokurssin, 
ja lisäksi 87 prosenttia työntekijöistä 
osallistui ulkoiseen turvallisuuskoulu-
tukseen. Seuraamme myös urakoitsi-
joiden tapaturmia toiminnassamme ja 
teemme tapaturmatutkinnat yhdessä 
heidän kanssaan. Koronan aiheutta-
mien matkustusrajoituksien vuoksi 
turvallisuushavaintojen määrä laski 
15 prosenttia edellisvuoteen verrat-

tuna, ja niitä oli yhteensä 3 986 (vuo-
den 2019 vastaava luku oli 4 709).

Työntekijöidemme 
sitouttaminen ja hyvinvointi

Vapo-konserni osallistui Great Place 
to Work -henkilöstökyselyyn toista 
kertaa vuonna 2020. Näin tuloksia 
oli mahdollista verrata edellisvuo-

Indikaattori 2020 Tavoite vuoteen 2025 mennessä

Tapaturmataajuus (LTA1) Konserni: 7,2 -> 7 %:n lisäys (2019: 6,7) Konserni: vuodessa 25 % vähemmän

Tapaturmataajuus (MTR) Konserni: 16,1 -> 11 %:n vähennys (2019: 18) Konserni: vuodessa 25 % vähemmän

Epäasialliseen käytökseen liittyvät 
raportoidut tapaukset

Konserni: 9 raportoitua tapausta; kaikki 
raportoidut tapaukset tutkittiin ja seurattiin

Konserni: nollatoleranssi; kaikki raportoidut 
tapaukset tutkitaan ja seurataan

Great Place to Work -kyselyn 
luottamusindeksi (Trust Index)

Konserni: 68 % -> 5 prosenttiyksikön lisäys 
(2019: 63 %)

Konserni: vuodessa 3 % enemmän

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA

Työntekijöidemme kokemusta 
mittaava luottamusindeksi oli 

68 %, 
viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin 
vuonna 2019. Tulos on erinomainen!

https://www.greatplacetowork.fi/
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den tuloksiin. Luottamusindeksi oli 
68 prosenttia, joten se nousi viisi pro-
senttiyksikköä vuodesta 2019. Tämä 
on suuri harppaus matkalla, jolla 
pyrimme yhdeksi Euroopan parhaista 
työpaikoista vuoteen 2030 mennessä. 
Vastausprosentti oli korkea (79 %), 
mikä kertoo henkilöstön vahvasta 
sitoutumisesta yhtiön kulttuurin 
kehittämiseen. Väittämä ”Kaiken 
kaikkiaan työpaikka on mielestäni 
erinomainen” sai positiivisia arvioita 
75 prosenttia verrattuna edellisvuo-
den 69 prosenttiin.

Kysely on antanut uusia näkökulmia 
ja selviä vertailukohtia työkulttuurin, 
johtamisen ja yhteisten toimintata-
pojen kehittämiseen. Tulokset perus-
tuivat aiemmin suunniteltuihin toi-
miin tyytyväisyyden ja hyvinvoin-
nin parantamiseksi, joita tehtiin paitsi 
konsernin myös tiimien tasolla ja 
joita seurataan vuoden aikana. 

Jatkoimme syrjinnän ja epäasialli-
sen käytöksen seuraamista kiinnit-
tääksemme huomiota yhteen ydinar-
voistamme, Luottamus kunnioituksen 
kautta. Alankomaissa aloitettiin esi-
mieskoulutus, jonka tarkoituksena oli 
auttaa tunnistamaan ja käsittelemään 
mahdollisia ongelmatilanteita. Vah-
vistamme edelleen nollatoleranssipe-
riaatteen tuntemusta kaikissa maissa 

Kaikkia maita ja toimialoja edustava koronatyöryhmä työskenteli koko 
vuoden jakaen parhaita ennaltaehkäiseviä käytäntöjä kaikilla toimipai-
koilla. Toimipaikoilla koronan aiheuttamiin käytännön ongelmiin nimi-
tettiin paikallisia koordinaattoreita henkilöstön tueksi. Vuonna 2020 ko-
ronatapauksia Vapo-konsernissa oli vain hyvin vähän: kaikissa toiminta-
maissa yhteensä 20.

Vuoden 2020 huhti- ja syyskuun Pulse-kyselyissä 73 prosenttia vastaa-
jista oli sitä mieltä, että työhyvinvointi oli hyvä ja että koronaviestin-
tä oli onnistunut hyvin. Koronapandemia on asettanut haasteita kaikil-
le: tuotannossa työskentelevät ovat toteuttaneet lisävarotoimia ja toi-
mistotyöntekijät ovat puolestaan siirtyneet etätöihin. Koronarajoitukset 
ovat olleet haasteellisia myös tuotannon parissa työskenteleville.

Hyvinvointitoimintaa on tarjottu verkossa itsepalveluna: palvelu on 
intranetissä kaikkien käytettävänä ja se tarjoaa tukea etätyön fyysi-
siin ja psykososiaalisiin ongelmiin. Vuoden 2020 Pulse- ja Great Place 
to Work -kyselyiden perusteella sosiaalisen verkoston ja yhteisön puu-
te on esimiehille vaikea asia. Työ- ja yksityiselämään käytetyn ajan tasa-
painottaminen vaikutti muodostavan suurimman haasteen kotitoimis-
tolla työskenteleville ja aivan erityisesti esimiehille. Hyvinvointiwebinaa-
rit ovat tarjonneet tietoa toimistoergonomiasta ja hyvän mielialan säi-
lyttämisestä. 

Arvomme – Luottamus kunnioituksen kautta – on pantu käytäntöön. 
Kaikkien kyselyiden vapaat kommentit osoittavat, että työntekijät ar-
vostavat työnantajan eri tilanteissa osoittamaa luottamusta ja jousta-
vuutta. Sama pätee myös toiseen suuntaan: myös työnantaja arvostaa 
työntekijöissä samoja ominaisuuksia tässä ainutlaatuisessa ja edelleen 
jatkuvassa tilanteessa.

Hyvinvointitoimiamme ja  
koronajärjestelyjämme arvostetaan

vuoden 2021 aikana. Konsernin joh-
toryhmä seuraa raportoitujen tapa-
usten määrää kuukausittain. Korona-
pandemia todennäköisesti vaikutti 
raportoitujen tapausten määrään, sillä 
ne vähenivät etätöihin siirryttäessä. 

Maailmanlaajuinen pandemian tor-
junta oli tärkein yhteinen hyvinvoin-
titoimi vuonna 2020. Työhyvinvoin-
nin varhaisessa tukemisessa keskityt-
tiin muihin maakohtaisiin toimiin, 
esimerkiksi lyhennettiin pitkiä sairaus-
lomia lisäämällä yksilöllisiä tukitoimia. 
Suomessa otettiin lisäksi käyttöön ver-
kossa tarjottavat työterveyspalvelut.

Osaamisen kehittäminen

Vuonna 2020 otettiin käyttöön joh-
tamisen License to Lead  peruskoulu-
tusohjelma, jonka tarkoitus on antaa 
kattava kuva henkilöstöprosesseista ja  
periaatteista. Osa koulutuksen sisäl-
löstä mukautettiin osallistujien kiin-
nostuksen kohteisiin. Osana eri mai-
den työtapojen yhdenmukaistamista 
ohjelmaa tarjottiin uusien esimiesten 
lisäksi myös kaikille alankomaalaisille 
ja saksalaisille johtajille. Vuoden 2020 
henkilöstökyselyn perusteella yhdeksi 
yhteiseksi toimeksi valikoitui sellaisen 
käytännön vakiinnuttaminen, jonka 
mukaan kaikki tiimit määrittelevät 
omat osaamisen kehityssuunnitelmat. 

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA

https://www.greatplacetowork.fi/
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Toimimme yhteiskunnan hyväksi

Vapo-konsernin taloudelliset 
ja paikalliset työllisyysvaiku-
tukset ovat merkittävät. 

Vapo-konsernin yhtiöt maksavat 
kaikki lakisääteiset veronsa oman lii-
ketoimintansa perusteella siihen maa-
han, jossa ne harjoittavat liiketoimin-
taa. Yhdelläkään Vapo-konsernin yhti-
öllä ei ole maksamattomia veroja. Kon-
sernin verostrategian toteutumisesta ja 
maakohtaisten vero-ohjeiden noudat-
tamisesta vastaa konsernihallinto.

Vapo-konsernin paikalliset vaiku-
tukset työllistäjänä, veronmaksajana 
sekä tuotteiden ja palveluiden osta-

jana ovat merkittävät erityisesti kon-
sernin päätoimintamaissa Suomessa, 
Ruotsissa, Virossa ja Alankomaissa. 
Vuonna 2020 Vapo-konsernin brut-
toinvestoinnit olivat yhteensä 82,8 
miljoonaa euroa (vuoden 2019 vas-
taava luku oli 79,8 miljoonaa euroa) 
eli 175 prosenttia poistojen määrästä 
(2019: 156 prosenttia).

Tilikauden aikana investoinnit Ilo-
mantsin aktiivihiilitehtaaseen alkoi-
vat merkittävissä määrin. Investoin-
teja tehtiin myös lämpö- ja sähkölii-
ketoiminnan kapasiteetin laajennus- 
ja energiatehokkuusinvestointeihin 
ja fossiilisten polttoaineiden käytön 

vähentämiseen sekä turvetuotannossa 
ympäristönsuojeluun ja kenttien yllä-
pitoon. Vuonna 2020 nettoinvestoin-
nit (bruttoinvestoinnit – omaisuuse-
rien myynnit) olivat 66,9 miljoonaa 
euroa (vuoden 2019 vastaava luku oli 
58,9 miljoonaa euroa).

Turpeen taloudelliset 
vaikutukset ja ilmastoriskit

Vapo-konsernin polttoaineasiakkai-
den käyttöennusteiden mukaan ener-
giaturpeen kysyntä laskee nykyisestä 
puoleen jo vuoteen 2025 mennessä. 
Syynä tähän on päästöoikeuden hinta 
ja energiaturpeesta maksettava nykyi-

nen energiavero 3 euroa/MWh (läm-
mityksessä) ilmastonmuutosriskien 
vuoksi. Tämän arvion valossa pää-
timme marraskuussa 2020 lopettaa 
energiaturpeen tuotannon 123 tuo-
tantopaikalla (40 prosenttia Suomen 
307 tuotantopaikasta). Tämä tarkoitti 
myös noin 100 miljoonan euron alas-
kirjausta turvevaroihimme.

Vaikka turpeen tarve kasvaa muissa 
liiketoiminnoissa kuin energiankäy-
tössä, uskomme voivamme vähentää 
merkittävästi turvetuotantoon varat-
tuja maa-alueita seuraavien vuosien 
aikana. Tämä vähentää suoraan pääs-
töjämme ilmaan.

TOIMIMME YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Maksetut verot 2020

Suomi  25,1 M€
Ruotsi 9,2 M€
Viro 2,5 M€
Espanja 0,2 M€
Alankomaat 6,6 M€
Saksa 0,3 M€

Investoinnit 2020

Brutto        76,6 M€

 Netto        59,1 M€
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Vastuullisuus toimittajiemme 
ja urakoitsijoidemme kanssa

Toimittajien eettiset toimintaohjeet 
ovat tärkeä osa vastuullisuuttamme, ja 
meidän on varmistettava, että toimit-
tajamme jakavat arvomme ja kunnioit-
tavat niitä. Vuoden 2020 aikana päivi-
timme allekirjoitukset eettisiin toimin-
taohjeisiimme 119 toimittajan kanssa. 
Eettisten toimintaohjeiden on tarkoi-
tus kattaa 137 toimittajaa, joiden liike-
toiminnan arvo on yli 300 000 euroa 
vuodessa ja jotka ovat allekirjoitta-
neet eettiset toimintaohjeet ennen 
1.1.2018. Vuonna 2021 toimittajien 
eettiset toimintaohjeet koskevat kaik-
kia uusia hankintasopimuksia.

Vuonna 2020 laajensimme tapatur-
mien ja turvallisuushavaintojen seu-
rannan koskemaan myös urakoit-

sijoitamme. Aiomme jatkossakin 
oppia urakoitsijoiden tapaturmista, 
ja olemme sitoutuneet toteutta-
maan tutkinnan jokaisesta raportoi-
dusta tapaturmasta. Vuonna 2021 tur-
vetuotannon kiivaimman sesongin 
aikaan meillä on pelkästään Suomessa 
yhteensä 100 pääurakoitsijaa, joiden 
palveluksessa on noin 750 henkilöä 
työntekijät ja aliurakoitsijat mukaan 
luettuina, ja noin 80 turpeen kulje-
tusta hoitavaa urakoitsijaa sekä 150 
urakoitsijaa muissa toiminnoissa.

Vuonna 2020 kaikki turvetuotannon 
pääurakoitsijamme Virossa osallistui-
vat puolipäiväiseen standardoituun 
työturvallisuuskoulutukseen, ja tur-
vallisuusasioita käsiteltiin myös tur-
veurakoitsijoiden kauden aloitusta-
paamisissa Suomessa, Ruotsissa ja 
Virossa.

TOIMIMME YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

Jo ennen Suomen virallisia koronarajoituksia Vapo-konserni alkoi suun-
nitella ja ohjeistaa henkilöstöä ja urakoitsijoita varmistamaan asiakkai-
den polttoainetoimitukset. Tätä varten perustettiin työryhmä, joka ke-
räsi tietoja viranomaisilta ja asiakkailta sekä laati ohjeet ja menettely-
tavat toimitusketjun jäsenille koronatartuntojen estämiseksi ja sujuvien 
asiakastoimitusten varmistamiseksi.

Toiminta sisälsi suojamateriaalien hankinnan toimitusketjua varten ja 
esimerkiksi sellaisten toimintamallien luomisen, jossa yhtä ajoneuvoa 
tai kuormuria käyttää vain yksi tai muutama ennalta määrätty henki-
lö. Monet asiakkaat ottivat käyttöön omat rajoituksensa, jotka välitet-
tiin viipymättä asianomaiselle toimitusorganisaatiolle. Uudenmaan su-
lun aikana Vapo myönsi luvat kaikille asiakastoimitusten kannalta tär-
keille osapuolille.

Kun koronatilanne jälleen huononi syksyllä, kaikki rajoitukset ja torjun-
tatoimet olivat jo uusi normaali, joten lisätoimiin ei enää ollut tarvetta. 
Luonnollisesti myös syksyllä tilannetta seurattiin huolellisesti ohjeiden 
noudattamisen varmistamiseksi.

Viranomaisten asettamista ja asiakkaiden omista koronarajoituksista 
huolimatta asiakastoimitukset toteutuivat sujuvasti ilman suuria ongel-
mia. Myös toimitusketjun henkilöstö pysyttiin pitämään turvassa.

Suomalaisasiakkaiden polttoainetoimitusten 
varmistaminen koronarajoitusten ja 
sulkutilan aikana

Uudet toimittajien eettiset 
toimintaohjeet allekirjoitettiin

87 %
kanssa niistä toimittajista, 
joihin otettiin yhteyttä 
vuonna 2020.

https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/eettiset-toimintaohjeet
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Kekkilä-BVB – Kasvamme yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta

Kekkilä-BVB:n liikevaihto on 300 mil-
joonaa euroa, ja sillä on yli 550 työn-
tekijää Suomessa, Alankomaissa, Sak-
sassa, Virossa ja Espanjassa. Pää-
markkinamme ovat tällä hetkellä 
Pohjoismaissa ja Alankomaissa, ja 
tuotteitamme on saatavilla maailman-
laajuisesti yli 100 maassa. Tärkeimmät 
asiakassegmenttimme ovat ammatti-
viljelijät, vähittäiskauppa ja kuluttajat, 
viherrakentajat ja raaka-aineasiakkaat.

Meillä on tärkeä tehtävä väestönkas-
vun, maanviljelysalueiden rappeutu-
misen, vesipulan ja ilmastonmuutok-
sen mukanaan tuomien äärimmäis-
ten säämallien aiheuttaman nykyi-
sen elintarvikekriisin lieventämisessä. 
Lisäksi tuomme puutarhanhoidon 
iloa ihmisille, mikä parantaa terve-
yttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. 
Suuremmassa mittakaavassa käy-
tämme asiantuntemustamme varmis-

taaksemme, että kaupungistuminen 
johtaa terveellisiin, biologisesti moni-
muotoisiin ja ilmastoturvallisiin alu-
eisiin.

Olemme keskittyneet olemaan alan 
läpinäkyvin ja yhteistyökykyisin yhtiö, 
joka tarjoaa asiakkaillemme innovatii-
visia, hyödyllisiä ja helppoja digitaa-

lisia ratkaisuja. Haluamme panostaa 
uusiin kasvumahdollisuuksiin ja tukea 
asiakkaitamme parhaalla mahdollisella 
tavalla, jotta he tuntisivat vastuulli-

KEKKILÄ-BVB

Painopistealue KPI-mittari 2020 
 (2019)

Tavoite 
2030

Kukoistavat ihmiset
•	Me edistämme työntekijöidemme, asiakkaidemme ja 

arvoketjun kumppaneiden terveyttä turvallisuutta ja 
hyvinvointia.

•	Kekkilä-BVB on osallistava ja innostava työpaikka.

Great Place to Work -kyselyn 
luottamusindeksi

68 % (63 %) 80 %

Poissaoloon johtaneiden 
tapaturmien taajuus (≥ 1 päivä)

6,7 (11,5) 0

Toimittajien eettiset 
toimintaohjeet allekirjoittaneet 
ja/tai auditoidut toimittajat, %*

81 % > 99 %

Vastuullinen ruoka ja eläminen
•	Yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa 

pyrimme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
•	 Innovaatiomme edistävät viljelyn, puutarhanhoidon 

ja rakennetun ympäristön kestäviä ratkaisuja.

C2G-hiilidioksidijalanjälki** Lähtötaso määritetään 
myöhemmin

-30 %

Vastuullisuutta tukevien uusien 
innovaatioiden määrä

3 30

Vihreä kasvu ja kierrätys
•	 Pyrimme yhteistyöllä luomaan enemmän kiertotaloutta 

tukevan arvoketjun ja käyttämään optimaalisesti 
paikallisesti saatavilla olevia raaka-aineita.

•	Omat toimintomme eivät tuota jätettä

Kierrätetyn muovin 
prosenttiosuus pakkauksissa

17 % 80 %

Luonnon monimuotoisuus ja ennallistaminen
•	 Edistämme kaupunkialueiden luonnon 

monimuotoisuutta hyväksi havaitulla tavalla.
•	Varmistamme, että raaka-aineiden hankinta ja käsittely 

toteutetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Sertifioidun, vastuullisesti 
tuotetun turpeen 
prosenttiosuus

25 % (22 %) 95 %

VASTUULLISUUDEN AVAINMITTARIT JA TAVOITTEET

*Eettisten toimintaohjeiden on tarkoitus kattaa toimittajat, joiden liiketoiminnan arvo on yli 300 000 euroa vuodessa ja jotka ovat allekirjoittaneet 
eettiset toimintaohjeet ennen 1.1.2018.
**C2G = Cradle-to-Gate, eli kyse on koko elinkaaresta aina raaka-aineiden hankinnasta lopulliseen tuotteeseen. Vuoden 2021 C2G-jalanjälki ja  
lähtötaso määritellään vuoden 2020 tietojen perusteella. Tavoitteet suhteutetaan vuoden 2020 lähtötasoon ja tuotantomäärään.

Strategianamme on ollut kas-
vaa merkittävästi Euroopan 
ulkopuolella ja kotimarkkinoil-
lamme erinomaisen johtajuu-
den ja toimialan parhaan toi-
minnan tehokkuuden avulla. 

https://www.kekkila-bvb.com/fi/
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Growing together for a better future

Kukoistavat ihmiset 

•	Me edistämme työntekijöidemme, asiakkaidemme 
ja arvoketjun kumppaneiden terveyttä,  
turvallisuutta ja hyvinvointia.

•	Kekkilä-BVB on osallistava ja innostava 
työpaikka.

Luonnon monimuotoisuus 
ja ennallistaminen 

•	Edistämme kaupunkialueiden luonnon  
monimuotoisuutta hyväksi havaitulla tavalla.

•	Varmistamme, että raaka-aineiden hankinta ja 
käsittely toteutetaan ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla.

Vihreä kasvu ja kierrätys

•	Pyrimme yhteistyöllä luomaan enemmän  
kiertotaloutta tukevan arvoketjun ja  
käyttämään optimaalisesti paikallisesti  
saatavilla olevia raaka-aineita. 

•	Omat toimintomme eivät tuota hävikkiä.

Vastuullinen ruoka ja eläminen

•	Yhteistyössä toimittajien ja asiakkaiden kanssa 
pyrimme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

•	 Innovaatiomme edistävät viljelyn, puutarhan- 
hoidon ja rakennetun ympäristön kestäviä ratkaisuja.

KEKKILÄ-BVB
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sen kasvatuksen käytännöt. Tavoittee-
namme ovat alan tyytyväisimmät ja 
uskollisimmat asiakkaat ja työntekijät.

Vastuullisuuden painopistealueet

Meillä on neljä vastuullisuuden pai-
nopistealuetta, ja olemme asettaneet 
konkreettisia ja seurattavia KPI-mitta-
reita, jotta voimme parantaa myön-
teistä vastuullisuusvaikutustamme.

Vuoden 2020 saavutukset

Vastuullisuuden kokonaistavoittee-
namme on parantaa toimintamme 
positiivista nettovaikutusta joka 
vuosi. Nettopositiivisuus tarkoittaa, 
että me annamme maailmalle enem-
män kuin otamme. Arvioimme par-
haillaan nettopositiivisuutta Upright 
Project -mallin avulla. Tämä työkalu 
hyödyntää yli 200:aa miljoonaa tiede-
julkaisua määrittääkseen 19 painopis-
tealueen positiivisen ja negatiivisen 
nettovaikutuksen. Painopistealueisiin 
kuuluu yhteiskuntaa, tietopääomaa, 
terveyttä ja ympäristöä koskevia 
aiheita. Lopputulos +4,4 osoitti, että 
olemme kaiken kaikkiaan nettoposi-
tiivinen yhtiö. 

Tärkeimmät syyt Kekkilä-BVB:n posi-
tiiviseen vaikutukseen selitetään 
Upright Project -nettovaikutusmal-

lissa seuraavasti: ”Kasvumaalla ja 
vihannesten, hedelmien ja yrttien kas-
vualustoilla on tärkeä rooli terveellisten 
ruokien viljelyssä, joten ne vaikuttavat 
positiivisesti sekä terveelliseen ruokava-
lioon että sairauksien ehkäisyyn. Lisäksi 
viherkattojen, nurmen ja puutarhan kas-
vualustoilla on myönteinen vaikutus 
luonnon monimuotoisuuteen.”

Toinen merkittävä saavutus vuonna 
2020 oli vastuullisuuden tarkistus-
listan kehittäminen toimipaikkojen 
investointeihin. Tarkistuslistassa huo-
mioidaan kaikki vastuullisuuden pai-
nopistealueet aina, kun tuotantopro-
sesseja päivitetään. Päätöksissä ote-
taan huomioon muutosten vaikutus 
terveyteen ja hyvinvointiin, energia-
tehokkuuteen, hävikin ehkäisyyn ja 
muihin vastuullisuuden painopiste-
alueiden osatekijöihin.

Painopistealue: kukoistavat ihmiset

Me Kekkilä-BVB:ssä haluamme huo-
lehtia työntekijöidemme ja kump-
paneidemme hyvinvoinnista Var-
mistamme, että jokaisella on yhtä-
läiset mahdollisuudet sekä hyvät ja 
turvalliset työolosuhteet ja että työn-
tekijämme ovat sitoutuneita ja teke-
vät mielellään töitä meille ja meidän 
kanssamme. Tehtävänämme on tuoda 
puutarhanhoidon iloa ihmisille, mikä 

parantaa terveyttä, hyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä. Tähtäämme kaikessa 
tekemisessämme siihen, että ihmiset 
voivat kukoistaa.

Vuosi on osoittautunut turvallisuu-
den ja hyvinvoinnin kannalta hyväksi 
koronapandemiasta huolimatta. 
Olimme jo aiemmin tottuneet etätyö-
hön ja pystyimme nopeasti toteutta-
maan tarvittavat turvatoimet, joilla 
torjua viruksen leviäminen tehtail-
lamme. Työntekijöiden tyytyväi-
syys nousi Great Place to Work  -kyse-
lyn luottamusindeksillä mitattuna 63 
prosentista 68 prosenttiin. Tulos on 
haastavana aikana osoitus siitä, että 
olemme keskittyneet oikeisiin asi-
oihin. Myös turvallisuuteen liittyvä 
toimintamme parani kaikissa Kek-
kilä-BVB:n toimintamaissa. Poissa-
oloon johtaneiden tapaturmien taa-
juus väheni 41 prosentilla, ja lääketie-
teellistä hoitoa vaativien tapaturmien 
taajuus väheni 34 prosentilla. Nol-
laan tapaturmaan pääseminen vaatii 
meiltä vielä paljon, mutta se on edel-
leen perimmäinen tavoitteemme.

Olemme myös jatkaneet yhteistyötä 
toimittajiemme kanssa, jotta voisimme 
yhdessä tulla vastuullisemmiksi. 80 
prosenttia toimittajista, joihin otet-
tiin yhteyttä, ovat jo allekirjoittaneet 
uudet eettiset toimintaohjeet.

Painopistealue: vastuullinen 
ruoka ja eläminen

Yksi aikamme suurimmista haas-
teista on ilmastonmuutos. Se vaikuttaa 
tapoihin, joilla täytämme ravinnon, 
veden, suojan ja hyvinvoinnin kaltai-
sia perustarpeitamme. Yhteistyössä toi-
mittajiemme ja asiakkaidemme kanssa 
voimme vähentää arvoketjun hiili-
päästöjä ja pyrkiä kohti hiilineutraalia 
yhteiskuntaa vuoteen 2050 mennessä. 
Innovaatio- ja kumppanuuspyrkimyk-
semme tähtäävät myös ratkaisujemme 
vastuullisuuden parantamiseen. Mie-
lenkiintoista kehitystä tästä näkökul-
masta ovat olleet esimerkiksi lisään-
tyvä rahkasammalen (tunnetaan myös 
nimellä Accretio) käyttö uusiutuvien 
kasvualustojen ainesosana sekä älyk-
kään kasvattamisen lisätutkimus kas-
telun tehokkuuden optimoimiseksi. 
Kookostuotantomme osoittaa, että 
olemme lisäksi aktiivisesti vähentä-
mässä arvoketjumme vedenkulutusta.

Pyrimme ymmärtämään tuotevalikoi-
mamme elinkaaren hiilidioksidijalan-
jäljen. Yhdessä kasvualustatuottajia 
Euroopassa edustavan Growing Media 
Europen kanssa olemme parhaillaan 
päivittämässä käytettäviä laskenta-
menetelmiä ja päästötekijöitä. Vies-
timme lisää kokonaishiilijalanjäljes-
tämme vuoden 2021 aikana. 

KEKKILÄ-BVB

https://www.uprightproject.com/
https://www.greatplacetowork.fi/
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Kun otetaan huomioon vain oma toi-
mintamme, yhtä tuotettua kasvualus-
takuutiometriä kohti päästöjä syn-
tyy keskimäärin 1,5 kg hiilidioksi-
dia. Teemme kovasti töitä pienentääk-
semme hiilijalanjälkeämme vieläkin 
enemmän. Esimerkiksi Alankomaissa 
tuotamme jo 25 prosenttia kulutta-
mastamme sähköstä katoillamme 

sijaitsevilla aurinkopaneeleilla. Pääs-
tömme raaka-aineiden kuljettami-
seksi tuotantolaitoksillemme ovat kes-
kimäärin 7,4 kg hiilidioksidia/kuutio-
metri. Yritämme vähentää tätä opti-
moimalla reittejä, siirtymällä muihin 
liikennemuotoihin ja suorittamalla 
mahdollisuuksien mukaan paikallis-
hankintoja.

KEKKILÄ-BVB

Suomessa Kekkilä-BVB:llä on neljä kompostointilaitosta, jotka käsittelevät kunti-
en ja teollisuuden biojätettä, kuten kasvihuonejätettä, kasvijätettä ja omia käy-
tettyjä kasvualustojamme. Näiden kompostointilaitosten ansiosta noin 90 000 
tonnia jätettä saa uuden käyttötarkoituksen. Lopputuotteena syntyvät kierräte-
tyt lannoitteet ja kompostiaines hyödynnetään viherrakentamisessa ja paikal-
lisessa maataloudessa. Teuvan kompostointilaitoksessa olemme hioneet asiak-
kaiden kanssa kasvualustojen kierrätyksen lähes täydelliseksi:

1. Ensinnäkin tarjoamme asiakkaillemme kasvualusta-ainesta, joka sopii parhai-
ten valitulle viljelykasville ja kasvuolosuhteille.

2. Viljelyjakson päätyttyä keräämme käytetyn kasvualusta-aineksen ja tuomme 
sen kompostointilaitoksellemme.

3. Käsittelyn jälkeen syntynyttä kompostiainesta käytetään viherrakennusalustoi-
hin, kuluttajamarkkinoille ja paikallisen maatalouden maanparannusaineina.

Olemme erityisen ylpeitä siitä, että oman käytetyn kasvualusta-aineksemme 
kompostiaineiden laatu on sellaisella tasolla, että se soveltuu luomutuotantoon 
ja ravinteet voivat tuottaa uutta kasvua. Näin voimme tukea myös viljelijöi-
demme kierrätystoimintaa.

Teuvan kompostointilaitos auttaa kierron kuntoon

Grow21-videoillamme on muutama 
mielenkiintoinen esitys tulevaisuuden 
puutarhaviljelystä, älykkäästä kasvat-
tamisesta ja ilmastonmuutoksesta.

Painopistealue: vihreä  
kasvu ja kierrätys

Voimme edistää kiertotaloutta useilla 
tavoilla. Ensinnäkin voimme valita 
käyttämämme raaka-aineet ja niiden 
käyttötavat. Toiseksi voimme suun-

nitella pakkaukset siten, että ne voi-
daan käyttää uudelleen tai kierrättää. 
Kun valitsemme paikallisia raaka-aineita, 
vähennämme samalla logistiikkapääs-
töjä. Tärkeintä on kuitenkin se, että 
tuotteemme täyttävät asiakkaiden tar-
peet parhaalla mahdollisella tavalla. Toi-
vomme edistävämme kiertotaloutta jaka-
malla tietoa ja kokemusta arvoketjussa.

Tänä vuonna olemme keskittyneet 
kehittämään tuotteidemme kierrätettä-

Kookoksen tuotannossa käytetään paljon vettä turvallisen käytön ja huippulaa-
dun varmistamiseksi. Vettä tarvitaan sekä kookoksen pesemiseen että pusku-
rointiin. Kun saamme kookosta tuottajiltamme Aasiasta (lähinnä Intiasta ja Sri 
Lankasta), se on pesty, kuivattu ja pakattu jo tuotantopaikassa. Meidän on pro-
sessoitava se, jotta voimme käyttää sitä kasvualustassamme: viemme sen Alan-
komaissa sijaitsevaan tehtaaseemme purkua, puskurointia ja pesua varten.

Aiemmin toimittajamme hoitivat myös puskuroinnin. Havaitsimme, että näissä 
prosesseissa käytettiin enemmän vettä kuin olisi tarpeen, ja päätimme toimia. 
Siirsimme osan puskuroinnista omille tuotantopaikoillemme, ja näin pystymme 
käyttämään vettä tehokkaammin. Yleisesti ottaen vedenkulutuksemme on pie-
nentynyt noin 10 prosentilla, joillain kookoslajikkeilla jopa 30 prosentilla.

Toinen ympäristöetu on, että pesuun ja puskurointiin käytetty vesi menee Alan-
komaiden vedenkäsittelylaitoksiin. Sadonkorjuupaikoilla puskuroinnin jätevesi 
päätyisi viljelmille. Vaikka kasvit tarvitsevat vettä, jätevedessä oleva suola on pa-
hasta. Suolat pilaavat pohjaveden ja haittaavat kasvien kasvua ja loppujen lo-
puksi seuraavan kookossadon pesemiseen tarvitaan enemmän vettä. Lisäksi ve-
teen jääneet pienet kookossirut muodostavat kiinteän pinnan maaperän päälle, 
jolloin happi ei pääse tunkeutumaan maaperään.

Voidaan hyvällä syyllä sanoa, että kun osa tätä vettä käyttävää prosessia siirre-
tään Alankomaihin, Intian ja Sri Lankan ympäristövaikutukset pienenevät.

Veden säästäminen kookoksen tuotantoprosessissamme

https://www.kekkila-bvb.com/growfestival/video-lounge/
https://kekkila-bvb.videomarketingplatform.co/secret/67187690/bf7337a7880e7c8b0f15adf5fd5d79a7
https://kekkila-bvb.videomarketingplatform.co/secret/67187631/630980375da45d8b872be3f6962898df
https://www.kekkila.fi/ajankohtaista/kekkilan-teuvan-kompostointilaitos-kierrattaa-suupohjan-seudun-kasvihuonejatteet-viherkompostiksi-kasvualustoiksi-ja-maanparannukseen/
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vyyttä. Pakkausmateriaalistamme kes-
kimäärin noin 17 prosenttia on kier-
rätysmuovia. Saksassa pystymme jo 
toimittamaan vähittäismarkkinoille 
pakkauksia, joiden raaka-aine on jopa 
80-prosenttisesti kierrätysmuovia. 
Kaikki muovipakkauksemme ovat täy-
sin kierrätettäviä. Riippuu kuitenkin 
paikallisesta infrastruktuurista, mihin 
pakkaus lopulta päätyy.

Kehitämme parhaillaan raaka-ainei-
den kierrätettävyyttä tekemällä perus-
laskelmia, jotta voimme raportoida 
toiminnastamme vuodesta 2021 
alkaen. Arviot osoittavat, että tällä 
hetkellä noin 15 prosenttia hankki-
mistamme raaka-aineista ovat uudel-
leen käytettyjä, kierrätettyjä tai uusiu-
tuvia materiaaleja, kun taas lähes 
kaikki myymämme tuotteet voidaan 
käyttää uudelleen, kierrättää tai kom-
postoida. Teuvan kompostointilai-
tos on erinomainen esimerkki siitä, 
kuinka olemme pystyneet lisäämään 
kiertotaloutta arvoketjussamme ja 
optimoimaan kasvualustan arvoa sen 
koko elinkaaren ajan.

Painopistealue: luonnon moni-
muotoisuus ja ennallistaminen

Haluamme tehdä asioita ja palvella 
asiakkaitamme tavalla, joka elvyttää 
ympäröiviä ekosysteemejä. Viherra-

kennusratkaisuillamme voimme edis-
tää vihreitä ja biologisesti monimuo-
toisia kaupunkialueita mahdollista-
malla vihreiden kattojen, julkisivujen 
ja viheralueiden luomisen. Eindho-
venin kaupungin tapaus on selvä esi-
merkki siitä, kuinka voimme vaikut-
taa myönteisesti kaupunkialueiden 
luonnon monimuotoisuuteen. Koo-
koksen, turpeen, puukuidun tai muun 
materiaalin hankinnassa varmis-
tamme, että tuotanto ja keruu toteu-
tetaan vastuullisella tavalla. 

Odotamme samaa myös kumppaneil-
tamme ja seuraamme heidän toimin-
taansa tarkasti. Vastuullisen turve-
tuotannon osalta lähes 25 prosenttia 
vuonna 2020 käyttämästämme kas-
vuturpeesta oli RPP (Responsibly Pro-
duced Peat) sertifioitua. Tutkimme 
mahdollisuuksia myös muiden raaka-
aineiden kolmannen osapuolen serti-
fiointiin, vaikka varsinainen vastuulli-
nen raaka-aineiden tuotanto ja keruu 
onkin etusijalla.

Jos haluat tietää enemmän siitä, mil-
lainen merkitys luonnon monimuo-
toisuudella on liiketoiminnassamme, 
suosittelemme tutustumaan Grow21-
videoihin, joissa esitellään vihreää 
kaupunkikehitystä, maaperän luon-
non monimuotoisuutta ja vastuulli-
sesti tuotettua turvetta.

KEKKILÄ-BVB

Rakennamme muiden yritysten kanssa Eindhoveniin Trudo-tornitalon, joka on 
alueen ensimmäinen vertikaalinen metsä. Me Kekkilä-BVB:ssä olemme erittäin 
ylpeitä siitä, että olemme saaneet osallistua tähän Sint-Trudon aloittamaan 
monipuoliseen sosiaalisen asumisen hankkeeseen. Kun Trudo-tornitalo on val-
mis, sen jokaisella parvekkeella on puu ja muuta kasvillisuutta ja se nielee hiili-
dioksidia vuosittain 50 000 kg. Yhteensä 70 erilaista kasvilajia auttaa luomaan 
terveellisen, biologisesti monimuotoisen ja ilmastovaikutuksiltaan kestävän ra-
kennuksen Eindhovenin keskustaan. Kaikki puut tarvitsevat ravinteita, tilaa,  
ilmaa, vettä ja valoa. Näitä tarpeita on vaikea täyttää 70 metriä korkeassa ra-
kennuksessa, erityisesti kun kuhunkin tornin istutuspaikkaan mahtuu vain nel-
jä kuutiota maaperää.

Jotta neljä kuutiometriä ei kuivu tai kastu liiaksi, istutuksiin on lisätty anturit ja 
kastelu- ja viemäröintijärjestelmä. Näin kasvit selviävät kaikenlaisissa sääolo-
suhteissa. Maaperän on sovittava viljeltäville kasveille myös fysikaalisesta, ke-
miallisesta ja biologisesta näkökulmasta. Mitä enemmän maaperä muistuttaa 
kasvin luontaista elinympäristöä, sitä parempi. Trudo-tornin istutuksissa käy-
tetty kasvualusta sopii täydellisesti tähän tarkoitukseen. Lisäksi kasvien kasvu-
alustoihin on lisätty ravinteita, jotta ne pärjäisivät ensimmäisten vuosien läpi. 
Jotta kasvillisuus säilyisi rakennuksen koko elinkaaren ajan, on laadittu erityi-
nen lannoitusohjelma. Lopuksi kasvualustan yläosa peitetään katteella, joka 
suojaa kasvualustaa kuumuudelta ja eroosiolta.

Istutuspaikkoja kehitettäessä turvallisuus on ollut etusijalla. Jotta kasvit eivät 
kaadu myrskyssä tai tipu alas, kasvualustaan on kiinnitettävä erityistä huomi-
ota. Kasvualustan paino on suhteellisen suuri tilavuuteen verrattuna, ja siinä 
on oltava runsaasti tilaa juurien kasvulle. Lisäksi sen on oltava juurien näkökul-
masta hyvin pitävä, jotta kasvillisuus pysyy alustassaan tuulen puhaltaessa ko-
vaa. Kasvualustan pohjassa oleva vesipuskuri varmistaa juurten voimakkaan 
kasvun, mikä lisää istutuspaikan vakautta.

Tämä puiden peittämä rakennus valmistuu vuonna 2021. 

Eindhovenin kaupungin vertikaalinen metsä

https://www.responsiblyproducedpeat.org/
https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/trudo-vertical-forest/
https://kekkila-bvb.videomarketingplatform.co/secret/67184934/9d310e11a6bf8e9b99b8bf151c5a3a57
https://kekkila-bvb.videomarketingplatform.co/secret/67187534/3fdd56e5a19aa426151b9e62e7210296
https://www.responsiblyproducedpeat.org/
https://www.kekkila-bvb.com/growfestival/video-lounge/
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Nevel – Energiatuotannon optimointi ja uusiutuvan energian 
investoinnit vievät kehittyneen infrastruktuurin seuraavalle tasolle

Nevel keskittyy edelleen 
vastuullisuuteen.

Vuonna 2019 perustettu Nevel vas-
taa markkinoiden tarpeeseen ja raken-
taa kuntien ja teollisuuden kehitty-
neitä infrastruktuuriratkaisuja asiak-
kaiden ja ympäröivien yhteiskuntien 
hyödyksi. Vuonna 2020 Vapo-kon-
serni ilmoitti päätöksestään kartoittaa 
lämpö- ja sähköliiketoimintansa eli 
Nevelin strategiset vaihtoehdot. Arvi-
ointiprosessin perusteella Nevel myy-
tiin maailman johtavalle sijoitusyh-
tiö Ardianille. Kauppa toteutui lopul-
lisesti vuoden 2021 tammikuussa, ja 
tuolloin Nevel siirtyi uuden omista-
jansa hallintaan.

Nevelillä on yli 150 energiantuotan-
tolaitosta ja yli 40 kaukolämpöverk-
koa sekä ainutlaatuiset alan johtavat 
digitaaliset toiminnot ja kunnossapi-
toalusta.

Vuoden 2020 saavutukset

Nevel tekee määrätietoisesti töitä hii-
lineutraalin tulevaisuuden hyväksi 
investoimalla uusiutuvaan energiaan 

ja tekemällä vastuullisia siirtymäsuun-
nitelmia asiakkaidensa kanssa.

Nevelin tavoitteena on nostaa uusiu-
tuvan energian osuus energiantuo-
tannosta 75 prosenttiin vuoden 2021 
loppuun mennessä.

Vuonna 2020 Nevelin osuus uusiutu-
vasta energiasta nousi 67 prosenttiin 
(vuonna 2019 vastaava osuus oli 54 
prosenttia): Suomi 61 % (2019: 46 %), 
Ruotsi 97 % (2019: 94 %) ja Viro 18 % 
(2019: 7 %).

Uusiutuvan energian tuotannon 
tason parantamiseksi toteutettiin 
muun muassa seuraavia toimia:

•	Polttoaineseosta parannettiin ja 
lisättiin pyrkimyksiä varmistaa polt-
toainesaatavuutta parempien han-
kintamenetelmien avulla.

•	Esimerkiksi Lieksan ja Karkkilan 
tuotantopaikoilla toteutettiin lisä-
testejä osana siirtymää fossiilisista 
polttoaineista kohti uusiutuvan 
energian osuuden kasvattamista.

•	Digitaalisia toimintoja ja ylläpito-
käytäntöjä muutettiin ja päivitettiin.

NEVEL

Paikallisten 
ekosysteemien 

ja resurssi- 
tehokkuuden 
parantaminen

Nevelin 
vastuullisuustavoitteet

Energiantuotantomme hiilidioksidi-
päästöjen vähentäminen.

Uusiutuvan energian osuuden  
nostaminen energiantuotannosta 
75 prosenttiin vuoden 2021  
loppuun mennessä.

Miten tavoitteet 
saavutetaan

Optimoimalla energian käyttö ja mini-
moimalla polttoaineen käyttö ja jään-
nöshappitaso.

Tekemällä vastuullisia siirtymäsuunni-
telmia asiakkaiden kanssa.

Edistämällä kaiken uudelleen käyttöä 
ja luomalla paikallisia ekosysteemejä.

Nevelissä uusiutuvan energian osuus

oli 67 % (54 % vuonna 2019)

https://nevel.com/fi/
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Vuoden 2020 aikana globaali pande-
mia synnytti erityisiä tarpeita turvata 
terveyttä ja turvallisuutta Nevel var-
misti prosessiensa ja varasuunnitel-
mansa avulla energian saatavuuden 
asiakkaille ja kaukolämpöverkoille. 
Samalla noudatettiin menettelyta-
poja, joiden avulla tuotanto ja asia-
kaspalvelu pidettiin toiminnassa. 

Menettelytavat koskivat henkilöstö-
ämme, polttoainetoimituksia sekä 
tuotantoa ja kunnossapitoa. Menette-
lytapoihin kuuluivat esimerkiksi toi-
met terveys- ja turvallisuusohjeiden 
noudattamiseksi, ulkoisten kontak-
tien välttäminen toimipaikoilla ja etä-
työpaikoilla, toimipaikkakohtaiset 
varasuunnitelmat sekä yhteistyö asi-
akkaiden kanssa.

Nevel toteutti ensimmäisen Green Heat -ratkaisunsa Forssan kaupungin 
uuteen koulurakennukseen, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2022. 
Forssan kaupunki on Nevelin pitkäaikainen kumppani. Nevelin Green Heat  
ratkaisu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden edistää vastuullista toimintaan-
sa ja on taloudellinen tapa luoda täysin uusiutuvaa energiaa. Hanke on Ne-
velin ensimmäinen Green Heat -ratkaisu, ja se tuottaa kaupunkiin hiilineut-
raalia kaukolämpöä.

Forssassa Nevel on myös kokeillut yhdistettyä lämmitys- ja jäähdytysratkai-
sua, joka tuottaa jäähdytystä kaupungin uudelle koulurakennukselle. Sen 
sijaan, että jäähdytyksestä syntyvä ylimääräinen lämpö pumpattaisiin ulos 
rakennuksesta, jolloin se menisi hukkaan, se johdetaan Nevelin kaukoläm-
pöverkkoon.

Green Heat -ratkaisu on taloudellinen tapa 
luoda täysin uusiutuvaa energiaa

Ruotsin Bjuvissa toimiva Food valley on elintarvikeyritysten klusteri, joka 
pyrkii hyödyntämään teollista symbioosia, yhteistyötä ja kaikkia mahdollisia 
sivu- ja materiaalivirtoja paikallisen kiertotalouden edistämiseksi. Tavoittee-
na on vastuullinen elintarviketuotanto, joka edistää vastuullista yhteiskun-
taa ja yhteistä infrastruktuuria. 

Yksi hankkeista keskittyy ylimääräisen lämmön hyödyntämiseen: ylijäämä-
lämpö voidaan ohjata paikallisten bussipysäkkien ja pyöräreittien lämmityk-
seen. Tämä minimoi kunnossapitotarpeen talven aikana ja vähentää liuk-
kaudesta aiheutuvia riskejä. Nevelin kaukolämpöverkko toimii alustana, jos-
sa käytetään täysin uusiutuvaa energiaa, ja se tarjoaa mahdollisuuden hyö-
dyntää teollisissa prosesseissa syntyvää ylimääräistä lämpöä.

Food valley on esimerkki vastuullisesta 
elintarviketuotannosta

NEVEL
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Fuels – Polttoaineiden saatavuuden ja  
toimitusvarmuuden varmistaminen asiakkaille

Polttoaineliiketoiminta 
keskityy biopolttoaineisiin ja 
energiaturpeeseen.

Tavoitteenamme on kasvaa biopoltto-
aineissa, kuten puuhakkeessa ja pelle-
teissä, sekä pitää energiaturve siirtymä-
kauden polttoaineena. Biopolttoainelii-
ketoiminnan kasvua tuetaan toiminta-
mallin muutoksilla sekä keskittymällä 
pitkäaikaisten kumppanuuksien raken-
tamiseen asiakkaiden kanssa. Olennai-
nen osa uutta toimintamallia on oman 
puunhankintamme kasvattaminen ja 
tiiviin yhteistyön tekeminen urakoitsi-
joiden ja toimittajien kanssa.

Osana uusiutuvan energian kehi-
tystä selvitämme tuulivoiman mah-
dollisuuksia. Tämä on yhteydessä sii-
hen, että Vapo-konserni omistaa tällä 
hetkellä 70 000 hehtaaria maata Suo-
messa.

Vuoden 2020 saavutukset

Vapo-konsernin polttoaineasiakkai-
den käyttöennusteiden mukaan ener-
giaturpeen kysyntä Suomessa laskee 
nykyisestä puoleen jo vuoteen 2025 

FUELS

mennessä. Syynä tähän on päästöoi-
keuksien hinnan viisinkertaistumi-
nen kolmessa vuodessa ja päätös kak-
sinkertaistaa energiaturvevero, mikä 
johti Suomessa vertaansa vailla ole-
vaan energiaturpeen myynnin las-
kuun vuonna 2020. Tämän vuoksi 

Polttoaineiden 
saatavuuden 
ja toimitus- 
varmuuden 

varmistaminen

Tulevaisuuden energiamarkkinat muodostavat 
kiertotalouden, joka kokoaa kaikki toimijat yhteen

Polttoaineliiketoiminta tukee asiakkaiden siirtymistä fossiilisista  
polttoaineista biopolttoaineisiin ja varmistaa samalla saatavuuden 
ja toimitusvarmuuden.

Tuemme 
asiakkaitamme 
siirtymään hallitusti 
fossiilisista 
polttoaineista 
biopolttoaineisiin

Polttoaineliiketoiminta tu-
kee asiakkaiden siirtymistä 
fossiilisista polttoaineista 
biopolttoaineisiin ja var-
mistaa samalla saatavuu-
den ja toimitusvarmuu-
den, kun energiaturpeen 
käyttö vähenee voimak-
kaasti. Polttoaineliiketoi-
minnalla on siten yhteis-
kunnallinen vaikutus, sil-
lä se tarjoaa polttoaineita 
luotettavasti ja kilpailuky-
kyisillä hinnoilla mahdol-
listaakseen kestävän kau-
kolämmön kotitalouksil-
le ja kiinteistöille. Se myös 
tukee muutosta kohti hiili-
neutraalia yhteiskuntaa.

päätimme lopettaa energiaturpeen 
tuotannon 123 tuotantopaikalla (40 
prosenttia Suomen 307 tuotantopai-
kasta). Tämä tarkoitti myös noin 100 
miljoonan euron alaskirjausta tur-
vevaroihimme vuoden 2020 marras-
kuussa.
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Vaikka turpeen tarve kasvaa muissa 
liiketoiminnoissa kuin energiankäy-
tössä, uskomme voivamme vähentää 
merkittävästi turvetuotantoon varat-
tuja maa-alueita seuraavien vuosien 
aikana. Tämä vähentää suoraan pääs-
töjämme ilmaan.

Vuonna 2020 kartoitettiin Vapo-kon-
sernin kiinteistöalueiden soveltuvuus 
tuulivoiman kehitykseen. Tähän tar-
koitukseen löytyi useita alustavasti 
sopivia kohteita. Nämä mahdolli-
set tuulipuistoalueet koostuvat sekä 
Vapo-konsernin omista maista että 
yksityisten maanomistajien ympä-
röivistä maa-alueista.

Tuulivoimahankkeita varten valit-
tiin viisi hankealuetta, joiden soveltu-

vuutta tuulivoiman tuotantoon tutki-
taan tarkemmin. Kukin hanke käsit-
tää noin 8–35 tuuliturbiinia. Yhteensä 
hankkeet kattavat noin 100 tuulitur-
biinia, joiden kokonaiskapasiteetti on 
noin 700–800 MW. Vuonna 2021 sel-
viää, miten hankkeet edistyvät. Hank-
keiden jatkon kannalta onnistunut 
maanvuokraus ja kunnan myöntei-
nen kaavoituspäätös ovat ehdottomia 
edellytyksiä. Tavoitteena on saada 
tänä vuonna useita hankkeita kaavoi-
tusvaiheeseen ympäristövaikutusten 
arvioinnin tukemana. On kuitenkin 
tärkeää huomata, että kaikkia kehi-
tysvaiheeseen eteneviä hankkeita ei 
lopulta toteuteta erilaisten riskiteki-
jöiden vuoksi. Vuoden 2021 aikana 
kartoitetaan myös muita mahdollisia 
sijaintipaikkoja tuulipuistohankkeille.

FUELS

Nokialla sijaitsevalla Uuden Lähdeniityn asuinalu-
eella on oma keskuslämmitysjärjestelmä, joka käyt-
tää polttoaineenaan Vapon pellettejä. Asuinalueen 
suunnittelun ja rakentamisen tavoitteena on ollut 
alusta alkaen tuottaa lämpöä koteihin yhdestä pel-
lettilämpölaitoksesta. Ratkaisu on Suomessa poik-
keuksellinen. Nokian Biolämpö Oy tuottaa kiinteis-
töjen lämmityspalvelut, ja se on asuinaluetta raken-
tavan Halesa Oy:n tytäryhtiö.

Pellettipolttoaineen etuina ovat puhtaus, toimitusvar-
muus, edullinen hinta ja kotimaisuus. Alueen asun-
nonostajat halusivat löytää mahdollisimman edulli-
sen lämmitysmuodon, joka alentaisi elinkustannuk-
sia. Pellettilämpölaitos on kestävä ja puhdas ratkaisu.

Nokian Biolämpö Oy:n lämpökeskuksessa on kak-
si erikokoista pellettikattilaa, joiden tehot ovat 300 
ja 700 kW. Tehokkaampi kattila on tarkoitettu pää-

asiassa talvikäyttöön, kun taas pienemmän katti-
lan teho riittää hyvin kesäajan lämmitykseen. Katti-
lat toimivat myös toistensa varakattiloina huoltotoi-
mien aikana.

Uuden Lähdeniityn alueella on käynnissä useita eri 
rakennushankkeita. Seuraavina vuosina asuinalueel-
le rakennetaan uusia rivitalo- ja omakotitalokiinteis-
töjä, jotka nekin lämmitetään pelleteillä.

Uuden Lähdeniityn asuinalue lämpiää Vapon pelleteillä

Biopolttoaineiden osuus on 
selvästi kasvanut viime vuosina, 
ja vuonna 2020 lähes

kolmannes
asiakkaiden polttoainetoimituksista 
oli biopolttoainetta.
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New Businesses – Korkean jalostusasteen tuotteita kestävään arkeen

Kehitämme vastuullisia 
Vapo Refinery  konsepteja, 
joissa kaikki raaka-aineet 
ja sivuvirrat hyödynnetään 
kiertotalouden periaatteiden 
mukaisesti. 

Haluamme kehittää nettopositiivi-
sia tuotteita, jotka tuovat hyötyjä 
yhteiskunnalle, ympäristölle ja talou-
delle. Vuonna 2021 perehdymme tar-
kemmin uusien biostimulanttituot-
teidemme vastuullisuuteen.

Vuoden 2020 saavutukset

Vuonna 2020 kehitimme biostimu-
lantteina käytettäviä turvepohjaisia 
humusaineita nopeasti kasvaville kan-
sainvälisille maa- ja puutarhatalou-
den markkinoille. Perusteellisen kas-
vuvastetestauksen perusteella olemme 
havainneet, että humusaineemme 
ovat kilpailukykyisiä leonardiittipoh-
jaisten kaupallisten tuotteiden kanssa. 
Jatkamme tänä vuonna tuotekehi-
tystä tavoitteenamme aloittaa kau-
pallinen tuotanto vuonna 2024. Tut-
kimme myös rahkasammaleesta ja 
muista luonnon raaka-aineista valmis-

tettavia kasvipohjaisia biostimulant-
teja, jotta voimme jatkossa luoda asi-
akkaillemme lisäarvoa vahvan biosti-
mulanttituotevalikoiman avulla.

Vuonna 2020 me tutkimme bios-
timulantti- ja aktiivihiiliprosessien 
integraatioetuja ja havaitsimme huo-
mattavia jalostussynergioita. Jat-
kamme tutkimusta ja maksimoimme 
eri tuotteiden ja prosessien syner-
giat kiertotalouden ja vastuullisuuden 
periaatteiden mukaan myös tulevai-
suudessa.

Biostimulanttien lisäksi perehdyimme 
myös turvepohjaisten vahojen ja hart-
sien tuotantomahdollisuuksiin ja rah-
kasammaleen arvoaineiden hyödyn-
tämismahdollisuuksiin. Aloitimme 
uuden hankkeen, jonka tavoitteena 
on kehittää suobiomassasta rehun 
ainesosia eläinten hyvinvoinnin ja 
rehuhyötysuhteen parantamiseksi.

Kaikissa jalostushankkeissamme kehi-
tämme tuotteita yhdessä potenti-
aalisten asiakkaiden kanssa. Näin 
voimme varmistaa, että tuotteet vas-
taavat markkinoiden tarpeita. Lisäksi 
teemme yhteistyötä tutkimuslaitos-

NEW BUSINESSES

ten ja yliopistojen kanssa, jolloin 
hankkeissa on mukana myös ulkoisia 
sidosryhmiä.

Kiertotalouden edistäminen 
tuotekehitysohjelman avulla

Konsernin tutkimus- ja kehitysinves-
toinnit tilikaudella 1.1.–31.12.2020 
olivat 27,2 miljoonaa euroa (10,7 mil-
joonaa euroa vuonna 2019), joka on 
5,0 prosenttia (3,5 prosenttia) liike-
vaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoi-
minta keskittyi tukemaan yhtiön stra-
tegista uudistusta kaikissa Vapo-kon-
sernin yhtiöissä. 

Vapo-konserni aloitti uuden moni-
vuotisen Refinery-tuotekehitysohjel-
man (2020–2022), jonka mahdollistaa 
Business Finlandilta saatu rahoitus. 

Refinery-ohjelma nopeuttaa korkean 
jalostusasteen tuotteiden kehittä-
mistä suobiomassasta ja muista bio-
pohjaisista raaka-aineista. Ensisijai-
sesti hyödynnämme turvetta ja rahka-
sammalta valikoiden ja vastuullisesti 
lisäämällä niiden jalostusarvoa huo-
mattavasti.

Meillä on läheistä yhteistyötä etenkin 
Jyväskylän yliopiston kanssa, jossa 
sijaitsee myös Vapo Ventures liiketoi-
minnan tuotekehityslaboratorio. Sen 
lisäksi yliopistoon perustettiin uusi 
tiimi biomassatutkimusta varten. Se 
tähtää korkeatasoiseen tieteelliseen 
tutkimukseen ottaen samalla huo-
mioon alan kehitystarpeet. Tarvitaan 
syvällistä osaamista uusien tuotteiden 
ominaisuuksien ja toiminnallisuuk-
sien ymmärtämiseksi.

Jalostamme kansainvälisille markkinoille 
uudentyyppisiä tuotteita, jotka edistävät 
puhdasta elintarviketuotantoa ja ilman 
ja veden puhdistamista sekä luovat 
terveellisiä elinympäristöjä.
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Novactorin aktiivihiilitehdas Ilomantsissa 
on maailman nykyaikaisin ja ympäristöystä-
vällisin tuotantolaitos. Korvaamme Kiinan 
ja Pohjois-Amerikan hiilipohjaisen aktiivi-
hiilen tuontia ja pienennämme siten hiilija-
lanjälkeä eurooppalaisten asiakkaiden osal-
ta jopa kolmannekseen. Kun tuotanto on 
Euroopassa, Euroopassa käytetyn aktiivihii-

len kustannukset ja päästöt vähenevät huo-
mattavasti. 

Tuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen on 
ollut Novactorin tiimille erittäin tärkeä asia. 
Ilomantsin tehtaalla ympäristövastuu kat-
taa kuitenkin paljon muutakin. Tehtaan si-
vutuotteena tuotamme valtaosan Ilomantsin 

kunnassa tarvittavasta kaukolämpöenergias-
ta. Tämä on mahdollista kunnan ja Novac-
torin erinomaisen yhteistyön ansiosta. 

NOx-päästöjen vähentämiseksi käytämme 
suomalaista huipputeknologiaa. Tämän tek-
nologian avulla vältämme tarpeettomien ke-
mikaalien käyttöä savukaasujen käsittelyssä.

Novactor: pienempiä päästöjä nykyteknologian avulla

Novactorin tavoitteena on olla uusiutuvista 
raaka-aineista valmistetun aktiivihiilen joh-
tava toimittaja. Lopputuotteen imeytymiso-
minaisuudet liittyvät erittäin vahvasti käytet-
tyyn raaka-aineeseen. Suomalainen luonnol-
linen biomassa tarjoaa erittäin hyvän perus-
tan Novactorin kattavalle ja laadukkaalle ak-
tiivihiilituotevalikoimalle.

Suomalaisen puuteollisuuden lehti- ja havu-
puiden sivuvirrat on testattu tuotekehitysla-

boratoriossamme ja tuotantoprosessissam-
me. Testitulokset ovat olleet lupaavia, ja esit-
telemme uuden tuotevalikoimamme pian 
ensimmäisen tuotantolaitoksen käynnistymi-
sen jälkeen. Tämän myötä meillä on myös 
suurempi valikoima tuotteita eri käyttötar-
koituksiin ja sovelluskohteisiin.

Kehitystoimintamme uusin tulokas on paju. 
Paju on nopeasti kasvava biomassa, ja sitä 
on tutkittu Suomessa laajasti energiankäyt-

töä ja vanhojen turvetuotantoalueiden kal-
taisten alueiden metsitystä silmällä pitäen.
Aktiivihiilen raaka-aineeksi paju on mielen-
kiintoinen lisä, ja tutkimme sitä aktiivisesti. 
Tutkimus- ja kehitystestimme mukaan lop-
putuotteella on suuri potentiaali ja ainut-
laatuiset ominaisuudet. Lisäksi paju tarjoaa 
mahdollisuuden luoda todella ympäristöys-
tävällinen aktiivihiilituote, jonka hiilijalanjäl-
ki voi olla jopa negatiivinen. Uskomme, että 
sille on tulevaisuudessa kysyntää.

Novactor: aktiivihiiltä uusiutuvista biomassoista

NEW BUSINESSES

https://www.novactor.com/


29 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020

Nettopositiivisten tuotteiden kehitys

•	Nettopositiivisten tuotteiden kehitys ja elinkaariarviot. 
Tuotteiden nettovaikutuksia arvioi ulkopuolinen toimija. 

•	Uusi vastuullisuuskonsepti Suomen, Viron ja Ruotsin 
turvetuotantoon.

•	Vastuullinen maankäyttö, hiilinielujen perustaminen ja 
luonnon monimuotoisuuden parantaminen.

Kestävien innovaatioiden  
luominen ekosysteemissä 

•	Yhteistyö asiakkaiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten 
ja pk-yritysten kanssa.

•	Kiertotalouden ekosysteemin edistäminen Jyväskylän 
yliopistoon perustetun professuurin avulla.

•	 Ideoiden jakaminen ja innovaatioiden edistäminen.

Paikallisen elintarviketuotannon ja terveellisten 
elinympäristöjen edistäminen

•	Luonnonmukaisten raaka-aineiden käyttö synteettisten  
muovien, öljypohjaisten tuotteiden ja kemikaalien 
korvaamiseen.

•	Ratkaisut ilman, veden ja elinympäristön puhdistamiseen.

•	Uudet tuotteet tehokkaaseen elintarviketuotantoon.

Kiertotalouteen perustuvien 
Refinery-konseptien rakentaminen

•	Nykyaikaisten tuotantoteknologioiden käyttö energiankäytön ja päästöjen 
minimoimiseksi, kierrätyksen edistämiseksi ja jätteen vähentämiseksi.

•	Raaka-aineiden ja sivuvirtojen tehokas käyttö.

•	Pienempi raaka-aineiden tarve korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Vapo
Refinery

NEW BUSINESSES

New Businesses – kestävän kehityksen tavoitteet
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GRI-INDEKSI

  Sivu Kommentit

 Organisaatio  

1102-1 Raportoivan organisaation nimi  Kansi 

102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut 2, 4, 5, 18–29  

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti  4  Jyväskylä

102-4 Toimintamaat  4 

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto GRI-indeksi Suomen valtio omistaa emoyhtiö Vapo Oy:n   
   osakkeista 50,1 prosenttia ja Suomen Energiavarat Oy 
   49,9 prosenttia. 

102-6 Markkina-alueet 2, 4, 5, 18–29, www.vapo.com/vapo-konserni 

102-7 Raportoivan organisaation koko  2, 4, 5, 42,  
  Tilinpäätös ja toimintakertomus 

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä  42 

102-9 Toimitusketju 17, Vuosikertomus 

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa 2, 4, 5, 16, 18–29, Vuosikertomus, 
           ja toimitusketjussa Tilinpäätös ja toimintakertomus

102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  5–6, 7–9, 16 https://www.vapo.com/ 
  vapo-konserni/toimintaperiaatteet 

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät  GRI-indeksi, 41, https://www.vapo.com/vastuullisuus/  YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, konsernin sertifikaatit 
           ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit  laadun, ympäristöasioiden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja  https://www.vapo.com/vastuullisuus/ 
           edunvalvontaorganisaatioissa sosiaalinen-vastuu/sidosryhmat 

Strategia    

102-14 Toimitusjohtajan katsaus  5–6

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet  2, 5–6, 7–9, 10–13, 6, 18–29, 38, 
  Vuosikertomus, Tilinpäätös ja toimintakertomus

GRI- INDEKSI

suomi: https://www.vapo.com/avainluvut
https://www.vapo.com/avainluvut
https://www.vapo.com/avainluvut
suomi: https://www.vapo.com/avainluvut
https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet
https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit
https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit
https://www.vapo.com/vastuullisuus/edunvalvontaorganisaatioissa sosiaalinen-vastuu/sidosryhmat
https://www.vapo.com/vastuullisuus/edunvalvontaorganisaatioissa sosiaalinen-vastuu/sidosryhmat
suomi: https://www.vapo.com/avainluvut


31 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2020 GRI- INDEKSI

  Sivu Kommentit

Liiketoiminnan eettisyys  

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet   5–6, 7, 9, 17, https://www.vapo.com/vapo-konserni/strategia/arvot

102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen   5–6, 7, 9, 17, https://www.vapo.com/vapo-konserni/strategia/arvot

Hallinto   

102-18 Hallintorakenne 9,  https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet

102-20 Johdon vastuu taloudellisista, ympäristöön 9 
           liittyvistä ja sosiaalisista aiheista 

102-21 Sidosryhmien kuuleminen taloudellisista, 8 
           ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista aiheista 

102-23 Hallituksen puheenjohtaja  https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet

102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet 
           arvojen ja strategian määrittelyssä  

102-29  Taloudellisten, ympäristö- ja sosiaalisten 5–6, 7–9, 38 
            vaikutusten tunnistus ja hallinta 

102-32 Hallituksen rooli yritysvastuuraportoinnissa  9

Sidosryhmävuorovaikutus   

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä GRI-indeksi, 8 Henkilöstö, asiakkaat, omistajat, viranomaiset, suon  
   vuokraajat ja maanomistajat, tieteentekijät, tutkijat ja  
   tutkimuslaitokset, oppilaitokset ja opiskelijat,  
   kansalaisjärjestöt, HR-kumppanit ja ulkopuoliset   
   sidosryhmät, tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat,  
   urakoitsijat, poliittiset päättäjät, kansalaiset, media,  
   työmarkkinajärjestöt.

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimukset GRI-indeksi Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin 
   kuuluva henkilöstö: Espanja 100 %, Ruotsi 100 %, 
   Suomi 48 %, Alankomaat 8 %, Viro 0 %, Saksa 0 %.

102-42 Sidosryhmien tunnistus ja valinta  8–9 

102-43 Lähestymistapa sidosryhmävuorovaikutukseen  8–9

102-44 Keskeiset sidosryhmien esiin tuomat 8–9 
           aiheet ja epäkohdat 
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  Sivu Kommentit

Reporting practice   

102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt  Tilinpäätös ja toimintakertomus

102-46 Raportin sisällön ja aiheiden rajojen määrittely  GRI-indeksi, 8 Raportointi perustuu olennaisuusanalyysiin, jonka avulla  
   selvitettiin sekä Vapo-konsernin sidosryhmien että 
   konsernin näkemyksiä yhtiön toiminnan olennaisimmista 
   yritysvastuun aiheista. Yritysvastuuraportti kattaa koko 
   Vapo-konsernin. Ympäristölukujen laskentaperiaatteet ja 
   rajaukset on raportoitu pääsääntöisesti niitä koskevien 
   graafien ja taulukoiden yhteydessä.

102-47 Luettelo olennaisista aiheista  8, 38

102-48 Tietojen oikaisut  GRI-indeksi Ei oikaistuja tietoja.

102-49 Muutokset raportoinnissa  GRI-indeksi Yritysvastuuraportin luvut on esitetty koko Vapo- 
   konsernin toimintojen osalta siltä osin kuin ne ovat  
   olleet saatavissa.

102-50 Raportointijakso  GRI-indeksi Raportointijakso on 1.1.2020–31.12.2020.

102-51 Edellisen raportin julkistamisajankohta  GRI-indeksi Edellinen Vapo-konsernin yritysvastuuraportti ilmestyi 
   kesäkuussa 2020.

102-52 Raportin julkaisutiheys  GRI-indeksi Vapo-konserni on raportoinut yritysvastuustaan  
   vuodesta 2018 alkaen vuosittain.

102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä GRI-indeksi, 47 Yritysvastuu, vastuullisuusstrategia ja -tavoitteet: Petri 
           lisätietoja  Järvinen, Chief Supply Chain and Sustainability Officer 
   Ympäristövastuu: Päivi Martikainen, Director, Group 
   Operational Excellence & Sustainability 
   Taloudellinen vastuu: Jarmo Santala, CFO 
   Sosiaalinen vastuu: Jenni Nevasalo, Chief HR Officer

102-54 Raportointia GRI:n standardien mukaisesti  GRI-indeksi Vapo-konserni raportoi toimintansa taloudellisia, 
           koskevat lausunnot   ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia soveltaen 
   GRI-standardien core-laajuutta.

102-55  GRI-sisällysluettelo  GRI-indeksi

102-56  Ulkoinen varmennus  GRI-indeksi Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

GRI- INDEKSI

suomi: https://www.vapo.com/avainluvut
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  Sivu Kommentit

Olennaisen aiheen ja sen laskentarajan selitys   

103-1 Johtamistapa ja sen osat  8, 10–17, 38 

103-2 The management approach and its components  8, 10–17, 38, https://www.vapo.com/ 
  vapo-konserni/toimintaperiaatteet

103-3 Johtamistavan arviointi  38, https://www.vapo.com/vapo-konserni/ 
  toimintaperiaatteet  

Taloudelliset tulokset 

201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen 5, 16–17, 46,  Tilinpäätös ja toimintakertomus 
          ja jakautuminen

201-2 Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset 16 
         vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet 

Korruptionvastaisuus   

205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin GRI-indeksi Ei raportoituja tapauksia. 
         liittyvät toimenpiteet

Kilpailun rajoittaminen  

206-1 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja GRI-indeksi Ei raportoituja tapauksia. 
         monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet  

Materiaalit  

301-2  Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan  10, 18, 21–22 Raportoitu osittain.

Energia   

302-1 Organisaation oma energiankulutus  39 

302-3 Energiaintensiteetti  GRI-indeksi Energiaintensiteetti 0,2 on laskettu Nevelin energian 
   tuotannolle: energiankulutus tuotettua MWh:ta kohden. 
   Luku ei sisällä koko Vapo-konsernin energiankulutusta. 

GRI- INDEKSI

https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet
https://www.vapo.com/vapo-konserni/toimintaperiaatteet
suomi: https://www.vapo.com/avainluvut
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  Sivu Kommentit

Vesi  

303-1 Vesi jaettuna resurssina   11, 21, 40 Raportoitu osittain. 
   Vesistöpäästöjen osalta raportoidaan typpi-, fosfori- 
   ja kiintoainepäästöt Suomen toimintojen osalta, 
   missä on ympäristöluvassa velvoite laskea vuosikuormitus.  
   Tiedot lasketaan näytteisiin perustuvien tietojen 
   perusteella.

303-2 Jätevesien vaikutusten hallinta   40, GRI-indeksi,  Turvetuotanto edellyttää ympäristölupaa. Kaikilla 
  https://www.vapo.com/ tuotantoalueilla toimitaan ympäristöluvan nojalla. 
  turvetuotantoavastuullisesti#slide-2006 Tuotantoalueilla käytetään parhaan käyttökelpoisen 
   tekniikan (BAT) mukaisia menetelmiä, jotka määritellään 
   tapauskohtaisesti huomioiden tuotantoalueen 
   ominaisuudet ja tuotantoaika. Kuivatusvesien vaikutukset 
   vesistöön huomoidaan jo ympäristölupaprosessissa.

Luonnon monimuotoisuus   

304-1 Omistetut, vuokratut tai hallitut toimintapaikat 12, 41, GRI-indeksi, Raportoitu osittain. 
          suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä https://www.vapo.com/vastuullisuus/ Kaikilla Vapo-konsernin turvetuotantoalueilla 
          korkean biodiversiteetin omaavilla alueilla tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit on ympäristöluvat. Turvetuotannon vaikutukset 
   arvioidaan ympäristölupaprosessin yhteydessä. 
   Turvetuotannon ympäristölupia ei haeta 
   luonnontilaisimmille soille. Yksityiskohtaisempia tietoja 
   Suomen turvetuotantoalueista saa paikallisilta 
   yhteyshenkilöiltä https://www.vapo.com/turvesuot.

304-3 Suojellut tai kunnostetut alueet  12,  
  https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/ 
  ymparistovastuullisuus/luontoarvosoiden-suojelu

Oma indikaattori – Metsitysten ja kosteikkojen 12 
määrät, kunnostuhankkeiden määrä

GRI- INDEKSI

https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti#slide-2006
https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti#slide-2006
https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit
https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/konsernin-sertifikaatit
https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/ymparistovastuullisuus/luontoarvosoiden-suojelu
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  Sivu Kommentit

Päästöt   

305-1 Scope 1 -kasvihuonekaasupäästöt  2, 6, 10–11, 39 Vapo-konsernin yhteenlasketut CO2-päästöt olivat 
   2018 noin 1,2 miljoonaa tonnia.

305-2 Scope 2 -kasvihuonekaasupäästöt 39, GRI-indeksi Raportoitu osittain: 
   Scope 2 sisältää epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
   Suomessa, Virossa, Ruotsissa ja Alankomaissa. Päästöt on 
   laskettu sijaintiperusteisesti kunkin maan sähkön 
   tuotannon keskimääräisten ominaishiilidioksidipäästö- 
   kertoimien perusteella. Päästöt sisältyvät Vapo-konsernin 
   kokonaispäästöihin (1 miljoonaa tonnia CO2)

305-3 Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöt  39, GRI-indeksi Raportoitu osittain. 
   Scope 3 sisältää logistiikan päästöt Suomessa, Virossa, 
   Ruotsissa ja Hollannissa. Päästöt sisältyvät Vapo-konsernin 
   kokonaispäästöihin (1 miljoonaa tonnia CO2).

305-7 Typen oksidien (NOx), rikkioksidien (SOx) päästöt 39 
          sekä muut merkittävät päästöt ilmaan  

Jätevedet ja jätteet   

306-1 Päästöt vesistöön vedenlaadun ja 11, 40, https://www.vapo.com/ Raportoitu osittain. 
         kohteen mukaan jaoteltuna turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit Vapon turvetuotannon päästö- ja vesistötarkkailujen 
   tulokset ja niissä käytetyt mittaus- ja laskentamenetelmät 
   löytyvät vuosiraporteista. Tiedot on raportoitu Suomen 
   toimintojen osalta.

306-2 Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan jaoteltuna  40 Koko Vapo-konserni raportoitu.

306-3 Merkittävät vuodot GRI-indeksi Vuonna 2020 turvetuotannon kuivatusvesiä jouduttiin 
   johtamaan ohitusrumpujen ja -patojen kautta yhteensä 
   40 kertaa vesiensuojelurakenteiden rikkoutumisen 
   ehkäisemiseksi. Ohijuoksutusten keskimäärinen kesto oli 
   11 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna ohijuoksutusten 
   lukumäärä kasvoi 14 %. Poikkeukselliset vesienjohtamis- 
   tilanteet on ilmoitettu valvontaviranomaiselle lupaehtojen 
   mukaisesti. Poikkeustilanteiden syyt tutkitaan ja tarvittavat  
   toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi toteutetaan.

GRI- INDEKSI

https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit
https://www.vapo.com/turvetuotantoavastuullisesti/tarkkailuraportit
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  Sivu Kommentit

Ympäristömääräysten noudattaminen   

307-1  Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen  GRI-indeksi Ei raportoituja ympäristömääräysten rikkomuksia.

Toimittajien ympäristöarviointi  

308-1 Uudet toimittajat, jotka arvioitiin ympäristökriteereillä  17, https://www.vapo.com/vastuullisuus/ Raportoitu osittain. 
    tapamme-toimia/eettiset-toimintaohjeet      

Employment   

401-1 Henkilöstön vaihtuvuus  GRI-indeksi Työntekijöiden lähtövaihtuvuus: 106 irtisanottua 
   työsuhdetta (11,6 %). Luku sisältää kaikki työsuhteen 
   päättymisen syyt.  
   Alueellinen jako: Suomi 46, Espanja 1, Viro 6, Ruotsi 15, 
   Alankomaat 38. 
   Sukupuolijakauma: 35 naista (33 %), 71 miestä (67 %) 
   Ikäjakauma: 9 alle 30-vuotiaita (9 %), 48 30–50-vuotiaita 
   (50 %), 9 yli 50-vuotiaita (41%).

Työterveys ja -turvallisuus  

403-2  Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt 2, 14 
           työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät 
           kuolemantapaukset  

403-5 Työntekijöiden koulutus työterveyteen ja -turvallisuuteen 2, 14, 17

403-9 Työntekijöiden koulutus työterveyteen ja -turvallisuuteen 2, 14

G4-EU18 Urakoitsijoiden terveys- ja turvallisuuskoulutukset  14, 17 

Koulutus ja henkilöstön kehittäminen   

404-2  Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen  2, 9, 14–15  Raportoitu osittain.  
            oppimiseen liittyvät ohjelmat  Ohjelmia liittyen eläkkeelle siirtymiseen tai 
   työsuhteen päättymiseen liittyen ei raportoitu.

GRI- INDEKSI

https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/eettiset-toimintaohjeet
https://www.vapo.com/vastuullisuus/tapamme-toimia/eettiset-toimintaohjeet
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  Sivu Kommentit

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet   

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus  GRI-indeksi Hallitus: 8 jäsentä, sukupuolijakauma: 3 naista (38 %), 
   5 miestä (62 %), ikäjakauma: 0 alle 30 vuotta, 2 30–50  
   vuotta (18%), 9 yli 50 vuotta (82 %). 
   Konsernin johtoryhmä: 11 jäsentä, sukupuolijakauma: 
   2 naista (18 %), 9 miestä (82 %), ikäjakauma: 0 alle 30 
   vuotta, 2 30–50 vuota (18 %), 9 yli 50 vuotta (82 %). 
   Vapo-konsernissa: 27 % työntekijöistä on naisia ja  
   73 % miehiä.

Syrjinnän kielto  

406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet  14–15 Konserni: 9 raportoitua tapausta; kaikki raportoidut 
   tapaukset tutkitaan ja seurataan.

Poliittinen vaikuttaminen  

415-1 Poliittinen tuki  GRI-indeksi Vapo ei tue poliittisia puolueita.

Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio  

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten GRI-indeksi  Ei rikkomuksia. 
         ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset  

Määräystenmukaisuus  

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten GRI-indeksi  Ei rikkomuksia. 
         ja taloudellisten tekijöiden osalta

GRI- INDEKSI
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Liite 1: Johtamistavan kuvaus

Huolehdimme ympäristöstä Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista Toimimme yhteiskunnan hyväksi

Vapon 
olennaiset 
aiheet

Hiilineut-
raaliin yh- 
teiskuntaan 
siirtymisen 
tukeminen

Vesistö-
vaikutusten 
vähentä- 
minen

Luonnon 
monimuo-
toisuuden 
tukeminen

Kierto- 
talouden 
edistämi- 
nen

Työturvallisuus Henkilöstön 
tyytyväisyys 
ja hyvin- 
vointi

Osaamisen 
kehittäminen

Syrjintä ja 
epäasiallinen 
käytös

Taloudelliset 
ja paikalliset 
työllisyys- 
vaikutukset

Turpeen 
taloudelliset 
vaikutukset 
ja ilmasto- 
riskit

Vastuullisuus 
toimittajiemme 
ja urakoitsi- 
joidemme 
kanssa

Politiikat ja 
sitoumukset

Sivut 
6, 8, 11

Sivut 
6, 8, 
11–12

Sivut 
6, 8, 12

Sivut 
6, 8, 13, 
27, 29

Sivut  
6, 8, 14 

Sivut 
6, 8, 14–15

Sivu  
15

Sivut 
6, 8, 14–15

Sivu 
16

Sivut 
8, 16

Sivut 
8, 17

Policies and 
commitments

Sovellamme seuraavia politiikkoja ja periaatteita olennaisiin aiheisiin liittyvässä johtamisessa: Vapon toimintaperiaatteet, eettiset toimintaohjeet, 
yritysvastuupolitiikka ml turvallisuus, ympäristö ja laatu, sisäinen valvonta, sekä hankinta- ja ostopolitiikka. Aihekohtaiset politiikat on mainittu alla.  
Lisäksi kerromme sitoumuksistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin läpi raportin.

Ympäristöstrategia 2019–2021 
(osittain 2025 asti)

Tietoturvapolitiikka, tietosuojapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, 
palkitsemispolitiikka, kielipolitiikka

Tiedonantopolitiikka, innovaatio- ja IPR-
politiikka, riskienhallintapolitiikka, talous-
politiikat, eettiset toimintaohjeet toimittajille

Tavoitteet  Nämä esitetään sivulla 7 (”Yritysvastuu ja vastuullisuus Vapo-konsernissa”) sekä indikaattoritaulukoissa sivuilla 10, 14, 18, 19,  23, 25 and 29

Vastuut ja 
resurssit

Nämä esitetään sivulla 9 (”Vastuullisuuden hallinnointi Vapo-konsernissa”)

Palaute- 
mekanismit

Havaintotyökalu ympäristöhavaintojen 
kirjaamiseen.Ympäristöpalautteet ja poikkeamat 
käsitellään kyseisessä liiketoiminnossa ja 
raportoidaan hallitukselle.Ympäristölupaprosessi 
on julkinen ja siihen kuuluu kuulemismenettely ja 
valitusmahdollisuus.

Turvallisuus- 
havaintojen 
kirjaus-
järjestelmä, 
tapaturmien ja 
onnettomuuk- 
sien tutkinta, 
pakolliset 
turvallisuus- 
koulutukset

Henkilöstö-
tyytyväisyys-
tutkimus, 
Great Place 
to Work

Kehitys-
keskustelut,
koulutus-
ohjelma

Tapauksien 
raportointi ja 
seuranta,
Whistleblowing 
-kanava

Johtamistavan 
arviointi

Mittaamme vaikutuksiamme ja tavoitteidemme saavuttamista vuosittain ja arvioimme johtamistapaamme suoritustemme ja sidosryhmiemme palautteen perusteella. 
Esimerkiksi turvallisuus- ja ympäristöhavaintojen suuremmat raportointimäärät antavat meille positiivisen merkin siitä, että tietoisuus kasvaa ja asioita hoidetaan 
ennakoivasti. Teemme säännöllisesti sisäisiä ja ulkoisia auditointeja ja johdon katselmuksia arvioidaksemme edistymistämme ja johtamistapamme tehokkuutta.

Johtamistavan kuvaus

JOHTAMISTAVAN KUVAUS
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Liite 2: Huolehdimme ympäristöstä, taulukot

Nevel MWh

Polttoaineet 2 026 022

Uusiutuvat 1 352 243

Uusiutumattomat 673 779

Sähkö 10 594

Lämpö 

Kokonaisenergian myynti -1 733 274

Yhteensä 303 342

Pelletti MWh

Polttoaineet 41 147

Uusiutuvat 8 010

Uusiutumattomat 33 137

Sähkö 17 777

Lämpö 32 215

Höyry 14 624

Kokonaisenergian myynti -16 061

Yhteensä 89 702

Kekkilä-BVB MWh

Polttoaineet 17 363

Uusiutuvat

Uusiutumattomat 17 363

Sähkö 13 597

Aurinkoenergia 
(oma tuotanto)

1 084

Lämpö 1 561

Kokonaisenergian myynti -501

Yhteensä 32 019

SCM (FI) MWh

Sähkö 30 515

Energian kulutus 2020Vapo-konsernin omista toiminnoista aiheutuneet CO2 -päästöt 2020 

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Vapo-konserni 

kt CO2-ekv. kt CO2-ekv. kt CO2-ekv. kt CO2-ekv. kt CO2-ekv.

Turvetuotanto 535 50 42 628

Nevel 253 4 11 268

Pelletti 22 10* 22

Kekkilä BVB 3 1 2 4 9

Logistiikka 19 2 6 32 59

Yhteensä 832 66 61 36 995

Vapo-konsernin päästöt koostuvat tuotantolaitosten suorasta ja epäsuorasta energiankulutuksesta, tuotantoajoneuvojen polttoaineenkulutuksesta, 
turvetuotannon maaperäpäästöistä ja kuljetusten päästöistä. Turvetuotannon maaperäpäästöjen laskennassa käytetyt päästökertoimet perustuvat 
kansallisiin kasvihuonekaasuinventaarioihin. Energiankulutuksen päästö on laskettu polttoainekäytön ja polttoainekohtaisten päästökertoimien 
perusteella. Pelletin ja Nevelin toimintojen päästöt sisältävät vain fossiilisten polttoaineiden käytön. Sähkön- ja lämmönkulutuksen päästöt on laskettu 
sijaintiperusteisen kertoimen mukaan. Tuotantolaitoksilla käytettävien ajoneuvojen päästöt on laskettu polttoaineen käytön perusteella. Logistiikan 
päästölaskennassa on huomioitu toimitusmäärä, kuljetusmatka ja käytetty kuljetuskalusto.
*Scandbio AB:n päästöt (osa Vapo-konsernia).

Lämpö ja voimalaitosten päästöt 
ilmaan / tuotettu MWh

2018 2019 2020

CO2-päästöt, 
1 000 tonnia 
(t/tuotettu MWh)

370  
(0,27)

373 
 (0,20)

266 
 (0,15)

Hiukkaset, tonnia 
(kg/MWh)

136 
 (0,10)

187  
(0,10)

870 
 (0,50)

NOx, tonnia 
(kg/MWh)

926  
(0,68)

1 116 
(0,61)

324 
 (0,19)

SO2, tonnia 
(kg/MWh)

383 
 (0,28)

503 
 (0,27)

183 
 (0,11)

Pellettitehtaiden päästöt  
ilmaan / tuotettu tonni

2018 2019 2020

CO2-päästöt, 
1 000 tonnia  
(t/tuotettu tonni)

33  
(0,18)

18  
(0,10)

12 
 (0,08)

Particles, tonnia 
(kg/tuotettu tonni)

32  
(0,17)

22  
(0,12)

15  
(0,10)

NOx, tonnia 
(kg/tuotettu tonni)

55  
(0,30)

28  
(0,15)

17  
(0,32)

SO2, tonnia 
(kg/tuotettu tonni)

45 
(0,24)

25 
(0,14)

16 
(0,30)

Ilmapäästöjen osalta on raportoitu Vapon toimintojen omien voima- ja lämpölaitosten SO2-, NOx- hiukkas- ja hiilidioksidipäästöt. Pellettitehtaiden osalta 
raportoidaan viranomaisen tarkkailtavaksi määräämät parametrit. Laitosten ilmapäästöjä seurataan ulkopuolisen asiantuntijan tekemillä päästömittauksilla 
tai jatkuvatoimisilla päästömittauslaitteilla. Laitosten SO2, NOx  ja hiukkasten kokonaispäästöt ilmaan on laskettu päästömittausten päästökertoimien ja 
toteutuneiden polttoainekulutusten perusteella. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen päästökertoimia.
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2018 2019 2020

m3 % m3 % m3 %

Vesistö 960 276 75 979 146 75 1 098 035 76

Kunnan vesilaitos 314 510 25 324 938 25 355 112 24

Yhteensä, m3 1 274 986 1 304 284 1 453 255

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Vedenoton ja vedenkulutuksen osalta raportoidaan Vapo-konserni Suomen sekä Kekkilä-BVB:n tiedot.
Vedenotto ja vedenkulutus ei sisällä toimistoja eikä turvetuotantoa.

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ

2018* 2019 2020

Näytteet 14 796 14 626 12 913

Analyysit 90 051 91 454 79 619

Vapon turvetuotannon päästötarkkailu

Päästötarkkailun näytteiden perusteella lasketaan turvetuotannon kuivatusvesien aiheuttama kuormi- 
tus. Päästötarkkailun näytteiden ja analyysien osalta on raportoitu Vapo Oy:n turvetuotannon tiedot. 
*Vuoden 2018 tiedoissa havaittiin jälkikäteen virhe, joka on nyt korjattu.

2018* 2019 2020

Näytteet 2 297 2 066 2 146

Analyysit 27 739 24 944 25 943

Vapon turvetuotannon vesistötarkkailu

Vesitötarkkailunäytteiden avulla seurataan vesistöjen veden laatua. Vesistötarkkailun näytteiden ja 
analyysien osalta onraportoitu Vapo Oy:n turvetuotannon tiedot.
*Vuoden 2018 tiedoissa havaittiin jälkikäteen virhe, joka on nyt korjattu.

2018 2019 2020

Hyödyntäminen tonnia 17 787 19 861 26 344

Energia tonnia 1 083 3 509 4 467

Kierrätys tonnia 16 703 16 352 21 877

Loppukäsittely tonnia 1 727 2 688 2 178

Kaatopaikka tonnia 1 175 1 270 1 976

Muu loppukäsittely tonnia 552 1 419 202

Kierrätysaste % 86 73 77

Hyödyntämisaste % 91 88 92

Kokonaisjätemäärä tonnia 19 513 22 549 28 522

Jätteiden määrä

2018: Ei tietoja Kekkilä Eesti OÜ:n osalta 
2019: Ei tietoja Kekkilä-BVB Hollannin toimintojen osalta
2020: Koko Vapo-konserni

2018 2019 2020

Kaatopaikalle % 4 4 4

Maarakentamiseen % 88 71 66

Metsälannoitteeksi % 5 12 4

Välivarastoon / tuleva 
hyötykäyttö %

3 13 26

Yhteensä, tonnia 19 849 19 113 15 309

Vapo-konsernin laitosten tuhkan hyötykäyttö

2018 2019 2020

Tuhkaa tonnia/vuosi 16 365 16 874 13 875

Tuhkaa kaatopaikalle tonnia 655 470 284

Tuhkaa kaatopaikalle % 4 3 2

Nevelin laitosten tuhkan käyttö

Turvetuotannon vesistökuormitus Suomessa 
Kiintoaineen ja ravinteiden kokonaiskuormitus on esitetty raportin sivulla 11.
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Suomi Ruotsi Viro Alankomaat

Nevel 90 (123) 68 (n/a) 3 (0)

Fuels 38 (41)

Kekkilä-BVB 75 (109) 46 (47) 5 (21) 21 (9)

New Businesses 3 (0)

SCM 273 (408) 88 (88) 8 (4)

Group Services 17 (19) 8 (0) 3 (1)

Yhteensä 496 (700) 210 (135) 19 (26) 21 (9)

Ympäristöhavainnot vuonna 2020 (2019)

Ympäristöhavaintojärjestelmässä yhdistetään erilaisten havaintojen, tarkastusten 
ja auditointien ilmoittaminen sekä niiden hallinta ja dokumentointi. 
Havaintoja järjestelmään voivat tehdä myös yrityksen ulkopuoliset henkilöt. 
Ympäristölupapoikkeamat raportoidaan ympäristöluvan mukaisesti 
ympäristöviranomaiselle sekä havaintojärjestelmään. Ympäristöpalautteet ja 
poikkeamat käsitellään kyseisessä liiketoiminnossa ja raportoidaan hallitukselle.

ISO 
9001

ISO 
14001

ISO 
45001

PEFC FSC RHP RPP Good 
Soil

BRL9335 
-4/9341

Suomi

Vapo Oy X X X X

Kekkilä Oy X X X X

Nevel Oy X X X

Ruotsi

Neova AB X X

Hasselfors Garden AB X X X

Nevel AB X

Viro

AS Tootsi Turvas X X

Kekkilä Eesti OÜ X X X X

Alankomaat

Bas van Buuren (de Lier) X X X

Euroveen (Grubbenvorst) X X X

Veenbaas (Drachten) X

Bogro (Hardenberg) X1 X

Landscaping (Nijmegen) X2 X3 X4

Vapo-konsernin sertifikaatit

1. RHP kuluttajasertifikaatti päättyi 12/2020 
2. ISO 9001 sertifiointiauditointi pidetty 12/2020, sertifikaattia odotetaan 
3. RHP kookoskuidun sertifikaatti
4. Landscaping-tuotannon sertifikaatti

HUOLEHDIMME YMPÄRISTÖSTÄ
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Liite 3: Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista, taulukot

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa

Nevel 95 30 5 0 0 0

Fuels 94 4 9 0 0 0

Kekkilä-BVB 137 84 21 296 5 9

New Businesses 24 0 0 0 0 0

SCM 125 24 14 1 0 0

Group Services 52 18 8 5 0 0

Yhteensä 527 160 57 302 5 9

Henkilöstön määrä 31.12.2020

Henkilöstön 
määrä

Työehtosopimusten piirissä 
oleva henkilöstö, %

Työehtosopimusten 
määrä

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Suomi 524 527 45 48 7 6

Ruotsi 56 57 0 0 0 0

Viro 142 160 100 100 2 2

Alankomaat 4 5 100 100 1 1

Espanja 291 302 8 8 1 1

Saksa 15 9 0 0 0 0

Työehtosopimusten piirissä oleva henkilöstö

2018 2019 2020

Naiset 236 277 291

Miehet 501 755 769

Yhteensä 737 1  032 1 060

Sukupuolijakauma 

2018* 2019 2020

Alle 5 vuotta 37 % 41 % 45 %

5-10 vuotta 24 % 20 % 17 %

10-20 vuotta 19 % 22 % 21 %

yli 20 vuotta 20 % 17 % 17 %

Työsuhteen kesto

*Vuoden 2018 luvut eivät sisällä Neovaa.

2018 2019 2020

Vakituinen 686 914 939*

Naisia 246 (27 %) 253 (27 %)

Miehiä 668 (73 %) 686 (73 %)

Määräaikainen 51 118 121**

Naisia 31 (26 %) 31 (27 %)

Miehiä 87 (74 %) 87 (74 %)

Työsuhteen muoto

*Maa: Viro 55, Suomi 492, Saksa 14, Espanja 4, Ruotsi 129, Alankomaat 220 
**Maa: Viro 1, Suomi 32, Saksa 1, Ruotsi 13, Alankomaat 71

2019 2020

Kokopäiväinen 946 955*

Naisia 253 (27 %) 233 (24 %)

Miehiä 639 (73 %) 722 (76 %)

Osa-aikainen 86 105**

Naisia 24 (28 %) 58 (55 %)

Miehiä 62 (72 %) 47 (45 %)

Työsuhteen muoto

*Maa: Viro 57, Suomi 520, Saksa 5, Espanja 4, Ruotsi 149, Alankomaat 230 
**Maa: Suomi 17, Saksa 4, Espanja 1, Ruotsi 11, Alankomaat 72

2019 2020**

Lähtövaihtuvuus* 11,6 % (106) 10,2 % (96)

Henkilöstön vaihtuvuus

*Mukana kaikki työsuhteen päättymisen syyt.
** 25 naista (26 %), 71 miestä (74%); Alle 30-vuotiaita: 9 (9 %), 30–50- 
vuotiaita  48 (50%), yli 50-vuotiaita: 39 (41%); Maa: Suomi 52, Viro 5, Ruotsi 
14, Alankomaat 25

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA
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Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nevel 5 7 6 1 0 0 0 1 0 6 8 6

Fuels 1 2 3 0 0 0 1 2 3

Kekkilä-BVB 5 4 2 1*** 2 2 0 0 0 ** 12 8 ** 0 0 ** 0 0 6** 18 12

New Businesses 2 0 0 1 0 0

SCM 5 4 5 0 0 0 1 0 0 ** 0 0 6 4 5

Group Services 1 0 3 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 2 0 3

22*** 32 29

Kaikkien tapaturmien lukumäärä 2018**–2020 (MTR*)

Tapaturmien lukumäärä, joista aiheutui sairauspoissaolo 2018**–2020 (LTA1*)

* MTR lukumäärä sisältää kaikki työtapaturmat, myös ne joista ei aiheutunut sairauspoissaoloa. Se sisältää myös työmatkatapaturmat (kodin ja työpaikan välinen matka).  
** Tilasto ei sisällä BVB Substratesin työtapaturmia vuodelta 2018.  
***Muutos vuoden 2018 tietoihin: MTR lukema 21 muutettu 22. 
Huom: Ei kuolemaan johtaneita tapaturmia 2018–2019

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nevel 3 0 3 0 0 0 0 1 0 3 1 3

Fuels 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Kekkilä-BVB 1 0 0 0 1 1 0 0 0 ** 9 5 ** 0 0 ** 0 0 1** 10 6

New Businesses 2 0 0 1 0 0

SCM 0 1 2 0 0 0 1 0 0 ** 0 0 1 1 2

Group Services 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 2 0 1

9 12 13

* LTA1-laskelma sisältää ne työtapaturmat, jotka johtavat vähintään yhden päivän poissaoloon työstä. Se sisältää myös työmatkojen aikana tapahtuneet onnettomuudet (työpaikan ja kodin väliset matkat.  
** Tilastot eivät sisällä BVB Substratesin työtapaturmia vuodelta 2018.

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA
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Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nevel 17,2 0 18,4 0 0 0 0 122,1 0 11,7 4,4 12,6

Fuels 13,4 0 6,7 0 0 0 11,8 0 6,3

Kekkilä-BVB 4,6 0 0 0 8,2 7,5 0 0 0 ** 18,4 10,3 ** 0 0 ** 0 0 2,6** 11,5 6,7

New Businesses 85,5 3,1 0 85,5 0 0,0

SCM 0 3,1 7,7 0 0 0 44,8 0 0 ** 0 0 2,4 2,6 6,1

Group Services 10,1 0 10,1 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 7,3 0 7,3

6.9 6.7 7.2

Tapaturmataajuus suhteutettuna 1 miljoonaan työtuntiin 2018**–2020 (LTA1f*)

* LTA1f tapaturmataajuus kuvaa työtapaturmien lukumäärää suhteutettuna 1 miljoonaan työtuntiin.Laskennassa mukana ne työtapaturmat, joista aiheutui vähintään yhden päivän sairauspoissaolo. 
** Tilasto ei sisällä BVB Substratesin työtapaturmia vuodelta 2018.

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nevel 28,6 46,2 36,8 13,7 0 0 0 122,1 0 23,4 35 25,2

Fuels 13,4 17,0 20,2 0 0 0 11,8 15,7 18,8

Kekkilä-BVB 23,0 18,6 8,7 8,1*** 16,3 15,1 0 0 0 ** 24,5 16,5 ** 0 0 ** 0 0 15,5** 20,6 13,4

New Businesses 85,5 0 0 85,5 0 0

SCM 14,3 12,3 19,2 0 0 0 44,8 0 0 ** 0 0 14,5 10,3 15,3

Group Services 10,1 0 30,4 0 0 0 0 0 0 ** 0 0 7,3 0 21,9

16,9*** 18 16,1

Tapaturmataajuus suhteutettuna 1 miljoonaan työtuntiin 2018**–2020 (MTRf*)

* MTR tapaturmataajuus kuvaa työtapaturmien lukumäärää suhteutettuna 1 miljoonaan työtuntiin. Laskennassa mukana kaikki työtapaturmat, myös ne joista ei aiheutunut sairauspoissaoloa. 
** Tilasto ei sisällä BVB Substratesin työtapaturmia vuodelta 2018. ***Korjaus vuoden 2018 tilastoon: MTR onnettomuuksien määtä korjattu 21:sta 22:een.      
                

2018 2019 2020

Putoaminen, liukastuminen, kaatuminen (kiinteä aiheuttaja) 45 % 33 % 43 %

Törmääminen, iskeytyminen, paine (liikkuva aiheuttaja) 23 % 26 % 18 %

Puristuminen, ruhjoutuminen (esineen aiheuttama) 18 % 19 % 18 %

Viilto, pisto (esineen aiheuttama) 0 % 13 % 7 %

Sähkön, lämpötilan, melun tai vaarallisen aineen aiheuttama vahingoittuminen 14 % 3 % 3 %

Muut vahingoittumistavat 0 % 6 % 11 %

Yleisimmät työtapaturmien tyypit 2018–2020

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA
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Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Nevel 581 649 610 60 62 163 3 9 11 644 720 784

Fuels 541 514 386 0 2 2 541 516 388

Kekkilä-BVB 566 756 516 337 262 343 116 170 75 * 196 407 1 019 1 385 1 341

New Businesses 0 7 34 0 7 34

SCM Sites 1 307 1 447 969 44 97 134 18 22 19 1 369 1 566 1 122

Group Services 382 404 248 78 53 24 10 1 9 * 0 1 470 458 282

Office sites 15 57 35 15 57 35

Yhteensä 4 058 4 709 3 986

Tehtyjen turvallisuushavaintojen lukumäärä 2018*–2020

Turvallisuushavaintoja tekevät kaikki konsernin työntekijät sekä tuotantoalueillamme työskentelevät urakoitsijat ja alihankkijat.
* Tilasto sisältää BVB Substratesin turvallisuushavainnot alkaen kesäkuusta 2019.

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

Nevel 0

Fuels 2 2

Kekkilä-BVB 1 2 3

New 
Businesses

0

SCM 5 3 8

Group 
Services

0

Yhteensä 13

Urakoitsijat – Kaikkien tapaturmien lukumäärä 2020 (MTR*)

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa Yhteensä

Nevel 0

Fuels 2 2

Kekkilä-BVB 1 1 2

New 
Businesses

0

SCM 4 1 5

Group 
Services

0

Yhteensä 9

Urakoitsijat – Tapaturmien lukumäärä, 
joista aiheutui sairauspoissaolo 2020 (LTA1*)

Kaikki tapaturmat, jotka on raportoitu meille.
*LTA1 sisältää työtapaturmat, jotka johtavat vähintään yhden päivän poissaoloon työstä.

Kaikki tapaturmat, jotka on raportoitu meille.
*MTR sisältää kaikki työpaikalla sattuneet tapaturmat, myös ne, jotka eivät johtaneet 
poissaoloon töistä.

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA
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Liite 4: Toimimme yhteiskunnan hyväksi, taulukot

Bruttoinvestoinnit Omaisuuserien 
myynti

Nettoinvestoinnit

2019 2020 2019 2020 2019 2020

Alankomaat 9 463 5 053 31 2061 9 432 2 992

Suomi 59 123 46 446 19 796 14 976 39 327 31 470

Ruotsi 5 635 12 059 153 128 5 483 11 931

Viro 3 831 12 019 998 334 2 833 11 685

Tanska 0

Espanja 0

Saksa 44 1 011 44 1 011

Yhteensä 78 096 76 588 20 977 17 499 57 119 59 089

Vapo-konsernin investoinnit k€ Vapo-konsernin maksamat palkat €

2018* 2019* 2020

Suomi  29 121 139  31 474 800 31 795 056

Ruotsi  7 869 121  7 525 431 7 954 408

Viro  1 409 450  1 401 817  1 437 818 

Alankomaat***   14 948 391  18 880 905 

Yhteensä  38 399 710  55 350 439  60 088 188 

*1 SEK=0,09 € (26.5.2020)    
**1 SEK=0,10 (8.3.2021)
***Alankomaiden toiminnot tulivat osaksi Vapo-konsernia 2019.  

Suomi Ruotsi Viro Alankomaat Espanja Saksa

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot, M€

Tuloverot 3,30 0,29 1,48 0,07 0,26

Työnantajamaksut 0,55 2,24 0,41 2,20 0,06

Kiinteistöverot 0,31 0,01 0,05

Muut verot 0,19 0,07

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot, M€

 valmisteverot 1,85   0,44      

Tilikaudelta tilitettävät verot

Palkkaverot 11,26 2,50 0,04 0,07

Arvonlisäverot, myynnit 79,68 25,18 7,29 26,61

Arvonlisäverot, hankinnat -71,90 -21,18 -5,81 -23,66 -0,02

Muut verot

Yhteensä 25,06 9,24 2,49 6,63 0,19 0,26

Vapo-konsernin verojalanjälki tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020, yhteensä 43,87 M€

TOIMIMME YHTEISKUNNAN HYVÄKSI

* * **
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Yhteystiedot Kannen kuvissa

1. Viherrakennusprojekti Ruotsissa, jonne Hasselfors Garden on 
    toimittanut maanrakennusmateriaalia. Kekkilä-BVB toimii Ruotsissa 
    Hasselfors Garden -brandin alla. 

2. New Businesses -liiketoiminnan henkilöstöä Vapon 80-vuotisjuhlissa.  
    Lisätietoja New Businesses -liiketoiminnasta sivulla 27.

3. Vapon Sompanevan vanha turvetuotantoalue Parkanossa 
    ennallistettiin kosteikoksi.

4. Vapo Oy lahjoitti ja myi lähes 400 hehtaaria turvetuotannosta poistuneita 
    alueita Suomessa 4H järjestölle metsitettäväksi hiilinieluiksi. Sivu 2.

5. Osana uusiutuvan energian kehittämistä tutkimme tuulivoiman 
    mahdollisuuksia Suomessa. Lisätietoja sivulla 26.

6. Rahkasammal on ominaisuuksiensa ansiosta erinomaista kasvualustan 
    raaka-ainetta. Lisätietoja sivulla 12.

7. Novactorin aktiivihiilitehdas Ilomantsissa on nykyaikaisin  ja ympäristö- 
    ystävällisin aktiivihiilen tuotantolaitos maailmassa. Lisätietoja sivulla 28.

1 2 3

4 5 6
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