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Local actors with global impacts





27.4.2016

SUSTAINABILITY 
ASPECTS



Miksi kehitämme vastuullisuutta?



Developing Corporate
responsibility





Meyer Turku vastuullisuustyön 
painopisteet

• Ympäristöasioiden huomiointi laivan suunnittelussa 
ja teknologioissa

• Reilut hankintakäytännöt

• Telakka-alueen turvallisuus

• Työllistäminen

• Osaamisen kehittäminen ja koulutus

• Henkilöstön työtyytyväisyys

• Laivanrakentamisen ympäristövaikutusten 
vähentäminen



Vastuullisuuden johtamisen haasteita

• asioiden PRIORISOIMINEN

• RESURSSOINTI

• Hyvien toimivien RATKAISUJEN 
löytäminen

• RAJAPINTOJEN ylittäminen

• mitattavien TAVOITTEIDEN 
määritteleminen

• pitkäjänteinen työ

• Systemaattinen ja jatkuva 
VIESTINTÄ

• JALKAUTTAMINEN ja 
KONKRETISOIMINEN



ResponSea - taustaa

1. keskustelut 
Metyn

yhteisestä 
vastuullisuus 
hankkeesta 

04/2017

”Meriteollisuuden 
100 askelta 

vastuullisuuteen”, 
”Vastuullisuus 
Suomen koko 

meriteollisuusver-
koston

jokapäiväiseen 
tekemiseen” 

05/2017

Vastuullisuusviestin-
tä Mety:ssä

SUSTIS –WS  

10/2017

Sustainability vision 
and goals for Finnish

marine industries-
workshop Metyn

syyspäivillä 11/2017

11/2017



VISIO:

• Rakennamme yhdessä kestävää merenkulkua tulevaisuuden maailmalle

• Työmme lopputuloksena syntyy elinkaarivaikutuksiltaan kestävä ja 
taloudellinen alus, sen laiteet ja järjestelmät

TOIMENPITEET: 

• Kehitämme tuotteidemme ja verkostomme vastuullisuutta

• Kerromme toimintamme positiiviset vaikutukset yhteiskunnalle ja 
ympäristölle

Vastuullinen Suomalainen Meriteollisuus



Meriteollisuuden vastuullisuussitoumus



Meriteollisuuden painopisteteemat

• Meriliikenteen ympäristövaikutusten 
vähentäminen

• Meriteollisuuden yritys kehittyvänä 
ja reiluna työpaikkana

• Toimitusketjun vastuullisuuden 
seuranta

• Kiertotalous ja elinkaaritehokkuus 
kaikessa toiminnassa

www.responsea.fi
www.sitoumus2050.fi

#responsea
#sitoumus2050 

http://www.responsea.fi/
http://www.sitoumus2050.fi/


Reducing the footprint through the whole life-cycle



MEYER TURKU SITOUMUS Mittari

Rekrytoimme 500 uutta työntekijää vuoteen 2023 
mennessä

Uusia rekrytointeja / 
vuosi

Uudistuva toimintatapamme ja 
kasvava volyymi vaativat lisää 
työntekijöitä ja uudenlaista 
osaamista

Koulutamme tietotaidon siirtoon 20 uutta paasia / 
mentoria vuosittain

Koulutettujen lkm / 
vuosi

Haluamme taata hiljaisen tiedon ja 
henkilökuntamme ainutlaatuisen 
osaamisen siirtymisen uusille 
työntekijöille

Vähennämme energiankulutusta 4 % vuoteen 2021 
mennessä vuoden 2017 tasosta

kWh / tehty työtunti
Energiankulutusta vähentämällä
vaikutamme merkittävästi omaan 
hiilijalanjälkeemme

Sitoudumme kehittämään konkreettisia
toimenpiteitä vesien roskaantumisen estämiseksi

Toimenpiteet / vuosi

Merien roskaantuminen on 
maailmanlaajuinen ongelma, 
aloitamme lähiympäristöstäm-me ja 
vähennämme lähialueen 
roskaantumista yhteistyössä 
kumppaniemme kanssa.







www.responsea.fi



Thank You !
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