Kohti hiilineutraalia
maailmaa

Vuoden 2020 alusta siirryimme Suomessa
vesi-, aurinko- ja tuulivoimalla tuotettuun
sähköön ja tämä toteutetaan myös Virossa
vuoden 2021 alussa. Vaihto uusiutuvaan
energiaan vähentää konsernin päästöjä 89
prosentilla.
Muutimme myös konsernimme autopolitiikkaa siten, että vähäpäästöisillä työsuhdeautoilla ajaville työntekijöillemme maksetaan
150 €/kk enemmän kokonaispalkkaa. Tällä
tavoin on saatu kanavoitua uusien työsuhdeautojen leasing-sopimukset lähes täysin
hybridi- tai täyssähköautoihin.

Vastuullisuus
kannattaa
Vastuullinen liiketoiminta antaa mahdollisuuden harjoittaa liiketoimintaa myös
tulevaisuudessa. Tämän vuoksi vastuullisuus
sopii erittäin hyvin perheyrityksen arvoihin,
haluammehan säilyttää yrityksen myös tuleville sukupolville ja vielä siten, että tulevilla sukupolvilla olisi edelleen puhdas ja turvallinen
ympäristö elettävänään. Vaikka olemmekin
maailman mittakaavassa pieni yritys, olemme
halunneet olla edelläkävijä. Siksi olemme
nostaneet hiilineutraaliuuden keskeiseksi
osaksi strategiaamme.
Asetimme
tavoitteeksemme
saavuttaa
hiilineutraaliuuden vuonna 2025, mitä pidettiin jo hyvin kunnianhimoisena ajatuksena.
Projektin edistyessä totesimme, että voimme
päästä siihen paljon nopeamminkin.

Vaihto uusiutuvaan energiaan
vähentää konsernin päästöjä
89 prosentilla.
Ympäristöprojektimme ensimmäinen konkreettinen toimenpide oli päästöjemme mittaamisen
aloittaminen. Alustavien laskelmiemme perus³yye ¦Â³Ây uy³Ëee y©³³i¿ƅ
mät päästölähteemme. Ehdottomasti suurin
näistä oli muovitehtaidemme energiankäyttö.
Toiseksi suurin päästölähde oli henkilöstön
kodin ja työpaikan väliset matkat.
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1. Kartoitus

2. Saxon Suomen tuotantolaitosten
siirtyminen uusiutuvaan energiaan

4000

3000
3. Saxon Viron tuotantolaitosten
siirtyminen uusiutuvaan energiaan
2000
4. Hiilinielun
kasvattaminen

1000

Meille vastuullisuus merkitsee
konkreettisia tekoja
Vaikka olemme onnistuneet vähentämään
hiilijalanjälkeämme merkittävästi, syntyy
liiketoiminnassa
vääjäämättä
päästöjä.
Tämän kompensoimiseksi hankimme vuoden
2019 lopussa lähes 500 hehtaaria metsää,
jota olemme alkaneet kasvattaa jatkuvan
kasvatuksen periaatteella hiilinieluksi.
Nykyisten laskelmiemme mukaan saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme jo vuonna
2021, mistä olemme erittäin ylpeitä! Työ ei
kuitenkaan lopu siihen, seuraavaksi kehitämme edelleen hukkamateriaalin käyttöä, jätteiden lajittelua ja investoimme omiin aurinkosähköjärjestelmiin.

5. Jatkuva kehitys
ja seuranta

0
2019

2020

2021

2022

2023

2024

-1000

-2000
Muut päästöt

Sähkö EE

Sähkö FI

Hiilinielu

Nettopäästöt

Saxon hiilijalanjälki 2021

Meille vastuullisuus merkitsee konkreettisia
tekoja, joilla on iso merkitys meidän toimintakentässämme. Samalla olemme ilolla ja ylpeydellä valmiita kertomaan niistä eteenpäin. Ei
tarvitse olla jättimäinen yritys voidakseen olla
edelläkävijä!

393,6 t
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Jari Vuorinen
Toimitusjohtaja
Tieliikenne

Lennot & laivat

Muovijäte

Sähkö

Oikein hoidettu
metsä nielee
enemmän
Kasvava metsä sitoo aktiivisesti hiilidioksidia ilmakehästä. Hoitomenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon
hiilidioksidia
sitoutuu
vuodessa.
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Olemme onnistuneet vähentämään päästöjämme noin 3000 tonnia vuoden 2019 tasosta.
Koska päästölukuja on tässä mittakaavassa vaikea hahmottaa, olemme keränneet alle
muutamia esimerkkejä, jotka kuvastavat Saxon päästövähennyksiä konkreetisella tavalla.

Jos metsänomistaja valitsee hoitomenetelmän, joka kasvattaa hiilinielua, on näin
syntynyt osuus nielusta tämän ansiota.
Saxon metsäalueita hoidetaan jatkossa jatkuvan kasvatuksen menetelmällä, jolloin
metsä sitoo enemmän hiilidioksidia kuin
aiemmin.
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Nielu ennen toimenpiteitä

Vastaavan liiketoiminnan
keskiarvopäästöt Suomessa *

Saxon
päästöt

Saxon päästöt
ovat vain 27.5%
alan keskiarvosta

* Lähde: Tilastokeskus, 2020.
Kasvihuonekaasujen inventaario.
Luku on punnitettu keskiarvo Saxon
liiketoiminnasta (65% kemianteollisuus
35% tukkukauppa).

Saxon päästövähennyksiä esimerkkeinä
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15 000 000

20 000 000

kuppia kahvia

henkilöautokilometrejä

295

Hoidamme metsää
määrätietoisesti niin, että
hiilinielu maksimoituu

Nielu ennen toimenpiteitä
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suomalaisen
vuosittainen
hiilijalanjälki
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Jatkuvan kasvatuksen
tuoma lisänielu
576

4 000 000

saunatunteja

lentomatkaa
edestakaisin
Thaimaahan

-89%
Määrätietoisella ympäristöstrategialla olemme onnistuneet vähentämään
hiilidioksidipäästöjämme 89% kahdessa vuodessa. Jatkamalla tätä pitkäjänteistä
ympäristötyötä saavutamme hiilidioksidineutraaliuuden jo keväänä 2021.
Kestävällä toimintatavalla turvaamme samalla liiketoiminamme jatkuvuuden ja
mahdollistamme tulevien sukupolvien edellitykset menestyä.

Vastuullinen liiketoiminta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscantaa mahdollisuuden
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinciharjoittaa liiketoimintaa
dunt ut laoreet dolore

myös tulevaisuudessa.

