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* MIKÄ IHMEEN GRI?

GRI eli Global Reporting Initiative on
kansainvälinen yhteisö, jonka tavoitteena
on luoda yleisesti hyväksytty toimintamalli
yhteiskuntavastuun raportointiin.
Käytännössä GRI-ohjeisto on kokoelma
indikaattoreita, joita seuraamalla
organisaatiot voivat hahmottaa
vastuullisuuttaan yhteismitallisella
tavalla.

Raporttimme
Kivenjalostus kestävällä pohjalla -raportissa kerromme
perustietoja Seepsulasta ja sen vastuullisuusohjelmasta.
Raporttia voi lukea erillisenä vastuullisuusraporttina tai
yleisesityksenä yrityksestämme. Ennen kaikkea raportista
saa kuvan siitä, kuinka me Seepsulassa varmistamme, että
liiketoimintamme on kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa.
Raportin keskeinen sisältö on jaettu kolmeen osioon, jotka
ovat Laadukas kiviaines, Puhdas ympäristö ja Tyytyväiset
ihmiset. Raportti on toteutettu soveltaen kansainvälisen
GRI-raportointiohjeistuksen* C-tasoa. Lista Seepsulan käyttämistä vastuullisuuden indikaattoreista löytyy sivulta 14.
Kaikki raporttiin kerätyt tiedot ovat peräisin vuosilta 2010
ja 2011 ellei toisin mainita. Tämä raportti on Seepsulan
historian ensimmäinen vastuullisuusraportti. Raportin
julkaisutiheys on joka toinen vuosi, eli seuraava raportti
ilmestyy 2014 sisältäen vuosien 2012 ja 2013 tiedot.
Raportin pdf-versio on ladattavissa Seepsulan verkkosivuilta osoitteesta www.seepsula.fi.
Painetussa raportissa käytetty Lenza Green -paperi on
sataprosenttista kierrätyspaperia ja se on valmistettu
täysin ilman klooria. Lenza Green -paperilla on FSC:n eli
Hyvän metsänhoidon neuvoston sertifikaatti.
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Viesti toimitusjohtajalta:

Viesti kehitysjohtajalta:

Vastuullisuus luo
varmuutta

Suurten
investointien aika

Mikä tekee kiviainesta tuottavasta yrityksestä
vastuullisen?

Vastuullisuus on ollut tärkeä osa Seepsulan
toimintatapaa alusta lähtien. Pitkään toimineena
kivenjalostajana olemme oppineet toimimaan
ympäröivää luontoa ja lähiympäristön asukkaita
kunnioittaen. Haluamme toimia osana paikallisyhteisöä ja sen mielipiteitä ja näkökantoja
huomioiden.

Tähän ja moneen muuhun kysymykseen pyrimme
antamaan vastauksen käsillä olevassa raportissa. ”Seepsula – Kivenjalostus kestävällä pohjalla”
esittelee liiketoimintaamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun näkökulmista.
Seepsula tuottaa kiviaineksia rakentamisen
tarpeisiin. Rakennusalaa palvelevalle yritykselle
on elintärkeää, että se toimittaa vauhdilla ja
varmuudella sen mitä lupaa. Rakennusprojekti ei
voi odottaa toimettomana esimerkiksi kiviaineslastin saapumista. Seepsulan vahva vastuullisuusajattelu on rakentunut liiketoimintamme
selkärangaksi ja se tekee meistä turvallisen ja
halutun kumppanin. Vastuullisuus on keskeinen
osa strategiaamme ja mukana kaikessa mitä
teemme.
Vastuullisen ja kekseliään toimintamallin
ansiosta tulevaisuutemme on pitkälle turvattu.
Kiviainesta Seepsulalla riittää pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan tarpeisiin kymmeniksi
vuosiksi eteenpäin.
Tervetuloa tutustumaan vastuullisen kivenjalostukseen!
Seppo Sjöblom
toimitusjohtaja
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Viime vuosina olemme tehneet mittavia investointeja mm. ympäristöhaittojen minimoimiseksi.
Etenkin melun- ja pölyntorjuntaan on panostettu
paljon – vastaavanlaisia panostuksia tehnyttä
kivenjalostajaa Suomesta tuskin löytyy. Tulokset
ovat olleet tuntuvia: rikottajien ja murskainten
koteloinnit ja kastelujärjestelmät ovat vähentäneet melun ja pölyn määrän niin vähäiseksi kuin
nykyaikaisen teknologian valossa on mahdollista.
Vastuullisuusnäkökulman tuominen liiketoimintamme kaikille osa-alueille on vaatinut kovaa
työtä. Siksi olemme ylpeitä siitä, mihin ponnistukset ovat johtaneet. Ohjenuoramme on, että
teemme enemmän kuin mitä meiltä odotetaan.
Näin aiomme toimia myös tulevaisuudessa.
Karl Sjöblom
kehitysjohtaja, DI

Seepsula
silmäyksellä

Charles Hill eli Kaarlo Sjöblom

Seepsula yrityksenä

Satavuotinen historia maankaivuussa

Jalostamme ja myymme kiviainesta rakentamisen tarpeisiin. Tärkeimpiä tuotteitamme ovat maanrakentamisessa
käytettävät murske, sepeli, hiekoitussepeli, sekä muut
kiviainekset. Olemme täysin kotimainen yritys ja toimimme
vain Suomen markkinoilla. Nykyaikaisten ottoalueidemme
ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme erinomaisella toimitusvarmuudella. Keskeisin ottopaikkamme on
pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä EteläTuusulassa, minkä ansiosta niin suuret kuin pienetkin
rakennusprojektit saavat käyttöönsä kiviainesta nopeasti
ja kustannustehokkaasti.

Sjöblomien perinne maankaivuussa sai alkunsa aivan
1900-luvun alussa. Tuolloin Kaarlo Sjöblom (s.1881) pakeni
Venäjän laittomia kutsuntoja Yhdysvaltoihin ja muutti
nimensä Charles Hilliksi. Kunnianhimoisena miehenä Hill
kierteli töissä Pohjois-Amerikassa kaivoksilla. Ei aikaakaan,
kun hän kaivoi omatoimisesti ja menestyksekkäästi kultaa
Alaskassa. Pian Charles Hillillä oli kolme omaa kultakaivosta.

Perustamisvuosi

1970

Yhtiömuoto

perheyritys, henkilöomisteinen Oy

Omistajat

Seppo Sjöblom, Juhani Sjöblom,
Karl Sjöblom

Onni kuitenkin kääntyi ja isänmaa otti poikansa lopullisesti
takaisin: vuonna 1921 huhtikuussa Charles Hill kuoli traagisesti ratsastaessaan Ivalonjoen yli. Virallinen kuolinsyy oli
hukkuminen. Jälkipolville jäi vain hattu, kengät ja salkku,
jossa oli kenttälaboratorio.

Pääkonttori

Sulantie 19, Tuusula

Kiviainestehdas

Senkkeri

Muut kiviainesasemat Hausjärvi
Liikevaihto

14,3 milj. €

Henkilöstö

19

Suomen itsenäistyttyä Hill palasi synnyinmaahansa ja
ryhtyi etsimään jalometalleja Lapista. Legendan mukaan
hänellä oli satakunta miestä töissä koeporauksissa, joissa
käytettiin uusinta tekniikkaa.

Kaarlo Sjöblom, alias Charles Hill, oli Seepsulan perustajaveljesten, siis Kaarlo, Ilari, Juhani, Seppo ja Alpi Sjöblomin,
setä.
Nykyäänkin Seepsulaa ajaa eteenpäin sama intohimo
maankaivuuseen, joka sai Charles Hillin etsimään kultaa
maailman ääristä. Toki moni asia on muuttunut, sillä
Seepsula kaivaa jalometallien sijasta kiviainesta. Hillin
tavoin haluamme kuitenkin olla edelläkävijöitä alallamme.
Käytämme aina uusinta tekniikkaa ja kehitämme omia
ratkaisuja ja toimintamalleja, kun sellaisia tarvitaan.
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Seepsulan
arvot
Seepsulan toimintaa ohjaavat kolme
perusarvoa, jotka jokaisen seepsulalaisen
on helppo muistaa. Arvot on muotoiltu
mahdollisimman konkreettisiksi, jotta ne
on helppo ymmärtää ja tuoda käytäntöön.
Kannustamme työntekijöitämme
omaksumaan arvot ja soveltamaan niitä
tilanteissa, joissa tarvitaan nopeita,
itsenäisiä päätöksiä. Jokainen uusi
työntekijä perehdytetään Seepsulan
arvoihin työhönoton yhteydessä.
Vastuullisuus
Vastuullisuus on keskeinen osa Seepsulan toimintapaa oli kyse sitten
asiakkaista tai ympäristöstä. Minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia panostamalla kivenjalostuksessa melun- ja pölyntorjuntaan sekä louhintatärinän minimointiin. Toiminta pääkaupunkiseudun
välittömässä läheisyydessä takaa asiakkaille lyhyet kuljetusmatkat,
joiden ansiosta suuriakin kiviainesmääriä on nopeasti saatavilla.
Lyhyiden kuljetusmatkojen ansiosta myös hiilidioksidipäästöt jäävät
pieniksi.

Vauhdikkuus
Seepsula on optimoinut asiakaspalvelunsa huippuunsa. Ottopaikallamme lastauksen kaikki vaiheet on optimoitu niin, että kiireisenäkään päivänä ei muodostu ruuhkaa. Uusimman tekniikan ansiosta
asioiminen käy nopeasti. Pitkät aukioloajat palvelevat asiakkaita
erittäin joustavasti.

Varmuus
Seepsulalta ei kiviaines lopu kesken. Suuri ottoalueemme ja optimaalinen sijaintimme pääkaupunkiseudun läheisyydessä tekevät
meistä parhaan kumppanin varsinkin silloin, kun tarvitset kiviainesta
suureen, erityistä toimitusvarmuutta vaativaan rakennusprojektiin.
Palvelemme kuitenkin pieniä asiakkaita samalla innokkuudella ja
osaamisella kuin suurempiakin.
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Vastuullisuuden
johtaminen,
seuranta ja
kehittäminen
Vastuullisuuden ohjausryhmä
Vastuullisuusajattelun jalkauttamiseksi Seepsula on
nimennyt vastuullisuuden ohjausryhmän, joka muodostuu
vastuullisuuden kolmelle osa-alueelle nimetyistä
vastuuhenkilöistä. Ohjausryhmän jäsenet perehtyvät oman
osa-alueensa vastuullisuusasioihin ja seuraavat, että
vastuullisuus toteutuu työn arjessa. Heidän vastuullaan
on myös kuunnella työntekijöiden kehitysideoita ja välittää
nämä Seepsulan johtoryhmälle.
Ohjausryhmän jäsenet:
Laadukas kiviaines: Sami Halén, laborantti
Puhdas ympäristö: Keijo Poikonen, tuotantopäällikkö
Tyytyväiset ihmiset: Karl Sjöblom, kehitysjohtaja

Ympäristövaikutusten arviointi
Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia aina
tarpeen mukaan. Teetimme ulkopuolisella arvioitsijalla
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen viimeksi
vuonna 2010. Arviointiselostuksessa ei havaittu merkittäviä
ympäristövaikutuksia, jotka olisivat muodostaneet esteen
Senkkerin ottoalueen laajennuksille. Edeltävä YVA-selostus
ilmestyi vuonna 2007.

Raportointi
Seepsula soveltaa Global Reporting Initiative –ohjeiston
C-tasoa raportoiden taloudellisesta vastuusta, ympäristövastuusta sekä sosiaalisesta vastuusta. C-tason raportointi
perustuu yrityksen omaan arvioon ja vastaa vähintään 10
ennalta määrättyyn indikaattoriin, jotka sisältävät ainakin
yhden tunnusluvun sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osalta.

Henkilöstö

viranomaiset

asiakkaat

seepsula

paikallisyhteisö

urakoitsijat

tiedotusvälineet

Seepsulan sidosryhmät
Vastuullisuus ei synny yksinpuheluna, vaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Jokainen sidosryhmä tuo
pöytään oman näkemyksensä vastuullisuudesta ja auttaa
meitä kehittymään yrityksenä. Seepsulan tärkeimmät
sidosryhmät ovat asiakkaat, henkilöstö, viranomaiset, urakoitsijat, paikallisyhteisö ja tiedotusvälineet. Näistä etenkin
paikallisyhteisön kanssa käydyllä vuoropuhelulla on ollut
suuri vaikutus siihen, miten Seepsulassa huolehditaan vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä. Kyläyhdistykset
ovat olleet tärkeitä foorumeita, kun Seepsula on ammentanut uusia näkökulmia vastuullisuusajatteluunsa.

Vastuullisuus tulevaisuudessa
Vuodet 2010 ja 2011 olivat Seepsulalle virstanpylväitä
etenkin ympäristötekniikan kehittämisessä. Seepsulan
tuotantolaitokset elävät nyt paremmin sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Viime vuosien aikana Seepsula on myös
kuunnellut aktiivisesti lähialueiden ihmisiä, ja vuosina
2012 ja 2013 pyrimme panostamaan aiempaa enemmän
sidosryhmätyöhön mm. järjestämällä avoimien ovien päiviä
murskauslaitoksella, osallistumalla lähiseutujen kehittämiseen ja tarjoamalla entistä enemmän työmahdollisuuksia
lähikuntien asukkaille.
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Laadukas kiviaines
Kiviainestehtaan asiakkaalle on tärkeää, että
kiviaines on laadukasta ja että se ei lopu kesken.
Seepsulalla on laaja valikoima kivi- ja sorapohjaisia
tuotteita, joiden laatua valvomme uusinta
teknologiaa käyttäen.

Laadun varmentaminen
Panostamme tuotteidemme laatuun valvomalla tarkasti
prosessin jokaista vaihetta. Seepsulalla on oma kattava
sisäinen laadunvalvonta laboratorioineen. Tuotteista
otetaan jatkuvasti näytteitä, joista analysoidaan
raejakaumat ja muotoarvot. Säännöllisesti tutkitaan myös
kiven kovuusluokka. Uudet murskauslaitteet mahdollistavat
entistäkin paremmat muotoarvot ja ensiluokkaisen
puhtauden sepeleille.

CE-sertifioidut kiviainekset
Valtaosa Senkkerissä ja Hausjärvellä valmistetuista kiviaineksista on CE-sertifioituja. Vuonna 2011 todistus
sisäisestä laadunvalvonnasta käsitti jo lähes kaikki
tuotteet: maa-, vesi- ja tierakentamisen materiaaleihin
tarkoitetut kiviainekset, betonikiviainekset, sekä
kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen
alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin.

Asiakaspalvelun optimointi
Kiviainesta noutavien rekkojen on helppo suunnistaa ottoalueella. Varastot ovat selkeästi järjestyksessä ja laitoksen
kuljettimet on numeroitu. Ajotietokoneet kertovat selkeästi
kaikki toimitukseen tarvittavat tiedot. Ajotietokonetta on
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helppo käyttää ja se ohjaa kiviainestoimituksia nopeasti
ja varmasti. Noutotilausten käsittely on myös pitkälle
automatisoitu. Senkkerissä käytetään kahta kaksiosaista
vaakaa punnituksiin.

Tuoteturvallisuus
Hiekoitustuotteiden laadussa on kiinnitetty huomiota myös
mahdollisiin terveysriskeihin: Seepsulan valmistamat
hiekoitushiekat ja hiekoitussepelit ovat puhdasta luonnonkiviainesta. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi ja turvallisuuden
varmistamiseksi osa hiekoista märkäseulotaan. Esimerkiksi
lasten leikkipaikkojen hiekat on aina märkäseulottu, jotta
niissä olisi mahdollisimman turvallista leikkiä.

Kiviaineksen saatavuus
Kiviaineksen jatkuva saatavuus on hyvin turvattu, sillä
esimerkiksi Senkkerissä riittää kiveä kymmeniksi vuosiksi.
Kiviaineksen saatavuus ei ole myöskään herkkä ympäröivän
luonnon tai yhteiskunnan muutoksille. Esimerkiksi ilmastonmuutos ei ole suoranainen uhka saatavuudelle, sillä
lämpimistä talvista ei ole haittaa rakennusalalla.

Seepsulan tuotteet
Infrastruktuuri
Jakava murske
Kantava murske
Tasausmurske
Pintamurske
Kunnossapitomurske
Suodatinhiekka

Lasten leikkialue
Turvahiekka
Leikkihiekka

Talonrakennus
Karkea täyte
Kantava murske
Salaojasepeli
Kapillaarikatkosepeli
Eristehiekka
Kivituhka

Betoni ja laasti
Muuraushiekka
Betonihiekka ja -murske
Betonisepeli

Hiekoitus
Hiekoitussepeli
Hiekoitushiekka

Asfaltti
Asfalttimurske
Asfalttisepeli

Viherrakennus
Sepeli
Viherrakennushiekka
Kasvualustahiekka
Arkkitehtuurikiviaines
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Paras käytäntö -palkinto
pölyntorjunnasta
Uusi korkeapainekastelujärjestelmämme voitti Kiviainesalan
työturvallisuuskilpailun Paras
käytäntö -palkinnon tammikuussa
2012. Viimeksi Seepsula sai Paras
käytäntö -palkinnon vuonna 2010
pienennettyään putoamiskorkeutta
hihnan ja tuotekasan välillä, mikä
vähensi merkittävästi pölyämistä.

Lähes 300 000
kuusentainta
puskuroivat
ympäristöön
pääsevää melua
ja pölyä.

Sijainti
maanpinnan
alapuolella
takaa luontaisen
meluvallin

Kasat pidetään
korkeina pölyämisen
vähentämiseksi

Puhdas ympäristö
Kiviaineksen valmistaminen onnistuu ilman pakkausmateriaaleja
ja ylimääräisiä kemikaaleja. Raaka-aineet ovat sataprosenttisesti
kierrätettävää luonnonainesta, kiveä ja soraa. Näkyvimmät
ympäristövaikutukset aiheutuvatkin murskauksen sivutuotteena
syntyvästä melusta, pölystä ja tärinästä. Näiden ehkäisemiseksi
käytämme uusinta teknologiaa.
Melun- ja tärinäntorjunta
Vuoden 2011 suurimpia ympäristöinvestointeja olivat murskainten melukotelot, jotka tehtiin räätälöitynä Seepsulan
tarpeisiin. Seepsula suunnitteli ja rakennutti melukotelot
Rautaruukin meluelementeistä, jotka takaavat murskaimille
parhaan mahdollisen melusuojan. Kotelointien ansiosta
Senkkerin kiviainestehtaan murskauksen desibelilukema
laski kahdeksan desibeliä pelkästään vuoden 2011 aikana.
Lisäksi tehdas jää yli 55 dB:n ja yli 60 dB:n lentomelualueiden alle. Kivainestehtaan desibelilukemat jäävät reilusti
alle sallittujen desibelitasojen. Kiviainestehdas on myös
ympäröivän maanpinnan alapuolella, joten sen ympärillä
on luontaiset meluvallit. Räjäytyksistä syntyvää tärinää
ehkäistään asemoimalla räjäytysreiät lähemmäksi toisiaan
lohkeamisen edistämiseksi, ja suuntaamalla räjäytykset
niin, että voimakkain tärinä suuntautuu poispäin asutuk-
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sesta. Lisäksi tärinää ehkäistään rajoittamalla porareikien
kokoa, räjäytyskenttien kokoa ja käyttämällä vaiheistettuja
räjäytyksiä.

Pölyntorjunta
Kastelujärjestelmä kattaa koko laitoksen, minkä vuoksi
alueella on poikkeuksellisen hyvä ilmanlaatu ja näkyvyys.
Teitä kastellaan jatkuvasti. Myös kuormat kastellaan tarvittaessa vielä ennen alueelta lähtöä, jotta rekkojen lavoilta ei
leviä pölyä ilmaan. Kiviainesta kiviainestehtaalla liikuttavat
kuljettimet on koteloitu. Myös itse seulat on peitetty, jotta
niistä ei leviäisi pölyä ympäristöön.
Ympäröiviä metsiä on täydennetty lähes 300 tuhannella
kuusentaimella noin 20 vuoden aikana. Kuuset puskuroivat
ympäristöön pääsevää pölyä ja melua.

Kuljettimien
päissä roikkuvat
kumit ehkäisevät
pölyämistä

Koteloitu
esimurskain ja
välimurskaimet

Pölysuojat
kuljettimissa

Korkeapainekastelujärjestelmä
sitoo pienet
pölyhiukkaset

Louheautojen
peruutuspillit
vaihdettu
”sorsapilleihin”

Kiviainestehtaan jätteet

Desibelitaso 20 metrin päässä laitteesta
Laite
Esimurskain
Välimurskain
Seula

Ennen
kotelointia
90 dB
85 dB
76 dB

Koteloinnin
jälkeen
79 dB
69 dB
66 dB

Lasku
melutasossa
11 dB
16 dB
10 dB

Lähimpien asuinalueiden kohdalla meteli on suurimmillaan n. 40 dB, mutta usein
huomattavasti alhaisempi. Normaalin puheen voimakkuus on 50 dB. Desibeliasteikko on
logaritminen eli äänenvoimakkuus puolittuu, kun taso laskee 3dB.

Senkkerissä olemme ottaneet käyttöön korkeapainekastelujärjestelmän, joka torjuu pölyhaittoja kivenottoalueella.
Järjestelmä säästää rahaa ja luontoa, sillä kiviainekseen
tulee vähemmän vettä kuin perinteisessä kastelussa,
seulontaverkot eivät tukkeudu yhtä nopeasti ja kiviaineksen laatu pysyy parempana. Korkeapaineruiskutus toimii
pakkasellakin toisin kuin vanhat menetelmät.

Energiankulutus, päästöt ja jätteet
Seepsulan epäsuora energiankulutus on 3000 MWh sähköä
vuodessa. Ostamme sähkön suoraan sähköverkosta.
Vuonna 2010 tehdyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan polttoaineiden käyttö kiviasemillamme
aiheuttaa vain vähäisiä päästöjä, jotka eivät vaikuta lähialueiden ilmanlaatuun. Jätteitä kiviainesasemilla syntyy vähän,
sillä valmistusmateriaalit, kivi ja sora, ovat puhdasta

Jätelaji

Tonnia vuodessa

Käytetty voiteluöljy

4,58

Muu öljyinen jäte

0,66

Maalijäte kiinteä

0,02

Tyhjät öljyastiajätteet

0,03

Puujäte

2,10

Rakennusjäte

7,52

Keräyspaperi

0,96

Sekajäte

7,29

Rautaromu

29,38

luonnonainesta. Jätteet lajitellaan rakennusjätteitä
koskevien säännösten mukaan. Valtaosa syntyvästä jätteestä
on kierrätettävää rautaromua.

OTTOAlueiden jälkihoito
Huolehdimme ottoalueidemme jälkihoidosta ja järkevästä
jälkikäytöstä aina, kun siihen on mahdollisuus. Seepsulan
entiset kiviainestehtaat on saatettu istutuksin virkistyskohteiksi tai rakennettu teollisuus- ja palvelualueiksi.
Esimerkiksi Jäniksenlinnan sora-asemalla Seepsula
maisemoi alueet yhteistyössä Tuusulan seudun
vesilaitoksen kanssa. Entinen sora-asema mullattiin
ja istutettiin ja lopputuloksena oli kaunis retkeilyyn ja
ulkoiluun soveltuva virkistysalue.
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Turvallisin kiviasema
2011 & 2012
Seepsula voitti INFRA ry:n
työturvallisuuskilpailun
pääpalkinnon vuonna 2012.
Voitto oli toinen perättäinen,
sillä myös 2011 Seepsulan
Senkkerin kiviainestehdas sai
parhaat kokonaispisteet.

Tyytyväiset
ihmiset
Henkilöstön ja muiden sidosryhmien
tyytyväisyys on yksi tärkeimmistä
mittareista, kun arvioimme
liiketoimintamme vastuullisuutta.
Tulevaisuudessa aiomme panostaa entistä
enemmän meitä ympäröiviin ihmisiin ja
yhteisöihin. Listan sidosryhmistämme
löydät tämän raportin sivulta 7.
Työturvallisuus
Seepsula on työturvallisuuden parhaimmistoa Suomessa. Murskauslaitoksillamme ei ole tapahtunut yhtään vahingoittumiseen
tai kuolemaan johtanutta työtapaturmaa koko historiamme
aikana. Seepsula on saanut INFRA ry:n palkinnon jo kahtena perättäisenä vuonna, 2011 ja 2012. Kiitos tästä kuuluu työntekijöille ja
työnjohdolle.
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Ihmiset keskiössä 2012 & 2013
Vuosina 2012 ja 2013 aiomme panostaa
entistä enemmän sosiaalisen vastuun
teemaan. Tavoitteenamme on viestiä
toiminnastamme entistä avoimemmin
ja osallistua uusilla tavoilla
lähiyhteisöjen tukemiseen.

Seepsulan työntekijät
Seepsulan 19 työntekijästä kahdeksan on murskamiehiä, jotka operoivat ja ylläpitävät kiviainestehdasta.
Murskamiehet muodostavat Seepsulan kovan ytimen,
sillä he valmistavat Seepsulan tuotteet. Loput 11
työntekijää työskentelevät asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Kaikki Seepsulan työntekijät
ovat työehtosopimuksen piirissä. Työsuhteet ovat lähes
kaikki vakinaisia. Valtaosa nykyisistä työntekijöistä on
ollut yli viisi vuotta Seepsulan palveluksessa. Seepsulassa ei ole ollut lainkaan työsyrjintätapauksia. Vuonna
2011 Seepsula maksoi työntekijöillensä palkkoja noin
miljoonan euron edestä.

Lähialueiden asukkaiden työllistäminen
Omien työntekijöidensä lisäksi Seepsula ostaa
vuodessa noin 50 henkilötyövuotta aliurakoitsijoiden
kautta. Yhteistyökumppaneilta usein tilattavia tehtäviä
ovat pinnankuorinta, poraus, panostus, syöttökuor-

maus, varastointikuormaus sekä sähkötyöt. Niin omien
työntekijöiden palkkaamisessa kuin yhteistyökumppaneidenkin valitsemisessa Seepsula pyrkii ensisijaisesti
työllistämään lähiseutujen asukkaita ja yrittäjiä. On
kaikkien etu, että työntekijän tai urakoitsijan työmatka
on mahdollisimman lyhyt. Paikallisesti hankittujen palveluiden ja tarvikkeiden osuus hankinnoista on arviolta
noin 80 prosenttia.

Nuorisourheilun tukeminen
Sponsorointi on meille keino tukea nuorten liikkumismahdollisuuksia Tuusulan seudulla. Tämän hetken suurimmat
sponsorisopimukset koskevat Pallokerho Keski-Uusimaata,
Tuusulan Ringetten C-junioreiden joukkuetta sekä jääkiekkoseura TuusKiekkoa. Seepsula on toiminut Pallokerho
Keski-Uusimaan pääsponsorina keväästä 2011 alkaen.
PKKU:ssa on kymmenen joukkuetta, joissa pelaa noin 200
12–25-vuotiasta tyttöä ja poikaa.
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GRI-sisältövertailu (C-taso)
Indikaattorin
numero

Indikaattorin kuvaus

Raportointi

Sivu/
tieto

STRATEGIA JA ANALYYSI
1.1

Ylimmän johdon edustajan (esim. toimitusjohtaja,
puheenjohtaja tms.) lausunto kestävän kehityksen
merkityksestä organisaation ja sen strategian
kannalta.

Indikaattorin
numero

Indikaattorin kuvaus

Raportointi

Sivu/
tieto

HALLINTOTAPA, SITOUMUKSET JA YHTEISÖ
KYLLÄ

4

ORGANISAATION TAUSTAKUVAUS

4.1

Organisaation hallintorakenne, mukaan lukien
KYLLÄ
johtoryhmän alaisuudessa toimivat valiokunnat,
jotka ovat vastuussa tietyistä tehtävistä, kuten strategian asettamisesta tai organisaation valvonnasta.

5, 7

4.2

Kuuluuko organisaation johtoryhmän puheenjohKYLLÄ
taja organisaation toimivaan johtoon (jos kyllä,
kuvaile tehtävä organisaatiossa ja syy järjestelyyn).

ei kuulu

4.3

Johtoryhmän riippumattomien ja/tai toimivaan
johtoon kuulumattomien jäsenten määrä niiden
organisaatioiden osalta, joilla on yhtenäinen
hallintorakenne.

KYLLÄ

yksi
johtoon
kuulumaton hlö

4.4

Osakkeenomistajien ja henkilöstön mahdollisuudet
tarjota johtoryhmälle suosituksia ja neuvoja.

KYLLÄ

7

4.14

Luettelo organisaation sidosryhmistä.

KYLLÄ

7

4.15

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet.

KYLLÄ

7

2.1

Organisaation nimi.

KYLLÄ

5

2.2

Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja/tai palvelut.

KYLLÄ

5, 9

2.3

Organisaation operatiivinen rakenne, kuten
tärkeimmät liiketoimintayksiköt, operatiiviset
yhtiöt, tytäryhtiöt ja yhteisyritykset.

KYLLÄ

5

2.4

Organisaation pääkonttorin sijainti.

KYLLÄ

5

2.5

Niiden maiden lukumäärä ja nimet, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa
kuvattujen teemojen osalta.

KYLLÄ

5

2.6

Omistusrakenne ja yhtiömuoto.

KYLLÄ

5

TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

2.7

Markkina-alueet (mukaan luettuna
maantieteellinen jaottelu, toimialat sekä asiakas-/
edunsaajaryhmät).

KYLLÄ

5

EC1

Tuotettu ja jaettu suora taloudellinen lisäarvo,
sisältäen tulot, toimintakulut, henkilöstökulut, lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset sekä verot.

OSITTAIN 13

2.8

Raportoivan organisaation koko (henkilöstön
määrä, liikevaihto, pääomarakenne, tuotteiden tai
palveluiden määrä).

KYLLÄ

5, 9

EC2

Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset
ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation
toiminnan kannalta.

OSITTAIN 8

2.9

Merkittävät muutokset organisaation koossa,
rakenteessa tai omistusrakenteessa raportointijaksolla.

KYLLÄ

ei muutoksia

EC6

Paikallishankintaperiaatteet ja paikallisten
hankintamäärien suhteellinen osuus organisaation
keskeisten toimipaikkojen osalta.

KYLLÄ

2.10

Raportointijaksolla saadut palkinnot.

KYLLÄ

10, 12

EC7

Paikallista rekrytointia koskevat menettelytavat sekä
paikallisyhteisöistä palkatun ylimmän johdon osuus
organisaation keskeisimmissä toimipaikoissa.

OSITTAIN 13

EC9

Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja
niiden laajuus.

OSITTAIN 13

RAPORTIN MUUTTUJAT
3.1

Raportointijakso (esimerkiksi tili-/kalenterivuosi).

KYLLÄ

3

3.2

Edellisen raportin päiväys (jos raportti on
julkaistu).

KYLLÄ

ei
aiempaa

3.3

Raportin julkaisutiheys (vuosittain, joka toinen
vuosi jne.).

KYLLÄ

3

3.4

Yhteystiedot, josta voi tilata raportin ja kysyä
lisätietoja.

KYLLÄ

3, 15

3.5

Raportin sisällönmäärittely.

KYLLÄ

3

3.6

Raportin rajaus (esimerkiksi maat, liiketoimintayksiköt, tytäryhtiöt, vuokratut toimitilat, yhteisyritykset, alihankkinat).

KYLLÄ

3

3.7

Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai
rajauksessa.

KYLLÄ

3

3.8

Yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrattujen
KYLLÄ
toimitilojen, ulkoistettujen toimintojen ja muiden
raportointijaksojen ja/tai organisaatioiden väliseen
vertailtavuuteen merkittävästi vaikuttavien
teemojen raportointiperusteet.

ei
aiempaa
raporttia

Aikaisemmista raporteista poikkeavan tiedon syyt
ja vaikutukset (esimerkiksi fuusiot/yritysostot,
vertailuvuoden/-jakson muutos, liiketoiminnan
luonne, mittausmenetelmät).

KYLLÄ

ei
aiempaa

3.11

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa,
rajauksissa tai mittausmenetelmissä.

KYLLÄ

ei
aiempaa

3.12

Taulukko, joka kertoo perussisällön sijainnin
raportissa.

KYLLÄ

14

3.10

13

YMPÄRISTÖINDIKAATTORIT
EN2

Kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus
käytetystä materiaalista.

KYLLÄ

11

EN4

Päälähteiden epäsuora energiankulutus.

KYLLÄ

11

EN22

Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan.

KYLLÄ

11

EN26

Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden
vaikutuksen laajuus.

KYLLÄ

10, 11

EN27

Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien
suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin.

KYLLÄ

11

EN30

Ympäristönsuojelun kokonaiskustannukset ja
-investoinnit tyypeittäin.

OSITTAIN 10, 11

SOSIAALISET INDIKAATTORIT
LA1

Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin,
työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan.

KYLLÄ

12, 13

LA4

Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden
suhteellinen osuus.

KYLLÄ

12

LA7

Tapaturmien ja ammattitautien, menetettyjen
työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhön liittyvien
kuolemantapausten lukumäärä toimialueittain.

OSITTAIN 12

HR4

Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden
toimenpiteiden kokonaislukumäärä.

KYLLÄ

12

Yhteystiedot
Lisätietoja Seepsulan vastuullisuusohjelmasta:
kehitysjohtaja Karl Sjöblom, 040 820 0224
Sähköposti: etunimi.sukunimi@seepsula.fi
Tilauskeskus ja vaihde: 010 391 1900
Tarjouspyynnöt ja tuotetiedustelut:
seepsula@seepsula.fi
Senkkerin kiviainestehdas
Senkkerin metsätie 150, 04360 Tuusula
Hausjärven kiviainesasema
Hikiäntie 875, Hausjärvi
Pääkonttori
Sulantie 19, 04300 Tuusula
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