Kestävän kehityksen raportti 2020

SMA MINERAL JA KESTÄVYYS

Me kaikki voimme
vaikuttaa!
Yhdistyneiden Kansakuntien 193 jäsenvaltiota ovat
Agenda 2030 - toimintaohjelmassaan sitoutuneet
17:ään maailmanlaajuiseen tavoitteeseen, joihin ne
pyrkivät vuoteen 2030 mennessä.
Tavoitteena on:
• äärimmäisen köyhyyden poistaminen
• eriarvoisuuden vähentäminen
• ilmastokriisin ratkaiseminen
• rauhan ja oikeudenmukaisuuden edistäminen
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen
edellyttää talouskasvua sekä työtä sosiaalisen ja
ekologisen kestävyyden hyväksi.
SMA Mineral ja muut yritykset voivat vaikuttaa
tavoitteiden saavuttamiseen huomioimalla toiminnassaan sosiaaliset ja ekologiset tekijät vastuullisella ja kestävällä tavalla. Vastuullisuusraporttimme
näyttää, missä vaiheessa työmme on.

Kyse on ihmisistä
SMA Mineralilla kaikki tekevät oman osuutensa yhteisten kestävyystavoitteiden hyväksi.
Pyrimme yhdessä toisten yritysten ja yhteiskunnan muiden osien kanssa kohti maailmaa, jonka kestävyys
on turvattu – ei vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa. Minulle ja yrityksellemme kestävyysajattelussa
on pitkälti kyse ihmisten kehittämisestä. Sillä ihmiset muodostavat SMA Mineralin, ja ihmiset luovat mahdollisuuksia. Kun ihmiset – sinä ja minä – kehittyvät, myös SMA Mineral kehittyy. Kun SMA Mineral kehittyy,
yhteiskunta ja maailma kehittyvät. Pidän tuosta yhteydestä. Se antaa energiaa ja voimaa toteutukseen.
Tärkeä osa arvopohjaamme on myös avoin ja rehellinen vuoropuhelu.
Kuuntelemme tarkasti ja kohtelemme ihmisiä niin yrityksen sisällä kuin
sen ulkopuolellakin lämmöllä ja kunnioituksella. Tämä pätee erityisesti
asioihin, joissa on vastakkainasettelua. Erimielisyydet ajavat eteenpäin.
Turvallisuus ja työympäristö ovat suurimmassa määrin kestävän
kehityksen ja kehityksen alueita. Me haluamme, että SMA Mineralilla
työskentelevät tai vierailevat voivat tuntea olonsa turvalliseksi, varmaksi
ja hyväksi.

SMA Mineral on tehnyt kestävyystyötä pitkään
– mutta tehtävää on vielä paljon
Aiemmin puhuimme usein ”ympäristöinvestoinneista”, ”kehitysinvestoinneista” tai ”muuntyyppisistä investoinneista”. Mielestäni näiden
luokitusten väliset rajat ovat hämärtyneet.
”Ympäristöinvestoinnit” luovat mahdollisuuksia kuten kaikki investoinnit.
Useat suurimmista menestyksistämme vuosien varrella ovat nivoutuneet projekteissa luonnollisella tavalla ympäristöön ja kestävyyteen.
Tällä tavoin olemme jokseenkin aina työskennelleet kestävyyden parissa.
Tuotamme tuotteita, joita käytetään monissa yhteyksissä ja jotka
merkitsevät – suoraan tai välillisesti – parannuksia ympäristöön.
On kuitenkin monia aloja, joilla tuotteitamme ei käytetä ja joita ei vielä
ehkä edes tunneta. Se on suuri kehitysmahdollisuus SMA Mineralille.
Raaka-aineemme: kalkkikivi, dolomiitti ja kvartsi louhitaan maaperästä, mutta aloitimme jo varhain myös synteettisten kalkkikiven eli
meesan käyttämisen. Sandarnessa sijaitsevan kalkkiuunimme avulla
osallistumme hyvin toimivaan kiertoon yhdessä selluteollisuuden
asiakkaidemme kanssa. Investoimme äskettäin uusiin laitteisiin,
jotka mahdollistavat meesan käytön entistä joustavammin laadusta

”Minulle ja yrityksellemme kestävyysajattelussa
on pitkälti kyse ihmisten kehittämisestä. Sillä
ihmiset muodostavat SMA Mineralin, ja ihmiset
luovat mahdollisuuksia. Kun me kehitymme,
SMA Mineral kehittyy. Kun SMA Mineral kehittyy,
yhteiskunta ja maailma kehittyvät”.
Daniel Juvél, omistaja ja toimitusjohtaja

millään tavoin tinkimättä.
3

SMA MINERAL JA KESTÄVYYS

Olemme energiaintensiivisiä. Myllyjen, murskainten, hihnakuljettimien ja puhaltimien käyttöön tarvitaan sähköä. Kalsinointiprosessissa kuluu paljon energiaa,
kun kalkkikivestä tehdään poltettua kalkkia tai dolomiitista poltettua dolomiittia.
Suuren energiankulutuksen vuoksi otimme varhaisessa vaiheessa käyttöön
myös nestemäisiä ja kaasumaisia vaihtoehtoisia polttoaineita. Viisi vuotta
sitten otimme ison askeleen tähän suuntaan, kun ostimme suurimman kierrätysöljytoimittajamme. Lisäämme nyt vauhdilla biopolttoaineiden osuutta
tuotteistettuun CEO:hon.
Olemme CO2-intensiivisiä, koska kalkkikiven kalsinoinnissa vapautuu
hiilidioksidia ja lisäksi kalsinointiin tarvitaan polttoainetta. Tämän vuoksi
olemme panostaneet vaihtoehtoisiin polttoaineisiin sekä itsenäisesti että
yhdessä muiden kanssa. Lisäksi olemme tutkineet jo vuosia mahdollisuuksia
hiilidioksidin erottamiseen, käyttämiseen tai varastoimiseen. sekä kalsinointiprosessin tekniseen muuttamiseen.
Monet mainitsemistani prosesseista tarjoavat suuria mahdollisuuksia SMA
Mineralille, asiakkaillemme ja maailmalle. On kuitenkin muistettava, että
ongelmat ovat monimutkaisia, pitkäaikaisia ja suuria investointeja vaativia.
Ne edellyttävät yhteistyötä, joka on aloitettava nyt.
Tuotteemme on myös kuljetettava tehtailtamme ja terminaaleista asiakkaille. Tässä perusideamme on aina ollut, että tuotanto olisi mahdollisimman
lähellä raaka-aineita ja asiakkaitamme. Tällä tavoin minimoimme kuljetukset
ja maksimoimme laadun.
Joitakin kuljetuksia tarvitaan kuitenkin aina, ja niissä pitkästä kokemuksestamme on hyötyä. Logistiikka on meillä geeneissä, sillä siitä yrityksemme aloitti
vuonna 1932. Pyrimme ohjaamaan itse koko logistiikkaketjua niin pitkälle kuin
mahdollista ja kun asiakas niin haluaa. Tällä tavoin voimme optimoida täyttöasteet ja paluukuljetukset. Panostamme nykyaikaisiin ajoneuvoihin, joiden
hyötykuorma on suuri. Polttoaineen valinta on tärkeä kestävyyskysymys sekä
nyt että tulevaisuudessa.

”

”SMA Mineralilla kaikki tekevät oman osuutensa yhteisten
kestävyystavoitteiden hyväksi. Pyrimme yhdessä toisten yritysten ja
yhteiskunnan muiden osien kanssa kohti maailmaa, jonka kestävyys
on turvattu – ei vain tänään, vaan myös tulevaisuudessa”.

Painopisteessä terveys ja turvallisuus
Työympäristöasiat ovat luonnollinen osa päivittäistä toimintaamme. Henkilönsuojainten käyttäminen ja turvallisuusmääräysten noudattaminen ovat
itsestään selviä asioita sekä henkilöstölle että urakoitsijoille.
Jatkuvat riskienarvioinnit ovat tärkeitä mahdollisten vaarojen havaitsemiseksi ja torjumiseksi ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa onnettomuuden tai
vaaratilanteen. Myös kaikki työntekijät voivat vaikuttaa omaan ja toisten
työympäristöön tuomalla esiin puutteet, jotka voivat johtaa loukkaantumisiin
tai terveyshaittoihin. Aktiivinen tapausraportointi on merkki asian tiedostamisesta koko organisaatiossa.
Johdonmukaisen työn ansiosta olemme saavuttamassa työturvallisuustavoitteemme enintään neljän tunnin poissaolosta kaikkien työtapaturmien osalta.
Tehdään yhdessä työtä kestävän tulevaisuuden puolesta!
Daniel Juvél
Omistaja ja toimitusjohtaja
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KALKKI JA YMPÄRISTÖ
Kalkki on tärkeä ja välttämätön osa
jokapäiväistä elämää, ja se vahvistaa ja
parantaa ympäristöä monella tavalla.

Kalkki auttaa parantamaan elämänlaatua
Kalkki on luonnollinen, tärkeä ja joskus hieman unohdettu osa
jokapäiväistä elämäämme. Kalkki on välttämätön lisä viljellyn maaperän rikastamiseen, ja se ehkäisee vesistöjen happamoitumista.
Kalkki puhdistaa myös juomaveden ja esimerkiksi lämpövoimaloiden ja polttolaitosten poistoilman haitallisista savukaasuista.
Kalkki on ollut osa sivilisaatiotamme jo tuhansien vuosien ajan. Sen eri
muodot ovat olleet välttämättömiä ihmiskunnan kehitykselle, ja nykyään se
parantaa elämänlaatuamme monin tavoin.
Kalkkivalmisteita voi käyttää moneen tarkoitukseen. Sitä käytetään paljon
rauta- ja terästeollisuudessa sekä selluloosateollisuudessa ja paperitehtailla.
Kalkki on myös tärkeä osa asfalttia ja sementtiä, mikä tekee siitä tärkeän
infrastruktuurillemme.

VESI
Kalkki vähentää järvien happamoitumista
ja säätelee juomaveden pH:ta.

Ympäristösektorilla kalkilla ehkäistään muun muassa vesistöjen ja peltojen
happamoitumista sekä puhdistetaan vettä ja ilmaa.
Järviä kalkitaan luonnollisen pH:n palauttamiseksi, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kasvi- ja eläinkunnalle aiheutuneiden happamoitumisvahinkojen välttämiseksi. Viljelysmaata rikastetaan kalkilla happosateen vaikutusten tasapainottamiseksi ja maaperän ominaisuuksien parantamiseksi.
Oikea kalkkitasapaino helpottaa maaperän muokkaamista ja lisää maaperän
kykyä pidättää kasvien viljelyyn tarvittavaa fosforia.
Vedenpuhdistuksessa kalkkia käytetään pH:n nostamiseen veden kovuuden säätämiseksi sekä minimoimaan haitallisten aineiden esiintyminen juomavedessä.

ILMA
Kalkki auttaa puhdistamaan teollisuuden
sekä lämpövoimaloiden haitallisia
savukaasuja.

Kalkkituotteita voi käyttää myös savukaasujen puhdistamiseen lämpövoimaloissa ja teollisuudesta, jossa kalkin reaktiivisuus ja suuri puhtaus vähentävät
esimerkiksi raskasmetallien ja happamoittavien aineiden päästöjä.

MAA
Kalkki parantaa maaperän rakennetta ja
maaperän kykyä pidättää ravinteita.
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SMA MINERAL

Avaintoimija kalkin monipuolisessa maailmassa
SMA Mineral on Pohjois-Euroopan johtavia kalkkituotteiden valmistajia.
Tehokkaan kalkintuotannon ja asiantuntevan jalostuksen ansiosta
tarjoamme korkealaatuisia tuotteita moniin käyttötarkoituksiin.

Tuotantomäärät: 1,6 miljoonaa tonnia

Toiminnot
Liiketoimintamme perustuu kiviainesten, lähinnä karbonaattikiven, jalostamiseen
asiakkaiden tarvitsemiksi mineraalituotteiksi.
Jalostaminen käsittää louhimisen, murskaamisen, seulonnan ja tarvittaessa
karbonaattikiven käsittelyn poltetuksi kalkiksi ja poltetuksi dolomiitiksi.
Lisäksi valmistamme sammutettua kalkkia sekä louhimme ja jalostamme
piipitoisia mineraaleja.
Tuotteemme kuljetetaan asiakkaille kuorma-autoilla, rautateitse ja merikuljetuksina,
ja niitä käytetään teräs-, paperi- ja selluteollisuudessa sekä rakennusteollisuudessa.
Tuotteiden kyky muun muassa puhdistaa ilmaa ja vettä sekä ehkäistä maaperän,
järvien ja muiden vesistöjen happamoitumista tekevät niistä myös tärkeän
peruselementin ympäristön säästämiseksi tulevaisuutta varten.

KALKKIKIVI

DOLOMIITTI

KVARTSI

POLTETTU KALKKI

SAMMUTETTU KALKKI

POLTETTU DOLOMIITTI

POLTETTU KALKKI JA SEMENTTI

MAGNESIUMHYDROKSIDI

KIVIMURSKEET

Liikevaihto: 1 000 MSEK

Henkilöstö: 180

Tuotantolaitosten lukumäärä: 20
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Luonnollinen mutta tuntematon
4osa
eri aluetta
jokapäiväistä elämäämme
Kalkkikivi ja dolomiitti ovat perustana monenlaisille kalkkituotteille, joilla on

Kalkkikivi
dolomiitti ovat
monenlaisille
kalkki- suuri osa siitä, mitä
erilaisetja
ominaisuudet
ja perustana
käyttötarkoitukset.
Itse asiassa
tuotteille,
joilla
on erilaiset ominaisuudet
käyttötarkoitukpidämme
itsestäänselvyytenä,
ei toimisijailman
kalkkia.
set. Itse asiassa suuri osa siitä, mitä pidämme itsestäänselvyytenä, ei toimisi ilman kalkkia.

TEOLLISUUS

YMPÄRISTÖ

Monet teolliset prosessit edellyttävät kalkkituotteita,
jotka optimoivat sekä lopputuotteen laadun että
tuotantolaitteiden käyttöiän.

Kalkkituotteet ovat tehokas työkalu ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Kalkki on epäsuorasti tärkeä osa toimivaa infrastruktuuria.

Järviä kalkitaan luonnollisen pH:n palauttamiseksi
ja kasvi- ja eläinkunnalle aiheutuvien happamoitumisvahinkojen vähentämiseksi.

Tiemme on päällystettyasfaltilla, jossa kalkkia
käytetään täyteaineena sekä sideaineena, jolla
bitumi yhdistetään kantavaan kerrokseen.

Paperi- ja selluteollisuuden sulfaattiprosesseihin
tarvitaan poltettua kalkkia.

Viljelysmaata rikastetaan kalkilla happamien sateiden vastapainoksi ja maaperän ominaisuuksien
parantamiseksi.

Kaivosteollisuus käyttää kalkkia pH:n säätämiseen ja maaperän stabilointiin, kuivaamiseen ja
täyttämiseen sekä suodattamiseen.

Vesilaitokset käyttävät kalkkia veden kovuuden
säätämiseen ja minimoimaan haitallisten aineiden
riskiä juomavedessä.

Kalkkipohjaisia stabilointimateriaaleja käytetään
maaperän vakauttamiseen, ja ne mahdollistavat
talojen ja teiden rakentamisen vaikeissakin
olosuhteissa.

Teräksen tuotanto vaatii kalkkia epäpuhtauksien
poistamiseen sekä hapettumiselta suojaavan
kuonan muodostamiseen.

Lämpövoimalat ja teollisuus käyttävät kalkkituotteita savukaasujen puhdistamiseen.
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INFRASTRUKTUURI

MAATALOUS
Nykyaikaisessa maataloudessa kalkkia käytetään
tasapainottamaan maaperän pH:ta ja parantamaan
edellytyksiä hyville sadoille.
Rakenteellisella kalkituksella parannetaan
savimaan rakennetta ja sitä kautta maan kykyä
pidättää ravinteita ja vettä.
Kalkki on myös luonnollinen osa tuotantoeläinten
ravitsevaa ja täysipainoista rehua.

Rakennusteollisuus käyttää kalkkituotteita
sementissä ja betonissa, ja ne ovat mukana myös
kattohuovan tuotannossa.
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SMA MINERAL POHJOIS-EUROOPPA
SMA Mineral Pohjois-Eurooppa kattaa konsernin toiminnan Pohjoismaissa
ja Baltiassa. Meillä on tällä hetkellä tuotantoa noin 20 paikkakunnalla
Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Virossa.
Markkina-aluettamme ovat teollisuus, infrastruktuuri, ympäristö ja
maatalous kaikkialla Pohjois-Euroopassa.
Pääkonttorimme sijaitsee Persbergissä, Värmlannin suurimmalla, satoja
vuosia vanhalla kaivosalueella.

POHJOIS-EUROOPPA
PERSBERG

BULGARIA

VIRO
NORJA

POLTETUT
TUOTTEET
KARBONAATIT

TUOTTEET
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SUOMI
RUOTSI

MARKKINAMAAT
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RISKIENHALLINTA

Riskejä ympärillämme
seurataan ja arvioidaan
Kaikkea toimintaa seurataan ja ohjataan kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta. Päästöjä ja muita
ympäristövaikutuksia tarkastellaan erityisten seurantaohjelmien puitteissa. Jatkuvasta parantamisesta
huolehditaan muun muassa koko konsernin kattavan sertifioidun laadunhallintajärjestelmän avulla.

Säännöllinen tarkastus
Ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja korruptioon
liittyviä riskejä arvioidaan ja seurataan muun muassa
toteuttamalla sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, jotka
perustuvat ISO 9001 (laatu) ja ISO 14001 (ympäristö)
-ohjausjärjestelmiin.
Lisäksi ulkopuoliset tilintarkastajat valvovat sekä yhtiön
talousraportointia että yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen
raportointia. Johdon edustajat osallistuvat vuotuisiin
työpaikkakokouksiin, joissa he tapaavat henkilöstöä
laajasti edustettuna. Tavoitteena on analysoida vuosittain paikallisia toimintoja esimerkiksi talouden, laitosten
suorituskyvyn, työympäristön, yhteiskuntavastuun, ympäristön, teknologian ja vastaavien näkökohtien osalta.
Tekijöiden vaikutuksia esimerkiksi asiakassuhteisiin
ja tuloksiin analysoidaan, toimintaohjelmat asetetaan
tärkeysjärjestykseen ja perustetaan työryhmiä, joihin
johto osallistuu.
Auditoinnit ja liiketoiminta-analyysit dokumentoidaan
kirjallisesti. Yhtiön johto osallistuu tällä tavalla päivittäiseen toimintaan ja raportoi johtoryhmän muille
jäsenille paikallisista olosuhteista sekä mahdollisista
poikkeamista.

Lisäksi johtoryhmä seuraa vuosittain tavoitteiden toteutumista taloudesta, kulutuksesta, ympäristösuorituskyvystä
ja työympäristöstä kertovien tunnuslukujen avulla.

Ympäristöriskianalyysit
Ympäristöriskien analysoiminen muodostaa yrityksen
toimintojen edellyttämien lakisääteisten lupaprosessien
luonnollisen osan. Lisäksi konsernin ympäristöriskit ja
vaikutukset ympäristöön arvioidaan analysoimalla ne
erikseen.
Konsernin toiminnan merkittävimmän ympäristövaikutuksen muodostavat kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidin
muodossa. Ulkopuoliset tahot mittaavat ja tarkistavat
hiilidioksidipäästöt, ja raportoivat ne viranomaisille.

Ympäristöluvat muille ympäristöriskeille
Melun, ilmaan johdettavien pölypäästöjen ja vesistöön päästöjen kaltaisia ympäristöriskejä säädellään
ympäristöluvassa. Lupaehtojen noudattamista arvioidaan omavalvonnan avulla, ja viranomaiset seuraavat
päästöjä vuosittain.
Viranomaisten asettamien raja-arvojen noudattamista
estävien mahdollisten häiriöiden vaikutukset arvioidaan
paikallisiksi ja lyhytaikaisiksi. Tällaiset häiriöt eivät
yleensä aiheuta riskejä ihmisille ja/tai ympäristölle,
joten ne arvioidaan vaikutuksiltaan vähäisiksi.
Päästöt mitataan ja niitä tarkastellaan suhteessa parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuviin
referenssiasiakirjoihin sementti- ja kalkkiteollisuuden
BAT-yhteenvetojen perusteella.

Kvartsilouhos Ristimaalla
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”Kaikkea toimintaa seurataan ja ohjataan kestävän kehityksen
periaatteiden pohjalta. Päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia
tarkastellaan erityisten seurantaohjelmien puitteissa. Jatkuvasta parantamisesta huolehditaan muun muassa koko konsernin kattavan sertifioidun laadunhallintajärjestelmän avulla”.

YMPÄRISTÖ

Ympäristö
Ympäristö on avainasemassa koko arvoketjussamme kaivostoiminnasta ja liikenteestä
aina laitosten prosessien valvontaan ja säätöön asti. Työskentelemme kestävän tulevaisuuden puolesta ymmärrettävien tavoitteiden ja toimintamme johdonmukaisuuden.
Ympäristötyötämme ohjaa yleinen toimintapolitiikka, joka kattaa ympäristön, laadun, terveyden ja
turvallisuuden.
Yleiset ympäristötavoitteet asetetaan viisivuotisen suunnittelusyklin aikana, jossa myös täsmennetään
niitä toimenpiteitä, joilla minimoidaan ympäristövaikutukset ja edistetään päästörajojen noudattamista.
Tavoitteet kattavat louhinnan välittömät ympäristövaikutukset,mutta myös hiilidioksidipäästöt ja muut
mahdollisesti haitalliset aineet.

Pitkän aikavälin ympäristötavoitteet ja 5 vuoden suunnittelusykli minimoi ympäristövaikutuksemme

Louhinta

CO2

Ilman epäpuhtaudet

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten rajoittaminen

Otsikko alueen ympärillä
Lyhyt johdanto, joka johtaa lukijan ympäristöä koskeviin osioihin. Lyhyt johdanto,
joka johtaa lukijan ympäristöä koskeviin osioihin. Lyhyt johdanto, joka johtaa lukijan
ympäristöä koskeviin osioihin. Lyhyt johdanto, joka johtaa lukijan ympäristöä koskeviin osioihin.

Kiviraaka-aineen louhinta vaikuttaa ympäristöön, koska raaka-aineen otto luonnosta vaikuttaa maisemaan
pysyvästi. Lisäksi louhinta vaikuttaa ympäristöön, koska koneet aiheuttavat melua ja räjäytykset tärinää.
Louhinnan laajuuden ja siinä käytettävien menetelmien ympäristöriskit arvioidaan. Paikallisissa tuotantolaitoksissa, joissa kiviraaka-ainetta jalostetaan - esimerkiksi murskaamalla, jauhamalla, polttamalla ja sammuttamalla-, riskit arvioidaan samalla tavalla kuin muun toiminnan aiheuttamat riskit.
Yksiköiden toimintaa säädellään ympäristölupien avulla. Viranomaiset myöntävät ne arvioituaan toiminnan
ympäristövaikutukset.
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YMPÄRISTÖ

Sääntelykehyksen mukaiset hiilidioksidipäästöt

Päästörajojen puitteissa

Suuri sitoutuminen jatkuvaan kehitykseen

Kun karbonaattimineraalit kalkkikivi ja dolomiitti jalostetaan poltetuksi kalkiksi ja poltetuksi dolomiitiksi, hiilidioksidia pääsee ilmakehään kiviraaka-aineesta ja myös prosessissa käytetyistä polttoaineista.

Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään raja-arvojen lyhytaikaista
ylitystä.

SMA Mineral on hyvin sitoutunut ympäristöä koskeviin kysymyksiin:

SMA Mineral kuuluu EU:n yhteiseen kasvihuonekaasujen kaupankäyntijärjestelmään. Paikallisille tuotantolaitoksille myönnetään päästöoikeuksia, jotka
perustuvat menneisiin tuotannon tasoihin, laajennusinvestointeihin jne.
Vuonna 2020 SMA Mineral Pohjois-Euroopan hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä noin 510 800 tonnia, josta noin prosentti on peräisin biopolttoaineista. Tämä määrä on alustava, mutta se tarkastetaan ulkoisten tarkastajien toimesta ennen lopullista raportointia viranomaisille konsernin toimintamaissa.
Biopolttoainetta toimittaa SMA Mineralin tytäryhtiö Svensk Oljeåtervinning,
joka on kehittänyt biopolttoaineita kestävän kehityksen sertifikaatilla.
Konsernissa käytetään runsaasti energiaa erilaisten polttoaineiden muodossa.
Vuonna 2020 suuri osa näistä polttoaineista koostui lähellä toimivien yritysten
tuottamista ylijäämäkaasuista, kierrätysöljyistä ja hiilestä. Lisäksi prosessien
ylläpito edellyttää sähköenergiaa.
Ruotsissa konsernia koskee laki suurten yritysten energiaselvityksistä. Raportoiminen viranomaisille perustuu säädöksiin, tietoihin historiallisesta energiankulutuksesta ja vastaaviin sekä yhteenvetoihin raporteista, joissa käsitellään mahdollisuuksia säästää energiaa yrityksen liiketoiminnassa.

Haitallisten ilman epäpuhtauksien minimointi
Kalkki- ja dolomiittikiven polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ilmakehään, ja saastepäästöjä esimerkiksi rikki- ja typpioksideina, hiilimonoksidina,
raskasmetalleina ja dioksiinina.
Jokaisen tuotantolaitoksen ilmansaastepäästöriskit on arvioitu ympäristöluvassa. Lisäksi niitä verrataan ilmanlaatunormeihin, parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sementti- ja kalkkiteollisuuden BAT-yhteenvetojen perusteella,
ja tässä tapauksessa verrataan myös jätteenpolttolaitoksiin. Tuotantolaitokset
ovat toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa ja 330–365 vuorokautta vuodessa.
Yrityksen tavoitteena on, että kaikki tuotantolaitokset täyttävät BAT-yhteenvedoissa asetetut päästöt ja energiankulutuksen normaalissa toiminnassaan teollisuuden päästödirektiivin mukaisesti. Yrityksen yleisen tavoitteen mukaisesti
puhdistuslaitteissa saa tapahtua raja-arvot ylittäviä käyttöhäiriöitä korkeintaan
kolme kertaa vuodessa (tämä koskee yrityksen kaikkia tuotantolaitoksia).

Raporttiin on kirjattu yksi vähäinen öljyvuoto, joka tapahtui
raaka-aineen purkamisen yhteydessä. Tilanne korjattiin välittömästi. Eräs jatkuvasti savukaasun pölypitoisuutta mittaava
savukaasumittari hävitti hetken aikaa mittaustuloksia, mutta
tilanne korjattiin nopeasti.
Muita poikkeamia ei raportoitu päästöistä ilmaan ja veteen.
Konsernin kokonaistavoite, jonka mukaan päästöehdot ylittyvät lyhytaikaisesti enintään kolme kertaa vuodessa, on näin
ollen saavutettu.
Edellä mainitun lisäksi Västeråsissa toimivan Svensk Oljeåtervinningin vedenpuhdistamossa on ongelma, joka liittyy ohjearvoihin. Raja-arvojen osalta puhdistamo toimii moitteettomasti.
Ohjearvo-ongelmaa ratkaistaan parhaillaan.

•	Konserni panostaa taloudellisia ja henkilöstöresursseja
toimialan yhteiseen tutkimukseen Minfo – Föreningen
Mineralteknisk Forskning.
•	Yritys osallistuu edelleen myös Uumajan yliopiston
sementin ja poltetun kalkin kestävän kehityksen vaatimukset täyttävän tuotannon tutkimuskeskuksen toimintaan.
Keskuksessa tutkitaan esimerkiksi kalkin valmistamista
ilman fossiilisia polttoaineita.
•	Yritys osallistuu norjalaisen CO2-hub Nordlandin toimintaan, joka edistää Carbon Capture and Storage (CCS)
-kehitystyötä.
•	SMA Mineral toimii aktiivisesti sivutuotteiden talteen ottamiseksi.

TOIMENPITEET 2020
ULKOPUOLISTA YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT
AJANKOHTAISET TAPAHTUMAT JA
TOIMENPITEET
• 	Klinte Gotlandin pääkäsittelyn päivämäärää ei ole
asetettu, mutta sen odotetaan tapahtuvan vuoden
2021 alkupuoliskolla.
• 	Uuden maa-aineslupahakemuksen käynnistäminen Gåsgruvaniin, sillä nykyinen lupa päättyy
vuonna 2023.
• 	Työ jätealueluvan saamiseksi Kalkkimaalle/Kvartsimaalle jatkuu.
•	Svensk Oljeåtervinningin kehittämä biopolttoöljy; kestävän kehityksen sertifikaatti energiaviranomaiselta.

Kaikki laitokset noudattavat BAT-yhteenvetoja, jotka koskevat määrättyä energiankulutusta ja päästöjä. Poikkeuksena on Rättvikin kalkkitehtaan kalkkisammuttimien pesuri, joka ei varmuudella täytä BAT-normia pölypäästöjen osalta
(normaalissa käytössä 20 mg/Nm3).
Viranomaiselta on haettu poikkeuslupa, joka on myönnetty. 1.7.2019 alkaen
sovelletaan päästörajaa 50 mg/Nm3 toistaiseksi tai kunnes uudet BAT-yhteenvedot on laadittu.
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YHTEISKUNTAVASTUU

Yhteiskuntavastuu
Kestävä työympäristö tarkoittaa meille sitä, että voimme tarjota työpaikan, jonne työntekijät
tulevat mielellään. Sen muodostavat terveelliset olosuhteet, mukava ilmapiiri ja motivoivat
tehtävät, joissa työtapaturmat ja työperäiset oireet ja sairaudet ovat harvinaisia.

Tasa-arvo, monimuotoisuus ja ihmisten tasapuolinen kohtelu
SMA Mineralin arvot ovat tärkeä osa brändiämme, ja niitä käsitellään erilaisissa sisäisissä ohjeissa, kuten
henkilöstö-, työympäristö- ja hankintapolitiikka sekä syrjinnän kieltävät periaatteet. Näissä ohjeissa painotetaan selvästi lakien, asetusten ja hyvän liiketoimintaetiikan merkitystä sekä sitä, ettei yrityksessämme
hyväksytä kilpailua rajoittavia toimenpiteitä eikä lahjontaa missään muodossa. Tasa-arvo, monimuotoisuus
ja ihmisten tasapuolinen kohtelu ovat itsestään selviä perusarvoja sekä konsernille että henkilöstölle, samoin
jatkuva pyrkimys turvallisempaan työympäristöön, jossa jokaisella on henkisesti hyvä olla.
Monikansallinen toiminta lisää johdonmukaisuuden merkitystä. Maasta, lainsäädännöstä tai kulttuurista riippumatta SMA Mineral ei saa koskaan olla osallisena teoissa, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai edistävät lapsityövoiman käyttöä tai korruptiota.

Osaaminen, luotettavuus, joustavuus ja innovointi
Yrityksen johto edistää ja vakiinnuttaa yrityksen tuotemerkkiin sisältyviä arvoja, jotka ovat osaaminen, luotettavuus, joustavuus ja ajatteleminen uudella tavalla.
Tuotemerkkiä ja arvoja on kehitetty laajassa työryhmässä, johon kuului suuri osa eli yli 30 % henkilöstöstä.
Tuotemerkkiä ja yrityksen arvoja käsitellään ja niistä keskustellaan vuosittaisissa työpaikkatapaamisissa, joihin
osallistuu usein yritysjohdon edustajia. Arvosana Luotettavuus painottaa rehellisyyttä ja lainkuuliaisuutta sekä
nollatoleranssia kaikkia korruption muotoja ja lapsityövoiman kaltaisia kohtuuttomia toimintatapoja kohtaan.
Yrityksen johto osallistuu liiketoimintaan aktiivisesti, ks. riskienhallinta edellä. Tämän myötä yritysjohdolla on
selkeä käsitys yrityksen toiminnasta eikä se ole havainnut kenenkään käyttäneen luottamusta väärin.
Uusien työntekijöiden rekrytoinnissa priorisoidaan osaamista sekä monimuotoisuutta niin iän, sukupuolen kuin
etnisten tekijöidenkin suhteen.
		
2019
Maa
Työntekijöiden lkm.
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2019 		
Miesten osuus %

2020
Työntekijöiden lkm.

2020
Miesten osuus %

Ruotsi 		
Norja 		
Suomi 		
Viro 		

131		
10 		
30		
4

87 		
100 		
80		
75

132		
10		
36 		
3		

88
100
86
66

Yhteensä

175		

86		

181		

88
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Tapaturmamäärien minimointi
Konsernissa seurataan tapaturmien määrän kehittymistä ja verrataan lukuja eurooppalaisiin saman teollisuusalan lukuihin FR-LTI:n osalta (tapaturmien lukumäärä, joissa menetetään työaikaa/miljoona työtuntia).
Vuonna 2020 luku oli 9,76. Konsernin tavoitteena on,
että FR-LTI on alle 7. Euroopan kalkkiteollisuuden
keskiarvo vuonna 2019 oli 10,2.
Lisäksi tavoitteenamme on, ettei yrityksessä tapahdu
yhtään työtapaturmaa, joka aiheuttaa yli 4 tunnin
poissaolon töistä.
Vuonna 2020 raportoitiin 3 kpl yli 4 tunnin poissaoloon
johtanutta työtapaturmaa. (3,3 ja 4 päivän sairausloma). Sairauslomatavoitetta ei siis saavutettu. Edellisen
lisäksi raportoitiin 17 tapaturmaa, joista ei aiheutunut
sairauslomaa, 32 vaaratilannetta ja 16 riskihavaintoa.

Koronapandemia
Koronapandemian aikana toimintamme on pysynyt
kaikilta osin käynnissä, eikä toimitusongelmia tai suuria
tautiryppäitä ole ilmennyt. Tästä saamme kiittää sekä
työntekijöitä että toimittajia, jotka ovat noudattaneet
yrityksen ja viranomaisten antamia ohjeita, suosituksia
ja neuvoja.

Ennaltaehkäisevä työympäristötyö
Kaikkien yksiköiden on tehtävä ennakoivaa ja järjestelmällistä työtä työympäristön parantamiseksi. Tämä työ
edellyttää säännöllisten turvallisuuskierrosten läpikäyntiä,
sekä uusien työtehtävien ja prosessien työympäristöriskien analysoimista. Ruotsin työturvallisuuskomiteaan
kuuluu norjalaisia ja suomalaisia edustajia.
Koko konsernin kattavan työn tavoitteena on oppia muilta
yksiköiltä ja kehittää ja varmistaa jokaiseen yksikköön
turvallinen työympäristö.
Vuoden 2020 aikana työsuojelukomitea piti kolme koko
konsernin kattavaa kokousta. Lisäksi työtä työympäristön
kehittämiseksi tehdään paikallisesti.
Vuonna 2020 yritykseen perustettiin uusi työturvallisuuspäällikön toimi, jonka vastuisiin kuuluu laitosten tukeminen työturvallisuuden systemaattisessa kehittämisessä.
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Yrityksen tapahtumaraportointi kattaa sekä oman
henkilöstön että urakoitsijat. Työsuojelukomitea aikoo
tiedottaa tilastoista yrityksessä laajasti vuonna 2020,
ja se on esittänyt tilastojen ottamista keskustelun
pohjaksi työpaikkatapaamisiin. Tavoitteena on vahvistaa tietoisuutta toimintaan liittyvistä riskeistä ja saada
tapaturmien vähentäminen myös paikalliseen pohdintaan ja toteutukseen.
Osallistumme yhdessä alan eurooppalaisten yritysten
kanssa myös työryhmään, jonka tavoitteena on parantaa toimialan työympäristöä ja työturvallisuutta.

Henkilökunnan hyvinvointi
Konserni tukee henkilöstön hyvinvointia antamalla
taloudellista tukea erilaisiin liikuntaharrastuksiin.
Tuki mukautetaan kuinkin toimipaikan paikallisiin
olosuhteisiin.
Paikallisesti yritys tukee yhteisöissään toimivia
yhdistyksiä avustamalla niitä taloudellisesti.

RAPORTIN KATTAVUUS
Raportin kohde
SMA Mineral Holding AB
Y-tunnus 556672-8191 tytäryhtiöineen
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SMA Mineral AB Box 329, 682 27 Filipstad, Ruotsi • Puhelin +46 (0)590 164 00
Sähköposti: sma@smamineral.com • Internet: smamineral.com

