
Katsaus kestävään 
kehitykseen 2018

Tässä kestävän kehityksen 
katsauksessa kerrotaan vain 
joitakin upeita saavutuksia kaikista 
liiketoimintaryhmistä viimeisen 
puolen vuoden ajalta.

Syyskuussa 2017 julkaisemamme 
kestävän kehityksen katsauksen jälkeen 
olemme saaneet ulkopuolisilta laajasti 
tunnustusta työstämme kestävän 
kehityksen hyväksi. Joulukuussa 
2017 DS Smith sai Environmental 
Leadership Award -palkinnon Pulp 
and Paper International Awards 
-palkintotilaisuudessa. Tammikuussa 
2018 saimme kunniamaininnan 
Maailman talousfoorumin The Circulars 
-palkintotilaisuudessa. 
Ja lopuksi kestävän kehityksen 
ydintiimimme sai kunniamaininnan 
Ethical Corporation’s Responsible 
Business Awards -palkintotilaisuudessa. 

Kestävä kehitys on DS Smithin yleisen 
liiketoimintastrategian perusta. Mielestämme arvot ovat 
aidosti kestävän kehityksen mukaisia, kun liiketoimintamme, 
ympäristömme ja henkilöstömme tarpeet ovat tasapainossa. 

FTSE 100 -listalle pääseminen oli merkittävä virstanpylväs DS 
Smithille, mutta päämäärämme on olla parempi yritys, ei vain 
suurempi.  

Nyt enemmän kuin koskaan otamme askeleen eteenpäin ja 
haastamme itsemme toimimaan entistäkin kestävämmin ja 
luomaan oikeasti kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme. 

“

Meillä on kunnia olla taas FTSE4Good 
Global Index -listalla ja esitellä vahva 
Management B -tulos kaikissa Carbon 
Disclosure Projectin (CDP) kolmessa 
arviointikohteessa (ilmastonmuutos, 
metsät ja vesi). 

Lue seuraavilta kolmelta 
sivulta lisää siitä, miten kukin 
liiketoimintaryhmämme edistyy 
seitsemällä tärkeimmällä kestävän 
kehityksen alueellamme;

• Supply Cycle -ajattelu
• Pakkausten maine
• Jäljitettävyys ja läpinäkyvyys
• Kuituraaka-aineen hankinta
• Energia ja hiili
• Kierrätys ja jäte
• Turvallisuus ja työhyvinvointi

Liiketoimintamme

Ympäristömme

Henkilöstömme

90%
tuotantoyksiköistä on saanut kui-
dun alkuperäketjun sertifikaatin

CDP
Jatkuvan ammatillisen kehittymi-
sen (CDP) Management B-luokitus 
kaikissa kolmessa kategoriassa

209
toimittajaa on sitoutunut kes-
tävän kehityksen minimivaa-
timuksiin

6,201
tonnia CO2e-päästöjä säästetty 
LED-valaistuksella Ison- 
Britannian tuotantoyksiköissä

92%
työturvallisuuspäälliköistä 
osallistui johtamiskoulutukseen

Viime aikojen kohokohtia

Miles Roberts
Group Chief Executive

”
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Kuituraaka 
-aineen hankinta

Vahvaa edistystä FSC®-
tavoitteessa. Etenemme edelleen 
vahvasti kohti tavoitettamme 
saavuttaa Forestry Stewardship 
Councilin (FSC®) alkuperäketjun 
mukainen sertifiointi 100 
%:ssa tuotantoyksiköissämme 
huhtikuuhun 2018 mennessä. Tällä 
hetkellä tuotantopaikoistamme on 
sertifioitu 90 %. 

Olemme juuri saaneeet kolme 
kokonaan sertifioitua maata lisää: 
Kreikka, Sveitsi ja Bulgaria.

Pohjois-Amerikan Packaging ja Paper -liiketoimintaryhmä

Kuituraaka 
-aineen hankinta

Alkuperäketjun eteneminen. 
Osana uuden liiketoimintaryhmän 
integrointia osaksi DS Smithiä  on 
Riceboron tehdas Georgiassa, 
Pohjois-Amerikassa,   äskettäin 
saanut FSC®:n alkuperäketjun 
sertifioinnin. Tehdas on nyt yksi 
yhä useammasta sertifioidusta ja 
kestävän kehityksen mukaisesti 
kuitua hankkivasta DS Smithin 
tehtaasta Pohjois-Amerikassa, 
mikä vahvistaa yhä turvallisempaa, 
jäljitettävämpää ja vastuullisempaa 
kuidunhankintaa koko alueella. 

Turvallisuus ja 
työhyvinvointi  

Parhaiden käytäntöjen jakaminen. 
DS Smith on ottamassa käyttöön uudessa 
liiketoimintaryhmässään työturvallisuuden 
raportointijärjestelmän. Kaikki yksiköt 
raportoivat tarkat työturvallisuustiedot, 
muun muassa läheltä piti -tilanteet, 
liukastumiset, kompastumiset, 
kaatumiset ja poissaoloon johtaneet 
tapaturmat (LTA), jotta niiden estämiseksi 
voidaan tehdä jatkossa parannuksia. 
Integraation seuraavan vaiheen aikana 
Pohjois-Amerikan Packaging ja Paper 
-liiketoimintaryhmä integroidaan nykyiseen 
ympäristöraportointijärjestelmäämme.

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
DS Smithin Packaging-liiketoimintaryhmän ydintehtävä on kestävän kehityksen 
mukaisten pakkausratkaisujen tarjoaminen asiakkaillemme.  Impact Centreissä ja 
PackRight Centreissä    asiakkaamme pääsevät näkemään, miten tärkeässä osassa 
pakkaukset ovat ympäristötehokkuuden tuomisessa mukaan toimitusketjun 
jokaiseen vaiheeseen. Uudet innovaatiot, muun muassa Made2Fit ja DISCS®, 
näyttävät suuntaa oikean kokoisille pakkauksille verkkokaupassa ja vähentävät 
tarpeetonta jätettä. Myös PACE on uusi tapa määritellä pakkauksia painon sijasta 
suorituskyvyllä: miten ne vähentävät vaurioita toimitusketjussa sekä suojaavat 
tuotteita ja kaikkia niiden ympärille tehtyjä investointeja

Oletko kuullut Pohjois-Amerikassa valmistetusta 
vahvasta, kierrätettävästä, vahapintaisesta 
pakkauksestamme? Lue lisää napsauttamalla tätä.

Energia  
ja hiili  

Polttoaineen vaihtaminen ja LED-valot. 
DS Smithin hiilistrategiaan kuuluvat 
polttoaineen vaihtaminen ja 
energiatehokkuuden parantaminen. 
Rakennamme Ruotsin Värnamossa 
ensimmäistä biomassakattilaamme 
korvaamaan kaasukäyttöisen kattilan. 
Biomassakattila tuottaa höyryä 
paikallisen sahan ylijäämästä ja vähentää 
päästöjä 2100 tonnia vuodessa. LED-
valaistusprojektimme etenee myös hienosti 
koko Euroopassa. Italia sai oman osuutensa 
valmiiksi, Iso-Britannia säästää 6201 tonnia 
CO2e-päästöjä vuodessa.

Hyväntekeväisyys  
ja yhteisöt

Useat Ison-Britannian tehtaat ovat   
edistäneet kierrätystä paikallisessa 
koulussa valistamalla oppilaita 
kierrätyksestä ja pakkauksista. 

http://www.dssmith.com/packaging/industries/e-commerce-e-retail/made2fit/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/markets/e-commerce--distribution/discs/
http://www.dssmith.com/uk/packaging/offering/pace
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
http://www.greencoat.net/greencoat-story
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Paperikuidun kulku DS Smithin tuotannossa 
kestää kaksi viikkoa. Miltä tämä matka näyttää? 

Katso video napsauttamalla tätä.

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
DS Smith Recycling on Euroopan suurin pahvin ja paperin kierrättäjä ja johtava 
täyden kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn toimittaja. Liiketoimintaryhmä 
käsittelee yli viisi miljoonaa tonnia kierrätysmateriaalia vuosittain ja ohjaa 
kuidun läpikulkua Paper ja Packaging -liiketoimintaryhmissä. Asiakkailtamme 

tuleva paperi ja pahvi kierrätetään takaisin tuotantoprosesseihin 
suljetun kierron liiketoimintamallissamme.  

Energia  
ja hiili 

Paperitehtaan hiilipäästöjen 
vähentäminen. 
Suurin osa DS Smithin 
kokonaishiilipäästöistä tulee 
paperinvalmistusprosessista. 
Siksi paperitehtaamme ovat olleet 
etusijalla energiankulutuksen 
vähentämisprojekteissa. Suurin 
tehtaamme sijaitsee Ison-Britannian 
Kemsleyssä, missä uudistetaan 
20-vuotiasta sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitosta (CHP). 

Tullessaan tuotantokäyttöön vuonna 
2020 uusi CHP-laitos vähentää 
Kemsleyn hiilipäästöjä 14 %:lla.  

Supply Cycle  
-ajattelu

Jätteestä resurssiksi. 
DS Smith on lanseerannut BedKindin 
– uuden eläinten alustamateriaalin 
tuotemerkin, joka tuottaa arvokkaita 
tuotteita tuotannon sivutuotteista. 
Pahvipakkauksista kerätään puhtaita 
ylijäämäpaloja, jotka leikataan 
kahden senttimetrin neliöiksi, 
minkä jälkeen niistä poistetaan 
pöly ja ne pussitetaan Blunhamin 
tehtaassamme Isossa-Britanniassa.

BedKind on erittäin imukykyistä, 
luonnollisesti eristävää ja täysin 
kompostoituvaa. Se sopii erittäin 
pienen pölyävyytensä ansiosta 
parhaiten hevosille, jotka kärsivät 
hengitystieongelmista. Asiakkaat 
ovat ostaneet BedKindia uudesta 
verkkokaupastamme tammikuusta 
2018 lähtien. 

BedKind-tiimi on myynnin 
edistämiseksi osallistunut hevosalan 
tapahtumiin, mainostanut tuotetta 
paikallisessa mediassa ja sosiaalisessa 
mediassa.

Turvallisuus ja 
työhyvinvointi 

Turvallisuutta kesän 
kuumuudessa. Viime kesän 
helleaallon aikana lämpötila nousi 
Makedonian Skopjessa yli 40˚C:een 
johtaen mahdollisesti vaarallisiin 
työoloihin. 

Recycling –-yksikkömme henkilöstöllä 
oli kuitenkin hyvä koulutus ja tuki. He 
huolehtivat työsuojelun korkeasta 
tasosta kaksinkertaistamalla 
vesivarastot, ottamalla käyttöön 
uusia vuoroja viileämpinä 
vuorokaudenaikoina ja lisäämällä 
taukojen määrää. Turvallisuus on aina 
tärkeintä. 

Jäljitettävyys  
ja läpinäkyvyys

Toimittajatavoite saavutettu. 
Meille on hyvin tärkeää 
varmistaa, että  eettiset asiat, 
ympäristö , turvallisuus ja laatu 
täyttävät toimitusketjuissamme 
minimivaatimuksemme. 
Nämä vaatimukset esitetään 
maailmanlaajuisessa 
toimittajastandardissamme (Global 
Supplier Standard, GSS). Olemme jo 
saavuttaneet tavoitteemme saada 
200 tavarantoimittajaa yhteistyöhön 
minimivaatimustemme mukaisesti, 
mikä merkitsee tärkeimpien 
toimittajiemme sitoutumista kestävän 
kehityksen mukaiseen työhömme.
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DS Smithin Box-to-Box 
14 päivässä

http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days
http://www.dssmith.com/company/sustainability/our-business/box-to-box-in-14-days


Katsaus kestävään kehitykseen 2018 | Plastics-liiketoimintaryhmä

Plastics-liiketoimintaryhmä

4

DS Smith Plc
350 Euston Road
Regent’s Place
London
NW1 3AX

+44 (0)2077561800
sustainability@dssmith.com
www.dsmith.com

Turvallisuus ja 
työhyvinvointi 

Parhaiden käytäntöjen 
jakaminen. Liikkuvien koneiden 
aiheuttamilla tapaturmilla voi olla 
elämää muuttavat seuraukset 
niihin joutuneille. DS Smith ottaa 
tämän riskin erittäin vakavasti. 
Tapaturmien ehkäisemiseksi 
ja turvallisuuskulttuurin 
juurruttamiseksi toteutetaan 
jatkuvasti toimenpiteitä. 
Muoviteollisuuden tapaturmatiheys 
on aina ollut erittäin matala. 
Viimeaikaisen tehtaallamme 
sattuneen, poissaoloon johtaneen 
tapaturman (LTA) jälkeen on kuitenkin 
vastatoimena ryhdytty opastamaan 
työntekijöitä ja jakamaan parhaita 
käytäntöjä tehtaiden välillä.

Hyväntekeväisyys  
ja yhteisöt

Katastrofiapu. DS Smith Plastics 
johti We Care -varainkeruukampanjaa 
Pohjois-Amerikan kaakkoisrannikolle 
ja Karibialle viime vuonna iskeneen 
hurrikaanien sarjan jäljiltä. 

DS Smith Charitable Foundation 
lupasi 25 000 dollaria 
jälleenrakennukseen ja vastasi 
tällä henkilöstön  50 000 dollarin 
lahjoituksiin. 

Tehtaissa ympäri maailmaa on 
järjestetty varainkeruuaamiaisia ja 
muita tilaisuuksia, joissa on kerätty 
rahaa ja haastettu työntekijöitä 
leikkimieliseen kilpailuun. 

Pakkausten  
maine

Muovit mediassa. 
Muovipakkauksista puhutaan 
mediassa yhä enemmän, joten 
on tärkeää muistaa keveyden, 
kestävyyden, kokoontaitettavuuden 
ja palautettavien 
tuotteiden tuomat 
valtavat hyödyt 
toimitusketjussa.

Kestävän kehityksen mukaiset tuotteet ja palvelut
DS Smithin Plastics-liiketoimintaryhmässä suunnitellaan toiminta kestävä 
kehitys ja kierrätettävyys mielessä. Sen tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 
30 % on saatu kulutuksen jälkeen kierrätetyistä lähteistä. 

Ruiskupuristetuilla juomakoreillamme on pitkä, jopa 17 vuoden käyttöikä, ja 
ne ovat täysin kierrätettäviä. Kuluttajat palauttavat ne usein kierrätykseen, 
missä niistä tehdään käyttöiän päättyessä uusia koreja prosessilla, joka voidaan 
toistaa useita kertoja ja joka pidentää muovin hyödyllistä käyttöikää kymmeniin 
vuosiin. Myös puristetusta polypropeenista valmistetuilla kokoontaitettavilla 
kuljetuspakkauksillamme on jopa seitsemän vuoden käyttöikä autoteollisuuden 
toimitusketjuissa, mikä säästää tilaa ja päästöjä pakkausten palautuksessa. 
Ne ovat täysin kierrätettäviä käyttöikänsä lopussa, jolloin niistä voidaan tehdä 
muutamassa tunnissa uusia pakkauksia.

Kierrätys  
ja jäte

Kierron sulkeminen. Kiertotalous 
on DS Smithin liiketoimintamallin 
ytimessä. Etsimme aina kaikissa 
liiketoimintaryhmissämme uusia tapoja 
toteuttaa kiertoa ja tehdä jätteestä 
resursseja. 

Meillä on ilo lanseerata uusin 
kiertotalouden innovaatiotuotteemme, 
Beaulex®. Se on kestävän kehityksen 
mukainen jätevesien keräämistuote, 
joka valmistetaan paperitehtaidemme 
keräämästä kuluttajien muovijätteestä. 
Aiemmin kierrätykseen 
kelpaamattomista polyolefiineista 
tehdään uutta ja kestävää 
kevytmuovia. Se on kiertosuunnittelua 
parhaimmillaan.

Verkkosivustomme

Haluatko tietää lisää siitä, miten muovi voi 
olla kestävän kehityksen mukainen? Lue lisää 

napsauttamalla tätä.

http://www.dssmith.com/injection-moulded-products/offering/beaulex
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/
http://www.dssmith.com/plastics/about/newsroom/2018/2/response-to-emerging-plastic-packaging-policies/

