
Caverion ja kestävä
kehitys
Caverionin vastuullisuusmittarit ja 
tavoitteet 2025



Koronavirus

Talouden 
taantuma

Ilmastonmuutos
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Caverion edistää kestävää vaikutusta

Toimitamme
asiakkaillemme
kestäviä tuloksia

Olemme asettaneet selkeät 
toimenpiteet ja mittarit 

tavoitteiden saavuttamiseksi
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Vastuullisuustavoitteemme 
ovat linjassa strategiamme 
ja tarkoituksemme kanssa



Mahdollistamme 
suorituskykyä ja ihmisten 
hyvinvointia tekemällä 
rakennetusta 
ympäristöstä älykästä ja 
vastuullista

Liiketoimintamme 
tarkoitus:



Meillä on kokonaisvaltainen lähestyminen vastuullisuuteen

Välitämme 
työntekijöistämme ja 
mahdollistamme 
heidän jatkuvaa 
menestystään

Liiketoimintamme 
luo kestävää 
vaikutusta

Varmistamme 
tehokkaan ja 
laadukkaan 
vastuullisuuden 
toteutuksen

Painopistealueet: 

E

S

G



Toimenpiteistä vaikutuksiin

2025 tavoitteet ja mittarit

Toimintasuunnitelma 
2021-2025

2030



Kestävän kehityksen KPI-mittarit

Liiketoimintamme luo kestävää vaikutusta

Hiilijalanjälkemme on määritetty ja mitattu 66 % 100 %

Tarjoomamme sisältää määritetyn 
hiilikädenjäljen

- 100 %

Hiilikädenjälki / -jalanjälki (Scope 1-2) >1x 5x

Välitämme työntekijöistämme ja mahdollistamme 
heidän jatkuvaa menestystään

Tapaturmataajuus: LTIFR 5,3 <2
Naisten osuus työntekijöistä (%) 11 % 15 %

Varmistamme tehokkaan ja laadukkaan vastuullisuuden toteutuksen

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden 
kattavuus (%)

55 % >90 %

% työntekijöistä saanut vastuullisuuskoulutusta 50 % 100 %

% tarjouksista sisältää vastuullisuuskriteereitä 0 % 100 %

Painopistealueet
2019 
taso

2025 
taso

E

S

G



10x

Vuonna 2030…

Positiivinen hiilikädenjälkemme on suurempi kuin oma hiilijalanjälkemme



Esimerkkejä toimenpiteistä

﴿ Innovaatioiden ja kehityksen sekä niihin
liittyvien asiantuntijapalveluiden
vauhdittaminen

﴿ Kestävien ratkaisujen liikevaihdon osuuden 
lisääminen

﴿ Aktiivinen vuoropuhelu asiakkaiden,
sijoittajien, toimittajien ja henkilökunnan
kanssa

﴿ Tiedonkeruun ja raportoinnin parantaminen

﴿ Henkilökunnan kouluttaminen

﴿ Palvelureittien ja ajoneuvokannan vastuullinen 
suunnittelu

﴿ Ilmastoystävälliset toimistorakennukset

﴿ Kestävä toimitusketjun hallinta

﴿ Kiertotalous ja resurssitehokkuus

﴿ Ympäristöystävällinen työmatkustus

Hiilikädenjäljen kasvattaminen (+) Hiilijalanjäljen pienentäminen (-)



Suoraa kestävää vaikutusta:

﴿ Elinkaariratkaisut, tulospohjaiset sopimukset 
kuten energiatehokkuutta parantavat 
hankkeet (EPC)

﴿ Älykkäisiin teknologioihin perustuvat 
ratkaisut, kuten jäähdytys, turvallisuus, 
automaatio, päivitykset ja modernisoinnit

﴿ Asiantuntijapalvelut, kuten älykkyysvalmius 
(SRI) –konsultointi, energianeuvonanto, 
tukiselvitykset

﴿ Digitaaliset palvelut, kuten 
etähallintapalvelut, analytiikka (SmartView)

﴿ Rahoitusratkaisut ml. Leasing-ratkaisut 

Ratkaisumme elinkaaren aikana luovat kestävää vaikutusta

Elvytyspaketit ja lainsäädäntö:

tukevat kaikissa maissa kestäviä investointeja

Esimerkkejä:
﴿ EU:n 750 mrd. euron elvytyspaketti
﴿ EU:n F-kaasulainsäädäntö
﴿ EU-taksonomia
﴿ EPBD-direktiivi
﴿ EU:n vihreä elvytyspaketti
﴿ "Konjunkturpaket" Saksa
﴿ "Klimatklivet" Ruotsi

Perinteinen projekti- ja palvelu-
liiketoiminta ja tekninen 

asiantuntijuus järjestelmissä ja 
tuotteissa

Digitaaliset, dataohjatut, 
analytiikkaan keskittyvät 

integroidut palvelut
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Yhteenveto: sitoudumme kunnianhimoisiin tavoitteisiin 
konkreettisilla toimenpiteillä
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Kestävän kehityksen 
painopistealueemme

Toimitamme asiakkaillemme
kestäviä tuloksia

Vastuullisuustavoitteemme ovat 
linjassa strategiamme ja 
tarkoituksemme kanssa

Olemme asettaneet selkeät 
toimenpiteet ja mittarit 

tavoitteiden saavuttamiseksi

Välitämme 
työntekijöistämme ja 
mahdollistamme 
heidän jatkuvaa 
menestystään

Liiketoimintamme 
luo kestävää 
vaikutusta

Varmistamme 
tehokkaan ja 
laadukkaan 
vastuullisuuden 
toteutuksen
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