VASTUULLISUUSRAPORTTI
2021

PINTOS OY VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

ALKUSANAT
Pintoksen yrityskulttuuri on alusta lähtien perustunut vastuullisuuteen. Tänä päivänä
meillä on käytössämme monia järjestelmiä, joilla mittaamme sekä seuraamme toimintaamme ja tuotteisiimme liittyviä asioita. Nyt valmistuneeseen ensimmäiseen vastuullisuusraporttiin on koottu laajasti tietoja yrityksemme kantamasta taloudellisesta
ja sosiaalisesta vastuusta sekä ympäristövastuusta. Raportin laadinnassa käytettiin
pohjana GRI-standardeja, jotka sisältävät kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen
vastuullisuustiedon raportoinnille. Vastuullisuusraportin avulla teemme entistä näkyvämmäksi, miten ja mihin yhteiskunnan osa-alueisiin yritystoimintamme vaikuttaa. Raportti päivitetään vuosittain. Sen avulla voimme seurata muutoksia pitkällä aikavälillä
ja tarvittaessa kehittää sekä ohjata toimintaamme entistä vastuullisemmaksi.
Yhteiskunnallista talousvastuuta kannamme muun muassa yritysverojen ja palkanmaksun muodossa. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille henkilökunnastamme ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtimista esimerkiksi kuntoilu- ja liikuntaharrastuksia tukemalla. Henkilökunnalla on käytössä liikuntaedut ja järjestämme vuosittain yhteisen
työhyvinvointipäivän. Lisäksi tuemme eri tavoin paikallisten urheiluseurojen ja muiden
yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa. Kehitämme jatkuvasti myös työoloja työntekijöiden kannalta paremmiksi.
Ympäristövastuun osa-alueella olemme eräänlaisia pioneereja. Kun yritys aloitti toimintansa 1950-luvulla, rakennustarvikkeista oli pulaa. Mottonamme oli: Romusta
rakennustarvikkeeksi. Pintos toteutti kiertotaloutta siis jo ennen kuin koko termiä oli
edes keksitty. Ympäristövastuu tarkoittaa meille käytännön tekoja. Kaikki kiinteistömme lämpenevät kotimaisella puhtaalla biopohjaisella energialla, oma aurinkovoimala
tuottaa sähköä jo kolmatta vuotta, tuotantoprosesseissamme energian kulutusta on
merkittävästi pienennetty ja raaka-ainehävikki minimoitu sekä kaikki uudelleen hyödynnettävissä olevat raaka-aineet otetaan talteen ja kierrätetään. Koska toimimme
itse vastuullisesti, edellytämme, että myös yhteistyökumppanimme tekevät samoin.
Haluamme, että koko arvoketjun toimijat toteuttavat ja kehittävät vastuullista toimintaa.

Tuomas Pere
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1956
YRITYKSEN
PERUSTAMINEN

2003
ISO 14001
SERTIFIKAATTI

1997
ISO 9001
SERTIFIKAATTI

1997
UUSI,
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI
SÄHKÖSINKITYSLINJA

50- ja 60-luku:
Naulatuotanto
alkaa ja kasvaa

80-luku:
Isoja koneinvestointeja.
Raudoitusverkkojen
valmistus alkaa.

70-luku:
Naulatuotannon rinnalle
rullaverkot. Euraan uudet
tuotantotilat vaiheittain.

2008
SIIRTYMINEN
HAKELÄMPÖÖN
EURAN
TOIMIPISTEESSÄ

2000-luku:
Automaation lisääntyminen
tuotannossa,
markkina-asema vahvistuu

90-luku:
Merkittävää kasvua, yhteistoiminta
betoniteollisuuden kanssa
lisääntyy, vientitoiminta laajenee.

2013
SIIRTYMINEN
HAKELÄMPÖÖN
LAPIN
TOIMIPISTEESSÄ

2020
OMA
AURINKOVOIMALA

2017
TUOTEVALIKOIMAN
KASVATTAMINEN
(OKARIA OY:N OSTO)

2010-luku:
Investoinneilla ja
teknologian kehityksellä
Pohjoismaiden ykköseksi.

2022
ENSIMMÄINEN
VASTUULLISUUSRAPORTTI

2021
YMPÄRISTÖSELOSTEET
RAUDOITTEILLE

2020-luku:
Vastuullisesti yhä
vahvemmaksi

PINTOS - RAKENTAMISEN UUDISTAJA
Pintos on Pohjoismaiden johtava rakennusteollisuuden raudoitteiden ja naulojen valmistaja
sekä betonirakentamisen tarviketoimittaja. Päätuoteryhmiämme ovat raudoitteet, nostolenkit,
betonivalutarvikkeet ja kiinnikkeet. Pintos on
suomalainen perheyritys. Toimipisteemme sijaitsevat Eurassa, Rauman Lapissa, Turussa, Tampereella, Espoossa ja Värnamossa, Ruotsissa.
Johtamisjärjestelmämme on sertifioitu ISO
9001- ja ISO 14001-standardien mukaisesti.

Pintoksen älykkäät raudoitus-, tarvike- ja kiinnikeratkaisut sekä kattava tuotevalikoima tekevät
työnteosta tehokkaampaa, laadukkaampaa ja
turvallisempaa. Vuosikymmenten kokemuksen
tuoma ensiluokkainen toimituskykymme, jatkuva kehittäminen sekä asiakkaidemme arjen
haasteiden ymmärtäminen auttavat meitä palvelemaan betonirakentamisen eri osa-alueita ja
luomaan monipuolisempaa rakentamisen tulevaisuutta.

Vastuullisuus on yksi ydinarvoistamme. Vuoden
2022 tavoitteeksi on asetettu vastuullisuusstrategian luominen. Avasimme jo vuonna 2021 sidosryhmille vastuullisuustyötämme laatimalla
raudoitteille ja nostolenkeille ympäristöselosteet
eli EPD:t.
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100 %
SUOMALAINEN
PERHEYRITYS

71 MILJ. €

KÄYTETYSTÄ
TERÄSMATERIAALISTA
ON KIERRÄTETTYÄ
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PINTOKSEN ARVOT

TYÖLLISTÄMME

128
TYÖNTEKIJÄÄ

-22 % *

LIIKEVAIHTO

91 %
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TAPATURMISTA
JOHTUVAT POISSAOLOT

-6,6 % *
SÄHKÖNKULUTUS PER
TUOTANTOKILO
* verrattuna vuoteen 2020

LUOTETTAVA

VASTUULLINEN

AIKAANSAAVA

UUDISTUVA

Menestyksemme ja kasvumme perustuu ansaittuun luottamukseen ja aitoon vuorovaikutukseen. Sitoudumme
tavoitteisiin ja teemme, mitä
lupaamme.

Kannamme vastuuta ihmisistä
ja ympäristöstä. Meillä työt tehdään turvallisesti ja laadukkaasti,
omaa osaamista kehittäen, tietoa
jakaen ja myös omasta työkyvystä huolehtien. Toimimme läpinäkyvästi, rehdisti ja yhteiskunnallisesti vastuullisesti.

Ymmärrämme, että jokainen
meistä vaikuttaa liiketoiminnan
menestykseen. Kun työskentelemme ripeästi ja järjestelmällisesti, ei tarvitse hosua tai tehdä
huolimattomasti.

Olemme jatkuvasti valmiita oppimaan uutta, kehittämään itseämme ja toimintatapojamme. Meille
muutos on mahdollisuus.
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TALOUDELLINEN VASTUU
Pintoksella näemme, että taloudellinen
vastuullisuus on perusta vastuullisuuden muille
ulottuvuuksille. Vastuullinen yritys pitää huolta
omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä
tähtäimellä. Kannattavan ja kestävän
liiketaloudellisen toiminnan lisäksi taloudellinen
vastuu liittyy myös riskienhallintaan ja hallintokäytäntöihin. Tämä tarkoittaa hyvän tuloksen
saavuttamista vastuullisin keinoin. Taloudelliset
vaikutukset ovat merkittävät sidosryhmillemme
ja yhteiskunnalle.
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TULEVAISUUSINVESTOINTEJA
Pintoksen toiminnassa investoinnit,
uusiutuminen ja kehittäminen ovat
pääroolissa. Investoimme merkittävän
osan voitostamme uuteen teknologiaan. Investointiohjelmamme suunnitellaan 3–4 vuoden jaksoihin. Viimeksi päättyneessä jaksossa investoinnit
olivat noin kuusi miljoonaa euroa. Nyt
käynnissä olevan investointiohjelman
arvo on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Vakaa taloudellinen pohja mahdollistaa jatkuvan investoimisen, joka on
nostanut Pintoksen teknologisesti ja
tuotantotaloudellisesti edelläkävijäksi
omalla toimialallaan. Investointiemme
tavoitteena on aina myös turvallisempi ja miellyttävämpi työympäristö. Investointien avulla edistämme lisäksi
toiminnan ympäristöystävällisyyttä esimerkiksi energiatehokkuuden kasvun
kautta.

VUOSI 2021
LIIKEVAIHTO
71 262 595 €
OMISTAJILLE MAKSETUT OSINGOT
578 788 €
HENKILÖSTÖMAKSUT
6 723 114 €
SAADUT AVUSTUKSET
29 367 €
INVESTOINNIT
558 780 €
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INVESTOIMALLA
LISÄÄ TEHOKKUUTTA JA
TURVALLISUUTTA
Syksyllä 2020 otettiin käyttöön Pintoksen toistaiseksi uusin erikoisraudoitelinja. Investoinnin yhteydessä kiinnitettiin huomiota
tuotannollisen tehokkuuden lisäksi myös energia- ja materiaalitehokkuuteen. Energiatehokkuutta parantaa linjan uusi jäähdytysjärjestelmä, jonka hukkaenergialla esilämmitetään sisään
tulevaa korvausilmaa. Lisäksi käytössä olevasta pölynpoistosta
kerätään lämpöenergiaa ennen ilman puhaltamista suodattimen
läpi ulos. Materiaalitehokkuutta lisäävät linjalla valmistettavat
räätälöidyt tuotteet, jolloin hukkaa ei synny, vaan tuote tehdään
suoraan kohteen mittojen mukaan. Lisäksi valmistus ei vaadi
erillistä asetusten tekoa, jossa normaalisti syntyy aina niin sanottua asetushukkaa. Tuotantotehokkuuteen vaikuttaa käytössä
olevien hitsauspäiden määrä, tuotantokoneen teho ja nopeus.
Uuden linjan turvallisuus on huipputasoa. Kaikki toiminnot on
aidattu ja rajattu turva-aluein. Automatiikka vähentää käsin tehtävää työtä ja keventää operaattorin työkuormaa. Linjassa on
myös automaattinen verkkonippujen sitoja ja pinoaja. Työympäristöön on kiinnitetty laajasti huomiota. Operaattoreille on otettu
käyttöön erillinen valvomo, jolloin heidän ei tarvitse olla tuotantomelussa turhaan. Tuotantohallin valaistuksena ovat energiatehokkaat LED-valaisimet.
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PINTOS TUOTTAA TALOUDELLISTA HYVINVOINTIA
YHTEISTYÖKUMPPANEILLE JA SIDOSRYHMILLE
Tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman kattavasti kotimaisia toimittajia ja yhteistyökumppaneita. Ylivoimaisesti suurin osa hankintojen
kustannuksista kohdistuu vuosittain kuitenkin raaka-aineisiin, eikä pääraaka-aineena käytettävää valssilankaa ole saatavilla Suomesta.
Pintos edellyttää myös ulkomaisilta kumppaneiltaan liiketaloudellisesti vastuullista toimintaa.

KAIKKIEN OSTOJEN JAKAUTUMINEN
EUROMÄÄRÄISESTI

KAIKKIEN OSTOJEN JAKAUTUMINEN
TOIMITTAJIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
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PINTOKSEN VERORAHAT TUKEVAT
SUOMALAISTA YHTEISKUNTAA
Tuemme yhteiskunnan toimivuutta maksamalla veroja ja luomalla työpaikkoja.
Veroilmoitukset ja muut lakisääteiset velvoitteet hoidamme asianmukaisesti ja
ajantasaisesti.
Noudatamme verojen maksamisessa,
keräämisessä, tilittämisessä sekä rapor-

toinnissa lainsäädäntöä. Verojalanjälki
muodostuu kahdesta pääalueesta: yhtiön
maksamat välittömät verot (kuten tulovero, ajoneuvo- ja varainsiirtoverot) sekä
yhtiön tilittämät verot (kuten ennakonpidätykset ja arvonlisäverot).

KAIKKI VEROT EUROMÄÄRÄISESTI
VEROJALANJÄLKI VUONNA 2021
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot
tuloverot

Kotimaa 18%

muut verot

Ulkomaat 12%

yhteensä

Ulkomaat 82%

Kotimaa 88%

Arvonlisävero
Yhteisön tulovero
Muut verot
Ennakonpidätykset
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1 966 788 €
100 563 €
2 067 351 €

Tilikaudelta tilitettävät verot
ennakonpidätykset

1 281 725 €

arvonlisäverot

11 090 240 €

yhteensä

12 371 965 €
10

PINTOS OY VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

PINTOS OY VASTUULLISUUSRAPORTTI 2021

TEHOKAS TOIMINTA MINIMOI
YMPÄRISTÖKUORMITUSTA

YMPÄRISTÖVASTUU

Me Pintoksella ajattelemme, että laadukas ja tehokas toiminta minimoi myös
ympäristökuormitusta. Tehokkaalla raaka-aineiden, energian ja pakkausten
käytöllä vähennetään luonnonvarojen
turhaa kulutusta. Laadukkaat ja
mittatarkat tuotteet, kuten räätälöidyt
raudoituskomponentit, säästävät hukkaa myös asiakkaillamme. Pyrimme
jatkuvasti etsimään uusia ympäristöystävällisiä toimintamalleja. Ympäristötyötämme ohjaa sertifioitu ISO 14001-johtamisjärjestelmä.
Suurin osa käytetyistä raaka-aineistamme on kierrätettyä ja tuotteet pakkauksineen ovat lähes täysin kierrätettäviä.
Pintos on huolehtinut pakkaustensa
tuottajavastuusta tekemällä RINKI Oy:n
hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa.
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91%
9O%

Pintos käytti vuonna 2021 tuotannossaan kierrätettyä, romupohjaista terästä
91 prosenttia kaikista käytetyistä teräsmateriaaleista. Vuonna 2020 vastaava
luku oli 90 prosenttia.
Vuonna 2021 tarviketuotteiden kierrätetyn muovin osuus oli 37 prosenttia.
Järjestämme raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetukset mahdollisimman tehokkaasti ja täysinä kuormina.
Kuljetusten optimointi säästää kustannuksia ja ympäristöä.
Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitamme muun
muassa asiakkaidemme mielikuvia Pintoksen toiminnan ympäristöystävällisyydestä asteikolla 1-5. Ympäristöystävällisyyden keskiarvo oli vuoden 2021
kyselyssä 3,9. Vuonna 2020 keskiarvo
oli 3,7.

Romupohjaisen teräksen osuus
nousi 91 prosenttiin.
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TOIMIVA JÄTEHUOLTO TAKAA JÄTTEEN HYÖTYKÄYTÖN
Kaikki toiminnassamme syntyvät jätteet lähtevät kierrätykseen tai energiantuotantoon, mikä onnistuu hyvin toimivan
jätehuollon avulla. Reilusti yli 90 prosenttia jätteistämme
on metalliromua, joka toimitetaan takaisin kiertoon. Tavoitteenamme on minimoida syntyvän jätteen ja hukan määrä
kaikissa tuotantoprosessien työvaiheissa.
Tuotantomäärän kasvu aiheutti vuodelle 2021 selkeän
nousun romun määrään. Kuumasinkityksen väheneminen puolestaan laski sinkkiromun määrää. Muilta osin
jätemäärät pysyivät vuoden 2020 tasolla. Tarkat lukemat
sekä tiedot jätteenluokittelusta- ja käsittelystä löytyvät taulukosta 1.

Taulukko 1. Syntyneen jätteen luokittelu ja käsittely vuosina 2020 ja 2021

JÄTELAJI (KÄSITTELY)

KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ
tonnia/vuosi

2020

2021

Metalliromu (kierrätykseen)

806,4

992,8

Sinkkiromu (kierrätykseen)

127,7

39,6

Energia- ja pahvijäte (energiaksi, kierrätykseen)

37,8

40,0

Sekajäte (energiaksi)

17,3

15,4

5,2

3,0

0

18,1

994,4

1108,9

Vaarallinen jäte ja SER (kierrätykseen)
Muut jätteet *
Yhteensä

* hiekkavesi hulevesikaivojen, pihojen ja jäähdytysvesikontin puhdistuksesta (vesi kunnalliselle
puhdistamolle, muu kompostoidaan)
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ENERGIAN KÄYTTÖ
Vuonna 2021 tuotannossamme käytetyn sähkön kokonaiskulutus oli 8 036 MWh. Energiatehokkuutta kuvaava
energiaintensiteettiluku (sähkönkulutus kilowattitunteina
per tuotannossa valmistettu kilo) pieneni viime vuonna 6,6
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja 9,8 prosenttia
vuoteen 2019 verrattuna. Lopetimme kuumasinkityslinjan
toiminnan vuoden 2021 lopussa, mikä vähensi pysyvästi
sähkönkulutusta. Hyödynnämme myös oman aurinkovoimalan tuottamaa sähköenergiaa.
Pintos on edennyt pitkälle myös lämpöenergian
talteenotossa. Esimerkiksi kompressorien hukkalämmöt
otetaan tehtailla tehokkaasti talteen. Perheyrityksessä
vastuullisuuskysymykset ovat aina olleet osa normaalia
yrityskulttuuria. Siksi ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin ja uusiin innovaatioihin on tartuttu hanakasti.

OMA AURINKOVOIMALA TUOTTAA
SÄHKÖÄ EURAN TEHTAILLE
Pintoksen oma aurinkovoimala on tuottanut sähköä Euran naula- ja verkkotehtaille tammikuusta 2020 alkaen.
Voimalan tuotantomäärä vuonna 2021 oli 69 MWh. Voimalalla katetaan vuositasolla noin 1,5 % Euran tehtaiden
energiatarpeesta. Luku sinänsä ei ole suuri, mutta kun se
yhdistetään muihin Euran tehtaiden ekologisiin energiaja tuotantoratkaisuihin, kokonaisuudella on iso merkitys.
Pintos tilasi aurinkovoimalan paikalliselta yhteistyökumppanilta, Paneliankosken Voimalta.

AURINKOVOIMALAN TEKNISIÄ TIETOJA:
- 82 kW
- Vuotuinen sähköntuotanto n. 75 MWh
- Paneeliston kokonaispinta-ala n. 450 m²
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Pintoksen Euran ja Lapin toimipisteiden lämmityksessä käytetään hakelämpöä. Tehdaskiinteistöjen lämmityksessä käytettiin varapolttoaineena
lämmitysöljyä noin 4000 litraa vuonna 2021. Sekä tehdaskiinteistöjen että
pääkonttorin lämmityksessä säästettiin vuoden 2021 lukujen perusteella
yhteensä noin 150 000 litraa polttoöljyä, kun lämmitys hoidettiin kotimaisella bioenergialla eli hakkeella. Euran tehtaalla hakelämmitykseen siirryttiin
vuonna 2008, Lapin tehtaalla vuonna 2013.
Vuonna 2021 käytimme 55 434 litraa kevyttä polttoöljyä trukkien polttoaineena. Olemme linjanneet, että kaikki jatkossa hankittavat, alle viiden tonnin
nostokapasiteetin trukit ovat sähkökäyttöisiä. Tällä hetkellä kaikista trukeista
35 % on sähkökäyttöisiä. Työntekijämme voivat ladata sähköautonsa työpäivän aikana veloituksetta yrityksen latauspisteistä.
Energiatehokkuuslain velvoite suurten yritysten energiakatselmuksista koskee myös Pintosta. Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön kohdekatselmuksien avulla.
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PIDÄMME HUOLTA TYÖNTEKIJÖISTÄMME
Motivoitunut, hyvinvoiva ja jatkuvasti
kehittyvä henkilöstö on tärkein voimavaramme. Pyrimme pitämään huolta työntekijöidemme työkyvystä monin eri tavoin. Ylläpidämme
työhyvinvointitoimintaa muun muassa tarjoamalla henkilökunnallemme e-Passin sekä
lippuja eri urheilu- ja kulttuuritapahtumiin.

Tämän lisäksi järjestämme erilaisia kuntokampanjoita, -tapahtumia ja -koulutuksia sekä
vuosittaisen työhyvinvointipäivän, joka oli viimeksi syksyllä 2021 Kokemäen Pitkäjärvellä.
Annamme myös tukea terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, kuten tupakoinnin
lopettamiseen.

SOSIAALINEN VASTUU
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HARJOITTELIJASTA
VAKITUISEEN TYÖHÖN
Pintos työllistää vuosittain kymmenkunta nuorta kesätyöntekijää tai harjoittelijaa. Reipas asenne ja aktiivinen ote työhön eivät jää huomaamatta. Monille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa yrityksen palveluksessa myös
harjoitteluvaiheen jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2021 lopulla yrityksessä
työskentelevistä toimihenkilöistä 37,5 % oli aloittanut uransa Pintoksella
kesätyöntekijänä tai harjoittelijana, joko tuotannossa tai toimistotyössä.
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Vuonna 2021 annoimme rahallista tukea yhteensä 31:lle eri toimijalle. Laajaa nuorisotyötä näistä tekevät esimerkiksi Euran Raiku, Panelian Raikas
sekä Euran Pallo.

30

vuott
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Tuemme kattavasti paikallisia urheiluseuroja ja muita järjestöjä.
Erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tukeminen on lähellä sydäntämme.
Tavoitteena on mahdollistaa seurojen kanssa, että lapset ja nuoret pystyvät osallistumaan urheiluun lähtökohdista huolimatta, saavat liikunnasta
iloa ja elämyksiä sekä pääsevät kokemaan ryhmässä toimimisen voiman.
Vuonna 2021 Pintos tuki muun muassa Euran tekojääradan jäänhoitokoneen hankintaa yhdessä muiden alueen yritysten kanssa.

40

alle 5

ILOA LIIKUNNASTA

HENKILÖSTÖ
IKÄRYHMITTÄIN

Yli 50-vuotiaat 40 %
Alle 30-vuotiaat 15 %
30-50-vuotiaat 45 %
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TYÖNTEKOA
TURVALLISESTI
Henkilöstön työturvallisuus, työolot ja työhyvinvointi ovat Pintoksen toiminnan perustana. Perinteinen metalliteollisuuden työympäristö on muuntautumassa pala kerrallaan automatisoiduiksi
tuotantolinjoiksi. Tuotannossa syntyy edelleen melua ja pölyä.
Olemme tunnistaneet ongelmat ja kartoittaneet kehittämistarpeet arvioimalla muun muassa työssä syntyvät turvallisuus- ja
tapaturmariskit sekä huomioimalla normaalitoiminnan lisäksi
myös mahdolliset muut poikkeavat tilanteet. Tavoitteenamme on
vähentää työtapaturmia ja sairauspoissaoloja kehittämällä turvallisuustoimintaa ja toimintaympäristöä jatkuvasti.
Työntekijöiden työterveyspalvelut järjestetään säädösten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollosta vastaa Euran ja Lapin toimipisteiden osalta paikallinen
yhteistyökumppani, Lääkärikeskus Minerva, ja muilla toimipaikkakunnilla Mehiläinen Työelämäpalvelut.
Pintos haluaa edistää myös asiakkaiden työturvallisuutta. Asennusvalmiit, mittojen mukaisesti valmistetut raudoitteemme vähentävät raskaita ja vaarallisia työvaiheita niin elementtitehtailla
kuin työmaillakin. Valikoimassa olevat työturvallisuustuotteemme
tuovat lisävarmuutta tekemiseen. Pintos tekee työturvallisuusyhteistyötä tiiviisti myös toimittajien kanssa.
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SÄÄNNÖLLINEN
SEURANTA TÄRKEÄÄ
Seuraamme sairauspoissaoloja sekä niiden syitä säännöllisesti ja
käytössämme on varhaisen puuttumisen malli. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloprosentti kaikista työtunneista nousi vuonna 2021
tasolle 6,2 %, kun vuonna 2020 se oli 3,2 %. Merkittävimpinä syinä
tähän olivat koronaviruspandemia ja muutamat pitkät sairauspoissaolot.

TYÖTAPATURMIEN
MÄÄRÄ VÄHENI
Työtapaturmat ovat Pintoksella pääosin lieviä ja niistä aiheutuu vain lyhyitä poissaoloja. Vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneita työtapaturmia oli yhdeksän vuonna 2021. Tämä oli neljä työtapaturmaa
vähemmän vuoteen 2020 nähden, jolloin tapaturmia oli harmillisesti keskimääräistä enemmän. Vakavan seurauksen työtapaturmia (> 30 päivän
poissaolo) ei vuonna 2021 tapahtunut yhtään.
Vuonna 2021 työtapaturmataajuus oli 40,6 tapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohden (LTIF1). Tämä on selkeä lasku edellisvuoteen verrattuna, jolloin työtapaturmataajuus oli 59,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmista johtuvat poissaolotunnit putosivat samalla 22
%. Pitkäjänteinen turvallisuustyö näkyy laskeneissa luvuissa. Riskejä on
aktiivisesti minimoitu ja työntekijöitä on säännöllisesti kannustettu ilmoittamaan turvallisuuteen vaikuttavista epäkohdista. Käsittelemme kaikki
tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet henkilöstömme kanssa.

Työilmapiiriä kartoittavia henkilöstötutkimuksia toteutamme säännöllisesti. Seuraava tehdään vuonna 2022. Lisäksi tehtaille hankittiin defibrillaattorit ja teetettiin työhygieniamittaukset vuonna 2021.

KAIKKIEN POISSAOLOON JOHTANEIDEN
TAPATURMIEN (LTI1) LUKUMÄÄRÄ:
2020

13 KPL

2021

9 KPL

TAPATURMATAAJUUS (LTIF1):
2020

59,5

2021

40,6
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GRI-INDEKSI
TUNNUS

Raportin viitekehyksenä on hyödynnetty GRI-standardia.

SISÄLTÖ

SIJAINTI

GRI 102:YLEINEN SISÄLTÖ

TUNNUS

102-1 – 7

Pintos Oy:n toimiala, markkina-alueet, toimintamaat, omistusrakenne

sivu 2

302-1
302-1a

Energian käyttö yhtiön sisällä
Uusiutumattomien ja uusiutuvien polttoaineiden kokonaiskulutus polttoainetyypeittäin
Sähkön ja lämmön kulutus
Kokonaisenergiankulutus, uusiutuvan ja uusiutu-mattoman suhteellinen
osuus vuosittain

sivu 14-16

102-8

Tietoa työntekijöistä

sivu 20

302-1b
302-1c

Toimitusjohtajan alkusanat

sivu 1

302-4

Energiankulutuksen vähentäminen

sivu 14-16

Eettiset toimintatavat

302-6

Energia-intensiteetti

sivu 14

102-16

Arvot ja toimintaperiaatteet

sivu 4

GRI 306: JÄTTEET

Pintos

Vastuullisuusjana

sivu 2

306-3

Tuotetun jätteen määrä jätelajeittain

sivu 13

306-4

Jätteiden hyötykäyttö
Kierrätettävä/uudelleenkäytettävä jäte jätelajeittain

sivu 13

306-5

Hävitettävä jäte jätelajeittain

sivu 13

Strategia
102-14

Raportointitapa
102-50

Raportointijakso

Vuosi 2021

102-53

Yhteystiedot raporttia koskevissa kysymyksissä

Takakansi

102-54

Raportin GRI Standardien mukaisuus

Sovellettu GRI-standardia

102-55

GRI-sisältöindeksi

sivu 24

102-56

Raportoinnin varmennus

Ei varmennettu

400: SOSIAALISET VAIKUTUKSET
Pintos

403-2

Riskien tunnistaminen, arviointi ja tapausten tutkinta

sivu 22

GRI 201: TALOUDELLISET TULOKSET

403-3

Työterveyspalvelut

sivu 21

403-4

Työntekijöiden osallistuminen, konsultointi ja viestintä työterveydestä ja
työturvallisuudesta

sivu 21-22

403-6

Työntekijöiden terveyden edistäminen

sivu 18

403-7

Työterveys- ja työturvallisuusvaikutusten ehkäiseminen ja torjuminen

sivu 21-22

403-9

Työtapaturmat
Työtapaturmien lukumäärä ja tapaturmataajuus

sivu 22

203-1

Taloudellinen toiminta

sivu 7

Investoinnit

sivu 7-8

GRI 204: HANKINTAKÄYTÄNNÖT

23

sivu 18, 20-21, 23

GRI 403: TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS

GRI 203:VÄLILLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Kehityskeskustelujen piirissä ovat kaikki työntekijämme. Tuotannon puolella keskusteluja käydään vähintään kahden vuoden välein ja toimihenkilöillä useammin. Päivittäinen kommunikaatio on kuitenkin tärkeintä.

Henkilöstön ja työnantajan välisisiä suhteita edistävän toiminnan kuvaus

GRI 200: TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
201-1

Pandemia-aikana henkilöstön osaamisen kehittämisessä käytettiin luovuutta. Esimiesvalmennusta järjestettiin eri muodoissa niin ulko- kuin sisätiloissa. Esimiehet saivat neuvoja työelämän vaihteleviin tilanteisiin ja
erilaisten vahvuuksien tunnistamiseen. Verkkokoulutusta tarjottiin
Office-työkaluista ja O365-ympäristöstä. Koko henkilöstön voimin laadittiin Pintoksen Menestyksen portaat. Yhdessä tekeminen, vuorovaikutustaitojen kartuttaminen ja toisten huomioon ottaminen olivat avainasemassa Menestyksen portaita rakentaessa.

SIJAINTI

GRI 302: ENERGIA

Yhtiön kuvaus

VUOROVAIKUTUS JA KOULUTUS ISOSSA ROOLISSA

SISÄLTÖ

204-1

Ostot paikallisilta toimijoilta

sivu 9

GRI 207:VEROTUS
207-1

Lähestymistapa veroihin

sivu 10

Pintos

Verojalanjälki

sivu 10

GRI 404: KOULUTUS
404-2

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja muutoskoulutusohjelmat

sivu 23

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan
henkilöstön osuus

sivu 23

GRI 300:YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

GRI 416: ASIAKKAIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS

GRI 301: MATERIAALIT
301-1

301-2

Materiaalien käyttö

sivu 12

Uusiutuvien ja uusiutumattomien materiaalien osuus

sivu 12

Kierrätettyjen materiaalien osuus

sivu 12

416-1

Tuotteiden turvallisuusvaikutusten arviointi

sivu 21
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EURA
Pysäkintie 12
27510 Eura
puh. (02) 838 5200
LAPPI
Yrittäjäntie 9
27230 Lappi
TURKU
Jonkankatu 4
20360 Turku
TAMPERE
Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere
ESPOON VARASTO
Juvan teollisuuskatu 23
02920 Espoo
PINTOS SVENSKA AB
Fabriksgatan 10
331 35 Värnamo, Ruotsi

Pintos Oy on jo vuosikymmeniä seurannut
rakennusalan muutoksia näköalapaikalta ja samalla itse
kehittynyt alan johtavaksi raudoitteiden valmistajaksi
ja tarviketoimittajaksi. Pintos tunteekin rakentamisen
pintaa syvemmältä.

www.pintos.fi

