
VASTUULLINEN WÜRTH 2022



KESKITY KESTÄVIIN RATKAISUIHIN

Aikaisemman Würthin vastuullisuustoiminnan raportin otsikkoni oli ”Keskity ratkaisuihin”. Viittasin viestissäni päämääräämme ja 
perustehtäväämme parantaa omaa ja asiakkaidemme tuottavuutta. Etsimme ratkaisuja, joilla voidaan säästää. Näemme 
säästäväisyyden hyveenä. Etsimme ratkaisuja, joilla saadaan vähemmillä panoksilla, kuormituksella ja kulutuksella enemmän aikaan.

Edellinen pätee edelleen. Koska vastuullisuuden ulottuvuudet ovat yhä selkeämpiä meille kaikille, ja viimeisetkin meistä ovat 
ymmärtäneet, että ilmastonmuutoksen pysäyttämisen välttämättömyyden, on otsikkoon tärkeää lisätä sana: Keskity kestäviin ratkaisuihin.

Emoyhtiömme Saksassa on asettanut päämääräksi oman toiminnan hiilineutraalisuuden vuonna 2024. Vastuullisuuden oman 
toimintamme ympäristönäkökulma kohdentaa energia, sähkön ja liikkumisen säästöihin.

Jotta ponnistelumme ja edistymisemme on mitattavissa, olemme Würthin konsernitasolla ryhtyneet  laatimaan GRI-standardin 
(Global Report Initiative) mukaista tiedonkeruuta ja raportointia. Menestyksemme on siis yhä paremmin mitattavissa kestävillä mittareilla. 
Saamme ensimmäisen kattavan GRI-mittariston ja raportoinnin vuoden 2022 osalta.

Suuretkin päämäärät saavutetaan pienin askelin. On palkitsevaa nähdä, kuinka olemme viimeisen vuoden aikana pystyneet 
toteuttamaan laajan kirjon vastuullisuuden konkreettisia toimia. Osa näistä kohdentuu omaan toimintaan ja jalanjälkeen, osa toimista 
skaalautuu myös asiakkaan vastaavia päämääriä kohti. Ja lukuisat hankkeet ovat suoraan kohdennettu asiakkaan avuksi ja tueksi 
kohti kestävää toimintaa.

Mika Rantanen,
Toimitusjohtaja



Olemme palveluntuottaja. Tehtävämme on huolehtia tuotannon, huollon ja 
rakentamisen työkaluista ja tarvikkeista tavalla, joka on maailman tehokkainta, 
sujuvinta ja ekologisesti kestävää.

Koemme markkinakehittäjän tehtävää. Haluamme taata asiakkaittemme käyttöön 
jatkuvasti alan johtava asiantuntemus ja tuotekehitys, sekä niin ammattitaidoiltaan 
kuin määrältään riittävät henkilöresurssit 

Haluamme auttaa asiakasta menestymään ja keskittymään omaan 
ydinosaamiseensa. Edistämme säästäväisyyttä.

Tuotteidemme ja palveluidemme ekologisena tavoitteena on tarjota soveltuvaa 
lainsäädäntöä noudattaen asiakkaille käyttöturvallisempia ja ympäristöä 
vähemmän kuormittavia vaihtoehtoja.

Kannattavalla kasvulla, ympäristö- ja energiavaikutukset huomioiden 
varmistamme henkilökunnalle varman ja kehittyvän työpaikan 
myös tulevaisuudessa. 

Perustehtävämme

MIKSI WÜRTH ON OLEMASSA?

TEEMME SUOMALAISEN RAKENTAMISEN, 
TUOTANNON JA HUOLLON TARVIKEPALVELUKSISTA

MAAILMAN TEHOKKAINTA JA SUJUVINTA.



Perheyritys Würth

Würth on maailmanlaajuisesti Würthin perhesäätiön omistama ja hallinnoima yritys. 
Säätiön puheenjohtajana toimii Prof. Reinhold Würth. Hän otti isänsä perustaman 
kahden henkilön yrityksen johtoonsa 19-vuotiaana nuorukaisena. 

Würthin toiminta perustuu jatkuvuuteen ja pitkiin suhteisiin asiakkaiden, työntekijöiden 
ja kumppaneiden kesken. Sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja yhteiskuntavastuu on 
perheen perintöä Würthiläisille maailmanlaajuisesti.

“Asetamme arvomaailmamme ja yrityskulttuurimme sellaiselle perustalle, 
joka on oikeudenmukainen tuleville sukupolville.”

-  Bettina Würth, hallintoneuvoston puheenjohtaja



Asiakkaat

Talous

yhteiskunta

henkilöstökumppanit

sosiaalinenympäristö



Arvot ja asenteet – Minä, Me, Würth

MINÄ ► ”Miltä Würthiläinen näyttää?”
• Palveluasenne. Koen palvelutehtävää ihmislähtöisesti, empaattisesti ja henkilökohtaisella tavalla.
• Tavoitteellisuus. Hinku parantaa omaa tasoa jatkuvasti. Saavuttaa tavoitteet.
• Tunnollisuus. Huolehdin, varmistan. Teen, minkä lupaan.
• Aikaansaavuus. Saatan asiat kerralla valmiiksi ja loppuun saakka.
• Itsenäisyys. Tartun toimeen ja tilaisuuteen oma-aloitteisesti. En jää odottamaan ohjeita.

ME ► ”Miten toimimme yhdessä?”
• Teemme ”meidän” töitä. EI ole sinun asiakkaita tai minun asioita, on meidän asioita ja asiakkaita.
• Emme pallottele. Se tekee, joka näkee.
• Pidämme yksinkertaisuudesta ja pidämme asiat yksinkertaisina.
• Kaikki myyvät. Huolehdimme asiakkaista suoraan tai kollegan kautta.
• Yritys on me. Minä olen yksi meistä. Minun merkitys ratkaisee meidän menestyksen.
• Puhumme suoraan, puhumme totta ja puhumme hyvää. Pidämme yhtä.
 
WÜRTH ► ”Miten Würth menestyy?”
• Kasvu. Elinvoimamme mitta.
• Kannattavuus. Teemme fiksua liiketoimintaa ja kauppaa, joka kannattaa.
• Kustannukset. Toimimme säästeliäästi. Emme tuhlaa omaa eikä asiakkaan aikaa tai rahaa.
• Kiinnostava. Olemme haluttu työpaikka ja kiinnostava kumppani.
• Kehittäjä. Muokkaamme toimialan tulevaisuutta. Emme matki.

TAVOITTEELLISUUS

TUNNOLLISUUS ITSENÄISYYS

PALVELUASENNE AIKAANSAAVUUS



Lähellä. Lähempänä. Würth!

Asiakkaamme saavat suuryhtiön resurssit paikallisella läsnäololla sekä henkilökohtaisella palvelulla. 
Meidän A-tuotteet ovat usein asiakkaiden C-nimikkeitä. Riesanpoiston kulmakivinä pidämme toiminnan 
laatua, valikoiman kattavuutta ja tuotteiden saatavuutta. 

Riesanpoistoon tarkoitettu laaja tuotevalikoima on asiakkaiden saatavissa nopeasti. 
Logistiikkakeskuksessa on yli 50.000 tuotenimikettä, heti asiakkaille toimitettaviksi. Lisäksi 
käytössämme on Würth Groupin varaston 500.000 tuotenimikettä muutaman päivän toimituksella. 
Würth Centereiden noin 5000 nimikkeestä saa tuotteet heti mukaan ja osalla asiakkaista
tuotteemme ovat jo tuotannossa käden ulottuvilla.

WüCON Compact -tarvikeautomaatti 
lisää materiaalin kulutuksen tarkkuutta 
ja läpinäkyvyyttä lähellä työpistettä.

Würth Group
500.000 tuotetta
3–5 PÄIVÄÄ

Würth logistiikkakeskus
50.000 tuotetta

1 PÄIVÄ

Würth Center
5000 tuotetta

HETI

Asiakkaan luona
50–500 tuotetta

HETI

GROUP



Luotettavuus. Luottamus. Vastuullisuus.  

TOIMITUSVARMUUS KORONA-AIKANA

Korona lock-downin palautumisesta käynnistynyt logistiikkaketjujen maailmanlaajuinen häiriötilanne 
on koetellut myös Würthin toimituskykyä ennennäkemättömällä tavalla. Merirahtien ongelmat 

yhdistettynä valmistuskapasiteettien epätasapainoon ja raaka-aineiden saatavuushaasteisiin johti 
vaikeasti hallittavaan tilanteeseen. Würthin korkea perusvarastoinnin taso sekä Würth-konsernin 

sisäinen logistiikka on ollut tärkeä osa suorituskykyä korona-aikana.
Tehdyistä ponnisteluista huolimatta vuoden 2021 tuotteiden saatavuustaso alittaa Würth-standardin. 

Würthille korona-ajan oppi on panostaa tulevaisuudessakin toimitusvarmuuteen.

Würth ei ole vain tavarantoimittaja, vaan palveluntuottaja. Tämä yhdistelmä edellyttää tuotteiden korkeaa 
saatavuus- ja toimitusastetta, riittäviä resursseja palvelun toteuttamiseksi koko maan alueella sekä toimivia 
prosesseja, joilla edelliset yhdistetään asiakkaan avuksi.

Velvoitteiden ja asiakkaiden odotusten täyttäminen kaikissa olosuhteissa on osa Würthin vastuullisuutta.

Henkilöresurssit kattavat paikallisen palvelun etelästä pohjoiseen, kaupunkikeskuksissa ja niiden ulkopuolella. 
Lähellä asiakasta. Liki kahdessasadassa Würth Centerissä työskentelee 600 asiakaspalveluhenkilöä, noin 350 
würthiläistä palvelee asiakkaiden luona myynti- ja logistiikkatöissä sekä 400 henkilöä muissa toiminnoissa: 
logistiikkakeskuksessa, tuotehallinnassa, hallinnossa, huollossa ja asiantuntijatehtävissä.

Prosessitehokkuus muodostaa luotettavuuden selkärangan. Viimeistellyt prosessit ja niiden jatkuva 
parantaminen säästävät tuotannon panoksia ja aikaa sekä poistavat tuhlaamista ja hukkaa.

Tuotteiden saatavuus varastosta, %  
Tilausrivitasolla mitattuna tuotteiden saatavuus heti toimitet-
tavaksi. Saatavuuden palvelukyky toteutuvalla tilausvirralla 

mitattuna. Päivä- ja kuukausikohtainen raportointi.
Logistiikkakeskuksen toimitusaste, % 

Logistiikkakeskuksen suorituskyky toteuttaa päivittäinen 
tilauskuorma oikea-aikaisesti viiveettä. 



Valmistajien, kumppaneiden ja toimitusketjun läpinäkyvyys

Würthin filosofian mukaan huolehdimme tuotteet tehtaalta asiakkaan käteen. Oman valmistuksen 
lisäksi Würthin tuotantoverkkoon kuuluu tehtaita kaikissa maanosissa. Vastuullinen toiminta edellyttää 
läpinäkyvyyttä tuotantoketjuun sekä laadun näkökulmasta että vastuullisuuden näkökulmasta. 
Tunnemme hankintalähteemme.

Würth ja Würth-konserni on läsnä ja lähellä tuotantoa. Omat laadunvarmistustoiminnot sijaitsevat 
Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Würthin Riihimäen logistiikkakeskuksessa sijaitsee 
myös laatulaboratorio.

Vastuullisuus tarkoittaa:
• Oman tuotannon hallintaa
• Auditoituja valmistajia ja tehtaita
• Hyväksyttyjen toimittajien ja kiellettyjen toimittajien järjestelmää
• Alkuperämaa-hallintaa
• Kauppasaartomääräysten toimeenpanoa
• Ihmisoikeussopimusten ja määräysten kunnioittamista

Würth Group valvoo edellisten toteutusta ja toimeenpanoa.



Strategia – Intohimo asiakkaitamme kohtaan

Würth kehittää toimialan käytäntöjä ja toteuttaa asiakkaille aikaa, vaivaa 
ja rahaa säästäviä palveluita ja edistyksellisiä tuotteita. Würth muuttaa 
tapoja toimia ja poistaa turhaa hukkaa.

Würth on utelias, kehitysnälkäinen ja kulkee askeleen edellä. Tuotamme 
asiakkaalle toimitus- ja ratkaisuvarmuutta uusia käytäntöjä soveltamalla.



Toiminnan laatu – korkeatasoista toimintaa 
ja laadukkaita tuotteita asiakkaiden parhaaksi

Würthin tuotteiden laadun peruselementti on ”tehtaalta asentajan käteen” – periaate. 
Tunnemme Würth-tuotteen alkuperän ja hallitsemme koko toimitusketjun valmistajalta 
asiakkaan asentajan käteen ilman ulkopuolisia väliportaita. Toimitusketjun läpinäkyvyys 
vähentää virheiden mahdollisuuksia ja lisää luotettavuutta. 

Toimintamme perustuu säästäväisyyden asenteeseen ja kerralla oikein – periaatteeseen. 
Sertifioidut ja toimintaan vuosien kuluessa vakiintuneet järjestelmät ovat jatkuvan parannuksen 
ja kehityksen kohde.

Toiminnallisen Würth - laadun tärkeimpiä mittareita ovat nopeus, toimitusvarmuus, 
virheettömät toimitukset ja käsittelyn ripeys. 

Laadunhallinnan periaatteitamme:
• Asiakaskeskeisyys
• Jatkuva parantaminen
• Ihmisten täysipainoinen osallistuminen
• Näyttöön perustuva päätöksenteko
          

TOIMINNAN LAATU

SAMAT TOIMINNOT 
KAIKKIALLA SUOMESSA,

 PAIKALLINEN ASIAKASVAATIMUS 
HUOMIOITUNA.

   Toiminnan laatua seurataan ISO 9001:2015 sertifioinnin mukaisesti. 
   Toiminnan laatua auditoivat niin asiakkaamme kuin Kiwa Inspecta.

ISO 9001
SERTIFIKAATTI
Laadunhallintajärjestelmä
Quality Management



Kannattavasti kasvava yritys

Würthin menestyminen edellyttää asiakkaan tarpeiden 
ymmärtämistä, tarpeiden täyttämistä sekä kykyä uudistaa 
ja uudistua. Tehtävämme on ymmärtää tänään, mikä on 
asiakkaalle huomenna hyödyllistä ja tarpeellista. 

Taloudellisen vastuun keskiössä ovat
• Taloudellisesti ja kannattavasti toimiva yritys
• Lakisääteisten yritysmaksujen maksu Suomeen
• Kasvava henkilöstö ja vakituiset työpaikat
• Korruption ja harmaantalouden torjunta 

Ajattelemme, että pitkällä tähtäimellä kannattavasti kasvava yritys 
on parasta taloudellista vastuuta yhteiskunnallemme. 
Siten voimme kantaa myös sosiaaliset - ja ympäristövastuulliset 
toimet tulevaisuuden parantamiseksi.

Ensisijaisesti mittaamme toimintamme vaikutuksia kuitenkin 
asiakkaille toimittamiemme palvelujen kautta. Monet 
asiakkaistamme ovat yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta 
keskeisiä toimijoita, ja meidän on pystyttävä reagoimaan nopeasti 
sekä turvaamaan kriittisten palvelujen jatkuvuus sekä tuotteiden 
saatavuus myös poikkeustilanteissa.



Würth Oy:n sosiaaliset vähimmäisstandardit on määritelty 
Adolf Würth GmbH & Co.KG, Würth Group emoyhtiön, eettisten 
toimintaohjeiden mukaisesti. Ne noudattavat kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) keskeisiä sitoumuksia, YK:n Global Compact – aloitetta ja 
kestävän kehityksen sääntöjä. Nämä periaatteet ovat sitovia kaikille 
Würth Group työntekijöille maailmassa, myös meille Würth Suomessa. 
Vaadimme myös liiketoimintakumppaneitamme noudattamaan niitä.

Sosiaalisen vastuun arvot:
• Hyvä työyhteisö ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen
• Sitoutuminen 
• Arvostus ja turvallisuus
• Työturvallisuus

Sosiaalinen vastuu

Freie Schule Anne-Sophie on peruskoulu, joka sijaitsee Berlinissä ja Künzelsaussa, Saksassa. 
Koulun tavoite on edistää lasten yksilöllistä oppimista ja sosiaalisia taitoja. 
Koulu toimii virikkeellisenä oppimisympäristönä. 

Bettina Würthin näkemyksen mukaan: “jokainen lapsi jättää koulun itsensä voittajana.” 
Koulu on Würth-säätiön perustama ja rahoittama.



Würthin vahva yrityskulttuuri on onnistunut ja onnistuu tulevaisuudessa vain 
sitoutuneiden, pätevien sekä motivoituneiden työntekijöiden kanssa. Olemme 
rekrytoineet viime vuosina noin 100 uutta työntekijää vuosittain vakituiseen 
työsuhteeseen. 

Henkilövalinnan lähtökohtana on arvojen ja ajattelutavan yhteensopivuus, 
mikä on huomattavasti aikaisempaa työkokemusta tärkeämpää. Yrityksen 
kehittyessä on henkilöstömäärä kasvanut alun yhdestä yli 1300 vakituisen 
työpaikan antavaksi työnantajaksi. Huolehdimme työntekijän perehdytyksestä, 
yrityskulttuurin jalkauttamisessa sekä jatkuvasta kouluttamisesta.

ISO 45001
SERTIFIKAATTI
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät 
Occupational health and safety management systems

Sertifioitu Työterveys- ja turvallisuusjärjestel-
mämme perustuu ISO 45001:2018 standardiin. 
Sen on auditoinut Kiwa Inspecta 2021

 

 

Sertifikaatti 

nro 11781-01 

Inspecta Sertifiointi Oy 

P.O. Box 1000,  

Sörnäistenkatu 2 

FI-00581 Helsinki,  

Finland 

Tel.  +358 10 521 600 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tämän sertifikaatin, joka varmentaa,  

että organisaation 

 

Würth Oy 

Riihimäki 
 

työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää seuraavan standardin vaatimukset 

ISO 45001:2018 

Sertifiointiin sisältyvä toiminta 

Teknisen alan tuotteiden maahantuonti, markkinointi, myynti, 
materiaalitoiminnot sekä logistiset palvelut.  
Toimipaikkaluettelo saatavissa sertifioijalta. 
 
Sertifikaatti on myönnetty 2021-11-25 
 
Sertifikaatti on voimassa 2024-11-25 asti. 
 

 

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja 

 

 
Sertifikaatti on voimassa edellyttäen, että organisaation työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä täyttää edellä 
mainitun standardin ja yleisen ohjeen ABC 200 vaatimukset. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa  
osoitteesta www.kiwa.com/fi. 

 



Ympäristökuormituksen osalta olemme asiakkaitakin vahvemmin tilivelvollisia 
seuraaville sukupolville. Tavoittelemme jatkuvasti pienentyvää ympäristön 
kuormitusta etsimällä välittömiä vaikutuksia fiksummista varastoinnin, kuljetuksen ja 
pakkaamisen ratkaisuista. Ymmärrämme vastuumme ja mahdollisuutemme vaikuttaa 
myös asiakkaittemme aiheuttaman ympäristökuorman pienentämiseksi. Tuomme 
markkinoille ekologisia tuotevaihtoehtoja joilla tuotamme ajan, rahan ja energian 
säästöjä.

Energiatehokkuus ja ympäristötietoisuus toimivat yhdessä säästäväisyyden 
johtoajatuksen kanssa. Emme tuhlaa resursseja. Energian säästön toimenpiteemme 
kohdistuvat kiinteistöjen tehokkaampaan sähkö- ja lämpöenergian hallintaan. 
Ympäristötoimenpiteenä lisäksi optimoimme kuljetukset ja edistämme 
reittisuunnittelua materiaalin ja liikkuvan henkilöstön kulkemisen osalta 
vähentääksemme polttoaineen kulutusta.

Edistämme uusiutuvia energia- ja polttoainemuotoja, mutta ajattelemme että 
tehokkain säästö on kokonaan säästetty ajokilometri.

Ympäristö- ja energiatoimet – 
tilivelvollisuutemme tuleville sukupolville

YMPÄRISTÖNHALLINTA WÜRTHILLÄ

Ekologinen ajattelu ja sitoutuminen 
ympäristöön on kiinteästi sisällytetty 

Würthin kulttuuriin jo 90-luvulta lähtien.

ISO 14001 – Ympäristöjärjestelmä 
on sertifioitu jo vuodesta 1996 lähtien 

ja ISO 50001 Energianhallinta -
järjestelmä vuodesta 2015

ISO 50001
SERTIFIKAATTI
Energianhallintajärjestelmä
Energy Management



Ympäristö- ja energiatavoitteemme mittaristomme
• Liikennepäästöjen vähentämiseen suhteessa liikevaihtoon
• Sähkönkulutuksen pienentämiseen suhteessa liikevaihtoon
• Kaukolämmönkulutuksen pienentämiseen suhteessa liikevaihtoon
• Pakkausmateriaali kulutuksen pienentämiseen suhteessa liikevaihtoon

Ajoreittien optimointi
• Asiakkaista huoltapitävä liikkuva henkilökuntamme toteuttavat asiakaskäynnit   
 alueellisesti optimoituna.
• Käyntien suunnittelussa käytämme Speedy-työkalua.

Lähellä oleva Center säästää työaikaa ja ajokilometrejä 
• Lähes 200 Centeriä lähellä asiakasta
• Vähemmän päästöjä ja hukkatyöaikaa.

Edustajiemme työ tapahtuu käynti- 
ja reittisuunnitelman ohjaamana.

ISO 14001
SERTIFIKAATTI
Ympäristönhallintajärjestelmä
Environmental Management



IISI–kemikaalienhallinta 
• Paperiton ja ajantasainen käyttöturvallisuustiedotteiden hallintajärjestelmä, 
 jolla säästämme yli 17 miljoonaa printattua paperiarkkia vuositasolla

WüCon 
• Asiakkaan tontilla vain kävelymatkan päässä

Huoltopalvelut 
• Huollamme myymämme koneet Suomessa

Pakkausmateriaalit
• Käyttökelpoiset ja ehjät pakkauspahvit olemme uusiokäyttäneet 
 jo 90-luvulta lähtien.
• Emme käytä pakkauksissa täytemateriaalia vaan pakkauslaatikoiden 
 koko optimoidaan, joten emme kuljeta ilmaa pakkauslaatikoissa
• Muovikassit kierrätysmateriaalista

Uudelleen käytettävä spraypullo REFILLOmat 
• Nopea – yksinkertainen – taloudellinen 
• Ympäristöä vähemmän kuormittava spraypullo 
 huoltokemikaaleille
• Uudelleen täyttö poisheiton sijaan säästää 
 luontoa ja kustannuksia

Yksi varastolta lähetettävistä 
kuljetus yksikkötyypeistämme on 
”pahvi käytetty”, jonka valitsemme 
aina kun käytämme uudelleen 
materiaalia. Oman kuljetus yksikkö -
tyypin avulla pystymme mittaamaan 
uudelleen käytetyn materiaalin 
määrää.

WÜCON VOI PIENENTÄÄ 
ASIAKKAAN HIILIJALANJÄLKEÄ

Yhden auton käytön laskennallinen esimerkki:
Asiakas tekee rautakauppakäynnin kevyt pakettiautolla (tavaratila 5-10m3), 

jonka päästöt ovat 190g/km. Rautakaupan etäisyys toimipaikasta on 10 kilometriä 
ja kaupassa käynti tapahtuu joka arkipäivä vuoden ajan. Tämä 

(52vko/v*5pvä/vko) tekee 260 käyntiä ja 5200 ajokilometriä (2*10km) vuodessa.
Rautakauppakäynnin tuottama CO2 päästöt (190g/km*5200km) tällä

pakettiautolla olisi 988kg vuodessa!



Jokaiselle ympäristöohjelman osa-alueelle on asetettu konkreettiset, numeeriset tavoitteet, ja tavoitteiden 
saavuttamista seurataan säännöllisesti johdonkatselmuksissa. Tulevalla tavoiteasetantakaudella pyrimme 
edelleen vähentämään ajoneuvoista syntyviä päästöjä ja tehostamaan energiankulutusta, sillä niistä syntyy 
suurin osa ympäristökuormituksestamme. 

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta on olennaista, että henkilöstömme sitoutuu niihin ja edistää niitä 
aktiivisesti. Siksi viestimme säännöllisesti ympäristöasioista ja kannustamme henkilöstöä ottamaan 
ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan. 

Suomen lainsäädäntö ja EU:n direktiivit vaativat yrityksiltä tuottajavastuun toteuttamista. Me toteutamme 
tuottajavastuun sähkö- ja elektroniikkaromun suhteen Selt Ry:n kanssa. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n 
tuottajayhteisössä huolehdimme pakkausjätteiden kierrätyksestä, sekä paristojen ja akkujen kierrätyksessä 
toimimme tuottajayhteisö Recser Oy:n kanssa. 

 Ympäristö- ja energianhallinta järjestelmämme ovat sertifioitu ja perustuvat 
 ISO 14001:2015 ympäristöstandardiin sekä ISO 50001:2018 energianhallinta   
 standardiin ja näitä auditoivat niin asiakkaamme kuin Kiwa Inspecta.

ISO 14001
SERTIFIKAATTI
Ympäristönhallintajärjestelmä
Environmental Management

ISO 50001
SERTIFIKAATTI
Energianhallintajärjestelmä
Energy Management



17 MILJOONAA SÄÄSTETTYÄ A4 PAPERIARKKIA VUODESSA

IISI-kemikaalienhallintajärjestelmän käyttöönotto asiakkailla on säästänyt Würthin 
paperitulosteita jo kymmeniä miljoonia arkkeja.

Vuositasolla tämä säästö merkitsee 
– 170 m3 vähemmän hakattua puuta

– 34 000 riisiä arkkipaperia
– 87 000 kg paparia

(1m3 puuta tarvitaan 100.000 A4 arkin valmistamiseksi.)

Digitalisaatio säästää ja tehostaa.

IISI-järjestelmä hallitsee yrityksen kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteet, kemikaaliluettelot 
ja turvaohjeet. 

IISI -kemikaalienhallintajärjestelmä
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Vastuullisuusperiaatteet Würth konsernissa

GLOBAALIT STANDARDIT VASTUULLISUUSJOHTAMISEN JA RAPORTOINNIN TYÖKALUINA

Globaalien vastuullisuusstandardien pohjalta luodut yhtenäiset mittaristot auttavat konsernia läpinäkyvästi 
tiedostamaan globaalisti asemansa vastuullisuustyön osalta. Würth konserni on valinnut kolme vastuullisuuden 
toimintastandardia, joiden suhteen mitataan ja kehitetään toimintaa konsernina, koskien konsernin 400 yritystä 
sekä yrityskohtaisesti, kuten Würth Oy Suomessa. 

GRI: Vastuullisuusstandardit - Global Reporting Initiative
Soveltaen GRI-mittaristoa voimme käytännönläheisesti dokumentoida toimintaamme talouden, ekologisuuden ja sosiaalisen 
vastuullisuuden suhteen. Päätehtävänä on stadardisoida keskeiset ja vertailukelpoiset avainluvut ja mittarit läpinäkyvällä tavalla. 
GRI-standardit ottavat huomioon sekä positiiviset että negatiiviset kestävän kehityksen ulottuvuudet.
www.globalreporting.org

UNGC: Kymmenen YK:n periaatetta (United Nations Global Compact)
Yhdistyneiden kansakuntien kymmentä periaatetta voidaan pitää maailman laajimpana vastuullisuustyön hankkeena, johon yritys voi 
sitouttaa strategiansa ja toimintansa. Se käsittää ulottuvuudet koskien ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä, korruption vastaisuutta 
sekä sosiaalisia päämääriä. Adolf Würth GmbH & Co. KG on ottanut kymmenen periaatetta käyttöön vuonna 2019.
www.unglobalcompact.org

SDG: Maailman kehityksen YK:n asettamat kestävän kehityksen päämäärät 
”Sustainable Development Goals” koostuu 17:sta päämäärästä, jotka toimivat YK:n yhteisenä käsikirjoituksena ihmisten rauhan ja 
hyvinvoinnin toteutumiseksi maapallolla. Päämäärät ovat kaikkien YK:n jäsenmaiden hyväksymiä vuonna 2015 osana 
Agenda 2030 –hanketta. 
sdgs.un.org/goals
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THE CIRCULAR WAY Sustainability management initiative in the Würth Group 2021– 2022

 THE VISION OF CIRCULAR GROWING

GROWING EQUITABLY ON A GLOBAL SCALE 
BY MEANS OF CIRCULAR VALUE CREATION

For corporate groups such as the Würth Group, the vision of a circular economy provides a common, forward-
looking basis for action. Würth’s corporate culture is made for the circular economy: creative, innovative, 
interdisciplinary. The implementation of the Circular Economy 2030 vision of Adolf Würth GmbH & Co. KG will 
serve as a practical basis for the entire Würth Group. The basic understanding of circular value creation follows 
the Cradle to Cradle principle, with a focus on stopping waste by means of a conscious approach to handling 
our resources. In order to make the circular economy a reality, we need a qualitative data pool based on which 
management can make qualified and informed decisions to lead us in the right direction. For this purpose, we 
have defined four fields of action that will form the foundation of the strategy for all Würth Group companies. 
These fields are linked by a clear goal: growing equitably on a global scale by applying the circular economy 
model, while contributing to the fight against climate change by being climate neutral. 

CIRCULAR ECONOMY IN THE WÜRTH GROUP 
JOINT 4-PILLAR STRATEGY 

RENEWABLE 
ENERGY

ZERO-EMISSION 
MOBILITY AND 
LOGISTICS

HEALTHY MATERIALS 
AND POSITIVE 
ENERGY BUILDINGS

SUSTAINABLE 
MATERIAL LIFE CYCLES 
AND SUPPLY CHAINS

Our economy and our company 
are in the pursuit of growth. 
Growth requires energy. 
But carbon-neutral and thus 
environmentally friendly growth 
is only possible if that energy 
is obtained from renewable 
sources, such as wind energy, 
hydropower, biomass, solar 
heat, and geothermal energy. 

According to studies by the 
World Economic Forum, more 
than 5.5 percent of all CO₂ emis-
sions worldwide are currently 
pro duced by the logistics and 
transport sectors. Electromobility 
and hydrogen from renewable 
en ergy sources can be used to 
create a carbon-neutral transport 
sector and are essential for 
achieving the UN’s goal of lim it-
ing global warming to 1.5°C.

Material health, meaning prod-
ucts that avoid toxic or harmful 
materials and whose ingredients 
can be traced along the entire 
supply chain, is a prerequisite for 
circular value creation to be suc-
cessful. Healthy, recyclable mate-
rials and the use of renewable 
energy sources form the basis 
for green and climate-positive 
buildings that capture more CO₂ 
than they produce.

By performing a comprehensive 
assessment of its supply chains, 
Würth can ensure compliance 
with human rights and create 
closed-loop material cycles. For 
both purposes, it is necessary to 
take the entire supply chain into 
account: from preparing the raw 
materials, manufacturing, assem-
bling, using, and disassembling 
the product, to reclaiming and 
recycling the materials.

UUSIUTUVA ENERGIA

Talousjärjestelmä ja yrityksemme 
tavoittelevat kasvua. Kasvu edelly-
ttää energiankäyttöä. Mutta hiilineu-
traali ja ympäristöystävällinen kasvu 
on mahdollista vain, kun energiaa 
hankitaan uusiutuvista lähteistä, 
kuten vesi- ja tuulivoimasta, 
aurinkoenergiasta ja maalämmöstä. 
Kaikki uudet rakennettavat Würth 
kiinteistöt toteutetaan uusiutuvia 
energialähteitä soveltaen. 

NOLLAPÄÄSTÖINEN 
LIIKKUMINEN JA 
LOGISTIIKKA
World Economic Forumin selvityk-
sen mukaan yli 5,5 prosenttia maa-
ilman CO2 päästöistä muodostuu 
logistiikan ja kuljetuksen sektorilta. 
Uusiutuvat energialähteet, kuten 
sähkö ja vety sekä biopohjaiset 
polttoaineet edistävät nollapääs-
töiseen kuljetukseen siirtymistä. 
Würthin ympäristö- ja energia-
tavoitteiden keskeinen mittari on 
polttoaineen kulutuksen seuranta 
suhteessa liikevaihtoon.

TERVEELLISET MATERIAALIT 
JA ENERGIATEHOKKAAT 
RAKENNUKSET
Turvalliset materiaalit tarkoittavat 
rakenneratkaisujen valintoja, jotka 
edistävät ihmisten terveellistä elin- 
ja työympäristöä sekä energiatehok-
kuutta. Würth edistää hiiltä sitovien 
puurakenteiden yleistymistä ja tukee 
sitä myös tuoteratkaisuillaan, kuten 
ASSY-ruuviteknologia. Würth Center 
Riihimäki ASSY on Würthin puu-
rakentamisen pioneerihanke.

KESTÄVÄT MATERIAALIT 
JA TOIMITUSKETJUT

Tuotteiden materiaalivalintojen 
avulla voidaan edistää kiertotalouden 
periaatteita tehokkaasti. Tuotteiden 
haitallisten yhdisteiden korvaaminen 
terveellisemmillä sekä kierrätettävän 
materiaalin soveltaminen kertakäyttöi-
sen tilalla ovat konkreettisia toimia. 
Würthille on ensiarvoista tuntea 
toimitusketju valmistajalta asiakkaalle 
saakka sekä hallita ketjua läpinäky-
västi Würthin periaatteita noudattaen. 
Näin voimme varmistua osapuolten 
sitoutumisesta kestäviin periaatteisiin.

NELJÄ STRATEGISTA PILARIA

Kiertotalous Würthillä



Toimitukset taloudellisissa laatikoissa

Pahvikartonkien sulkeminen on logistiikkakeskuksen automatisoitu prosessi. 
Laatikko ei sisällä täytemateriaalia. 

Laatikko madalletaan laikkaamalla ja taittamalla kyljet oikeaan korkeuteen 
laatikon täyttömäärän tunnistamisen jälkeen. Laatikossa ei kuljeteta ilmaa, 
jolloin asiakaskuljetukset ovat ympäristöystävällisempiä. Eikä laatikkoon 
näin tarvitse laittaa turhaan täytemateriaalia, jolla säästämme asiakkaille 
syntyvän jätteiden määrää.

Automatisoidun laatikonmuodostuksen ja sulkemisen vuoksi, voimme 
käyttää noin 10 henkilön työpanoksen per työvuoro tehtäviin, joissa 
ihmisen taidot ja ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa.



Muovi uusiutuu moneen käyttöön

Würthin Riihimäen logistiikkakeskuksen shuttle-automaatiossa tuotteet 
varastoidaan 70.000 muovilaatikossa. Shuttle-laatikot ovat Würthille 
erikseen kierrätysmuovista valmistettuja. 

Würth Oiva-työtoppavaatteiden vuorivanu on 100% kierrätysmateriaalia. 
Vanu on valmistettu luonnosta pois kerätyistä muovipulloista, joita yhden 
vaatteen valmistukseen käytetään 15-20 kappaletta. Valmistus kuluttaa 
noin 85% vähemmän vettä ja 70% vähemmän energiaa verrattuna 
neitseellisen vanun valmistukseen.



Vastuulliset kumppanit

Olemme yrityksenä sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja vaadimme myös 
yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme sitoutumista niihin. 

Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme DB Schenker huolehtii lähetyksiemme 
kuljettamisesta asiakkaille. DB Schenkerin ympäristövaikutusten vähentämisen 
tavoitteet ja toimenpiteet ovat konkreettisia. He ovat sitoutuneet maa - 
kuljetusten päästöjen vähentämiseen ja edelleen hiilineutraali-
suuteen siirtymiseen. Kuljetusten päästöjä vähennetään valitsemalla 
pienempipäästöistä kuljetuskalustoa sekä käyttämällä polttoaineena uusiutuvaa 
energiaa.  Yrityksen pääasiallinen uusiutuva polttoaine on tällä hetkellä jätteistä 
ja tähteistä valmistettu Neste MY uusiutuva diesel. Kuljetuksen päästöt uusiutuvalla 
dieselillä ovat jopa 90 % pienemmät.” 

Niillä pääkaupunkiseudun kuljetusreiteillä, joissa koko kuljetuskalusto 
on kohdennettu vain Würthin lähetyksille, käytetään ainoastaan 
uusiutuvaa biodieseliä.

DB SCHENKER 



Compliance@Würth

LAHJOMATTOMUUS

TIETOSUOJA

SÄÄDÖKSET

DIREKTIIVIT

SÄÄNNÖT

LAKI

LUOTTAMUKSELLISUUS

STANDARDIT

VAATIMUKSET

SÄÄNNÖISTÄ KIINNI PITÄMINEN

COMPLIANCE

• Tiedostamme vaikuttavuutemme ja tunnemme vastuumme
• Pääperiaatteet
 – Korruption- ja lahjonnanvastaisuus 
 – Kilpailulainsäädäntö 
 –  Tietosuoja 
 – Omaisuuden turvaaminen 
 –  Työsuojelu
• Sitoudumme kaikessa toiminnassamme turvallisuuteen ja luotettavuuteen,  
 joka turvaa myös asiakkaidemme toimintaa ja jatkuvuutta. Würthillä on  
 Puolustusvoimien myöntämä kansallinen yritysturvallisuusselvitystodistus.

Compliance -toimintaohjeemme ja käytäntömme astuivat voimaan vuonna 2017.  
Compliance koulutuksen käyvät kaikki työntekijät. Koulutuksen ja toimintaohjeen  
tarkoituksena on mm. varmistaa korruption vastaisen lainsäädännön ja 

liiketoimintasääntöjen noudattaminen, ja se määrittelee 
lahjoihin, vieraanvaraisuuteen, hyväntekeväisyyslahjoituksiin, 
poliittisiin lahjoituksiin ja sponsorointiin liittyvät säännöt 
ja käytännöt.

Jos kuka vain havaitsee Compliance arvojemme vastaisia toimia,  
toivomme siitä raportoitavan. Anonyymin ilmoituksen voit tehdä linkistä 
http://www.wuerth.com/web/en/wuerthcom/philosophie/verantwortung/
compliance/Compliance.php. Linkki löytyy myös www.wurth.fi sivuilta.



Vastuullisuusmittarit 

HENKILÖSTÖ

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

Sattuneiden työtapaturmien lukumäärä
1 000 000 / Tehdyt työtunnit

Tulos = kpl / milj.h

Osuus henkilöstöstä mikä on pysynyt viimeisimmän 
12 kk:n aikana terveenä ilman sairauspoissaoloja

Sattuneiden työtapaturmien lukumäärä Sairauspoissaolojen osuus teoreettisesta 
säännöllisestä työajasta

Sairauspoissaolo, %



TASA-ARVO

Myynti Esihenkilöt Hallinto ja logistiikka

YMPÄRISTÖ

tCO2 /1000 € liikevaihto kWh/m3

Jätteiden hiilijalanjälki, t

Toiminnastamme syntyvien jätteiden aiheuttama 
ilmastokuorma, eli hiilidioksidipäästöt



ISO 14001
SERTIFIKAATTI
Ympäristönhallintajärjestelmä
Environmental Management

ISO 50001
SERTIFIKAATTI
Energianhallintajärjestelmä
Energy Management

ISO 45001
SERTIFIKAATTI
Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät 
Occupational health and Safety Management

ISO 9001
SERTIFIKAATTI
Laadunhallintajärjestelmä
Quality Management




