
Vastuullisuusraportti 2020



2

Vastuullisia onnistumisia
Käsissäsi (tai todennäköisemmin ruudullasi) on Meriaura Groupin historian ensimmäinen 
vastuullisuusraportti. Raporttia suunniteltaessa olemme luonnollisesti tutkineet ja vertailleet 
muiden yritysten vastaavia raportteja. Merenkulkualalle vastuullisuusraportit vasta tekevät tu-
loaan. Olemme pyrkineet tekemään tästä raportista arvojemme mukaisesti avoimen, rehellisen 
ja läpinäkyvän. Kiitokset siitä kuuluvat organisaatiollemme ja erityisesti aktiiviselle työryhmäl-
le. 

Työryhmässä pohdimme myös sitä, mitä on vastuullisuus. Määrittelemme sen siten, että vas-
tuullisuus alkaa siitä, mihin lainsäädäntö loppuu. Meillä Meriaura Groupissa on aina ollut ta-
voitteena ennemmin toimia, kuin pitää puheita. Tämän vuoksi pyrimme kertomaan raportissa 
asioita, joita teemme lainsäädännön velvoitteita pidemmälle. Emme myöskään kerro itses-
täänselvyyksiä. 

Meriaura perustettiin aikanaan kestävän kehityksen ja reilun kaupan hankkeita tukemaan. 
1980-luvulla nämä asiat alkoivat nousta esille, tosin olivat vielä pitkään marginaalissa. Hiili-
neutraalit tavoitteet ja visio kestävämmästä merenkulusta ovat olleet mukana koko yrityksen 
35-vuotisen historian ajan.  Vuonna 1990 tein merikapteenin opintojeni lopputyön tuulen hyö-
dyntämisestä merenkulussa. Nämä tavoitteet eivät ole vielä toteutuneet, mutta olemme nyt 
vihdoin tilanteessa, jossa koko toimiala pakon sanelemana joutuu pohtimaan, millä eri keinoin 
ja käyttövoimin merenkulun päästöjä vähennetään lähivuosikymmeninä. 

Perheomisteisen yhtiön ei tarvitse välttämättä tehdä isoa tulosta tai hakea nopeita pikavoitto-
ja. Tärkeää kuitenkin on säilyttää kannattavuustaso sellaisena, että se mahdollistaa toiminnan 
kehittämisen. Poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta vuoteen 2020 mahtuu niin talou-
dellisia kuin vastuullisuusonnistumisia. Yksi tärkeimmistä on henkilökunnan vahva mukaantu-
lo ja osallistuminen liiketoiminnallisten ja ympäristötavoitteiden luomiseen ja saavuttamiseen. 
Vuodelle 2021 meillä on kunnianhimoiset tavoitteet mm. toimivan ympäristöjärjestelmän ra-
kentamisesta ja sertifioinnista, kuin myös hiilineutraalin kuljetuskonseptin kehittämisestä.  

Kasvihuonekaasupäästöjen lopettamisen lisäksi tulemme tarvitsemaan aktiivista hiilensidon-
taa ja myös kompensaatiota. Meillä on työn alla muutamia avauksia ja tutkimushankkeita, jois-
ta toivottavasti pääsemme pian kertomaan lisää. 

Jussi Mälkiä  
Konserninjohtaja
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Meriaura Group on turkulainen yritysryhmä, joka tuottaa kuljetuspalveluita eurooppalaiselle 
teollisuudelle ja Suomen meriklusterille. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen 
ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä. Haluamme 
olla vahvasti mukana rakentamassa kestävään bio- ja kiertotalouteen perustuvaa hiilineutraalia 
yhteiskuntaa.

Meriaura Oy on erikoistunut teollisuuden tuotteiden ja raaka-aineiden merikuljetuksiin sekä 
vaativiin erikoislastien kuljetuksiin. Meriauran rahtaamien kuivalastialusten kuljetussuorite 
on lähes kolme miljoona tonnia vuodessa. 16 aluksen laivastomme liikennöi sopimus- 
ja hakurahtiliikenteessä Euroopan alueella, pääasiassa Itämerellä ja Pohjanmerellä. 

VG-Shipping Oy on varustamo ja laivanhoitoyhtiö, joka tarjoaa täyden palvelun laivanhoitoa, 
sisältäen miehityksen, teknisen hoidon sekä turvallisuusasiat. Rahtialusten lisäksi VG-
Shippingin hoidossa on merentutkimusalus Aranda, merenmittaus- ja ruoppausaluksia, sekä 
matkailujäänmurtaja. VG-Shipping on Meriaura Oy:n emoyhtiö.

Meriaura Group

Meriaura Groupin hallitus (VG-Shipping Konserni)

Jussi Mälkiä, puheenjohtaja
Riinu Walls 
Antti Vehviläinen
Ari Kaaro (3/2021 lähtien) 

Johtoryhmä
Beppe Rosin, Toimitusjohtaja Meriaura Oy 
Ville Koskinen, Toimitusjohtaja  VG-Shipping Oy 
Miia Peltonen, Talousjohtaja 
Jutta Seppänen, Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja 
Jussi Mälkiä, Konserninjohtaja 
Elina Mälkiä, Viestintäpäälikkö
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Arvomme
 Innovatiivisuus
Kyseenalaistamme rohkeasti toimintatapo-
ja ja löydämme uusia keinoja puhtaamman 
ja tehokkaamman merenkulun rakentam-
iseksi.

Yhteistyö
Vaalimme yhteistyön voimaa osaamisen 
ja onnistumisten maksimoimiseksi niin or-
ganisaation sisällä kuin koko arvoketjussa.

Vilpittömyys
Emme toimi selän takana vaan hoidamme 
asiat rehellisesti, eettisesti ja oikeuden-
mukaisesti kunnioittaen toisiamme ja si-
dosryhmiämme.

Ahkeruus
Pyrimme sitkeästi ja ratkaisuhakuisesti 
viemään asiat loppuun ja löytämään te-
hokkaampia toimintatapoja samalla uud-
istaen vanhoja vakiintuneita käytäntöjä. 

Vastuullisuus
Kannamme vastuumme proaktiivisesti to-
imintamme vaikutuksesta ympäristöä ja 
yhteiskuntaa kohtaan. Emme tingi turval-
lisuudesta.



Vuoden 2020 lopulla Meriaura Groupilla oli 
7 omaa ja yksi osaomisteinen alus. Muiden 
alusten operointi perustuu aikarahtaussopi-
muksiin, ja niiden laivanhoito kuuluu omistajil-
le. Tästä syystä keskitymme raportissamme 
vain omiin aluksiimme, jotka toimivat täysin 
oman valvontamme alla. Polttoaineiden käy-
töstä aiheutuvia päästöjä sekä taloudellista 
suorituskykyä monitoroimme myös aikarah-
tauksessa olevilla laivoilla.

Laivastomme

Aluskoko Luku-
määrä

Alukset 
Omistuksessa/ 
aikarahtauksessa

3000 DWT 3
Helena VG
Baltic Sailor
Adele

4000 DWT 4
Aava VG 
Lottaland
Loraland 
Aurelie

4500-5000 DWT 4
Eeva VG
Mirva VG 
Flex Keston 
Friendland

6000-8000 DWT 3
Polaris VG 
Antonia 
Airisto

Kansilasti- 
alukset 2 Meri 

Aura

Ulkopuoliset 
hoitolaivat 6

Aranda
Boann 
Sinann 
Pohjanmeri 
Airisto 
Kaiku 
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YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteet Meriaura Groupissa 
YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää maailmanlaajuisesti äärimmäi-
sen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa talous, ympäristö ja ihmisten 
hyvinvointi otetaan tasavertaisesti huomioon. Raporttimme rakenne seuraa myös kestävän 
kehityksen kolmijakoista periaatetta, ja samalla YK:n periaatteet linkittyvät Meriaura Groupin 
päivittäisiin toimintoihin. Keskeisimmät vaikutusmahdollisuutemme sisältyvät seuraavaan vii-
teen tavoitteiseen:

Sukupuolten tasa-arvo 
 
Meriaura Groupissa kaikilla on sukupuolesta riippumatta tasa-
vertaiset mahdollisuudet osallistua täysivaltaisesti toimintaan ja 
johtamiseen. Tarjoamme elämäntilanteeseen sopivaa joustoa työ-
tehtävien suhteen.

Puhdasta energiaa 
 
Lisäämme uusiutuvan energian käyttöä sekä toimisto- että laivatoi-
minnoissa. EcoCoaster-aluksemme ovat ESI-sertifioituja (Environ-
mental Ship Index) energiatehokkaan operoinnin takaamiseksi.

Vastuullista kuluttamista 
 
Kiinnitämme huomiota ruokajätteen määrään aluksillamme. Vähen-
nämme jätteen määrää ennaltaehkäisemällä, kierrättämällä ja uu-
delleenkäyttöön ohjaamalla. Tähtäämme aluksillamme energiate-
hokkuuteen sekä fossiilisista polttoaineista luopumiseen asteittain.

Ilmastotekoja 
 
Käytämme uusiutuvaa ja hiilineutraalia sähköä. Tuotamme jäte-
raaka-aineesta biopolttoainetta. Jätepohjainen bioöljy on eettisesti 
kestävää, ja sen käyttö vähentää laivan hiilidioksidipäästöjä jopa 
97% verrattuna perinteiseen fossiiliseen polttoainevaihtoehtoon.

Vedenalainen elämä

Vähennämme mereen päätyvää ravinnekuormitusta toimittamalla 
alustemme jätevedet maihin asianmukaiseen käsittelyyn. 
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Yhteistyöllä tuloksiin 
Perustehtävämme on tuottaa laajalle ja heterogeeniselle asiakaskunnallemme laadukkaita ja 
turvallisia kuljetuspalveluita. Pyrimme ymmärtämään asiakkaidemme prosessit ja sen, mitkä 
asiat ovat kullekin asiakkaalle tärkeitä. Tärkeässä roolissa on nimenomaan tukea ja edesauttaa 
asiakkaitamme saavuttamaan omia tavoitteitaan myös ympäristö- ja vastuullisuusasioissa. 
Tunnistamme taloudelliset realiteetit ja ymmärrämme, että liiketoiminnan kestävyyden kehittä-
misen edellytyksenä on kannattava liiketoiminta koko arvoketjussa. Siksi pyrimme kehittämään 
toimintamme siten, että kuljetustehokkuutta ja sitä kautta myös ympäristötehokkuutta voidaan 
parantaa nostamatta kuljetuskustannuksia. 

Avainasemassa on kapasiteetin mahdollisimman korkea käyttöaste ja operatiivinen tehokkuus. 
Keskimääräin suorittamamme matkat kestävät noin 7 vuorokautta, ja tästä ajasta yli 40% kuluu 
satamissa, mikä oleellisesti heikentää kapasiteetin käyttöastetta. Pyrimme operatiivisin keinoin 
aktiivisesti lyhentämään satamakäyntejä ja hakemaan matkakombinaatioita, jotka minimoivat 
painolastissa kuljettua etäisyyttä. Seuramme kunkin laivauksen täyttöastetta ja tavoittelemme 
jatkuvaa parantamista. Aina kun mahdollista pyrimme yhdistämään lasteja, koska tämä on 
edullista paitsi ympäristön, myös lastinantajan kannalta. Identifioimme kuljetusketjun epä-
kohtia ja aikavarkaita ja konsultoimme niin asiakkaitamme kuin yhteistyökumppaneitamme 
parannusehdotuksillamme.  

Korkealle asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja  
osaamiseen, tietojärjestelmiin ja ennen kaikkea laivakalustoon. Kokeilemme rohkeasti uusia rat-
kaisuja ja haluamme toimia alamme suunnannäyttäjänä.  Lyhyen aikavälin voiton maksimoinnin 
sijan panostamme huomattavasti resursseja ja varoja tuotekehitykseen ja innovointiin. Koska 
uudisrakennuksen arvioitu käyttöaika on arviolta noin 30 vuotta, tulevat investointimme perus-
tuvat hiilineutraalin operoinnin mahdollistavaan teknologiaan.  Vastuullisuusnäkökulmasta on 
kuitenkin oleellista, että investoinnit ovat taloudellisesti vakaalla pohjalla, mikä takaa toiminnan 
jatkuvuuden ja kyvyn hoitaa velvoitteita paitsi asiakaskuntaan myös rahoittajiin ja muihin sidos-
ryhmiin. Siksi asiakaskunnan nykyisten ja ennen kaikkea tulevaisuuden tarpeiden ja toiveiden 
kartoitus ja ymmärtäminen ovat erittäin merkittävässä roolissa toiminnansuunnittelussamme.

Beppe Rosin 
Toimitusjohtaja, Meriaura Oy

Taloudellinen  vastuu
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VG-Shipping konserni (Milj. €) 2020 2019 2018

Liikevaihto 55 61 56

Liikevoitto 3 1 2

Investoinnit 1,7 1,4 5,1

Kuljetetut tonnit * 2,53 3,00 2,79

Kuljetetut tonnit ulosrahdattu 
kalusto 0,54

Hankinnat Suomessa 22 21 22

Prosenttia kaikista hankinnoista 48% 41% 49%

Vuona 2020 onnistuimme poikkeuksellisista 
olosuhteista huolimatta tehostamaan toimin-
tamme merkittävästi. Liikevaihdon noin 10 
prosentin laskun taustalla on toisaalta edel-
lisvuotta huomattavasti alhaisempi bunkke-
rihinta ja toisaalta se, että osa tonnistosta oli 
ulosrahdattuna ulkopuolisille operaattoreille. 
Liikevoitto parani selvästi johtuen pitkälti 
siitä, että onnistuimme tavoitteessamme 
nostaa laivojen täyttö- ja käyttöastetta ja 

* luku ei sisällä projekti- ja erikoiskuljetuslasteja, joiden kuljetussuoritetta ei mitata tonneissa.

Suomi 
Skandinavia 
Muu Eurooppa
Muut

Liikevaihto asiakkaiden sijainnin 
mukaan 2020

vähentämään painolastimatkojen osuutta. Vienti- ja tuontivolyymien suhde parani edellisvuo-
desta. Tähän vaikutti osaltaan entistä selkeämpi keskittyminen ydinliikennealueellemme, mutta 
ennen kaikkea aktiivinen ja ennakoiva kommunikointi asiakaskunnan kanssa. Pitkäaikaiset 
asiakassuhteet ovat kehittyneet yhä enemmän kohti kumppanuutta, jossa yhteistyössä pyritään 
välttämään kaikennäköinen joutokäynti. Käytännössä tämä tarkoittaa ennen kaikkea ennakoi-
vaa toimintaa ja yhteisiä ponnisteluja lastaus- ja purkuaikojen lyhentämiseen. Positiiviseen 
kehitykseen on myös vaikuttanut se, että satamakäynneistä hieman suurempi osuus on koh-
distunut satamiin, joissa lastataan ja puretaan myös viikonloppuisin.  Pääomavaltaisella alalla, 
jolla kiinteiden kustannusten osuus on merkittävä, käyttöasteen parantumisesta hyötyvät niin 
palveluntarjoaja kuin asiakkaat ja viime kädessä koko kansantalous. Parantuneesta tilanteesta 
huolimatta tällä saralla riittää tekemistä vielä tulevinakin vuosina.

Tuloksellisen toiminnan edellytyksenä on  
jatkuva parantaminen
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Kipsillä puhdistetaan Saaristomerta

Meriaura voitti keväällä 2020 Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen tarjouskilpailun ja valittiin KIPSI-hank-
keen palveluntuottajaksi. Meriaura vastaa koko toimi-
tusketjusta, joka sisältää kipsin hankinnan, kuljetukset 
ja levityksen viljelijöiden pelloille saakka. 

Vuonna 2020 kipsiä levitettiin yhteensä n. 35400 ton-
nia vajaalle 9000 peltohehtaarille Varsinais-Suomen 
alueella. Kesän aikana Meriaura kuljetti kipsiä Siilin-
järveltä vesitse Saimaan kanavan kautta yhteensä 17 
laivalastillista Naantalin ja Skogbyn satamiin. Sieltä 
kipsi jaeltiin ja levitettiin lohkoille alihankintaverkoston 
toimesta. KIPSI-hanke on erittäin suuren mittakaavan 
konkreettinen hanke Saaristomeren tilan parantami-
seksi.

Tuulivoimaprojekteja

Molemmat kansilastialuksemme M/V Meri ja 
M/V Aura kuljettivat tuulimyllykomponentteja 
useisiin rakenteilla oleviin tuulipuistohankkeisiin 
Pohjois-Euroopan alueella. Suurimpana yksittäi-
senä hankkeena oli Auran osallistuminen Moray 
East -tuulipuiston rakentamiseen. Aura kuljetti 
yhteensä 20 offshore-myllyn kolmijalkaperustus-
ta Espanjasta Iso-Britanniaan. Moray East -tuuli-
puistoa rakennetaan 22 km:n päässä Skotlannin 
rannikolta. Se koostuu sadasta 9,5MW:n MHI 
Vestas V164 turbiinista.

Kohokohtia 2020

Merentutkimus

VG-Shipping Oy ja Suomen ympäristökeskus 
(SYKE) uusivat sopimuksen merentutkimusalus 
Arandan hoitamisesta. VG-Shipping voitti syksyl-
lä 2020 järjestetyn julkisen tarjouskilpailun niin 
hinnan kuin laadun osalta. Uusittuun hoitosopi-
mukseen kuuluu Arandan miehitys, operointi sekä 
tekninen hoito. Uusittu sopimus koskee vuosia 
2021–2023 ja sisältää kaksi + kaksi optiovuotta. 
Aranda on ollut VG-Shippingin hoidossa vuodesta 
2007. 
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Vaativan vuoden läpi kunnialla
Henkilöstön hyvinvointi ja työmotivaation ylläpitäminen perustuvat pitkäjänteiseen, avoimeen 
ja innovatiiviseen yhdessä tekemiseen. Toimimme monikulttuurisella alalla, ja erilaisten ihmis-
ten huomioiminen ja suunnitelmallinen osaamisen lisääminen tarvepohjalta ovat tärkeitä ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Meille tärkeää on mahdollistaa työntekijöille urapolkuja ja mahdol-
lisuuksia kehittyä nopeasti turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

Ympäristöystävällisten innovaatioiden kautta rakennamme tulevaisuuteen uudenlaisia turval-
lisia työ- ja kehitysmahdollisuuksia. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä tehok-
kaisiin prosesseihin ja jopa itse työnkuvaan mahdollistaen tehokkuuden lisäämisen ja proses-
sien uudistumisen.

Tuemme avointa keskustelukulttuuria, jossa jokainen voi tuoda vapaasti esiin asioita vää-
rinkäytöksistä, epäasiallisesta kohtelusta sekä muista ongelmista niin kollegoille, esimiehil-
le kuin ylemmälle johdolle. Tulemme ottamaan käyttöön EU-direktiivin vaatiman anonyymin 
”whistleblowing” -ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen vuoden 2021 aikana. 

Vuosi 2020 oli koronapandemian vuoksi kaikin tavoin erikoinen ja vaativa. Saimme kuitenkin 
merihenkilöstön normaalin vuorottelun hoidettua lähes poikkeuksetta. Pääsimme yhdessä 
koko henkilöstön ahkeralla panoksella ja joustamisella yli haasteiden kehittäen työtapoja ja 
oppimalla mm. etätyöskentelyn tehokkuutta ja rohkeutta sen hyödyntämiseen myös jatkossa. 

Ville Koskinen 
Toimitusjohtaja, VG-Shipping Oy

 

Sosiaalinen vastuu
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Tapaturmat  
Meriaura Groupissa

Määrä 
2020

Taajuus 
2020

Määrä
2019

Taajuus 
2019

Määrä 
2018

Taajuus 
2018

Työtunnit yhteensä 256020 280621 272012

Kaikki kirjatut 
työtapaturmat 7 27,34 7 24,94 6 22,06

Työkyvyttömyyspäiviä 
aiheuttaneet tapaturmat 6 23,44 6 21,38 4 14,71

Sairaanhoitoa/ensiapua 
vaatineet tapaturmat 1 3,91 1 3,56 2 7,35

Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet 0 0 0 0 0 0

Työturvallisuus meriympäristössä

Työturvallisuuden kannalta laivaympäristö on haasteellisempi kuin maissa sijaitseva toimisto. 
Liikkuva alus on sään armoilla, ja avun saamiseen voi kulua odotettua enemmän aikaa. 
Tavoitteemme on luonnollisesti päästä tilanteeseen, jossa laivan päällä ei tapahdu yhtäkään 
tapaturmaa. Jokainen tapaturma raportoidaan ja keinot riskin poistamiseen jatkossa käsitellään 
kattavasti.

Vuonna 2020 tarjosimme alustemme päälliköille Työterveyslaitoksen tuottaman, eri moduuleista 
koostuvan työturvallisuusverkkokoulutuksen. Koulutus käsitteli ajankohtaisia asioita kuten 
työturvallisuuden vastuita, työhyvinvointia ja riskien arviointia. Koulutuksen avulla päälliköt 
pystyvät paremmin hallitsemaan kokonaisvastuutaan työturvallisuudesta laivan päällä.

Tapaturmataajuutta laskettaessa huomioidaan työntekijöiden määrä, keskimäärin tehdyt työtunnit ja 
sattuneet tapaturmat.  
Tapaturmataajuus = Sattuneiden työtapaturmien lukumäärä * 1 000 000 / Tehdyt työtunnit

11
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VG-Shipping konsernin
henkilöstö vuoden lopussa 2020 2019 2018

Henkilöstö maissa 28 30 21

Henkilöstö merellä 112 125 118

Henkilöstö yhteensä 140 155 139

Naiset 21 22 15

Miehet 119 133 124

Keski-ikä maahenkilöstö 41 40 43

Keski-ikä merihenkilöstö 41 40 40

Hyvillä työsuhde-eduilla jaksamista ja motivaatiota

Kansainvälisesti ja paikallisesti erittäin kilpaillulla alalla pystymme suomalaisena varustamona 
tarjoamaan merihenkilöstölle kiitettävät työskentelyolosuhteet ja sopivan vuorottelun, jotka 
antavat työntekijöille edellytykset elää mahdollisimman normaalia perhe- ja yksityiselämää 
nauttien hyvistä eduista ja mahdollisuuksista tehtävänkiertoon, mukaan lukien maatyöpaikat 
varustamossa. 

Laajat työsuhde-edut kannustavat toimistotyöntekijöitä terveelliseen vapaa-aikaan ja sujuvaan 
työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen työmotivaation säilyttämiseksi. Työkyvyn ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi yrityksissä on järjestetty maahenkilöstöön kuuluville työntekijöille työterveys-
huolto, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, mahdollisuus influenssarokotteen saamiseen työterve-
yshuollossa vuosittain, lounasetu, vuosittaiset virkistyspäivät, hierontatuoli, viikoittainen tuore 
hedelmäkori sekä kahvit ja teet työpaikalla.  Maahenkilöstöön kuuluvilla vakituisilla ja yli vuoden 
määräaikaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on lisäksi käytössä liikunta- ja hierontaetu. 
Vakituisille työntekijöille tarjotaan lisäksi mahdollisuutta hakeutua yrityksen sairaskuluvakuu-
tuksen piiriin.
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Osallistavalla kehittämishankkeella lisää innovatiivisuutta

Konsernin kasvun ja toimintojen monimutkaistumisen myötä on riskinä, että prosessit irtaan-
tuvat arjesta ja ihminen niiden takana unohtuu. Vahvistaaksemme hyvän säilymistä ja jatkuvaa 
parantamista päätimme syksyllä 2020 käynnistää kehittämishankkeen: Kilpailukykyä osallis-
tavalla toiminnan kehittämisellä – Henkilöstön tietotaidon hyödyntäminen toimintakulttuuria 
johtamalla.

Hankkeen ydin on vaikuttaa jokaisen työntekijän mahdollisuuksiin kehittää omaa ja tiiminsä 
työtä.  Yhteisissä innovaatiopajoissa kampitetaan kehittymisen esteitä sekä opitaan löytämään 
omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Psykologinen turvallisuus työyhteisössä varmistaa 
jokaisen kehittämispotentiaalin; tätä vahvistetaan esimiesten taitoja ja kyvykkyyttä lisäävillä 
valmennuksilla sekä henkilökunnan työyhteisötaitoja lisäävillä koulutuksilla, kampanjoilla ja 
viikkohaasteilla. Kehittämishankkeen lisäksi Lean-valmennuksella ja johdon coachingilla ra-
kennetaan edelleen jatkuvan parantamisen filosofiaa, ja varmistetaan prosessien järkevyys ja 
tarkoituksenmukaisuus asiakkaalle arvoa tuottavalla tavalla. Älykäs ja luova toiminta tarkoittaa 
myös henkilöstölle työpaikkaa, johon halutaan sitoutua. Tärkein resurssimme on hyvinvoiva ja 
asiantunteva henkilöstö, jonka osaamiseen haluamme jatkuvasti panostaa.

Vuoden 2020 lopussa teimme ensimmäisen työtyytyväi-
syystutkimuksen merihenkilöstöllemme. 62 miehistön 
jäsentä vastasi kyselyyn. Suurin osa merihenkilöstös-
tämme on tyytyväinen työoloihin ja Meriaura Groupiin 
työnantajana. Kyselyssä kartoitettiin mm. työilmapiiriä, 
elin- ja työ- sekä vapaa-ajan oloja laivalla, hallintoa ja 
johtamista, viestintää laivan ja maaorganisaation välillä, 
sekä päällystön osallistumismahdollisuuksia päätöksen-
tekoon. Tärkeimmäksi kehityskohteeksi nousi miehistön 
wi-fi-yhteyden puute avomerellä.  Yli 90% vastaajista piti 
alusten työilmapiiriä hyvänä. Vuosittain järjestettävät 
päällystöpäivät koettiin hyödyllisiksi. Kokonaisarvosa-
naksi työnantajana Meriaura Group sai 4,2 tähteä viidestä. 
Merihenkilöstön työtyytyväisyyskysely on tarkoitus jat-
kossa uusia vuosittain, sekä aktiivisesti kehittää työoloja 
työtyytyväisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 

Merihenkilöstön työtyytyväisyys Meriaura Group 
on 4,2 tähden 

työnantaja
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Ympäristötyötä arvojemme mukaisesti

Vastuu ympäristön hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta kuuluu jopa perustuslain 
mukaan kaikille. Yrityspuolella odotuksia konkreettisista toimista sekä avoimesta viestinnästä 
tulee kaikilta sidosryhmiltä, eniten suoraan asiakkailtamme. Viime vuosina ympäristövastuus-
sa on korostunut erityisesti kokonaisvaltainen vastuu toiminnan aiheuttamista ympäristövai-
kutuksista ja sen myötä elinkaariajattelu. 

Ympäristövastuullisuus linkittyy vahvasti johdon ja omistajien käsityksiin osa-alueen tärkey-
destä. Meriaura Groupilla ympäristöön liittyvien vaikutusten minimointi on aina ollut kaiken 
toiminnan perusta, ja tästä lähtökohdasta jatkokehittäminen on henkilökunnalle motivoivaa ja 
helppoa. 

Laivanvarustamon osalta ympäristötyö painottuu loogisesti laivojen päällä tapahtuviin asioi-
hin; alusten energiatehokkuuteen ja polttoaineen kulutuksen sekä roskaantumisen vähentä-
miseen. Polttoainevalinnoilla voidaan suoraan vaikuttaa ilmapäästöihin, ja oma bioöljytuotan-
tomme varmistaa sen, että tunnemme valmistusprosessin eri vaiheet ja pystymme laskemaan 
sen elinkaarivaikutukset. Jätepohjaisten materiaalien uudelleenkäytöllä edistämme päästöjä 
vähentävää teknologiaa ja tähtäämme hyödyllisiin ympäristövaikutuksiin.

Meillä on käytössä merikuljetusten hiilijalanjälkiraportointi, joka tuotetaan Nautic Ai – Fleet-
range-ohjelmiston avulla. Raportin avulla saamme tietoa polttoaineen kulutuksesta sekä hii-
lidioksidipäästöistä matkakohtaisesti ja pystymme raportoimaan näistä asiakkaillemme täs-
mällisesti. Jatkossa seuraamme ja raportoimme myös koko laivastomme päästöjä tonnimailia 
kohden ja pyrimme kääntämään luvun trendiltään laskevaksi. 

 
Mia Hytti, Vastuullisuusasiantuntija 

Ympäristövastuu
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1986
Meriaura Oy perus-
tetaan

1992
Ensimmäinen bioöl-
jykokeilu hinaaja 
Auralla

1990-luvun alussa
Hinaaja Auralla ote-
taan käyttöön  itse 
tuotetulla aurinko- ja 
tuulivoimalla akku-
käyttöinen maasäh-
köjärjestelmä 

1996
Laivankierrätyste-
lakan hankkiminen 
Korppoosta. Saaris-
tomereltä  hylkyjen 
nostoja ja kierrätystä

1998
Meriaura alkaa käyt-
tää matalarikkistä 
polttoainetta

2002
Osakkuus Biota 
BD:ssä, jolla lati-
nalaisessa Ameri-
kassa sademetsien 
monimuotoisuutta 
säilyttäviä kehitys-
hankkeita. 

2012
Meri-laiva valmistuu 
Turun telakalta. M/V 
Meri on maailman 
ensimmäinen 
bioöljykäyttöön 
suunniteltu kaupalli-
nen rahtialus.

2010
Investoinnit biota-
louteen, Sybimar, 
Biolinja ja biopoltto-
aineen valmistus

2015
Bioöljyn tuotanto-
prosessin kestä-
vyyssertifiointi

2016
Bioöl jykäyttöiset 
EcoCoaster-alukset 
Eeva VG ja Mirva VG  
valmistuvat Hollan-
nissa ja aloittavat 
liikennöinnin *

2017-2019
Aluskierrätyskokeilu 
Naantalissa yhteis-
työssä Turun korja-
ustelakan kanssa 
osana EU:n aluskier-
rätysasestusta ja 
vastuullisuusstrate-
giaa 

2019
Meriaura lanseeraa 
EcoVoy-rahtaus-
sopimuksen 
jätepohjaisella 
biopolttoaineella

2019
Meriaura Group 
aloittaa zero 
waste-ohjelman 
laivoilla. 1.7.2020 
aluksemme jättävät 
jätevetensä aina 
satamaan 

2020
Päätös ISO14001 
sertifiointiin 
tähtäävän ympä-
ristöjärjestelmän 
rakentamisesta  

Askeleita ympäristötyössä

* Ecocoaster-aluksemme Mirva VG ja Eeva 
VG ovat Environmental Ship Index (ESI)-ser-
tifioituja. Tämän kansainvälinen sertifikaa-
tin pisteytysjärjestelmä perustuu laivojen 
ympäristötehokkuuteen, ottaen huomioon 
aluksien hiilidioksidi, typen sekä rikin ok-
sidipäästöt. Sertifioiduille aluksille myön-
netään kannustimia, jotka ovat kytköksissä 
myönnettyyn pisteytysjärjestelmään. ESI:n 
avulla voimme osoittaa alustemme ympäristö- 
ja energiatehokkuutta.

2021
Tonnimailisuorite-
seurantajärjestel-
män rakentaminen 
koko laivastolle
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VG Marine EcoFuel – Hiilineutraali energiaratkai-
su tulevaisuuden uudistettuun kuljetuskonseptiin 
-hankkeen tarkoitus on selvittää päästöttömien 
energiaratkaisujen mahdollisuudet ja luoda näin 
perusta 100% hiilineutraalille kuljetuskonseptille. 
Hankkeessa selvitetään ja kehitetään bioöljyä 
ja akkuteknologiaa yhdistävä energiaratkaisu. 
Tarkoituksena on käyttää energiateollisuuden ja 
tutkimuslaitosten innovaatioita sekä kehittää ta-
salaatuinen standardeja vastaava biopolttoaine. 
Menetelmä toteuttaa IMO:n, Suomen ja EU:n vuo-
den 2050 määritetyt päästövähennystavoitteet jo 
vuonna 2030.

Bioöljyn keräily laajeni
Vuoden 2020 aikana tehostimme bioöljyn 
erilliskeräilyä erityisesti Turun seudulla. Valtaosa 
Turun ja lähikuntien ravintoloiden käytetyistä 
paistoöljyistä kierrätetään Meriaura Groupiin 
kuuluvalle VG-EcoFuelille jatkojalostettavaksi, joko 
suoraan ravintoloista tai tukkujen keräyspisteiden 
kautta.  Samanaikaisesti tutkimme ja selvitämme 
myös muita suurempia raaka-ainelähteitä.

Ympäristöprojekteja 2020

Kehitämme hiilineutraalia  
kuljetuskonseptia
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Olemme aloittaneet systemaattisen ympä-
ristöjärjestelmän kehittämisen Ekokompas-
si-ohjelman avulla. Vaikka olemme tehneet 
ympäristötyötä jo pitkään, sertifioidulla 
ympäristöjärjestelmällä pystymme entistä 
tehokkaammin pienentämään ja hallitse-
maan toimintamme haitallisia ympäristö-
vaikutuksia ja myös sitoutumaan jatkuvan 
parantamisen periaatteeseen. Järjestelmä 
kattaa kaikkien toimintojemme vaikutukset 
yritysryppään maa- ja meripuolella. Serti-
fikaatti perustuu kansainvälisiin ympäris-
töjohtamisen standardeihin, ja järjestelmä 
auttaa meitä viestimään ympäristösaavu-
tuksistamme läpinäkyvästi ja uskottavasti.  
Ekokompassin peruskartoituksella ja tavoi-
teohjelmalla etenemme myöhemmin kohti 
ISO 14001-standardin käyttöönottoa.

Olemme mukana Business Finland -rahoit-
teisessa kolmivuotisessa BioFlex-hank-
keessa, jossa VTT:n johdolla selvitetään, 
miten biomassasta ja jätemuovista valmis-
tetut polttoöljyt soveltuvat voimalaitosten 
ja laivojen dieselmoottoreihin ilman merkit-
täviä koneteknisiä muutoksia. Tavoitteena 
on määrittää ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävin tapa korvata fossiilisia polttoainei-
ta. Toistaiseksi bioöljyjen käyttöä rajoittavat 
kustannus- ja saatavuussyyt. Osallistumalla 
hankkeeseen tuemme kansainvälisen me-
renkulkujärjestö IMO:n tavoitteita puolittaa 
meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vuoteen 2050 mennessä. 

Ekokompassi-ympäristö- 
järjestelmä

Zero waste -projekti tähtää laivajätteiden minimointiin

Lisääntynyt laivaliikenne ja mereen päätyvät ravinteet kuormittavat kaikkia merialueita, mutta 
merkittävimmin erityisherkkää Itämerta. Myös meren roskaantuminen on valtava ongelma. 
Näistä syistä olemme käynnistäneet ympäristöjalanjäljen minimointiin tähtäävän ”zero waste” 
-projektin. Haluamme olla pioneereja kaikkien aluspäästöjen ehkäisyssä.

Vuoden 2020 aikana laivojemme mustat ja harmaat vedet on HELCOM-alueella toimitettu sata-
maan jatkokäsittelyä varten. Jätejakeiden lajittelua on tehostettu ja määrän syntymistä pyritty 
vähentämään jo sen alkulähteillä. Jatkossakin haluamme toimia proaktiivisesti yhteistyössä 
satamien kanssa, jotta jätevesien vastaanotosta tulisi rutiinia ja laivalla lajiteltujen kiinteiden jät-
teiden jatkokäsittely sujuisi niin, että jakeet pysyvät eroteltuina aina loppusijoitukseen saakka. 

Tutkimushanke uusien  
polttoaineen raaka-aineiden 
löytämiseksi
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Meriaura Group 
Linnankatu 88, FI-20100 Turku

meriaura.fi

   Seuraa meitä somessa 

https://www.facebook.com/meriauragroup
https://www.instagram.com/meriauragroup/
https://www.linkedin.com/company/1399300
https://twitter.com/meriaura
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