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Vastuullisuus ohjaa  
toimintaamme 
• SATOn viestintä on läpinäkyvää ja 

ajantasaista. Viestimme avoimesti 
myös kehityskohteista.

• Nollatoleranssi harmaalle taloudelle.
• Pidämme huolta vastuullisesta  

palvelu- ja hankintaketjusta.Vastaamme  
ilmaston muutokseen 
• Vähennämme toiminnas- 

tamme aiheutuvia kasvi- 
huonekaasu päästöjä ja täh-
täämme hiilineut raaliksi vuoteen 
2030 mennessä kiinteistöjen 
energian käyttöä koskevien  
hiilidioksidipäästöjen osalta.

• Rakennutamme ja korjaamme 
kiinteistöjämme niiden koko 
elinkaaren ympäristö- ja  
terveysvaikutukset huomioiden.

• Tuemme asukkaitamme  
ympäristön kannalta  
kestävien valintojen  
tekemiseen asumisen  
arjessa. Luomme hyvinvointia  

asukkaillemme ja yhteiskunnalle 
• SATOn kodeissa ihmisillä on  

turvallista ja terveellistä asua.
• SATOn taloissa naapurit arvostavat toisiaan.
• Toimimme yhteistyössä kaupunkien  

kanssa alueiden segregaation  
ehkäisemiseksi.

• Osallistumme yhteiskunnallisiin  
hankkeisiin.

Pidämme huolta  
henkilös  töstä 
• Hyvä työntekijäkokemus  

koko organisaatiossa.
• SATO koetaan innostavana  

ja vastuullisena työpaikkana.
• Jokainen satolainen tuntee  

olevansa turvassa töissä.

VISIOMME
hyvinvoivia  

ihmisiä kukoistavissa  
kaupungeissa

SATON VASTUULLISUUDEN PAINOPISTEET
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•  Julkaisemme GRI-ohjeiston mukaisen vastuullisuusraportin vuosittain.

•  Viestimme asiakastyytyväisyyden kehittymisestä.

•  Kaikki toimittajamme ovat tilaajavastuu.fi piirissä.

•  Urakoiden luvaton ketjuttaminen on kielletty.

•  Työmaillamme kaikilla työntekijöillä on veronumerot.

•  Seuraamme ja sitoudumme noudattamaan kestävien hankintojen  
ja elinkaarilaskennan kehittyviä kansallisia standardeja.

VASTUULLISUUS OHJAA TOIMINTAAMME
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•  Vähennämme energiankulutusta 9 % vuoden 2015 tasosta. 

•  Vähennämme vedenkulutusta 6 % vuoden 2018 tasosta. 

•  Vähennämme toiminnastamme aiheutuvia päästöjä 18,5 %  
vuoden 2018 tasosta.

•  Pienennämme koko elinkaaren hiilijalanjälkeä -5 %, käyttöiän  
tarkastelujakson ollessa 50 vuotta. 

•  Edistämme kiertotaloutta vähentämällä rakentamisesta aiheutuvan jätteen 
määrää lajittelulla ja ohjaamalla käyttökuntoiset materiaalit uusiokäyttöön.

•  Investoimme kiinteistöihin, jotka ovat lähellä palveluita ja hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella alle kilometrin säteelle tiheästi liikennöidyn 
joukkoliikennereitin pysäkistä.

•  Tuemme asukkaan mahdollisuuksia elää ilman omaa autoa. 

•  Vähennämme sekajätteen osuutta 10 % vuosittain.

•  Tutkimme maalämmön mahdollisuutta kaikissa uudis- ja peruskorjauskohteissa.

VASTAAMME ILMASTONMUUTOKSEEN
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•  SATOn arvot näkyvät kaikkien satolaisten työssä.  

•  Työntekijät kokevat pääsevänsä kehittymään SATOssa ja heidän  
osaamisensa on nykyistä paremmin käytössä 

•  Työntekijät kokevat esimiestyön olevan korkealla tasolla koko SATOssa  
(SATO Syke 1-5 asteikolla vähintään 4).

•  Digiosaaminen on kaikissa yksiköissä liiketoiminnan vaatimalla tasolla.

•  Seuraamme ja etsimme tapoja vähentää työmatkaliikenteestä sekä  
työssä liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.  

•  Saumaton tiedonkulku SATOn ja kumppaneiden välillä uhkatilanteisiin liittyen. 

•  Työtapaturmia ja niiden syitä seurataan kaikilla SATOn työmailla. 

•  Nollatoleranssi häirintään ja epäasialliseen käytökseen.

PIDÄMME HUOLTA HENKILÖSTÖSTÄMME
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•  Digitaaliset ratkaisut ja sensorit tukevat energiatehokasta ja terveellistä asumista.

•  Tarkoituksenmukaisella korjaustoiminnalla varmistetaan turvallinen ja 
terveellinen asuminen.

•  Uudisasuntojen ja korjauksissa asuntoihin vaihdettavien sisämateriaalien 
päästöluokka on M1.

•  Satolaiset ja SATOn kumppanit toimivat esimerkkinä yhteisöllisyydessä.

•  Osallistumme kaupunginosien kehittämiseen ja erilaisiin sosiaalisiin hankkeisiin.

LUOMME HYVINVOINTIA ASUKKAILLEMME JA YHTEISKUNNALLE


