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Projekteja vuosittain yli

70
maassa ympäri maailman

Asiakastyytyväisyys

8,7/10
keskiarvo vuoden 2020 
asiakastutkimuksessa

Liikevaihto

2,1 Mrd €
vuonna 2021 

Toimipisteitä

14
maassa Euroopassa

#1
Euroopassa

18 000
työntekijää
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Sweco on Euroopan johtava
suunnittelun ja konsultoinnin
asiantuntijayritys
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Työmme on merkityksellisempää kuin
koskaan aiemmin

Luomme kestäviä ratkaisuja yhä nopeammin kaupungistuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
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Kolme näkökulmaa kestävään 
kehitykseen ja liiketoimintaan
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Sweco on mukana 
kärkihankkeissa, jotka 
edistävät kestävää 
kehitystä

1

Sweco toimii itse 
kestävästi ja 
vastuullisesti

Kestävyyden edelläkävijöinä, meidän tulee myös itse toimia 
kestävästi. 

Konsernitavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2040 
mennessä ja, että henkilöstömme on alansa huippuosaajia, 
jotka toimivat korkean etiikan mukaisesti ja jatkuvasti 
kehittävät osaamistaan.



Organisaatio, kestävät toimintatavat ja tavoitteet
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Sweco edistää 
kestävän kehityksen 
ratkaisuja hankkeissa

Haluamme aina tehdä enemmän kuin mitä asiakas meiltä odottaa 
ja näin edistää asiantuntijuutemme avulla asiakkaidemme 
liiketoimintaa ja hankkeita kestävällä tavalla. 

Henkilöstöllämme on tarvittava osaaminen ja työkalut hankkeiden 
kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.
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Sweco sustainability sun Tekla plug-in 
hiilijalanjälkilaskuri

Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelu

Tuo uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja 
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Sweco on mukana 
kärkihankkeissa, jotka 
edistävät kestävää 
kehitystä

Edistämme kestävyysmuutosta esimerkiksi: 

• strategia- ja vaikutusselvityksillä,
• innovoimalla kestäviä ratkaisuja, jotka hyödyntävät digitalisaatiota,
• resurssitehokkaalla suunnittelulla, 
• vähentämällä kaupunkien ja teollisuuden ilmastovaikutuksia,
• kehittämällä uusituvia energiaratkaisuja sekä 
• suojelemalla luonnonmonimuotoisuutta



Äänekoskelle suunniteltiin maailman 
ensimmäinen uuden sukupolven 
biotuotetehdas.
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Edistä muutosta

Team Renewable Arctic Finland
Harjavallan Suurteollisuuspuistoon nouseva vihreän 
vedyn tuotantolaitos on merkittävä pääavaus suomalaisen 
vetymarkkinan syntymisessä, ensimmäisenä teollisen 
mittakaavan tuotantolaitoksena.
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Sweco on mukana 
kärkihankkeissa, jotka 
edistävät kestävää 
kehitystä

Sweco edistää 
kestävän kehityksen 
ratkaisuja hankkeissa
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Sweco toimii itse 
kestävästi ja 
vastuullisesti
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Vaikutus yhteiskuntaan ja ilmastoon

Oma 
toiminta

Asiakkaiden hankkeet

Tekojen 
kädenjälki



Vinkit eteenpäin

1. Oma toiminta iskussa

2. Ole utelias

3. Anna datalle konteksti

4. Sanoita hyöty asiakkaalle, 
sidosryhmille ja yhteiskunnalle

13



Muista 
kiinnostuskiikarit!



Transforming 
society together


