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Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Euroopan johtavaa mehuliiketoiminta-

konsernia Eckes-Graninia, jolla on tytäryrityksiä useassa Euroopan maassa. 

Vuonna 1857 perustettu Eckes-Granini on perheyritys, jonka pääkonttori 

on edelleen Saksassa, Nieder-Olmin kylässä.

Eckes-Granini Finland (ent. Oy Marli Ab) on tuottanut juomia Turussa jo 

vuodesta 1867 lähtien. Eckes-Granini Finlandin tuotemerkkejä ovat mm. 

Marli, Mehukatti, Granini ja Brämhults.
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Ympäristöraportin esipuhe

Ympäristö- ja resurssivastuumme ymmärtäminen osana päivittäistä työtämme

Sosiaalisten ja talouteen liittyvien tekijöiden lisäksi ekologiset näkökohdat ovat tärkeä osa

Eckes-Granini Finlandin liiketoimintaa. Meille ympäristön ja luonnonvarojen säästäminen on

olennainen osa yrityskulttuuriamme. Jokainen työntekijämme toimii osana jatkuvan

parantamisen prosessia, joka on tehtaallamme käynnissä jokaisena päivänä.

Noudatamme yritysvastuutamme ympäristöstä ja luonnonvaroista koko lisäarvoketjussa. Vastuu

koskee niin hankintaperiaatteitamme kuin mehujemme ja nektariemme sekä muiden

juomiemme tuotantoa ja pakkaamista. Olemme myös sitoutuneet ottamaan huomioon Suomen

kierrätysjärjestelmät pakkausmateriaaleissa.

Pohdinnat, projektit ja toimet ympäristön ja luonnonvarojen suojelemiseksi

on otettu huomioon innovatiivisten tuotteiden ja pakkauksien kehityksessä

– olemme esimerkiksi ensimmäinen mehunvalmistaja Suomessa, joka

hyödynsi vastuullisista lähteistä tulevia FSC-serti匀�oituja

pakkauslaminaatteja mehupakkauksissamme. FSC (Forest Stewardship

Council) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä

maailman metsävarojen käytössä.

Ympäristöjärjestelmän työvälineisiin kuuluu erilaisia veden, energian ja muiden resurssien

kulutuksen vähentämiseen tarkoitettuja menetelmiä. Aiomme jatkaa tällä polulla myös

tulevaisuudessa – ympäristöasioissa on aina varaa parantaa!

Jotta ympäristönsuojelutoimintamme olisi ulkoisten osapuolten ymmärrettävissä ja

todennettavissa, päätimme ensimmäisenä juomatalona Suomessa hakea EMAS-rekisteröintiä.

Todennuksen jälkeen julkaisimme ensimmäisen täydellisen ympäristöselontekomme vuonna

2015. EMAS-asetuksen mukaisesti päivitetyt tiedot tulee raportoida vuosittain, joten selonteko

on nyt päivitetty valmistuneilla vuoden 2015 tiedoilla.

Timo Laukkanen 

Toimitusjohtaja 

Eckes-Granini Finland Oy Ab

Seuraava ympäristöraportti koskee Eckes-Granini Finland Oy Ab:n Turun tehdasta.
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Eckes-Granini Finlandin Ympäristöpolitiikka

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n (EGFin) toiminta-ajatus on tarjota kuluttajille korkealaatuisia

hedelmistä ja marjoista valmistettuja mehuja, mehujuomia ja nektareita. Näitä tuotteita

myydään ja markkinoidaan tunnettujen tuotemerkkien (mm. Marli, granini, Mehukatti,

Brämhults, Tropic) alla. EGFin:n ympäristöpolitiikan perustana on tuottaa mahdollisimman

puhtaita tuotteita, jotka missään elinkaarensa vaiheessa eivät vahingoita tai haittaa ympäristöä.

Tähän pyrkiessään EGFin sitoutuu kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteiden

noudattamiseen, jatkuvaan parantamiseen sekä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen.

Ympäristöpolitiikassaan EGFin sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä

viranomaisten määräyksiä. EGFin on mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa

energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. EGFin ottaa huomioon myös kansainväliset

ympäristöä, ympäristönsuojelua, jätehuoltoa, pakkauksia ja pakkausjätteitä jne. koskevat

standardit ja vaatimukset.

Ympäristöpäämäärät 2015-2018

EGFin:n ympäristöpolitiikan mukaisesti keskeisiksi ympäristöpäämääriksi on valittu:

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Kierrätyksen tehostaminen

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Ympäristötietoisuuden lisääminen



EGFin käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta

tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Energian kulutusta ja jäteveden määrää pyritään vähentämään, samoin jätteiden syntymistä

valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa. Jätevesi ei ole laadultaan haitallista

jätevesilaitokselle. Jätelain mukaisesti EGFin pyrkii minimoimaan loppusijoitettavan jätteen

määrää kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilökunnan koulutusta

kierrätysasioissa.

Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin.

Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys.

Varastoinnissa kiinnitetään huomiota varastotilojen ympäristöystävällisyyteen.

Ympäristöä koskevat vastuut on yrityksessä määritelty. Henkilökunnasta koulutetaan

ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös sidosryhmille.

Kestävä kehitys

Raaka-aineiden on oltava puhtaita. EGFin panostaa ympäristölle suotuisien tuotteiden

kehittämiseen. Tuotteet pakataan ympäristön kannalta hyväksyttävään pakkaukseen tinkimättä

tuotteiden ominaisuuksista ja hygieniavaatimuksista. EGFin pyrkii aktiivisesti kehittämään

pakkauksia yhdessä materiaalitoimittajien kanssa: vähentämään pakkausten painoa sekä

käyttämään uudelleen ja kierrättämään pakkauksia. Ympäristöhaitat pyritään minimoimaan

koko tuotteen elinkaaren ajalta.
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Kestävä kehitys – Hedelmästä lasiin

Arvomme

Sitoutuminen kestävään johtamiseen on keskeinen osa liiketoimintamme

tarkoitusta, jonka mukaisesti tasapainotamme liiketoimintamme sosiaaliset,

taloudelliset ja ekologiset vaikutukset. 

Olemme myös vahvasti sisäistäneet toimintatapamme, jonka mukaan yritys

ja sen työntekijät toimivat aina kestävällä ja sosiaalisesti vastuullisella

tavalla.

Kestävän kehityksen strategiamme

Strateginen lähestymistapamme keskittyy kolmelle ydinsektorille: Tuotteisiin, lisäarvoketjuun

ja ihmisiin, joissa pyrimme kestävän kehityksen kautta jatkuvaan edistykseen. 

Tähän kuuluu myös kolme yrityksellemme välttämätöntä asiaa – hedelmien laatu,

perheyrityksen arvot ja paikallinen solidaarisuus. Nämä tekijät heijastuvatkin laatimiimme ja

toteuttamiimme kestävän kehityksen tavoitteisiin, aloitteisiin ja toimiin.

Liiketoimintamme tarkoitus

Tarjoamme ihmisille parasta hedelmistä osana terveellistä ja nautinnollista elämää. Tämä

on Eckes-Graninin motto. Motto perustuu yhteiseen vakaumukseen ja henkeen, jonka

mukaan ”Luomme yhdessä uusia ulottuvuuksia” sekä myös yrityksen luonteeseen ja sen

työntekijöihin.
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Kannamme vastuumme

Tuotteet

Julkinen tavoitteemme on tarjota kuluttajille parasta hedelmistä ja

marjoista. Tästä syytä pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme sekä

käyttämiemme pakkausten kestävän kehityksen pro㼀섅ilia.

Suuri osa käyttämistämme nestekartonkipakkauksista sekä

myyntieräalustoista/-laatikoista on kierrätettäviä

Olemme ensimmäinen FSC-merkinnän käyttöönottanut mehualan yritys

Suomessa

Marli Juissi –tuoteperhe esiteltiin lokakuussa 2014 uudessa 1 litran

nestekartonkipakkauksessa, jonka valmistuksessa on käytetty FSC-serti㼀섅oitua

pakkausmateriaalia

FSC-serti㼀섅oitujen materiaalien valikoimaa tullaan laajentamaan vuosina 2015-2016

Juomavalmiit PET-pulloihin pakatut tuotteet Palpan pantillisessa kierrätysjärjestelmässä

Sokerittomat versiot Marli Juissista, Marli Tarhurin -marjakeitoista sekä Marlin ja

Mehukatin tiivisteistä julkistettiin vuonna 2014 matalakalorisempien juomavaihtoehtojen

tarjoamiseksi suomalaisille kuluttajille

Eckes-Granini Finland oli ensimmäinen suomalainen yritys, joka julkisti luonnollisesti

kevyemmät stevialla makeutetut hedelmänektarit ja juomat Marli Vital 50 % vähemmän

lisättyä sokeria –konseptin myötä



Lisäarvoketju

Ajattelutapamme on kokonaisvaltainen – se kattaa koko tuotantoketjun. Kiinnitämme erityistä

huomiota raaka-aineiden hankintaan sekä tuotantoon ja logistiikkaan. Tarkastelemme

ekologisten ja taloudellisten kriteerien rinnalla sosiaalisia seikkoja, kuten työolosuhteita ja

työstä maksettavaa korvausta.

Tavoitteenamme on:

Kokonaisenergian- ja vedenkulutuksen sekä jäteveden vähentäminen

R22-jäähdytysaineen korvaaminen

Täysmehutiivistehankinnat keskitetään vain SGF Irma -serti㼀섅oiduille toimittajille. SGF tulee

sanoista “Sure-Global-Fair” ja järjestön tavoitteena on turvata aitojen hedelmä- ja

vihannesmehujen turvallinen ja rehti kaupankäynti. Tämän vuoksi he järjestävät

jäsenyrityksilleen tehdastarkastuksia ja tuotteiden markkinavalvontaa. SGF Irma –ohjelma

keskittyy raaka-ainevalmistajiin.



Ihmiset

Ihmiset saavat aikaan muutoksen – tästä olemme vakuuttuneita. Tästä syystä pidämme

yrityksemme tehtävänä luoda henkilökunnallemme olosuhteet, joissa he voivat

menestyksekkäästi hoitaa tehtäviänsä.

Tavoitteenamme on:

Elämänlaadun parantaminen sijoittamalla laajaan terveysvakuutukseen

Työympäristön turvallisuus: räätälöity työturvallisuuskoulutus kohteissa vuosittain / joka

toinen vuosi

Turvallisuuteen liittyvät investoinnit tuotantolinjoilla

Vanhempien työntekijöiden osa-aikaeläkkeen toteutusmahdollisuuksien selvittäminen

erityisvakuutuksen kautta

Terveyskysely henkilökunnalle 2013-2014

Vuosittaiset sosiaaliset projektit; paikallisten lasten urheilujoukkueiden ja paikallisen

syöpäyhdistyksen tukeminen

Vuosina 2014 ja 2015 15-17-vuotiaiden teini-ikäisten työllistäminen; 10 henkilöä

työskentelemässä brändilähettiläinä sosiaalisessa mediassa kesäkuukausina
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Yritysvastuu

Yritysvastuu kestävässä kehityksessä merkitsee:

Läpinäkyvyyttä

Ei ainoastaan paikallista toimintaa

Kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden huomioimista

Kipukohtien tunnistamista
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Laadunhallintajärjestelmä

Eckes-Graninin laatupolitiikan viisi vahvaa kulmakiveä:

1. Raaka-aineiden laatu

Korkealaatuiset tuotteet valmistetaan laadukkaista raaka-aineista.

2. Kehitystyö

Pidämme erityisen tärkeänä turvallisten ja laadukkaiden reseptien,

menetelmien ja pakkausmateriaalien kehitystä. Vain näin voimme saavuttaa

parhaan mahdollisen laadun.

3. Korkealaatuiset ja tehokkaat järjestelmät

Laadun säilyttävät ja turvalliset tuotantoprosessit voidaan saavuttaa ainoastaan laadukkailla ja

tehokkailla tuotantojärjestelmillä.

4. Tuotantomenetelmien ja logististen prosessien hallinta

Laadukkaat tuotteet tehdään tuotannossa eikä jälkitarkastuksilla; tästä systä panostamme

prosessinaikaiseen tarkastustyöhön (IPC).

5. Työntekijöiden sitouttaminen

Kaikki työ on turhaa, mikäli työntekijä ei ole sitoutunut organisaatioon ja mikäli organisaation

ajattelu ja työskentely ei perustu laatuun. Jokainen työntekijä työpisteessään on omalta osaltaan

vastuussa laadusta ja tehokkuudesta.

Laajat laadunvarmistusmenetelmät on otettu käyttöön kaikissa Eckes-Granini Finlandin

toiminnoissa ja niitä mukautetaan jatkuvasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Lain vaatimukset

ylitetään monilla osa-alueilla.



Tärkeimmät seikat, jotka määrittävät päivittäistä pyrkimystämme parhaan mahdollisen
laadun saavuttamiseksi

Valitsemme tavarantoimittajamme erittäin huolellisesti ja varmistamme heidän laatunsa

säännöllisillä auditoinneilla.

Suljemme näin pois myös raaka-aineiden geneettisesti muunnellut organismit ja allergeenit.

Näitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tuetaan saapuneiden tavaroiden

vastaanottotarkastuksilla.

Raaka-ainetoimittajamme kuuluvat hedelmämehuteollisuuden kansainvälisen

valvontajärjestön SGF:n vapaaehtoiseen valvontajärjestelmään. Toimittajiimme kohdistetaan

siis tavallista enemmän laadunvalvontaa.

Päivitämme jatkuvasti HACCP-järjestelmäämme (Hazard Analysis and Critical Control

Points). Järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien

mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.

Seuraamme koko tuotantoprosessia hyvin pitkälle automatisoidulla prosessinaikaisella

valvontajärjestelmällä (IPC). Kaikkia laadun kannalta oleellisia prosessimuuttujia valvotaan

jatkuvasti.

Meillä on kattava hygieniaohjelma tuotantolaitteille. Laadunvarmistuslaboratorion tekemien

mikrobiologisten viljelyiden avulla varmistamme korkean hygieniatason.

Eckes-Granini on jo vuosien ajan noudattanut kansainvälisesti hyväksyttyjä

hedelmämehuteollisuuden taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia minimistandardeja. Nämä

määritellään SGF/IRMA -ohjesäännöstössä (Sure, Global, Fair).



Aseptinen mehujen ja hedelmämehujuomien pakkaaminen kartonkipakkauksiin varmistetaan

mikrobiologisilla tarkastuksilla.

Kansainvälisesti toimiva monialainen osaamisryhmä työskentelee aseptisten ratkaisujen

jatkuvan kehityksen parissa. Näin vähennämme tuotantovirheiden riskiä ja edistämme

hävikin ja virheistä johtuvien kulujen vähenemistä.

Kattavilla koulutuksilla pätevöitämme ja motivoimme työntekijöitämme sitoutumaan

laatuun.

Määrittelemme myös vuosittain uusia projekteja, joilla saavutamme laadun osalta

lisäparannuksia. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisen Eckes-Granini-

verkoston kollegoiden kanssa.

Suoritamme sisäisiä ja ulkoisia auditointeja kansainvälisten standardien mukaisesti

paljastaaksemme puutteita ja tukeaksemme jatkuvan parantamisen prosessia.

Noudatamme kansainvälisten standardien mukaista kaksiosaista auditointistrategiaa:

Sisäisten auditointien lisäksi varmistamme korkean laatutasomme ulkoisilla IFS-

serti䄇됀oinneilla, joista olemme saaneet jatkuvasti ”Higher Level” –tuloksen. IFS

(International Food Standard) on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja

turvallisuuden arviointistandardi. Standardissa on kolme laatutasoa (hylätty, perustaso ja

korkea laatutaso).

Eckes-Granini Finlandilla on ainoana Suomessa SGF:n hedelmä- ja

vihannesmehuvalmistajien jäsenyys. Järjestön jäsenien on noudatettava SGF:n

ohjesäännöstöä, mikä varmistaa tuotteiden aitouden ja rehdin kilpailun.

Varmistamme tuotteiden jäljitettävyyden vakiintuneilla tietokoneavusteisilla järjestelmillä ja

takaamme, että jokainen Eckes-Granini Finlandin tehtaalta lähtevä tuote voidaan jäljittää

taaksepäin yksittäisiin raaka-aineisiin ja pakkauksiin.

Kansainvälisen viivakoodijärjestelmän (EAN 128) käyttäminen tuotepakkauksissamme ja

niiden tuotelavoissa auttaa meitä jäljittämään tuotteen kulun asiakkaalle.

Riskinhallintajärjestelmämme varmistaa, että mahdolliset vaaratilanteet tunnistetaan ja

vältetään ennalta tai poikkeamat hallinnoidaan suunnitelmallisesti ja vahingot

minimoidaan.
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Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuun ottaminen

Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös

yritystä kehittymään.

Kestävän kehityksen tavoittelu, resurssien vastuullinen käyttö eli lyhyesti ympäristönsuojelu on

useiden vuosien ajan ollut Eckes-Granini Finlandin yritysዘlosoዘan olennainen osa.

Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöohjelman kehitys aloitettiin

alustavalla ympäristökatselmuksella. Katselmuksen pohjalta tunnistettiin

merkittävät ympäristönäkökohdat, joita puolestaan käytettiin pohjana

ympäristötavoitteita luotaessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on

kaikille yrityksen sektoreille tehty toimintasuunnitelma, joka noudattaa

lakisääteisiä vaatimuksia ja tähtää jatkuvaan kehitykseen.

Brändivalmistajalle on tärkeää myös täyttää asiakkaidensa ekologiset

vaatimukset.

Aktiivinen ja kestävä panostaminen ympäristönsuojeluun onkin osa menestyksekästä

liiketoimintaamme. Tästä syystä asiantuntijamme jatkavat tuotteiden, pakkausten sekä

toimintamenetelmien kehittämistä. Eckes-Granini Finland pyrkii aina toiminnoissaan

noudattamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista.

Perheyrityksenä Eckes-Granini ottaa luonnollisesti huomioon myös tulevat sukupolvet. Eckes-

Granini on aktiivisesti mukana nykyaikaisessa ympäristönsuojelussa, jotta voimme säilyttää

maailman hyvässä kunnossa myös tulevaisuudessa.



Eckes-Graninin sisällä Eckes-Granini Deutschland alkoi toteuttaa ympäristöjärjestelmää hyvin

varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1991 DIN EN ISO 14001 –standardiin perustuva järjestelmä

otettiin käyttöön Nieder-Olmin toimipaikassa. Vuodesta 1996 Eckes-Granini Deutschland on

toteuttanut kansainvälisesti tunnettua EMAS-ympäristöjärjestelmää. Jotta Eckes-Granini

Finlandin ympäristönsuojelutoiminta olisi ulkoisten osapuolten ymmärrettävissä ja

todennettavissa, päätimme hakea ensimmäisenä juomatalona Suomessa EMAS-rekisteröintiä.

EMAS juontaa sanoista “Eco-Management and Audit Scheme“. Järjestelmä

tarjoaa minkä tahansa alan yritykselle yhtenevät periaatteet

ympäristöasioiden hallintaan, millä pyritään kohti jatkuvaa parantamista

sekä ympäristötoiminnan todentamista.

Modernina ympäristöasioiden hallinnan välineenä EMAS perustuu yritysten

vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään ja tämän vuoksi se ulottuu

lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle. Kaupalliset yritykset ja muut

organisaatiot voivat osallistua EMASin toteuttamiseen kaikissa Euroopan

Unionin jäsenvaltioissa.



EMAS-järjestelmän osana toimiminen edellyttää, että yritys tarkastaa toimintaansa, tuotteitaan

ja palveluitaan niiden ympäristövaikutukset huomioiden ja laatii tämän pohjalta viitekehyksen.

Määritelty ympäristöpolitiikka ja ympäristöohjelma tavoitteineen tulee yhdessä kattavien

tunnuslukujen ja ympäristövaikutusten arvioinnin sekä jo saavutettujen parannusten kanssa

selostaa säännöllisesti ympäristöraportissa. Prosessissa tulee ottaa huomioon suorat ja

epäsuorat ympäristönäkökohdat. Ympäristötodentaja tarkastaa jokaisen ympäristöraportin, ja

mikäli selonteko täyttää sille asetetut tarkat vaatimukset, se hyväksytään.

Eckes-Granini Finland osallistuu tähän vaativaan prosessiin tällä kyseisellä ympäristöraportilla.

Emme ainoastaan julkaise kaikkia lukuja ja tietoja, jotka ovat ympäristöjärjestelmämme

kannalta oleellisia. Esittelemme myös kattavasti omia ympäristöllisiä ajatuksiamme,

ohjeistuksiamme sekä seikkoja, jotka vaikuttavat ympäristötyöhömme.
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Ympäristönsuojelu tarkoittaa

Vastuuta 

Otamme huomioon jo aikaisessa vaiheessa menetelmien ja tuotteiden suunnittelussa

ympäristönsuojelun ja työturvallisuuden vaatimukset. 

Haluamme tunnistaa henkilöihin ja ympäristöön kohdistuvat riskit ajoissa, jotta voimme välttää

onnettomuudet ja konevioista johtuvat käyttökatkokset.

Kestävää kehitystä 

Käytämme kaikkia resursseja säästäväisesti ja tarkkaan, jotta voimme suojella ympäristöä

minimoimalla jätteen määrän sekä ilmalle, vedelle ja maaperälle aiheutuvan haitan. 

Valitsemme taloudellisesti soveltuvimman menetelmän parhaista mahdollisista tekniikoista.

Jatkuvaa parantamista 

Ympäristönsuojelu ei ole menetelmä, vaan jatkuvan parantamisen prosessi, jota haluamme

kehittää yhdessä työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, asiakkaidemme, kuluttajien sekä

kaikkien muiden osapuolten kanssa avoimen vuorovaikutuksen kautta. 

Pidämme puolueetonta kriittisyyttä tämän prosessin arvokkaana moottorina. Teemme tiivistä

yhteistyötä asianmukaisten viranomaisten kanssa.

Verkostoitumista 

Edellytämme myös liiketoimintakumppaneiltamme ekologisen vastuun

ottamista, ja otamme tämän huomioon hankinnoissamme. 

Varmistamme, että tärkeimmät urakoitsijamme, aliurakoitsijamme ja

tavarantoimittajamme hyväksyvät Eckes-Granini Finlandin

ympäristöohjeistukset.

Läpinäkyvyyttä 

Toteutamme ympäristösuojelun tavalla, jossa vastuut, lainsäädäntö ja prosessit ovat

läpinäkyviä. Mittaamme toimintamme vaikutuksia ympäristölle, jotta voimme tehokkaasti

arvioida politiikkaamme.

Työntekijöiden panosta 

Ympäristövastuun edistäminen ja toteuttaminen on osa työntekijöidemme tehtävänkuvaa.

Odotamme, että jokainen yksilö sisäistää ympäristönsuojelun osaksi omaa toimintaansa.



Luottamusta 

Luotamme kaikkien työntekijöidemme omaan aloitekykyyn ja

henkilökohtaiseen vastuuseen ympäristöpolitiikkamme toteuttamisessa.

Viestintää 

Uskottava ja avoin viestiminen työntekijöille, liiketoimintakumppaneille ja suurelle yleisölle on

meille tärkeää.  Kuluttajat voivat ottaa yhteyttä Eckes-Granini Finlandiin ympäristöasioissa

joko kuluttajapalvelupuhelimen tai internetin palautelomakkeen välityksellä. Kaikki

yhteydenotot rekisteröidään. Yleisimmin kuluttajatiedustelut koskevat pakkausmateriaalien

kierrätystä ja palautuspullojärjestelmää.
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Ympäristönsuojelun saavutukset

1994 Uuden ympäristöystävällisemmän tuotantolaitoksen käyttöönotto

1995 Omavalvontasuunnitelmassa ympäristöasioiden huomioiminen tukijärjestelmänä

1995 Marli Oy mukaan nestepakkauskartonkikierrätysjärjestelmään

2000 Oy Marli Ab Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäseneksi

2000 Oy Marli Ab Elintarviketeollisuusliittoon perustetun Ympäristötoimikunnan jäseneksi

2001 Kalvomuovin kerääminen erilliseen paalaimeen aloitetaan

2004 Kartonkipuristin otetaan käyttöön

2005 Lajittelua ja kierrätystä tehostetaan sekä henkilökuntaa koulutetaan

2005 Erillisen pahvipuristimen hankinta

2005 Materiaalien hyötykäyttöaste nousee vuoden 2001 6 %:sta 74 %:iin

2006 Tehostetaan materiaalien uudelleenkierrätystä

2007 Materiaalien hyötykäyttöaste kasvaa 90 %:iin

2009 Jätteiden lajittelupisteet yrityksen neuvottelutiloihin

2010 Mehukatti PET-muovipullot Palpan pantilliseen kierrätysjärjestelmään

2011 Soseraaka-aineiden osalta siirtyminen pakasteista aseptisiin lämpimässä säilyviin

2011 IFS-serti¾kaatti Eckes-Granini Finlandille, sisältäen ympäristövastuuosion

2012 Luonnollisesti kevyemmät, steviamakeutetut Marli Vital 50 % vähemmän lisättyä sokeria

–tuotteet lanseerataan Suomen markkinoille



2012 Marli Luomu appelsiinitäysmehu lanseerataan

2014 Ympäristökuormituksen vähentäminen siirtymällä osittain painamattomiin

myyntieräpahveihin (kuluttajapakkaukset suojaava pahvinen alusta/laatikko)

2014 Uusissa Marli Juissi  –pakkauksissa ensimmäisenä Suomessa

valmistetuissa mehuissa FSC-merkintä, jossa todetaan käytetyn

kartonkimateriaalin tulevan vastuullisista lähteistä

2015 Brämhults smoothie-tuotteet kierrätettävään pantilliseen PET-

muovipulloon
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Ympäristönäkökohdat

Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on

tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä.

Välittömät ympäristönäkökohdat

Käyttöhyödykkeet

Sähkö, höyry ja kaukolämpö hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden

kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää

parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon

aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana

vapaaehtoisessa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa

energiatehokkuussopimusjärjestelmässä.

Vesi hankitaan paikalliselta palveluntuottajalta. Tuotevesi valmistetaan tästä vedestä

puhdistamalla vesi partikkelisuodattimilla ja UV-yksiköllä sekä poistamalla vedestä happea.

Kaikki jätevesi ohjataan julkiseen viemäriverkostoon, josta se siirtyy jätevesilaitokselle

käsiteltäväksi. Yrityksessä on käynnissä koko konsernin laajuinen hävikkiprojekti, jossa

tavoitteena on vähentää mm. veden hävikkiä ja estää jäteveden syntymistä.



Jätteet

Jätteet lajitellaan koko tehdasalueella myös ulkopuolisten urakoitsijoiden

toimesta. Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi,

metallit, muovit, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte,

kertalavat, puhdas puu, energiajae, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet.

Yrityksemme kaikilla ympäristöhuollon toimijoilla on voimassa oleva

ympäristölupa. Ympäristövastaava seuraa jatkuvasti jätemääriä ja raportoi niistä.

Loppusijoitettavan jätteen määrää pyritään minimoimaan kehittämällä eri jätejakeiden

kierrätystä ja tehostamalla henkilöstön koulutusta kierrätysasioissa. Positiivisen kehityksen

tuloksena vuonna 2015 jätteiden hyötykäyttöaste oli 98 %. Tuotekehitys- ja ostotoiminnot

ottavat jatkuvasti huomioon käytettävien materiaalien ympäristöystävällisyyden ja

kierrätysmahdollisuudet.

ATEX-tilat

ATEX-tilalla tarkoitetaan räjähdysvaarallista tilaa. Hätätilanteessa, esim.

tulipalon syttyessä, ATEX-tilan kemikaalit aiheuttavat räjähdysriskin ja

mahdollisen haitallisen päästön ilmaan, maaperään tai viemäriin. TUKES on

tarkastanut yrityksen räjähdysvaaralliset tilat ja antanut niille

viranomaishyväksynnän, mutta tavoitteenamme on parantaa entisestään

ATEX-tilojen turvallisuutta.

Kylmäaineet

Yrityksen jäähdytyslaitteista suurin osa käyttää kylmäaineita, jotka eivät vahingoita

otsonikerrosta. Jäljellä olevat R22-kylmäainetta käyttävät jäähdytyslaitteet on tarkoitus korvata

uusilla ympäristöystävällisemmillä laitteilla lähitulevaisuudessa. Jäähdytyslaitteistot kuuluvat

ennakkohuolto-ohjelman piiriin, joten niitä tarkkaillaan ja huolletaan säännöllisesti.

Välilliset ympäristönäkökohdat

Logistiikan päästöt

Yrityksellä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetuksiin käytetään ulkopuolisia yrityksiä.

Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys.

Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Yrityksen

sisäisiin kuljetuksiin käytetään sähkötrukkeja.
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Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet 2015–2018

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Käyttöhyödykkeiden peruskulutuksen vähentäminen tuotettua 1000
mehulitraa kohti

Toimenpide Käyttöhyödykkeiden käytön optimointi suhteutettuna tuotettuihin
litroihin; tavoitteena löytää optimaalinen tasapaino tuottamisen ja
kulutuksen välillä

Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri

Mittari
(kokonaistavoite)

Sähkö -2 %, Vesi -1 %, Jätevesi -1 %

Aikataulu 2018

Lähtötilanne Sähkönkulutus 79,50 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa 
Vedenkulutus 2,14 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa 
Jäteveden syntyminen 1,29 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa

Toteutuma 2015 Sähkönkulutus 84,68 kWh / tuotettu 1000 mehulitraa 
Vedenkulutus 2,08 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa 
Jäteveden syntyminen 1,23 m³ / tuotettu 1000 mehulitraa

Tavoitteen
saavuttaminen

Sähkö +6,5 % 
Vesi -2,8 % 
Jätevesi -4,7 %

Tavoite Ympäristölle haitallisen R22-kylmäaineen poistaminen käytöstä EGFin:n
tehtaalla

Toimenpide R22-kylmäainetta käyttävien laitteiden korvaaminen uusilla laitteilla

Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri

Mittari
(kokonaistavoite)

0 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita

Aikataulu 2016

Lähtötilanne 2 kpl R22-kylmäainetta käyttäviä laitteita

Toteutuma 2015 Uudet kylmälaitteet tilattu

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite aikataulussa



Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen

Toimenpide 1. Henkilöstön koulutus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jätteiden
käsittelyssä 
2. EGFin:n tehtaalla jatkuvasti työskentelevien ulkopuolisten koulutus

Vastuuhenkilö Ympäristövastava

Mittari
(kokonaistavoite)

Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja
yhteistyökumppanit)

Aikataulu 2015-2018

Lähtötilanne Koulutussuunnitelma tehty

Toteutuma 2015 Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät
ulkopuoliset) 60,6 % koulutettu

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite aikataulussa

Tavoite Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen

Toimenpide 1. Kierrätysmerkkien käytön aktivointi tuotepakkauksissa 
2. Kierrätysinformaation sisällyttäminen brändi-/ yritysviestintään

Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja

Mittari
(kokonaistavoite)

www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 %
nousu / vuosi

Aikataulu 2015-2018

Lähtötilanne Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 45 hlö / kk

Toteutuma 2015 Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 36 hlö / kk

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite vaatii toimenpiteitä



Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten optimointi

Toimenpide 1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta 
2. Kuormansuunnittelun optimointi

Vastuuhenkilö Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä

Mittari 
(kokonaistavoite)

Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat

Aikataulu 2015-2018

Lähtötilanne Vuosisopimuksissa joitakin ympäristönäkökantoja

Toteutuma 2015 Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite saavutettu

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Tavoite ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen

Toimenpide ATEX-tilojen kartoitus ja kehityssuunnitelman laatiminen

Vastuuhenkilö Ympäristövastaava

Mittari 
(kokonaistavoite)

– Kartoitus tehty 2017 
– Kehityssuunnitelma investointeja varten tehty 2018

Aikataulu 2015-2018

Lähtötilanne Alustava kartoitus tehty

Toteutuma 2015 Dokumenttien päivityksen suunnitelma tehty

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite aikataulussa



Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Yrityksen ympäristöjärjestelmän kouluttaminen henkilöstölle

Toimenpide 1. Koulutussuunnitelman päivitys 
2. Ympäristötiedotteiden julkaisu yrityksen lehdessä ja infotelevisioissa

Vastuuhenkilö HR-spesialisti

Mittari
(kokonaistavoite)

– Koulutettujen osuus kokonaishenkilömäärästä 
– Uusille työntekijöille ympäristöperehdytys työsuhteen alussa

Aikataulu 2015

Lähtötilanne Koulutus- ja perehdytyssuunnitelma tehty

Toteutuma 2015 – Ympäristöjärjestelmä koulutettu 100 %:lle henkilöstöstä 
– Ympäristöperehdytys annettu 100 %:lle uusista työntekijöistä

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite saavutettu

Tavoite Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle

Toimenpide 1. Ympäristöselonteon julkaisu 
2. Viestintä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille

Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja

Mittari 
(kokonaistavoite)

Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla

Aikataulu 2015

Lähtötilanne Ympäristöselonteko valmis

Toteutuma 2015 – Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla 
– Selonteosta viestitty henkilöstölle 
– Ympäristöasioista viestitty asiakkaille ja sopimuskumppaneille

Tavoitteen
saavuttaminen

Kokonaistavoite saavutettu
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Lakisääteiset vaatimukset

Lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttäminen on Eckes-Granini Finlandille

keskeistä. Eckes-Granini Finlandia koskevat tärkeimmät ympäristösäädökset ovat

ympäristönsuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -asetus, vesihuoltolaki, asetus pakkauksista ja

pakkausjätteistä sekä kemikaalilaki ja -asetus. Saamme jatkuvasti tietoa lakimuutoksista

käyttämämme säädösrekisteripalvelun kautta. Huomioimme nämä säädösmuutokset ja

todennamme niiden toimeenpanon vuosineljänneksittäin.

Eckes-Granini Finlandille myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristölupa

vuonna 2004 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Joulukuussa

2014 jätettiin hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan

tarkistamiseksi.

Ympäristöluvan edellytyksenä on, että seuraavia lupamääräyksiä noudatetaan:

Päästöt viemäriin: Eckes-Granini Finlandin tulee olla selvillä tehtaalta kaupungin

viemäriverkostoon johdettavien jätevesien laadusta ja määrästä. Jäteveden aiheuttama

kuormitus ei saa vaarantaa kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaa. Jätevesien

johtamisesta on tehty Turun kaupungin kanssa erillinen liittymissopimus.

Melu: Tehtaan toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso saa lähimpien asuintalojen

pihapiirissä tai muissa melulle altistuvissa kohteissa olla päivällä enintään 55 dB ja yöllä

enintään 50 dB.

Kemikaalit: Eckes-Granini Finlandin on oltava selvillä käyttämiensä terveydelle tai

ympäristölle vaarallisten aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista.

Mahdollisuuksien mukaan on valittava olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai

menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. Kemikaalit ja toiminnassa syntyvät vaaralliset

jätteet tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa terveydelle tai

ympäristölle.
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Jätteet: Jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen

käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain tarkoittamalla tavalla. Hyödyntämiskelpoiset jätteet

on toimitettava hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen, jonka

ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Vaaralliset jätteet on pakattava ja varastoitava asianmukaisesti.

Tarkkailu ja raportointi:

– Prosessijätevesien laatua on tarkkailtava kuukausittain otettavilla koontanäytteillä.

– Eckes-Granini Finlandin on viipymättä ilmoitettava poikkeuksellisen suurista päästöistä ja

muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista ympäristökeskukseen ja

Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Turun vesilaitokselle tarpeellisessa

laajuudessa.

– Tehtaan toiminnasta tulee laatia vuosittain yhteenvetoraportti Lounais-Suomen

ympäristökeskukseen ja Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Paras käyttökelpoinen tekniikka: Eckes-Granini Finlandin on seurattava toimialansa

parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava soveltuvan tekniikan

käyttöönottoon.

Muutokset toiminnassa: Tuotannon merkittävästä lisäämisestä, muuttamisesta ja

lopettamisesta on ilmoitettava Lounais-Suomen ympäristökeskukselle ja Turun kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vuonna 2015 Eckes-Granini Finland on toiminut ja raportoinut lupaehtojen mukaisesti. Eckes-

Granini Finland raportoi vuosittain ELY-keskukselle ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle.

Lisäksi olemme velvollisia raportoimaan Tilastokeskukselle pyydettäessä. Koska olemme

mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä,

raportoimme vuosittain myös Motiva Oy:lle. Erityisesti viime vuosien aikana tuotantomäärien

vähentyminen, tuotteiden lukumäärän merkittävä lisääntyminen sekä eräkokojen

pienentyminen ovat lisänneet energiankulutustamme suhteessa tuotettuihin mehulitroihin.

Samanaikaisesti olemme kuitenkin toteuttaneet energiaa säästäviä investointeja ja

toimenpiteitä.
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Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä

ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä.

Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun

kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta

toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei

aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella.

Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet

palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös

pelastussuunnitelma. Kaikki läheltä piti –tilanteet ja onnettomuudet dokumentoidaan ja

käsitellään työsuojelutoimikunnan palavereissa ja tarvittaessa ryhdytään välittömiin

toimenpiteisiin.

Vuonna 2015 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui kaksi lievää ympäristöpoikkeamaa,

joista kumpikin liittyi jäteveden matalaan pH-arvoon. Ensimmäinen koski 24.2.2015 Turun

seudun puhdistamo Oy:ltä vastaanotettua kyselyä liittyen saapuvan jäteveden matalaan pH-

arvoon. Sisäisen tutkinnan jälkeen havaittiin poikkeavan pH-arvon todennäköisesti johtuneen

lisäaineliuosten riittämättömästä neutraloinnista säiliöiden tyhjennyksen yhteydessä.

Korjaavana toimenpiteenä laadittiin ohjeistus ja henkilöstö koulutettiin vastaavia tilanteita

varten.

Toinen poikkeama raportoitiin säännöllisesti tehtävien jätevesianalyysien yhteydessä 19.8.2015.

Jäteveden koontinäytteen (keräysajankohta 3.‒4.8.2015) pH:n havaittiin alittaneen hyväksytyt

raja-arvot. Poikkeama johtui todennäköisesti sähkökatkoksen aiheuttamasta

mehunvalmistuksen automaatioventtiilin väärästä asennosta ja siitä seuranneesta

mehupäästöstä viemäriin. Jätevesilaitos ei kuitenkaan ottanut yhteyttä asiaan liittyen eli

mehuerä oli neutraloitunut matkalla jätevesilaitokselle. Poikkeaman seurauksena on aloitettu

selvitystyö teknisen jäteveden jatkuvasta pH-mittauksesta. Tämä antaisi mahdollisuuden

reagoida heti jätevesipäästöihin sekä tehtaalla että jätevesilaitoksella.



5.7Henkilöstön osallistuminen 27.04.2016

Henkilöstön osallistuminen

Ympäristönsuojelu kuuluu meille kaikille

Nykyaikainen ympäristöjohtaminen ei tarkoita -sanasta johtaminen huolimatta-, että

asian parissa työskentelee vain muutama yrityksen ylin päätöksentekijä. Päinvastoin:

Yrityksen tavoitteena on harjoittaa ympäristönsuojelua ja laadunhallintaa jatkuvana

kehittämisprosessina, jossa kaikki työntekijät ovat mukana. 
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Sitoutuminen eheän ympäristön ja huippulaadun varmistamiseen tarkoittaa Eckes-Granini

Finlandille paljon enemmän kuin vain lakien noudattamista. 

Pyrimme todelliseen sitoutumiseen, joka ylittää vaatimusten asettamat minimirajat.

Yrityksessämme jokainen työntekijä on ottanut asian omakseen ja toimii työpaikallaan

tietoisesti sekä omasta aloitteestaan ympäristöllisten ja laadullisten ohjeistustemme

mukaisesti.

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta ja koulutuksesta koskien ympäristöasioita
Eckes-Granini Finlandilla:

Ympäristönsuojelusta vastaavat henkilöt ovat velvoitettuja ja oikeutettuja koulutukseen lain

vaatimien ja yleisten toiminnallisten olosuhteiden noudattamisesta.

Ympäristöasioihin liittyvän perehdytyksen ja jatkokoulutuksen aikataulutus määritellään ja

organisoidaan yhdessä henkilöstöosaston kanssa.

Vuonna 2015 koko henkilöstö osallistui ympäristöjärjestelmän peruskoulutukseen.

Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 60,6 %

osallistui jätteiden lajittelukoulutukseen. Ympäristötavoitteiden mukaisesti koko

henkilöstölle on tarkoitus antaa tämä lajittelukoulutus vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.

Työhönottovaiheessa työntekijät saavat perehdytyksen Eckes-Granini Finlandin

ympäristöjärjestelmään.

Ajantasaista ympäristötietoa välitetään esimiehille, työntekijöille ja suurelle yleisölle

yrityksen lehden, palaverien, ilmoitusten, raporttien, intranetin ja internetin kautta.
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Turun tehdas – korkealaatuista toimintaa kautta linjan

Kaikki Eckes-Granini Finlandin tuotanto sijaitsee Turussa. Yrityksen pääkonttorissa Turussa

sijaitsee myös hallinto ja tuotekehitysosasto samoissa tiloissa.

Eckes-Granini Finlandin Turun tehdas aloitti toimintansa nykyisessä paikassa 1975. Tehdas

sijaitsee osoitteessa Pansiontie 47 b, vain muutaman sadan metrin päässä Itämerestä ja Turun

saaristosta. Yrityksen historia alkaa vuodesta 1867, jolloin yritys perustettiin Turussa. Tuotanto

on pysynyt samassa kaupungissa koko yrityksen olemassaolon ajan.

Eckes-Granini Finland valmistaa

marja-, hedelmä- ja vihannesmehuja.

Mehuraaka-aineet tuodaan joko

tankkiautoilla, kontteina tai

tynnyreissä raaka-ainevarastoon,

jonka lämpötila vastaa

jääkaappilämpötilaa. Raaka-

ainevarastosta tiivisteet johdetaan

putkistoja pitkin valmistustilaan,

josta tiivistesekoite annostellaan

pumpuilla putkistoja pitkin

pakkaamopuolelle. Jokaisella

pakkauslinjalla on oma

lämmönvaihtimensa, jolla mehut

pastöroidaan. Kartonkipakkaukset

käsitellään ennen pakkaamista vetyperoksidilla, jolloin pakkaukset puhdistuvat, ja mehut

annostellaan suljetusti pakkauksiin. Pakatut mehut toimitetaan tuotevarastoon, joka on täysin

automatisoitu. Varastokapasiteetti on 9500 lavapaikkaa.

Käytettävä vesi otetaan Turun kaupungin vesijohtoverkosta. Myös prosessin kaikki

jäähdytysvedet otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Merivesijäähdytyksiä ei käytetä. Valtaosa

vedestä kiertää sisäisessä, suljetussa kierrossa. Prosessi- ja saniteettijätevedet johdetaan Turun

kaupungin jätevesijärjestelmään.



Yrityksen paikalliset strategiset brändit, Marli ja

Mehukatti, ovat Suomen parhaiten tunnettuja

hedelmäjuomabrändejä. Marli-brändin tuotteita on

valmistettu Turussa vuodesta 1946 ja Mehukatti-

tuotteita vuodesta 1977.

Yrityksellä on 119 työntekijää (helmikuu 2016). Tästä määrästä keskimäärin 61 henkilöä

valmistaa ja pakkaa noin 60 miljoonaa litraa mehuja vuodessa kymmenellä eri tuotantolinjalla.

Suuri osa tästä määrästä pakataan aseptisiin kartonkipakkauksiin.

Nestekartonkipakkausten (0,2–1 litraa) lisäksi muita pakkaustyyppejä ovat

muovipullot ja -kanisterit (0,5–10 litraa) sekä lasipullot (0,5 litraa). Eckes-

Granini Finland kuuluu Palpan ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n

kierrätysjärjestelmiin.

Eckes-Granini Finland välittää ympäristötietoisuutta mm. kotisivujensa ja pakkausmerkintöjen

kautta. Yritys vastaanottaa kuluttajien yhteydenottoja sekä puhelimitse että kotisivujen kautta.

Kotisivujen yhteydenottolomakkeessa on mahdollisuus suoraan valita yhteydenoton syyksi

ympäristöasiat. Vuonna 2015 Eckes-Granini Finland sai kuluttajilta yhteensä 10 yhteydenottoa

ympäristöasioihin liittyen. Useimmat yhteydenotoista koskivat muovipakkausten

kierrätettävyyttä. Vuonna 2015 asiakkailta tai muilta sidosryhmiltä ei tullut yhteydenottoja

ympäristöasioihin liittyen.
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Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.



Kiinteistö

Biologinen monimuotoisuus

Kokonaismaa-alue 74 510 m²

Rakennusala 28 590 m²

Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue) 26 000 m²

Viheralueet 19 920 m²

INPUT 2015 OUTPUT 2015

Nestekartonkipakkaukset 73,6 miljoonaa kpl Kokonaislitrat 53,1 miljoonaa l

PET-pullot 1,8 miljoonaa kpl Nestekartonkipakkaukset 73,0 miljoonaa kpl

Lasipullot 1,3 miljoonaa kpl Pullot ja kannut 6,6 miljoonaa kpl

HDPE/PE-kannut 3,8 miljoonaa kpl Melutaso 77,9 dB (A)

Sulkimet 42,2 miljoonaa kpl Jätevesi 65 114 m³

Etiketit 14,0 miljoonaa kpl Jäte* 299,6 t

Pillit 31,7 miljoonaa kpl CO2 Ei päästöjä

Raaka-aineet 11,9 miljoonaa kg

Apuaineet 111,7 t

Aaltopahvit 5,5 miljoonaa kpl

Veden kulutus 110 691 m³

Sähkön kulutus 4 494 587 kWh

Höyryn kulutus 3 604 274 kWh

Kaukolämmön kulutus 1 664 674 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metallit, muovit, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte,

rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet
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Tärkeimmät mittarit

Energiankulutus

Energiankulutuksen kehitys 2013‒2015

Energiatehokkuuden lukuja (Energia kWh / 1000 l mehua)

Sähkö 

Höyry 

Kaukolämpö



Todellinen kulutus

2013 2014 2015

Sähkö (kWh) 4 912 455 4 681 075 4 494 587

Höyry (kWh) 5 088 183 4 096 750 3 604 274

Kaukolämpö (kWh) 2 210 670 1 959 930 1 664 674

Tuotanto (miljoonaa l) 76,196 58,879 53,079

Vuonna 2015 sähkön kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti lisääntyi hieman pienentyneiden 

tuotantomäärien, tuoteportfolion monipuolistumisen ja pienempien eräkokojen myötä. Höyryn 

ja kaukolämmön kulutukset 1000 tuotettua mehulitraa kohti pysyivät lähes samalla tasolla 

edeltävään vuoteen verrattuna. Sähkön ja höyryn pienentyneet todelliset kulutukset johtuivat 

tuotantomäärien laskusta. Kaukolämmön pienentynyt todellinen kulutus taas johtui lämpimästä 

säästä.

Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen

Veden ja jäteveden kehitys 2013‒2015

Veden ja jäteveden määrä (m³ / 1000 l mehua)



Todelliset määrät

2013 2014 2015

Vesi (m³) 153 320 126 259 110 691

Jätevesi (m³) 88 263 75 900 65 114

Vuonna 2015 sekä veden että jäteveden määrät 1000 tuotettua mehulitraa kohti vähenivät. Tämä

johtui suurelta osin pesujen optimoinnista.

Todelliset pienentyneet veden kulutus ja jäteveden tuotto vuonna 2015 johtuivat pienemmistä

tuotantomääristä.

Jäteveden analyyseissa sen saastuneisuuden todettiin olevan keskimääräinen.

Vesi

Jätevesi 



 

Päästöt ilmaan

Ei päästöjä

 

Käytetyimmän kemikaalin (emäspesukemikaali) kulutus 2015

Todellinen kulutus 42,0 t

Spesi䋢珌nen kulutus (t / miljoona l mehua) 0,79 t

Jätemäärät

Kokonaisjäte (t)



Eri jätetyypit (t)

Hyötykäyttöjäte 

Kaatopaikkajäte 

Vaarallinen jäte



 Todelliset määrät

2013 2014 2015

Kokonaisjäte (t) 364,0 315,4 299,6

Hyötykäyttöjäte (t) 351,4 301,1 294,3

Kaatopaikkajäte (t) 11,8 14,0 4,5

Vaarallinen jäte (t) 0,8 0,3 0,9

Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla

on viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Vuonna 2015 kokonaisjätemäärä oli kahta edellistä

vuotta matalampi pienemmästä tuotantomäärästä johtuen. Kaikesta jätteestä 98 % kierrätettiin

eri palveluntarjoajien kautta. Kaatopaikkajätteen määrää saatiin vähennettyä hyödyntämistä

tehostamalla. Vaarallisen jätteen määrä (0,9 t) oli matala suhteessa kokonaisjätemäärään.

Kokonaisjäte (t / miljoona l mehua)
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Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa!

Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja sen jatkuvaan parantamiseen.

Ympäristöselonteon päivitystietojen vahvistamispäätös

Inspecta Serti¾ointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini

Finland Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja vuoden 2015‒2018 EMAS-selontekoon liittyvät

päivitystiedot 2015. Tarkastuksen perusteella on todettu 2016-04-27, että ympäristöjärjestelmä

ja päivitystiedot täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 1221/2009 vaatimukset.

Ympäristöselonteon tiedot päivitetään vuosittain. 

Seuraava täydellinen ympäristöselonteko julkaistaan vuonna 2018.

http://ymparisto.eckes-granini.fi/2016/wp-content/uploads/2015/06/EGFin_sertifikaatti_fi.jpg
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Sanastoa ja lyhenteitä

“Kestävä kehitys“ Eckes-Graninilla tarkoittaa vastuun ottamista siitä, että ympäristölliset,

sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät säilyvät tulevaisuuden sukupolville.

Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2009 antama ”EMAS-asetus” (EY) N:o 1221/2009

koskee organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja

auditointijärjestelmään.

“Ympäristöpolitiikka“ on kokonaisuus organisaation tavoitteita ja käytäntöjä, mukaan lukien

ympäristölakien noudattaminen ja sitoumus pyrkiä jatkuvaan parantamiseen ja

ympäristönsuojelutoimintaan. Ympäristöpolitiikka tarjoaa puitteet ympäristöpäämäärien ja

yksittäisten tavoitteiden määrittelyyn sekä arviointiin.

“Jatkuva ympäristönsuojelutoiminnan parantaminen“ kuvaa vuosittaista jatkuvan

parantamisen prosessia ympäristöjärjestelmän mitattavien saavutuksien kautta. Tämä

parantaminen liittyy yrityksen ympäristöpolitiikkaan ja tämän mukaisiin ympäristöpäämääriin

ja yksittäisiin tavoitteisiin. Nämä parannukset eivät välttämättä tapahdu samanaikaisesti

kaikilla toiminnan osa-alueilla.

“Ympäristötodentaminen“ on organisaatioon liittyvien ympäristöasioiden,

ympäristövaikutusten sekä ympäristönsuojelutoimien laaja tarkastus.

“Ympäristönäkökohdat“ ovat organisaation toiminnan, tuotteiden tai palveluiden osa-alueita,

jotka vaikuttavat ympäristöön.

“Ympäristövaikutus“ käsittää kaikki ympäristölle aiheutuvat positiiviset tai negatiiviset

muutokset, jotka ovat seurausta täysin tai osittain organisaation toiminnasta, tuotteista tai

palveluista.

“Ympäristöohjelma“ on kuvaus suunnitelluista ja toteutetuista toimista, jotka tukevat

ympäristöpäämääriä (vastuita ja menetelmiä) sekä aikakehys, joka on määritelty

ympäristöpäämäärien ja yksittäisten tavoitteiden saavuttamiselle.

“Ympäristöpäämäärä“ on organisaation ympäristöpolitiikan pohjalta asettama yleinen

päämäärä.



“Ympäristötavoite“ on yksityiskohtaisesti määritelty organisaation tai sen tietyn yksikön

määrittelemä toiminnan tavoite, jonka tulisi olla mahdollisimman hyvin mitattavissa.

“Ympäristöjärjestelmä“ on osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka koskee organisaation

rakenteita, toiminnan suunnittelua, vastuita, toimintaohjeita, sekä ympäristöpolitiikan

määrittelyyn, toteutukseen, arviointiin sekä jatkuvuuteen liittyviä menetelmiä, prosesseja ja

toimia.

“Ympäristötodentaja“ on yksittäinen henkilö tai organisaatio, jolla on lupa suorittaa

ympäristönsuojelun todentamisia EMAS-asetuksessa määriteltyjen vaatimusten ja menetelmien

mukaisesti. Todentaja ei saa olla sidoksissa todennettavaan organisaatioon.

“EGFin” on Eckes-Granini Finland Oy Ab:n lyhenne.

”FSC (Forest Stewardship Council)” on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on

edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille

FSC-serti帀�kaatteja.

”SGF (Sure-Global-Fair)” on hedelmä- ja vihannesmehuja valmistavien yritysten laatua,

turvallisuutta, aitoutta ja kestävää kehitystä valvova järjestö.

”SGF IRMA” on SGF:n raaka-aineiden valvontaohjelma.

”IPC” tarkoittaa Eckes-Granini Finlandin prosessinaikaista laaduntarkastamista.

”HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)” –järjestelmä varmistaa

korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden

analysoinnin kautta.

”IFS (International Food Standard)” on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun

ja turvallisuuden arviointistandardi. Standardissa on kolme laatutasoa (hylätty, perustaso ja

korkea laatutaso).
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Julkaisutiedot

Julkaisija

Eckes-Granini Finland Oy Ab 

PL 411, 20101 TURKU 

Sähköposti: palaute@eckes-granini.com 

Puhelin: 020 720 7300

Viestintä: Torsti Hurmerinta 

Johdon edustaja laatu- ja ympäristöasioissa: Sakari Sainio

Konsepti ja suunnittelu

Eckes-Granini Finland Oy Ab

Panic Marketing Oy 

Sähköposti: info@panic.¾

Kuvien oikeudet

© Tekstiä tai sen osia ja/tai kuvia ei saa julkaista, kopioida tai levittää internetissä ilman

julkaisijan ja kuvien oikeuksien haltijan kirjallista hyväksyntää

© Eckes-Graninin kuvapankki
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