Eckes-Granini Finland Oy Ab

Ympäristöraportti 2018-2021
Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia 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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Esipuhe
Ympäristövastuumme: vähän paremmin ja hieman enemmän joka päivä
Me Eckes-Graninilla olemme vakuuttuneita, että kokonaisvaltainen, vastuullisuuden eri näkökulmat
huomioiva ajattelu- ja toimintatapa on toimintamme ydintä ja lähtökohta kestävälle kasvulle.
Taloudellisten- ja ympäristönäkökulmien samanaikainen arviointi on muodostunut oleelliseksi osaksi
päivittäistä työtämme.
Vielä jokin aika sitten ympäristövastuun miellettiin koskevan vain yrityksen tuotantoprosesseja sekä
energiankulutusta. Näkökulmamme on nykyään paljon laajempi: tuotepakkauksiin, resepteihin, raakaaineiden

viljelyolosuhteisiin

ja

hankintaan

sekä

logistiikkaan

liittyvien

vastuullisuus-

ja

ympäristönäkökulmien arviointi on arkipäiväämme.
Ensimmäisenä elintarvikeyrityksenä Suomessa saavuttamamme EMAS-serti kaatin sekä ISO 14001
‒serti kaatin myötä tarkastelemme perusteellisesti ja säännöllisesti, mitkä ympäristöasiat ovat meille
merkittäviä, miten voimme niihin vaikuttaa ja miten voimme edelleen kehittää omaa toimintaamme ja
vastata tuleviin haasteisiin.
Olimme myös ensimmäinen mehunvalmistaja Suomessa,
joka on hyödyntänyt vastuullisista lähteistä tulevia FSCserti oituja pakkauslaminaatteja mehupakkauksissamme.
FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen
järjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä
maailman
sitoutuneet

metsävarojen
ottamaan

käytössä.

Olemme

huomioon

kierrätysjärjestelmät

lisäksi
Suomen

käyttämissämme

pakkausmateriaaleissa.
Viimeisen kahden vuoden aikana olemme panostaneet merkittävästi myös tuotteidemme
ravintoarvojen kehittämiseen terveellisempään suuntaan. Useista tuotesarjoistamme, kuten Marli
Juissi ja Marli Vital, on vähennetty 20‒30 % lisätyn sokerin määrää. Viime vuonna toimme
markkinoille kevyemmät makeuttamattomat Marli Hyvinvointijuomat. Keväällä 2018 olemme
lanseeranneet myös uudet makeuttamattomat Mehukatti Luomu annosmehut. Tuoteportfoliomme
vastaakin entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin tämänhetkisen sokerikeskustelun keskellä.
Edellisen ympäristöraporttimme valmistumisen jälkeen Eckes-Granini Finlandin tuotannossa on
tapahtunut

selkeä

rakenteellinen

muutos.

Olemme

siirtäneet

merkittävän

osan

kylmäketjutuotteidemme valmistuksesta Turkuun ja näiden energiaa enemmän tuotannossa vaativien
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tuotteiden osuuden kasvu on tiedostetusti haastanut myös energiankäytöllemme aikaisemmin
asetettuja tavoitteita. Tältä osin tuotantoprosessiemme optimointi on käynnissä ja tulemme edelleen
panostamaan energiankulutusta vähentäviin toimenpiteisiin.
Ostamamme sähköenergia on tuotettu 100-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä. Merkittävä
parannus ympäristönäkökulmasta tulee olemaan myös tehtaamme välittömään läheisyyteen
valmistuva bioenergiaa tuottava höyrylämpölaitos; tuotantoprosesseissa käyttämämme höyryenergia
on

tämän

jälkeen

tuotettu

ympäristöystävällisesti

käyttäen

pääpolttoaineena

puuhaketta.

Yrityksemme on lisäksi liittynyt vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen uudelle kaudelle vuosiksi
2017‒2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja
ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Vastuullinen ja tehokas
energiankäyttö vähentää ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä.

Timo Laukkanen
Toimitusjohtaja
Eckes-Granini Finland Oy Ab

Seuraava ympäristöraportti koskee Eckes-Granini Finland Oy Ab:n koko
organisaatiota.
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2. Eckes-Granini Finland

31.05.2018

Eckes-Granini Finland
Eckes-Granini Finlandin Turun tehdas aloitti toimintansa nykyisessä paikassaan 1975. Tehdas
sijaitsee teollisuusalueella osoitteessa Pansiontie 47 b, vain muutaman sadan metrin päässä
Itämerestä ja Turun saaristosta. Yrityksen historia alkaa vuodesta 1867, jolloin yritys perustettiin
Turussa. Tehdas on pysynyt samassa kaupungissa koko yrityksen olemassaolon ajan.
Omistuksellisesti Eckes-Granini Finland Oy Ab on osa Euroopan johtavaa mehuliiketoimintakonsernia
Eckes-Graninia, jolla on tytäryrityksiä useassa Euroopan maassa. Vuonna 1857 perustettu EckesGranini on perheyritys, jonka pääkonttori sijaitsee edelleen Saksassa, Nieder-Olmin kylässä.

Eckes-Granini Finland valmistaa nestemäisiä marja-, hedelmä- ja vihannestuotteita. Tiivisteraakaaineet tuodaan joko tankkiautoilla, kontteina tai tynnyreissä raaka-ainevarastoon, jonka lämpötila
vastaa jääkaappilämpötilaa. Raaka-ainevarastosta tiivisteet johdetaan putkistoja pitkin valmistustilaan,
josta tiivistesekoite ja muut lisätyt raaka-aineet 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. Tuotevesi valmistetaan tästä vedestä
puhdistamalla vesi partikkelisuodattimilla ja UV-yksiköllä sekä poistamalla vedestä happea. Myös
prosessin kaikki jäähdytysvedet otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Valtaosa vedestä kiertää
sisäisessä, suljetussa kierrossa. Prosessi- ja saniteettijätevedet johdetaan Turun kaupungin
jätevesijärjestelmään.
Viimeisenä merkittävänä tuotantomuutoksena Sievissä valmistettujen kylmäketjun tuotteiden
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valmistus siirrettiin Eckes-Granini Finlandin Turun tehtaalle vuonna 2017. Tästä syystä tehtaalle
rakennettiin koko kylmätuotantoketjun prosessi. Itse mehunvalmistukseen hankittiin tehokkaampi
sekoitusjärjestelmä vaakasäiliöineen. Lisäksi hankittiin uusi lämmönvaihdin, jonka kapasiteetti ja
käyttötarkoitus vastaavat paremmin uusia tuotteitamme. Uusille pakkaustankeille ja -linjoille hankittiin
myös sanitointilämmönvaihdin.
Eckes-Granini Finlandilla on 129 työntekijää (maaliskuu 2018). Tästä
määrästä keskimäärin 75 henkilöä valmistaa ja pakkaa noin 55 miljoonaa
litraa mehuja vuodessa yhdeksällä eri tuotantolinjalla. Tuotantoa on
viitenä päivänä viikossa ja tuotanto toimii pääosin keskeytyvässä
kolmivuorotyössä.
Suurin

osa

tuotteista

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.
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. Ympäristön kannalta viimeisin merkittävä muutos
tuoteportfolioon ovat markkinoille tulleet luomutuotteet. Eckes-Granini Finland valmistaa 2 dl
nestekartonkipakkauksiin pakattavia Mehukatti luomumehuja. Mehutuotetta voi kutsua luomuksi, kun
valmistusaineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Luomutuotteissa ei saa käyttää keinotekoisia värieikä makeutusaineita. Eckes-Granini Finland kuuluu luomuvalvonnan piiriin. Evira valvoo Suomessa
valmistettavien luomuelintarvikkeiden valmistusta ja vahvistaa auditoinnein luomun toteutumisen eri
tuotantoketjujen vaiheissa. Luomutuotantoa säätelee EU:n luomuasetus.

Vuosituotanto

n. 55 miljoonaa litraa

Tuotteet

Täysmehut, täysmehutiivisteet, nektarit, mehu- ja juomatiivisteet, mehut,
mehujuomat, muut juomat, marjakeitot, hedelmäsoseet, muut
hedelmävalmisteet

Tuotepakkaukset Nestekartonkipakkaukset, PET-pullot, lasipullot, HDPE-kanisterit
Henkilöstö

129

Sertifikaatit

EMAS – Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän sertifikaatti
ISO 14001:2015 – Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän sertifikaatti
FSC – Vastuullisen metsien käytön sertifikaatti (pakkausmateriaalivalmistajien
Tetra Pak / Elopak sertifikaatit)
SGF – Hedelmä- ja vihannesmehuteollisuuden laadun, turvallisuuden, aitouden ja
kestävän kehityksen sertifikaatti
Luomu – Luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän sertifikaatti
IFS Food – Laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifikaatti
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Laadunhallintajärjestelmä
Laajat laadunhallintamenetelmät on otettu käyttöön kaikissa Eckes-Granini Finlandin
toiminnoissa. Lain vaatimukset ylitetään monilla osa-alueilla.

Tärkeimmät seikat, jotka määrittävät päivittäistä pyrkimystämme parhaan
mahdollisen laadun saavuttamiseksi
Valitsemme

tavarantoimittajamme

huolellisesti

ja

varmistamme

heidän

laatunsa

ja

ympäristötietoisuutensa säännöllisillä auditoinneilla.
Useat

raaka-ainetoimittajamme

kuuluvat

hedelmä-

ja

vihannesmehumehuteollisuuden

kansainvälisen valvontajärjestön SGF:n (Sure-Global-Fair) vapaaehtoiseen valvontajärjestelmään.
Myös Eckes-Granini Finlandilla itsellään on SGF:n jäsenyys. Järjestön tarkoituksena on valvoa
tuotteiden laatua, turvallisuutta, aitoutta, kestävää kehitystä ja rehtiä kilpailua.
Päivitämme jatkuvasti HACCP-järjestelmäämme (Hazard Analysis and Critical Control Points).
Järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten
pisteiden analysoinnin kautta.
Seuraamme

koko

tuotantoprosessia

pitkälle

automatisoidulla

prosessinaikaisella

valvontajärjestelmällä. Laadunvarmistuslaboratorion tekemien mikrobiologisten viljelyiden avulla
varmistamme korkean hygieniatason.
Meillä on kattava hygieniaohjelma tuotantolaitteille.
Varmistamme tuotteiden jäljitettävyyden tietokoneavusteisilla järjestelmillä ja takaamme, että
jokainen Eckes-Granini Finlandin tehtaalta lähtevä tuote voidaan jäljittää taaksepäin yksittäisiin
raaka-aineisiin ja pakkauksiin.
Noudatamme kansainvälisten standardien mukaista kaksiosaista auditointistrategiaa: Sisäisten
auditointien lisäksi varmistamme korkean laatutasomme ulkoisilla IFS-serti oinneilla, joista
olemme saaneet jatkuvasti ”Higher Level” –tuloksen. IFS (International Food Standard) on
yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden arviointistandardi.
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3. Ympäristöpolitiikka
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Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikka
Eckes-Granini Finland Oy Ab:n (EGFin) toiminta-ajatus on tarjota kuluttajille korkealaatuisia
hedelmistä, marjoista ja vihanneksista valmistettuja nestemäisiä tuotteita. Näitä tuotteita myydään ja
markkinoidaan tunnettujen tuotemerkkien (mm. Marli, Mehukatti, God Morgon, granini, 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

ympäristönsuojeluun:

kestävän

kehityksen

periaatteiden

noudattamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä ympäristöjärjestelmän jatkuvaan
parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.
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
EGFin:n ympäristöpolitiikan mukaisesti keskeisiksi ympäristöpäämääriksi on valittu:
Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
Kierrätyksen tehostaminen
Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
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.
Ympäristöä

koskevat

vastuut

on

yrityksessä

määritelty.

Henkilökunnasta

koulutetaan

ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös sidosryhmille.
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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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4. Kestävä kehitys
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Kestävä kehitys – Hedelmästä lasiin
Arvomme
Sitoutuminen kestävään toimintaan 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.
Tämän

lisäksi

olemme

sitoutuneet

perinteisiin

arvoihin

kuten

luotettavuus, aitous ja avoimuus. Myös joustavuus ja käytännönläheisyys
päätöksenteossa ja toimissamme ovat meille tärkeitä arvoja.

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 profiilia.
Käyttämämme nestekartonkipakkaukset sekä myyntieräalustat/laatikot ovat kierrätettäviä
Olemme ensimmäinen vastuullisesta metsänhoidosta kertovan
FSC-merkinnän pakkauksissaan käyttöönottanut mehualan yritys
Suomessa
Juomavalmiit PET-pulloihin pakatut tuotteet ovat 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
9

Vuonna 2017 lisättyä sokeria sisältäviin Marli marjakeitto, Marli Vital ja Marli Juissi tuotesarjoihin
tehtiin 20–30 % lisätyn sokerin vähennys
Vain hedelmistä ja marjoista peräisin olevan alhaisen kaloripitoisuuden (12 kcal/100 ml) omaavat
Marli Hyvinvointijuomat lanseerattiin kesäksi 2017

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 huomioiden mahdolliset
muutokset markkinoiden muutoksessa ja tuotantorakenteessa
Uuden höyrylämpölaitoksen käyttöönotto vuonna 2018 yhteistyössä Artukaisten alueen muiden
teollisuusyritysten ja Turku Energian kanssa. Uusiutuvaan energiaan perustuva energialaitos on
vihreämpi tapa tuottaa höyryä.
Täysmehutiivistehankinnat keskitetään vain SGF-serti oiduille 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.

Ihmiset
Ihmiset saavat aikaan muutoksen – siitä olemme vakuuttuneita. Tästä syystä pidämme yrityksemme
tehtävänä luoda henkilökunnallemme olosuhteet, joissa he voivat menestyksekkäästi hoitaa
tehtäviänsä.
Tavoitteenamme on:
Elämänlaadun parantaminen sijoittamalla laajaan henkilöstön terveysvakuutukseen
Työympäristön turvallisuus: räätälöity työturvallisuuskoulutus kohteissa vuosittain / joka toinen
vuosi
Turvallisuuteen liittyvät investoinnit tuotantolinjoilla
Vanhempien

työntekijöiden

osa-aikaeläkkeen

toteutusmahdollisuuksien

selvittäminen

erityisvakuutuksen kautta
Säännölliset henkilöstökyselyt palautteen keräämiseksi ja kehityskohteiden löytämiseksi
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Pitkäaikainen, vakaa ja turvallinen työnantaja henkilöstölle (vuonna 2017 juhlistimme 150vuotista taivalta juomien valmistuksesta Turussa)
Vuosittaiset sosiaaliset projektit; paikallisten lasten urheilujoukkueiden tukeminen
Vuosina

2014-2016

15-17-vuotiaiden

teini-ikäisten

työllistäminen

brändilähettiläiksi

sosiaalisessa mediassa
Pohjoismaisen Team Rynkeby God Morgon hyväntekeväisyyspyöräilytapahtuman tukeminen
vuosittain. Tapahtumassa kerättiin vuonna 2017 Pohjoismaissa yhteensä n. 8,8 miljoona euroa
lasten syövän torjuntaan. Suomessa tapahtuman avulla kokoon saatu keräyssumma oli n. 567 000
€, joka lahjoitettiin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle sekä Sylva ry:lle syöpäsairaiden lasten ja
nuorten hyväksi.

Yritysvastuu
Yritysvastuu kestävässä kehityksessä merkitsee:
Läpinäkyvyyttä
Ei ainoastaan paikallista toimintaa
Kuluttajien ja asiakkaiden toiveiden huomioimista
Kipukohtien tunnistamista
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5. Ympäristöjärjestelmä
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Ympäristöjärjestelmä – Aktiivinen vastuu
Eckes-Granini kantaa ekologisen vastuunsa. Kaikki, mikä on hyväksi ympäristölle, auttaa myös yritystä
kehittymään. Kestävän kehityksen tavoittelu ja resurssien vastuullinen käyttö ovat useiden vuosien
ajan olleet Eckes-Granini Finlandin yritysfilosofian olennainen osa.
Eckes-Granini ‒konsernin sisällä Eckes-Granini Deutschland alkoi toteuttaa
ympäristöjärjestelmää hyvin varhaisessa vaiheessa. Vuonna 1991 DIN EN
ISO 14001 –standardiin perustuva järjestelmä otettiin käyttöön NiederOlmin toimipaikassa. Vuodesta 1996 Eckes-Granini Deutschland on
toteuttanut kansainvälisesti tunnettua EMAS-ympäristöjärjestelmää.
EMAS juontaa sanoista “Eco-Management and
Audit

Scheme”.

tahansa
periaatteet

ympäristöasioiden

ympäristösuojelun

tason

ympäristöasioiden

hallinnan

alan

Järjestelmä tarjoaa minkä
organisaatiolle

hallintaan,

jatkuvaa

millä

pyritään

parantamista.

välineenä EMAS

yhtenevät

perustuu

kohti

Modernina
yritysten

vapaaehtoiseen ympäristöjärjestelmään ja tämän vuoksi se ulottuu
lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle.
Eckes-Granini Finlandin EMAS-ympäristöjärjestelmän kehitys aloitettiin
alustavalla ympäristökatselmuksella vuonna 2014. Tämän katselmuksen
pohjalta tehtiin toimintasuunnitelma EMAS-vaatimusten täyttämiseksi.
Vuonna 2015 ulkopuolinen ympäristötodentaja tarkasti ensimmäisen kerran ympäristöjärjestelmän
vastaavuuden EMAS-vaatimuksiin ja Eckes-Granini Finlandille myönnettiin EMAS-serti kaatti
ensimmäisenä juomatalona Suomessa.
Vuonna 2017 EMAS-asetuksesta julkaistiin päivitetty versio, joka sisältää ISO 14001 ‒standardin
muuttuneet vaatimukset. Uusien vaatimusten täyttämiseksi Eckes-Granini Finlandissa tehtiin taas
ympäristöasioiden katselmus ja luotiin sen pohjalta toimintasuunnitelma. Todennus uusia EMASvaatimuksia vasten suoritettiin toukokuussa 2018.
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EMAS-järjestelmän toteuttaminen edellyttää, että yritys tarkastelee koko toimintaansa, tuotteitaan ja
palveluitaan

niiden

ympäristövaikutukset

huomioiden.

Määritelty

ympäristöpolitiikka

ja

ympäristöohjelma tavoitteineen tulee yhdessä kattavien tunnuslukujen kanssa selostaa säännöllisesti
ympäristöraportissa. Prosessissa tulee ottaa huomioon välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat ja
niiden ympäristövaikutukset, sekä lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Lisäksi EMASjärjestelmä vaatii ympäristönsuojelun tason jatkuvaa parantamista.
Aktiivinen

ja

kestävä

liiketoimintaamme.

panostaminen

Tästä

toimintamenetelmiemme

syystä

kehittämistä.

ympäristönsuojeluun
jatkamme

onkin

tuotteidemme,

Eckes-Granini

Finland

pyrkii

osa

menestyksekästä

pakkaustemme
aina

sekä

toiminnoissaan

noudattamaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista. Brändivalmistajalle on tärkeää myös
täyttää asiakkaidensa ekologiset vaatimukset.
Eckes-Granini Finland osallistuu vaativaan EMAS-prosessiin tällä kyseisellä ympäristöraportilla.
Täydellinen ympäristöraportti julkaistaan kolmen vuoden välein ja lisäksi vuosittain julkaistaan siihen
liittyvät päivitystiedot. Ympäristötodentaja tarkastaa jokaisen ympäristöraportin, ja mikäli selonteko
täyttää sille asetetut tarkat vaatimukset, se hyväksytään.
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5.1 Ympäristönsuojelu tarkoittaa

31.05.2018

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 ennemminkin jatkuvan parantamisen prosessi, jota
haluamme kehittää yhdessä työntekijöidemme, tavarantoimittajiemme, asiakkaidemme, kuluttajien
sekä kaikkien muiden osapuolten kanssa avoimen vuorovaikutuksen kautta. Teemme tiivistä
yhteistyötä myös viranomaisten kanssa.
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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 ympäristönsuojelun tavalla, jossa vastuut, roolit ja prosessit ovat läpinäkyviä.
Mittaamme toimintamme vaikutuksia ympäristölle, jotta voimme tehokkaasti arvioida politiikkaamme.

Työntekijöiden osallistumista
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

kuluttajapalvelupuhelimen tai internetin palautelomakkeen välityksellä.
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ympäristöasioissa joko

5.2 Ympäristönsuojelun saavutukset

31.05.2018

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
2004 Kartonkipuristimen käyttöönotto
2005 Lajittelun ja kierrätyksen tehostetaminen sekä henkilökunnan
koulutus
2005 Erillisen pahvipuristimen hankinta
2005 Materiaalien hyötykäyttöaste nousee vuoden 2001 6 %:sta 74 %:iin
2006 Materiaalien uudelleenkierrätyksen tehostaminen
2007 Materiaalien hyötykäyttöaste kasvaa 90 %:iin
2008 Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyminen
2009 Jätteiden lajittelupisteet yrityksen neuvottelutiloihin
2010 Mehukatti PET-muovipullot Palpan pantilliseen kierrätysjärjestelmään
2011 Soseraaka-aineiden osalta siirtyminen pakasteista aseptisiin lämpimässä säilyviin
2011 IFS-sertifikaatti Eckes-Granini Finlandille, sisältäen ympäristövastuuosion
2012 Luonnollisesti kevyempien, steviamakeutettujen Marli Vital 50 % vähemmän lisättyä sokeria –
tuotteiden lanseeraus
2012 Marli Luomu appelsiinitäysmehun lanseeraus
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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 PETmuovipulloon
2015 EMAS-ympäristösertifikaatti Eckes-Granini Finlandille
2016 Ilmastoinnin jäähdytyskoneen korvaaminen ilmalämpöpumpulla (toimistotila n. 440 m²)
2017 Energiatehokkuussopimusjärjestelmän uudelle kaudelle liittyminen
2017 Siirtyminen kokonaan uusiutuvista lähteistä tuotetun sähköenergian käyttöön
2017 Team Rynkeby – God Morgon hyväntekeväisyyspyöräily vakavasti sairaiden lasten hyväksi
2018 Mehukatti Luomu 2 dl lasten pillimehujen lanseeraus
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5.3 Ympäristönäkökohdat

31.05.2018

Ympäristönäkökohdat
Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä
rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä. Näkökohdista johtuvat ympäristövaikutukset
voivat olla joko haitallisia tai hyödyllisiä.

Käyttöhyödykkeet
Sähkö, höyry, kaukolämpö ja vesi 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.
Prosessilaajennuksen takia käyttöhyödykkeiden kulutus on noussut viime vuosina. Olemme kuitenkin
havainneet

uusia

hyviä

mahdollisuuksia

vähentää

energiankulutusta,

mm.

kylmäketjuun

valmistettavien tuotteiden jäähdyttämiseen käytettävän veden uudelleenhyödyntäminen. Näitä
parannuksia toteutetaan esimerkiksi osana energiatehokkuussopimuksen toimenpiteitä. Lisäksi
vuonna 2018 tapahtuu merkittävä muutos ympäristön kannalta parempaan suuntaan, kun
tehtaallamme käytettävän höyryn valmistukseen aletaan käyttää biopolttoainetta (puuhake)
fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Jätteet
Jätteet lajitellaan tehdasalueella koko henkilökunnan ja myös ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta.
Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava
paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, poltettava jäte, vaaralliset jätteet ja
kaatopaikkajätteet.
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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 2017 jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %.
Tuotekehitys-

ja

ostotoiminnot

ottavat

jatkuvasti

huomioon

käytettävien

materiaalien

ympäristöystävällisyyden ja kierrätysmahdollisuudet.

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.

Kooste merkittävistä ympäristönäkökohdista
Toiminto

Ympäristönäkökohta

Ympäristövaikutus

Mehunvalmistus

Veden kulutus

Luonnonvarojen
hupeneminen

Mehunvalmistus

Jäähdytysveden
uudelleenkäyttö

Luonnonvarojen
säästäminen

Mehunvalmistus,
pakkaaminen

Laitteiden sähkökulutus

Luonnonvarojen
hupeneminen

Pastörointi

Energiankulutus (sähkö,
kaukolämpö, höyry,
jäähdytys)

Luonnonvarojen
hupeneminen

Pakkaaminen

Energiankulutus

Luonnonvarojen
hupeneminen

Välitön/välillinen Jätehuolto

Tuotettujen jätteiden
jatkokäsittely
(kierrätyskelpoiset
jätteet)

Luonnonvarojen
säästäminen

Välilliset

Logistiikka: saapuva
materiaali (meri-,
maantie- ja
rautatiekuljetukset)

Päästöt ilmaan

Ilmastonmuutos,
luonnonvarojen kulutus,
paikallinen ilmanlaadun
heikkeneminen

Osto: raakaainehankintojen
logistiikka

Päästöt ilmaan,
fossiilisten
polttoaineiden kulutus

Ilmaston lämpeneminen,
uusiutumattomien
luonnonvarojen
hupeneminen

Energiantuotanto
(ulkoinen)

Höyryn valmistukseen
Luonnonvarojen
käytettävän polttoaineen säästäminen
ympäristöystävällisyys

Välittömät
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5.4 Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

31.05.2018

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
Toteutuma 2017
Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite

Sähkön ja veden kulutuksen sekä jäteveden tuottamisen optimointi tuotettua
1000 mehulitraa kohti

Toimenpide

Käyttöhyödykkeiden optimointisuunnitelma

Mittari
Optimointisuunnitelma toimenpiteineen määritelty ja laadittu.
(kokonaistavoite)
Vastuuhenkilö

Prosessi-insinööri

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Optimointisuunnitelman tiedonkeruu aloitettu

Toteutuma 2017

Uusien prosessitoimintojen optimointi ja sisäänajo kesti vuoden 2017 kesään
saakka. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seurantajakso ei ole vielä riittävän pitkä,
jotta uusien prosessilaitteistojen ominaiskulutuksesta eri sesonkiaikoina olisi
riittävästi tietoa. Optimointisuunnitelma voidaan tehdä valmiiksi vasta, kun
käyttöhyödykkeiden todellinen tilanne (kulutus tuotettua 1000 mehulitraa
kohti) on selvillä.

Tavoitteen
saavuttaminen

Käyttöhyödykekulutuksen datan keruu yhä käynnissä

Kierrätyksen tehostaminen
Tavoite

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen

Toimenpide

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

Mittari
Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit)
(kokonaistavoite)
Vastuuhenkilö

Ympäristövastaava

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät
ulkopuoliset) 53,8 % koulutettu

Toteutuma 2017

Oma tuotantohenkilöstö oli koulutettu jo aiemmin, mutta toimihenkilöiden
koulutus päätettiin siirtää maaliskuulle 2018. Kaikki ulkopuoliset koulutettu.

Tavoitteen
saavuttaminen

Tarvittava henkilöstö koulutettu

Tavoite

Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen

Toimenpide

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

Mittari

www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 % nousu
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(kokonaistavoite) / vuosi
Vastuuhenkilö

Kaupallinen johtaja

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 33 hlö / kk

Toteutuma 2017

Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 31 hlö / kk

Tavoitteen
saavuttaminen

Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2017, vaikka kierrätyssivusto uusittiin,
siirrettiin uuteen paikkaan ja linkki siihen lisättiin www-sivujen etusivulle. Syyksi
matalaan kävijämäärään epäillään sivustomuutoksesta mahdollisesti johtuvaa
laskentaviivettä.

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite

Kuljetusten optimointi

Toimenpide

1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta
2. Kuormansuunnittelun optimointi

Mittari (kokonaistavoite)

Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat

Vastuuhenkilö

Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Sopimukset vuodelle 2017 ympäristöliitteineen laadittava

Toteutuma 2017

Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet

Tavoitteen saavuttaminen

Tavoite saavutettu

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen
Tavoite

ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen

Toimenpide

1. Uuden aromivaraston liittäminen paloilmoitinjärjestelmään
2. Tilaluokitusdokumenttien tarkastaminen

Mittari
– Uusi aromivarasto liitetty paloilmoitinjärjestelmään
(kokonaistavoite) – Tilaluokitusdokumentit tarkastettu
Vastuuhenkilö

Ympäristövastaava

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Uusi aromivarasto sijaitsee erillisessä rakennuksen ulkopuolella olevassa
jäähdytetyssä tilassa. Tilaa ei ole liitetty paloilmoitinjärjestelmään.
Tilaluokitusdokumentit ovat päivittämättä nykytilannetta vastaavaksi.

Toteutuma 2017

Tilanluokitusdokumentit tarkastettu. Paloilmaisinjärjestelmän sijaan tilaan
tullaan asentamaan vuotoilmaisin, joka ilmoittaa mahdollisen ongelman
syntymisestä ennakoivasti huomattavasti aikaisemmin kuin savu- tai
lämpöilmaisimet.

Tavoitteen
saavuttaminen

Tilanluokitusdokumenttien osalta tavoite saavutettu vuonna 2017.
Paloilmasinjärjestelmästä keskusteltu viranomaisen kanssa ja päädytty
parempaan ratkaisuun (vuotoilmaisin). Ilmaisin tullaan asentamaan syksyllä
2018.
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Ympäristötietoisuuden lisääminen
Tavoite

Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle

Toimenpide

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

Mittari
Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
(kokonaistavoite)
Vastuuhenkilö

Kaupallinen johtaja

Aikataulu

2017

Lähtötilanne

Ympäristöselonteon päivitystiedot 2016 julkaisematta

Toteutuma 2017

Ympäristöselonteon päivitystiedot julkaistu yrityksen www-sivuilla.
Ympäristöasioista viestitty eri kanavien kautta omalle henkilöstölle ja
sidosryhmille.

Tavoitteen
saavuttaminen

Tavoite saavutettu
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Tavoitteet 2018
Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite

Energiankulutuksen optimointi

Toimenpide

Käyttöhyödykkeiden optimointi energiatehokkuussopimuksen toimenpideehdotusten sekä omien kartoitusten pohjalta

Mittari
Energiatehokkuus-vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden
(kokonaistavoite) toteuttaminen
Vastuuhenkilö

Prosessi-insinööri

Aikataulu

2018

Tavoite

Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa

Toimenpide

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävän höyrylämpölaitoksen käyttöönotto

Mittari (kokonaistavoite)

Höyrylämpölaitos käyttöönotettu ja liitetty EGFin:n tehtaaseen

Vastuuhenkilö

Prosessi-insinööri

Aikataulu

2018

Kierrätyksen tehostaminen
Tavoite

Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen

Toimenpide

Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta

Mittari (kokonaistavoite)

Koko tuotantohenkilöstö jatkokoulutettu

Vastuuhenkilö

Ympäristövastaava

Aikataulu

Q3 / 2018
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Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
Tavoite

Kuljetusliikkeiden sitouttaminen ympäristönsuojeluun

Toimenpide

Ympäristöliitteiden lisääminen kuljetussopimuksiin

Mittari (kokonaistavoite)

Vuosisopimuksiin lisätty ympäristöliitteet

Vastuuhenkilö

Logistiikka- ja ostopäällikkö

Aikataulu

Q1 / 2018

Ympäristötietoisuuden lisääminen
Tavoite

Energia-asioista viestiminen yrityksen sisällä

Toimenpide

Energiansäästöviikkoon osallistuminen

Mittari (kokonaistavoite)

Motivan energiansäästöviikkoon osallistuttu

Vastuuhenkilö

HR Specialist

Aikataulu

Q4 / 2018

Tavoite

Tiedonvälitys ympäristöasioista yrityksen ulkopuolelle

Toimenpide

Yritykseen tulevien ympäristöyhteydenottojen käsittely

Mittari (kokonaistavoite)

Yhteydenotoista 100 % käsitelty

Vastuuhenkilö

Kaupallinen johtaja

Aikataulu

2018
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5.5 Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset

31.05.2018

Lakisääteiset vaatimukset ja vapaaehtoiset sitoumukset
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, kemikaalilaki ja -asetus sekä pelastuslaki. Käytämme lakisääteisten vaatimusten
seurantaan ja vaatimusten täyttymisen arviointiin säädösrekisteripalvelua. Palvelun avulla saamme
tiedon uusista ja muuttuneista säädöksistä. Huomioimme säädösmuutokset toiminnassamme ja
todennamme kaikkien lakisääteisten vaatimusten noudattamisen vuosineljänneksittäin.
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Eckes-Granini Finlandille myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristölupa vuonna 2004 LounaisSuomen ympäristökeskuksen toimesta. Joulukuussa 2014 jätettiin hakemus toistaiseksi voimassa
olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto siirsi hakemuksen käsittelyn
Turun kaupungin ympäristönsuojeluun, joka antoi lokakuussa 2016 päätöksensä, että vanha, LounaisSuomen ympäristökeskuksen vuonna 2004 myöntämä ympäristölupa pysyy voimassa.

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.
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

Turun

kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Turun vesilaitokselle tarpeellisessa laajuudessa.
–

Tehtaan

toiminnasta

tulee

laatia

vuosittain

yhteenvetoraportti

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 Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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Vuonna 2017 Eckes-Granini Finland on toiminut ja raportoinut lupaehtojen mukaisesti. Eckes-Granini
Finland

raportoi

vuosittain

Turun

kaupungin

ympäristönsuojeluviranomaiselle

ja

Suomen

Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Lisäksi olemme velvollisia raportoimaan Tilastokeskukselle ja
Elintarviketeollisuusliitolle pyydettäessä.
Vapaaehtoisista sitoumuksista olemme jo toista kautta mukana työ- ja elinkeinoministeriön
koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. Uusi sopimuskausi käynnistyi vuonna 2017
ja kestää vuoteen 2025 saakka. Energiatehokkuussopimukset ovat koko Suomen laajuinen keino
edistää energian tehokasta käyttöä. Eckes-Granini Finlandissa on tehty energiakatselmus
energiatehokkuussopimukseen liittyen ja suunnitelmana on sopimuskauden aikana toteuttaa
katselmuksessa havaitut

soveltuvat

toimenpiteet.

raportoimme energia-asioista vuosittain Motiva Oy:lle.
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Energiatehokkuussopimukseen

liittyneenä

5.6 Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

31.05.2018

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 sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin
toimenpiteisiin. Vuonna 2017 ei kuitenkaan raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta tai
läheltä piti –tilannetta.
Vuonna 2017 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui yksi lievä ympäristöpoikkeama, joka liittyi
jäteveden korkeaan pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa jäteveden koontanäytteen
(keräysajankohta 11.‒12.4.2017) pH:n havaittiin lievästi ylittäneen raja-arvon. Ympäristövastaavan
tutkimuksissa syytä korkealle pH-arvolle ei kuitenkaan löytynyt ja havaittu poikkeama oli niin pieni,
että mittausepävarmuuskin voi olla selittävänä tekijänä.
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5.7 Henkilöstö ja sidosryhmät

31.05.2018

Henkilöstö ja sidosryhmät
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 ja sidosryhmät ovat osallisina.

Tärkeimmät seikat henkilöstön tiedottamisesta, koulutuksesta ja
osallistumisesta koskien ympäristöasioita Eckes-Granini Finlandissa:
Ajantasaista ympäristötietoa välitetään henkilöstölle yrityksen lehden, palaverien, ilmoitusten,
raporttien, infotelevisioiden ja intranetin kautta.
Ympäristönsuojelusta

vastaavat

henkilöt

työntekijät

saavat

ovat

velvoitettuja

ja

oikeutettuja

ympäristökoulutukseen.
Työhönottovaiheessa

perehdytyksen

Eckes-Granini

Finlandin

ympäristöjärjestelmään ja käytännön ympäristöasioihin.
Henkilöstölle

annetaan

ympäristöasioihin

liittyvää

jatkokoulutusta

koulutussuunnitelman

mukaisesti.
Ympäristöjohtamisen edustaja toimii yrityksen johtoryhmän jäsenenä.
Kehitysideatoiminnan kautta työntekijöillä ja myös sidosryhmiin kuuluvilla henkilöillä on
mahdollisuus osallistua ympäristöasioiden kehittämiseen.
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Yhteistyö sidosryhmien kanssa on ympäristövastuullisen toiminnan kannalta tärkeää. 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 2017 Eckes-Granini Finland sai kuluttajilta yhteensä 14 yhteydenottoa ympäristöasioihin
liittyen.

Useimmat

palautuspullojärjestelmää.
valitsemaan

aina

yhteydenotoista
Eckes-Granini

lopullisen

koskivat
Finlandin

käyttötarkoituksen

pakkausten

kierrätettävyyttä

valmistamat

kuluttajapakkaukset

mukaisesti

huomioiden

tai

pyritään

ympäristö-

ja

kierrätysnäkökulma. Esimerkiksi lähes 90 % käyttämästämme nestepakkauskartongista on FSCsertifioitua ja kaikki materiaalit voidaan jättää RINKI-kierrätyspisteelle.
Eckes-Granini Finland toimii itse aktiivisesti tavarantoimittajien ja alihankkijoiden suuntaan.
Sopimusyhteistyökumppaneita pyydetään allekirjoittamaan ympäristöliite sopimuksen osana ja
tehdasalueella vakituisesti toimivat alihankkijat koulutetaan mm. jätteiden lajitteluun. Lisäksi
sopimuskumppaneita auditoidaan.
Eckes-Graninissa on konsernin sisäistä yhteydenpitoa ympäristöasioihin liittyen. Konsernilla on mm.
työryhmä kestävään kehitykseen liittyen, jossa Suomenkin organisaatiolla on edustuksensa.
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5.8 Vastuuhenkilöt

31.05.2018

Vastuuhenkilöt
Timo Laukkanen
Toimitusjohtaja

Sakari Sainio
Tilaus-toimitusketjujohtaja
Johdon edustaja ympäristö- ja laatuasioissa

Torsti Hurmerinta
Kaupallinen johtaja
Kestävän kehityksen koordinaattori
Ympäristöviestintä (PR)

Olof Lindberg
Talousjohtaja
Riskinhallinan koordinaattori

Jukka Heimonen
HR-asiantuntija
Ympäristökoulutuksen koordinaattori
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Milla Ruohonen
Laatuasiantuntija
Laatu- ja ympäristöjärjestelmät
Ympäristöselonteko

Heikki Alajuuri
Teknikko
Ympäristövastaava
Kemikaalien käytönvalvoja
Ympäristökirjanpito

Pertti Pasma
Prosessi-insinööri
Suojelujohtaja
Energiavastuuhenkilö

Leena Mikkilä
Tuotekehityspäällikkö
Ympäristöasioiden hallinta uutuustuotteissa ja tuotemuutoksissa

Harri Juntunen
Logistiikka- ja ostopäällikkö
Logistiikan ja hankintojen ympäristövaikutusten hallinta
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Miika Aalto
Tuotantopäällikkö
Tuotannon ympäristövaikutusten hallinta

Esa Honkala
Tuotantoinsinööri
Työsuojelupäällikkö

Marko Hyttinen
Ennakkohuoltoteknikko
Tuotesuojeluvastaava

Hannele Nurminen
Laadunvarmistuslaboratorion tiiminvetäjä
Mittajärjestelmä- ja laboratoriokemikaalit

Nina Lindén
Tuote- ja viestintäpäällikkö
Ympäristöviestintä
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6. Materiaalitehokkuus

31.05.2018

Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus perustuu tehtaan input- ja output-tulokseen.

Kiinteistö
Biologinen monimuotoisuus
Kokonaismaa-alue

71 808 m²

Rakennusala

28 623 m²

Asfaltoidut alueet (muu kuin rakennuksilla katettu alue)

25 983 m²

Viheralueet

17 202 m²
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INPUT 2017

OUTPUT 2017

Raaka-aineet

12,4 miljoonaa kg

Kokonaislitrat

55,9 miljoonaa l

Nestekartonkipakkaukset

80,7 miljoonaa kpl

Nestekartonkipakkaukset

73,1 miljoonaa kpl

PET-pullot

1,0 miljoonaa kpl

Pullot ja kannut

5,7 miljoonaa kpl

Lasipullot

1,4 miljoonaa kpl

Jätevesi

118 765 m³

HDPE/PE-kannut

3,4 miljoonaa kpl

Jäte*

265,9 t

Sulkimet

55,0 miljoonaa kpl

CO2

Ei suoria päästöjä

Pillit

25,3 miljoonaa kpl

Etiketit

14,3 miljoonaa kpl

Aaltopahvit

5,8 miljoonaa kpl

Apuaineet

155,4 t

Veden kulutus

166 816 m³

Sähkön kulutus

6 057 717 kWh

Höyryn kulutus

5 918 452 kWh

Kaukolämmön kulutus

2 224 530 kWh

*Nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte,
kertalavat, puhdas puu, energiajae, poltettava jäte, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet
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7. Ympäristömittarit

31.05.2018

Ympäristömittarit
Energiankulutus
Energiankulutus (kWh / 1000 l mehua)

Sähkö
Höyry
Kaukolämpö
Todellinen kulutus
2015

2016

2017

Sähkö (kWh)

4 494 587

4 775 257

6 057 717

Höyry (kWh)

3 604 274

4 947 623

5 918 452

Kaukolämpö (kWh)

1 664 674

2 247 840

2 224 530

53,079

53,158

55,873

Tuotanto (miljoonaa l)

Vuonna 2017 sähkön ja höyryn kokonaiskulutus ja kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti kasvoivat
tuoteportfolion monipuolistumisen, pienempien eräkokojen sekä ennen kaikkea prosessilaajennuksen
(kylmäketjun tuotteiden valmistus) myötä. Uuden tuotantoteknologian asennus ja käyttöönotto
koeajojen ja validointien kera lisäsi jo sinällään energiankulutusta vuonna 2017.
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Kylmäketjun tuotteiden valmistukseen kuluvaa energiaa on helppo havainnollistaa vertaamalla saman
tuotteen pastörointiin ja jäähdyttämiseen kuluvaa energiaa, jos tuote valmistetaan viileästä
myytäväksi tai huoneenlämmöstä myytäväksi. Esimerkkinä käytetään smoothieta, jonka tapauksessa
kylmäketjutuotteen pastörointiin ja jäähdyttämiseen kuluu energiaa 390 kWh ja huoneenlämpöisen
tuotteen pastörointiin ja jäähdyttämiseen puolestaan vain 187 kWh. Kulutus tämän tuotteen kohdalla
on yli kaksinkertainen kylmäketjutuotteen tapauksessa verrattuna huoneenlämpöiseen.
Sähköenergiasta uusiutuvan suomalaisen tuulisähkön osuus oli 100 % ja kaiken kaikkiaan
kokonaisenergiasta uusiutuvan energian osuus oli 48 %. Tämä osuus tulee kasvamaan merkittävästi
lähitulevaisuudessa,

kun

tehtaallamme

käytettävän

höyryn

valmistukseen

aletaan

käyttää

biopolttoainetta (puuhake) fossiilisten polttoaineiden sijaan.
Kaukolämmön kokonaiskulutus ja kulutus 1000 tuotettua mehulitraa kohti olivat keskimääräisellä
tasolla edelliseen kymmeneen vuoteen verraten.
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Veden kulutus ja jäteveden tuottaminen
Veden ja jäteveden määrät (m³ / 1000 l mehua)

Vesi
Jätevesi
Todelliset määrät

Vesi (m³)
Jätevesi (m³)

2015

2016

2017

110 691

134 444

166 816

65 114

88 728

118 765

Vuonna 2017 veden ja jäteveden kokonaismäärät ja määrät 1000 tuotettua mehulitraa kohti
kasvoivat. Tämä johtui suurelta osin tuoteportfolion monipuolistumisesta, pienemmistä eräkoista
sekä ennen kaikkea prosessilaajennuksesta (kylmäketjun tuotteiden valmistus). Kylmäketjun
tuotteiden valmistusprosessissa kuluu runsaasti apujäähdytysvettä.
Jäteveden analyyseissa sen saastuneisuuden todettiin olevan keskimääräinen.
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Päästöt ilmaan
Ei suoria päästöjä

Käytetyimmän kemikaalin (emäspesukemikaali) kulutus
2015

2016

2017

Todellinen kulutus

42,0

36,0

54,0

Spesifinen kulutus (t / miljoona l mehua)

0,79

0,68

0,97

Emäspesukemikaalin kulutus kasvoi vuonna 2017 johtuen tuoteportfolion monipuolistumisesta,
pienemmistä eräkoista sekä ennen kaikkea prosessilaajennuksesta.

Jätemäärät
Kokonaisjäte (t)
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Eri jätetyypit (t)

Hyötykäyttöjäte
Kaatopaikkajäte
Vaarallinen jäte
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Kokonaisjäte (t / miljoona l mehua)

Todelliset määrät
2015

2016

2017

Kokonaisjäte (t)

299,6

292,0

265,9

Hyötykäyttöjäte (t)

294,3

286,3

260,9

Kaatopaikkajäte (t)

4,5

3,3

2,3

Vaarallinen jäte (t)

0,9

2,4

2,7

Hyötykäyttöjätteet lajeittain (t)
2015

2016

2017

Nestekartonkipakkaukset

47,0

53,3

50,3

Lasi

0

1,0

1,0

Metalli

58,7

83,6

66,9

Muovi

44,0

40,4

27,7

Pahvi

31,8

34,3

26,4

Paperi

1,1

1,7

1,5

Tuhottava paperi

0,4

1,0

1,4

Biojäte

1,7

1,7

1,7

Rakennusjäte

2,0

3,1

2,9

Kertalavat

46,9

29,1

50,1

Puhdas puu

9,8

3,4

0

Energiajae

43,1

25,9

25,5

Poltettava jäte

7,9

7,8

5,5
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Vaaralliset jätteet lajeittain (kg)
2015

2016

2017

Aerosolit

40

40

30

Akut

10

0

14

Aromit

0

0

0

Elektroniikkaromu (SER)

40

340

473

Elohopeapitoinen jäte

0

0

0

Happojäte

20

0

100

Kiinteä orgaaninen jäte (maalit, liimat)

130

780

579

Kiinteä öljyinen jäte

30

30

52

Käytetty voiteluöljy (jäteöljy)

60

870

190

Laboratoriojäte

0

0

20

Liuottimet

160

280

290

Loisteputket

240

40

930

Paristot

120

20

18

Eckes-Granini Finland toimii vain sellaisten ympäristöhuollon palveluntarjoajien kanssa, joilla on
viranomaisten myöntämä ympäristölupa. Kokonaisjätemäärä on jo useiden vuosien ajan jatkuvasti
vähentynyt. Vuonna 2017 kaikesta jätteestä 99 % kierrätettiin eri palveluntarjoajien kautta.
Vaarallisen jätteen ja myös kaatopaikkajätteen määrät olivat matalia suhteessa kokonaisjätemäärään.
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8. Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi

31.05.2018

Ympäristönsuojelu – Kaikkien eduksi
Me Eckes-Granini Finlandilla tiedämme, että ympäristöasioiden hallinta kannattaa!
Olemme sitoutuneet EMAS-ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan
parantamiseen.

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös
Inspecta Serti ointi Oy on akkreditoituna todentajana (FI-V-0001) tarkastanut Eckes-Granini Finland
Oy Ab:n ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu
2018-05-31, että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY)
N:o 1221/2009 vaatimukset.
Ympäristöselonteon tiedot päivitetään vuosittain.
Seuraava täydellinen ympäristöselonteko julkaistaan vuonna 2021.
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9. Sanastoa ja lyhenteitä

31.05.2018

Sanastoa ja lyhenteitä
”EMAS-asetus” eli Euroopan komission asetus (EU) 2017/1505 koskee organisaatioiden
vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. ”EMAS” juontaa
sanoista The

Eco-Management

and Audit

Scheme

ja on hallintatyökalu organisaatioille

ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi, raportoimiseksi ja kehittämiseksi.
”Ympäristöpolitiikka” on kokonaisuus organisaation yleisiä päämääriä ja linjauksia, mukaan lukien
lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja sitoumus pyrkiä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan
parantamiseen. Ympäristöpolitiikka luo puitteet toiminnan ja tavoitteiden määrittelyyn sekä
arviointiin.
”Ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen” kuvaa vuosittaista jatkuvan parantamisen
prosessia ympäristöjärjestelmän mitattavien saavutuksien kautta. Tämä parantaminen liittyy yrityksen
ympäristöpolitiikkaan ja tämän mukaisiin ympäristöpäämääriin ja yksittäisiin tavoitteisiin.
”Ympäristönäkökohdat” ovat organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osia, joilla on tai
voi olla vaikutuksia ympäristöön. ”Merkittävät ympäristönäkökohdat” puolestaan ovat sellaisia
ympäristönäkökohtia, joilla on tai voi olla merkittävä ympäristövaikutus.
”Välitön ympäristönäkökohta” tarkoittaa sellaista ympäristönäkökohtaa, joka liittyy organisaation
välittömässä hallinnassa oleviin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin.
”Välillinen ympäristönäkökohta” sen sijaan kuvaa ympäristönäkökohtaa, joka voi olla seurausta
organisaation vuorovaikutuksesta kolmansien osapuolten kanssa ja johon organisaatio voi vaikuttaa
kohtuullisessa määrin.
”Ympäristövaikutus” tarkoittaa kaikkia ympäristölle aiheutuvia haitallisia tai hyödyllisiä muutoksia,
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 saavutettavaksi asetettu yleinen
ympäristöpyrkimys.
”Ympäristötavoite” on ympäristöpäämääriin perustuva yksityiskohtaisesti määritelty toiminnan
tavoite, jonka tulee olla mahdollisimman hyvin mitattavissa.
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”Ympäristöjärjestelmä” on osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka koskee organisaation rakenteita,
toiminnan suunnittelua, vastuita, toimintatapoja, menettelyjä, prosesseja ja toimia, joita tarvitaan
ympäristöpolitiikan

kehittämiseen,

toteutukseen,

arviointiin

ja

jatkuvuuteen

sekä

ympäristönäkökohtien hallintaan.
”Todentaminen” on ulkopuolisen tarkastajan suorittama organisaatioon liittyvien ympäristöasioiden,
ympäristövaikutusten sekä ympäristönsuojelutoimien laaja tarkastus. Todennuksessa tarkastetaan,
täyttääkö organisaation ympäristöasioiden hallintajärjestelmä EMAS-asetuksen vaatimukset.
”Ympäristötodentaja”

on

yksittäinen

henkilö

tai

organisaatio,

jolla

on

lupa

suorittaa

ympäristötodentamisia EMAS-asetuksessa määriteltyjen vaatimusten ja menetelmien mukaisesti.
Todentaja ei saa olla sidoksissa todennettavaan organisaatioon.
”Kestävä kehitys” Eckes-Graninissa tarkoittaa vastuun ottamista siitä, että ekologiset, sosiaaliset ja
taloudelliset järjestelmät säilyvät tulevaisuuden sukupolville.
”EGFin” on Eckes-Granini Finland Oy Ab:n lyhenne.
”ISO

14001” on maailmanlaajuisen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisema ympäristöasioiden

hallintajärjestelmän standardi.
”FSC (Forest Stewardship Council)” on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka
päämäärä on edistää vastuullisuutta maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja
palveluille FSC-sertifikaatteja.
”SGF (Sure-Global-Fair)” on hedelmä- ja vihannesmehuteollisuuden laatua, turvallisuutta, aitoutta ja
kestävää kehitystä valvova järjestö.
”Luomu” on lyhenne luonnonmukaisesta ja tarkoittaa valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin
sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. EckesGranini Finland kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.
”IFS (International Featured Standards)” on kansainvälisiä standardeja julkaiseva ja ylläpitävä taho.
”IFS Food” on Eckes-Granini Finlandissa käytössä oleva elintarvikkeiden laadun ja tuoteturvallisuuden
hallintajärjestelmä. Standardin vaatimusten täyttyminen arvioidaan vuosittain ulkopuolisen tarkastajan
toimesta.
”HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)” –järjestelmä varmistaa korkealaatuisen
elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.
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Sähköiset yhteydenotot: www.eckes-granini.fi / Ota yhteyttä
Puhelin: 020 720 7300
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Kuvien oikeudet
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