
Miten juomavalmistaja vähentää ja 
hyvittää päästöjään

Finn Spring Oy



Juomien valmistusta luonnon 
hyvinvoinnista huolehtien

• Finn Spring on vuonna 1991 perustettu 
keskipohjalainen perheyritys, joka valmistaa ja kehittää 
kuluttajia kiinnostavia korkealaatuisia juomia omille 
tuotemerkeilleen sekä sopimusvalmistajana 
asiakkaiden tuotemerkeille

• Satahenkinen henkilöstömme valmistaa vuosittain noin 
100 miljoonaa litraa juomia tuotantolaitoksillamme 
Toholammilla ja Lestijärvellä sekä ruotsalaisessa 
tytäryhtiössämme Guttsta Källassa

• Olemassaolomme perustuu puhtaaseen Multilan 
luonnonlähteen veteen ja hiilijalanjälkemme 
minimointi on liiketoimintamme ytimessä

• Haluamme omalla esimerkillämme edistää 
kestävämpää juomateollisuutta. Pyrimme pitämään 
tuotantomme päästöt niin pieninä kuin mahdollista ja 
etsimme jatkuvasti uusia tapoja pienentää 
hiilijalanjälkeämme.



Miten olemme vähentäneet 
päästöjämme

MATERIAALIT

• Olemme aktiivisesti vähentäneet pakkausmateriaalien käyttöä pulloja 
ohentamalla ja korkkeja pienentämällä. Hyödynnämme 
pakkauksissamme myös koko ajan enemmän kierrätysmateriaaleja.

• Vuonna 2020 lanseerasimme vastuullisuuteen perustuvan Villi-
tuotemerkin, jonka pullot ovat 100 % kierrätettyä muovia (rPET). 
Myös juomien monipakkausten kääre on valtaosin kierrätysmuovia.

ENERGIANKULUTUS

• Olemme tehostaneet tuotantomme energiankulutusta ja 
tuotantolaitoksillamme on käytetty ainoastaan uusiutuvaa energiaa 
vuodesta 2017. Ostamamme sähkö on EKOenergia-merkittyä 
kotimaista tuulivoimaa.

• Lisäksi tuotantolaitoksillamme on käytössä aurinkopaneelit, joilla 
tuotamme parhaimpina päivinä jopa noin 20 % energiatarpeestamme. 
Lestijärven automaattivarasto toimii aurinkopaneelien ansiosta 
hiilineutraalisti.

• Olemme siirtyneet käyttämään lämmityksessä osittain puupellettiä

LOGISTIIKKA

• Toimitamme lähtökohtaisesti juomat täysinä kuormina 
keskusliikkeille ja tukuille



Hiilijalanjälki hyvitetty 
vuodesta 2010

• Hiilijalanjälki on mittari, jonka avulla arvioidaan 
erilaisten tekojen vaikutusta ilmastonmuutokseen

• ”Mitä emme voi vähentää, sen hyvitämme”. Laskemme 
yhteen omien tuotemerkkiemme (Villi, SPRING ja 
SPRING AQUA Premium) päästöt, jotka jäävät jäljelle 
päästövähennystoimiemme jälkeen.

• Hiilijalanjäljen laskennassa huomioidaan päästöt aina 
energiankäytöstä raaka-ainehankintoihin ja logistiikkaan

• Olemme hyvittäneet omien tuotemerkkiemme 
hiilijalanjäljen kokonaisuudessaan jo vuodesta 2010

• Hyvityksemme tapahtuu investoimalla vuosittaisia 
päästöjämme vastaava rahasumma vapaaehtoisiin 
päästöoikeuksiin

• Investoimme kansainvälisiin Gold Standard -
sertifioituihin päästöttömiin ilmastohankkeisiin – tällä 
hetkellä metsityshankkeeseen Etiopiassa



FINN SPRING OY
Lylyntie 29, 69410 Sykäräinen, Finland

+358 6 862 3161 | info@finnspring.fi | www.finnspring.fi

mailto:info@finnspring.fi
http://www.finnspring.fi/

	Miten juomavalmistaja vähentää ja hyvittää päästöjään
	Juomien valmistusta luonnon hyvinvoinnista huolehtien
	Miten olemme vähentäneet päästöjämme
	Hiilijalanjälki hyvitetty vuodesta 2010
	Dia numero 5

