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JUOMIA
TOSITARKOITUKSELLA
Kestävä kehitys on Carlsbergkonsernin toiminnan ytimessä,
ja se ohjaa konsernin kaikkea
tekemistä kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Ratkaisujen aika
on nyt. Siksi Carlsberg lanseerasi
vuonna 2017 uuden kestävän
kehityksen ohjelman Together
Towards Zero eli Yhdessä kohti
NOLLAA, joka nostaa tieteeseen
ja kumppanuuteen perustuvan
kestävän toiminnan panimoteollisuudessa aivan uudelle tasolle.

Konsernin kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet neljälle Carlsbergin liiketoi
minnan kannalta olennaisimmalle osa-alueelle:
NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa,
NOLLA vastuutonta juomista sekä NOLLA
työtapaturmaa. Näille kaikille on asetettu
mitattavat tavoitteet vuosille 2022 ja 2030.
Yhteistyö on ratkaisevassa asemassa tavoitteiden saavuttamiseksi. Monien paikallisten
kumppanuuksien lisäksi konserni liittyi vuonna
2017 uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä
edistäviin RE100 ja We Mean Business -verkostoihin sekä Maailman talousfoorumin pääjohtajien Climate Leaders -aloitteeseen.

Vuosi 2017 ei kuitenkaan ollut pelkkää suunnittelua. Konsernin eri puolilla toteutettiin konkreettisia uudistuksia. Esimerkiksi Falkenbergin
panimo Ruotsissa käyttää nyt ainoastaan
hiilineutraalia energiaa, mikä on yksi etappi
kohti vuoden 2030 nollatavoitetta. Maailmanlaajuisesti Carlsberg-konsernissa vähennettiin
hiilidioksidipäästöjä 16 % verrattuna vertailuvuoteen 2015, ja 46 % konsernin käyttämästä
sähköstä oli peräisin uusiutuvista lähteistä.
Konserni tavoitti yli 70 miljoonaa kuluttajaa
vastuullisen juomisen kampanjoilla, ja veden
kulutuksen vähentämistä konsernin panimoilla
jatkettiin. Työtapaturmat vähenivät merkittävästi.
Carlsberg on edelläkävijöiden joukossa todentamassa yritysten keskeistä roolia maapallon
kestävän kehityksen haasteiden ratkaisijana.
Kunnianhimoinen näkökulma hyödyttää paitsi
yhteistä planeettaamme myös yrityksiä ja
koko yhteiskuntaa. Ainoastaan rohkeat tavoitteet inspiroivat tekemään mullistavia innovaatioita, joita maailma nyt tarvitsee.
Cees ’t Hart
Carlsberg-konsernin pääjohtaja
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MÄÄRÄTIETOISESTI
KOHTI NOLLAA
Suomi sai uuden alkoholilain vuoden 2018 alussa. Olisiko nyt aika puhua
oluen ympäristövaikutuksista prosenttien sijaan? Keravalla valmistettua
olutta voi juoda hyvällä omallatunnolla, koska teemme oluemme
kestävästi. Ollaksemme jatkuvasti parempia asetamme tavoitteemme
korkealle Carlsbergin Together Towards Zero -ohjelman hengessä.
Oluesta on viime vuosina ollut paljon puhetta
Suomessa pitkään odotetun alkoholilakiuudistuksen takia. Itse aloin seurata keskustelua
viime vuoden elokuussa, jolloin aloitin Sinebrychoffin toimitusjohtajana. Laki tuli, ja
ensimmäiset signaalit viittaavat siihen, että
kuluttajat suhtautuvat muutoksiin maltillisesti
ja että oluessa alkoholivahvuuden sijaan tärkeämpää on makujen kirjo.
Pääosa Sinebrychoffin juomien hiilidioksidi
päästöistä muodostuu muualla kuin panimossa:
valmistuksen osuus on ainoastaan 7 %. Viime
vuonna säästimme energiaa 400 omakotitalon
energiankulutuksen verran. Tämä oli mahdollista, koska vuonna 2016 investoimme panimollamme lämmön talteenottoon. Lisäksi siihen
vaikuttivat ilmanvaihdon modernisointi -projekti
ja normaali arkinen työmme prosessiemme
tehostamiseksi ja optimoimiseksi.
Vaikka vettä on järvirikkaassa Suomessa
runsaasti, käytämme sitä nuukasti ja pyrimme
hukkakäytön minimoimiseen. Samalla

edistämme Itämeren tervehtymistä, johon haluamme Elävä Itämeri -säätiölle tekemiemme
sitoumusten avulla vaikuttaa.
Together Toward Zero -tavoitteisiin kuuluu alkoholin vastuuttoman käytön vähentäminen.
Viime vuoden iso satsauksemme oli alkoholittoman Koff Crispin tuominen markkinoille.
Olen iloinen, että tämä juomakategoria löytää
jatkuvasti uusia kuluttajia ja kulutustilanteita.
Urheilusuorituksen jälkeisenä palautusjuomana alkoholiton olut on verraton.
Olen erityisen iloinen siitä, että vaikka emme
päässeet työturvallisuuden osalta tavoitteisiimme, saimme Carlsberg-konsernilta Best
Improver eli Paras Parantaja -palkinnon. Haluan
kiittää kaikkia sinebrychoffilaisia työturvallisuuden ottamisesta vakavasti sekä ylipäätään
hyvästä työstä ja suorituksesta vuonna 2017.
Aiempien vuosien tapaan toteutimme viime
vuonna mainetutkimuksen ja kysyimme oman
talon väeltä, kuluttajilta, asiakkailtamme,

median edustajilta sekä päätöksentekijöiltä
mielipidettä muun muassa yhtiömme vastuullisuudesta. Sinebrychoffilaiset ja asiakkaat
antoivat hyvät arviot. Nämä kaksi sidosryhmää
ovat olleet viestiemme keskeisiä kohderyhmiä.
Tavoittaaksemme faktoilla myös muut sidosryhmät teemme vuosittain kestävän kehityksen katsauksen siitä, miten me valmistamme
olutta ja muita juomiamme. Toivon, että tieto
siitä, että myös suuri voi olla vastuullista,
saavuttaa jatkossa kaikki suomalaiset entistä
paremmin.
Anders Frydenlund
Toimitusjohtaja
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PAREMMAN HUOMISEN
PUOLESTA
Carlsbergin perustajia motivoi
kunnianhimoinen tavoite tehdä
tästä päivästä ja huomisesta
jatkuvasti parempi. Runsaat
170 vuotta myöhemmin yhtiö
on edelleen sitoutunut samaan.

Analyysin tulokset ja kansainväliset mega
trendit, kuten ilmastonmuutos ja vesivarojen
niukkuus, ovat ohjanneet konsernin kestävän
kehityksen ohjelman Yhdessä kohti NOLLAA
laatimista. Olennaisuusanalyysin tulos on
luonteva, kun otetaan huomioon konsernin
liiketoiminnan luonne: oluiden, virvoitus- ja
muiden juominen valmistus, jakelu ja myynti.

Carlsberg pyrkii edelläkävijyyteen kestävän
kehityksen mukaisessa liiketoiminnassa. Kestävyys ohjaa kaikkea tekemistä, sillä se on ainoa
järkevä liiketoiminnan perusta. Se mahdollistaa
pitkän aikavälin kannattavuuden ja hyödyttää
koko yhteiskuntaa.

SINEBRYCHOFF VAALII
PERUSTAJIENSA PERINTÖÄ

KONSERNIN STRATEGIAN YDIN
Kestävä kehitys on linkitetty SAIL’22 -konserni
strategiaan osana voittajakulttuurin luomista.
Yhtiön tavoitteena on osallistua paremman
yhteiskunnan rakentamiseen siellä, missä se
toimii ja missä sen juomia myydään ja nautitaan. Vuonna 2017 Carlsberg tarkensi kestävän
kehityksen tavoitteitaan ja pitkän aikavälin
toimenpiteitään.

PAINOPISTE OLENNAISIMPIIN ASIOIHIN
Vuonna 2016 Carlsberg toteutti vastuullisuuden
olennaisuusanalyysin yhteistyössä Business
for Social Responsibility -järjestön kanssa.
Analyysissä tunnistettiin olennaisimmat kes
tävään kehitykseen liittyvät johtamisen näkökulmat, riskit ja vaikutukset liiketoimintaan.

Yritykset jättävät monenlaisia jälkiä siihen
yhteisöön, missä ne toimivat. Yhteisö voi olla
kylä, kaupunki tai koko maailma. Sinebrychoffin
toiminta-alue on kansainvälinen, emoyhtiönsä
Carlsbergin kautta lähes globaali. Silti yhtiö
näkyy ja vaikuttaa erityisesti paikallisesti Kera
valla, missä yhtiön tuotteet valmistetaan; ja
Suomessa, missä yhtiö on osa maan teollisuusja kulttuurihistoriaa. Sinebrychoff pyrkii siihen,
että sen jättämät jäljet olisivat mahdollisimman
kestäviä ja myönteisiä.
Sinebrychoffin suku, etenkin Paul Sinebrychoff
nuorempi ja hänen vaimonsa Fanny, olivat aikansa merkittäviä taidemesenaatteja ja sosiaalisen vastuun kantajia. Suvun nimeä kantavana
yhtiönä haluamme vaalia heidän perintöään
mahdollisimman hyvin.

RAPORTIN
SISÄLTÖ
Sinebrychoffin vuoden 2017 kestävän
kehityksen raportti kuvaa Carlsbergin
konsernitason kestävän kehityksen
ohjelman Yhdessä kohti NOLLAA
painopisteet ja tavoitteet sekä niiden
toteutuksen Sinebrychoffin toiminnassa.
Raportoimme keskeisistä toimenpiteistämme, tuloksistamme ja lähiaikojen
tavoitteista.
Sinebrychoffin vastuullisuustyö ei rajoitu
Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelmaan.
Toimintaamme ohjaavat Carlsbergkonsernin liiketoiminnan eettiset peri
aatteet. Yhdessä kohti NOLLAA
-työturvallisuustavoitteiden lisäksi turvaamme henkilöstömme hyvinvointia
kattavilla työterveydenhuollon palveluilla ja jo usean vuoden ajan toteutetulla
Hyppy hyvään -ohjelmalla. Näistä ja
muista vastuullisuusteemoista kerromme Sinebrychoffin verkkosivuilla.
Lanseeraamme vuonna 2018 myös
Sinebrychoffin ajankohtaisista kestävän
kehityksen asioista kertovan uutiskirjeen
Kestävästi Keravalta – Sinebrychoff.
Pysy kanavilla!
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YHDESSÄ
KOHTI NOLLAA
Carlsberg laati uuden kestävän
kehityksen ohjelman Yhdessä
kohti NOLLAA vuonna 2017.
Ohjelma korostaa yhtiön
sitoutumista kestävään
kehitykseen.
Ohjelman neljä osa-aluetta ovat: NOLLA hiilijalanjälkeä, NOLLA vesihukkaa, NOLLA vastuutonta juomista ja NOLLA työtapaturmaa.
Jokaiselle osa-alueelle on asetettu mitattavat
tavoitteet vuosille 2022 ja 2030.
Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelma on laadittu
yhteistyössä maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa tieteelliseltä pohjalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa yhteen
sopiva ohjelma on hyvin kunnianhimoinen.
Sen päästövähennystavoitteet noudattavat
Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoi
sempaa linjausta, jonka mukaan maapallon
ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan
1,5 celsiusasteeseen kuluvalla vuosisadalla.
Kestävän kehityksen ohjelma auttaa varmistamaan, että konsernissa vähennetään riskejä 
ja vahvistetaan liiketoimintaa samalla, kun
ollaan mukana yhteiskunnan kehittämisessä.
Toimialan riskeihin kuuluvat esimerkiksi käyttöhyödykkeiden, kuten veden ja energian, odo-

tettavissa olevat hinnankorotukset. Samalla
avautuu kuitenkin uusia mahdollisuuksia, kuten
uusiutuvan energian hinnan aleneminen ja kuluttajien kasvava kiinnostus kestävän kehityksen
mukaisia tuotteita kohtaan.
Vähentyneet työtapaturmat tekevät Carlsbergista entistä houkuttelevamman työpaikan, ja
näyttävät ulostulot vastuullisen juomisen edistämiseksi vahvistavat konsernin vastuullisuutta. Yhdessä kohti NOLLAA -ohjelma muovaa
konsernin liiketoimintaa joustavammaksi ja
muutosvalmiimmaksi ja tukee sekä lyhyen
että pitkän aikavälin menestystä.
Myös konsernin arvoketju hyötyy kehityksestä.
Kunnianhimoiset tavoitteet tarjoavat tavaran
toimittajille ja liikekumppaneille mahdollisuuksia jatkuvaan parantamiseen. Konsernissa uskotaan, että haastavat tavoitteet tehostavat innovointia myös panimoteollisuuteen kytköksissä
olevilla aloilla. Luovuus ravitsee koko arvoketjua, jolloin kaikki toimijat edistävät kestävämpää tulevaisuutta. Yhteistyöllä tavoitteet ovat
saavutettavissa.

Katso video ja lue lisää:
https://www.youtube.com/CarlsbergGroup
https://sinebrychoff.fi/vastuu/tavoitteemme/

NOLLA
VESIHUKKAA
NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ

NOLLA
VASTUUTONTA
JUOMISTA

YHDESSÄ
KOHTI
NOLLAA

NOLLA
TYÖTAPATURMAA
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PÄÄMÄÄRÄT JA TAVOITTEET
KOHTI NOLLAA
NOLLA
VASTUUTONTA
JUOMISTA

NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ
Carlsbergin panimot ovat hiilivapaita energian
käytön suhteen vuoteen 2030 mennessä. Kaikki
panimot käyttävät sataprosenttisesti uusiutuvaa
sähköä viimeistään vuonna 2022. Carlsberg
vähentää juomien arvoketjujen hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä yhteistyössä ketjun muiden toimijoiden kanssa.

Laajentaakseen kuluttajien valinnanmahdollisuuksia Carlsberg tarjoaa alkoholittomia oluita
kaikilla markkinoillaan vuoteen 2022 mennessä.
Konsernin juomapakkauksissa ja viestintäkana
vissa viestitään vastuullisesta juomisesta ja
juomien ravintosisällöistä sekä kannustetaan
vastuullisiin juomatapoihin yhteistyössä
kumppaneiden kanssa.

NOLLA
VESIHUKKAA
Carlsberg-konsernin vedenkulutus vähenee
50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Konserni kehittää vastuullista veden käyttöä
ja turvaa vesivarantoja yhteistyökumppa
neiden kanssa vesiniukkuusalueilla.

NOLLA
TYÖTAPATURMAA
Carlsberg-konsernin panimot vähentävät
työtapaturmia vuosi vuodelta saavuttaakseen
vuoden 2030 tavoitteen: NOLLA työtapaturmaa.
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OLENNAISIMMAT YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ

NOLLA
VESIHUKKAA

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kutsuvat hallituksia,
kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja kansalaisia tekoihin
köyhyyden ja epätasa-arvon poistamiseksi sekä
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
* 7.2 Lisätä vuoteen 2030
mennessä uusiutuvan
energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden
yhdistelmässä.
7.3 Tuplata vuoteen 2030
mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

Kaikki tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät vahvasti toisiinsa. Carlsberg
pyrkii vaikuttamaan niihin, jotka ovat olennaisimpia konsernin liiketoiminnan
kannalta ja joiden edistämiseksi konserni ja sen panimot voivat tehdä eniten.

KONSERNIN TOIMINTAA LÄPILEIKKAAVAT
YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

* 13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin
ja luonnonkatastrofeihin.
* 13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen,
sopeutumiseen, vaikutusten
lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

NOLLA
VASTUUTONTA
JUOMISTA

* 12.2 Saavuttaa
vuoteen 2030 mennessä
luonnonvarojen kestävä
ja tehokas käyttö.
12.5 Vähentää vuoteen
2030 mennessä merkit
tävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn,
kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

* 12.9 Tukea kehitysmaita
tieteellisten ja teknologisten valmiuksiensa vahvistamisessa, jotta ne voivat
siirtyä kestävämpiin kulutus- ja tuotantotapoihin

17.16 Tehostaa kestävän
kehityksen globaalia kumppanuutta ja täydentää sitä
useiden sidosryhmien kumppanuuksilla, jotka jalkauttavat ja jakavat tietoja, asiantuntemusta, teknologiaa ja
rahoitusresursseja kestävän
kehityksen tavoitteiden tueksi kaikissa maissa, erityisesti
kehitysmaissa.

17.17 Kannustaa ja edistää tehokkaita julkisia,
julkisen ja yksityisen
sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välisiä
kumppanuuksia niiden
oman asiantuntemuksen
ja resursointistrategioiden pohjalta.

3.5 Tehostaa päihteiden,
mukaan lukien huumeiden
ja alkoholin, väärinkäytön
ehkäisemistä ja hoitoa.

* 3.6 Puolittaa vuoteen
2020 mennessä maailmanlaajuisten liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrä.

6.4 Lisätä vuoteen 2030
mennessä merkittävästi
vedenkäytön tehokkuutta
kaikilla sektoreilla, varmistaa kestävä vedenotto ja
makean veden riittävyys
vesipulan ehkäisemiseksi
sekä vähentää merkittävästi vesipulasta kärsivien
määrää.

* 6.5 Toteuttaa vuoteen
2030 mennessä integroitu
vesivarojen hallinta kaikilla
tasoilla esimerkiksi valtioiden välisellä yhteistyöllä
tarpeen mukaan.

NOLLA
TYÖTAPATURMAA

8.8 Suojata työelämän oikeuksia
ja taata turvallinen työympäristö
kaikille työntekijöille, mukaan lukien
siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja
epävarmassa työsuhteessa oleville.

* Uudet tavoitteet
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NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ
Kuvassa Joonas Makkonen,
käytönvalvoja, käyttöhyödykeosasto
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NOLLA HIILIJALANJÄLKEÄ

NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ
TAVOITTEET 2030

0
30 %

ENERGIATUOTANNON
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
PANIMOILLA
PIENEMPI HIILIJALAN
JÄLKI ARVOKETJUSSA
(BEER-IN-HAND)

TAVOITTEET 2022

50 %
100 %
0
15 %
100 %
30

PIENEMMÄT ENERGIATUOTANNON HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT PANIMOILLA
SÄHKÖSTÄ
UUSIUTUVISTA
ENERGIALÄHTEISTÄ

LOPETAMME HIILEN
KÄYTÖN PANIMOILLA
PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI ARVOKETJUSSA
(BEER-IN-HAND)
KYLMÄLAITEOSTOT,
JOIDEN ILMASTO
VAIKUTUS ON PIENI

PÄÄMÄÄRÄ
Ilmastonmuutos on yksi aikamme vaikeimmista ongelmista.
Sen torjuminen edellyttää siirtymistä vähähiiliseen talouteen.
Kuten Pariisin ilmastosopimuksessakin todetaan, yrityksillä
on keskeinen rooli ratkaisujen luomisessa.

NOLLA hiilijalanjälkeä -tavoite noudattaa Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisempaa
linjausta, jonka mukaan maapallon ilmaston
lämpeneminen pyritään rajaamaan 1,5 celsius
asteeseen.

CARLSBERG-KONSERNIN TAVOITTEET
Yhdessä riippumattoman, voittoa tavoittelemattoman Carbon Trust -järjestön ilmastoasiantuntijoiden kanssa Carlsberg määritteli
vertailupohjana käytettävän hiilijalanjäljen ja
asetti tutkimukseen perustuvat hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet.

Panimoita koskevan tavoitteen lisäksi konserni
pyrkii vähentämään koko arvoketjun* hiilidioksidipäästöjä 30 % verrattuna vuoteen 2015.
Vuoden 2022 välitavoitteet vauhdittavat kehitystä: 50 %:n vähennys päästöissä, siirtyminen
sataprosenttisesti uusiutuvaan sähköön sekä
kivihiileen pohjautuvan energian käytön lopettaminen panimoilla.
Vuoteen 2022 mennessä tavoitteena on lisäksi
pienentää arvoketjun hiilijalanjälkeä 15 %, ostaa
vain sellaisia kylmälaitteita ja jäähdytysjärjestelmiä, joilla on pieni ilmastovaikutus sekä perustaa
30 kumppanuutta tavarantoimittajien kanssa.

Carlsberg aikoo eliminoida panimoidensa
hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä.
Tavoite on haastava, ja se voidaan saavuttaa
vain tehokkaasti kohdennetuilla toimenpiteillä
ja innovaatioilla.

YHTEISTYÖ 30 KUMPPANIN
KANSSA YHTEISEN HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMISEKSI
* hiilidioksidipäästöt pellolta kuluttajalle

KESTÄVÄ KEHITYS 2017 NOLLA HIILIJALANJÄLKEÄ

TAVOITTEENA
1,5°C

CARLSBERGIN NUORTEN TUTKIJOIDEN
YHTEISÖ

VUOSITTAISET
KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

Tukeakseen NOLLA-tavoitteiden saavuttamista
Carlsberg on perustanut nuorten tutkijoiden yhteisön (Carlsberg Young Scientists Community).

Lähde: UN Environment Emissions Gap Report 2017

Carlsbergin Yhdessä kohti
NOLLAA -tavoitteet tukevat
Pariisin ilmastosopimuksen
kunnianhimoisempaa
tavoitetta rajoittaa ilmaston
lämpeneminen 1,5 celsius
asteeseen.
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Viimeisimpien YK:n arvioiden mukaan
Pariisin ilmastosopimuksen kansallisten
sitoumusten (Nationally Determined
Contributions, NDC) mukaiset toimen
piteet johtaisivat maapallon lämpenemiseen yli kolmella celsiusasteella
tämän vuosisadan loppuun mennessä.
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Yhteisöä koordinoi Carlsbergin tutkimuslaboratorio, ja yhteistyössä konsernin toimitusketjutoimintojen, liikekumppaneiden sekä korkeakoulujen kanssa se kehittää uusia, innovatiivisia
tapoja hiilidioksidipäästöjen eliminoimiseksi ja
vesihukan pienentämiseksi. Yhteistyön tulokset
on tarkoitettu sekä Carlsbergin että koko yhteiskunnan käyttöön.
Yhteisöltä odotetaan ehdotuksia erityisesti vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä
tällä hetkellä tarjolla olevilla teknologioilla
tavoitteita ei välttämättä saavuteta.

Lue lisää Carlsbergin Nuorten
tutkijoiden yhteisöstä:
https://sinebrychoff.fi/newsroom/
nuorten-tutkijoiden-yhteiso/

n
ku

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena
on pitää maapallon lämpeneminen
selvästi alle kahdessa asteessa verrat
tuna teollistumista edeltävään aikaan
ja kannustaa toimenpiteisiin, jotka
rajoittaisivat ilmaston lämpenemisen
1,5 asteeseen. Yhdessä kohti NOLLAA
-ohjelmalla Carlsbeg haluaa osoittaa,
että yritykset voivat sopeutua kunnianhimoisemman tavoitteen vaatimuksiin
ja silti kasvattaa liiketoimintaansa.
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NÄIN MUODOSTUU
SINEBRYCHOFFIN
HIILIJALANJÄLKI
Vastuullisuus on ennakkoehto
yritysten olemassaolon
oikeutukselle, mutta se on
myös kilpailuun vaikuttava
tekijä. Kuluttajien kasvava
kiinnostus kestävään
kehitykseen kannustaa meitä
ja asiakkaitamme eteenpäin.
Sinebrychoffin juomat valmistetaan pääasiassa
Keravalla, mutta valmiiden tuotteiden takana

on iso joukko toimijoita ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Itse voimme vaikuttaa panimomme hiilijalanjälkeen. Meitä motivoivat kunnianhimoiset
Together Towards Zero -tavoitteet. Motivaatiota
nostavat myös asiakkaat, jotka tarjouspyynnöissä pyytävät luotettavaa tietoa kestävän
kehityksen tavoitteista ja saavutuksista.
Yritysten odotetaan kantavan vastuuta koko
arvoketjunsa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Tiedostamme tämän ja niin tiedostavat arvoketjumme muutkin toimijat. Kestävän
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ARVOKETJUN
HIILIJALANJÄLJEN
ANALYSOINTI
kehityksen mukainen toiminta onkin yksi keskeisistä raaka-aineiden ja palvelujen hankintakriteereistämme. Hinnalla ja laadulla on toki
edelleen merkitystä, mutta laadun määritelmä
on laajentunut kattamaan kestävän kehityksen.
Carlsberg-konsernin NOLLA-tavoitteet ovat
kunnianhimoisia emmekä pysty saavuttamaan
niitä yksin. Tarvitsemme yhteistyötä, mutta
tarvitsemme myös uutta tietoa ja uusia ratkaisuja. Siksi Carlsberg investoi vahvasti tutkimukseen. Suomessa olemme aktiivisesti mukana
Panimolaboratorio Oy:n toiminnassa.

Carlsberg laatii juomien koko arvoketjun
kattavan hiilijalanjälkiarvion joka kolmas
vuosi yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Arviointijaksot ovat:
Vuosi
2020
2023
2026
2029

Mittausjakso
2017–2019
2020–2022
2023–2025
2026–2028

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN OSUUS SINEBRYCHOFFIN
TUOTTEIDEN ARVOKETJUN ERI VAIHEISSA

17 %

MAANVILJELYS
Raaka-aineiden, kuten
ohran ja riisin, viljely

15 %

MALTAAN JA
SOKERIN VALMISTUS

Mallastus, jyvien käsittely
ja sokerin valmistus

7%

JUOMIEN VALMISTUS
Juomien valmistus

39 %

PAKKAUKSET
Pakkausmateriaalien
tuotanto ja hävittäminen

10 %

JAKELU
Valmiiden tuotteiden
jakelu panimoiltamme
ja varastoiltamme

12 %

KYLMÄLAITTEET
Juomien viilentäminen ravintoloissa
ja kaupoissa
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HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN
VÄHENTÄMINEN
SINEBRYCHOFFIN PANIMOLLA
Pääosa Sinebrychoffin juomien
valmistuksen ja jakelun aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä
muodostuu muualla kuin omassa
panimossamme: valmistuksen
osuus on ainoastaan 7 %.

Loput tarvittavasta energiasta ostetaan Keravan Energialta, ja se on tuotettu puuhakkeella,
turpeella ja maakaasulla. Käyttämämme
sähkö on ostettu nollapäästöiseksi vesivoimasertifikaateilla.

Vuonna 2016 panimollemme asennettiin lämmön talteenottolaitteisto ammoniakkikiertoon,
paineilmakompressoreille ja jätevesisäiliöön.
Lämpöpumppujen avulla saadaan kerättyä
talteen jopa 15 000 megawattituntia vuodessa.
Talteen otettua lämpöä hyödynnetään kiinteistöjen lämmityksessä ja tuotantoprosessissa.

Vuonna 2017 lämmönkulutuksemme aleni
noin 40 GWh:sta noin 32 GWh:iin. Sähkön
kulutuksemme pysyi suunnilleen ennallaan,
noin 30 GWh:ssa. Suhteelliset hiilidioksidipäästömme alenivat ja olivat 1,69 kg CO2 /hl
vuonna 2017. Välitavoitteemme vuodelle
2022 on 1,59 kg CO2 /hl.

SUHTEELLISET HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
(kg CO /hl)
2

SUHTEELLINEN ENERGIANKULUTUS
(kWh/hl) Laskettu tuotettuja juomalitroja kohden*

2,33

SÄÄSTIMME ENERGIAA 400 OMAKOTITALON ENERGIANKULUTUKSEN VERRAN

24.9

2,30

25.7
20.9

1,69

1,59

2017

2022

0
2015

2016
TOTEUTUMA

2030

TAVOITE

2015

2016

2017

TOTEUTUMA
* Tuotetut juomalitrat =
Sinebrychoffin panimolta lähteneet litrat

Olemme liittyneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen uudelle sopimuskaudelle
2017–2025. Tavoittelemme 8 648 MWh:n eli
10,5 prosentin vähennystä energiankulutukseemme vuoteen 2025 mennessä. Vertailuvuosi
on 2015. Välitavoitteemme on 5 765 MWh eli
seitsemän prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Viime vuonna saimme valmiiksi ilmanvaihdon
modernisoinnin ensimmäisen vaiheen ja teimme muutoksia prosessilaitteiden ohjauksiin.
Lisäksi optimoimme lämmön talteenoton
prosesseja. Näillä toimenpiteillä saavutimme
5 044 MWh:n säästöt eli olemme jo lähes
saavuttaneet energiantehokkuussopimuksen
välitavoitteemme.
Lisäsäästöjä tavoittelemme prosessiemme
jatkuvalla tehostamisella ja optimoinnilla.
Pääsemme hiilivapaaksi panimoksi esimerkiksi
korvaamalla fossiilisilla polttoaineilla tuotetun
lämpöenergian osuuden uusiutuvan energian
sertifikaateilla. Tutkimme myös mahdollisuutta
rakentaa biovoimala panimomme yhteyteen.
Saimme biovoimalalle ympäristöluvan
vuonna 2017.

Lämmön talteenotto
vähentänyt päästöjä
merkittävästi.

TAVOITE 2022

50 %

PIENEMMÄT
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
PANIMOILLA
TAVOITE 2030

NOLLA
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
PANIMOILLA
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OLUENPANEMISESTA SYNTYVÄ HIILIDIOKSIDI
CASE:
KIERRÄTETÄÄN
JUOMIEN KUPLIKSI
Kun
olutta valmistetaan,
syntyy
Käymisessä syntyvä hiilidioksidi erotetaan
Nestemäinen hiilidioksidi analysoidaan koKARHU
TUOTTAA
vedestä pisaraerottimella ja raakakaasu johneellisesti ennen tuotantoon vapauttamista.
hiilidioksidia. Tämä hiilidioksidi
detaan kompressoreille. Kaasu puristetaan
Hiilidioksidi tarkastetaan myös aistinvaraiCOKIKSEN
KUPLAT
pääsi
ennen takaisin ilmaan,
mutta
vuodesta 2014 Sinebrychoff on
TEKSTIT ja
SAAMATTA
kerännyt
kierrättänyt kaiken
oluenvalmistuksesta syntyvän
hiilidioksidin Eco2Brew-laitteistollaan. Näin esimerkiksi Karhuoluen valmistuksesta syntyvät
Coca-Cola-juomien kuplat.

Olut käy Sinebrychoffin tankkifarmilla suurissa, jopa 400 000 litran käymistankeissa.

kolmessa vaiheessa 45 bariin ja käsittelyn
aikana se suodatetaan epäpuhtauksista.

Kaasu jäähdytetään jälkijäähdyttimessä ja
mahdollinen tiivistyvä neste poistetaan. H
 iilidioksidi puhdistetaan CO2-pesurissa ja suodatetaan aktiivihiilisuodattimessa uudelleen.
Kaasu tiivistetään nesteeksi glykolijäähdy
tyksen avulla. Jäljelle jää vain puhdas,
elintarvikkeisiin sopiva hajuton ja mauton
hiilidioksidi.

sesti: tuoksun pitää olla hajuton. Sen lisäksi
jäähtynyttä ”hiilidioksidilunta” laitetaan valkoiselle suodatinpaperille ja sen annetaan
haihtua. Tämän jälkeen tarkistetaan, ettei
suodatinpaperille ole jäänyt mitään epäpuhtauksia. Varastosäiliöstä nestemäinen
CO2 lähtee takaisin tuotantoprosessiin, jossa
höyrystin höyrystää nesteen käyttökelpoiseksi hiilidioksidikaasuksi.
Hiilidioksidiomavaraisuustavoite vuodelle
2018 on 50 %.

MITÄ TAVOITTELIMME 2017?

TULOKSEMME 2017

TAVOITTEEMME 2018

Tehostamme energiankäyttöämme
energiatehokkuussopimuksen mukaisesti.

Saavutimme yli 5 000 MWh:n säästöt
energiankulutuksessa modernisoimalla
ilmanvaihtoa sekä optimoimalla tuotantoprosesseja ja lämmön talteenottoa.

Jatkamme prosessien optimointia
energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Kasvatamme hiilidioksidiomavaraisuuden
50 %:iin.

Hiilidioksidiomavaraisuutemme oli 43 %.
Tavoitteemme jäi saavuttamatta, koska oluen
tuotantolitrat jäivät suunniteltua alhaisemmiksi.

Hiilidioksidiomavaraisuustavoite 50 %.
Tehostamme hiilidioksidin talteenottoa
ja parannamme talteenottolaitoksen
käytettävyyttä.

Selvitämme, miten panimostamme tulee
energiankäytön suhteen hiilivapaa.

Vaihtoehdot energiankäytön osalta hiilivapaaksi
panimoksi: korvaamme fossiilisen energian
uusiutuvan energian sertifikaateilla ja/tai rakennamme biovoimalan panimomme yhteyteen.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

Selvitystyömme energiankäytön osalta hiilivapaan panimon aikaansaamiseksi jatkuvat.
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HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN
VÄHENTÄMINEN
JUOMIEN ARVOKETJUSSA
Suurin osa Sinebrychoffin valmistamien juomien hiilidioksidipäästöistä
aiheutuu muusta kuin panimotoiminnasta. Päästöt koko arvoketjun
osalta olivat 36,4 kg CO2 /hl lähtötasovuonna 2015. Yhteistyö kaikkien
ketjun toimijoiden kesken on avainasemassa päästöjen vähentämiseksi.

OPTIMOIMME PAKKAUKSIA JA
VÄHENNÄMME MUOVIN KÄYTTÖÄ

YHTEISTYÖTÄ MALTAAN JA SOKERIN
HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMISEKSI

Pakkaussäästömme vuonna 2017 olivat
Muoviset preformit
115 000 kg
Muoviset sulkimet
27 500 kg
33 cl alumiinitölkit
26 000 kg
50 cl alumiinitölkit
1 000 kg

Maanviljelyn sekä maltaan ja sokerin valmistuksen yhteenlaskettu osuus arvoketjumme
hiilijalanjäljestä on 32 %.
Olemme sitoutuneet viisivuotiseen yhteistyöhön
(2015–2019) BSAG Elävä Itämeri -säätiön
kanssa. Lisäksi tuemme säätiön toimintaa
vuosittain 15 000 eurolla. Vedenkäytön tehokkuuden kehittämisen ja oluen valmistuksessa
syntyvän hiilidioksidin talteenoton lisäksi sitou
mus koskee Itämeri-näkökulman ottamista
mukaan ohratilojen auditointeihin. Auditoinnit
toteuttaa mallastoimittajamme Viking Malt.
Vuoden 2017 loppuun mennessä Viking Malt oli
auditoinut 20 % kaikista sopimusviljelijöistään.
Kaiken kaikkiaan tiloja on auditoitu 80. Auditoinneissa selvitetään muun muassa maaperän
tilan parantamista kastelunhallinnalla, hukkalannoittamisen vähentämisellä ja viljelykierrol-

la. Viking Maltin ohran toimittajista Hankkija Oy
ja Lantmännen Agro Oy (entinen K-maatalous)
ovat tehneet BSAG-sitoumuksen: Hankkija on
sitoutunut tehostamaan ravinteiden käyttöä ja
Lantmännen Agro parantamaan maankäyttöä
ja lisäämään ravinteiden kierrätystä.
Auditoinneissa on löytynyt eniten parannettavaa
viljelykierron monipuolistamisessa. Viljelijöitä
on myös kehotettu kiinnittämään huomiota
tarkennettuun typpilannoitukseen.
Viking Malt solmi viime vuonna yhteistyö
sopimuksen lannoitevalmistaja Yaran kanssa
mallasohran hiilijalanjäljen pienentämiseksi
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Tavoitteena
on pienentää mallasohran hiilijalanjälkeä edistämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteiden
käyttöä ja hyödyntämällä täsmäviljelyteknologiaa sekä Viking Maltin ohra- ja mallastusosaamista.

Pakkausten osuus arvoketjumme hiilidioksidipäästöistä on 39 %. Olemme Sinebrychoffilla
kehittäneet ja tehostaneet pakkausmateriaaleja ja niiden käyttöä vuodesta 2008 alkaen
osana Carlsberg-konsernin pakkausstrategiaa.

Vuoden 2017 säästötavoitteemme oli yhteensä
115 000 kiloa vähemmän pakkausmateriaalia,
joten ylitimme tavoitteemme reippaasti.
Saavutimme merkittävät säästöt muovien
käytössä uudistamalla virvoitusjuomiemme
muovipullot. Lokakuusta 2017 alkaen olemme
pakanneet valmistamamme Coca-Colat ja
muut virvoitusjuomat pulloihin, joiden kierre
osa on neljä millimetriä matalampi kuin ennen.
Kaulaltaan matalammissa pulloissa on myös
matalammat korkit, minkä ansiosta jokaisen
pullotyypin korkki keveni 0,7 g. Uudistus koskee
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kaikkia juomien pakkaamiseen käyttämiämme
kierrätysmuovipulloja (33 cl, 40 cl, 45 cl, 50 cl,
95 cl, 125 cl ja 150 cl), joissa koosta riippuen käytetään 11–23 % eli 2,7–5,2 g vähemmän muovia.

YHTEISTYÖ POSTIN KANSSA VÄHENTÄÄ
KULJETUSTEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ

Uudistuksen myötä käytämme juomapakkauk
sissa yli 580 000 kiloa vähemmän muovia
vuodessa, mikä vastaa määrältään yli 24 miljoonassa puolen litran Coca-Cola-pullossa käytettyä muovia. Kaikki uudet pullot ovat edelleen
pantillisia ja ne kierrätetään käytön jälkeen
materiaalina uudelleen. Säästöt alumiinipakkauksissa saatiin aikaan ohentamalla tölkkejä.

Teimme Postin kanssa yhteistyösopimuksen
terminaalikuljetuksistamme vuonna 2016,
ja vuonna 2017 Posti hoiti 65 % juomakuljetuksistamme.

Kierrätysmateriaalien osuus pakkauksissamme
vaihtelee lajeittain: preformeissa se on 0–50 %,
lasipulloissa 30–35 % ja tölkeissä 0–100 %.
Keskiarvo alumiinitölkeissä on 59 %.
Puolen litran Coca-Cola, Coca-Cola Zero Sugar
ja Coca-Cola light -juomat valmistetaan PETpulloihin, joissa on 50 % kierrätettyä muovia ja
50 % PlantBottle™-muovia. Kierrätetyn muovin käyttäminen pakkauksissa vähentää pakkauksen energian tarvetta noin 2/3 verrattuna
uuteen muoviin.
Vuonna 2018 aiomme keventää alumiinitölkkejä entisestään. Uudistamme myös monipakkausten rakenteen, mikä vähentää aaltopahvin
käyttöä.

Jakelun osuus arvoketjumme hiilidioksidipäästöistä on 10 %.

Carlsbergin Cooling Policyn mukaan kaikki
uudet hankittavat kylmälaitteet ovat HFCvapaita viimeistään vuonna 2022. Viime
vuonna 94,9 % kylmälaiteostoistamme
oli HFC-vapaita.

KYLMÄLAITEOSTOT HFC-VAPAITA
89,7 %
77 %

76 %

2013
(arvio)

2014

Posti on sitoutunut vähentämään hiilidioksidi
päästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Ajoneuvojen osalta vähennyksiä saadaan a
 ikaan
taloudellisilla ajotavoilla, reittioptimoinnilla ja
kuljetuksia yhdistelemällä. Kaikki Postin palvelut Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti Green
-palveluja, joista ei aiheudu hiilidioksidipääs
töjä asiakkaille.

ENERGIAPIHIT, TURVALLISET
KYLMÄLAITTEET
Kylmälaitteiden osuus arvoketjumme hiilidioksidipäästöistä on 12 %.
Omistamme asiakkaidemme käytössä olevat
juomien kylmälaitteet ja vastaamme niiden
täytöstä ja huollosta. Kylmälaitteet ovat energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä
koko ajan. Niiden jäähdytys on perinteisesti
saatu aikaan fluorihiilivety-yhdisteillä, jotka
ovat erittäin voimakkaita kasvihuonekaasuja.

Kuvassa Jaska Nissinen, operaattori, tyhjäpäällysteosasto

2015

95,2 %

94,9 %

2016

2017
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NOLLA
VESIHUKKAA
TAVOITTEET 2030

50%

PIENEMPI VEDEN
KULUTUS PANIMOILLA

KUMPPANUUKSIA TURVAAMAAN
YHTEISET VESIVARAT
VESINIUKKUUSALUEILLA

TAVOITTEET 2022

25%

PIENEMPI VEDEN
KULUTUS PANIMOILLA

TUTKIMME MAHDOLLISUUTTA
KULUTTAA ALLE 2,0 L VETTÄ /TUOTETTU
JUOMALITRA VESINIUKKUUSALUEILLA
SIJAITSEVILLA CARLSBERG-PANIMOILLA

PÄÄMÄÄRÄ
Carlsbergin liiketoiminta on riippuvainen puhtaan veden
saatavuudesta. Jos vettä ei ole, ei saada oluttakaan.
Vesivarat ovat joillakin konsernin toiminta-alueilla kuitenkin
hupenemassa.

Maapallon vesivarantoihin on syytä suhtautua
arvostavasti. Tulevaisuudessa, nykyistä kestä
vämmässä yhteiskunnassa, vettä ei käytetä
tuhlailevasti.

vuoksi; osittain siksi, että vettä tarvitaan laitteiden pesuun. Vettä tarvitaan jatkossakin, mutta
puolittamalla vedenkulutus voidaan varmistaa,
ettei sitä tuhlata.

CARLSBERG-KONSERNIN TAVOITTEET

Carlsberg voi ja aikoo vaikuttaa laajemminkin
kuin vain omien panimojensa veden kulutukseen. Konsernin panimot osallistuvat yhteisten
vesivarojen turvaamiseen toiminta-alueillaan
ja pyrkivät paikallistason yhteistyöhön veden
saatavuuden turvaamiseksi pitkällä aikavälillä.
Konserni etsii aktiivisesti kumppanuuksia näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Konsernin tavoitteena on panimojen vedenkulutuksen pienentäminen sekä kumppanuuksien
muodostaminen yhteisten vesivarojen turvaamiseksi korkean riskin alueilla.
Konsernin pitkän aikavälin tavoitteena on puolittaa panimoiden veden kulutus vuoteen 2030
mennessä. Välitavoitteena on pienentää veden
kulutusta 25 % vuoteen 2022 mennessä. Veden
kulutus vertailuvuonna (2015) oli 3,4 l/l, joten
vuoden 2030 tavoite on 1,7 l/l – mikä olisi
toimialan ennätys.
Juomien valmistusprosessi vaatii valmiita
juomalitroja suuremman vesimäärän osittain
haihtumisen ja vesipitoisten sivutuotteiden

Carlsberg keskittää toimenpiteensä erityisesti
korkean vesiriskin alueille. Yhteistyössä WWF:n
asiantuntijoiden kanssa se on tunnistanut 15
korkean riskin alueella sijaitsevaa panimoa ja
aikoo hyödyntää tehokkaita toimenpiteitä niiden
veden kulutuksen alentamiseksi.
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VESIPIHI
SINEBRYCHOFF
VEDENKULUTUS
SINEBRYCHOFFIN
PANIMOLLA

Päijänteen puhdas vesi on Sinebrychoffin valmistamien juomien
tärkein raaka-aine ohran ohessa. Pyrimme mahdollisimman
tehokkaaseen vedenkäyttöön. Vuonna 2017 raakavettä kului
2,3 litraa tuotettua juomalitraa kohti. Vuoden 2018 tavoitteemme
on 2,3 litraa per tuotettu juomalitra.

2,5

2,3

L/L

2017 TOTEUTUMA

L/L

2015 VERTAILUVUOSI

Olemme vesipihi panimo. Veden ominaiskulutukseen eli kulutukseen valmista juomalitraa
kohden vaikuttavat monet tekijät:

Pitkät ajot
vähentävät
kulutusta.

Vähemmän
tuotevaihtoehtoja
ja vaihtojen välisiä
pesuja.

Tuotevalikoima.

Virvoitusjuomien
valmistus kuluttaa
vähemmän vettä
kuin oluiden.

Luopuminen
uudelleentäytettävistä
lasipulloista.

Ei tarvita pullojen
pesua.

Pesujen optimointi.

Tehostaa
vedenkäyttöä.

Tuotantomäärien
kasvu.

Veden kulutus per
tuotettu juomalitra
vähenee.

Lisäsäästöjä voidaan aikaansaada myös
kierrättämällä puhdistetut pesu- ja jätevedet
esimerkiksi lattianpesuvedeksi. Tämä vaatisi 
merkittäviä investointeja vedenkierrätys
putkistoon. Kierrätysvedenkäyttöä rajoittavat
kustannusten lisäksi puhdistetun veden tiukat
laatuvaatimukset sekä jätevedessä olevat
pesukemikaalit.

2,05

L/L

TAVOITE 2022

1,7

L/L*

TAVOITE 2030

TUOTANTOONSUHTEUTETTU
SUHTEUTETTU
TUOTANTOON
VEDENKULUTUS
2013–2017
LITROINA.
VEDENKULUTUS
2013–2017
LITROINA.
2,6
2,6

2013

2,4
2,4

2014

2013 TOTEUTUMA
2014

2,52,5

2015

2015

2,5 2,5

2016

2016

2,3 2,3

2017

2017

TOTEUTUMA

* tavoite voi vielä tarkentua alaspäin
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ITÄMERI-YSTÄVÄLLINEN
JOULUOLUT KOTOISIN
NIITTYFARMIN TILALTA EURASTA
Vuonna 2017 Sinebrychoff toi markkinoille perinteisen
Jouluoluensa ensimmäistä kertaa KOFF-brändin alla.
Vuoden 2017 KOFF Jouluoluen ohra on peräisin Heikki ja
Pauliina Puputin NiittyFarmin tilalta Eurasta. Jouluoluen
viljelijä valittiin mallastaja Viking Maltin auditoimista
mallasohran sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan
voi näin jäljittää pellosta pöytään.
NiittyFarmin tilan ohra täytti kaikki Sinebrychoffin yhdessä
BSAG:n (Baltic Sea Action Group) ja Viking Maltin kanssa
asettamat vaatimukset. BSAG:n hyväksymänä tuotteena
KOFF Jouluolut on I tämeri-ystävällinen lähiolut.
”BSAG-sitoumuksemme koskee vedenkäytön tehokkuuden
kehittämistä, oluen valmistuksessa syntyvän hiilidioksidin
talteenottoa sekä Itämeri-näkökulman o
 ttamista mukaan
tila-auditointeihin”, k
 ertoo Sinebrychoffin pääpanimomestari
Tapio Kangas-Heiska.
BSAG:n hallituksen puheenjohtajan Saara Kankaanrinnan
mielestä on tärkeää, että yritykset vähentävät ympäristö
vaikutuksiaan yhteistyössä arvoketjunsa muiden toimijoiden
kanssa. Tällaiseen yhteistyöhön kannustaa myös Itämeriystävällisen oluen kriteeristö. ”Sinebrychoff on tunnistanut,
että sillä on sisäänostajan roolissa aito mahdollisuus vaikuttaa”,
kiteyttää Saara Kankaanrinta.
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TAVOITTEET 2030

100 %

MARKKINOISTAMME
VASTUULLINEN JUOMINEN
YLEISTYY VUOSI VUODELTA

TAVOITTEET 2022

100 %
100 %
100 %

SAATAVUUS
ALKOHOLITTOMISSA
OLUISSA
JUOMISSA ON
VIESTINTÄÄ VASTUULLISESTA
JUOMISESTA PAKKAUKSISSA
JA BRÄNDIAKTIVOINEISSA
MARKKINOISTAMME ON
MUKANA KUMPPANUUKSISSA,
JOTKA TUKEVAT VASTUULLISTA
ALKOHOLINKULUTUSTA

PÄÄMÄÄRÄ
Carlsbergin valmistamat oluet ovat olleet jo vuosikymmenien
ajan mukana ihmisten kohtaamisissa. Hyvä niin. Vastuullisesti
nautittuina juomamme maistuvat parhailta.

Useimmiten ihmiset nauttivat Carlsbergin
tuotteita kohtuudella ja osana tasapainoisia
elämäntapoja. Sellaiseen käyttöön ne onkin
tarkoitettu. Mutta on myös tilanteita, joissa
olutta ei käytetä vastuullisesti. Siitä aiheutuu
haittaa sekä yksilöille että yhteiskunnalle, mitä
ei voi hyväksyä. Siksi Carlsberg tavoittelee yhteiskuntaa, jossa juomia nautitaan vastuullisesti. Tavoite on haasteellinen, mutta Carlsbergilla
uskotaan, että liike-elämän, julkisen sektorin ja
kansalaisjärjestöjen yhteistyöllä kehitystä voidaan viedä oikeaan suuntaan.

CARLSBERG-KONSERNIN TAVOITTEET
Konsernin vastuuttoman juomisen tavoitteet
perustuvat näkemykseen siitä, missä Carlsbergilla on parhaimmat mahdollisuudet tehokkaisiin vaikuttamistoimenpiteisiin.
Oluet ovat laadukas matala-alkoholinen
vaihtoehto monissa eri tilanteissa. Kuluttajat
toivovat kuitenkin myös täysin alkoholittomia
vaihtoehtoja. Carlsbergin valikoimissa onkin
useita alkoholittomia tuotteita heille, jotka

ovat liikkeellä autolla, ovat raskaana tai jotka
eivät muista syistä halua juoda alkoholia.
Tarjotakseen entistä enemmän vaihtoehtoja
tällaisiin tilanteisiin Carlsberg pyrkii sataprosenttiseen alkoholittomien juomien peittoon
vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä,
että siellä, missä Carlsbergin oluita on tarjolla,
on tarjolla aina myös alkoholiton vaihtoehto.
Kuluttajien viisaita valintoja tuetaan viestimällä vastuullisesta juomisesta ja juomien ravintosisällöistä pakkauksissa ja verkossa. Vastuullisen juomisen viestit ovat mukana myös
kaikessa markkinointiviestinnässämme aktivoidaksemme kuluttajia ja luodaksemme entistä
terveellisempää olutkulttuuria.
Vastuutonta juomista vähennetään tehokkaimmin sidosryhmäyhteistyössä. Carlsbergin tavoitteena on vähintään yksi vaikuttava
kumppanuus jokaisella markkinalla vuoteen
2022 mennessä.
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SINEBRYCHOFFIN TUELLA
MIELEKÄSTÄ TEKEMISTÄ NUORILLE
Panimojuomat voivat
kohtuullisesti ja vastuullisesti
nautittuina kuulua aikuisten
hyvään arkeen ja juhlaan. Ne
tuovat särmää ruoanlaittoon
ja sopivat erinomaisesti
ruokajuomiksi. Alkoholia voidaan
kuitenkin käyttää väärin, ja
haitallinen juominen aiheuttaa
monitahoisia ongelmia. Erityisen
haitallista alkoholi on alaikäisille.
Mielekkäät harrastukset ja turvallinen vuorovaikutus aikuisten ja muiden nuorten kanssa
vahvistavat nuorten elämänhallintaa ja auttavat osaltaan lykkäämään alkoholin käytön
aloittamista.

TUEMME ASEMAN LAPSET RY:N
WALKERS-TYÖTÄ
Sinebrychoff on ollut Aseman Lapset ry:n
yhteistyökumppani jo vuodesta 2005. Olemme
tukeneet järjestön Walkers-toimintaa tänä aikana yhteensä 720 000 eurolla; vuonna 2017
tukemme oli 45 000 euroa. Tuemme Walkersia
myös juomalahjoituksin eli lahjoitamme Walkers-kahviloihin joka vuosi valmistamiamme
vesiä ja virvoitusjuomia.

Sinebrychoffin tuella on kehitetty Walkers-
toiminnan oma koulutusohjelma, jossa on koulutettu reilusti yli tuhat aikuista vapaaehtoista
ja kymmeniä ammattilaisia. Tuellamme olemme edesauttaneet miljoonittain nuorten hyviä
kohtaamisia ja turvallisten aikuisten läsnäoloa
nuorten arjessa. Olemme myös mahdollistamassa kohtaamisia Suomessa syntyneiden ja
tänne muuttaneiden nuorten kesken.
Vuonna 2017 yhteistyömme edesauttoi
Walkers-toiminnan kasvua ja laajentumista.
Aseman Lapset ry:n Helsingin Walkers-talossa
kohdattiin 47 540 kävijää, kun edellisenä vuonna
kohtaamisia oli runsaat 35 000. Walkers On
Wheels -hankkeessa eli Walkers-autoilla nuorten
kohtaamisia oli 8 735. Yhteensä kaikissa Suomen Walkerseissa oli yli 99 000 kävijää, joten
vuoden tavoite 60 000 ylittyi huimasti.
Walkers-autot laajensivat toimintaansa kahdeksalle paikkakunnalle: Hämeenkyrö, Kangasala,
Kuopio, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Tampere ja
Vesilahti. Oulussa toimittiin toista kesää. Sinebrychoff oli vahvasti mukana autojen matkassa näkyen ja maistuen, vieden iloa, valoa ja
tekemistä nuorten elämään erityisesti siellä,
missä muita nuorisopalveluja ei ole tarjolla.
Sinebrychoff oli mukana edistämässä myös
Walkersin paikallisia kehittämistavoitteita.

Kuva Walkers-kahvilasta Lempäälässä.

Esimerkiksi Eurajoella järjestettiin Eurajoen
20-vuotisjuhlan merkeissä Luvian Walloitus
-tapahtuma, jossa jaettiin tietoa Walkers-toiminnasta. Walloituksen myötä Eurajoen Walkers aloitti toiminnan kerran kuussa Luvialla ja
sai uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Oulussa ja Kuusamossa puolestaan vahvistettiin vapaaehtoisten rekrytointia Aseman
Lapset ry:n tarjoamalla sosiaalisen median
kohdennetulla markkinoinnilla. Asetetut tavoitteet saavutettiin: Oulussa koulutettiin 14 uutta

vapaaehtoista ja Kuusamon wapariporukkaan
saatiin uutta, nuorempaa verta. Helsingissä ja
Kauhajoella innostettiin ja koulutettiin mukana
jo olevia vapaaehtoisia.
Viestinnän teemavuosi toteutettiin niin ikään
Sinebrychoffin tuella. Vapaaehtoisrekrytointia
vahvistettiin sosiaalisessa mediassa myös valtakunnallisesti. Viestintäkoulutusta tarjottiin Walkers-ammattilaisille keväällä ja syksyllä sekä
toteutettiin walkers.fi-verkkosivujen uudistus.
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Nuorilta saatavaa palautetta toiminnasta kerättiin valtakunnallisella palautekyselyllä loppu
vuodesta 2017. Nuoria vastaajia oli yhteensä
296. Palautteen perusteella oma Walkers on
monelle nuorelle erittäin tärkeä ja turvalliseksi
koettu vapaa-ajan viettopaikka, ja Walkersien
aikuiset saivat nuorilta paljon kiitosta.
Vuonna 2018 Walkers laajenee Kainuuseen,
kun huhtikuussa avataan Walkers Kajaani.

STIPENDEJÄ YHTEISÖLLISEEN
HARRASTAMISEEN
Sinebrychoff on myöntänyt harrastestipendejä
keravalaisille 7–17-vuotiaille nuorille vuodesta
2009. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman
monelle nuorelle mahdollisuus toteuttaa ja
kehittää itseään sekä jatkaa harrastustaan, jos
perhe kohtaa taloudellisia vaikeuksia. Stipendit
on tarkoitettu ohjattuun, yhteisölliseen harrastus-

toimintaan, jossa on mukana muita nuoria ja
aikuinen ohjaamassa.
Vuonna 2017 myönsimme 125 stipendiä, ja
keskimääräinen tukisumma oli 273 euroa.
Yhteensä stipendeinä jaettiin yli 34 000 euroa.
Hakijoita oli kaiken kaikkiaan 157. Sinebrychoff
valitsi stipendinsaajat yhdessä Keravan kaupungin edustajien kanssa. Valintaperusteina
olivat lapsen ja perheen elämäntilanne sekä
taloudelliset resurssit. Stipendejä myönnettiin
liikunta-, musiikki- ja kuvataideharrastuksiin.
Stipendi pyrkii kattamaan saajansa harrastuk
sen osallistumiskulut vähintään kevätkauden
ajan. Välineitä stipendillä ei voi hankkia. Vuonna
2017 Keravan kaupunki sai testamenttilahjoituksen, jonka turvin nuorten harrastustoimintaa
voidaan jatkossa tukea myös syyskaudella
ainakin seuraavien kolmen vuoden ajan.

YHTEISTYÖTÄ
NUORTEN HYVÄKSI
Sinebrychoffin harrastestipendiä hakee
vuosittain noin 150 lasta ja nuorta ja sen
saa 80 % hakijoista. Hakuaika on aina
loppusyksystä, ja tietoa levitetään perheisiin kaikkia mahdollisia kanavia pitkin.
Kuukauden hakuajan jälkeen hakemukset
käsitellään Keravan kaupungilla ja lopullinen jakopäätös tehdään puolen päivän
istunnossa Sinebrychoffilla. ”Se on tunnepitoinen iltapäivä ja aikamoinen realismin
välittäjä”, sanoo Keravan liikuntapalvelu
johtaja Päivi Valtonen, joka on useana
vuonna osallistunut jakokokoukseen.

5%

0%

MAHDOLLISTA

KERRO

KANNUSTA

Tarjoamme laajan valikoiman alkoholittomia
juomavaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin.

Viestimme vastuullisista juomatavoista pakkauksissa ja verkossa.

Kannustamme kuluttajia tekemään viisaita juomavalintoja.
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VASTUULLISTEN
JUOMATAPOJEN PUOLESTA
Edistämme vastuullista
juomakulttuuria yhteistyössä
asiakkaidemme sekä julkisen
sektorin toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Noudatamme
markkinoinnissamme Carlsbergkonsernin ja panimoteollisuuden
vastuullisuusperiaatteita ja
viestimme vastuullisesta
juomisesta tuotteissamme
ja niiden pakkauksissa.
Coca-Cola-yhtiön tuotteiden myynnin ja mark
kinoinnin osalta Suomessa noudatetaan CocaColan ja UNESDAn vastuullisen markkinoinnin
sitoumuksia ja itsesääntelyohjeita. Virvoitusjuomia, vesiä tai muita Coca-Cola-yhtiön
juomia ei mainosteta alle 13-vuotiaille lapsille
suunnatuissa medioissa tai tapahtumissa eikä
juomia myydä erityisesti lapsia kiinnostavilla
tavoilla. Sähköinen, digitaalinen tai printti
media on lapsille suunnattu, jos sen käyttäjistä
35 % tai enemmän on alle 13-vuotiaita.

VAROITUSMERKINNÄT
KAIKISSA ALKOHOLIJUOMISSA
Kaikissa myymissämme alkoholijuomissa pitää
olla varoitusmerkintä siitä, että alkoholi ja autoilu

eivät kuulu yhteen. Vuoden 2017 lopussa merkintä oli 97 %:ssa Sinebrychoffin alkoholijuomapakkauksista. Sataprosenttinen tavoite täyttyy
vuoden 2018 aikana, kun uudistamme loput
juomapakkauksistamme.
Kaikissa Sinebrychoffin alkoholijuomapakkauk
sissa ja juomamainoksissa on lisäksi kohtuullisesti.fi-sivuston osoite selvästi merkittynä.

KAIKKI MAINOKSET TARKASTETAAN
ENNAKKOON
Panimoliiton jäsenyritykset ovat tarkastuttaneet
alkoholijuomien televisiomainokset ennakkoon
vuodesta 2011 lähtien. Viime vuonna Panimo- ja
virvoitusjuomateollisuusliiton ennakkotarkastustoimikunta tarkasti 71 alkoholimainosta tai
käsikirjoitusta. Niistä 37 oli televisiomainoksia,
kaksi ulkomainoksia ja 32 käsikirjoituksia; Sinebrychoffin lähettämiä oli 20 tv-mainosta ja 29
käsikirjoitusta. Lisäksi toimitimme kahdeksan
sellaista käsikirjoitusta tarkastukseen, jotka
eivät päätyneet toimikunnalle asti, koska ne
eivät olleet riittävän yksityiskohtaisia.
Hylätyiksi tuli kolme televisiomainosta, yksi
ulkomainos ja 15 käsikirjoitusta. Hylätyistä 15 oli
Sinebrychoffin mainoksia tai käsikirjoituksia,
ja ne koskivat lähinnä uuden alkoholittoman
KOFF Crisp-oluemme mainontaa. Alkoholittomienkin oluiden mainonta voi kuulua ennakko-

tarkastuksen piiriin, mikäli alkoholiton tuote on
osa alkoholijuomien tuoteperhettä.
Ulkomainonta yleisellä paikalla kiellettiin pääsääntöisesti vuoden 2015 alusta. Toimikunnan
hyväksymä ulkomainos ei ollut tuotemainos,
vaan osa kohtuullisesti.fi-kampanjaa. Hyväksyttyä ulkomainosta ei toteutettu.

DIGITAALISEN SISÄLLÖN OHJEET
Osana Carlsberg-konsernin digitaalisten sisältöjen ohjeistusta kaikissa Sinebrychoffin digitaalisissa kanavissa, kuten Facebookissa, Twitterissä
ja Instagramissa, kerromme sisällön olevan vain
täysi-ikäisille. Lisäksi kanavissa, joissa alaikäisen henkilön pääsy sivulle voidaan estää, se
estetään. Sinebrychoffin verkkosivuille mentäessä sivusto tarkistaa kysymällä kuluttajan
täysi-ikäisyyden.
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Sinebrychoff on jo vuodesta 2005 ilmoittanut
alkoholijuomiensa ainesosat ja vuodesta 2008
ravintoarvot, vaikka alkoholituotteiden osalta
tällaista velvoitetta ei laissa ole.
Kanavissa, joissa se on teknisesti mahdollista,
on etusivulla näkyvällä paikalla kohtuullisesti.fi
-sivuston osoite. Näin toimimme esimerkiksi
Sinebrychoffin verkkosivuilla, Facebookissa ja
Twitterissä.
Digitaalisissa kanavissa valvotaan lisäksi kuluttajien omaa sisältöä: alkoholimarkkinointia
koskevan lain mukaisesti kuluttajien sivuille tai
kanaviin lataamat omat kuvasisällöt tai tuotteita kuvailevat tekstit poistetaan Sinebrychoffin
markkinoinnin tai viestinnän toimesta.

OLUTKULTTUURI KEHITTYY
KOULUTUKSILLA
Edistämme ja kehitämme olutkulttuuria koulu
tuksen keinoin. Kuluttajat ovat entistä vaativampia ja kiinnostuneempia ja kysyvät joskus
hyvin yksityiskohtaisiakin kysymyksiä oluesta.
Kiinnostus ja vastuullisuus tukevat toisiaan:
mitä kiinnostuneempia ihmiset ovat oluesta,
sitä vastuullisemmin he sitä nauttivat.
Sinebrychoff kouluttaa vuosittain satoja, jopa
tuhansia jälleenmyyjiä, työntekijöitä ja sidosryhmien edustajia. Koulutuksesta vastaavat
myynnin ja markkinoinnin olutasiantuntijat.
Koulutuksissa opetellaan muun muassa oluttyylit, niiden tarjoilu ja sopivat ruoka-aineparit.
Sinebrychoffin myynti ja markkinointi järjestivät kertomusvuonna yhteensä 70 koulutus-

tilaisuutta, joihin osallistui yli 1 200 henkilöä.
Näistä ravintolahenkilökuntaa tai alan opiskelijoita oli noin 750. Sinebrychoffilaisia koulutettiin 150. Sinebrychoffilaisten oma olutkoulutus
on kolmipäiväinen, ja siinä mennään jo melko
syvälle oluen maailmaan.

KOHTUULLISESTI.FI
Kohtuullisesti.fi on Panimoliiton jäsenyritysten
yhteishanke, jolla kiinnitetään huomiota vastuulliseen juomiseen ja sen etuihin. Vuonna 2017
sivustolla vieraili 90 000 kävijää. Sivustoa kehitetään vuoden 2018 aikana.
Kaikissa Sinebrychoffin alkoholijuomapakkauk
sissa ja juomamainoksissa on kohtuullisesti.fi
-sivuston osoite selvästi merkittynä. Olemme
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton
suosituksesta jo vuodesta 2005 ilmoittaneet
alkoholijuomiemme ainesosat ja vuodesta 2008
ravintoarvot, vaikka alkoholituotteiden osalta
tällaista velvoitetta ei laissa ole.

KARHU MURAHTELI
VESITURVALLISUUDEN PUOLESTA
Kesällä 2017 Karhu-tuotemerkki kampanjoi vesiturvallisuuden
puolesta kahdella Facebook-postauksellaan.

Carlsberg-konsernin uudistuneen
autopolitiikan myötä kaikkiin
uusiin leasing-autoihin
asennetaan alkolukot.

Toinen muistutti siitä, että Karhu ei
pysy pinnalla ja toinen muistutti, että
Karhu viihtyy ennemmin kuivalla maalla
kuin vesillä.

”Karhu ei kellu, älä ota vesillä.”
-kuvapostaus sai jopa 522 000 hengen
yleisön ja ”Karhu viihtyy maalla. Ei
merellä.” 312 000 hengen yleisön.
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nointitoimenpiteiden avulla. Vuodesta 2015
näiden juomien osuus myynnistä on kasvanut
yhden prosenttiyksikön ja oli 39,1 % kokonaismyyntivolyymista vuonna 2017. Perinteisten
sokerimakeutettujen virvoitusjuomien osuus
myyntivolyymista on laskenut prosenttiyksikön
ja on 60,9 %.

JUOMIEN SOKERIJALANJÄLKI
PIENEMMÄKSI
Coca-Cola-yhtiöt Euroopassa sitoutuivat
vuonna 2015 vähentämään juomissaan sokerin määrää 10 % vuoteen 2020 mennessä.
Sitoumus koskee myös Sinebrychoffin valmistamia ja myymiä Coca-Cola-yhtiön juomia.
Sitoumuksen tukemiseksi kulutusta ohjataan
pienempiin juomapakkauksiin sekä tuetaan
kevyempien juomavaihtoehtojen saatavuutta
sekä houkuttavuutta perinteisten sokerimakeutettujen juomien rinnalla.
Vuonna 2017 juomavalikoimassa oli
• 18 kaloritonta tai vähäkalorista juomaa
• 7 perinteistä sokerivirvoitusjuomaa
• 1 perinteinen virvoitusjuoma, jossa sokerin
määrää on vähennetty 30 %.

OHJAAMME KULUTUSTA KEVYEMPIIN
JUOMIIN JA PIENEMPIIN ANNOKSIIN
Kalorittomien ja vähäkaloristen juomien osuutta koko myynnistä on onnistuttu kasvattamaan
edelleen tasaisesti erilaisten myynti- ja markki

Sinebrychoffin ja Coca-Cola-yhtiön tavoitteena
on ohjata kuluttajia tekemään tasapainoisempia
juomavalintoja ja valitsemaan myös pienempiä
kerta-annoksia. Suosituimpia virvoitusjuomia,
Coca-Colaa, Coca-Cola Zero Sugarta, Fantaa ja
Spritea, on myynnissä myös Suomen pienimmissä virvoitusjuomapakkauksissa eli 250 ml
tölkeissä. Pienten juomapakkausten eli 250 ml
ja 330 ml tölkkien suosiota onnistuttiin viime
vuonna kasvattamaan edelleen. Niiden osuus
kaikissa juomapakkauksissa myydystä volyymista kasvoi ja oli 14,8 %; vuonna 2016 osuus
oli 9,3 %.

VIRVOITUSJUOMIEN KALORI- JA
SOKERIPITOISUUS SELKEÄSTI NÄHTÄVISSÄ
Kaikissa Sinebrychoffin myymissä Coca-Cola-yhtiön juomapakkauksissa on lakisääteisten ravintosisältömerkintöjen lisäksi
vapaaehtoisesti annettavaa tietoa. Kuvakkeina ja prosenttilukuina
annetut tiedot auttavat ymmärtämään juomien sisältämän
energia- ja sokerimäärän suhteessa omaan tarpeeseen.
• Kaikkien pakkausten etupuolella on
energiakuvake. Se kertoo yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon 250 ml lasillinen sisältää kaloreita sekä prosentteina,
miten paljon tämä määrä on keskivertoaikuisen päivittäisestä energiamäärästä.

• Kaikkien juomien takaetiketistä löytyy
vapaaehtoinen taulukko, mikä antaa
vastaavan tiedon sokerin määrästä
250 ml lasillisessa sekä prosentteina,
miten paljon tämä määrä on keskivertoaikuisen päivittäisestä sokerimäärästä.

TAVOITTEEMME 2017

TULOKSEMME 2017

TAVOITTEEMME 2018

Ei viranomaishuomautuksia markkinoinnistamme.

Jätimme markkinoinnin ennakkotarkastustoimikunnan tarkastettavaksi 20 mainosta ja
29 mainoskäsikirjoituksia. Hylkäyksiä tuli 15.
Emme kuitenkaan saaneet yhtään viranomaishuomautusta viime vuonna mainonnastamme.

Ei viranomaishuomautuksia markkinoinnistamme.

Kaikki päätuotebrändimme ottavat vastuullisuuden
yhdeksi markkinointiviestintäteemakseen.

Yhteistyömme Aseman Lapset ry:n kanssa tukee
järjestön toiminnan kasvattamista ja uusien kohde
ryhmien tavoittamista.

Karhu-olut murahteli vesiturvallisuuden
puolesta. Koff-brändiperheeseen lanseerattiin
alkoholiton Koff Crisp.
Aseman Lapset ry:n Walkers-talolla Helsingissä vieraili runsaat 47 500 kävijää ja Wautoilla
kohdattiin yli 8 700 nuorta. Kaikkiaan Walkerstoiminta tavoitti yli 99 000 nuorta.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

Vastuullisuusteema näkyvästi esillä tuotebrändiemme markkinointiviestinnässä.

Toteutamme yhteistyössä Aseman Lapset ry:n
kanssa aikuisille suunnatun, välittämistä ja
vuorovaikutusta korostavan kampanjan.
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KOFF CRISP
JA KOHTUULLISEN
OLUEN PÄIVÄ
Syyskuussa vietettiin kolmatta kertaa
kansainvälisten panimokonsernien
yhteistä kohtuullisen oluen päivää
(Global Beer Responsibility Day).
Carlsberg-konserni ja Sinebrychoff
ovat osallistuneet kampanjaan
alusta alkaen.
Vuoden 2017 kampanjassa Sinebrychoff korosti
alkoholitonta olutta vaihtoehtona. Maistatimme
alkoholitonta KOFF Crispiä kolmessa suuressa
marketissa Helsingissä noin 5 000 kävijälle ja
jaoimme samalla tietoa kohtuullisen oluen
päivästä.
Sosiaalisessa mediassa kohtuullisen oluen päivä
näkyi Sinebrychoffin ja Karhu-oluen Facebookaktivoinneissa. Karhun postaus ”Yhdet – ja sitten
lasku” tavoitti lähes 240 000 kuluttajaa ja Sinebrychoffin muutamia tuhansia.
Aktivoimme myös omaa väkeämme kampanjaan.
Teemapäivänä jaoimme lounaan yhteydessä
tietoa kohtuullisen oluen päivästä ja KOFF
Crispistä olutvaihtoehtona.
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NOLLA
TYÖTAPATURMAA
Kuvassa Sari Kulju, operaattori, täyttöosasto
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NOLLA TYÖTAPATURMAA

NOLLA
TYÖTAPATURMAA
TAVOITTEET 2030

Nolla
työtapaturmaa
TAVOITTEET 2022

Vuosi vuodelta
vähemmän
työtapaturmia

PÄÄMÄÄRÄ
Carlsberg on sitoutunut
huolehtimaan työntekijöidensä
hyvinvoinnista ja tarjoamaan
turvalliset työskentelyolosuhteet
ennaltaehkäisemällä
työturvallisuusriskejä.
Turvallisuuslähtöinen yrityskulttuuri luo pohjan
turvalliselle työympäristölle. Tämä periaate
ohjaa Carlsbergin tapaa toimia. Konsernin näkemyksen mukaan kaikki onnettomuudet ovat
ehkäistävissä.

Vuonna 2018 Carlsberg-konsernissa toteute
taan työterveys- ja -turvallisuusjohtamisen
koulutusohjelma. Tavoitteena on, että kaikki
Carlsbergin esimiehet on koulutettu vuoteen
2020 mennessä.

TURVALLISUUSTYÖMME NOJAA
NELJÄÄN TOIMINTAMALLIIN:
1. Turvallisuus aina mielessämme
Esimiehille suunnattu työterveys- ja -turvalli
suusjohtamisen koulutusohjelma opastaa ymmärtämään, tunnistamaan ja vahvistamaan
konsernissa tavoiteltua turvallisuuskäyttäytymistä. Viestimme turvallisuudesta ja parhaista
käytännöistä avoimesti ja säännöllisesti.

CARLSBERG-KONSERNIN TAVOITTEET
Konsernin tavoitteena on vähentää työtapaturmien määrää vuosittain niin, että vuonna
2030 poissaoloihin johtaneita työtapaturmia
on pyöreä NOLLA.

2. Liikenneriskit
Hallitsemme panimoteollisuuden tunnistetut,
yleiset liikenneriskit valikoiduin, ennaltaehkäi
sevin toimenpitein.

TURVALLISEN YRITYSKULTTUURIN
VAHVISTAMINEN SINEBRYCHOFFILLA

3. Politiikat ja ohjeet
Konsernipolitiikat ja -ohjeet ohjaavat, miten
työskentelemme turvallisesti ja työterveyden
kannalta oikein. Työterveys- ja -turvallisuuspolitiikka on päivitetty, ja uudistettu politiikka
julkaistaan vuoden 2018 aikana.

Turvallisuuden parantaminen on jatkuvaa ennakoimista, vastuunottoa, turvallisuusriskien
tunnistamista ja riskeihin reagoimista. Kannustamme työntekijöitämme ottamaan henkilökohtaista vastuuta ja toimimaan työterveyden
ja -turvallisuuden lähettiläinä.
Yhteistyö kaikilla tasoilla on avainasemassa
turvallisuuskulttuurimme kehittämisessä. Esimiesten pitää ymmärtää, tunnistaa ja vahvistaa sellaista turvallisuuskäyttäytymistä, jota
haluamme työpaikoillamme nähdä.

4. Laiteturvallisuus
Jatkamme vakavien loukkaantumisten estä
miseksi kehitettyä Lockout/Tagout-hanketta
laatimalla toimintamallit niille laitteille ja prosesseille, joilta ne vielä puuttuvat. Luomme
säännölliset rutiinit, joilla varmistamme laitesuojausten asianmukaisuuden ja toiminnan.
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TURVALLISEMPI
SINEBRYCHOFF
Työmme turvallisemman
työympäristön edistämiseksi
tuotti tulosta ja tuloksemme
paranivat edellisvuodesta.
Poissaoloihin johtaneet
tapaturmat vähenivät
kymmenestä seitsemään
ja työturvallisuushavainnot
lisääntyivät 554:stä 814:ään.
Vakavien loukkaantumisten estämiseksi kehi
tetyn Lockout/Tagout eli LOTO-toimintamallin
käyttöönotto oli merkittävin uusi turvallisuushankkeemme. Mallin mukaisesti estämme l aitteen tai prosessin vahinkokäynnistymisen sillä
aikaa, kun toimimme vaara-alueella. LOTO:ssa 
laitteen tai prosessin energiat lukitaan fyysisesti
lukituslaittein. Sinebrychoff johtaa hanketta,
jossa Lockout/Tagout-toimintamallista luodaan
yhteinen standardi koko Carlsberg-konserniin.

Viestimme vuoden aikana työturvallisuudesta
aktiivisesti sekä järjestimme kampanjoita ja
teemapäiviä:
• Järjestimme osastoilla erilaisia työ- ja paloturval
lisuuskoulutuksia ja -harjoituksia osastojen
tarpeiden mukaan.
• Otimme käyttöön kokoustilojen turvallisuusohjeet.
Jokainen kokous alkaa turvallisuusinfolla, jossa
osallistujille selvitetään tilan poistumistiet vaara
tilanteissa.
• Toteutimme kaikkiaan 375 turvallisuuskävelyä
Tuotannossa ja 342 kävelyä Toimitusketjussa.
• Kampanjoimme näkyvästi liikenneriskien vähentä
miseksi: työpaikalla riskejä vähennetään näkyvällä
vaatetuksella, vapaa-ajalla käyttämällä heijastimia.
• Esitimme INFO-näytöillä ja eri tiloihin sijoitetuissa
turvallisuustauluissa 22 turvallisuustietoiskua.
Aiheet vaihtelivat liukastumisen vaaroista palo- ja
kemikaaliturvallisuuteen.
• Koko tuotantolaitoksen väki, myös Coca-Cola Finlandin henkilöstö, ja kaikki alueellamme työskentelevät
alihankkijat, jakeluyrittäjät ja vierailijat osallistuivat
syksyllä yhteiseen poistumisharjoitukseen.

POISSAOLOIHIN JOHTANEET TAPATURMAT

TYÖTURVALLISUUSHAVAINNOT

POISSAOLOIHIN JOHTANEET TAPATURMAT

TYÖTURVALLISUUSHAVAINNOT
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Luvut koskevat vain yhtiön omia työntekijöitä.
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VÄHENNÄMME VAKAVIA TAPATURMIA
LIFE SAVING RULES -OHJEILLA
Carlsberg-konserni palkitsi
Sinebrychoffin Euroopan parhaana
parantajana työturvallisuudessa.
Palkinnon perusteluissa todettiin,
että Sinebrychoff on matkalla
kohti entistä turvallisempaa
työympäristöä ja toimii hyvänä
esimerkkinä muille Carlsbergyhtiöille. ”Kiitos saavutuksesta
kuuluu koko Sinebrychoffin väelle”,
toteaa yhtiön työsuojelupäällikkö
Pasi Kukkonen.

Otamme vuonna 2018 käyttöön Carlsberg-konsernin
Life Saving Rules -ohjeet, joiden avulla vakavien
tapaturmien mahdollisuus pienenee entisestään.
Ohjeet ovat:
LSR 1: Noudata aina liikennesääntöjä
sekä tehdasalueella että sen ulkopuolella.
LSR 2: Toimi aina Lockout/Tagouttoimintamallin mukaisesti.
LSR 3: Älä koskaan ohita laitteen turva
järjestelmiä tai poista laitesuojauksia.

TAVOITTEEMME 2017

TULOKSEMME 2017

TAVOITTEEMME 2018

Koulutamme esimiehiä työterveys- ja
-turvallisuusjohtamisessa.

19 esimiestä osallistui työterveys- ja
-turvallisuusjohtamisen koulutuksiin.

Carlsbergin esimiehille suunnattuun työterveys- ja
-turvallisuusjohtamisen koulutukseen on tarkoitus
osallistua 20 esimiestä.

Työtapaturmia 0–2.

Työtapaturmia seitsemän.

Työtapaturmat vähenevät seitsemästä neljään.

Työturvallisuushavaintojen määrä kasvaa.

Työturvallisuushavaintojen määrä kasvoi
554:stä 814:ään.

Jokainen sinebrychoffilainen tekee vähintään
kuusi turvallisuushavaintoa.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

LSR 4: Noudata aina korkealla työskente
lylle asettuja ohjeita ja käytä vaadittuja
suojavälineitä.
LSR 5: Noudata aina lupakäytäntöjä
ja arvioi riskit tehdessäsi tunnistetusti
kohonneen riskin työtehtäviä.

32

KESTÄVÄ KEHITYS 2017 NOLLA TYÖTAPATURMAA

TAPATURMAKUVAUKSEN
UUDET OHJEET
Osana työturvallisuuskäytäntöjen kehittämistä olemme
ottaneet käyttöön uusitun työtapaturmien tutkinta- ja
raportointiprosessin. Tutkintaa ja raportointia koskevia
ohjeita pitää noudattaa kaikkien poissaoloja aiheuttaneiden
tapaturmien yhteydessä, ja ne koskevat sekä konsernin että
kolmansien osapuolten työntekijöille sattuneita tapaturmia.
Kun poissaolon aiheuttanut onnettomuus
on tapahtunut, esitutkinta pitää tehdä ja
alustava tapahtumakuvaus lähettää 24
tunnin kuluessa sähköpostitse valituille 
työturvallisuuden johtajille, esimiehille ja
paikallisjohdolle. Tapaturman juurisyyt
pitää analysoida, tapaturmaraportti laatia ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyä 48
tunnin sisällä tapaturmasta. Tapaturman
tapahtumapaikasta vastaavan henkilön
pitää kutsua koolle tapaturman juurisyitä
analysoiva Skype-neuvottelu viimeistään
48 tunnin kuluttua tapaturmasta. Skypeneuvotteluun osallistuvat tapaturman

kokenut henkilö, tapaturma-alueesta
vastuussa ollut henkilö sekä konsernin
työturvallisuusjohto sekä logistiikka-,
tuotanto- tai kaupallinen johtaja.
Jos tapaturma on ollut vakava, konsernin
pääkonttori laatii lopullisen tutkintaraportin
ja toimittaa sen tapahtumapaikan tuotanto-,
logistiikka- tai kaupalliselle johtajalle 72
tunnin kuluessa tapaturmasta. Muiden kuin
vakavien tapaturmien kohdalla loppuraportti
toimitetaan viikoittain muiden poissaoloja
aiheuttaneiden tapaturmien raporttien
kanssa.

Kuvassa Rauno Piippo, operaattori, täyttöosasto

33

34
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