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SINEBRYCHOFFIN KESTÄVÄN
KEHITYKSEN RAPORTOINTI

PERUSTIETOJA SINEBRYCHOFFISTA

Sinebrychoff on raportoinut kestävän
kehityksen työstään vuodesta 2009 lähtien.
Vuodesta 2017 lähtien raportointi on
noudattanut Carlsberg-konsernin kestävän
kehityksen ohjelman Yhdessä kohti
nollaa rakennetta.
Vuoden 2019 raporttimme linkittää
Sinebrychoffin Yhdessä kohti nollaa -työn
Carlsberg-konsernin kansainvälisiin tavoitteisiin
ja kertoo keskeisimmistä toimenpiteistämme ja
tuloksistamme tavoitteiden saavuttamiseksi.
Raportin alussa Carlsbergin pääjohtaja ja
Sinebrychoffin toimitusjohtaja kuvaavat
vuoden keskeisiä saavutuksia kestävän
kehityksen työssä. Toisessa osiossa kerromme
Sinebrychoffin toimenpiteistä ja tuloksista ja
peilaamme niitä vuosien 2022 ja 2030 Yhdessä
kohti nollaa -tavoitteisiin.
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KUMPPANUUKSILLA
KOHTI NOLLAA
Teemme Carlsbergilla töitä
paremman nykypäivän ja huomisen puolesta. Valmistamme
ja markkinoimme laatuoluita,
joita asiakkaamme arvostavat
ja jotka varmistavat liiketoimintamme menestyksen.
Samalla rakennamme parempaa tulevaisuutta kestävän
kehityksen ohjelmallamme
Yhdessä kohti nollaa.
“Yhdessä” on moniulotteinen ja
merkityksellinen termi. Carlsbergkonsernin menestys on sidoksissa kumppaneihin, kuluttajiin ja
ympäristöön, josta olemme kaikki
riippuvaisia. Yhdessä etenemme
nopeammin ja saamme aikaan
muutoksia, jotka eivät olisi saavutettavissa muulla tavoin.

Kukaan ei pysty
ratkaisemaan globaaleja
haasteita yksin. Yhdessä
kumppaneiden kanssa
edistymme nopeammin ja
saamme aikaan muutoksia,
jotka eivät muuten olisi
mahdollisia.
Cees ’t Hart,
Pääjohtaja, Carlsberg Group

Carlsberg saavutti erinomaisen
taloudellisen tuloksen vuonna 2019,
mikä mahdollistaa investoinnit teknologiaan, innovaatioihin ja tehokkuuden parantamiseen – toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä
kestävän kehityksen tavoitteidemme
saavuttamiseksi. Allekirjoitimme
Madridin COP25-ilmastokokouksen
yhteydessä joulukuussa Business
Ambition for 1.5°C -sitoumuksen,

joka on linjassa ilmastonmuutoksen
vastaisen työmme kanssa. Sitoumus
tukee työtämme tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteidemme (Science
Based Targets) saavuttamiseksi.
Ilmastonmuutoksen vastainen työmme on tuottanut tulosta. Konsernimme suhteelliset panimokohtaiset
hiilidioksidipäästöt vähenivät 13 % ja
uusiutuvien energialähteiden käyttö
kasvoi 56 %. Suhteellinen veden kulutus väheni kolmella prosentilla ja
on nyt 3 litraa/tuotettu juomalitra.
Esittelimme markkinoille uusia
kestävämpiä pakkausratkaisuja,
kuten puukuitupohjaisen Green
Fibre Bottlen prototyypit.
Olemme sitoutuneita edistämään
vastuullisia juomatapoja. Vaikka
emme pystykään kontrolloimaan
sitä, miten kuluttajat käyttävät tuotteitamme, voimme tehdä vastuulliset valinnat entistä helpommiksi
lisäämällä alkoholittomien oluiden
saatavuutta ja näkyvyyttä ja tarjoa
malla kuluttajille riittävästi tietoa
vastuullisten valintojen pohjaksi.
Olen erittäin tyytyväinen työturvallisuuskulttuurimme vahvistumiseen.
Työtapaturmat vähenivät konsernis-

sa 15 %, mikä on osoitus siitä, mitä
pitkäjänteisellä, tinkimättömällä
työllä turvallisuuden ja hyvinvoinnin
eteen voidaan saavuttaa. Mutta
emme lopeta tähän, vaan jatkamme
työtämme konsernin Life Saving
Rules -ohjelman mukaisesti.
Lopuksi tulos, josta olemme erityisen iloisia: viimeisimmän henkilöstö
tutkimuksemme mukaan yli 90 %
työntekijöistämme kokee työsken
televänsä sosiaalisesti ja ympäristön
kannalta vastuullisesti toimivassa
yhtiössä. Olemme siis oikeilla jäljillä,
mutta vielä on työtä jäljellä NOLLA
-tavoitteidemme saavuttamiseksi.
Cees ‘t Hart
Pääjohtaja, Carlsberg Group
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SINEBRYCHOFFIN
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
KOHTI KESTÄVÄMPÄÄ TULEVAISUUTTA
– MYÖS JUHLAVUODEN JÄLKEEN

Sinebrychoff täytti viime
vuonna 200 vuotta. Juhlavuotemme teema oli Käymme
parempaan huomiseen.
Vuosi sitten oli 200-juhlalvuotemme
täydessä vauhdissa. Starttasimme
sen leikkisästi teetättämällä perustajastamme Nikolai Sinebrychoffista
räsyherran viestimään kierrätyksen
tärkeyttä ja kestävän kehityksen
ohjelmaamme Yhdessä kohti nollaa.
Nollista tärkein on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen niin omassa
tuotantolaitoksessamme Keravalla
kuin juomien koko arvoketjussa.
Keravalla menimme hyvän matkaa
eteenpäin alittaen jopa tason, jonka
olimme asettaneet itsellemme
vuodeksi 2022. Tämän mahdollisti
tehostunut lämmön talteenotto.
Matka nollapäästöiseksi panimoksi jatkuu, ja uskon meidän olevan
maalissa hyvissä ajoin ennen vuotta
2030. Sen eteen teemme työtä
yhdessä Keravan Energian kanssa,
jolta hankimme prosessilämpömme.
Arvoketjussa pakkausten osuus hiilidioksidipäästöistä on suuri. Aloitimme syksyllä oman muovitiekartan
laatimisen. Se käynnistyi nykyti-

la-analyysilla eli selvitämme entistä
tarkemmin, miten muovin käyttö ja
siitä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt
jakautuvat tuotteidemme ja prosessiemme kesken. Analyysin jälkeen
laadimme toimenpidesuunnitelman
muovin käytön vähentämiselle.
Tavoitteenamme on saada muovitiekartta valmiiksi vielä kesään 2020
mennessä.
Vedenkäytössä meillä on kunnianhimoiset tavoitteet. Niihin pääsemiseksi on tärkeää, että perusasiat,
kuten mittaaminen, ovat kunnossa.
Perustimme erityisen asiantuntijaryhmän koordinoimaan veden
käytön seurantaa ja valmistelemaan
säästötoimenpiteitä. Tuotimme
vesitaseen eli kartoitimme veden
käyttökohteet panimollamme
säästökohteiden tunnistamiseksi.
Kartoituksen tuloksena säästöpotentiaalia on laitteiden pesuissa
ja huuhteluissa eli vesitase auttaa
meitä kohdistamaan toimenpiteet
mahdollisimman tehokkaasti.
Työturvallisuudessa saavutimme
hyviä tuloksia turvallisuushavaintojen osalta. Mitä enemmän
niitä tehdään, sen turvallisempi on
työpaikkamme. Toisaalta otimme

fokukseemme myös liikenneturvallisuuden, mikä edistää ennen kaikkea
kentällä myynnissä ja laitepalvelussa toimivien työntekijöidemme
työturvallisuutta.
Lahjoitustoiminta on osa yhtiömme
Sinebrychoff-suvulta saamaa perintöä. Rahallisten lahjoitusten lisäksi
järjestimme yhteistyössä Aseman
Lapset ry:n kanssa nuorille suunnatun
T-paita-suunnittelukilpailun. Itämeren
suojelun puolesta puhuimme sponsoroidessamme 6mR-luokan purjeveneiden maailmanmestaruuskisoja. Yhteistyökumppanina tässä oli Baltic Sea
Action Group, jonka kanssa jatkamme
yhteistyötä myös tulevina vuosina.
Sinebrychoffin 200-vuotispäivän
yhteydessä julkaisimme yhtiön panimomestareita koskevan julkaisun
Intohimona olut, jonka on tehnyt
toimittaja Jussi Rokka. Kyse ei ole
vain 35 panimomestarin tarinasta,
vaan koko Sinebrychoffin historiasta,
joka alkoi Helsingin Hietalahdesta ja
on vienyt meidät osaksi kansainvälistä konsernia ja yhä globaalimpaa
toimintaympäristöä.
Anders Frydenlund
Toimitusjohtaja, Sinebrychoff
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KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA
KANNATTAA
Carlsbergin näkemyksen mukaan kestävyys
ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä.
Konsernin tavoitteena on luoda kestävää
kasvua yhdistämällä taloudellinen ja
kestävää kehitystä tukeva suorituskyky.

+22 %

Olemme koonneet tälle sivulle keskeisiä
Sinebrychoffin tuloksia vuodelta 2019.

KASVU

3

UUTTA TUOTETTA

6,5 %

vähennys suhteellisissa
hiilidioksidipäästöissä

2,36 L 22 %
veden kulutus pysynyt
alhaisella tasolla

kasvu alkoholittomien
oluiden myynnissä

43 %

vähennys tapaturmataajuudessa (LTAR)

SINEBRYCHOFFIN
ALKOHOLITTOMIEN
OLUIDEN MYYNTI
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YHDESSÄ
KOHTI NOLLAA
Työskentelemme Carlsbergilla
paremman huomisen ja tule
vaisuuden puolesta. Olemme
sitoutuneita valmistamaan
laatuoluita tämän päivän
markkinoille ja samalla ratkaisemaan globaaleja haasteita
paremman tulevaisuuden
varmistamiseksi.
Kestävän kehityksen ohjelma Yhdessä
kohti nollaa on Carlsbergin vastaus
globaaleihin ilmastonmuutosta,
vesiniukkuutta ja terveyttä koskeviin
haasteisiin. Ohjelma koostuu neljästä teemasta: Nolla hiilijalanjälkeä,
Nolla vesihukkaa, Nolla vastuutonta

juomista ja Nolla työtapaturmaa.
Jokaiselle teemalle on asetettu kunnianhimoiset, mitattavat tavoitteet.

MUKANA RATKAISEMASSA
GLOBAALEJA HAASTEITA
Valtioiden, yritysten ja yksilöiden on
kiihdytettävä toimenpiteitään ilmastonmuutoksen torjunnassa. Carlsberg
on tunnistanut roolinsa ja aikoo olla
osa ratkaisua. Olemme sitoutuneita
vuonna 2017 asettamiimme tieteeseen
perustuviin ilmastotavoitteisiin, jotka
ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisemman tavoitteen
kanssa: ilmaston lämpeneminen
rajoitetaan 1,5 Celsius-asteeseen.

Ilmastonmuutos rasittaa jo valmiiksi
kuormittuneita vesistöjä. Vesi on
kriittinen voimavara ekosysteemien hyvinvoinnille ja maapallon
kasvavalle väestölle. Se on myös
elintärkeä raaka-aine oluen valmistuksessa. Carlsberg aikoo puolittaa
panimojensa yhteenlasketun vedenkäytön vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Teemme myös
yhteistyötä vesivarantojen turvaamiseksi korkean vesiriskin alueilla.
Vastuuton alkoholin käyttö lisää
ihmisten terveysriskejä. Edistämme
vastuullista alkoholikulttuuria lisäämällä alkoholittomien oluiden tar-

jontaa ja jakamalla kuluttajille tietoa
vastuullisten valintojen pohjaksi.
Tavoitteita tukee yhteistyömme
viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.
Työmme globaalien haasteiden ratkaisemiseksi edellyttää, että työntekijöillämme on turvalliset työskentelyolosuhteet. Jokaisen pitää voida
lähteä aamulla töihin tietäen, että
hän palaa kotiin terveenä. Olemme
sitoutuneita edistämään turvallista
yrityskulttuuria ja tavoittelemaan
tapaturmista vapaita työpaikkoja
panimoillamme, toimistoissamme
sekä myyntitehtävissä.

KUMPPANUUKSILLA
KOHTI TAVOITTEITA
YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet
muodostavat pohjan hyvinvoivan,
kestävän maailman rakentamiselle.
Carlsberg on linkittänyt omat ta
voitteensa niihin YK:n tavoitteisiin,
joihin meillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Kumppanuudet
ovat avainasemassa työssämme
tavoitteiden eteen.

CARLSBERGIN STRATEGIA, SAIL 22
TARKOITUKSEMME

TAVOITTEEMME

PAINOPISTEEMME

Joidenkin täytyy etsiä kauan
löytääkseen tarkoituksensa.
Meille se on aina ollut olemassa.
Pyrimme täydellisyyteen joka
päivä. Haluamme aina tehdä
parempia oluita. Oluita, jotka
ovat mukana ihmisiä yhdistävissä
hetkissä. Emme tyydy välittömään
hyötyyn silloin, kun voimme
luoda parempaa tulevaisuutta
meille kaikille.

Haluamme olla menestyvä,
ammattitaitoinen ja houkutteleva
yhtiö. Menestyvä luomalla
kestävää, orgaanista kasvua;
ammattitaitoinen asiakkaidemme
halutuimpana kumppanina; ja
houkutteleva lisäarvon tuottajana
osakkeenomistajille, työntekijöille
ja yhteiskunnalle.

SAIL’22-painopisteet on
ryhmitelty seuraavan neljän
teeman alle: Ytimen vahvistaminen; Kasvun varmistaminen;
Voittajakulttuurin luominen.
Nämä tukevat neljännen
painopisteen toteutumista:
Tuotamme arvoa osakkeenomistajille ja yhteiskunnalle.
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YHDESSÄ KOHTI YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEITA

KESKITYMME OLENNAISEEN
Yhdessä kohti nollaa -ohjelman

VASTUULLINEN
KULUTTAMINEN

YHTEISTYÖ JA
KUMPPANUUS

ILMASTOTEKOJA

NOLLA
TYÖTAPATURMAA

Yhdessä kohti nollaa -ohjelma on
yksi strategisista painopisteistämme,
joilla vastaamme globaaleihin haasteisiin samalla kun kasvatamme
liiketoimintamme resilienssiä. Liiketoimintamme menestys mahdollistaa
investoinnit viimeisimpään teknologiaan ja innovaatioihin, jotka vievät

IHMISARVOINEN
TYÖ JA TALOUSKASVU

NOLLA
VASTUUTONTA
JUOMISTA

Carlsberg-konsernin strategia,
SAIL’22, määrittelee strategiset
painopisteemme, joiden avulla
varmistamme kasvumme myös
tulevaisuudessa.

TERVEYS JA
HYVINVOINTI

NOLLA
VESIHUKKAA

UUDISTUMISKYKYISEN
LIIKETOIMINNAN
VARMISTAMINEN

PUHDAS VESI JA
SANITAATIO

NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ

taustalla on kattava sidosryhmävuoropuhelu eri alojen asiantunti
joiden kanssa. Sitä pohjustettiin
myös olennaisuusarviolla, joka
toteutettiin yhteistyössä Business
for Social Responsibility -järjestön
kanssa vuonna 2016. Vuoropuhelu ja
arvio auttoivat meitä tunnistamaan
tärkeimmät kestävän kehityksen
näkökulmat, riskit ja vaikutukset.
Päivitämme arvion vuoden 2020 aikana, jotta voimme huomioida Task
Force for Climate Related Financial
Disclosures (TCFD) -aloitteen ja
kansainvälisen ilmastopaneelin
(Intergovernmental Panel on Climate
Change, IPCC) viimeisimmät raportit.

EDULLINEN JA
PUHDAS ENERGIA

CARLSBERGILLE KESKEISET TAVOITTEET *
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.

7.2 Lisätä vuoteen 2030 mennessä
uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3 Tuplata vuoteen 2030 mennessä
energiatehokkuuden maailmanlaajuinen
parantumisvauhti.
8.8 Suojata työelämän oikeuksia
ja taata turvallinen työympäristö
kaikille työntekijöille, mukaan lukien
siirtotyöläisille, erityisesti naisille ja
epävarmassa työsuhteessa oleville.
12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä
luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä
merkittävästi jätteiden syntymistä
ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja
uudelleenkäytön keinoin.

12.6 Kannustaa erityisesti suuria ja kansainvälisiä yhtiöitä ottamaan käyttöön
kestävät käytännöt ja sisällyttämään
kestävää kehitystä koskevat yritysvastuutiedot raportointiinsa.
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.

13.1 Parantaa kaikkien maiden kykyä
sopeutua ilmastoon liittyviin riskitekijöihin ja luonnonkatastrofeihin.

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

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen
hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten
ja instituutioiden valmiuksia.

* Suomenkielisten tavoitteiden määritelmät:
kestavakehitys.fi
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meitä kohti kestävän kehityksen
tavoitteita. Tämä puolestaan auttaa
meitä kasvattamaan menestyvää
liiketoimintaa.
Carlsbergillä on pitkä historia
innovoinnissa ja tutkimuksessa.
Näiden keskuksena toimii Carlsberg
Research Laboratory Kööpenhami
nassa. Tällä hetkellä esimerkiksi
Carlsbergin Nuorten tutkijoiden
yhteisö, ryhmä väitelleitä tutkijoita,
keskittyy kehittämään teknologiaa
ja ratkaisuja erityisesti ilmasto- ja
vesiniukkuushaasteisiimme. Vuonna
2019 ryhmä tutki ja kartoitti mah
dollisuuksia panimoiden prosessilaitteistojen pesujen vedenkulutuksen
pienentämiseksi sekä energiankulutuksen vähentämiseksi panimoissa.

8

DKK 689m

Optional
VAHVA HALLINTO TUKEE
VASTUULLISUUSTYÖTÄ

donated by the Carlsberg
Foundations in 2019.

Carlsbergin vastuullisuustyö on
juurrutettu läpi koko organisaation.
Yhdessä kohti nollaa -ohjelman
omistaa yhtiön johtoryhmä, jota tukevat Supervisory Board ja lukuisat
valiokunnat. Johtoryhmä seuraa
kestävän kehityksen tavoitteiden
edistymistä neljännesvuosittain.
Kestävän kehityksen tavoitteet 
ovat mukana johdon palkitsemis
ohjelmassa.
Jokaisessa Carlsbergin tytäryhtiössä
on yritysvastuuvaltuutettu, CSR
Champion. Sinebrychoffilla tämä
tehtävä on viestintä- ja vastuulli
suusjohtajalla, joka on yhtiön
johtoryhmän jäsen. Hän koordinoi
vastuullisuustoimenpiteitä, kehittää
vastuullisuutta yhteistyössä toimintojen kanssa ja raportoi tuloksista
Carlsberg-konsernille.

Carlsbergin Nuorten tutkijoiden
yhteisö kehittää ratkaisuja,
jotka auttavat konsernia
saavuttaamaan kestävän
kehityksen tavoitteensa.

YOUNG SCIENTISTS IN
THE PURSUIT OF ZERO

LIIKETOIMINTAMALLI

BUSINESS
MODEL

Hankinta
Sourcing
korkealaatuiset
high-quality
raaka-aineet
raw
materials

Reaching ZERO will not be easy. And many of
the viable solutions for eliminating carbon and
Valmistus
Jakelu
Brewing &
&pullotus
bottling
Distributing
water
waste at our breweries do nottuotteidemme
yet exist.
laadukkaita juomia

Their research includes:

• Assessing the viability of new sources of
energy, using brewery by-products to
Asiakkaat
Kuluttajat
Customers
Consumers
• Building a digital
twin
of
our
St.
Petersburg
generate
green power and heat to fuel
eri kokoiset
konsernin
oluita
quality beers in Western
our products from A
ranging
from
enjoyingvalmistamia
our beers and
other
läntisessä
ja
itäisessä
toimittaminen
paikasta
päivittäistavarakaupat
ja
muita
juomia
nautitaan
brewery
to
identify
ways
to
maximise
energy
brewery
processes.
Europe, Eastern Europe
to B via ships, trains
on-trade to off-trade,
beverages in more than 100
sekä Aasiassa
paikkaan
ja ravintolat
yli
100 maassa
and Asia
trucks ofB laivoilla,efficiency and
from
big to the
small
countries
worldwide
Our Euroopassa
Young
Scientists
Community – aA&group
assess
impact of new
junilla ja jakeluautoilla
postdoctoral researchers – was created to find
solutions.
• Identifying and testing improved method
these solutions from their base at the Carlsberg
and technologies for reusing water and
Research Laboratory in Copenhagen.
chemicals after cleaning equipment.
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NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ

Sinebrychoff on valmistanut ja myynyt Coca-Cola
-yhtiön juomat Suomessa vuodesta 1999 alkaen.
Yhteistyö kattaa myös pakkauskehitystyön.
”Coca-Colan kaikkien juomien puolen litran
juomapulloissa 50 % materiaalista on kierrätettyä
elintarviketasoista muovia. Isommissa 1,5 litran
pulloissa on käytetty 25 % kierrätysmuovia”, kertoo
Johanna Siirilä (vas.), joka vastaa Sinebrychoffin
pakkauskehitystyöstä.
”Coca-Colan World Without Waste -strategiassa
pakkausten kierrätettävyys ja kierrätys ovat
keskeisiä keinoja pakkausjätteen vähentämiseksi.
Osana tätä työtä puolen litran Bonaqua-pullot
ovat sataprosenttisesti kierrätysmuovista
valmistettuja maalis-huhtikuusta 2020 alkaen”,
kertoo Théa Natri, joka vastaa Coca-Cola Suomen
yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä.
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NOLLA
HIILIJALANJÄLKEÄ
Carlsberg tähtää hiilidioksidin
nollapäästöihin panimoillaan
vuoteen 2030 mennessä.
Panimotuotteiden arvoketjun
osalta tavoitteena on
30 prosentin päästövähenemä verrattuna lähtötasovuoteen 2015. Saavutamme
tavoitteemme vain tekemällä
yhteistyötä muiden arvoketjun
toimijoiden kanssa.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset
ovat jo nähtävillä ympärillämme.
Lämpötilan nousun jatkuessa maaperä heikkenee ja kuumat, kuivat
sääjaksot sekä voimakkaat sateet

EDULLINEN JA
PUHDAS ENERGIA

yleistyvät. Viljelykasvien satonäky
mät huononevat, ruokaturva heikkenee ja hintojen heilahtelu lisääntyy.
Tämän vuoksi Carlsbergin tieteeseen
perustuvat päästövähenemätavoitteet on asetettu Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisemman
tavoitteen mukaisiksi: ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan
1,5 Celsius-asteeseen.
Lisätäkseen ilmastotyönsä johdon
mukaisuutta ja mitattavuutta
Carlsberg raportoi työstään Carbon
Disclosure Projectille (CDP) ja
saavutti vuoden 2019 raportoinnissa
tason B.

KONSERNIN
TAVOITTEET 2030

KONSERNIN
TAVOITTEET 2022

0

50 %

15 %

30 %

100 %

100 %

0

30

ENERGIATUOTANNON
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
PANIMOLLA

PIENEMPI
HIILIJALANJÄLKI
PANIMOTUOTTEIDEN
ARVOKETJUSSA
(BEER-IN-HAND)

PIENEMMÄT
ENERGIATUOTANNON
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
PANIMOLLA

SÄHKÖSTÄ
UUSIUTUVISTA
ENERGIALÄHTEISTÄ

LOPETAMME HIILEN
KÄYTÖN PANIMOILLA

ILMASTOTEKOJA

Olemme Carlsbergilla saavuttaneet
globaalisti 30 prosentin vähenemän
suhteellisissa hiilidioksidipäästöissä.
Käyttämämme sähkö oli 59-prosenttisesti uusiutuvaa vuonna 2019.

Carlsberg on linkittänyt
tavoitteensa YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin.
Lue lisää sivulta 7.

PAKKAUSINNOVAATIOT
Carlsbergin työ kestäväm
pien pakkausratkaisujen
kehittämiseksi jatkui. Toimme
markkinoille muovin käyttöä
vähentävän Snap Packin ja
kierrätetyistä materiaaleista
valmistetun kutistemuovin.

PIENEMPI
HIILIJALANJÄLKI
PANIMOTUOTTEIDEN
ARVOKETJUSSA

KYLMÄLAITTEISTOT,
JOIDEN HIILIJALANJÄLKI ON PIENI

YHTEISTYÖ
30 KUMPPANIN
KANSSA YHTEISEN
HIILIJALANJÄLJEN
PIENENTÄMISEKSI

30 %

5

Konsernissa
on viisi hiilineutraalia
panimoa.
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HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
SINEBRYCHOFFIN PANIMOLLA
Vuonna 2019 sekä lämmön- että
sähkönkulutuksemme pysyivät
edellisvuoden tasolla. Suhteelliset
hiilidioksidipäästömme olivat 1,58 kg
CO2/hl vuonna 2019. Välitavoitteemme vuodelle 2022 on 1,52 kg CO2 /hl.
Välitavoitetta on kiristetty, koska
Sinebrychoff saavutti aiemman
välitavoitteen jo vuonna 2019.
Lämmön kulutus panimolla

2017
2018
2019

32,0 GWh
32,7 GWh
31,5 GWh

Sähkön kulutus panimolla

2017
2018
2019

29,9 GWh
29,4 GWh
29,4 GWh

SAAVUTIMME ENERGIANSÄÄSTÖTAVOITTEEMME ETUAJASSA

Tähtäämme entistä kestävämpään,
hiilineutraaliin panimotoimintaan tehostamalla energiankäyttöämme ja
siirtymällä suunnitelmallisesti käyttämään vain uusiutuvaa energiaa.

Saavutimme elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteemme jaksolle 2017–2025
reilusti etuajassa eli jo vuonna 2018.
Jatkoimme siitä huolimatta tehosta
mistoimenpiteitä myös vuonna 2019.
Toteutimme ilmanvaihdon moderni
soinnin kolmannen vaiheen, uusimme
valaistusta ja ovipuhaltimia sekä
muutimme kylmäkompressorien
ajotapaa. Näillä toimenpiteillä
saavutamme vuosittain 634 MWh:n
säästön lämmönkulutuksessa ja 662
MWh:n säästön sähkönkulutuksessa.
Keräsimme kertomusvuonna lämpöpumppujen avulla talteen lämpöä
9 300 MWh, mikä on noin 23 %
panimomme kokonaislämmöntarpeesta. Lämpöä hyödynnetään
kiinteistöjen lämmityksessä ja tuotantoprosessissa. Loput tarvitsemastamme lämpöenergiasta ostamme
Keravan Energialta, ja se on tuotettu
puuhakkeella, turpeella ja maakaasulla. Keravan Energia selvittää
mahdollisuuksia luopua turpeen
käytöstä vuoden 2020 loppuun
mennessä.

KEINOJA VÄHENTÄÄ
ENERGIANTUOTANNON
HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ
SINEBRYCHOFFILLA

Parhaat käytännöt:
Energiatehokkuus,
kuten lämmöntalteenoton
tehostaminen

Energiatoimittajamme
Keravan Energia
selvittää luopumista
turpeen käytöstä

Käytämme
uusiutuvaa
energiaa

Panimolla
käytössä parasta
saatavilla olevaa
teknologiaa

Käytämme
uusiutuvaa
sähköä
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SUHTEELLISET HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
(kg CO2/hl)

2,30
1,69

1,69

1,58

1,56

1,52
0

2016

2017

2018

2019

2020

TOTEUTUMA

2022

2030

TAVOITE

Raportoimme kasvihuonekaasupäästöt
GHG-protokollan scope 1 (suorat päästöt) ja
scope 2 (epäsuorat päästöt) mukaisesti.

SUHTEELLINEN ENERGIANKULUTUS (kWh/hl)
Laskettu tuotettuja juomalitroja kohden*
MITÄ TAVOITTELIMME 2019?

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

25.7
20.9

20.4

19.5

Toteuma

Jatkamme
prosessien optimointia
2016
25,7
energiatehokkuuden lisäämiseksi.
2017 20,9
2018 20,4
2019 19,5

Hiilidioksidiomavaraisuutemme on 53 %.

2016

2017

2018

2019

TOTEUTUMA
* Tuotetut juomalitrat =
Sinebrychoffin panimolta lähteneet litrat
Vuoden 2020 suhteellisen energiakulutuksemme
tavoite on 19,9 kWh per tuotettu hehtolitra.

* Tuotetut juomalitrat = Sinebrychoffin
Selvitystyömme
energiankäytön
osalta
panimolta
lähteneet
litrat
hiilivapaan panimon aikaansaamiseksi jatkuvat.

TULOKSEMME 2019

TAVOITTEEMME 2020

Jatkoimme prosessien optimointia:
toteutimme ilmanvaihdon modernisoinnin
kolmannen vaiheen, uusimme valaistusta ja
ovipuhaltimia sekä muutimme kylmäkompressorien ajotapaa.

Jatkamme prosessien optimointia energia- ja
vesitehokkuuden lisäämiseksi. Tehostamme
entisestään lämmön talteenottoa.

Hiilidioksidiomavaraisuutemme oli 49 %.

Hiilidioksidiomavaraisuutemme on 50 %.

Selvitystyömme energiankäytön osalta
hiilivapaan panimon aikaansaamiseksi
jatkuivat.

Tähtäämme mahdollisimman vähähiilisten
energialähteiden käyttöön.

Vuoden 2020 suhteellisen energiakulutukVähennämme pakkausmateriaaleja noin sadalla
Sinebrychoffin muovitiekartan
semme
tavoite on 19,9 kWh per tuotettu Aloitimme
tonnilla sekä pilotoimme kierrätettyä muovia ja
laatimisen sekä jatkoimme pakkauskehityssokeripohjaista muovia sisältävää Rethinktyötä: ohensimme alumiinitölkkejä, testahehtolitra.
materiaalia kutistemuovikääreissä.

simme 100-prosenttisesta kierrätetystä
materiaalista valmistettua kutistemuovia
ja kevensimme pakkauspreformeja.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

Sinebrychoffin muovitiekartta valmistuu.
Lisäämme kierrätysmateriaaleja pakkauksissa,
kuten kääreissä ja PET-pulloissa, kevennämme
preformeja ja ohennamme kiristekalvoja.
Otamme käyttöön 100-prosenttisesta kierrätysmateriaalista valmistetun kutistemuovin.
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HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN
JUOMIEN ARVOKETJUSSA
MALTAAN JA SOKERIN HIILIJALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

OHRAN VILJELYN YMPÄRISTÖ
VAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN

Maanviljelyn sekä maltaan ja
sokerin valmistuksen yhteenlaskettu
osuus arvoketjumme hiilijalanjäljestä
on 35 %. Teemme yhteistyötä vähähiilisemmän viljelyn ja valmistuksen
edistämiseksi maltaan ja sokerin
toimittajiemme Viking Malt Oy:n ja
Suomen Sokeri Oy:n kanssa.

Sinebrychoff ostaa ohramaltaan
Viking Maltilta, jolla on sopimussuhde maanviljelijöihin. Kaikki käyttämämme ohramallas on kotimaista.
Ohran viljely muodostaa merkittävän osan oluen arvoketjun ympäristövaikutuksista johtaen erityisesti
veden rehevöitymiseen. Viking Malt

on sitoutunut vähentämään ohran
viljelyn ympäristökuormitusta osana
vuodet 2019–2021 kattavaa uutta
Baltic Sea Action Group -järjestölle
(BSAG) tekemäänsä Itämeri-sitou
musta.
Sitoumuksen myötä Viking Malt on
osallistunut projektiin, jossa etsittiin
energiansäästömahdollisuuksia

käyttämällä lajikkeita, joilla on
alhainen kosteusvaatimus. Projek
tissa kehitetään myös uusia, ekotehokkaampia mallasohralajikkeita
yhdessä viljelijöiden ja panimoiden
kanssa. Uusien lajikkeiden tavoitteena on kasvattaa oluen arvoketjun
energiatehokkuutta ohran viljelyn ja
mallastuksen osalta.

Viking Maltin sopimusviljelijöitä on
mukana Baltic Sea Action Groupin
koordinoimissa Carbon Action -koulutuksissa. Lisäksi yhtiö auttaa Carbon
Action -tutkimustiimiä viljelemään
regeneratiivisen eli uudistavan viljelyn
koepeltoja mallasohraksi, jotka Viking
Malt koemallastaa. Tavoitteena on,
että vuoden 2021 Jouluoluen ohra
tulee Carbon Action -viljelijän tilalta.

SINEBRYCHOFFIN TUOTTEIDEN HIILIJALANJÄLKI
Sinebrychoffin valmistamien tuotteiden arvoketjun
EMISSIONS
THROUGHOUT
hiilidioksidipäästöjen jakauma perustuu vuoden
2015 lukuihin.
Päästöjen
osuudet arvoketjun eri
THE
LIFE
CYCLE
vaiheissa poikkeavat aiemmin esitetystä, koska
Proportion of greenhouse gas emissions in each
stage of the life cycle of our products.

laskentametodia on tarkennettu. Carlsberg teettää
uudet, koko konsernia ja konserniyhtiöitä koskevat
laskelmat päivitettyjen päästötietojen pohjalta
vuoden 2020 aikana.

19%
17%

7%
14%
6%
16%

Maanviljelys
Agriculture
Raaka-aineiden,
Cultivation of kuten
ohran
ja sokerin,
ingredients
such viljely
as

Maltaan
Malting ja
sokerin
Maltingvalmistus
and
Mallastus,
processingjyvien
käsittely
of grainsja sokerin
valmistus

barley and rice

Juomien valmistus
Breweries
Juomien
Brewing
and valmistusprosessit
manufacturing
of our products, including
refrigerants

An updated value-chain carbon-footprint analysis will be conducted during 2020.

33%
40%
Pakkaukset
Packaging
Pakkausmateriaalien
Production and
tuotanto
recyclingjaofkierrätys
all

packaging materials

14%
12%
Jakelu
Distribution
Valmiiden tuotteiden
Distribution
of our
jakelu panimoiltamme
finished
products from
ja varastoiltamme
our
breweries and depots

13%
9%
Kylmälaitteet
Refrigeration
Juomien
Chilling
of viilentäour brews
ravintoloissa
inminen
bars and
shops,
ja kaupoissa
including
refrigerants

Sinebrychoffin tuotteiden koko arvoketjun hiilijalanjälki on 3,3 kg CO2e/1000 litraa (2015).
Raportoimme kasvihuonekaasupäästöt GHG-protokollan scope 1 ja scope 2 mukaisesti.
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KIERRÄTETTYÄ MUOVIA JO KAIKISSA JUOMAPULLOISSA
Viking Malt -konsernin hiilidioksidipäästövähenemätavoitteet vuoteen
2025 mennessä ovat (vertailuvuosi
2018):

0,5 LITRAN PULLOT

50 %

Yrityksen oman toiminnan päästöt
(scope 1): 50 % (korkeintaan 20 kg
CO2e/mallastonni)

kierrätettyä
muovia

Ostoenergian päästöt (scope 2):
25 % (korkeintaan 32 kg CO2e/mallastonni)

50 %

uutta muovia

Lämmöntuotannon tavoitteena on
olla 70-prosenttisesti fossiilivapaata
vuoteen 2025 mennessä.
SOKERIN VILJELYN JA
VALMISTUKSEN YMPÄRISTÖ
VAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN
Sokerin toimittajamme Suomen
Sokeri Oy on osa saksalaista Nordzucker-konsernia. Vuonna 2019
hankkimastamme nestesokerista
25 % oli valmistettu Suomessa viljellyistä juurikkaista ja loput Saksassa.
Nordzucker tavoittelee entistä
pienempää hiilijalanjälkeä sokerinvalmistusprosessissaan. Konsernin
tavoitteena on pienentää valmistusprosessin hiilidioksidipäästöjä 67 %
vuoteen 2020 mennessä verrattuna
vuoteen 1990. Vuoden 2020 tavoite
on 359 kg CO2-päästöjä tuotettua
sokeritonnia kohti. Vuonna 2018
päästöt olivat 396 kg/tuotettu
sokeritonni.

OPTIMOIMME PAKKAUKSIA
Pakkausten valmistuksen ja kierrätyksen osuus Sinebrychoffin juomien
arvoketjun hiilidioksidipäästöistä
on 33 %.
Vuonna 2019 käytimme pakkaus
materiaaleja yhteensä 16 500 tonnia,
ja määrä jakaantui materiaaleittain
seuraavasti (luvut tonnia):
Metalli
Muovi
Lasi
Pahvi ja puu

7 000
4 300
2 300
2 900

Vuonna 2018 käytimme pakkaus
materiaaleja yhteensä 15 100 tonnia,
ja nousua oli jokaisessa pakkauskategoriassa. Nousu johtui tuotantomäärien kasvusta.

COCA-COLA JA
COCA-COLA ZERO SUGAR
0,5 LITRAN PULLOT

50 %

kierrätettyä
muovia

50 %

1,5 LITRAN PULLOT

0,5 LITRAN BONAQUA-PULLOT

25 %

kierrätettyä
muovia

75 %

uutta muovia

100 %
kierrätettyä
muovia

uutta muovia, josta
70 % öljypohjaista
30 % kasvipohjaista

Pakkausmateriaalit sitovat luonnon
varoja, joten mitä vähemmän materiaalia tarvitaan, sen pienempi hiilijalanjälki pakkauksella on. Kun muutoksia tehdään suurten volyymien
tuotteissa, pienilläkin innovaatioilla
on suuri merkitys. Sinebrychoff jatkoi Coca-Cola-juomien pakkaamista
pulloihin, joiden kaulaosaa lyhennettiin vuoden 2017 lokakuussa neljällä
millillä. Samalla korkit kevenivät
hieman. Näillä toimenpiteillä vähennettiin muovin määrää vuonna 2018
noin 490 000 kiloa. Tämän jälkeen
käytössämme on ollut ainoastaan
lyhytkaulainen pullo eikä enää ole
mielekästä laskea vuotuisia säästöjä.
Muovisten juomapullojen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää materiaalivalinnoilla. Tästä syystä Coca-Cola-

pulloissa käytetään kierrätettyä
muovia ja biopohjaista muovia.
Kierrätetyillä PET-pulloilla on pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavan
kokoisilla lasi- tai alumiinipakkauksilla. Muovin kierrätysteknologia on
kehittynyt pitkälle ja PET-pullot ovat
Suomen kierrätetyin muovipakkaus:
90 % pulloista käytetään materiaalina uudelleen.

muovia. Tällä hetkellä 0,33 litran
puolloissa ei ole kierrätettyä muovia
lainkaan. Maalis-huhtikuusta 2020
alkaen puolen litran Bonaqua-pullot
ovat sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistettuja.

Euroopan unionin tavoitteena on,
että vuoteen 2025 mennessä juomapulloissa käytetään kansallisesti
25 % kierrätettyä muovia.

Sinebrychoff on jo kuusi vuotta
pakannut Coca-Colan ja sen sokerittomat versiot puolen litran PlantBottle™ -kierrätysmuovipulloihin.
PlantBottle on Coca-Cola Companyn
kehittämä maailman ensimmäinen
kierrätysmuovipullo, jonka valmistamisessa on osittain käytetty biopohjaista muovia. Pullojen hiilijalanjälki
on pienempi, kun osa muovin valmis-

Coca-Colan kaikkien juomien puolen
litran juomapulloissa 50 % materiaalista on kierrätettyä elintarvike
tasoista muovia. Isommissa 1,5 litran
pulloissa on käytetty 25 % kierrätys-

Kierrätetyn materiaalin määrä on
lasipulloissa 30–35 % ja tölkeissä
0–100 %.
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tamiseen käytetyistä fossiilisista
raaka-aineista korvataan kasviroskista valmistetulla kierrätettävällä
biopohjaisella muovilla. Sen osuus
on 15 %, minkä lisäksi PlantBottlepulloissa on käytetty 50 % kierrätysmuovia; loppu on uutta PET-muovia.
Vuonna 2019 testasimme monipakkausten kutistemuovikääreissä
muovia, jossa noin puolet muovista
on kierrätettyä muovia ja sokeriruokopohjaista Rethink-materiaalia.
Lisäksi testasimme 100-prosenttisesta kierrätetystä materiaalista valmistettua kutistemuovia. Tavoitteena
on ottaa se käyttöön osassa monipakkauksia vuoden 2020 aikana.
Emme siirtyneet kevyempiin lasipulloihin vuonna 2019, koska niitä ei
ollut saatavilla. Tavoitteenamme on
siirtyä kevyempien pullojen käyttöön
vuoden 2020 keväällä. Näin tavoittelemme 47 tonnin vähennystä vuosit
tain. Materiaalivähennys on viisi
prosenttia pulloa kohti.
Muovipullojen preformien kevennys
toteutuu vuoden 2020 maaliskuussa,
ja sillä tavoitellaan 76 tonnin säästöjä
vuosittain. Kevennys on 1,5 g/pullo.
Otimme käyttöön ohuemmat alumiinitölkit syyskuussa 2019. Näin saavu
timme 14 tonnin alumiinisäästöt.

TAVOITTEEMME 2020

• Sinebrychoffin muovitiekartta
valmistuu
• Otamme käyttöön sataprosenttisesta kierrätysmuovista valmistetun kutistemuovin osassa monipakkauksista
• Siirrymme kevyempiin lasipulloihin
siiderin ja joidenkin oluiden osalta
• Otamme käyttöön kevyemmät
preformit kaikissa 0,4–0,5 litran
muovipulloissa
• Lisäämme kierrätysmateriaalien
käyttöä kaikissa muovipakkauksissa – ensimmäisen Bonaquan
puolen litran pullot
KULJETUKSISTA AIHEUTUVIEN
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN

Jakelun osuus arvoketjumme hiilidioksidipäästöistä on 12 %.
Teimme Postin kanssa yhteistyösopimuksen terminaalikuljetuksistamme
vuonna 2016. Vuonna 2019 Posti
hoiti 37 % juomakuljetuksistamme.
Loput kuljetukset hoidettiin sopimuskuljetusyritysten tai asiakkaiden
toimesta. Kuljetusten hiilidioksidipäästöjä voidaan tehostaa HCTkuljetuksilla, jotka mahdollistavat
suurempien määrien toimituksen
kerralla. Paikallisjakelun osalta
jakelun tehokkuutta parantaa uusi
kuormansuunnittelu- ja reittioptimointijärjestelmä. Reittioptimoinnin

ansiosta yhteen toimitukseen tarvittavien kilometrien määrä pieneni
13:een, kun se vuonna 2018 oli 14,03
km/toimitus.
Posti on sitoutunut vähentämään
hiilidioksidipäästöjään 30 % vuoteen
2020 mennessä verrattuna lähtötasovuoteen 2007. Vuoteen 2019 mennessä päästöjä oli vähennetty 28 %
suhteessa liikevaihtoon. Ajoneuvojen
osalta vähennyksiä saadaan aikaan
taloudellisilla ajotavoilla, ympäristöä vähemmän kuormittavalla
kalustolla, reittioptimoinnilla ja
kuljetuksia yhdistelemällä. Loput
päästöt nollataan osallistumalla
ilmastoprojekteihin maissa, joissa ei
ole päästökattoa.
Posti suosii hankinnoissaan yrityksiä, jotka ovat liittyneet Kuljetusalan
energiatehokkuussopimukseen ja
toteuttaneet sen mukaisia toimenpiteitä. Kilpailutuksissa käytetään
pisteytystä, jossa huomioidaan
ajoneuvojen Euro-päästöluokitus.
Vuonna 2019 Postin käyttämästä
ajoneuvokalustosta 90 % oli Euro
6 – ja 10 % Euro 5 -päästöluokan
mukaisia. Kaikki Postin palvelut
Suomessa ovat hiilineutraaleja Posti
Green -palveluja, joista ei aiheudu
hiilidioksidipäästöjä asiakkaille.
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SINEBRYCHOFFIN
MUOVITIEKARTTA
VALMISTUU VUODEN
2020 AIKANA
Käynnistimme Sinebrychoffin muovitiekartan
laatimisen syksyllä 2019. Linjauksella varmistamme, että teemme jatkossakin tietoon perustuvia pakkausratkaisuja, joiden ympäristövaikuttavuus on mahdollisimman suuri.
Muovitiekartta noudattaa Carlsberg-konsernin
muovistrategian linjauksia ja Suomen kansallisen muovitiekartan periaatteita. Se tukee
Sinebrychoffin valmistamien juomien arvoketjun hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita.
Muovitiekartan toimenpiteillä valmistaudumme myös EU:n muovidirektiivin vaatimuksiin.
Muovitiekartta rakentuu Suomen kansallisen
muovitiekartan periaatteiden mukaisesti.
Periaatteet ovat:
• Muovin käytön vähentäminen
• Muovin korvaaminen
• Muovin käytön välttäminen silloin,
kun se on perusteltua
• Muovin kierrättäminen
Muovitiekartan johtoajatuksena on vähentää
muovin käyttöä aina, kun se on ympäristön
kannalta järkevin vaihtoehto. Tutkimme mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan muovin
materiaalina kierrättämiseen. Muovitiekartta
valmistuu vuoden 2020 aikana.
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TURVALLISET KYLMÄLAITTEET

Kylmälaitteiden osuus arvoketjumme hiilidioksidipäästöistä on 13 %.
Omistamme asiakkaidemme käytössä olevat juomien kylmälaitteet
ja huolehdimme niiden huollosta.
Vastaamme myös kylmälaitteiden
takaisin keruusta esimerkiksi laitteen
rikkouduttua ja huolehdimme, että
käytöstä poistetut laitteet toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi
hyväksytylle toimijalle. Huolehdimme myös kylmälaitteiden tuottajavastuun mukaisista velvoitteista.

Carlsbergin Cooling Policyn mukaan
kaikki uudet hankittavat kylmälaitteet ovat HFC-vapaita viimeistään
vuonna 2022. Kertomusvuonna 85 %
kylmälaiteostoistamme oli HFCvapaita. Osuus oli edellisvuotta pienempi, koska osaa DraughMasterlaitteista ei ole vielä saatavilla HFCvapaana. Tilanne on kuitenkin tuotekehityksen myötä muuttumassa, ja
siirrymme käyttämään ympäristömyötäisellä kylmäaineella varustettuja laitteita heti, kun niitä on
saatavissa.

Kylmälaitteet ovat energiaintensiivisiä laitteita, koska ne ovat päällä
koko ajan. Niiden jäähdytys on
perinteisesti saatu aikaan fluorihiili
vety-yhdisteillä, jotka ovat erittäin
voimakkaita kasvihuonekaasuja.

TÄYSIN MUOVITTOMAT
JUOMAMUKIT

KYLMÄLAITEOSTOT HFC-VAPAITA
89,7 %

2015

95,2 %

2016

94,9 %

2017

89 %

2018

85 %

2019

Sinebrychoff on luopumassa muovisista kertakäyttömukeista. Teimme kesällä 2019 ensimmäiset kokeilut KotkaMillsin ISLA-kartongista
valmistetuilla täysin muovittomilla ISLA Duo
-kupeilla. Niitä oli käytössä Kotkan Meripäivien aikana Kotkan keskustan ravintoloissa.
Mukeja on testattu myös messuilla ja muissa
maistatustilanteissa. Kaikki DraughtMasterhanoista nautittavat alkoholittomat Crisp-oluet
tarjoillaan näistä mukeista.

ISLA Duo -kuppi on biohajoava, helposti
kierrätettävä ja täysin muoviton kotimainen
kuitukuppi festivaaleille ja muihin paikkoihin,
joissa lasien käyttö ei ole vaihtoehto. Kuppi
kestää oluen ja muiden panimojuomien naut
timisen hyvin, ja kupit voi kierrättää paperin
keräykseen.
Muovin vähentäminen ja välttäminen kuuluvat
Sinebrychoffin muovitiekartan tavoitteisiin.
Muovittomat kupit ovat yksi keino tämän
tavoitteen toteuttamisessa.
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Kuvassa
huoltopäällikkö
Jarmo Kaikkonen.

DRAUGHTMASTER-ASTIAT KERÄTÄÄN KESTÄVÄSTI,
JATKOJALOSTUS SUUNNITTEILLA
Sinebrychoff aloitti tyhjien DraughtMasterPET-astioiden keruun ravintola-asiakkailtaan
lokakuussa 2018. Haluamme varmistaa, että
muovin kierrätys on tehokasta ja että muoville
syntyy kestävää jatkokäyttöä. Tyhjät astiat
haetaan pois muiden tyhjien pullojen ja tölkkien tapaan omassa kierrätyssäkissään. Säkit
kerätään pois Sinebrychoffin jakelukumppanien toimesta normaalien asiakaskäyntien
yhteydessä.
Vuonna 2019 jo suurin osa astiavolyymista
palautui keruun avulla Sinebrychoffin kautta
kierrätykseen. Kierrätysaste nousee koko ajan.
Tämän lisäksi asiakkaillamme on mahdollisuus

käyttää omia muovinkierrätysprosessejaan.
Astioiden keruu on ELY-keskuksen hyväksymä
prosessi.
Panimolle palautuneet astiat puristetaan paalaimella pieneen kokoon, jotta jatkokäsittelyn
ja kuljetusten ympäristövaikutukset olisivat
mahdollisimman pieniä. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla otetaan käyttöön entistä
tehokkaampi paalain, joka pystyy puristamaan
kuution kokoiseen paaliin jopa yli tuhat astiaa.
Vuonna 2019 aloitimme selvityksen DraughtMaster-astioiden muovin jatkojalostusvaihtoehdoista. Neuvotteluja on käyty suomalaisten

alan toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on
prosessi, jossa tyhjistä astioista syntyy uusia
tuotteita polttamisen sijaan. Olemme testanneet
materiaalin kierrätettävyyttä ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia. Valmiit paalit varastoidaan
ja toimitetaan sopimuskumppanille, joka kierrättää ne uusiomateriaaliksi.
DraughtMaster-astia on ympäristön kannalta
kestävin tapa tarjoilla olutta tai muita panimojuomia. Pakkaustyyppi vähentää vedenkäyttöä
panimolla, pienentää tuotehukkaa ravintoloissa
ja tehostaa astioiden kuljetuksia. Sinebrychoffin
teettämä ja Luonnonvarakeskus Luken validoima elinkaaritutkimus osoittaa, että PET-muo-

vista valmistettujen ravintola-astioiden hiilijalanjälki on sama tai jopa hieman
pienempi kuin nykyisessä järjestelmässä.
Tutkimuksen mukaan DraughtMasterin hiilijalanjälki on 3,8 % pienempi kuin teräsastian.
Pulloon ja tölkkiin verrattuna DraughtMaster
on selkeästi ekologisempi (pulloon verrattuna
172 % ja tölkkiin 34 %). Tutkimuksessa oletettiin, että DM-astiat päätyvät poltettaviksi.
Nyt kun olemme löytäneet muovinkierrätysratkaisun, DM-astioiden ekologisuus paranee
entisestään.
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NOLLA
VESIHUKKAA

Sinebrychoffin panimolla Keravalla käytetään
vettä säästeliäästi jo nyt. Vuonna 2019 vettä
kului 2,36 litraa per tuotettu litra. Vuoden 2022
tavoitteemme on 2,05 litraa. Vesitaseen eli
veden käyttökohteita koskevan kartoituksemme
perusteella lisäsäästömahdollisuuksia löytyy
ennen kaikkea laitteiden pesuissa ja huuhteluissa.
Kuvassa työnjohtaja Jari Vironen.
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NOLLA
VESIHUKKAA

Carlsberg on sitoutunut käyttämään vettä säästeliäästi
sekä suojelemaan yhteisiä
vesivarantoja korkean vesiriskin alueilla.
Vesi on Carlsbergille elintärkeä raakaaine ja resurssi. Ilman vettä tuotteiden valmistaminen ja laitteistojen
puhtaanapito olisi mahdotonta.
Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta
kuivuus uhkaa kuitenkin lisääntyä,

mikä puolestaan heikentää sekä
veden saatavuutta että laatua.
Carlsberg käyttää parhainta mahdollista teknologiaa tehostaakseen
panimoidensa veden käyttöä ja
varmistaakseen korkealaatuisen veden saatavuuden niissä yhteisöissä,
joiden vesivaroja konsernin panimot
hyödyntävät. Tanskassa Carlsberg
on myös investoinut ns. teknisen
veden kierrätykseen.

VEDEN KÄYTÖN KEHITYS
SINEBRYCHOFFIN
PANIMOLLA

SINEBRYCHOFFIN
PANIMON VESITASE

57

6%

PANIMO

wastewater
VIRVOITUSJUOMA
treatment
plants
operating across
the Group.
TÄYTTÖ

veden käyttö
tehostunut verrattuna
vertailuvuoteen 2015

2015 vertailuvuosi
2,5 l/l

RAAKAVESI

KÄYTTÖHYÖDYKKEET
KIINTEISTÖ

KONSERNIN
TAVOITTEET 2030

KONSERNIN
TAVOITTEET 2022

50 %

25 %

KUMPPANUUKSIA
TURVAAMAAN
YHTEISET VESIVARAT
VESINIUKKUUSALUEILLA

TUTKIMME
MAHDOLLISUUTTA
KULUTTAA ALLE 2,0 L
VETTÄ/TUOTETTU
JUOMALITRA
VESINIUKKUUSALUEILLA
SIJAITSEVILLA
CARLSBERGPANIMOILLA

PIENEMPI VEDENKULUTUS PANIMOILLA

PIENEMPI VEDENKULUTUS PANIMOILLA

2019 tulos
2,36 l/l
2022 tavoite
2,05 l/l

2030 tavoite
1,7 l/l

PUHDAS VESI JA
SANITAATIO

Lue lisää siitä, miten
työmme vie eteenpäin
YK:n kestävän kehityksen
tavoitteita, s. 7.
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VEDENSÄÄSTÖMAHDOLLISUUKSIA
PESUISSA JA
HUUHTELUISSA
Sinebrychoff on jo nyt vesipihi panimo, mutta tavoitteenamme on tehostaa veden käyttöämme edelleen.
Tavoitteenamme on saavuttaa noin
70 000 m 3:n vuosittainen säästö
vedenkulutuksessa vuoden 2022
loppuun mennessä.

Kuvassa viljelijä Antti Finskas ja
tehtaan päällikkö Sanna Kujala
Viking Maltilta.

Olemme perustaneet erityisen asiantuntijaryhmän koordinoimaan veden
käytön seurantaa ja valmistelemaan
säästötoimenpiteitä. Kertomusvuoden aikana tuotimme vesitaseen eli
kartoitimme veden käyttökohteet
panimollamme säästökohteiden tunnistamiseksi. Kartoituksen tuloksena
säästöpotentiaalia on laitteiden
pesuissa ja huuhteluissa eli vesitase
auttaa meitä kohdistamaan toimenpiteet mahdollisimman tehokkaasti.

ITÄMERI-YSTÄVÄLLINEN
KOFF JOULUOLUT TULEE IITISTÄ
Finskaksen maatila sijaitsee
Kymenlaakson ja Hämeen rajamailla Iitissä, Vuolenkosken
kylässä. Isäntä Antti Finskas
on ylpeä mallasohrastaan,
josta on valmistettu tämän
vuotinen KOFF Jouluolut.

TUOTANTOON SUHTEUTETTU
VEDENKULUTUS LITROINA

2,4

2,5

2,5

2014

2015

2016

2,3

2,3

2,4

2017

2018

2019

Jouluoluen viljelijä valittiin jälleen
mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan
voi jäljittää pellosta pöytään. Baltic
Sea Action Group (BSAG) on myös
arvioinut tilan toiminnan ja Viking
Maltin suorittaman auditoinnin, ja
näin Finskaksen tilan Harbinger-ohra
ja siitä valmistettu jouluolut voidaan
nimetä Itämeri-ystävälliseksi.

Finskaksen tilalla viljellään mallasohran lisäksi kauraa, kuminaa ja
heinää. Lisäksi viljelykierrossa on
vaihtelevasti vehnää, öljykasveja,
härkäpapua sekä luonnonhoitopeltoja. Ympäristöasiat ovat oleellinen
osa viljelyä. Oikeilla kerääjä- ja
aluskasveilla varmistetaan ravinteiden täydellinen sitoutuminen, ja
näin pelto käyttää kaiken, mitä sille
annetaan. Kerääjä- ja aluskasvit
keräävät maasta typpeä estäen sen
huuhtoutumista. Satokasvin korjuun
jälkeen ne jatkavat kasvuaan ja
parantavat maan multavuutta sitomalla hiiltä. Mallasohran alkuperä
ja jäljitettävyys ovat tärkeitä; tiedot
saa Finskaksen tilan pelloista vaikka

joka lohkosta erikseen, isäntä kertoo
tilan toimenpiteistä ylpeänä.
”Olen hyvin iloinen siitä, että Jouluoluen mallasohra on omilla peltolohkoilla kasvanut. Maku on mukavan
täyteläinen. Meille viljelijöille on
myös tärkeää, että kotimainen
panimoteollisuus käyttää paikallista ohraa, jolloin se tuo työtä ja
elinvoimaa koko ketjuun maatiloista
lähtien,” Antti Finskas sanoo.
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VEDEN
UUSIOKÄYTTÖ
PANIMOILLA
Markkinoilla on jo olemassa teknologiaa, jonka avulla juomien valmistusprosessissa syntyvää prosessijätevettä
voitaisiin käyttää jopa tuotteiden
valmistukseen. Tällainen teknologia
tuo mahdollisuuksia erityisesti sinne,
missä vesivarat ovat erittäin niukkoja.
Sinebrychoffilla käytimme vuonna
2019 keskimäärin 2,36 litraa vettä
yhden juomalitran valmistukseen. Tavoitteenamme on alentaa kulutus 1,7
litraan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi optimoimme
prosessejamme edelleen ja pyrimme
lisäämään kierrätetyn veden käyttöä
ns. teknisenä vetenä eli esimerkiksi
tuotantotilojen lattioiden siivouksessa.
Lisäksi kohdistamme mahdollisia investointeja vesitaseen avulla kartoitettuihin vedensäästökohteisiin.

TAVOITTEEMME 2019

TULOKSEMME 2019

TAVOITTEEMME 2020

Veden kulutus enintään 2,3 litraa per
tuotettu juomalitra.

Veden kulutus oli 2,36 litraa per
tuotettu juomalitra.

Veden kulutus enintään 2,31 litraa per
tuotettu juomalitra.

Ohranviljelijöille ilmastoystävällisten viljelykäytäntöjen koulutusta osana BSAG:n koordinoimaa
Carbon Action -projektia.

Ohranviljelijöitä osallistui viljelykäytäntöjen
koulutukseen osana BSAG:n koordinoimaa
Carbon Action –projektia.

Viestintää ilmastoystävällisistä viljelykäytännöistä omalle henkilöstölle ja avainsidosryhmille
osana BSAG-yhteistyötä.

Selvitämme mahdollisuuksia hyödyntää kierrätettyä
vettä ns. teknisenä vetenä eli esimerkiksi tuotantotilojen lattioiden siivouksessa.

Kartoitimme veden käyttökohteet panimollamme säästökohteiden tunnistamiseksi.

Kohdistamme mahdollisia toimenpiteitä vesitaseen avulla kartoitettuihin vedensäästökohteisiin.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu
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Sinebrychoffin valikoimissa olevien alkoholittomien oluiden myynti kasvoi 22 % vuoteen 2018
verrattuna. Panimoliiton tilastojen mukaan koko
Suomessa alkoholittomien oluiden myynnissä
oli kasvua 18 %.
”Toimme viime vuonna valikoimiimme alkoholittoman Brooklyn Breweryn Special Effects
-oluen. Se sopii mainiosti esimerkiksi salaattien,
grillatun kanan, munakkaiden tai vuohenjuuston
kanssa nautittavaksi”, kertoo Sinebrychoffin
olutasiantuntija, Brooklyn Brand Ambassador
Ramses Showlah.
Brooklyn Special Effectissä on alkoholia 0,4 %,
mikä luokitellaan vielä alkoholittomaksi olueksi,
ja se on pakattu 0,355 litran kierrätyslasipulloon.

22

SINEBRYCHOFF KESTÄVÄ KEHITYS 2019 NOLLA VASTUUTONTA JUOMISTA

NOLLA
VASTUUTONTA
JUOMISTA
Carlsbergin valmistamat
juomat on tarkoitettu nautittaviksi vastuullisesti ja tuomaan
iloa yhteisiin hetkiin.
Kumppanuudet ovat Carlsbergille
luontainen tapa toimia. Konsernissa
tehdään yhteistyötä viranomaisten,
asiakkaiden, muiden sidosryhmien ja
liikekumppaneiden kanssa vastuullisen juomakulttuurin edistämiseksi.
Yhteistyössä autamme kuluttajia
tekemään vastuullisia valintoja ja
tarjoamme heille tietoja näiden
valintojen pohjaksi.

Juomatavoissa on tapahtunut terveellistä edistystä eri puolilla maailmaa. Maailman terveysjärjestön
WHO:n mukaan humalahakuinen
juominen on vähentynyt Euroopassa
11 % vuodesta 2010 vuoteen 2016 1.
International Alliance for Responsible
Drinking -yhteenliittymän mukaan
rattijuopumuksen aiheuttamat
liikennekuolemat ovat vähentyneet
34 maassa 36:sta seuratusta 2.

KONSERNIN
TAVOITTEET 2022

100 %

100 %

JUOMISSA ON VIESTINTÄÄ VASTUULLISESTA JUOMISESTA
PAKKAUKSISSA
JA BRÄNDIAKTIVOINNEISSA

100 %

100 %

SAATAVUUS
ALKOHOLITTOMISSA OLUISSA

MARKKINOISTAMME
ON MUKANA KUMPPANUUKSISSA, JOTKA
TUKEVAT VASTUULLISTA
ALKOHOLIN KULUTUSTA

1

2

22 %

Sinebrychoffin
valikoimissa olevien
alkoholittomien
oluiden myynnin
kasvu

Suomessa sosiaali- ja terveysministe
riön vuonna 2019 teettämän N
 uorten
terveystapatutkimuksen mukaan

KONSERNIN
TAVOITTEET 2030

MARKKINOISTAMME
VASTUULLINEN
JUOMINEN YLEISTYY
VUOSI VUODELTA
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World Health Organization. Status report on alcohol consumption,
harm and policy responses in 30 European countries. 2019.
International Alliance of Responsible Drinking.
Trends report drink driving. 2019.

18+

Viestimme
vastuullisuusesti.
Mainoksissamme
esiintyvien henkilöiden
on oltava vähintään
25 vuotta täyttäneitä.
Emme panimoalalla
puhu lapsista, nuorista
ja aikuisista, vaan
selkeästi alaikäisistä ja
täysi-ikäisistä.

TERVEYS JA
HYVINVOINTI

Carlsberg on linkittänyt
tavoitteensa YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin.
Lue lisää sivulta 7.
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vaikuttaisi siltä, että täysin raittiiden
nuorten osuuden lisääntyminen
pysähtyi vuosina 2017–2019. Myös
pitkään jatkunut humalajuomisen
väheneminen näyttäisi pysähtyneen,
poikkeuksena 18-vuotiaiden poikien
humalajuominen, joka on edelleen
vähentynyt.
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Kansainvälistä
kohtuullisen oluen päivää
vietettiin syyskuussa 2019 jo
viidennen kerran. Kohtuullisen
oluen päivä on panimojen ja
olutyhteisöjen kansainvälinen
kampanja oluen ja muiden
panimojuomien vastuullisen
kulutuksen puolesta. Me
muistutimme, että olut on
parhaimmillaan vastuullisesti
nautittuna ja nostimme
päivän After work -juomaksi
alkoholittoman Karhu-oluen.

Nuorten terveystapatutkimuksessa
on seurattu 12–18-vuotiaiden tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttöä ja
rahapelaamista joka toinen vuosi.
Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 3 520
nuorta.

ALKOHOLITTOMIEN
JUOMIEN SUOSIO KASVOI
Alkoholittomien oluiden suosio
kasvaa voimakkaasti sekä Suomessa
että muualla Euroopassa. Carlsbergin
Länsi-Euroopan markkinoilla kasvu
oli 10 %. Suomessa Sinebrychoffin
valikoimissa olevien alkoholittomien
oluiden myynti kasvoi 22 % vuoteen
2018 verrattuna. Panimoliiton tilastojen mukaan koko Suomessa alkoholittomien oluiden myynnissä oli
kasvua 18 %.

Kohtuullisuutta korostava Karhun oma tunnuslause Nauti Karhua kohtuullisesti.fi lanseerattiin vuonna 2019. Sitä käytetään painetussa
mainosmateriaalissa ja sosiaalisessa mediassa.

Toimme kertomusvuonna markkinoille Karhu-brändin ensimmäisen
alkoholittoman oluen. Lisäksi toimme
valikoimiimme alkoholittoman
Brooklyn Breweryn Special Effects
-oluen ja ranskalaisen Kronenbourg
1664 Blanc 0,5 % -oluen. Alkoholiton Crisp IPA tuli markkinoille
maaliskuussa 2020.

Kohtuullista juomista tuotiin esiin myös Karhun
sosiaalisen median sisällöissä. Esimerkiksi
Karhun Facebookissa vastuullisuutta viestittiin
kymmenellä eri postauksella läpi vuoden. Juhannuksen alla Karhun Rauhallista juhannusta
-viesti korosti alkoholitonta Karhu 0,0 -olutta.
Myös Instagramin Karhu-lähettiläät nostivat
vastuullisuutta esiin omissa postauksissaan
ympäri vuoden.

VASTUULLISESTI KARHUA
Vastuullisuus on toki muutakin kuin kohtuullisen juomisen korostamista: vuoden aikana
Karhu muistutti kuluttajia myös turvallisuuteen liittyvistä teemoista, kuten heijastimen
käytöstä tai liukkaista keleistä.
Karhu oli toisen kerran Helsinki Pride -yhteisön
yksi pääkumppaneista. Karhun markkinointiviestinnän konsepti perustuu ajatukseen
Seuraa itseäsi, minkä vuoksi on luontevaa, että
Karhu on mukana Helsinki Pride -tapahtumassa edistämässä ja tukemassa ihmisoikeuksia,
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kumppanuus
jatkuu vuonna 2020.

Karhun verkkokaupassa myytiin ystävänpäivänä helmikuussa 24 tunnin ajan taiteilija Laura
Laineen suunnittelemalla erikois-Karhu-kuvalla varustettuja t-paitoja, joita sai ostaa kahden
paidan setissä. Karhu lahjoitti myynnistä
saadun voiton, noin 10 000 euroa, lyhentämättömänä Helsinki Mission yksinäisyyden
vastaiseen työhön. Sama kampanja toistui
vuonna 2020.
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Kaikkiaan Sinebrychoffin alkoholittomien oluiden valikoimaan kuuluu tällä
hetkellä (maaliskuu 2020) seitsemän
olutta:

Crisp Vaalea Lager
Crisp Tumma Lager
Crisp Vehnä
Crisp IPA
Karhu 0,0 %
Brooklyn Special Effects 0,4 %
K1664 Blanc 0,5 %
Siidereissä alkoholiton vaihtoehto
löytyy Somersbyltä.

ALKOHOLI EI KUULU
ALAIKÄISILLE
Vuonna 2019 tehdyn Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan alkoholijuomien myynnin ikärajan valvonta
Alkossa ja kaupoissa toimii hyvin
ja alkoholimainontaa nähneiden
osuus laski edelliseen, vuonna 2017
tehtyyn tutkimukseen verrattuna.
Tämä kehitys on positiivista ja tukee
Sinebrychoffin linjausta: alkoholi ei
ole alaikäisten juoma. Edistääksemme nuorten ja alaikäisten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja
teemme yhteistyötä kotipaikkakuntamme Keravan kanssa sekä tuemme Aseman Lapset ry:n toimintaa.
Vuonna 2019 jaoimme 133 harraste
stipendiä, yhteensä 35 000 euron
arvosta. Hakijoita oli 147. Keskimääräinen tukisumma oli noin 260
euroa. Stipendien saajat valittiin

yhteistyössä Keravan kaupungin
kanssa, joka tekee hakijoista Sinebrychoffille esityksen. Stipendin myöntämisen perusteina olivat muun
muassa lapsen ja perheen elämän
tilanne ja taloudelliset resurssit.
Harrastestipendit on tarkoitettu
7–17-vuotiaille keravalaisille lapsille
ja nuorille esimerkiksi musiikki-,
taide- tai liikuntaharrastukseen.
Stipendi on tarkoitettu ohjattuun
harrastetoimintaan urheiluseurassa,
kansalaisopistossa tai taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa,
esimerkiksi musiikkiopistossa, sanatai kuvataiteen oppilaitoksessa tai
tanssiopistossa. Stipendi myönnetään
vain osallistumis- tai lukukausimaksuun, ei välinehankintoihin. Tämä
oli kymmenes vuosi, kun jaoimme
harrastestipendejä keravalaisille
nuorille.

JUHLIMME YHDESSÄ ASEMAN
LAPSET RY:N KANSSA

LÄHESTYMISTAPAMME

Walkers-toiminta on Aseman Lapset
ry:ssä kehitetty nuorisotyön muoto,
joka perustuu ammattilaisten ja
vapaaehtoisten aikuisten nuorille
antamaan aikaan ja läsnäoloon. Eri
puolilla Suomea toimii 12 Walkersia,
ja Aseman Lapset ry toimii niiden
valtakunnallisena taustayhteisönä.
Sinebrychoff on ollut Aseman
Lapset ry:n yhteistyökumppani
vuodesta 2005. Olemme tukeneet
järjestön Walkers-toimintaa tänä
aikana yhteensä 815 000 eurolla;
vuonna 2019 tukemme oli 50 000
euroa. Tuemme Walkersia myös
juomalahjoituksin eli lahjoitamme
Walkers-kahviloihin joka vuosi
valmistamiamme vesiä ja virvoitusjuomia.

Yritysten yhteiskuntavastuuta tarvitaan ja Sinebrychoff
on hyvä esimerkki paikallisesta yhteistyöstä. Työttömyys,
sairastuminen, yksinhuoltajuus tai erilaiset velkajärjestelyt
ovat saattaneet heikentää perheen toimeentuloa. Stipendien
avulla monen lapsen ja nuoren on mahdollista jatkaa harrastustaan tuttujen ohjaajien ja kavereidensa kanssa. Hakijoiden
harrastukset vaihtelivat jalkapallosta cheerleadingiin, kertoo
Keravan liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen.

MAHDOLLISTA
Tarjoamme laajan valikoiman alkoholittomia
juomavaihtoehtoja erilaisiin tilanteisiin.

KERRO
Viestimme vastuullisista juomatavoista
pakkauksissa ja verkossa.

KANNUSTA
Kannustamme kuluttajia tekemään
viisaita juomavalintoja.
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Vuosi 2019 oli Walkers-toiminnan 25.
juhlavuosi ja sen kunniaksi nuoria
kohdattiin Walkers-logojen alla
monimuotoisemmin kuin koskaan
aiemmin. Uutena nuorten kontaktointitapana saatiin kesällä käyttöön
Walkers-fillarit eli Willarit.
Yhtiömme 200-vuotisjuhlan kunniaksi järjestimme yhteistyössä
Aseman Lapset ry:n kanssa t-paitojen suunnittelukilpailun nuorille teemalla Paidat parempaan huomiseen.
Kilpailu järjestettiin huhti–kesäkuussa, ja kilpailuun osallistu satoja
nuoria ympäri Suomea. Valmiin
t-paitakuvan lähetti lopulta noin 80
nuorta. Kilpailun perusteella nuoria
huolettavat ympäristö, mielenterveysasiat ja tasa-arvo. Voittajaksi
valittiin työt Vaasasta, Siuntiosta ja
Espoosta. Nuorten suunnittelemat
t-paidat olivat myynnissä nettikaupassa, ja myynnistä saatu tuotto
ohjattiin Walkers-toimintaan.
Aseman Lapset kartoitti Walkerstalon ja sen aikuisten merkitystä
nuorten turvalliselle kasvulle
haastatteluilla, joita vuoden 2019
loppuun mennessä tehtiin 50.
Haastateltavat olivat täysi-ikäistyneitä vakiokävijöitä. Haastatteluissa
nuoret kuvasivat Walkersin olevan
turvasatama, johon kokee aina
olevansa tervetullut. Moni haastatelluista arvioi, että ilman Walkersia
he olisivat yksinäisempiä, epävarmempia ja syrjäytyneempiä.

Walkers-vuosi lukuina
• Walkers-toimintaa 20 eri
paikkakunnalla
• Walkers-autoja liikkeellä neljä
yhdeksällä eri paikkakunnalla
• Kohtaamisia nuorten kanssa
oli lähes 83 500
• Toimintaan koulutettiin Wautojen
toiminnasta vastanneiden 40
ammattilaisen lisäksi 56 vapaa
ehtoistyöntekijää
• Helsingin ydinkeskustan
Walkers-talossa oli kohtaamisia
lähes 34 000

Kaikissa alkoholia sisältävissä Sinebrychoffin
99% of packaging carries messages or icons
tuotteissa on kohtuullisesti.fi-merkintä sekä
advising
consumers
Jos
otat, et
aja -ikoni. not to drink-drive and not

to drink when underage or pregnant.

MITÄ TAVOITTELIMME 2019?

TULOKSEMME 2019

TAVOITTEEMME 2020

Ei viranomaishuomautuksia markkinoinnistamme.

Ei viranomaisihuomautuksia markkinoinnistamme.

Ei viranomaishuomautuksia markkinoin
nistamme.

Lanseeraamme markkinoille uusia alkoholittomia
oluttuotteita.

Lanseerasimme markkinoille kolme uutta
alkoholitonta oluttuotetta.

Lahjoitamme 45 000 euroa Aseman Lapset ry:n
Walkers-toimintaan ja autamme Aseman Lapsia
uusiin toimitiloihin muuttamisessa lahjoittamalla
heille toimistokalusteet.

Lahjoitamme 50 000 euroa Aseman Lapset ry:n
Walkers-toiminnan kehittämiseen ja toteutamme
järjestön kanssa yhteisen varainkeruukampanjan
osana Sinebrychoffin 200-vuotisjuhlavuotta.

Lahjoitimme 50 000 euroa Aseman Lapset
ry:n Walkers-toiminnan kehittämiseen
ja toteutimme järjestön kanssa yhteisen
varainkeruukampanjan osana Sinebrychoffin
200-vuotisjuhlavuotta.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

Tuemme Keravan nuoria harrastestipendein.

Karhu-olut puhuu kohtuullisuuden puolesta mm
vapun ja juhannuksen yhteydessä.

Viestimme kohtuullisuudesta Kansainvälisenä
Kohtuullisen oluen päivänä.
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NOLLA
TYÖTAPATURMAA

Sinebrychoffilaiset tekivät ennätysmäärän
turvallisuushavaintoja vuonna 2019: kaikkiaan yli
3 800 havaintoa, keskimäärin kuusi kappaletta
per henkilö. Vuonna 2020 tavoitteena on, että
jokainen tuotannossa työskentelevä tekee 10
turvallisuushavaintoa. Toimitusketjussa
tavoite on kuusi ja kaupallisessa yhtiössä
kaksi havaintoa per henkilö.
Kuvassa (alh. ylös): Käyttöhyödykekeskuksen eli KHK:n
automaatioasentajat Ari Töyrylä, Petri Kauhanen, Heimo
Suuronen, Keijo Hauskaviita ja työnjohtaja Joonas Makkonen.
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NOLLA
TYÖTAPATURMAA

IHMISARVOINEN
TYÖ JA TALOUSKASVU

9.6

2019 tapaturmataajuus (LTAR).

Huolehtiminen työntekijöiden
terveydestä ja turvallisuudesta
on keskeistä Carlsbergin
tavalle toimia.

Carlsbergin vastuullisuustavoitteet tukevat YK:n
kestävän kehityksen tavoitteita.
Lue näistä tarkemmin sivulta 7.

43 % vähennys
vuodesta 2018.
80 % vähennys
vuodesta 2015.

Periaatteen toteuttaminen edellyttää määrätietoista johtajuutta,
henkilökohtaista sitoutumista sekä
tinkimätöntä turvallisuussääntöjen
noudattamista. Olemme edistyneet
hyvin, mutta työtä riittää edelleen.

KONSERNIN
TAVOITE 2030

KONSERNIN
TAVOITE 2022

NOLLA
TYÖTAPATURMAA

VUOSI VUODELTA
VÄHEMMÄN
TYÖTAPATURMIA

623

osallistumista Sinebrychoffin
turvallisuuskoulutuksissa.
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100 %

Noudatamme Carlsbergin
Life Saving Rules -ohjeistusta.
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TYÖTURVALLISUUSKULTTUURIN EDISTÄMINEN
Turvallisen työkulttuurin vahvistaminen lähtee ajatusmallien muutoksesta.
Muutosta tuetaan ensisijaisesti
johtamalla, kouluttamalla, kannustamalla ja puuttumalla.

LSR 4: Noudata aina korkealla työskentelylle asettuja ohjeita ja käytä
vaadittuja suojavälineitä.
LSR 5: Noudata aina suljetuissa
tiloissa (säiliötyö) työskentelyn vaatimuksia ja lupakäytäntöjä.

Carlsberg-konsernin Life Saving Rules -säännöt toimivat selkärankana
vakavien työtapaturmien ehkäisemisessä Sinebrychoffilla. Säännöt ovat:

Raportointivuonna panostimme
kaupallisessa yhtiössä erityisesti
liikenneturvallisuuden edistämiseen.
Laadimme ohjeistuksen ja aloitimme
verkkokoulutuksen työssään
paljon ajaville.

LSR 1: Noudata aina liikennesääntöjä sekä tehdasalueella että sen
ulkopuolella.
LSR 2: Toimi aina Lockout/Tagouttoimintamallin mukaisesti.
LSR 3: Älä koskaan ohita laitteen
turvajärjestelmiä tai poista laite
suojauksia.

Vuoden 2019 aikana koulutimme
kaikki esimiesasemassa olevat
turvallisuusjohtamiseen. Myös Life
Saving Rules -koulutukset jatkuivat,
ja niihin osallistui kertomusvuonna
kaikkiaan 303 henkilöä.

POISSAOLOIHIN JOHTANEET TAPATURMAT

Sinebrychoff liittyi Nolla-tapaturma
foorumin jäseneksi vuonna 2019.
Foorumin ideana on yhdessä
kehittäminen ja oppiminen niin työpaikalla kuin työpaikkojen kesken.
Tapaturmien lisäksi tähdätään nollaajatteluun myös muissa työterveyttä
ja -turvallisuutta uhkaavissa asioissa.
Olemme perustaneet yhtiöömme
työhyvinvoinnin ohjausryhmän, jossa
työsuojelupäällikön lisäksi ovat mu
kana edustajat työterveyshuollosta,
vakuutusyhtiöstä ja Sinebrychoffin
henkilöstöosastolta.
Järjestimme vuoden aikana henkilöstölle 17 hyvinvointiteemaista luentoa,
joissa asiantuntijavieraat kertoivat
muun muassa riittävän levon ja
terveellisen ravinnon merkityksestä
jaksamiselle.

TYÖTURVALLISUUSHAVAINNOT

POISSAOLOIHIN JOHTANEET TAPATURMAT
39

2374

9

2015

2016

2017
7

9
2018

2015

2016

2017

2018

6
2019
6
2019

TURVALLISUUSHAVAINTOJEN MÄÄRÄ KASVOI
Vuoden aikana kampanjoimme voimakkaasti työturvallisuuskulttuurin
vahvistamiseksi. Jokaisen tavoitteeksi määriteltiin vähintään kuusi
turvallisuushavaintoa. Kaupallisessa
yhtiössä, jossa havaintojen raportoiminen on vielä uusi asia, jäätiin
tavoitteesta. Silti turvallisuushavaintojen kokonaismäärä nousi 2 374:stä
3 823:een.

Tuotantomme
työntekijöistä 98 %
osallistui turvallisuushavaintojen tekemiseen.

17
7

• Terveys ja turvallisuus prioriteettina aina
• Tiloissamme työskentelevien kausityöntekijöiden ja
kolmansien osapuolten eli alihankkijoiden työskentely
turvallisuusohjeidemme mukaisesti
• Turvallisten toimintatapojen juurruttaminen
arkeen korkean riskin tehtävissä
• Turvallisuusjohtaminen valvomalla,
valmentamalla ja puuttumalla

3283

39

17

TYÖTURVALLISUUTEMME
NELJÄ TEEMAA VUODELLE 2020

501

554

2015

2016

814
2017

2018

2019

Havaintoja tehtiin esimerkiksi
• suojainten tai työvaatteiden
puutteellisesta käytöstä
• ohjeiden, kylttien tai opasteiden
puuttumisesta
• liukastumis- ja
kompastumisriskeistä
• liian korkeista ajonopeuksista
ja välinpitämättömyydestä
noudattaa liikennemerkkejä
• puutteellisuuksista
laiteturvallisuudessa
• turvattomista tavoista toimia ja
tarpeettomista riskiotoista töitä
tehtäessä.
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Viestimme vuoden aikana työturvallisuudesta aktiivisesti sekä kampan
joimme ja toteutimme erilaisia
teemapäiviä:
• Järjestimme osastoilla erilaisia
työ- ja paloturvallisuuskoulutuksia
ja -harjoituksia osastojen tarpeiden
mukaan sekä toimintokohtaisia
poistumisharjoituksia.
• Korkean riskin työtehtävät kuten
Lockout/Tagout, korkealla työskentely ja säiliötyöskentely on
huomioitu sekä koulutuksessa
että arjen työskentelyssä.
• Toteutimme kaikkiaan 2 698
turvallisuuskävelyä, joista 1 435
Tuotannossa ja 1 263 Toimitus
ketjussa.

Olemme edistäneet
turvallisuuskulttuuria ja tehneet
yhteisestä työpaikastamme
entistä turvallisemman. Kiitos
kuuluu kaikille havaintoja tehneille
ja havaintojen käsittelijöille sekä
niille, jotka ovat toteuttaneet
erilaisia korjaavia toimenpiteitä
havaintojen johdosta”, toteaa työsuojelupäällikkö Pasi Kukkonen.

• Myynnin henkilöstölle julkaistiin
Turvallisuusvinkit-ohjeistus, joka
jaettiin yhdessä ensiapulaukun ja
turvakenkien kera. Lisäksi kaikki
autolla työkseen ajavat sinebrychoffilaiset osallistuivat sähköiseen turvallisen ajon kurssiin.
• Esitimme INFO-näytöillä ja eri
tiloihin sijoitetuissa turvallisuustauluissa 30 erilaista turvallisuustietoiskua. Aiheet vaihtelivat liukastumisen vaaroista palo- ja
kemikaaliturvallisuuteen.

TAPATURMATAAJUUS
(LTAR = LOST TIME ACCIDENT RATE)
2019
2018
2017

9,6
16,7
10,2

Tapaturmataajuus on tunnusluku, jossa tapaturmien
määrä suhteutetaan henkilötyömäärään. Sinebrychoffin
tapaturmataajuus vuonna 2019 oli 9,6. Tapaturmia oli
kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liukastumiset ja
kompastumiset onnistuttiin välttämään. Tapaturmat liittyivät pääsääntöisesti poikkeaviin toimintahäiriön purkutilanteisiin, joihin ei osattu varautua oikealla tavalla.

MITÄ TAVOITTELIMME 2019

TULOKSEMME 2019

TAVOITTEEMME 2020

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

Carlsberg Safety Leadership Trainingiin eli
turvallisuusjohtamisen koulutukseen osallistuivat kaikki sinebrychoffilaiset esimiehet.

Kaikki työkseen ajavat sinebrychoffilaiset ovat
suorittaneet verkkopohjaisen Safe driving
-koulutuskokonaisuuden. Lisäksi vähintään
25 % työkseen ajavista on osallistunut Defensive
Driving -ajoharjoituksiin rataolosuhteissa.

Työtapaturmat vähenevät yhdeksästä neljään.

Työtapaturmien määrä väheni. Vuonna
2019 sattui kuusi poissaoloihin johtanutta
tapaturmaa.

Jokainen sinebrychoffilainen tekee vähintään
kuusi turvallisuushavaintoa.

Työturvallisuushavaintoja tehtiin 3 283
kappaletta eli kuusi turvallisuushavaintoa
per sinebrychoffilainen. Sinebrychoff Supply
Companyn puolella tavoitteemme siis
toteutui. Kaupallisen yhtiön Sinebrychoffin
puolellakin tapahtui edistystä, mutta tavoitteesta jäätiin.

Saavutettu
täysin

Saavutettu
osittain

Ei
saavutettu

Työtapaturmien määrän vähentäminen
keskittymällä korkean riskin työtehtävien
turvallistamiseen ja työturvallisuuskulttuurin
parantamiseen.

Jokainen Tuotannossa työskentelevä tekee
10 turvallisuushavaintoa. Toimitusketjussa
tavoite on kuusi ja kaupallisessa yhtiössä
kaksi havaintoa per henkilö.
Tuotannon ja Toimitusketjun esimiesten
tavoitteena on tehdä 40 turvallisuuskävelyä
vuoden aikana.
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