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PAULIG LUKUINA

2300
HENKILÖSTÖ

MEUR 

LIIKEVAIHTO 
(2021)

966
TOIMINTAA

13
MAASSA
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Tavoitteemme on olla yksi Euroopan nopeimmin kasvavista elintarvikealan 
yhtiöistä ja alamme vastuullinen edelläkävijä: luomme tulevaisuuden 
ruokakulttuuria, tarjoamme inspiraatiota ja keinoja elää vastuullisesti, 

terveellisesti ja maistuvasti.

Edistämme ruoan vastuullista tulevaisuutta
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Pauligin vastuullisuustyön fokusalueet ja tavoitteet vuodelle 2030

Tavoite:
100 % riskialueilta tulevista 
raaka-aineista on peräisin 

vastuulliseksi 
varmennetuista lähteistä)

Tavoitteet:
80 % vähemmän ilmastopäästöjä 
omissa toiminnoissa ja 
50 % vähemmän arvoketjussa

Kierrätettävät pakkaukset (2025), 
jotka on valmistettu uusiutuvista tai 
kierrätetyistä materiaaleista (2030)

50 % vähemmän ruokahävikkiä 
arvoketjussa

Tavoite:
70 % liikevaihdostamme tulee tuotteista 
ja palveluista, jotka edistävät ihmisten 
ja planeetan terveyttä ja hyvinvointia

OIKEUDENMUKAINEN
& OSALLISTAVA
TOIMINTATAPA

IHMISTEN & MAAPALLON 
TERVEYS JA 
HYVINVOINTI

ILMASTOTOIMET 
&

KIERTOTALOUS

KESKEISET MAHDOLLISTAJAT: Resurssitehokkuus, avoimuus, yhteistyö, dialogi, digitalisaatio, uudistava maanviljely
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ASIAKKAATPAKKAUKSETOMA TUOTANTOLOGISTIIKKA

Kiertotalouden mahdollisuudet arvoketjun eri vaiheissa

5

RAAKA-AINEIDEN 
VILJELY

Resurssi-
tehokkuus

Uudistava viljely
ja ravinteiden

kierto

Uusiutuva energia

Reittien optimointi

Uusiutuvat
polttoaineet

Sähköistyminen

Energiatehokkuus
ja uusiutuva

energia

Hävikin minimointi

Kierrätysaste

Sivuvirtayhteistyöt

Kierrätettävyys

Uusiutuvat ja 
kierrätetyt raaka-

aineet 

Ruoka- ja 
kahvihävikin

vähentäminen

Pakkausten
lajittelu

Pakkausmateriaalin
uusiokäyttö

|  Paulig Strategy 2023-2025
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Kiertotaloutta arvoketjun 
alkulähteillä uudistavan 

viljelyn, 
resurssitehokkuuden ja 

biohiilen avulla.

Kahvin ensimmäiset
ilmastoprojektit

Brasiliassa, 
Kolumbiassa ja 

Nicarguassa kattavat
500 viljelijää ja 20 000 

hehtaaria. 
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Ruotsin tex mex –tuotteiden
suurimmissa kuljetuksissa on siirrytty
uusiutuviin polttoaineisiin. 
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|  DESCRIPTION   |  DATE

Vuosaaren paahtimon hukkalämpö 
talteenotetaan ja ylimääräinen lämpö 
kierrätetään energiayhtiö Helenin 
kaukolämpöverkkoon. Yhteistyö palkittiin 
vuoden palkittiin Energianerokas 2020 -
kilpailussa. 
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Kaffe Bueno yhteistyö 
paahtimon kahvijätteen 
hyödyntämiseksi
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Investoimme 25 miljoonaa euroa 
Vuosaaren paahtimoon kierrätettäviä 
kahvipakkauksia ja tehokkuuden 
parantamista varten 
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Jo yli 25 000 kuluttajaa on selvittänyt hävikkilukunsa 
Pauligin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) 
julkaiseman ilmaisen ruokahävikkilaskurin avulla.

Jo yli 25 000 kuluttajaa on 
selvittänyt hävikkilukunsa 
Pauligin ja 
Luonnonvarakeskuksen 
(Luke) julkaiseman ilmaisen 
ruokahävikkilaskurin avulla.
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KIITOS!

pauliggroup.com/sustainability
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