
Nordzucker 

Nordzuckerin kestävä 
pakkauspolitiikka 

Pakkauksilla on tärkeä rooli elintarviketuotteidemme laadun suojaamisessa, vastuumme on 
vähentää pakkaustemme ympäristövaikutuksia. Tämä on yhdenmukainen linjaus kestävien 
hankintakäytäntöjemme kanssa. 

Nordzuckerin kestävä pakkauspolitiikka pyrkii poistamaan tarpeettomat tuotepakkaukset ja 
tavaran toimituksessa käytetyt pakkaukset ottaen huomioon sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. 
Olemme sitoutuneet välttämisen, vähentämisen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen periaatteisiin. 

Kun pakkauksesta ei vol luopua, käytämme mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jättäviä 
materiaalia kuitenkin huolehtien siitä, että elintarvike ei pilaannu helposti ja aiheuta siten 
ruokahävikkiä. 

Pakkauskehityksessä otetaan huomioon uusiokäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet. 

1 Kestävän pakkauksen periaatteemme  

YLEISTÄ 

• Varmistamme, etteivät pakkauksemme millään tavalla vaaranna elintarvikkeidemme 
turvallisuutta tai laatua tai työntekijöidemme ja kuluttajiemme terveyttä 

• Varmistamme, että pakkaus ei lisää ruokahävikkiä 
• Tavoitteenamme on hankkia puupohjaisia pakkauksia kestävästi, esim. FSC-sertifioituja 
• Pienennämme pakkaustemme hiilijalanjälkeä tuotteen koko elinkaaren ajan 
• Varmistamme, että kaikki pakkaustoimittajamme täyttävät toimittajien eettisissä ohjeissa 

esitetyt Nordzuckerin vaatimukset 

VÄHENTÄMINEN 

• Etsimme tapoja vähentää pakkausmateriaalia ja lopetamme tarpeettomien pakkausten 
käytön 
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UUDELLEENKÄYTTÖ/KIERRÄTYS 

• Etsimme keinoja, joilla voimme lisätä kierrätysmateriaalin käyttöä pakkauksissamme 
• Suunnittelemme pakkauksemme uudelleenkäytettäviksi tai kierrätettäviksi 
• Rajoitamme komposiittien käyttöä 
• Rajoitamme sekamateriaalien käyttöä. Kun käytämme eri materiaalejä, niiden on oltava 

helposti erottavissa ja/tai uudelleen käytettävissä tai kierrätettävissä. 
• Erityisesti muoveissa: 

o Rajoitamme erilaisten muovityyppien käyttöä 
o Suosimme pakkauksissamme PP tai PE —materiaaleja (mukaan lukien HDPE / 

LDPE) 
o Emme käytä kertakäyttöisiä muoveja 
o Vältämme biohajoavien* muovien käyttöä, ellei niille ole olemassa helppoa 

kierrätysmahdollisuutta 
o Suosimme biopohjaisia muoveja** aina kun mahdollista 

2 Sitoumuksemme  
Nordzucker sitoutuu yhteistyöhössä toimittajien ja Iiikekumppaneiden kanssa tukemaan kestävän 
pakkaamisen periaatteita. Teemme yhteistyötä toimittajien kanssa, jotta pakkauksiamme voidaan 
parantaa jatkuvasti ja huomioida kestävyys pakkausten hankinnassa. 

Nordzucker on sitoutunut kaikkien muovipakkausten kierrätettävyyteen. Saavutamme tämän 
viimeistään vuoteen 2030 mennessä, mutta pyrimme erityisesti saavuttamaan kaikkien 
muovipakkausten 100% kierrätettävyyden vuonna 2025. 

• Sitoudumme hankkimaan 100% kuluttajatuotteiden ensisijaisista ja toissijaisista 
paperipakkauksistannme kestävästi, esim. FSC-sertifioitu vuoteen 2025 mennessä 

Raportoimme asiakkaillemme vuosittain. 

* Biohajoavat muovit ovat muoveja, jotka elävät organismit voivat hajottaa. Biohajoavia muoveja ei yleensä voida 
kierrättää yhdessä muiden muovien kanssa, ja ne tarvitsevat erityisiä tiloja, joissa ne voidaan hajottaa. 
** Biopohjaiset muovit ovat muovimateriaaleja, jotka on valmistettu uusiutuvista biomassalähteistä 

Braunschweig, 02 November 2020 
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