
Valion kasvipohjaiset tölkit voittivat World Dairy Innovation
Awards -palkinnon vastuullisuudestaan
Valio otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön täysin kasvipohjaiset tölkit vuonna 2015 ja nykyään kaikki vuosittain pakattavat
noin 250 miljoonaa harjakattoista kartonkitölkkiä ovat kokonaan kasvipohjaisia. Valion pioneerityö palkittiin keskiviikkona 26.6,
kun kasvipohjaiset tölkit palkittiin vastuullisuussarjan voittajana World Dairy Innovation Awards -kilpailussa Global Dairy
Congress -tapahtumassa Lissabonissa.

Valio otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön täysin kasvipohjaiset tölkit vuonna 2015. Tänä vuonna Valio on saavuttanut asettamansa
tavoitteen: kaikki Suomessa myydyn maidon, piimän ja jogurtin sekä Ruotsissa myydyn jogurtin harjakattoiset kartonkitölkit ovat kokonaan
kasvipohjaisia. 

Määrällisesti tämä tarkoittaa noin 250 miljoonaa tölkkiä vuodessa. Hiilidioksidipäästöjen vähennys verrattuna perinteiseen materiaaliin on
noin 3140 tonnia vuosittain. Se vastaa automatkaa Helsingistä Napapiirille ja takaisin yli 10 000 kertaa.

- Kuluttajat ovat ottaneet kasvipohjaiset pakkaukset myönteisesti vastaan. Niiden käyttö on konkreettinen ympäristöteko omassa arjessa.
Valio haluaa auttaa kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja, Valion pakkauskehityksestä vastaava Tanja Virtanen-Leppä sanoo.

Kasvipohjaiset tölkit on valmistettu puukuitukartongista. Tölkkien muovikorkki ja sisäpinnan muovikalvo on valmistettu kasvipohjaisesta
muovista, jossa on käytetty kasvietanolia fossiilisen öljyn sijaan. Ohut muovikalvo tarvitaan, jotta tölkin sisällä oleva neste säilyy tuoreena.
Pakkaukset kierrätetään kuten muutkin kartonkiset nestepakkaukset. Korkin irti kiertyvä osa suositellaan kierrättämään muovipakkauksena.
Lue lisää kasvipohjaisista tölkeistä.

Pakkauskehitys on osa Valion suurempaa vastuullisuustavoitetta: Valio tähtää hiilineutraaliin maitoon eli maidon ilmastovaikutusten
nollaamiseen vuoteen 2035 mennessä. Lue lisää hiilineutraalista maidosta.
 

Maailman innovatiivisin maito- ja ruokatalo

Valion tehtävä on luoda hyvinvointia ja makuelämyksiä vastuullisesti. Teemme maistuvia tuotteita maidosta ja useista muista
raaka-aineista. Tarjoamme makunautintoja, vaihtelua ja iloa ruokapöytään. Samalla toteutamme tärkeitä yhteiskunnallisia
tehtäviä: ruoan riittävyyden turvaaminen, kansanterveyden kohentaminen ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen ovat
esimerkkejä vaikutuksistamme. Näin ajattelevat myös suomalaiset, jotka ovat valinneet Valion Suomen vastuullisimmaksi
yritykseksi kuusi vuotta peräkkäin.

Olemme suomalaisten maitotilayrittäjien osuuskuntien kautta omistama yritys. Maksamme kaikki tuotot maidon hinnan kautta
maidontuottajillemme. Työllistämme maitotiloilla yhteensä 25 000 ihmistä. Valiolla on töissä 4 000 eri alojen ammattilaista ja
kuuntelemme kuluttajia yli 100 vuoden kokemuksella.

Nobelisti A.I Virtasen perintö elää meissä edelleen. Hänen johtaessaan Valion laboratoriota ohjenuoraksemme vakiintui
ajatus ihmisten hyvinvoinnin lisäämisestä. Teemme tieteestä arkea ja elämää parantavia tuotteita. Kuluttajat nauttivat Valion
tuotteista noin 60 maassa ja innovaatioillamme on 350 patenttia ympäri maailman. Olemme Suomen suurin elintarvikkeiden
viejä ja koko elintarviketeollisuuden suunnannäyttäjä. Valion liikevaihto vuonna 2018 oli 1 734 miljoonaa euroa.

Valio – Paremman elämän palveluksessa.

www.valio.fi


