
Suomen suurin lähdeveden pullottaja auttaa veden puhdistamisessa Keniassa; Finn Spring hyvittää kaikkien Spring-tuotteidensa hiilidioksidipäästöt

Keskipohjanmaalainen perheyritys Finn Spring on useita vuosia satsannut omien Spring-tuotteidensa hiilijalanjäljen pienentämiseen.
Vuodesta 2010 lähtien Finn Spring on hyvittänyt tuottamansa hiilidioksidin ostamalla päästöoikeuksia kansainvälisiltä hankkeilta. Uutena
hyvityskohteena on LifeStraw-vedenpuhdistimien jakelu Keniassa, jossa ilman puhdasta vettä on noin 60 prosenttia ihmisistä.

- Ostamme päästöoikeudet suomalaisen Nordic Offsetin kautta. Päästöoikeuksien taustalla on energiatehokkuuden lisääminen, sillä veden
puhdistaminen juomakelpoiseksi tapahtuu perinteisesti keittämällä. Se taas vaatii paljon puuta ja hiiltä ja tuottaa hiilidioksidia. Puuston
säästäminen on tärkeä hiilidioksidin sitomisen ja elinolosuhteiden kannalta. Yhden LifeStraw-vedenpuhdistuslaitteen avulla voi suodattaa
jopa 18 000 litraa vettä, sanoo hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala Finn Springiltä.

Ympäristöhyötyjen lisäksi projekti lisää ihmisten hyvinvointia Keniassa, sillä jopa 15 prosenttia kenialaisista sairastuu pysyvästi likaisen
veden aiheuttamista taudeista.

- Hanke on meille suomalaisena lähdeveden pullottajana erityisen mielenkiintoinen, sillä suomalaiset ovat niitä harvoja kansoja, jotka
pääsevät nauttimaan puhtaasta vedestä ilman ongelmia. Hiilijalanjäljen hyvittäminen on konkreettista, ei vain kauniita sanoja, Ali-Haapala
painottaa.

Hanke muuttaa päästöoikeuksien turvin paikallisväestön elämää konkreettisesti. Projekti kuuluu päästökaupan piiriin 10 vuotta ja sen
kokonaispäästöoikeuksien määrä vuodessa on 2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Hankkeen avulla eurooppalainen Vestergaard Fransen
valmistaa ja toimittaa yli miljoona vedenpuhdistuslaitetta Keniaan.

Lähdevedellä pieni hiilijalanjälki

Ympäristö- ja energia-alan konsultointiin erikoistunut Gaia laski viimeksi Finn Springin hiilijalanjäljen keväällä 2012. Finn Springin tuottaman
lähdeveden hiilijalanjälki on 1,5 litran pullolle noin 288 grammaa hiilidioksidia. Luku vastaa 1,7 kilometrin ajoa keskimääräisellä
suomalaisella henkilöautolla.

- Tuotekohtaiset hiilijalanjälkilaskelmat osoittivat, että lähdeveden hiilijalanjälki on muita janojuomia pienempi. Ensimmäisen laskennan
jälkeen olemme tehneet useita toimenpiteitä pienentääksemme tuotantoon suhteutettua hiilijalanjälkeämme ja myös onnistuneet siinä.
Olemme esimerkiksi vähentäneet pulloihin käytettävän materiaalin määrä, lisänneet kierrätysmateriaalin määrää pulloissa ja kiinnittäneet
huomiota kuljetusten täyttöasteeseen, Virpi Ali-Haapala sanoo.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Virpi Ali-Haapala, puh. 040 8278 711, virpi.ali-haapala@finnspring.fi

Finn Spring Oy on vuonna 1991 perustettu suomalainen perheyritys, joka valmistaa lähdevesipohjaisia juomia Toholammilla Keski-Pohjanmaalla. Yritys
työllistää 80 henkilöä. Yrityksen liikevaihto on 18,4 miljoonaa euroa ja se pullottaa vuodessa yli 50 000 000 litraa juomia. ISO 22 000 -laatusertifikaatti
myönnettiin Finn Spring Oy:lle ensimmäisenä lähdeveden pakkaajana Suomessa. Lue lisää: www.finnspring.fi, www.nordicoffset.com, www.gaia.fi


