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Paulig on laatukahvien talo

Oy Gustav Paulig Ab on kansainvälinen kahvitalo, jonka 
juuret ovat vahvasti Suomessa. Kotimaassa yritys on markki-
najohtaja ja sen laatukahvit kuuluvat olennaisena osana suo-
malaiseen arkeen ja nautinnollisiin kahvihetkiin. Kestävän 
kehityksen arvot ohjaavat Pauligin toimintaa. 

Vuonna 1876 perustettu Gustav Paulig 

aloitti teollisen kahvin paahtamisen en-

simmäisenä Suomessa vuonna 1904. 

Gustav Paulig kuuluu Paulig-konser-

niin, josta tuli yksi Euroopan johtavista 

kansainvälisen ruoan ja mausteiden 

valmistajista Santa Maria AB:n liittyessä 

siihen tammikuussa 2010. 

Gustav Paulig toimii Suomen ohella 

myös Baltiassa, Venäjällä ja Venäjän 

naapurimaissa. Yritys on laajentanut 

kahvilaitteisiin ja -palveluihin liittyvää 

toimintaansa, jota se tarjoaa sekä 

vähittäiskauppa- ja horeca-asiakkaille 

että toimistoille. 

Pauligin kahvit paahdetaan uudessa, 

modernissa Vuosaaren paahtimossa. 

Laadukkaassa kahvivalikoimassa on 

vaalea- ja tummapaahtoisia suodatin-

kahveja, papukahveja ja espressokah-

veja. Suomessa tunnettuja tuotemerk-

kejä ovat esimerkiksi perinteiset Juhla 

Mokka-, Presidentti- ja Brazil-kahvit. 

Venäjällä ja Baltiassa suosituimpia 

tuotteita ovat Paulig President ja Paulig 

Classic -kahvit sekä Paulig-espresso-

tuotteet.

Seitsemäs yritysvastuuraportti

Raportin avulla Gustav Paulig kertoo 

vastuullisesta yritystoiminnastaan 

sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun 

ja taloudellisen vastuun osa-alueilla. 

Raportoinnin pohjana on Global 

Reporting Initiative (GRI) -ohjeisto. 

Kattavat GRI-mittaristot ja niiden 

selitykset löytyvät kokonaisuudessaan 

Pauligin internetsivuilta osoitteesta 

www.paulig.fi /yhteiskuntavastuu. 

Raportissa Gustav Pauligista käyte-

tään nimeä Paulig. Raportin sisältämiä 

tietoja ei ole varmennettu. Luotetta-

vuusastetta voidaan kuitenkin pitää 

hyvänä, sillä taloudelliset tunnusluvut 

ovat lakisääteisestä kirjanpidosta. 

Sertifi oidut elintarviketurvallisuus- ja 

ympäristöjärjestelmät sekä viranomais-

valvonta kattavat Suomessa Pauligin 

oman toimitusketjun.
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yhtiömme kautta käytännönläheisin 

hankkein, joissa keskitytään viljelijöiden 

ammattitaidon ja tulojen parantamiseen 

kestävästi.

Taantuman keskellä hyvä 

taloudellinen vuosi

Laskusuhdanteesta huolimatta teimme 

hyvän tuloksen ja onnistuimme vahvis-

tamaan markkina-asemiamme. Kahvin 

kysyntä on säilynyt hyvänä, ja myyntim-

me kehittyi suotuisasti lukuun ottamatta 

toimipaikkakahvituspalveluita, joiden 

myyntiä taantuma tilapäisesti verotti. 

Uskomme kuitenkin kasvun jatkuvan 

tällä sektorilla. Ostimme loppuvuodesta 

2009 enemmistön Vendor Groupista, 

mikä vahvisti merkittävästi asemaamme 

alan toimijana Suomessa.

Myös Venäjällä tavoitteemme on kasvu 

ja markkina-asemamme vahvistaminen. 

Siihen luo hyvät edellytykset Tverin alueelle 

rakennettava paahtimo, jonka arvioimme 

valmistuvan vuoden 2011 alkupuoliskolla. 

Olen luottavainen tulevaisuuden suh-

teen. Kahviliiketoimintamme on hyvässä 

kunnossa ja ammattilaisemme tekevät 

parhaansa taatakseen tuotteidemme ja 

palveluidemme pysymisen laadukkaina 

ja kuluttajien ja asiakkaidemme odotus-

ten mukaisina. Vastuullisuusnäkökulmat 

ovat jatkossakin luonteva ja olennainen 

osa toimintaamme.  

Elisa Markula 

toimitusjohtaja 

Vuosi 2009 oli Gustav Pauligille suurten 

muutosten vuosi. Uudet toimitilamme 

Vuosaaressa valmistuivat ja pääsimme 

muuttamaan maailman moderneim-

paan paahtimoon kesällä. Taloudelli-

sesta taantumasta huolimatta olemme 

jatkaneet kansainvälistymistä ja laajen-

namme toimintaamme muun muassa 

Venäjällä.

Yritysvastuu tarkoittaa Pauligilla 

jokapäiväisiä tekoja – ympäristön huo-

mioimista investoinneissa ja päätök-

senteossa, henkilöstön hyvinvointia ja 

huolehtimista toiminnan kannattavuu-

desta. Se on myös strategisia päätöksiä, 

jotka koskevat koko tuotantoketjuamme 

pavusta kuppiin.

Kestävän kehityksen paahtimo

Vastavalmistunut paahtimomme on 

paitsi energiatehokas ja ympäristöys-

tävällinen, myös viihtyisä ja turvallinen 

työpaikka reilulle kahdelle sadalle kahvin 

ammattilaiselle. Halusimme rakentaa 

maailman moderneimman paahtimon, 

joka nojaa kestävän kehityksen arvoille. 

Maailmanluokan paahtimon rakenta-

minen ja prosessien pystyttäminen vaati 

henkilöstöltä joustamista ja jaksamista. 

Hyvä johtajuus ja yhtenäiset johta-

miskäytännöt korostuvat vahvasti koko 

Paulig-konsernin tulevaisuuden menes-

tystekijänä. Vuonna 2009 käynnistyi 

johtamis- ja esimiesvalmennusohjelma 

Bridge, jonka tavoitteena on luoda 

yhtenäiset johtamiskäytännöt kaikissa 

toimintamaissa. Valmennus myös tukee 

henkilöstökäytäntöjen yhdenmukais-

tamista, mikä on yksi kahviryhmän 

vastuullisuustyön tavoitteista. 

Vastuullisuutta alkuperämaissa

Yhä useampi kuluttaja on kiinnostunut 

kahvin alkuperästä sekä viljelijöiden ja 

ympäristön hyvinvoinnista. Teemme 

pitkäjänteisesti yhteistyötä kahvitoimit-

tajiemme kanssa kahviemme alkuperän 

jäljitettävyyden kehittämiseksi. Lisäksi 

käytämme useissa tuotteissamme 

vastuullisuussertifi oituja UTZ CERTIFIED 

-papuja. Kahvin pienviljelijöitä tuemme 

International Coffee Partners -osakkuus-

Vastuullisuutta muutosten keskellä
Pauligin yritysvastuu on käytännönläheisiä tekoja, jotka koskevat 
taloudellisia päätöksiä, henkilöstön hyvinvointia, alkuperämaa-
toimintaa ja kahvin valmistusta ympäristöä kunnioittaen.

Gustav Pauligin toimitusjohtaja Elisa Markula (toinen oikealta) otti Kahviryhmän ohjat käsiinsä helmikuussa 2010 edeltäjänsä Pekka Pirisen 

jäätyä eläkkeelle. 

Ympäristövastuu

- Raakakahvin merikuljetusten 

 auditointi

-  Energiankulutuksen vähentäminen

-  Pakkausmateriaalin ohentaminen

Sosiaalinen vastuu

-  Uuden johtamismallin käyttöönotto

-  Henkilöstötutkimuksen toteuttaminen

-  Jäljitettävien ja sertifi oitujen 

 raakakahvien käytön lisääminen

-  Eettisen osto-ohjeistuksen viesti-

 minen kaikkiin alkuperämaihin

Taloudellinen vastuu

-  Markkina-aseman vahvistaminen 

 Venäjällä ja Baltiassa

-  Paahtimon rakentaminen Venäjälle

-  Kodin ulkopuolisen kahviliiketoiminnan 

 kehittäminen

Tavoitteet
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Kahvipensas on lähtöisin Afrikasta ja se 

levisi Etelä-Amerikkaan 1700-luvulla 

vain muutaman kahvipuun ansiosta. 

Nykyään kahvia viljellään yli 60 maassa 

ja suurimpia kahvintuottajamaita ovat 

Brasilia, Vietnam, Indonesia ja Kolum-

bia.

Kahvilajeja on useita kymmeniä, 

mutta kaksi niistä on kaupallisesti mer-

kittäviä: arabica-kahvi (Coffea arabica) 

ja robusta-kahvi (Coffea canephora). 

Kokonaistuotannosta 60 prosenttia on 

arabicaa ja 40 prosenttia robustaa. Suo-

malaisten suosimat kahvit ovat vaaleaa 

paahtoa ja ne on paahdettu korkealaa-

tuisista arabica-pavuista. 

Sadonkorjuuaika vaihtelee alueittain ja 

käytännössä kahvia kerätään jatkuvasti 

tuotantoon jossakin päin maapalloa. 

Noin 2,5 kilosta kahvimarjoja syntyy 

noin puoli kiloa raakakahvipapuja. 

Yhdestä kahvipensaasta saadaan noin 

0,5–2 kiloa papuja. Suurin osa maail-

man kahvista kerätään edelleen pensais-

ta käsityönä.

Laadukkaasta kahvista hyötyvät 

niin viljelijä kuin kuluttaja

Vuonna 2009 Paulig osti 52 miljoonaa 

kiloa raakakahvia, mikä vastaa noin 

0,7 prosenttia maailman raakakahvin 

vuosittaisesta tuotannosta. Pauligille 

tulee kahvia 15 000–20 000 tilalta: 

yksi ostettu kahvierä koostuu useiden 

kymmenien viljelijöiden sadosta. Brasilia, 

Kolumbia, Nicaragua, Guatemala, Kenia 

ja Etiopia ovat Pauligin pääasialliset 

kahvin ostomaat. 

Ostokäytännöt vaihtelevat maittain ja 

kahvilaaduittain, mutta pääosin Paulig 

ostaa raakakahvinsa itse suoraan alku-

perämaista vientiyrityksiltä. Jokaisessa 

maassa on useita yhteistyökumppanei-

ta, joilta Paulig on ostanut kahvia hyvin 

pitkään, jopa useita vuosikymmeniä. 

Pieniä määriä kahvia hankitaan myös 

kauppahuoneilta tai tuontiyrityksiltä 

Euroopassa. 

Pauligin ostajat vierailevat sään-

nöllisesti alkuperämaissa ja kahviti-

loilla seuratakseen kahvin tuotantoa 

ja pitääkseen yllä läheisiä suhteita 

kahvintuottajiin. Vierailut edesauttavat 

yhteisen näkemyksen syntymistä, mikä 

on äärimmäisen tärkeää Paulig-laadun 

takaamiseksi. 

Pavun mielenkiintoinen 
matka alkuperämaista 
kuppiin

Kahvin matka suomalaisiin 
koteihin on pitkä, sillä kahvi-
pensaat kasvavat menestykselli-
simmin maapallon lämpimim-
pien alueiden keskikorkeiden 
vuorten rinteillä. Hyvä kahvi-
sato edellyttää tasaista lämpö-
tilaa ja runsasta sadetta.

Raportti käsittelee yritysvastuun osa-alueita seuraten kahvipavun matkaa alkuperämaista paahtimolle 

ja kuluttajien nautittavaksi. Paulig hankkii raakakahvinsa suoraan alkuperämaista luottotoimittajiltaan. 

Kahvin hintataso määräytyy New Yorkin ja Lontoon kahvipörsseissä. 

Vientiyritys

Kahvista saa toimeentulonsa yli 20 miljoonaa kahvinviljelijää 
ja suurin osa maailman kahvisadosta kypsyy pientiloilla troop-
pisissa oloissa päiväntasaajan tuntumassa. Kahvikaupalla on-
kin monessa maassa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti suuri 
merkitys – monen perheen tai yhteisön toimeentulo riippuu 
kahvisadosta. 

Yksi Pauligin pitkäaikaisista kahvin 

ostokumppaneista on vuonna 1849 

perustettu ECOM Coffee Group. Kah-

vin kauppatalo toimii yli 20 maassa 

ja vie kahvia Yhdysvaltoihin, Euroop-

paan, Afrikkaan ja Aasiaan. Yhtiön 

toimintaperiaatteina ovat erityisen 

laadukkaan kahvin tuotannon edistä-

minen kestävän kehityksen mukai-

sesti, kahvin jäljitettävyyden ja ennen 

kaikkea koko kahvin toimitusketjun 

läpinäkyvyyden vahvistaminen. 

– Olemme toimineet tällä alalla 

yli 150 vuotta. Jos haluamme käydä 

kauppaa kahvilla vielä toisenkin 

vuosisadan, meidän täytyy varmistaa, 

että kahvinviljelijät ja luonto kestä-

vät ja pysyvät kehityksessä mukana, 

Justin Archer, ECOM Coffee Groupin 

Kenian ja Tansanian maajohtaja 

sanoo. 

Archer vieraili Pauligin kahvise-

minaarissa loppuvuodesta 2009 ja 

kertoi, kuinka kahvintuotannossa 

varaudutaan nouseviin keskilämpö-

tiloihin ja muuttuviin sadeolosuh-

teisiin. Kahvinviljelyn tehokkuutta 

ja ympäristön kuormitusta voidaan 

vähentää Archerin mukaan muun 

muassa lehtikatteilla, kompostoinnil-

la, suojaavien kasvien viljelyllä kahvi-

pensaan rinnalla, risteyttämisellä ja 

kasvinjalostuksella. 

ECOM Coffeella on useita hankkei-

ta meneillään kahvitilojen tulevaisuu-

den varmistamiseksi. Yhtiö kehittää 

muun muassa Keniassa Maailman-

pankin kanssa kahvin hiilineutraalia 

tuotantoa. Nicaraguassa ranskalai-

nen maatalouden tutkimusjärjestö 

CIRAD ja ECOM Coffee tutkivat muut-

tuvissa ilmasto-olosuhteissa parem-

min menestyviä ja entistä satoisam-

pia kahvilajikkeita. Meksikossa ECOM 

Coffeella on Rainforest Alliancen ja 

Maailmanpankkiin kuuluvan IFC:n* 

kanssa metsien häviämistä hidastavia 

puunistutusprojekteja. 

Yhtiö tukee alkuperämaiden vilje-

lijöiden elinolosuhteita, koulutusta 

ja terveydenhoitoa myös säätiönsä 

ECOM Foundation kautta: varoilla on 

rakennettu muun muassa kouluja, or-

pokoteja, kaivoja sekä terveysasemia 

monissa eri kehitysmaissa. 

ECOM Coffee: Yhteistyössä ympäristöä säästävää kahvia, tuottavasti

Kuluttaja

Tukkukauppa

Vähittäiskauppa

Paahtimo

Raakakahvin prosessointi

Viljelijä
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Pauligin ostotoiminnan periaatteet 

koostuvat raakakahvin laatukriteereistä 

ja niiden varmistuskäytännöistä, suosi-

tuksista käyttää mahdollisimman vähän 

ympäristöä kuormittavia viljelytapoja 

sekä huolehtia vastuullisista ja oikeu-

denmukaisista työoloista. Ohjeistuksen 

taustalla ovat Euroopan kahvialan katto-

järjestön, European Coffee Federationin, 

eettiset ohjeet kahvikaupan osapuolille 

sekä Maailman työjärjestön ILO:n ja 

YK:n ohjeet.

Kahvin tuottajavaltioihin kuuluu hyvin 

eri kehitysvaiheessa olevia maita. Käy-

tännössä ohjeistukset on pyritty sopeut-

tamaan kunkin maan oloihin soveltuvin 

osin. Raakakahvin ostajien, kuten Pauli-

gin, näkemys vastuullisesta toiminnasta 

on, että alkuperämaat hyötyvät tietoi-

suuden ja sitoutuneisuuden lisäämisestä 

avoimen keskustelun sekä käytännön 

tuen ja yhteisten projektien avulla. 

Vuonna 2009 Paulig kävi kahviostojensa 

laatu- ja toimintatapaohjeistuksen läpi 

yhteistyökumppaneidensa kanssa Afri-

kassa ja Kolumbiassa. Edellisenä vuonna 

periaatteet kommunikoitiin brasilialais-

ten kahvinviejien kanssa. 

Kahvin jäljitettävyys kilpailuetu 

Pauligille kahvin jäljitettävyyden varmis-

taminen on tärkeä osa laadun ja riskien 

hallintaa. Koko tuotantoketjun tuntemi-

nen auttaa ratkomaan raaka-aineisiin 

ja tuotantotapoihin liittyvät haasteet jo 

varhaisessa vaiheessa. Tuottajamaiden 

väliset erot kahvin jäljitettävyydessä ovat 

suuret, eikä vakiintuneita menettely-

tapoja sen toteuttamiseen ole. Toistai-

seksi jäljitettävyys yksittäiseen viljelijään 

saakka on haasteellista: kahvikaupan 

rakenne ja raportoinnin taso vaihtelevat 

maittain ja joskus viljelijää koskeva tieto 

halutaan kilpailusyistä jättää osuuskun-

tiin tai kahvinvälittäjille. 

Pauligin tavoitteena on selvittää kahvin 

jäljitettävyys mahdollisimman pitkälle 

omissa kahviostoissaan. Vuoden 2009 

jäljitettävyystutkimus on tekeillä ja tulos-

ten perusteella asetetaan maakohtaiset 

tavoitetasot kahvin jäljitettävyydelle 

seuraaville vuosille.

Ostokriteereinä Paulig-laatu 
ja vastuullisuus

Hyvälaatuisesta ja eettisesti tuotetusta kahvista hyötyvät niin 
tuotannon alkupäässä oleva kahvintuottaja kuin tuotantokaaren 
lopussa kahvikupillistaan nauttiva kuluttaja. Raakakahvin osta-
misessa Pauligille tärkeää onkin raaka-aineen laadukkuuden ja 
tasaisen saatavuuden ohella kahvintuotannon ja ostotoiminnan 
vastuullisuus. 

Sertifi ointi takaa vastuullisen 

tuotantotavan

Yksi tapa varmistaa kahvin jäljitettävyys 

ja tuotantoketjun läpinäkyvyys on vas-

tuullisuussertifi oitujen kahvien käyttö. 

Niiden alkuperä voidaan jäljittää aina 

yksittäiselle kahvitilalle saakka. Paulig 

käyttää vastuullisuussertifi oiduissa tuot-

teissaan UTZ CERTIFIED -raakakahveja. 

Paulig on laajentanut niiden käyttöä 

ja vuonna 2009 sertifi oiduista raaka-

aineista alettiin valmistaa Paulig Kenya 

-kahvia, Paulig Professional -tuotesarjaa 

sekä Brazil-kahvin suurkeittiötuotteita. 

Aiemmin sertifi oituja olivat jo Paulig 

Mundo, Paulig Espresso Originale ja 

vähittäiskaupoissa myytävä Brazil-kahvi.

Nykyään myös kaakaoon, teehen ja 

palmuöljyyn keskittyvä UTZ CERTIFIED 

on yksi maailman suurimmista kah-

vin sertifi ointiohjelmista. Ohjelmassa 

mukana olevat kahvinviljelijät ja viljeli-

jäyhteisöt osoittavat tuottavansa kahvia 

ammattimaisesti, paikallisista yhteisöistä 

ja ympäristöstä huolehtien. Sertifi kaatti 

edellyttää kahvintuottajien kouluttavan 

työntekijöitään muun muassa terveyden-

hoitoon, turvallisuuteen ja tuholaistor-

junta-aineiden oikeaan käyttöön liittyen. 

Nopeasti kasvava UTZ CERTIFIED on 

käytössä Yhdysvalloissa ja useissa Euroo-

pan maissa. Vuonna 2009 UTZ-sertifi oi-

dun kahvin myynti paahtimoille nousi yli 

82 miljoonaan kiloon. Sen osuus Pauligin 

kahviostoista on noin 4 prosenttia. 

Muita kahvialan kestävän kehityksen 

ohjelmia ja vastuullisuussertifi kaatteja 

ovat muun muassa Reilu Kauppa (Fair 

Trade), Rainforest Alliance ja 4C.

Lisätietoa: www.utzcertifi ed.org, 

www.4c-coffeeassociation.org. 

Kahvituotannon vastuullisuuden 
kehittämiseen tarvitaan kahvikaupan 
eri osapuolten yhteistyötä. Tiedolla kahvin 
alkuperästä voidaan vaikuttaa muun 
muassa tuotanto-oloihin ja laatuongelmi-
en ratkaisemiseen. Arviolta 2–3 prosenttia 
maailman kahvituotannosta on vastuulli-
suussertifi oitua.
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Kahvia tuotettiin ICO:n mukaan satokau-

della 2008–2009 noin 123,7 miljoo-

naa 60 kg:n säkkiä. Vaikka kysyntä ja 

tuotanto ovat tällä hetkellä määrällisesti 

tasapainossa, kahvin hinta oli vuonna 

2009 pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.

Kahvin hinnan määräytyminen

Kohonneeseen hintatasoon vaikuttivat 

saatavuusongelmat muutamissa alku-

perämaissa. Esimerkiksi Kolumbian sato 

oli heikko huonojen sääolosuhteiden, 

vähentyneiden lannoitteiden käytön ja 

kahvipuiden uusimisohjelman vuoksi. 

Viljelijät raportoivat vuonna 2009 myös 

normaalia enemmän sateita, kuivuutta 

ja kahvipensaan kukintoja poikkeavi-

na aikoina. Taustalla saattaa olla 2–7 

vuoden välein toistuva El Niño -ilmiö tai 

pysyvä ilmaston lämpeneminen.

Tiedot satonäkymistä ja eri kahvilaatu-

jen tarjonnasta ovat keskeisiä kahvikau-

passa. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon 

lisäksi kahvin hintaan vaikuttaa yhä 

enemmän spekulatiivinen kaupankäynti 

New Yorkin ja Lontoon kahvipörsseissä. 

Pauligin kahviostoista noin 98 pro-

senttia on arabica-kahvia, joka notee-

rataan New Yorkissa ja kaksi prosenttia 

robusta-kahvia, jonka hinta määräytyy 

Lontoossa. Kahvipörssiä käytetään 

raakakahvin hintatason määrittelyyn 

ja hintasuojaukseen. Itse raakakahvin 

Paulig hankkii suoraan alkuperämaiden 

viejiltä tai eurooppalaisten kauppahuo-

neiden kautta.

Taloudellinen taantuma näkyi 

myös kahvin hinnassa

Vuonna 2009 kahvin hintaa raaka-

ainepörsseissä nosti maailmanlaajuinen 

talouskriisi, kun pääomat hakeutui-

vat pörssiosakkeista turvallisemmiksi 

pidettyihin raaka-ainerahastoihin. Lisäksi 

valuuttakurssierot, dollarin heikkous 

suhteessa vahvaan euroon, vaikuttivat 

omalta osaltaan kahvin hinnan muodos-

tumiseen. 

Kahvin tuotantomäärissä ja pääoma-

markkinoilla tapahtuneiden nopeiden 

muutosten takia kahvin hinnan ennus-

tettavuus oli aiempaa haasteellisempaa. 

Tällaiset tilanteet edellyttävätkin huolel-

lista riskien hallintaa, suojautumista niin 

raakakahvin hinta- kuin valuuttariskeiltä. 

Tulevaisuudessa kahvin kulutuksen 

arvioidaan kasvavan monilla kehittyvillä 

markkinoilla eri puolilla maailmaa. Tämä 

kehitys nostanee omalta osaltaan myös 

raakakahvin hintaa lähivuosina.

Kahvi on maailman
vaihdetuimpia raaka-aineita 

Kahvi on öljyn jälkeen yksi vaihdetuimmista raaka-aineista 
maailmankaupassa. Tuotannossa tapahtuneiden muutosten 
lisäksi kahvin hintaan vaikuttaa raaka-aineista käytävä kauppa 
pääomamarkkinoilla. 

Kahvia kestävän kehityksen 

opeilla 

Paulig tukee kahvinviljelijöitä myös 

International Coffee Partners (ICP) 

-yhtiön kautta. ICP on vuonna 2001 

perustettu viiden eurooppalaisen 

kahvialan perheyhtiön voittoa tuot-

tamaton yhteisyritys. Sen käytän-

nönläheisissä projekteissa viljelijöitä 

opastetaan käyttämään kestäviä ja 

tuottavia viljelytapoja, sekä organi-

soitumaan ja kehittämään mark-

kinointikanaviaan. Tavoitteena on 

tehdä pienviljelijöiden liiketoimin-

nasta kilpailukykyistä ja parantaa 

heidän elinolojaan. Runsaan sadon 

laadukasta kahvia tuottava viljelijä 

saa työstään paremman hinnan.

Vuoden 2009 lopussa päätökseen 

oli saatu kahdeksan projektia, joihin 

on osallistunut 7 700 viljelijää. Välil-

lisesti vaikutukset ulottuvat 30 000 

viljelijään, sillä projekteissa mukana 

olleet välittävät saamaansa oppia 

edelleen. Parhaillaan projekteja on 

käynnissä El Salvadorissa, Guate-

malassa, Brasiliassa, Tansaniassa ja 

Vietnamissa. 

www.coffee-partners.org

Kahvin hinnan seuraaminen, ennustaminen sekä haluttujen kahvilaatujen hankinta ovat Pauligin ostoammattilaisten päivittäistä työtä, 

jolle antaa raamit konsernin hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Ohjeistuksen noudattamista valvova  Risk Management 

Committee kokoontuu säännöllisesti.

10 Yritysvastuuraportti 2009
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Raakakahvin tuonti mitoitetaan kulke-

maan tasaisena virtana kahvin kysynnän 

ja tuotannon tarpeiden mukaan. Kahvi 

saapuu alkuperämaista meriteitse syvä-

merilaivoilla Euroopan suuriin kauttakul-

kusatamiin, pääasiassa Hampuriin. Tästä 

eteenpäin kahvi matkaa Vuosaareen ns. 

feeder-laivoilla, jotka mahtuvat kulke-

maan kapeasta Kielin kanavasta Pohjois-

Euroopan satamiin.

Pauligille saapuvasta kahvista 91 pro-

senttia kuljetetaan bulk-konteissa. Niissä 

kahvi on pakattu suureen nailonsäkkiin, 

johon mahtuu noin 21 tonnia kahvia. 

Loput 9 prosenttia saapuu Vuosaaren 

satamaan 60–70 kilon juuttisäkeissä, 

joita kontissa on 17–19 tonnia. 

Konttilaivojen koon kasvettua me-

rikuljetusten päästöt ja energiankulu-

tus kuljetettua yksikköä kohden ovat 

vähentyneet. Pauligin tavoitteena on 

etsiä tehokkaimmin ja ympäristöystäväl-

lisimmin toimivat kumppanit. Vuonna 

2010 Paulig aloittaa varustamoiden me-

rikuljetusten auditoinnin ja arvioi niiden 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

Paahtimo sataman tuntumassa

Toiminta kahdessa paahtimossa vuonna 

2009 oli logistisesti haastavaa. Uuden 

Meritie tehokkain väylä kahvikuljetuksiin 

Kahvi saapuu alkuperämaista meriteitse. Kuljetusreitit Pauligin 
paahtimolle pyritään suunnittelemaan mahdollisimman lyhyiksi, 
ilman ylimääräisiä pysähdyksiä välisatamissa. Siirtyminen uuteen 
paahtimoon aivan Vuosaaren sataman kupeeseen ja keskeisten lii-
kenneväylien äärelle on tehostanut yhtiön logistiikkaa entisestään. 

paahtimon käynnistäminen, tuotannon 

asteittainen siirto vanhalta paahtimol-

ta, useamman varaston hallinta sekä 

lopputuotteiden kuljetus asiakkaille vaati 

tarkkaa etukäteissuunnittelua ja aikatau-

luttamista. 

Pauligin uusi paahtimo sijaitsee nyt 

aivan Vuosaaren sataman kupeessa, 

joten raakakahvin siirtomatka laivasta 

paahtimolle on hyvin lyhyt. Sataman 

välitön läheisyys päätti kahvikonttien 

ajon Helsingin keskustan läpi – vuosit-

tain ajokilometrejä saattoi kertyä yli 

100 000. Pauligin naapuriyritykset 

käyttävät Vuosaaren satama-alueen 

raideyhteyttä Venäjälle, ja parhaillaan 

kartoitetaankin itään suuntautuvien 

toimitusten yhteistyömahdollisuuksia. 

Joustavaa asiakaspalvelua

Vähittäiskauppojen pidentäessä auki-

oloaikojaan myös kuljetusten aikatauluja 

tarkistetaan tarpeita vastaaviksi. Uuden 

paahtimon sijainti Vuosaaren asutus-

alueen ulkopuolella mahdollistaa entistä 

joustavamman rekkaliikenteen: tavara-

kuljetuksia voidaan järjestää tarpeen 

mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Lisäksi uuden paahtimon logistiikkakes-

kuksessa on suljettavia lastausalueita, 

joilta asiakkaat voivat itsenäisesti noutaa 

lopputuotteensa sovittujen aikataulujen 

mukaisesti. 

Tehokkuutta kuljetuksiin

Suomessa valmiiden kahvituotteiden 

kuljetuksista keskusliikkeiden varastoille 

huolehtivat asiakkaiden omat kuljetus-

liikkeet. Tuotteiden viennin Baltiaan ja 

Vuosaaren satama on logistisesti ihanteellinen paikka Pauligin uudelle kahvipaahtimolle. Meriteitse saapuvat raakakahvit saadaan satamasta 

lähes suoraan paahtimolle. Valmiit  kahvituotteet puolestaan lähtevät eteenpäin läheisiä kehäteitä pitkin rauhoittaen näin asuinalueet.
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Tieliikenteessä tulee EU:n tavoit-

teiden mukaan vähentää vuoteen 

2020 mennessä energiakulutusta 

ja kasvihuonepäästöjä 20 prosen-

tilla sekä lisätä uusiutuvan energi-

an käyttöä vähintään 10 prosentin 

tasolle. EU:n tavoitteisiin pääsemi-

nen edellyttääkin tiivistä yhteisyö-

tä esimerkiksi tavarantoimittajien 

ja kaupan toimijoiden kesken.

Vuoden 2009 lopulla Paulig ja 

kuljetusliikekumppani Transpoint 

arvioivat yhdessä kuljetusketju-

jensa vastuullisuutta. Tavoitteena 

oli löytää keinoja, joilla edistetään 

kestävän kehityksen mukaisia kul-

jetuksia ja samalla kohennetaan 

niiden taloudellisuutta. 

Yhteisessä ECR Sustainable 

Transport Road Map -hankkeessa 

arvioitiin ja pisteytettiin muun 

muassa kuljetustavat, kuormien 

ja reittien suunnittelu, kuljetuska-

pasiteetin käyttöaste, kuljettajien 

ajotapa ja kalusto. Tulosten perus-

teella laaditaan kehityssuunnitel-

ma tuleville vuosille. 

– Toimintaketjussa asiat toistu-

vat lukemattomia kertoja, joten 

pienikin toimintatavan parannus 

kertautuu helposti vaikutuksiltaan 

merkittäväksi. Pisaroista muodos-

tuu meri, Pauligin logistiikkajohta-

ja Ronny Reijonen kertoo. 

Lisäksi Transpoint on kehit-

tämässä palvelua, jonka avulla 

voidaan mitata ja raportoida jopa 

yksittäisen tuotteen kuljetuksesta 

syntyvä hiilijalanjälki. 

Ympäristöystävällinen logistiikka on myös tehokasta

Venäjälle hoitavat Pauligin kuljetusyh-

teistyökumppanit. 

Kuljetuksissa ympäristöystävällisyys 

ja tehokkuus kulkevat käsi kädessä. 

Kahvituotteet pakataan kuljetusta varten 

kierrätettäville EUR- tai ½-EUR-lavoille, 

jotka on mitoitettu rekkojen sisätiloi-

hin optimaalisesti sopiviksi. Kuormat 

pyritään myös saamaan mahdollisim-

man täysiksi, mikä osaltaan vähentää 

kuljetusten määrää.

Jakelureitit suoriksi

Paulig aloitti vuonna 2008 kahvituot-

teiden suorat kuljetukset Vuosaaresta 

Moskovaan. Tämä kustannustehokas ja 

ympäristöystävällinen ratkaisu saa jatkoa 

keväällä 2010, kun suorat kuljetukset 

aloitetaan myös Baltiaan, ja Tallinnassa 

sijaitseva varastointi ja välikäsittely päät-

tyy. Uusi jakelumalli vähentää ylimääräi-

siä kuljetusvaiheita. 

14 Yritysvastuuraportti 2009
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Monivuotinen paahtimohanke oli ainut-

laatuisen mittava. Mallia rakentamiseen 

ei voitu hakea muista paahtimoista, 

sillä pauligilaisilla oli kunnianhimoinen 

näkemys täysin uudenlaisesta kokonais-

ratkaisusta. 

Vastavalmistunut paahtimo näyttää-

kin esimerkkiä seuraavan sukupolven 

paahtimoille sekä prosessitekniikassa 

että järjestelmien yhdistämisessä. Paah-

timoprojekti onnistui myös projektin-

hallinnan näkökulmasta erinomaisesti. 

Aikataulu- ja kustannustavoitteet saa-

vutettiin, vaikka esimerkiksi rakennus-

kustannukset nousivat projektin aikana 

huomattavasti.

Pienienerginen paahtimo

Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa 

huomioitiin paahtotoiminnasta syntyvä 

lämpö ja käyttöön otettiin täysin uu-

denlaisia ratkaisuja, esimerkiksi esiläm-

mitteiset paahtokoneet. Raakakahvin 

esilämmityksen ansiosta varsinaiseen 

paahtoon kuluu noin 20–25 prosenttia 

vähemmän lämmitysenergiaa. Samal-

la myös hiilidioksidipäästöt laskevat. 

Lisäksi paahtimon jäähdytysjärjestelmiä 

yhdistettiin uudella tavalla.

Ympäristöystävällisyys ja uusin tekniik-

ka näkyvät koko rakennuksen lämmitys-

järjestelmässä. Pakkaushalli, jauhatusti-

lat ja varastot lämpiävät katosta alaspäin 

kattoon asennettujen säteilijäpaneelien 

avulla. Ne lämmittävät tilaa 5–10 

prosenttia energiatehokkaammin kuin 

perinteinen lämpimän ilman puhalta-

minen. 

Alustavien mittausten mukaan ener-

giansäästölle viime vuonna asetetut ta-

voitteet saavutettiin. Esimerkiksi kaasun 

kulutus laski 20 prosenttia. Tekniikan 

avulla parannettiin myös paloturvalli-

suutta ja vähennettiin sekä haju- että 

meluhaittoja. 

Perusautomaatio yhdistettiin 

innovatiivisesti

Automatisoinnin ansiosta paahtimon 

kahviprosessista ja laadunvarmistuksesta 

pystytään huolehtimaan yhden tuo-

tannon keskusvalvomon kautta. Myös 

tuotantokapasiteettia on mahdollisuus 

lisätä entistä joustavammin.

Suunnitteluvaiheessa tartuttiin 

innovatiiviseen hankkeeseen, kaikkien 

järjestelmien yhdistämiseen. Nyt paahti-

mon automaatiota hallitsee yksi Suomen 

pisimmille viedyistä tuotannonohjaus-

järjestelmistä, MES-järjestelmä (manu-

facturing execution system). Se yhdistää 

liiketoiminnan ohjausjärjestelmä SAP:in 

sekä prosessinohjaus- ja pakkausauto-

maatiojärjestelmät. 

Käytännössä MES-järjestelmä kertoo 

keskusvalvomon työntekijöille reaaliai-

kaisesti esimerkiksi raakakahvin määrän 

paahtimossa, paahdon ja jauhatusten 

laatutason sekä missä koneissa on tilaa 

uusille kahvierille. 

Paahtimot toiminnassa 

myös muuton ajan

Toiminta alkoi uudessa paahtimos-

sa asteittain kesällä ja siirtymäaikana 

kahvia paahdettiin sekä uudessa että 

vanhassa paahtimossa. Tämä merkitsi 

huomattavia työpaineita henkilökunnal-

le, joka tinkimättömällä työllään varmisti 

tuotannon jatkuvuuden. Ensimmäiset 

Juhla Mokka -kahvipaketit valmistuivat 

kesä-heinäkuun taitteessa. 

Vanha paahtimo puretaan vuonna 

2010 ja paikalle rakennetaan asuinta-

loja. Paulig myi tontin kesällä 2009 Oy 

Alfred A. Palmberg Ab:lle. 

Tavoitteena erinomaiset työolot

Skandinaavisen moderni sisustus suun-

niteltiin poikkeuksellisesti toimitilojen 

lisäksi myös paahtimon puolelle. Suun-

nitteluvaiheessa teemaksi muotoutui 

läpinäkyvyys. 

Työntekijöiden viihtyvyys ja hyvät työ-

olot olivat avainasioita koko suunnittelun 

ajan. Erityisesti huomioitiin paahtimon 

ilmanvaihto ja mahdollisimman suuri 

luonnonvalon määrä. Luonnonvalolla 

on viihtyvyyden ohella tärkeä rooli myös 

laadunvalvonnassa, kuten tuotepa-

kettien värien varmistamisessa. Lisäksi 

pölyisten kahvisäkkien käsittely on 

minimoitu raakakahvin vastaanotossa 

ilmanlaadun parantamiseksi.

Moderni paahtimo valmistui Vuosaareen

Pauligin kaikkien aikojen suurin teollinen investointi, Vuosaaren paahtimo on valmistunut. Kesästä 
2009 lähtien Pauligin kahvit on paahdettu ja pakattu yhdessä Euroopan suurimmista paahtimois-
ta, joka on prosessitekniikaltaan ja järjestelmäratkaisuiltaan maailman modernein. Jo suunnittelu-
vaiheessa kestävät arvot ohjasivat valintoja: erityistä huomiota kiinnitettiin energiankäyttöön ja 
työviihtyvyyteen.

Vuosaaren paahtimo lukuina: Pinta-ala 32 000 neliötä • Tilavuus 345 000 kuutiota • 340 km kaapelia • 2000 tonnia terästä • 17 000 projek-

tiin liittyvää dokumenttia • 300 suunnittelijaa • 300 alihankkijaa

Yritysvastuuraportti 2009            17



18 Yritysvastuuraportti 2009 Yritysvastuuraportti 2009            19

Korkealaatuisen kahvin tuottaminen 

uuden tehtaan käyttöönoton ensimmäi-

sistä päivistä lähtien edellytti huolellista 

ennakkosuunnittelua. Laadunvalvonnan 

rivejä vahvistettiin rekrytoimalla ja koulut-

tamalla uusia työntekijöitä hyvissä ajoin.

Paahtimolla on käytössä ISO 22000 

-standardin mukainen elintarviketurval-

lisuuden hallintajärjestelmä. Sertifi kaatin 

saaminen edellyttää laajaa, ulkopuolisen 

auditoijan suorittamaa tarkastusta.

Kahvin laatu varmistuu

maistamalla

Paulig tutkii jokaisen raakakahvierän 

laadun ennen ostopäätöstä, lastia 

laivatessa ja kuljetusten saavuttua Suo-

meen. Kahvinäytteet tutkitaan omassa 

laboratoriossa ja niistä analysoidaan 

muun muassa kosteus ja papujen koko-

jakauma. Jokainen näyte myös paahde-

taan, jotta kokeneet ammattimaistajat 

voivat varmistaa laadun myös aistinva-

raisesti. Aistinvarainen arviointi onkin 

tärkeä osa kahvin omavalvontaa. Usean 

pauligilaisen muodostama maistoryhmä 

varmistaa kahvin ulkonäön, tuoksun 

ja aromin moneen otteeseen kahvin 

tuotantoketjussa.

Tuoteturvallisuuteen panostettu

Pauligin uudella paahtimolla on aikai-

sempaa enemmän erilaisia prosessilait-

teita ja teknisiä ratkaisuja, jotka auttavat 

kahvin korkean laadun varmistamisessa. 

Ennen tuotannon aloittamista paahti-

molla tehtiin HACCP*-analyysi, jossa 

tuotantoprosessin mahdolliset vaarate-

kijät kartoitettiin tarkasti ja niille 

määriteltiin hallintakeinot.

Uudet tietojärjestelmät paranta-

vat tuotteiden jäljitettävyyttä. Niiden 

avulla on mahdollista selvittää nope-

asti eri kahvierien työvaiheet paahdon, 

jauhatuksen ja pakkaamisen aikana ja 

varmistaa tuotteiden virheettömyys. 

Jokaisella kokonaisia papuja pakkaa-

valla tuotantolinjalla on läpivalaisulaite. 

Läpivalaisulaitteilla voidaan tunnistaa 

kahvipakkauksista vieraat ainesosat.

Uuden paahtimon tiiviimmät kahvisii-

lot takaavat paahdetun kahvin parem-

man säilyvyyden. Kokonaisena papuna 

pakattavaa kahvia kuljetetaan uudella 

tehtaalla hellävaraisilla kuppikuljettimil-

la, jotka estävät papujen rikkoutumisen 

kuljetuksen aikana. 

Laadunvarmistuslaboratorion ja tuo-

tannon valvomon sijainti samassa tilassa 

helpottaa työntekijöiden välistä vies-

tintää, mikä parantaa paahtokohtaista 

laadunvarmistusta ja tehostaa toiminnan 

kehittämistä.

Valitusten määrä 

edellisvuosien tasolla

Pauligin kuluttajapalvelu seuraa tarkasti 

laatuvirheiden ja -valitusten määrää 

sekä vastaa kuluttajien kysymyksiin (lue 

lisää kuluttajapalvelusta sivulta 33). 

Vuoden 2009 aikana teknisiin seikkoi-

hin, kuten pehmenneisiin vakuumipa-

ketteihin, tai kahvin makuun liittyvien 

valitusten määrä nousi hiukan eli 16 

kappaleesta 18 kappaleeseen miljoonaa 

tuotantokiloa kohden. Vierasesineisiin 

liittyvien valitusten määrä oli 2,5 kap-

paletta miljoonaa tuotantokiloa kohden 

(2,1 kpl vuonna 2008). 

Parasta kahvia turvallisesti 
Kahvin laatu varmistetaan raaka-aineista lopputuotteisiin asti kattavan laatujärjestelmän avulla. Tärkeäs-
sä roolissa ovat tehokas omavalvontaohjelma ja tuoteturvallisuuden takaavat laitteet ja menetelmät. 

Uuden tehtaan tuotteet 

läpi millintarkan seulan 

– Ennen 140 tuotteen hyväksymis-

tä tuotantoon uudella tehtaalla, 

niiden valmistus ja laatu tarkastettiin 

kuvainnollisesti suurennuslasilla ja 

millintarkasti, Pauligin kehityspääl-

likkö ja kahvin maistoryhmän jäsen 

Karla Koullias kertoo. Validointi eli 

kelpuutus tarkoitti muun muassa 

kahvin paahdon, myllyn, kaasuuntu-

misen, värierottelijoiden sekä pak-

kaus- ja etikettikoneiden toimivuu-

den varmistamista. Lisäksi tutkittiin 

rikkoutuneiden kahvipapujen mää-

rää sekä paahdettujen papujen värin 

ja laadun tasaisuutta. 

Pakkauskoneissa tarkistettiin pak-

kausten tiiviys, vakuumi ja happipi-

toisuus sekä leimaukset. Mittaukset 

alkoivat kesällä 2009 ja niitä edelsi 

puolen vuoden suunnittelu. Työn 

tuloksena Pauligin laadunvarmistus- 

ja tuotantohenkilökunnan laatu-

ohjeita on voitu parantaa ja hioa 

entisestään. 

Pauligin kahvit ovat pitkän tuo-

tekehityksen tulosta ja niiden eri 

makujen vivahteet on määritelty 

huolitellun tarkasti. 

– Tavoitteenamme oli säilyttää 

Pauligin tuotteiden laatu ja maku-

elämykset täysin samana, niin ettei 

kuluttaja kahvia juodessaan huo-

maa tehtaan vaihtumista. Esimer-

kiksi Juhla Mokka -kahvissa tämä 

tarkoittaa pehmeää, hapokasta ja 

täyteläistä makua, Koullias kuvailee. 

Laadunvarmistus ulottuu alkuperämaista aina paahtimoon 
asti, ja jokainen erä onkin maistettu noin parikymmentä 
kertaa ennen kuluttajalle päätymistään.

* HACCP=Hazard analysis and critical control points

18 Yritysvastuuraportti 2009
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Vuonna 2009 Paulig tuotti 44 300 

tonnia kahvia. Suurin osa kahvista 

paahdettiin raportointivuoden aikana 

vielä Pauligin vanhassa tehtaassa. Uuden 

tehtaan valmistumisvaiheessa yhtiö 

toimi samanaikaisesti kahdessa tuotan-

tolaitoksessa, sillä tuotanto siirrettiin 

asteittain. Vuoden 2009 energiankulu-

tusta, päästöjä ja jätemääriä kuvaaviin 

lukuihin on yhdistetty Pauligin uuden ja 

vanhan tehtaan luvut, joten raportointi-

vuoden luvut eivät ole täysin vertailukel-

poisia aikaisempien vuosien lukuihin. 

Pauligin uudessa paahtimossa on 

toteutettu useita ympäristöä hyödyttä-

viä ratkaisuja. Uuden tehtaan moderni 

paahtoteknologia vähensi maakaasun 

käyttöä paahtoprosessin aikana jo 

loppuvuodesta 2009. Taloautomaa-

tio, kiinteistönohjausjärjestelmät sekä 

tuotantolaitteiden käynnistykset ja 

alasajot ajastustekniikkaa hyödyntäen 

pienentävät energiantarvetta tulevina 

vuosina (lue lisää uudesta paahtimosta 

sivulta 16). 

Lämmitysenergian ja sähkön kulutus 

nousi raportointivuonna, mutta kasvu 

johtui kahden paahtimon toiminnasta 

samaan aikaan. Vedenkulutus tuo-

tantotonnia kohden laski, sillä uudella 

paahtimolla voidaan tarkemmin mitata 

tuotannon kuluttamat vesimäärät. 

Merkittävin kahvin paahdon yhtey-

dessä syntyvistä päästöistä on hiilidiok-

sidi, jota muodostuu sekä maakaasun 

palamisesta että paahdetusta kahvista 

itsestään. Muut päästöt ovat määrälli-

sesti pieniä. Hiilidioksidin päästö riippuu 

tuotantomäärästä. Uuden paahtimon 

parantunut tuotannonohjaus ja uudet 

tuotantolaitteet vähentänevät ominais-

päästöjä eli päästömääriä tuotettua 

kahvitonnia kohden tulevina vuosina. 

Tehokkaampaa jätteenkäsittelyä 

Pauligin periaatteena on tuottaa 

mahdollisimman vähän kierrätykseen 

kelpaamatonta jätettä. Raportointikau-

den kokonaisjätemäärä oli 1083 tonnia. 

Vuonna 2009 jätettä syntyi poikkeuksel-

lisen paljon, mikä johtui uuden tuotan-

tolaitoksen avaamisesta, vanhan tehtaan 

tyhjentämisestä ja sen siivoamisesta 

syntyneestä jätteestä. Erityisesti paperi-

jätteen määrä nousi. 

Uudessa paahtimossa jätteiden käsit-

tely on aiempaa tarkempaa ja tehok-

Kahvi paahdetaan ympäristö huomioiden

Pauligin uudessa paahtimossa kahvi paahtuu ja toiminnat sujuvat entistä energiatehokkaammin. 
Paikanvaihdos Vuosaaren sataman yritysalueelle vähensi merkittävästi melu- ja hajuongelmia 
asuntoalueella. Myös uudella paahtimolla ympäristöasioiden johtamisen perustana on kansain-
välinen ISO 14001 -ympäristöstandardi. 

Energiakulutus kalenterivuosittain (MWh)

Energiakulutus kalenterivuosittain tuotantotonnia kohti (kWH �t) Vedenkulutus kalenterivuosittain tuotantotonnia 
kohti (litraa � tuotettu tonni kahvia)

Jätemäärät kalenterivuosittain tuotantotonnia kohti (kiloa � tuotettu tonni kahvia)

Jätemäärät kalenterivuosittain (tonnia)

2005 213,20 281,20 255,06 0,70 31,04 13,40 11,00 0,61 8,50 3,55

2006 190,80 322,70 514,80 0,00 29,50 9,60 3,50 0,85 12,60 4,44

2007 193,30 333,20 178,40 6,60 35,20 11,10 0,00 0,00 2,10 0,00

2008 157,00 353,30 196,90 1,20 30,30 11,80 5,74 0,44 2,00 0,61

2009     250,70 33,10 34,60 28,60 3,80 0,30 1,20 0,40 719,90 10

 Energia- Kaupan & Biojäte Sekajäte Pahvit Paperit Metalli SER* Rakennus- Ongelma- Pakkaukset  Muovi 
 jäte teollisuuden        jäte jäte hyöty- 
  pakkausjäte         käyttöön**

kaampaa keskitetyn jätteenkäsittelyn 

sekä tehokkaampien jätepuristimien ja 

jätekonttien kaukovalvonnan ansiosta. 

Kaupan ja teollisuuden pakkausjätteen 

sekä energiajätteen erillisestä raportoin-

nista luovuttiin vuoden 2009 aikana ja 

ne ovat korvautuneet pakkaukset hyöty-

käyttöön -jakeella. Pakkaukset hyöty-

käyttöön -jakeesta osa on kierrätettävää 

ja uudelleenkäytettävää materiaalia ja 

loppuosa menee energiajätteeksi. 

Päästöt (tonnia)

2005 1,3 25 125 6493 0,02

2006 1,4 28 140 7278 0,03

2007 1,4 29 144 7444 0,03

2008 1,5 30 147 7619 0,03

2009 1,5 29 146 7564 0,03

 Pöly Hiili- Hiili- Hiili- Rikki-
  vedyt monok- dioksidi dioksidi
   sidi 

* Sähkö- ja elektroniikkaromu
** Korvaa aiempina vuosina raportoidut energiajäte ja kaupan & teollisuuden pakkausjäte -jakeet

Sähkö                 Maakaasu             Lämmitys

Sähkö                 Maakaasu             Lämmitys
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Hajujen seuranta jatkuu

Pauligin uusi paahtimo sijaitsee Vuo-

saaren satama-alueella selkeästi erillään 

asutuksesta toisin kuin vanha paahtimo. 

Asukkaita aiemmin haitannut melu on 

poistunut kokonaan ja kahvin haju lähes 

kokonaan.  

Uuden tehtaan ympäristölupa velvoit-

taa kuitenkin Pauligia arvioimaan ais-

tinvaraisesti paahtimon tuottamat hajut 

säännöllisin väliajoin. Loppuvuodesta 

2009 yritykseen muodostettiin hajupa-

neeliryhmä, jonka jäsenet koulutettiin 

hajujen arviointiin. Arvioinnit tehdään 

valituissa tarkkailupisteissä paahtimon 

lähiympäristössä. 

Tarkkailun avulla Paulig saa tietoa 

hajujen leviämisestä erilaisissa ilmas-

to- ja tuotantotilanteissa, mikä auttaa 

puuttumaan mahdollisiin ongelmatilan-

teisiin. Paulig raportoi paneelin tuloksista 

säännöllisesti ympäristöviranomaisille.

Vähemmän pakkausmateriaalia

Tuotteiden pakkaamisessa Pauligin ta-

voitteena on etsiä teknisesti laadukkaita 

ratkaisuja, joiden ympäristönkuormitus 

on mahdollisimman vähäinen. Samalla 

pakkausten tulee olla kuluttajille käy-

tännöllisiä. Niiden keskeisin tehtävä on 

varmistaa tuotteen säilyvyys ja tuotteen 

päätyminen käyttöön.

Vakuumipakatut tuotteet muodos-

tavat suurimman osan Pauligin kahvi-

tuotannosta, noin 75–80 prosenttia. 

Myydyimmät kahvit, Presidentti ja Juhla 

Mokka, pakataan lähes kaikki 500 g:n 

laminaattipakkauksiin. Raportointivuo-

den aikana vakuumipakkausmateriaa-

lien painomääräinen käyttö väheni viisi 

prosenttia kahvipakkausten pakkausla-

minaatin ohentamisen myötä. Vuoden 

2010 tavoitteeksi on asetettu edelleen 

noin kolmen prosentin vähennys. 

Tuotannon siirtyessä uudelle paahti-

molle vanhalle tehtaalle suunnitellut ja 

valmistetut pakkausmateriaalit pystyttiin 

hyödyntämään kokonaisuudessaan. 

Myös uusien tuotteiden pakkausva-

linnoissa Paulig huomioi ympäristöystä-

vällisimmät vaihtoehdot. Vuonna 2009 

yhtiö toi markkinoille Tazza-maitokaa-

kaojuoman pantillisessa, kierrätettävässä 

muovipullossa. 

Tulevina vuosina tavoitteena on 

vähentää alumiinin käyttöä 90 prosent-

tia suurkuluttaja-annospakkauksissa. 

Selvitystyö siirtymisestä alumiinittomaan 

laminaattiin on aloitettu yhteistyössä 

Pauligin materiaalitoimittajien kanssa. 

Kiitosta ympäristötyölle

Paulig sai raportointivuonna WWF:ltä 

hyvää palautetta Green Offi ce -toi-

minnastaan. Ohjelman tavoitteena on 

pienentää toimistotyöstä aiheutuvaa 

ympäristön kuormittumista ja kannus-

taa yritysten henkilökuntaa ekologisiin 

ratkaisuihin arjessa.

WWF kiitti jatkuvia parannuksia ja 

aktiivisuutta henkilöstölle suunnatus-

sa toiminnassa. Pauligilla on kuuden 

henkilön Green Offi ce -työryhmä, joka 

laatii toimintasuunnitelman ja toteuttaa 

yrityksen sisäisiä kampanjoita. Myös 

yrityksen johto on sitoutunut Green 

Offi ce -ohjelmaan. Esimerkiksi paperin-

kulutuksen pienentämiselle on annettu 

tarkat tavoitteet, joita tuetaan erilaisilla 

toimenpiteillä, ja syksyllä 2009 järjes-

tettiin kolmatta kertaa energiansäästö-

viikko. 

Ekologisen toimistotyön näkökulmat 

otettiin huomioon jo uuden paahti-

mon suunnittelussa. Henkilöstö pääsee 

tutustumaan aiheeseen intranetin Green 

Offi ce -sivustolla. 

Green Offi ce -ohjelmaa on yritetty 

laajentaa myös Baltiaan ja Venäjälle, 

mutta se on vielä haastavaa toiminta-

kulttuurien erilaisuuden vuoksi. 

Ympäristönäkökulma on huomioitu 

myös Paulig-konsernin autopolitiikassa. 

Työsuhdeautoissa hiilidioksidin päästö-

raja on alle 170 g/km. Tämän lisäksi 

konsernin omistusautoissa ja huolto-

leasing-periaatteella toimivissa diesel-

autoissa on hiukkassuodattimet.

Vakuumipakkauskoneen läpi kulkee 120–130 kahvipakkausta minuutissa. Paahtimon päivätuotanto on noin 160 000–200 000 kiloa kahvia. 
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Uudistetun johtamismallin tavoitteena 

on yhdistää johtamiskulttuurit Paulig-

konsernin eri yrityksissä ja toimintamais-

sa. Yhdenmukaisuus helpottaa esimer-

kiksi kansainvälisten tiimien kokoamista 

ja henkilöstön työnkiertoa eri maissa. 

Työtä ei arvioida pelkästään tulosten 

perusteella, vaan tärkeään rooliin on 

nostettu tapa, jolla päämäärät saavute-

taan. Johtamismallissa hyödynnetään 

kompetensseja, jotka on määritelty eri 

esimiestasoille niiden tarpeiden mukaan. 

Malli kuvaa konkreettisesti, millaista 

hyvä johtaminen on. Kompetenssien 

avulla mitataan työntekijöiden ominai-

suuksia, kuten vuorovaikutustaitoja ja 

työtapoja. 

Uusi johtamismalli otetaan käyttöön 

johtamistaidon kehitysohjelma Bridgen 

avulla. Ohjelmaan nimetään esimiehiä, 

päälliköitä ja johtajia konsernin jokaises-

ta yrityksestä ja maasta. Kehitysohjelma 

jatkuu ainakin seuraavat kaksi vuotta.

Kehityskeskusteluissa 

uusi 3D-malli

Vuonna 2009 rakennettiin myös Paulig-

konsernin uusi kehitys- ja tavoitekeskus-

telun malli nimeltään 3D, joka otetaan 

käyttöön vuonna 2010. Malli perustuu 

asiantuntemuksen kehittämiseen, osaa-

misen mittamiseen ja omien mahdolli-

suuksien tunnistamiseen. Siinä jokaiselle 

työntekijälle määritellään mitattavat, 

yrityksen strategiaan linkitetyt tavoitteet, 

ja suorituksista keskustellaan säännöl-

lisesti.   

Kansainväliset arvot osana arkea

Kansainvälistymisen myötä myös Gustav 

Pauligin arvot on päivitetty. Ne on 

muodostettu yhteistyössä henkilöstön 

kanssa, ja jokaisella pauligilaisella oli 

mahdollisuus osallistua työhön.

Uudet arvot perustuvat Pauligin 

pitkään historiaan, mutta ne heijastavat 

vahvasti nykyisen yrityksen kansainvä-

lisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä. Arvois-

sa korostetaan monimuotoisuutta ja 

yhteistyötä, kuluttaja- ja asiakaslähtöistä 

innovatiivisuutta, intohimoa laatuun 

sekä vastuullista yritystoimintaa.

Hyvinvoinnista huolehditaan

Pauligilla henkilöstön hyvinvointia 

tuetaan myös vapaa-ajan kerhotoimin-

nalla Suomessa ja Eestissä. Liikunta- ja 

kulttuuriharrastusten kautta on mahdol-

lisuus tutustua työkavereihin myös va-

paamuotoisemmin. Myös pauligilaisten 

perheet pääsevät viettämään vuosittain 

yhteisiä kesä- ja talvitapahtumia. 

Vuosaaren paahtimossa on oma työ-

terveysasema, jossa on työterveyshoita-

jan ja osa-aikaisen lääkärin vastaanotto. 

Pauligin muissa toimintamaissa tervey-

denhuolto on järjestetty paikallisen 

tavan mukaan, esimerkiksi ulkopuolisia 

palveluita ostamalla. Terveyspalvelujen 

tavoitteena on mahdollisimman aikainen 

sairauksien ja työhön liittyvien riskien 

havaitseminen. 

Muutto uuteen työympäristöön työllis-

ti myös työterveyshuoltoa. Tuotannossa 

lisääntynyt automaatio ja toimintaym-

päristön muutos toivat esiin uudenlaisia 

haasteita muun muassa työasentoihin. 

Toimistotiloissa tarkastettiin työpisteiden 

ergonomisuus. 

Vuonna 2010 tavoitteena on jatkaa 

työergonomian hienosäätöä sekä tehdä 

tuotannossa melukartoitus ja päivittää 

meluntorjuntaohjelma.

Uuden paahtimon savuttomuus on 

Uusi johtamismalli kannustaa kehittymään

Hyvä johtaminen tuo mukanaan motivoituneet työntekijät ja 
hyvät työtulokset. Paulig-konsernissa on otettu käyttöön uusi 
johtamismalli, ja johtamisen kehittäminen onkin yksi tämän 
hetken merkittävimmistä projekteista myös Gustav Pauligilla. 
Samaan aikaan työntekijöitä kannustetaan kehittämään omaa 
asiantuntemustaan ja osaamistaan.

Uusi johtamismalli kannustaa löytämään omat vahvuudet. Johtajuus on hyviä vuorovaikutustaitoja ja henkilöstön motivointia. 
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onnistunut erinomaisesti. Päätös tupa-

koinnin kieltämisestä koko tehdasalueel-

la tehtiin jo pari vuotta ennen muuttoa 

ja työterveyshuolto ja työnantaja tukivat 

tupakoinnin lopettamista aktiivisesti. 

Toimintaympäristön  ja -tapojen  

muutokset  ovat  vaatineet  henkilös-

töltä joustavuutta, vaikka muutokseen 

sopeutumiseen kiinnitettiinkin  erityistä 

huomiota. Sekä tuotannon työnteki-

jät että esimiehet olivat vuonna 2009 

mukana käytännönläheisessä Kaikki 

mukaan -valmennuksessa, joka tarjosi 

tukea muutosprosessissa muun muassa 

viestinnän, kuuntelun ja simulaatiohar-

joitusten avulla. 

Työturvallisuus 

Pauligin työsuojelutoimikunnalla on ollut 

merkittävä rooli myös uuden paahtimon 

suunnittelussa ja sen tuotannon aloitta-

misessa. Vuonna 2009 aloitettiin kartoi-

tus, jossa selvitetään työpistekohtaisesti 

työympäristön mahdollisia riskitekijöitä, 

esimerkiksi melutasoa, ilmanvaihtoa ja 

mahdollisia tapaturmien aiheuttajia.

Riskiarviointeja jatketaan tiiviisti vuo-

den 2010 ajan. Tavoitteena on työterve-

ys- ja työturvallisuusvaatimuksia määrit-

televän OHSAS 18001 TTT -järjestelmän 

sertifi oiminen paahtimossa. 

Vuonna 2009 tapahtui kolme työta-

paturmaa, joista kaksi oli liukastumisista 

johtuvia luunmurtumia ja yksi pieni 

ruhjevamma. Henkilöstön sairauspoissa-

olojen määrä oli 2,3 prosenttia.

• Keskimääräinen työsuhteen 

 pituus oli 10 vuotta.

• Henkilöitä oli Suomessa 239, 

 joista 160 toimihenkilöä ja 79 

 tuotannon työntekijää. 

• Venäjällä oli 48, Eestissä 34, 

 Liettuassa 11 ja Latviassa 

 7 työntekijää.

• Vakituisia työsuhteita oli 221.

• Työntekijöistä 138 oli miehiä

 ja 101 naisia. 

• Eläkkeelle siirtyi 4 henkilöä.

• Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta.

• Vuosaaren toimipisteessä

 työskenteli lisäksi noin 35 ulko-

 puolisten palveluntarjoajien   

 työntekijää, muun muassa

 henkilöstöravintolassa, 

 vartijoina ja varastopalveluissa.

• Paahtimotyöntekijöiden

 järjestäytymisaste oli noin

 90 prosenttia.

Työsuhteet Gustav Pauligilla vuonna 2009

Pauligin työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja viihtyvät 
talossa. Keskimääräinen työssäoloaika on kymmenen vuotta.  
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Vuonna 2009 Pauligin taloudellinen 

tulos oli laskusuhdanteesta huolimatta 

odotettua parempi. Kahvin kysyntä oli 

varsinkin syksyllä vilkasta. Yhtiön liike-

vaihto kohosi hiukan ja oli 233 miljoo-

naa euroa.  

Suomessa Paulig säilytti markkina-

johtajuuden ja onnistui vahvistamaan 

asemaansa myös muissa maissa. 

Baltiassa Paulig saavutti markkinoiden 

ykkössijan tietyillä ajanjaksoilla huoli-

matta vähittäiskaupan kovasta hintakil-

pailusta. Myös Venäjällä liiketoiminta 

kehittyi edelleen myönteisesti. Paulig 

on Venäjällä suurin paahdetun kahvin 

toimittaja arvolla mitattuna ja toiseksi 

suurin volyymilla mitattuna. 

Pauligin tavoitteena on olla johtava kah-

vitalo kaikilla markkinoilla, joilla se toimii. 

Myös laitepuolella

markkinajohtajuus

Tutkimusten mukaan 62 prosenttia suo-

malaisista juo kahvia työpaikallaan. Yhä 

useammin myös työpaikan kahvihetkeltä 

odotetaan vaihtoehtoja ja nautinnolli-

suutta. Samalla kahvila- ja ravintola-alan 

liikeideat ovat yhä monimuotoisempia ja 

kaupat houkuttelevat omilla kahvipisteil-

lään ostosten lomassa. 

Nähtävissä on, että asiakkaat odottavat 

laajoja palvelukokonaisuuksia, alkaen 

laadukkaista raaka-aineista aina kahvilait-

teiden huolto- ja suunnittelupalveluihin.

Paulig saavutti alan markkinajohta-

juuden Suomessa ja Eestissä sopies-

saan yhteistyön tiivistämisestä Vendor 

Groupin kanssa vuodesta 2010 alkaen. 

Enemmistöosuuden hankinta Vendor 

Groupista mahdollistaa aiempaa suu-

remmat panostukset myös muualle 

Baltiaan sekä Pohjoismaihin. Osana 

yritysjärjestelyä Pauligin toimipaikkakah-

vituspalvelut ja kahvilaiteliiketoiminta 

siirrettiin vuodenvaihteessa 2009–2010 

Vendor Groupiin.

Taloudellinen laskusuhdanne hidasti 

vuonna 2009 merkittävästi Suomessa ja 

erityisesti Baltiassa kodin ulkopuolisten 

kahvipalvelujen myyntiä. Paulig kuiten-

kin uskoo hidastuneen kysynnän olevan 

väliaikaista. 

Mukana rakentamassa

hyvinvointia 

Pauligin toiminnalla on taloudellista 

hyvinvointia ja työllisyyttä kehittävä 

vaikutus niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Esimerkiksi raakakahvin ostotoiminnalla 

alkuperämaissa on merkittävä välilli-

nen vaikutus. Henkilöstöä Pauligilla oli 

vuoden 2009 päättyessä 239 ja heidän 

palkkansa sivukuluineen olivat lähes 17 

miljoonaa euroa. Summa sisältää vero-

tettavat luontoisedut. 

Paulig osallistuu yhteiskunnan kehit-

tämiseen muun muassa veroja ja muita 

julkisia maksuja maksamalla. Myös 

investoinnit luovat hyvinvointia eri si-

dosryhmille. Raportointivuonna Pauligin 

investoinnit nousivat 27 miljoonaan 

euroon, mistä pääosan muodostivat 

Vuosaaren paahtimo ja Venäjän Tverin 

tehtaan rakennusprojekti.

Vakaasta taloudesta hyötyvät monet 
Pauligin kilpailukyky ja hyvä taloudellinen tulos luovat mahdollisuuden panostaa henkilöstöön ja 
ympäröivän yhteiskunnan hyvinvointiin esimerkiksi verotulojen ja investointien muodossa. 
Taloudellinen menestys mahdollistaa myös ympäristöä hyödyttävät investoinnit. 

Taloudellisen vastuun tunnusluvut (1 000 euroa)**

Liikevaihto 115 307 200 403 210 110 232 139       232 504

Maksetut palkat, sivukulut ja luotoisedut 7 396 11 831 12 339 12 983 16 505

Raaka-aineiden ja materiaalien hankintakustannukset  71 249 117 539 119 650 141 063 132 520

Korko- ja muut rahoitustuotot 124 278 511 400 809

Korko- ja muut rahoituskulut 945 753 1 704 1 814 2 005

Investoinnit 1 247 2 971 8 369 20 138 24 513

 1.5.2005– 1.1.2006– 1.1.2007– 1.1.2008–     1.1.2009– 
 31.12.2005*** 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008****     31.12.2009
Tilikausi

** Tulos raportoidaan emoyhtiö Oy Gustav Paulig Ab:n tilinpäätöksestä.
*** Tilikausi 2005 (1.5.–31.12.) oli vain kahdeksan kuukauden mittainen, eikä siksi ole vertailukelpoinen. Kauden 2005 laskennallinen liikevaihto oli noin 172 miljoonaa euroa. 
**** Tilikausi 2008 sisältää Paulig Pro Finlandin kahden kuukauden jakson. Paulig Pro Finlandin liiketoiminta siiryi Gustav Pauligille 31.10.2008.
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Lamankin aikana on menestyjiä. Opiskelijaravintoloiden ja hintatasoltaan edullisten fast food -paikkojen ohella myös kansainvälisyyttä, 

vastuullisuutta ja laadukkaita makuelämyksiä tarjoavien innovatiivisten yritysten palveluilla riittää kysyntää. Kasvussa on myös take away.

Kotimaan kahvintuotanto ja tuonti 

vuonna 2009* 

Muut  25 %

Tuonti 9 %

Paulig 66 %

* Luvut: Elintarviketeollisuusliitto/Paahtimoyhdistys.
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Vastuulliset toimintatavat ohjaavat myös 

Pauligin markkinointia itse tuotteesta 

jakelukanavien kautta markkinointivies-

tintään. Paulig tekee yhteistyötä vain hy-

vämaineisten ja eettiset toimintaperiaat-

teet omaavien yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Kaikessa viestinnässä pyritään 

totuudenmukaisuuteen ja avoimuuteen. 

Pauligin yrityskuvaa rakennetaan pitkä-

jänteisesti ja perinteitä kunnioittaen.

Kahvialan kehittäjä

Paulig tutkii kahvimarkkinoita jatkuvasti 

palvellakseen paremmin asiakkaitaan ja 

kehittääkseen koko toimialaa. Sään-

nöllisten kuluttaja- ja tuotetutkimusten 

lisäksi tehdään joka toinen vuosi asia-

kastyytyväisyystutkimus vähittäiskaupan 

toimijoille. Viimeisin tutkimus tehtiin 

vuonna 2008. 

TNS-Gallupin touko-kesäkuussa 2009 

tekemässä kyselyssä kartoitettiin suoma-

laisten horeca-ketjujen ja -tukkujen, jul-

kisen sektorin ruokahuoltopäälliköiden 

sekä yksittäisten toimipisteiden, kuten 

keittiöiden, asiakastyytyväisyyttä. Erityis-

tä kiitosta saivat Pauligin asiakaspalvelu 

ja tasaisen korkealaatuiset tuotteet. 

Kuluttajat arvostavat 

nopeutta ja helppoutta

Suosittujen tuotemerkkien rakentaminen 

vaatii kulutustottumusten ymmärtämistä 

ja muutosten luotaamista. Viimeaikaisia 

kahvimaailman trendejä ovat nopeus ja 

helppous. Suomessa näkyy kansainväli-

nen kehitys, jossa out-of-home-kulutus 

ja erityisesti take away -kahvin merkitys 

kasvavat. 

Suomalaiset nauttivat kuitenkin edel-

leen eniten kahvia kotonaan. Kotona 

valmistetaan vaaleapaahtoista kahvia, ja 

valtaosa, peräti 97 prosenttia Suomessa 

myydystä kahvista on vaaleapaahtoista. 

Erikoiskahveja nautitaan enimmäkseen 

kahviloissa ja ravintoloissa.

Juhla Mokka ja Presidentti 

tunnetuimmat tuotemerkit

Myös tuotemerkkien tunnettuutta seu-

rataan säännöllisesti. Suomen suosituin 

ja luotetuin kahvimerkki on 80-vuotis-

Menestyksen takana vahvat 
tuotemerkit 

Kuluttajat luottavat Pauligin kahveihin. Tuotteiden korkeasta 
laadusta pidetään hyvää huolta niitä kehittämällä sekä huolehti-
malla turvallisuudesta ja kuluttajien arvostamasta mausta. Paulig 
toimii myös markkinoijana eettisesti.

Tiesitkö, että suomalainen kuluttaa paahdettua kahvia noin 10 kg, baltialainen 

3–5 kiloa maasta riippuen ja venäläinen 0,5 kg vuodessa henkeä kohti?

Paulig laajentaa edelleen toimin-

taansa Venäjällä. Suurin hanke on 

vuonna 2009 aloitettu paahtimon 

rakentaminen Tverin kaupunkiin. 

Tver valikoitui paahtimon paikaksi 

hyvien logististen yhteyksien ja 

yrittämiselle myötämielisen vas-

taanoton ansiosta.

Investointi on noin 20 miljoonan 

euron arvoinen ja paahtimossa 

tullaan tuottamaan kahvia Venä-

jän lisäksi esimerkiksi Ukrainan, 

Valko-Venäjän ja Kazakstanin 

markkinoille.

Vuonna 2011 valmistuvan paah-

timon tuotantokapasiteetti tulee 

olemaan 6000 tonnia vuodessa ja 

se työllistää ainakin 60 henkilöä. 

Uusi paahtimo nousee Tveriin

juhliaan vuonna 2009 viettänyt Pauligin 

Juhla Mokka (Mm. Telebus 50/2009; 

Readers Digest, Suomen luotetuin 

merkki 02/2009). Samoin 80-vuotias 

Presidentti on yksi Suomen arvoste-

tuimmista kahvimerkeistä. Juhla Mokka 

ja Presidentti sijoittuivat sijoille 15 ja 

18 Taloustutkimus Oy:n toteuttamassa 

Brändien arvostus 2009 -tutkimuksessa.   

Suomen markkinoille tuoduista uu-

tuuksista merkittävimmät vuonna 2009 

olivat premium-tason Presidentti Gold 

Label Original -kahvi ja valmis maitokaa-

kaojuoma Tazza. Muita Pauligin tuote-

merkkejä Suomessa ovat muun muassa 

Brazil ja Paulig Mundo, jotka ovat UTZ 

CERTIFIED -vastuullisuussertifi oituja 

kahveja (lue lisää sivulta 9). 

Venäjällä ja Baltiassa suosituimpia 

Pauligin kahveja ovat Paulig President ja 

Paulig Classic sekä Paulig-espressotuot-

teet. Venäjällä paahdettu kahvi on vielä 

erikoistuote, sillä kulutetusta kahvista 

neljä viidesosaa on pikakahvia. 
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Lähellä kuluttajia ja asiakkaita
Paulig haluaa olla aktiivinen osa yhteisöään ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 
Suuri osa Pauligin sidosryhmistä on kahvin kuluttajia – henkilöasiakkaita, kaupan keskusliikkeitä, 
vähittäiskaupan toimijoita, suurtalous- ja horeca-asiakkaita sekä julkisen sektorin asiakkaita. 

Pauligin Paula on PR-hahmo ja hyvän kahvin lähettiläs, jonka 60-vuotissyntymäpäiviä vietetään vuonna 2010. Kuvassa vuodesta 2007 

Paulana toiminut Anni Tarhonen esittelee kahvituotteita Pauligin museossa, jossa voi tehdä aikamatkan yrityksen yli 130-vuotiseen historiaan. 

* Laurea-ammattikorkeakoulu, Länninki Aino 2009

Muita sidosryhmiä ovat muun muassa 

oma henkilöstö, osakkuus- ja tytär-

yhtiöt, raakakahvin toimittajat, muut 

tavaroiden ja palveluiden toimittajat sekä 

lähiyhteisö. 

Paulig jatkaa vuosaarelaisena yrityk-

senä myös uudessa paahtimossaan. 

Suuri osa Pauligin työntekijöistä asuu 

Itä-Helsingissä ja Paulig on alueen suurin 

työllistäjä. Yritys on myös aktiivinen 

alueen kehittäjä. Pauligilla oli merkittävä 

rooli esimerkiksi vanhan paahtimo-

tontin kaavamuutoshankkeessa, jossa 

teollisuuskäyttöön tarkoitetusta tontista 

suunniteltiin viihtyisä asuinalue. 

Kahvi kiinnostaa kuluttajia

Kuluttajapalvelu on tärkeä osa laa-

dunvalvontaa ja tuotekehitystä, sillä 

kahvinjuojat pitävät Pauligiin aktiivisesti 

yhteyttä. Kuluttajapalvelu vastasi vuonna 

2009 lähes 6000 yhteydenottoon, 

joista suurin osa tapahtui sähköisesti. 

Internetin rooli kuluttajapalvelussa onkin 

korostunut. Tämä tuli ilmi myös vuonna 

2009 opinnäytetyönä tehdyssä asiakas-

palvelututkimuksessa*. Siinä ehdotettu 

internetpalvelun laajentaminen on yksi 

vuoden 2010 tavoitteista. 

Kuluttajien yhteydenotot jakautuvat 

miltei tasan neuvonnan ja reklamaati-

oiden kesken. Reklamaatiot koskevat 

useimmiten viallisia pakkauksia ja 

makuvirhe-epäilyjä. Paahtimon muuton 

yhteydessä seurattiin erityisesti laatu-

poikkeamiin liittyviä reklamaatioita. 

Laatu- ja toimitusvarmuus säilyivät kor-

kealla tasolla koko muuton ajan. 

Kaikki tuotevalitukset käsitellään laa-

dunvalvonnassa ja niistä tehdään tarkat 

analyysit. 

Uutuudet ja tuotteiden 

käyttö kiinnostavat

Kahvin ystäviä kiinnostavat erilaiset 

kahvituotteet, kuten tummapaahtoiset 

erikoiskahvit ja niiden monipuolinen 

käyttö, sekä muun muassa kahviin ja ter-

veyteen liittyvät asiat. Kuluttajapalveluun 

tulee myös kysymyksiä vastuullisuus-

sertifi kaateista ja kierrätyksestä. Myös 

uuden paahtimon energiatehokkuus 

kiinnostaa. 

Tarjolla kahvikoulutusta 

Kahvila- ja ravintolatoiminnan menes-

tymisessä kahvikulttuurin tuntemus ja 

trendien tunnistaminen ovat tärkeitä. 

Paulig Instituutti järjestää kahvikoulu-

tusta sidosryhmilleen. Raportointivuon-

na noin 2000 horeca-ammattilaista 

tutustui opintojen avulla muun muassa 

erilaisiin kahvin valmistustapoihin ja 

kahvin toimitusketjuun. 

Tarjolla on myös kaikille avoimia kurs-

seja, joilla intohimoiset kahvin harras-

tajat voivat syventää kahvitietämystään 

esimerkiksi verkkobaristakurssien avulla. 

Lue lisää osoitteessa www.pauliginsti-

tuutti.fi .

Paulig Instituutti tarjoaa myös design-

palveluja kahvilatilojen suunnittelun ja 

laitehankintojen avuksi. 
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Kahvitietoa sosiaalisessa

mediassa

Pauligin Paula on yksi Suomen 

tunnetuimmista PR-hahmoista ja 

tuttu näky ympäri Suomea. Paula 

on neljä päivää viikosta tapaamas-

sa sidosryhmiä kahviloissa, kau-

poissa, oppilaitoksissa ja erilaisissa 

tapahtumissa, joten hän on tärkeä 

linkki Pauligin ja kahvin ystävien 

välissä. Vuonna 2009 Paula 

lähestyi myös verkossa liikkuvia 

kuluttajia, kun hän perusti oman 

blogin Pauligin internet-sivuille ja 

liittyi Facebookiin. 

Sosiaalisen median avulla 

kuka tahansa voi vaihtaa kahvi-

kuulumisia Paulan kanssa ja 

saada nopeasti vastauksia mieltä 

askarruttaviin kysymyksiin. Paulalta 

kysytään usein vinkkejä kahvin val-

mistukseen. Myös Paulan työnkuva 

ja rooli kahvikulttuurin välittäjänä 

kiinnostavat monia. 
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Monta tapaa tukea yhteisöjä

Paulig tukee yleishyödyllistä toimintaa 

Suomessa ja muualla maailmassa. Vuon-

na 2009 yritys työllisti Työkeskus Visun 

kautta Vantaan Invalideja markkinointi-

kampanjoiden alihankintatöissä.  

www.kolumbus.fi /vantaaninvalidit/ 

Vapaaehtoisvoimin toimivien Walkers-

nuorisokahviloiden kanssa yhteistyö on 

jatkunut vuodesta 1999. Raportointi-

vuonna Paulig lahjoitti kahviloille 686 

kiloa kahvia. Walkersin kahvilatyönteki-

jät osallistuvat myös Pauligin kahvikou-

lutuksiin.  

www.asemanlapset.fi  

Paulig on tukenut vuodesta 2001 

lähtien Turun tuomiokirkkoseurakunnan 

Domcafé- lähetyskahvilaa kahvilahjoituk-

sin. Kahvilan tuotto ohjataan Etiopiassa, 

Airan kaupungissa sijaitsevalle kirkon 

ylläpitämälle sairaalalle, jossa toimii 

myös sairaanhoito-oppilaitos ja oppilas-

asuntola.  

www.turunsrk.fi  

Yhtiö on jo vuosia lahjoittanut kahvit 

edesmenneen sosiaalineuvos Veikko 

Hurstin säätiön järjestämiin kodittomien 

joulutilaisuuksiin. Paulig tekee yhteis-

työtä myös kummikoulunsa Kallahden 

peruskoulun kanssa.  

www.kalla.edu.hel.fi  

Jouluna 2009 Paulig lahjoitti 15 000 

euroa UNICEFin toiminnan tukemiseen.  

www.unicef.fi  

Paulig on osakkaana voittoa tavoittele-

mattomassa International Coffee 

Partners GmbH:ssa (ICP) neljän muun 

eurooppalaisen kahviyhtiön kanssa (lue 

lisää sivulta 11). ICP toteuttaa kahvin 

pienviljelijöiden ja heidän perheidensä 

toimeentuloa ja elinoloja parantavia 

projekteja eri alkuperämaissa. Pauligin 

osuus kustannuksista oli vuonna 2009 

noin 170 000 euroa.  

www.coffee-partners.org

 

Vuosaaren paahtimolle myönnettiin Vuoden 
2009 Teräsrakenne -palkinto, joka on arvostet-
tu huomionosoitus rakennusalalla. Erityisesti 
kiitosta sai ennakkoluulottomasti valittu julki-
sivumateriaali, COR-TEN-teräs. Rakennus on 
valittu myös suomalaista arkkitehtuuria esitte-
levään, maailmaa kiertävään näyttelyyn. 

Oy Gustav Paulig Ab  •  Satamakaari 20, 00980 Helsinki  •  Puhelin: (09) 319 81  •  www.paulig.fi 

Teksti ja taitto: TBWA\North°
Kuvat: Antti Luukkonen 
Paino: Lönnberg Painot Oy, 
Helsinki, 2010

Walkers-nuorisokahvilan uudet tilat Helsingin Kampissa ovat Pauligin suunnittelemat. Ilmaisen asiantuntija-avun lisäksi Paulig tukee

 yhdistystä kahvilahjoituksin. Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä vapaaehtoisuuteen perustuvaa nuorisotyötä.
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