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Kansainvälinen laatukahvien talo
Oy Gustav Paulig
Ab on Suomen suurin
kahvitalo. Kansainvälistyvä Paulig on viime
vuosina laajentanut
liiketoimintaansa erityisesti kodin ulkopuolisilla kahvimarkkinoilla.
Yhtiö kuuluu korkealaatuisista merkkituotteistaan tunnettuun
Paulig-konserniin, joka
toimii useissa Euroopan
maissa.

Vuonna 1876 perustettu Gustav Paulig
aloitti teollisen kahvin paahtamisen
ensimmäisenä Suomessa vuonna 1904.
Gustav Paulig kuuluu Paulig-konserniin,
joka on yksi Euroopan johtavista kansainvälisen ruoan ja mausteiden valmistajista.
Gustav Paulig toimii Suomen ohella
myös Baltian maissa, Venäjällä sekä Venäjän lähialueilla, muun muassa Ukrainassa
ja Valko-Venäjällä.
Gustav Paulig tarjoaa myös kahvilaitteita ja -palveluita vähittäiskauppa- ja horecaasiakkaille sekä toimistoille. Yritys on
tytäryhtiönsä Vendor Groupin kautta kahvipalveluiden markkinajohtaja Suomessa
ja Virossa. Kahvipalveluliiketoimintaa on
myös Ruotsissa, Latviassa ja Liettuassa.
Pauligin kahvivalikoimaan kuuluu
vaalea- ja tummapaahtoisia suodatinkahveja, papukahveja ja espressokahveja.
Kahvit paahdetaan vuonna 2009 avatussa
Vuosaaren-paahtimossa ja vuonna 2011
avautuvassa uudessa Tverin-paahtimossa.
Jatkossa Tverissä paahdetaan Venäjän ja
sen lähialueiden markkinoille suunnatut
kahvit ja Vuosaaressa Suomessa ja Baltian
maissa myytävät kahvit.
Tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat
perinteiset Juhla Mokka -, Presidentti- ja

Brazil-kahvit. Venäjällä ja Baltian maissa
suosituimpia ovat Paulig President ja
Paulig Classic -kahvit sekä Paulig-espressotuotteet.

Vastuuraportoinnin edelläkävijä
Gustav Paulig on yritysvastuun raportoinnin uranuurtajia suomalaisessa
elintarviketeollisuudessa. Vuodesta
2010 kertovan kahdeksannen yritysvastuuraportin avulla Gustav Paulig kertoo
vastuullisesta yritystoiminnastaan
sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun
ja taloudellisen vastuun osa-alueilla.
Raportoinnin pohjana on Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeisto.
GRI-mittaristot ja niiden selitykset
löytyvät kokonaisuudessaan Pauligin
internet-sivuilta osoitteesta www.paulig.ﬁ.
Raportissa Gustav Pauligista käytetään
nimeä Paulig. Raportin sisältämiä tietoja
ei ole varmennettu. Luotettavuusaste on
kuitenkin hyvä, sillä taloudelliset tunnusluvut ovat lakisääteisestä kirjanpidosta.
Sertiﬁoidut elintarviketurvallisuus- ja
ympäristöjärjestelmät sekä viranomaisvalvonta kattavat Suomessa Pauligin oman
toimitusketjun.
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Vastuullisesti kohti kasvua
ja kansainvälistymistä
Yritysvastuu merkitsee Pauligille pitkäjänteistä toimintaa ja arjen tekoja, jotka ovat
osa päivittäistä johtamista ja arvojamme. Arvioimme viime vuonna vastuullisuustyömme
uudelleen, jotta osaisimme entistä paremmin huomioida sidosryhmiemme odotukset.
Kahvin hankintaketju, tuotantomme
ympäristöystävällisyys ja oma henkilöstö
ovat olleet vastuullisuustyömme kulmakiviä jo usean vuoden ajan. Tehdyn työn
varaan on hyvä rakentaa uutta. Kuluttajat
ja asiakkaat odottavat entistä enemmän
tuotteita ja palveluita, jotka auttavat heitä
tekemään vastuullisia valintoja.
Haluamme innostaa ihmisiä nauttimaan
aidosta kahvista ja auttaa heitä tekemään
arvojensa mukaisia valintoja. Tavoitteemme on, että Paulig-kahvi merkitsee myös
jatkossa laatua ja vastuullisuutta, mikä
mahdollistaa ihmisten, luonnon ja yrityksen hyvinvoinnin.

Hyvä vuosi haasteista huolimatta
Taloudellisesti ja toiminnallisesti vuosi
2010 oli haasteellinen. Raakakahvin hinta
nousi korkeimmilleen 14 vuoteen ja on
pysynyt korkeana. Hintatason pysyminen
korkeana näin pitkään on poikkeuksellista, ja seuraamme tilanteen kehittymistä.
Vuosaaren-paahtimon toiminnan virittäminen täyteen vauhtiin ja rakenteilla olevan
Tverin-paahtimon käyttöönoton valmistelut ovat vaatineet paljon. Myös kevään lakot
hankaloittivat toimintaa ja rasittivat tulosta.
Menestyimme haasteista huolimatta
hyvin. Markkina-asemamme pysyi vahvana
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ja tuloksesta muodostui odotusten mukainen. Suomessa Paulig on edelleen johtava
kahviyritys. Baltiassa nousimme myynnin
volyymilla mitattuna markkinajohtajaksi.
Venäjällä kasvoimme tavoitteiden mukaisesti lähes markkinoiden kasvun tahdissa.
Etenimme myös kodin ulkopuolisilla
markkinoilla. Alkuvuodesta 2010 ostimme
enemmistön kahvilaitepalveluja toimittavasta Vendor Groupista. Kaupan ansiosta
Pauligista tuli kahvipalveluiden markkinajohtaja Suomessa ja Virossa.

Tyytyväinen henkilöstö
tuo tuloksia
Hyvä johtaminen tuo mukanaan motivoituneet työntekijät ja hyvät tulokset.
Pauligilla on viime vuosina panostettu
johtamistaitojen kehittämiseen muun
muassa konsernin laajuisessa Bridgejohtamiskoulutusohjelmassa.
Henkilökohtaisessa tavoiteasetannassa
otettiin vuoden 2010 aikana käyttöön
uusi tavoite- ja kehityskeskustelumalli 3D.
Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitattiin
TellUs-tutkimuksella, jonka pohjalta käynnistimme ja toteutimme useita tyytyväisyyttä lisääviä toimenpiteitä.
Osana toimintamallimme uudistusta
aloitimme vastuiden ja toimenkuvien päi-

Keskeiset tavoitteet
vuodelle 2011
SOSIAALINEN VASTUU
• Raakakahvien jäljitettävyyden
kehittäminen ja jäljitettävyysasteen
mittaaminen
• Vastuullisuussertiﬁoitujen raakakahvien käytön lisääminen ja valikoiman laajentaminen
• Eettisen osto-ohjeistuksen viestiminen kumppaneille Nicaraguassa,
Guatemalassa ja Meksikossa
• International Coffee Partners
-projektien jatkaminen (ICP)
• Johtamistaitojen kehittäminen
• Uuden verkkopalvelun avaaminen
asiakkaille ja kuluttajille
YMPÄRISTÖVASTUU
• Energiankulutuksen raportoinnin
kehittäminen
• Pakkausmateriaalien ohentaminen
• Climate change -projektin käynnistäminen ICP-kumppaneiden kanssa
• Konsernin logistiikan tehostamishankkeeseen osallistuminen
TALOUDELLINEN VASTUU
• Toiminnan käynnistäminen Tverin
paahtimossa Venäjällä
• Markkina-aseman vahvistaminen
Venäjällä ja Baltiassa sekä out-ofhome -sektorilla
• Panostaminen uusien tuotteiden
ja palveluiden kehittämiseen

vittämisen, mikä saadaan valmiiksi kuluvan
vuoden alkupuolella. Sisäisen viestinnän
kehittäminen jatkui uuden intranetin
käyttöönotolla. Viestinnän avoimuuden
lisäämiseksi aloitimme kuukausittaiset
aamukahvitilaisuudet.

Kasvun ja kansainvälistymisen vuosi
Venäjällä ja sen lähialueilla paahdetun
kahvin kulutus on kasvussa, ja aiomme
olla kasvussa mukana. Vähittäiskaupan
ohella myös kodin ulkopuolinen kahviliiketoiminta kehittyy voimakkaasti. Tveriin nouseva uusi paahtimomme saadaan
käyttöön vuoden 2011 aikana, mikä luo
hyvät edellytykset vastata lisääntyvään
kysyntään näillä markkinoilla.
Kansainvälistyminen ja toiminta
useissa maissa edellyttävät meiltä paljon.
Päivitimme siksi viime vuonna yrityksemme prosessit ja toimintamallin, jotta
toimintamme olisi uuden tuotantolaitoksen käynnistyessä mahdollisimman
virtaviivaista ja päätöksenteko selkeää.

Vastuun kantamista
kaukana ja lähellä
Olemme panostaneet pitkäjänteisesti
toimintaan alkuperämaissa ja kahvin
hankintaketjussa paikallisten olojen
parantamiseksi. Eettiset osto-ohjeet,
UTZ CERTIFIED- ja luomuraakakahvien käyttö ja kahvien jäljitettävyyden
kehittäminen yhdessä kumppanien kanssa
ovat tästä hyviä esimerkkejä. Panostamme

edelleen jäljitettävyyden parantamiseen
ja lisäämme sertiﬁoitujen kahvien osuutta
valikoimissamme.
Jo 10 vuotta jatkuneet International
Coffee Partners -projektit kahvin pienviljelijöiden hyväksi ovat osoittautuneet
onnistuneeksi tavaksi lisätä yhteisöjen
hyvinvointia. Tänä vuonna käynnistämme
kumppaneidemme kanssa myös ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävän
Climate Change -projektin.
Kestävät arvot ohjaavat myös Vuosaaren-paahtimon toimintaa, joka on osoittautunut ensimmäisen toimintavuotensa
aikana erittäin energiatehokkaaksi.

Haluan kiittää Pauligin henkilöstöä
ja yhteistyökumppaneita. Uskon, että
ammattilaisillamme on intoa ja kiinnostusta olla mukana kahviliiketoiminnan
kehittämisessä ja Pauligin menestymisessä
myös tulevaisuudessa.

Elisa Markula
toimitusjohtaja
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Noin 2,5 kilosta kahvimarjoja syntyy noin
puoli kiloa raakakahvipapuja. Yhdestä kahvipensaasta saadaan noin 0,5–2 kiloa papuja.

Kahvin matka pavusta kuppiin
Kahvipensaat kasvavat keskikorkeiden vuorten rinteillä päiväntasaajan tuntumassa.
Pauligille tulee kahvia maailman kaikilta kahvinviljelyalueilta. Raakakahvi ostetaan
useimmiten suoraan alkuperämaista, joista se kuljetetaan meriteitse paahtimolle.
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Kahvin
perushintataso
määräytyy
New Yorkin
pörssissä

Kahvia viljellään noin 60 maassa eri puolilla maailmaa. Suurimpia kahvintuottajamaita ovat Brasilia, Vietnam, Indonesia
ja Kolumbia. Suuri osa kahvista tuotetaan
pientiloilla ja kahvista saa toimentulonsa yli 20 miljoonaa kahvinviljelijää.
Sadonkorjuuaika vaihtelee alueittain, ja
käytännössä kahvia kerätään jatkuvasti
tuotantoon jossain päin maapalloa. Hyvä
kahvisato edellyttää tasaista lämpötilaa ja
runsasta sadetta.
Maailman raakakahvituotanto satokaudella 2010/2011 oli ICO:n mukaan noin
135 miljoonaa säkkiä (à 60 kg) raakakahvia. Pauligin ostama osuus kokonaistuotannosta on noin 0,7 prosenttia.
Maailman suurimpia kuluttajamaita
ovat ICO:n mukaan Yhdysvallat, Saksa,
Italia, Japani ja Ranska. Suomalaiset
ovat kärjessä henkeä kohti lasketussa
kulutuksessa: vuonna 2010 jokainen
suomalainen kulutti 10 kiloa paahdettua
kahvia. Suomalaisten jälkeen seuraa-
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vaksi eniten kahvia juovat norjalaiset ja
ruotsalaiset.

Kahvipavut kasvavat
päiväntasaajan tuntumassa

Yksi kahvipensas tuottaa noin 2,5–10
kiloa kahvimarjoja, joista saadaan 0,5–2
kiloa raakakahvipapuja. Kahvi poimitaan
pensaista joko koneellisesti tai käsin.
Koneellinen poiminta on yleisintä Brasiliassa, jonka kahviviljelmistä huomattava
osa sijaitsee tasaisella maalla.
Pauligin ostamien kahvien jäljitettävyys 2004–2009
Kaupallisesti
Tulokset ovat suuntaa-antavia. Selvitykset on tehty otantoina merkittävimmistä ostoista.
merkittävimpiä
Tila
Osuuskunta/käsittelylaitos
Vientiyritys
kahvilajeja ovat
arabica ja robusta.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Suomalaisten suosimat kahvit ovat
86 %
79 %
78 %
89 %
86 %
vaaleaa paahtoa, ja
ne on paahdettu
korkealaatuisista
arabica-pavuista.
Erityisesti espresso- ja muissa
36 %
39 %
13 %
22 %
18 %
tummapaahtoi2004

PAAHTIMO

sissa kahveissa käytettävät robusta-pavut
menestyvät ankarammissa oloissa, mistä
johtuen niitä viljellään siellä, missä arabica ei yleensä kasva. Maailman kahvituotannosta noin 65 prosenttia on arabicaa
ja 35 prosenttia robustaa.

Kahvi ostetaan suoraan
alkuperämaista
Paulig osti vuonna 2010 lähes 53 miljoonaa kiloa raakakahvia, mikä tarkoittaa
lähes 900 000 säkillistä. Kahvi tulee Pauligille pääasiassa Brasiliasta, Kolumbiasta ja
Keski-Amerikan maista, kuten Nicaraguasta ja Guatemalasta sekä Afrikasta, muun
muassa Keniasta ja Etiopiasta.
Paulig ostaa raakakahvin pääasiassa
suoraan alkuperämaista, ja yksi ostettu
kahvierä koostuu useiden kymmenien
viljelijöiden sadosta. Lähes kaikki Pauligin
kahvit on valmistettu sekoittamalla useista
eri alkuperämaista tuotuja kahveja huolella
suunnitellun reseptin mukaisesti. Ostamalla kahvia eri maista ja eri aikoina Paulig
varmistaa raaka-aineiden tasaisen saatavuuden ja lopputuotteiden korkean laadun.

2009
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Vastuullista ostamista
Yhä useammat kuluttajat odottavat kahvilta erinomaisen laadun ja maun lisäksi tuotantoolojen vastuullisuutta. Nämä ovat saatavuuden ohella keskeisiä kriteereitä myös Pauligin
kahviostoissa. Paulig edistää vastuullisuutta kahviketjussa muun muassa kehittämällä
tuotteidensa jäljitettävyyttä, lisäämällä sertiﬁoitujen kahvien käyttöä, edellyttämällä
kumppaneiltaan sitoutumista eettiseen ohjeistukseensa sekä tapaamalla säännöllisesti
yhteistyökumppaneitaan alkuperämaissa.

Pauligilla kahvin hankintaa ovat
jo vuosia ohjanneet ostotoiminnan periaatteet (Paulig Code of
Conduct), joita myös kauppakumppanit ovat sitoutuneet
noudattamaan. Niissä on määritelty muun muassa raakakahvien
laatukriteerit ja varmistuskäytännöt. Ohjeistus ottaa kantaa myös
viljelymenetelmien ympäristöystävällisyyteen ja kahvitilojen
työntekijöiden työoikeuksiin ja
työturvallisuuteen.
Ohjeistuksen taustalla ovat
Euroopan kahvialan kattojärjestön, European Coffee Federa-

Kahvimarjat ovat useimmiten
kypsinä punaisia, mutta joidenkin lajikkeiden, kuten kuvassa
olevan Bourbonin, marjat ovat
keltaisia.
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tionin, eettiset ohjeet sekä Kansainvälisen
työjärjestön ILO:n ja YK:n ohjeet.

Hankintatoiminnan periaatteet
viestitään alkuperämaissa
Paulig on viime vuosina viestinyt hankintatoimintansa periaatteet yhteistyökumppaneilleen eri maissa. Periaatteet
käydään läpi yhteisten keskustelujen
avulla. Vuoden 2010 aikana Paulig kävi
ohjeistuksen läpi kumppaniensa kanssa
Kolumbiassa, Etiopiassa ja Keniassa. Vuoden 2011 aikana periaatteet käydään läpi
Nicaraguassa, Guatemalassa ja Meksikossa. Tämän jälkeen ohjeistus on viestitty
kaikissa keskeisissä tuottajamaissa.
Alkuperämaissa viljelijät
hyötyvät yhteisistä tavoitteista ja ohjeistuksista, sillä
sitoutuminen pitkäjänteiseen
yhteistyöhön tuottaa konkreettisia tuloksia ja parantaa
kahvin pienviljelijöiden ja
heidän perheidensä elämää ja
tulevaisuudennäkymiä. Jatkossa

jäljitettävyystavoitteet asetetaan maakohtaisesti. Jotta tavoitteet olisivat realistisia, niissä
huomioidaan maiden erilaiset kehitysvaiheet.

Jäljitettävyys ja sertiﬁoinnit
tuovat läpinäkyvyyttä
Pauligin tavoitteena on selvittää kaiken
ostamansa kahvin jäljitettävyys mahdollisimman pitkälle. Jäljitettävyys on osa riskien- ja laadunhallintaa. Mitä paremmin
kahvin alkuperä tiedetään, sitä paremmat
mahdollisuudet on vaikuttaa toimitus- ja
tuotantoketjuun.
Viimeisimmän selvityksen mukaan
Paulig pystyi jäljittämään hankkimastaan
raakakahvista 100 prosenttia kahvinviejäyrityksiin, 79 prosenttia osuuskuntiin ja
39 prosenttia tiloille saakka. Jäljitettävyystutkimuksia jatketaan myös vuonna 2011.
Tutkimukset tehdään pistokokeina, mutta
ne kattavat merkittävän osan raakakahvihankinnoista (ks. kuvio s. 7).

Useita sertiﬁkaatteja
Kahviketjussa vastuullisuutta voidaan
edistää myös käyttämällä vastuullisuussertiﬁointeja kuten esimerkiksi UTZ CERTIFIED, Reilu Kauppa, Rainforest Alliance
tai Luomu. Sertiﬁoitujen raakakahvien
käytön haasteena on epätasainen saatavuus, sillä niiden tuotannon osuus koko
maailman kahvituotannosta on arviolta

vain 3–5 prosenttia. Raaka-aineiden
laadulla on suuri vaikutus valmiiden kahvituotteiden makuun ja aromiin, ja siten
kuluttajien ostopäätöksiin.
Paulig on käyttänyt vuodesta 2006 vastuullisuussertiﬁoiduissa tuotteissaan UTZ
CERTIFIED -raakakahveja. Vastuusertiﬁoitujen kahvien osuus Pauligin myynnistä
on noin neljä prosenttia. Valikoimaan kuuluvat Paulig Mundo, Brazil, Paulig Espresso Originale ja Paulig Kenya -tuotteet.
UTZ CERTIFIED -kahvien alkuperä
voidaan jäljittää aina yksittäiselle kahvitilalle saakka. Ohjelmassa mukana olevat viljelijät pystyvät osoittamaan tuottavansa kahvia
ammattimaisesti huolehtimalla toiminnassa
mukana olevista ihmisistä ja ympäristöstä.
Lisätietoja: www.utzcertiﬁed.org.
Vuoden 2010 aikana Paulig on selvittänyt myös muiden vastuullisuussertiﬁointien
käyttömahdollisuuksia. Erityisesti horecamarkkinoilla on kysyntää Luomu- ja Reilun
Kaupan tuotteille, ja Pauligin valikoimaan
tuleekin useita tuotteita syksyllä 2011.

Kahvinviljelijä Sr. Jesus Lourenço da Silva on
mukana Brasilian Sao Francisco de Paulan ICPprojektissa.

International Coffee Partners:
10 vuotta kahvinviljelijöiden parhaaksi
Pauligin ja neljän muun eurooppalaisen kahviyhtiön vuonna 2001 perustama International Coffee
Partners (ICP) on projekteillaan luonut lukuisten
kahvin pienviljelijöiden arkeen uusia mahdollisuuksia. Parantuneet viljelytaidot, satomäärien ja
laadun kasvu, organisoituminen, kahvimarjojen
käsittelylaitosten rakentaminen, vaihtoehtoisten
kasvien viljely ja asuntojen korjaaminen ovat kohentaneet tuhansien viljelijäperheiden toimeentulomahdollisuuksia.
Ensimmäisiin projekteihin Guatemalassa ja
Hondurasissa tuli mukaan 500 viljelijäperhettä.
Tähän mennessä projekteihin on osallistunut
11:ssä Etelä- ja Väli-Amerikan, Afrikan ja Aasian
maassa yli 16 000 viljelijää. Noin 3–4 vuoden
pituisia projekteja on toteutettu jo seitsemän,
kuusi projektia on meneillään ja kaksi valmisteilla.
ICP-kohteet toteutetaan yhteistyössä muun muassa
EU-alueen julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja
paikallisten kehitysjärjestöjen kanssa. ICP rahoittaa
projektien kustannuksista noin puolet. Tähänastiset
investoinnit ovat lähes 6 miljoonaa euroa, josta
Pauligin osuus on noin viidennes.
Brasilialainen viljelijä Sr. Jesus Lourenço da Silva
on istuttanut tilalleen jo 3 000 kahvin tainta. ICP:n
tuella hän on onnistunut parantamaan kahviensa
laatua ja tilansa tuottavuutta. Aiemman 27 säkin
sijaan hän korjaa tänä vuonna 52 säkin kahvisadon.
Lisätietoja ICP:n toiminnasta:
www. coffee-partners.org.
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Raakakahvin hinta huippulukemissa
Raakakahvin maailmanmarkkinahinta nousi rajusti vuoden 2010 aikana ja oli maaliskuussa 2011 korkeimmillaan 14 vuoteen. Saatavuuden ja satonäkymien lisäksi hintaan
on vaikuttanut entistä enemmän kansainvälinen sijoitustoiminta. Myös dollarin
vahvistuminen suhteessa euroon on lisännyt hintapaineita.
Kahvin hinta määräytyy New Yorkin ja
Lontoon kahvipörsseissä. Pauligin kannalta New Yorkin pörssi on merkittävämpi,
koska Pauligin ostoista noin 98 prosenttia
on New Yorkissa noteerattavaa arabicakahvia.
Yksittäisen kahvierän hintaan vaikuttavat pörssissä noteerattava maailmanmarkkinahinta sekä kyseisen kahvierän laatu.
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Hyvästä laadusta maksetaan lisähintaa
markkinahinnan lisäksi. Laadukkaiden
kahvien lisähinta on noussut erityisen paljon, sillä niiden kysyntä on ollut tarjontaa
suurempaa. Koska Paulig ostaa runsaasti
huippulaatuja, on raakakahvin hinnannousu vaikuttanut erityisen voimakkaasti
juuri Pauligin toimintaan. Tällaiset
tilanteet edellyttävät huolellista riskien

hallintaa ja suojautumista niin raakakahvin hinta- kuin valuuttariskeiltäkin.

Kahvin hinta nousi
rajusti vuonna 2010
Raakakahvin maailmanmarkkinahinta nousi rajusti vuoden 2010 aikana.
Kesäkuun puolivälissä hinta kohosi New
Yorkin kahvipörssissä 130–135 dollari-

sentistä noin 170 dollarisenttiin paunalta
(yksi pauna on 454 grammaa). Syksyn
aikana hinta edelleen nousi voimakkaasti
ja päätyi vuoden lopussa lähes 242 dollarisenttiin paunalta. Kun valuutan vaikutus
huomioidaan, hinta nousi viime vuoden
aikana 70 prosenttia. Tämä oli korkein
noteeraus sitten vuoden 1997, jolloin halla
nosti kahvin hinnan hetkellisesti korkealle. Raaka-aineen kallistuminen näkyi
myös kuluttajahinnoissa syksyn aikana.
Aiemmin raakakahvin hinta oli
ennustettavissa kahvisadon perusteella;
hyvänä satovuotena hinta laski. Kahvisato
vuodenvaihteessa 2010–2011 oli erittäin
hyvä, mutta siitä huolimatta kahvin hinta
on pysynyt korkeana.
Maailmanlaajuisen taantuman myötä
kaikkien raaka-aineiden hinnat ovat
nousseet, kun pääomat ovat hakeutuneet
pörssiosakkeista raaka-ainerahastoihin.
Myös valuuttakurssierot, erityisesti dollarin vahvistuminen suhteessa euroon, ovat
lisänneet hintapaineita.

Kahvimarkkinoiden
epävarmuus lisääntynyt
Sääolosuhteet ja ilmastonmuutos ovat
lisänneet satojen epävarmuutta. Yllättävät säämuutokset ovat koetelleet eniten
Pauligin ostamia huippuraaka-ainelaatuja,
joissa kysynnän ja tarjonnan tasapaino on
jo entuudestaan herkkä.
Myös kahvin kulutuksen kasvu
kehittyvillä talousalueilla aiheuttaa
hintapaineita. Onkin odotettavissa, että
raakakahvin kysyntä kasvaa enemmän
kuin sen tuotanto. Ilmastonmuutoksen
myötä kahvinviljely saattaa kadota joiltain
alueilta kokonaan.
Pauligille on tärkeää, että kahvilaatuja on riittävästi saatavilla nautinnollisen
ja tasaisen kahvilaadun takaamiseksi.
Vain parhaimmat raaka-ainelaadut
pystyvät täyttämään Pauligin vaativat
kriteerit. Esimerkiksi Suomessa perinteisesti suositut vaaleapaahtoiset kahvit
valmistetaan korkealaatuisista arabicapavuista.

Raakakahvin hinnan kehittyminen New Yorkin
kahvipörssissä 01/2009–03/2011
Tiedot perustuvat New Yorkin kahvipörssin toisen kuukauden (”2nd Month”) päivän päätöskurssiin.
c/lb* 300
275
250
225

NUCOFFEE – uusi ostokumppani
panostaa läpinäkyvyyteen ja
laatuun
Paulig aloitti vuonna 2010 yhteistyön
Brasiliassa toimivan kahvin vientiyrityksen
NUCOFFEEn kanssa. NUCOFFEE on panostanut erityisesti kahvin jäljitettävyyteen ja
kestävään tuotantoon. Yrityksen rekisterissä
on jo yli 800 kahvitilaa, joiden toimintaa ja
kahvien jäljitettävyyttä Paulig voi seurata
reaaliaikaisesti internetin kautta.
NUCOFFEE toimii läheisessä yhteistyössä
paikallisten viljelijöiden kanssa. Yhteistyön
tavoitteena on lisätä laatukahvien tuotantoa, kehittää viljelytapoja ja luoda läheiset
suhteet kahvitilojen ja kahvipaahtimoiden
välille.
”Asiakkaamme haluavat laadukkaita,
jäljitettäviä kahveja. Siksi tuemme aktiivisesti verkostomme viljelijöitä kahvinviljelyn
kehittämisessä ja pitkäjänteisten suhteiden
luomisessa. Toimintamme avulla myös ympäristöasioiden hoito ja työolot kehittyvät
entistä paremmiksi”, kertoo NUCOFFEEn
kumppanuus- ja markkinointipäällikkö
Daniel Friedlander.

150

NUCOFFEEn palveluksessa on 60 agronomia.
He opastivat vuosina 2009–2010 viljelykauden aikana kahvitiloilla yli 1 500 viljelijää.
Viljelykauden jälkeen yli 8 000 viljelijää osallistui yrityksen järjestämään koulutukseen.

125

Lisätietoja: www.nucoffee.com

200
175

helmikuu
2011

lokakuu
2010

kesäkuu
2010

tammikuu
2010

syyskuu
2009

toukokuu
2009

tammikuu
2009

100

* Dollarisenttiä / pauna
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Santoksen satama Brasiliassa on Latinalaisen
Amerikan suurin satama, jossa laivataan suuri
osa maailman kahvikuljetuksista. Santos on ollut
tärkeä maailmanlaajuisten kahvinkuljetusten
lähtösatama jo 1900-luvun alusta alkaen.
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Tehokkaat kuljetukset
säästävät ympäristöä
Paulig tuo tarvitsemansa raakakahvit alkuperämaista
meritse. Logistiikkaketjun ympäristöystävällisyyttä ja
tehokkuutta parantaa myös paahtimon sijainti aivan
Vuosaaren sataman vieressä. Valmiiden kahvituotteiden
noudosta huolehtivat pääosin asiakkaat.
Pauligin kahvi kuljetetaan valtamerilaivoilla
20 jalan konteissa alkuperämaista KeskiEuroopan suuriin satamiin, pääasiassa
Hampuriin. Siellä kontit siirretään pienempiin feeder-aluksiin, joilla kahvi tuodaan
edelleen Helsinkiin. Laivamatka alkuperämaista Suomeen kestää yleensä noin
neljä viikkoa. Vuosaaren satamaan saapuu
raakakahvia keskimäärin kolmesti viikossa.
Pauligille saapuvasta kahvista reilut
90 prosenttia tuodaan 21 tonnin bulkkonteissa, joihin raakakahvi pakataan
yhteen suureen nailonsäkkiin. Loput
kuljetetaan juuttisäkeissä, joihin kahvilaadusta riippuen mahtuu 60–70 kiloa
raakakahvia. Käsin lastattavia juuttisäkkejä mahtuu yhteen konttiin noin 17–19

tonnia. Jokainen kontti sisältää vain
yhtä raakakahvilaatua, jotta kahvilaadut
eivät sekoitu keskenään. Vuonna 2010
Vuosaareen tuotiin reilut 2 500 kontillista
raakakahvia.
Vuosaaressa kahvikontit siirretään rekoilla satama-alueelta suoraan paahtimolle,
missä ne laatuvarmistusten jälkeen varastoidaan raakakahvisiiloihin odottamaan
paahtamista. Siiloista kahvi päätyy paahtamisen, jauhatuksen ja pakkaamisen jälkeen
valmistuotevarastoon, ja sieltä edelleen
toimitettavaksi kaupan keskusliikkeiden
jakelukeskuksiin tai vientiin ulkomaille.
Kahvituotteiden kuljettamisen kauppaketjujen varastoihin hoitavat Suomessa pääosin asiakkaiden kuljetusliikekumppanit.
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Kuljetusta varten tuotteet pakataan
kierrätettäville ½ EUR- tai EUR-lavoille,
jotka on mitoitettu tilankäytön kannalta
rekkoihin sopiviksi. Pauligin toimituspalvelu suunnittelee huolella kuormien
pakkaamisen ja kuljetusten reitit minimoidakseen kuljetusten määrän.

Baltian logistiikka tehostui
Paulig aloitti kesällä 2010 tuotteidensa
suorat kuljetukset Vuosaaren-varastoltaan
Baltiaan. Samalla suljettiin Tallinnanvarasto, joka toimi aiemmin Baltian,
Valko-Venäjän ja Ukrainan markkinoille
vietävien kahvien välivarastona. Jatkossa

kahvituotteiden varastointi on mahdollista myös Tverissä, josta tuotteet voivat
jatkaa matkaansa Venäjälle ja lähimaihin,
kuten Ukrainaan ja Valko-Venäjälle.
Tallinnan-varastosta luopuminen on
parantanut tuotannon optimointia, vähentänyt hävikkiä, säästänyt kustannuksia
ja mahdollistanut varastotason
laskemisen myös Vuosaaressa.
Pauligin kuljetusyhteistyökumppanit hoitavat Baltiaan
suuntautuvat kuljetukset. Kuljetuksissa pyritään hyödyntämään kuormaustila maksimaalisesti muun muassa yhdistämällä
eri asiakkaiden jakokuormia.
Kustannustehokas jakelumalli
vähentää ylimääräisiä kuljetusvaiheita ja säästää ympäristöä.

Yli 90 prosenttia raakakahvipavuista tuodaan
Vuosaareen 21 tonnin
konteissa suureen nailonsäkkiin pakattuna. Säkkien
purkamisen yhteydessä
otetaan myös papunäytteitä, jotka tutkitaan
Pauligin kahvilaboratoriossa. Purkua valvoo Antero
Tirronen.
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”Paulig edellyttää
raakakahvikonttien
täydellistä jäljitettävyyttä alkuperämaista Helsinkiin.”
Yhteistyökumppaneita
arvioidaan
Paulig arvioi yhteistyökumppaneitaan
mahdollisuuksien mukaan laadun, ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta.
Esimerkiksi varustamokumppaneiltaan
Paulig edellyttää raakakahvikonttien
täydellistä jäljitettävyyttä alkuperämaista
Helsinkiin. Vuonna 2010 alkoi koko
Paulig-konsernin laajuinen kehityshanke,
jonka tarkoituksena on yhtenäistää tavarantoimittajien arviointi- ja hyväksymismenettelyt kaikissa konsernin yrityksissä.
Projektin erityiseksi painopistealueeksi on
nostettu vastuulliset hankintaperiaatteet.
Varustamojen arvioinnit on aloitettu,
ja niitä jatketaan vuoden 2011 aikana.

Raakakahvit suoraan Tveriin
Paulig on paahtanut Venäjän markkinoille
tarkoitetut kahvit tähän asti Vuosaarenpaahtimossa, mutta Venäjän paahtimon
avautuessa valmistus siirtyy pääosin
Tveriin. Muutos vaikuttaa myös logistiikkajärjestelyihin. Kuljetuspäästöt vähenevät jopa puoleen, kun huomattava osa
valmiiden kahvituotteiden kuljetuksista
Suomesta Venäjälle loppuu. Tverin raakakahviostot hoidetaan Suomesta käsin,
mutta raakakahvitoimitukset suunnataan
suoraan Venäjälle. Siellä satamana on
Pietari, josta kahvikontit kuljetetaan rekkakyydillä Tveriin. Venäjällä paahdetaan
noin 10 prosenttia Pauligin kahveista.

Suurin osa Suomessa nautittavista kahveista pakataan logistisesti
tehokkaisiin puolen kilon vakuumipakkauksiin.
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Pauligille uusi paahtimo
Venäjän Tveriin
Pauligin uusi paahtimo Tverissä käynnistää toimintansa vuoden 2011 aikana.
Moderni paahtimo palvelee Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoita.
Paulig kasvaa ja kansainvälistyy strategiansa mukaisesti. Korkealaatuisen paahdetun
kahvin kysyntä on Venäjällä kasvussa, joten
Venäjän ja sen lähialueiden markkinoilla
on kasvumahdollisuuksia. Oman paahtimon rakentaminen on tarkoituksenmukaista logistisen tehokkuuden, nopeuden ja
Venäjän korkeiden tullimaksujen vuoksi.

Tverin-paahtimo lukuina

Tver sijaitsee hyvien rautatie- ja maantieyhteyksien varrella noin 160 kilometriä Moskovasta luoteeseen. Kaupungissa
on yrittämiselle myönteinen ilmapiiri.
Paulig aloitti uuden paahtimon rakentamisen syksyllä 2009, ja tavoitteena on
käynnistää paahtimon toiminta vuoden
2011 aikana.

Moderni ja tehokas paahtimo
Uusi paahtimo on moderni ja tehokas.
Suunnittelun lähtökohtana oli Pauligin
Vuosaaren-paahtimo, joka on prosessitekniikaltaan ja järjestelmäratkaisuiltaan
maailman modernein. Myös kestävät
arvot ovat ohjanneet rakennusvalintoja.
Huomiota on kiinnitetty tehokkuuteen,

Henkilöstö: alkuvaiheessa 40 • Tuotantokapasiteetti: 6 000 tonnia

• Pääurakoitsija: venäläinen ZAO Haka Moscow • Suunnittelija: suomalainen KVA Arkkitehdit Oy
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Pauligin uusi paahtimo on rakennettu Venäjän Tveriin, joka sijaitsee hyvien rautatie- ja maantieyhteyksien varrella noin 160 kilometriä Moskovasta
luoteeseen. Paahtimon toiminta käynnistyy vuoden 2011 aikana.

laajentumismahdollisuuksiin, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen.
Tverin-paahtimo on perustoiminnoiltaan samanlainen kuin Vuosaaren, joten
projektissa on ollut mukana myös suomalaisia alusta lähtien. Paahtimossa työskentelee alkuvaiheessa 40 henkilöä. Henkilöstön
koulutukseen panostettiin huomattavasti jo
ennen käyttöönottoa. Tehtaan johto sekä
tuotannosta ja laadunvalvonnasta vastaavat
henkilöt kouluttautuivat Vuosaaressa. Heille nimettiin suomalaiset tukihenkilöt, mikä
mahdollisti tehokkaan työssä oppimisen.
Paahtimon käyttöönotossa hyödynnetään Vuosaaresta vuonna 2009 saatuja
kokemuksia. Kunkin tuotteen tuotantovaiheet käydään läpi yksi kerrallaan,
kaikki yksityiskohdat huomioidaan ja
korkeasta laadusta ei tingitä.

Kahvinkulutus kasvaa Venäjällä
Venäjä on perinteisesti teenjuojien maa, ja
pääosa nautitusta kahvista on pikakahvia.
Aidon paahdetun kahvin juonti ei ole kovin vakiintunutta eikä kahvinkeitin kuulu
läheskään jokaisen keittiön varustukseen.
Kuluttajat eivät ole yhtä merkkiuskollisia
kuin vaikkapa Suomessa, vaan he kokeilevat mielellään erilaisia tuotemerkkejä.
Kahvin kulutus kasvaa kuitenkin nopeasti
etenkin suurissa kaupungeissa.
Paulig keskittyy Tverissä erityisesti
korkealaatuisiin kahveihin. Uusi paahtimo mahdollistaa myös keskihintaisten
laatukahvien tuotannon sekä private label
-tuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Pauligin aktiivinen tuotekehitys näkyy vuoden
2011 aikana Venäjälle ja sen lähialueille
suunnattuina uusina tuotteina.

Tverin-paahtimon turvallisuusinsinööri Alexei
Berezhnov (vas.) ja tuotantopäällikkö Anatoli
Panchev tarkastavat uutta paahtimoa ympäröivän rakennustyömaan turvallisuutta.
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Laatu ja tuoteturvallisuus avainasemassa
Paulig tunnetaan laatutalona, jonka tuotteisiin luotetaan. Paulig pitääkin monin tavoin
huolta sekä tuotteidensa että toimintansa laadusta ja kehittämisestä. Laadunhallinnassa
hyödynnetään kansainvälisiä standardeja ja ulkopuolisten tekemiä tarkastuksia. Kahvin
hyvän maun varmistaa kokenut maistotiimi.
Päivittäiseen työhön kuuluva omavalvonta
on keskeinen osa laadunvarmistusta. Se
kattaa kaikki kahvinkäsittelyn vaiheet raakakahvin hankinnasta ja kahvin tuotantoprosessista valmiiseen lopputuotteeseen.
Paulig tutkii kaikista raakakahvieristä
näytteet ennen ostopäätöstä, lastattaessa
kahvilastia laivaan ja kuljetusten saavuttua
perille paahtimoon. Näytteet tutkitaan
Pauligin omassa kahvilaboratoriossa
Vuosaaressa, ja niistä analysoidaan muun
muassa kosteus ja papujen kokojakauma.
Kahvien todellinen luonne selviää vasta
paahdettuna ja juomaksi valmistettuna. Siksi kaikki kahvinäytteet paahdetaan ja ammattimaistajatiimi arvioi niiden ulkonäön,
tuoksun ja maun. Jokaisen kahvierän laatu
varmistetaan useita kertoja aistinvaraisesti
ennen tuotteiden päätymistä kuluttajalle.

Sertiﬁkaatti myös
työturvallisuudelle
Vastuunsa tuntevana työnantajana
Paulig on kiinnittänyt paljon huomiota
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työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä
työympäristön viihtyisyyteen ottaessaan
käyttöön uuden Vuosaaren-paahtimonsa.
Alkuvuodesta 2011 paahtimolle myönnettiin ensimmäistä kertaa OHSAS 18001
-työturvallisuussertiﬁkaatti.
Pauligilla on entuudestaan käytössä
ISO 14001-ympäristöjärjestelmä ja ISO
22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä.
Molempien sertiﬁkaattien uusiminen toteutui vuonna 2010 suunnitellusti. Lisäksi
käytössä on markkina- ja tuotekohtaisia
sertiﬁkaatteja, jotka liittyvät muun muassa
kahvin jäljitettävyyteen ja viljelijöiden
elinolosuhteiden parantamiseen.

Tuotteiden turvallisuutta ja
tasalaatuisuutta seurataan
Paahtimossa kahvin tuotantoa ohjaa
useisiin standardeihin perustuva toimintajärjestelmä. Sen tavoitteena on taata
turvalliset ja tasalaatuiset tuotteet, joiden
valmistuksessa on huomioitu ympäristö ja
työturvallisuus.

Järjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti ulkoisin ja sisäisin auditoinnein. Niiden
avulla varmistetaan, että päivittäisessä
työssä toimitaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Myös osa asiakkaista tekee omien
ohjeistustensa edellyttämiä tarkistuksia.
Esimerkiksi McDonald’s asettaa yksityiskohtaiset laatu- ja tuoteturvallisuusvaatimukset kaikille toimittajilleen.
Pauligin kuluttajapalvelu seuraa
laatuvirheiden ja -valitusten määrää sekä
vastaa kuluttajien kysymyksiin. Vuoden
2010 aikana teknisiin seikkoihin, kuten
pehmenneisiin vakuumipaketteihin tai
kahvin makuun liittyvien valitusten
määrä laski hieman eli 18 kappaleesta 17
kappaleeseen miljoonaa tuotantokiloa
kohden.
Pauligin johtoryhmä hyväksyi joulukuussa 2010 uuden toimintapolitiikan,
joka korvaa aiemmat ympäristö- sekä
laatu- ja tuoteturvallisuuspolitiikat.

Ammattimaistajat arvioivat jokaisen kahvierän ulkonäön,
tuoksun ja maun ennen tuotteiden päätymistä kuluttajille.
Kehityspäällikkö Karla Koullias (vas.) ja laatuteknikko Kirsi
Raukamo kuuluvat Pauligin maistotiimiin.
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Tuotantopäällikkö Erkki Enström ja operatiivisista toiminnoista
vastaava johtaja Minna Forsström ovat tyytyväisiä uuden paahtimon
tuotantotehokkuuteen.
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Moderni paahtimo säästää ympäristöä
Vuosaaren uusi paahtimo osoittautui ensimmäisen täyden käyttövuotensa aikana
erittäin energiatehokkaaksi. Uusi tuotantoteknologia vähensi selvästi maakaasun käyttöä. Paulig kiinnittää huomiota kahvituotannon ympäristövaikutuksiin myös kierrättämällä ja pyrkimällä vähentämään jätteiden määrää.
Paulig tuotti vuonna 2010 paahtimossaan 46 000 tonnia kahvia. Kahvin
tuotanto kasvoi noin miljoona kiloa
edellisvuodesta. Puolen kilon kahvipaketteina laskettuna vuoden 2010 tuotanto vastaa yli 90 miljoonaa kahvipakettia.
Tuotannon kaikkien aikojen päiväennätys saavutettiin marraskuussa 2010,
jolloin pakattua kahvia tuotettiin yhden
vuorokauden aikana kolmessa vuorossa
yhteensä 276 596,2 kiloa.
Vuosi 2010 oli uuden paahtimon
ensimmäinen kokonainen toimintavuosi.
Sen käyttöönoton vaikutukset energiankulutukseen, päästöihin ja jätemääriin näkyvät vertailemalla vuosien 2010 ja 2008
lukuja. Vuosi 2009 oli lukujen suhteen

poikkeuksellinen, sillä Paulig toimi osan
vuotta kahdessa paahtimossa

Vastuu ympäristöstä
– energiankäyttö ja vesi
Pauligin kahvipaahtimo käyttää paahtamisen energianlähteenä maakaasua. Tuotannon kasvusta huolimatta maakaasun kulutus
putosi noin neljänneksen vuoteen 2008 verrattuna; kokonaisuudessaan 22,3 prosenttia
ja tuotantotonnia kohden 24 prosenttia.
Maakaasun kulutuksen pienentyminen on
energiatehokkaamman tuotantoprosessin
ansiota. Uuden paahtoteknologian myötä
kahvin paahdossa syntyvä hukkalämpö pystytään ottamaan talteen ja hyödyntämään
seuraavan paahtoerän esilämmityksessä.

Kokonaisenergiankulutus tuotettua
kahvitonnia kohden laski hieman vuoteen
2008 verrattuna. Kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2010 tuotantokiloa kohti
5,5 prosenttia vähemmän kuin vanhalla
paahtimolla.
Lämmitysenergian ja sähkön kulutus
nousivat hieman vuonna 2010 verrattuna
vuoteen 2008. Sähkönkulutuksen nousu
johtuu pääosin siitä, että uusi paahtimo
on rakennuskuutioiltaan suurempi.
Lisäksi sähkönkulutusta ovat nostaneet
nykystandardien mukaiset laitteistot ja
huoltojärjestelmät, joilla säädellään muun
muassa tehdashallin ilmastointia sekä
pakkausmateriaalivaraston ilmankosteutta
ja lämpötilaa.

Jätemäärät kalenterivuosittain tuotantotonnia kohti (kiloa/tuotettu tonni kahvia)
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Tuotantoprosessissa käytetään pieniä
määriä vettä kahvipapujen paahdon
pysäyttämiseen. Vuoden 2010 vedenkulutusluku ei ole verrattavissa edeltävien
vuosien lukuihin, sillä niihin sisältyi
koko kiinteistön vedenkulutus. Uudella
paahtimolla tuotannon kulutus voidaan
mitata erikseen.

Tehokasta jätteenkäsittelyä
Pauligin tavoitteena on minimoida tuotannossa syntyvän, kierrätykseen kelpaamattoman jätteen määrä. Vuonna 2010 kokonaisjätemäärä nousi, mikä johtui vanhan
paahtimon purkamiseen, uuden paahtimon
käyttöönottoon ja henkilöstön muuttoon
liittyvistä toimenpiteistä. Erityisesti tämä
näkyy nousseena sekajätemääränä.
Vanhan paahtimon tuotantolaitteista
valtaosa otettiin hyötykäyttöön joko Vuosaaren uudessa paahtimossa tai Venäjälle
valmistuvassa paahtimossa. Osa rakennusmateriaaleista – esimerkiksi julkisivuelementtejä ja siiloston osia – myytiin uudisrakentamiseen. Purkujätteet lajiteltiin
huolellisesti ja toimitettiin asianmukaisiin
käsittelylaitoksiin.

Hajuhaitat vähentyneet
Vuosaaressa
Vuonna 2009 perustettu hajupaneeliryhmä jatkoi kuukausittaisia seurantakäyntejä

Vuosaaren-paahtimon lähiympäristössä.
Hajupaneelin arviointityö perustuu
ympäristöviranomaisten määritelmiin.
Seurantapisteitä on yhteensä kuusi,
joista vähintään kolmessa käydään kerran
kuussa. Aistinvaraisen tarkkailun avulla
Paulig saa tietoa hajujen leviämisestä
lähiympäristöön, mikä auttaa puuttumaan
mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Hajujen
leviäminen riippuu pitkälti vallitsevista
tuuli- ja sääolosuhteista. Paulig raportoi
paneelin tuloksista säännöllisesti ympäristöviranomaisille.

Pakkausmateriaalia vähennetään
Pauligin tavoitteena on käyttää toimivia
ja laadukkaita pakkausvaihtoehtoja, jotka
suojaavat kahvituotetta, mutta kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
Pakkausmateriaalin tärkein tehtävä on
varmistaa kahvin säilyvyys, eli suojella
tuotetta valolta, hapelta ja kosteudelta.
Lisäksi pakkauksen on oltava kuluttajille
helppokäyttöisiä.
Valtaosa Pauligin kahvituotteista,
noin 75 prosenttia, on pakattu vakuumipakkauksiin. Myydyimmät kahvit, Juhla
Mokka ja Presidentti, pakataan suurimmaksi osaksi puolen kilon laminaattipakkauksiin. Paulig kehittää materiaaleja
yhdessä valmistajien kanssa. Vuoden 2010
aikana Juhla Mokka -pakkauslaminaattia

ohennettiin 5 prosenttia kokonaispainosta. Parhaillaan selvitetään, voitaisiinko
pakkausmateriaaleja ohentaa edelleen.
Ohentamisen ohella materiaaleja kehitetään teknisesti paremmiksi, jotta pakkausten kestävyys säilyisi ennallaan.
Pakkauksissa happisuojana käytettävän
alumiinin korvaamista muilla materiaaleilla selvitetään. Vaihtoehtoisia materiaaleja
on useita, esimerkiksi EVOH-muovikalvo. Tavoitteena on luopua alumiinista
suurkuluttajatuotepakkauksissa vuoden
2012 alkuun mennessä.
Vähittäiskauppa- ja suurkeittiöasiakkaat
kierrättävät kahvipakkausten kuljetuksissa
käytettävät pakkausmateriaalit kuten pahvin ja muovin. Pakkausmuoveja voidaan
hyödyntää valmistamalla niistä esimerkiksi
muovikasseja vähittäiskauppoihin.

Ympäristötyötä myös toimistossa
Paulig sai hyvää palautetta Green Ofﬁce
-arvioinnissa vuonna 2010. Erityisesti kiitosta annettiin jätehuollon organisoinnista
ja ohjeistamisesta, sillä normaalitilanteessa
toimistossa ei synny lainkaan sekajätettä.
Jatkossa Pauligilla keskitytään erityisesti
eriyttämään toimiston ympäristövaikutukset tuotannon ympäristövaikutuksista,
vähentämään työmatkoja hyödyntämällä
videoneuvotteluja sekä tarkistamalla työsuhdeautojen käyttöön liittyvää ohjeistusta.

Jätemäärät kalenterivuosittain (tonnia)
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Sekajäte

Pakkaukset
hyötykäyttöön
(energiajae)

Puujäte
(energiajae)

Biojäte

Pahvit

Paperit

Metalli

2006

0,00

513,50

12,60

514,80

29,50

9,60

2007

6,60

526,50

2,10

236,80

35,20

2008

1,20

521,40

2,00

196,90

2009

33,10

719,90

1,20

250,70

2010

61,72

679,90

14,54

366,38
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Sähkö- ja
elektroniikkaromu

Ongelmajäte

3,50

0,00

4,44

0,00

0,00

11,10

0,00

0,77

1,55

0,00

0,00

30,30

11,80

5,74

0,44

0,61

18,40

1,10

34,60

28,60

3,80

0,33

0,39

10,00

2,00

40,14

3,30

3,90

3,10

4,20

0,00

5,76

Muovi

Lasi

Energiankulutus kalenterivuosittain (MWh)
20 000

15 000

10 000
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0
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Maakaasu

2010
Lämmitys

Suomen McDonald’s-ravintoloissa tarjoillaan
vastuusertiﬁoitua Paulig Mundo -kahvia.

Energiankulutus kalenterivuosittain
tuotantotonnia kohti (kWh/t)
500

Biohajoava pakkausmateriaali
sai kiitosta

400
300

Paulig on jo pitkään tutkinut mahdollisuutta käyttää
biohajoavaa materiaalia kahvipaketeissaan. Jos kahvi pakattaisiin biohajoaviin pakkauksiin, ei tuotteesta jäisi mitään sekajätteen joukkoon laitettavaa.

200
100

Paulig testasi vuonna 2010 yhdessä pitkäaikaisen
asiakkaansa McDonald’sin kanssa biohajoavaa
pakkausmateriaalia McDonald’sin 31 ravintolassa eri puolilla Suomea. McDonald’s tarjoilee
ravintoloissaan Pauligin vastuullisuussertiﬁoitua
Mundo-kahvia. Kahvipakkaukset kuuluvat sekajätteen joukkoon, mutta koekäytetyn biohajoavan laminaatin voi huoletta laittaa biojäteastiaan.
Koekäytön tavoitteena oli testata pääasiassa
paperista ja tärkkelyspohjaisesta saumausaineesta
valmistetun pakkauksen toimivuutta ravintolakäytössä sekä pakkauksen kykyä suojella tuotetta
valolta, kosteudelta ja hapelta.

0
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2008
Sähkö
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Maakaasu

2010
Lämmitys

Vedenkulutus kalenterivuosittain
tuotantotonnia kohti (litra/tuotettu tonni kahvia)
350
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Ainutlaatuinen pakkaus sai pilotin aikana täydet
pisteet kaikista ominaisuuksistaan. Kahvin aromi
ja laatu säilyivät moitteettomina, ja lisäksi biohajoava pakkaus avautui helposti. Ravintoloiden
työntekijät oppivat myös nopeasti heittämään
pakkauksen biojätteen joukkoon.

50
0

2006

2007

2008

2009

2010 *

*Vain tuotannossa käytetty vesi

Päästöt kalenterivuosittain (tonnia)
Pöly

Hiilivedyt

Hiilimonoksidi

Hiilidioksidi

Rikkidioksidi

Typen
oksidit

2006

1,4

28

140

7278

0,03

5,2

2007

1,4

29

144

7444

0,03

5,3

2008

1,5

30

147

7619

0,03

5,5

2009

1,5

29

146

7564

0,03

5,4

2010

1,5

30

150

6850

0,03

4,9

”Biohajoava kahvipakkaus olisi hyvä vaihtoehto
McDonald’s-ravintoloille, koska se vähentäisi
jätteen määrää ja olisi siten selkeästi ympäristöystävällisempi ratkaisu ravintolakäytössä.
Henkilökunnalta keräämämme palaute oli lähes
yksinomaan myönteistä”, kertoo laatu- ja ympäristöasioista vastaava Juha-Pekka Vieno Suomen
McDonald’silta.
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Hyvä johtaminen on avainasemassa henkilöstön työssä
viihtymisen ja hyvien tulosten syntymisen kannalta. Esimiestaitojen kehittäminen on Paulig-konsernissa käynnissä olevan Bridge-ohjelman keskeisimpiä tavoitteita. Lars Ahlroth
(vas.), Risto Kalsta, Tanya Salmela, Trina Törnqvist, András
Koroknay-Pál ja Päivi Suomalainen tekevät ryhmätyötä
Bridge-ohjelman koulutuksessa.
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Menestys perustuu osaaviin ihmisiin
Paulig arvostaa henkilöstönsä ammattitaitoa ja panostaa työntekijöidensä kouluttamiseen ja työssä viihtymiseen. Vuoden 2010 henkilöstön kehittämisen pääteema oli
uuden yhtenäisen johtamismallin juurruttaminen jokapäiväiseen työhön koko Pauligkonsernissa. Myös 3D-tavoite- ja kehityskeskustelumallilla on tärkeä rooli uuden
johtamiskulttuurin luomisessa.
Pauligilla uskotaan, että hyvä johtaminen
on avainasemassa henkilöstön työssä
viihtymisen ja hyvien tulosten syntymisen
kannalta. Tavoitteena on luoda yhtenäinen johtamismalli koko konserniin.
Vuonna 2009 käynnistynyt johtamis- ja
esimiestaitojen kehitysohjelma Bridge on
yksi johtamiskulttuurin muuttamisen välineistä. Vuonna 2010 ohjelmaan osallistui
140 esimiestä 11 maasta.
Bridge-ohjelman tavoitteena on
kehittää henkilöstöjohtamista. Ohjelmassa käydään esimiesten kanssa läpi
muun muassa omien alaisten kanssa
toimimista: miten saada parhaiten
esiin yksilölliset vahvuudet ja miten
kannustaa erilaisia ihmisiä. Uudessa
johtamismallissa on kuvattu yhteinen
käsitys hyvästä johtamisesta sekä siitä,
miten hyvää johtamista voidaan mitata.
Lisäksi se tarjoaa käytännön työkaluja
päivittäiseen esimiestyöhön. Henkilöstön kehittäminen jatkuu myös vuonna
2011, jolloin pääpaino on myyntitaitojen
ja ostotoiminnan kehittämisessä.

Molemmissa osaamisen kehitysohjelmissa paneudutaan toimintatapojen ja työkalujen parantamiseen koko konsernin
laajuisesti.

Kehityskeskusteluilla
osaamisen kehittämistä
Pauligilla esimiestyön ydin ovat kehitysja tavoitekeskustelut, joilla tavoitellaan

HENKILÖSTÖLUKUJA 31.12.2010
Suomessa Gustav Pauligilla:
• Henkilöstön määrä oli 210
• Toimihenkilöitä 126 ja työntekijöitä 84
• Naisia 100 ja miehiä 110
• Työsuhteista oli vakituisia 186.
• Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 16,5 vuotta.
• Henkilöstön keski-ikä oli 43 vuotta.
• Eläkkeelle siirtyi 3 henkilöä.
• Paahtimotyöntekijöiden järjestäytymisaste oli noin 90 prosenttia.
Venäjällä ja Ukrainassa henkilöstön määrä oli yhteensä 55 ja Baltiassa 15.
Tytäryhtiö Vendorin henkilöstömäärä Suomessa, Baltiassa ja
Ruotsissa oli 166.
Vuosaaren toimipisteessä työskenteli lisäksi noin 30 ulkopuolisten
palveluntarjoajien työntekijää, muun muassa henkilöstöravintolassa,
vartijoina ja varastopalveluissa.
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asiantuntemuksen kehittämistä, osaamisen mittaamista ja omien mahdollisuuksien tunnistamista. Vuonna 2010 kehityskeskustelut käytiin uuden 3D-mallin
mukaisesti. Mallin käyttöönottovaiheessa
esimiehiä koulutettiin mitattavien
tavoitteiden määrittelyssä ja tavoitteiden
asettamisessa.

Henkilöstön työssä
viihtymistä mitataan
Pauligin tavoitteena on olla paras työpaikka elintarvikealan ammattilaisille. Paulig
mittaa onnistumistaan tässä tavoitteessa

joka toinen vuosi tehtävän TellUs-kyselyn
avulla. Vuonna 2010 henkilöstökysely
tehtiin ensimmäistä kertaa koko konsernin laajuisena. TellUs on yhtenäinen tapa
mitata henkilöstön tyytyväisyyttä, motivaatiotasoa ja sitoutuneisuutta. Kahviryhmässä kyselyyn vastasi 88,7 prosenttia
henkilökunnasta. Myönteistä palautetta
annettiin muun muassa henkilöstön
sitoutumisesta ja työnantajakuvan vahvuudesta. Kehityskohteina kahviryhmässä
korostuivat erityisesti sisäisen viestinnän
kehittäminen ja omien toimenkuvien ja
vastuiden selkiyttäminen.

Paahtimon rakentaminen
Venäjällä työllistää
Vuosi 2010 oli ensimmäinen kokonainen tuotantovuosi Pauligin
uudessa paahtimossa. Uuden

paahtimon käyttöönotto ja virittäminen
täyteen toimintakuntoon vaati koko
henkilöstöltä paljon työtä, mutta onnistui
hyvin. Paahtimossa tuotettiin ennätysmäärä kahvia.
Samaan aikaan paahtimoprojekti Venäjällä käynnistyi täydellä teholla ja työllisti
vuoden aikana laajasti henkilöstöä eri
puolilla kahviryhmää niin Suomessa kuin
Venäjälläkin.
Projektiin osallistuville järjestettiin
sekä kielikoulutusta että Venäjän tapakulttuuriin ja liike-elämän taitoihin liittyvää
valmennusta. Kansainvälisen toiminnan
laajentuessa Paulig haluaa kannustaa
työntekijöitään liikkuvuuteen, ja on
parantanut mahdollisuuksia urakiertoon
konsernin sisällä. Urakierto kehittää
henkilöstön osaamista yli liiketoimintaja maarajojen ja lähentää konsernin eri
toimintoja keskenään.

Huolehtimista hyvinvoinnista

PAULIGIN ARVOT
Yhteistyöllä tuloksia
Intohimona laatu
Asiakaslähtöinen
innovointi
Vastuullisesti toimien
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Vuosaaren-paahtimossa on
oma työterveysasema, jossa on
työterveyshoitajan ja osa-aikaisen
lääkärin vastaanotto. Pauligin
muissa toimintamaissa terveydenhuolto on järjestetty esimerkiksi
ulkopuolisia palveluita ostamalla.
Terveyspalveluiden tavoitteena on
mahdollisimman aikainen sairauksien ja työhön liittyvien riskien
havaitseminen ja työterveyden
ylläpitäminen.

Jauhajat Carina Hietala ja Ari Vuoriainen työskentelevät paahtimon valvonnassa.
Uusi työympäristö on tuonut monia uudenlaisia työtapoja ja tehtäviä.

Paulig tukee henkilöstön työhyvinvointia tukemalla myös vapaa-ajan
toimintaa Suomessa ja Virossa. Vuotuisiin
kesä- ja talvitapahtumiin pääsevät mukaan
myös pauligilaisten perheenjäsenet.

Serftiﬁointi työturvallisuudelle
Pauligin työturvallisuutta edistettiin vuoden 2010 aikana monin tavoin. Vuonna
2009 aloitetun työn tuloksena Vuosaarenpaahtimolle myönnettiin ensimmäistä
kertaa OHSAS 18001 -sertiﬁkaatti.
Tarkastelun kohteena olivat muun muassa
työsuojelun toimintaohjelman toimivuus,
työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä,
läheltä piti -tilanteiden raportointi sekä
tuotantotilojen työturvallisuus.
Venäjän Tveriin rakennetussa uudessa
paahtimossa huomiota on kiinnitetty
erityisesti tehokkuuteen, laajentumismahdollisuuksiin, työturvallisuuteen ja

viihtyvyyteen. Paahtimon käyttöön ottamiseen liittyen henkilöstölle järjestettiin
monipuolinen koulutus, jossa työturvallisuus muodosti olennaisen osan.
Vuonna 2010 tapahtui seitsemän
työtapaturmaa, joiden myötä menetettiin
sairauspoissaoloina yhteensä 175 työpäivää. Työtapaturmat olivat muun muassa
liukastumisia ja kompastumisia. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä vuonna
2010 oli 2,3 prosenttia.

Tuettua työllistämistä

”Pauligin tavoitteena
on olla paras työpaikka
elintarvikealan
ammattilaisille. Paulig
mittaa onnistumistaan
tässä tavoitteessa joka
toinen vuosi tehtävän
TellUs-kyselyn avulla.”

Paulig aloitti syyskuussa 2010 yhteistyön
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
tuetun työllistymisen palvelun kanssa
palkkaamalla tuotantoon kaksi työntekijää,
joista toisen työsuhde jatkui koeajan jälkeen
vakituisena. Yhteistyö tuetun työllistymisen
palvelun kanssa jatkuu myös vuonna 2011.
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Huoltoteknikko Kim
Kuusi huoltaa Vendorin
kahviautomaattia. Paulig
osti vuonna 2010 enemmistön kahvilaitepalveluita toimittavasta Vendor
Groupista. Toimialalla on
hyvät kasvunäkymät, ja
Vendor vahvistaa Pauligin
toimipaikkakahvipalveluiden kehittämistä.
Vendorin kautta asiakas
saa kaikki kahvitarjoiluun
liittyvät palvelut, joihin
kuuluvat laitteet, huolto
ja kahvituotteet.

Kannattavan kasvun vuosi
Suotuisa taloudellinen tulos luo mahdollisuuksia kehittää toimintaa
pitkäjänteisesti. Kannattava kasvu hyödyttää henkilöstöä, yhteiskuntaa
ja muita Pauligin sidosryhmiä monin tavoin.

Taloudellisen vastuun tunnusluvut (1000 euroa) *
Tilikausi
Liikevaihto
Maksetut palkat, sivukulut
ja luontoisedut
Raaka-aineiden ja materiaalien
hankintakustannukset

1.1.–31.12.2006

1.1.–31.12.2007

1.1.–31.12.2008

1.1.–31.12.2009**

1.1.–31.12.2010

200 403

210 110

232 139

232 504

261 540

11 831

12 339

12 983

16 505

13 304

117 539

119 650

141 063

132 520

187 304

Korko- ja muut rahoitustuotot

278

511

400

809

110

Korko- ja muut rahoituskulut

753

1 704

1 814

2 005

2 794

2 971

8 369

20 138

24 513

6 407

Investoinnit

* Tulos raportoidaan osana emoyhtiö Paulig Oy:n tilinpäätöstä
** Tilikausi 2008 sisältää Paulig Pro Finlandin kahden kuukauden jakson. Paulig Pro Finlandin liiketoiminta siirtyi Gustav Pauligille 31.10.2008
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Paulig menestyi haasteista huolimatta hyvin vuonna 2010, ja taloudellinen tulos oli
ennakoidulla tasolla. Liikevaihto kasvoi 14
prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja
oli 282 miljoonaa euroa. Pauligin uuden
Vuosaaren-paahtimon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sujui prosessien
viimeistelystä huolimatta erinomaisesti, ja
tehtaalta valmistui ennätykselliset 46 000
tonnia kahvia.
Vuotta 2010 leimasi voimakas raakakahvin hinnan nousu, mikä oli pääosin
myös Pauligin liikevaihdon kasvun
taustalla. Hinnan kohoaminen näkyi myös
kuluttajahinnoissa.

Uusi organisaatio kasvun tueksi
Pauligin liiketoiminta organisoitiin uudelleen vuoden 2010 aikana. Liiketoiminta jaettiin kolmeen alueeseen, jotka ovat
East, West ja Services. Uusi organisaatio
mahdollistaa entistä paremman keskittymisen kunkin alueen omiin haasteisiin.
Pauligin markkina-asema säilyi edelleen vahvana kaikilla liiketoiminta-alueilla.
Suomessa Paulig on edelleen selkeä markkinajohtaja. Vaikka vuosi oli haasteellinen
erityisesti vähittäiskaupan osalta, myynti
sujui hyvin. Paulig toi markkinoille uusia
tuotteita ja vanhat, tutut tuotemerkit
menestyivät odotetulla tavalla.
Venäjällä markkinaosuudet ja paahdetun
kahvin kulutus kehittyivät suunnitelmien
mukaisesti. Myös Baltian maissa Pauligin
vahva markkina-asema säilyi haasteellisesta
taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Pauligin
asema Ukrainassa ja Valko-Venäjällä vahvistui vuoden 2010 aikana.
Services-liiketoiminnassa Paulig saavutti useita merkittäviä uusia sopimuksia, jotka tuovat selkeästi lisää volyymia
vuonna 2011.

Investointeja tulevaisuuteen
Pauligin toiminnalla on merkittäviä taloudellista hyvinvointia ja työllisyyttä kehittäviä vaikutuksia Suomessa ja ulkomailla.
Pauligin suurin kuluerä koostuu raakakahvin hankinnasta. Suurin osa ostoista
tehdään tuottajamaissa, joissa Pauligilla on
merkittävä rooli välillisenä työllistäjänä.
Paulig on tehnyt viime vuosina
suuria investointeja uusiin tuotantolaitoksiinsa. Vuonna 2010 investoinnit
olivat yhteensä 9,4 miljoonaa euroa,
josta pääosa kohdistui uuteen Venäjän
Tverin-paahtimoon.
Vuoden 2010 alussa solmittiin kauppa
Vendor Groupin enemmistöosuuden hankinnasta. Osana yritysjärjestelyjä Pauligin
toimipaikkakahvituspalvelut ja kahvilaiteliiketoiminta siirrettiin Vendor Groupiin.
Viime vuoden aikana keskityttiin uuden
organisaation rakentamiseen kaikissa
toimintamaissa.
Paulig osallistuu yhteiskunnan kehittämiseen muun muassa veroja ja muita
julkisia maksuja maksamalla. Pauligin
palveluksessa Suomessa oli vuoden 2010
lopussa 210 henkilöä. Heidän palkkansa
sivukuluineen olivat lähes 13 304 000 euroa.
Kotimaan kahvituotanto ja tuonti 2010
Tuonti
7%

Paulig
63 %

Muut
30 %

Lähde: ETL, Paulig ja Suomen Tulli

Brand Manager Tommi Harju Coffee Houselta
(oik.) ja avainasiakaspäällikkö Pasi Raito Pauligilta
nauttivat vastuullisesti tuotettua kahvia Coffee
Housen uudessa kahvilassa Kannelmäessä.

Kuvia:

Coffee House tarjoaa
markkinaosuudet
vastuullista kahvia
Viennin osuus

Nuorekkaista kahviloistaan ja hyvästä kahvista
tunnettu Coffee House -ketju uudisti vuoden
2011 alussa kahvivalikoimaansa valitsemalla
kahvitoimittajakseen Pauligin. Erinomaisen
laadun lisäksi myös vastuullisuus on kahvin
tärkeä ominaisuus, sillä alkuperä ja vastuullinen tuotanto kiinnostavat kahvin ystäviä yhä
enemmän.
”Haluamme toimia vastuullisesti huomioimalla kahvin tuotannossa toimivat ihmiset sekä
ympäristön. Siksi tarjoamillamme kahveilla on
UTZ-sertiﬁointi. Tarjoamamme kahvit tulevat
tiloilta, joilla huolehditaan luonnon monimuotoisuuden säilymisestä sekä työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnista”,
kertoo Brand Manager Tommi Harju Coffee
Housesta.
Pauligin vastuusertiﬁoiduista kahveista Brazil
ja varta vasten asiakkaalle luotu oma sekoitus,
Espresso Momento, ovat Coffee Housen
valikoimassa.
”Laadukas ja taidolla valmistettu kahvi on
ylpeytemme ja käyntikorttimme. Laadukkaan
kahvin lisäksi asiakkaillamme on nyt mahdollisuus saada tarkat tiedot nauttimansa kahvin
alkuperästä syöttämällä kahvin pakkauspäivämäärän verkkosivuilta löytyvään jäljittimeen.
Tiedon kahvin pakkauspäivämäärästä saa
kahvilahenkilökunnalta”, Tommi Harju kertoo.
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Vahvat tuotemerkit
menestyksen taustalla
Suomessa Pauligin kahvimerkit ovat arvostetuimpia ja suosituimpia. Pitkäjänteinen työ laadun
vaalimisessa sekä asiakkaiden ja kuluttajien odotusten ja tarpeiden ymmärtämisessä on
tuonut tulosta. Painopisteenä on nyt kasvu Venäjällä ja luottamuksen rakentaminen uusilla
markkinoilla. Uudet tuotteet ja palvelut pitävät kahvin kiinnostavana ja haluttuna.
Pauligin tuotemerkki on kuin takuuleima – se on lupaus siitä, että kahvituote
on aina sitä, mitä kuluttaja odottaa sen
olevan. Juhla Mokka ja Presidentti ovat
Suomen arvostetuimpia ja tunnetuimpia
kahvimerkkejä, joihin kuluttajat ja asiakkaat ovat luottaneet jo vuosikymmenien
ajan (Taloustutkimus 2010; Valitut Palat:
Suomen luotetuin kahvimerkki 2010).

Presidentti on tarjonnut kahvinautintoja suomalaisille vuodesta 1929
alkaen, ja se on edelleen yksi Suomen
arvostetuimmista kahvimerkeistä.
Vahvojen tuotemerkkien rakentaminen vaatii kulutustottumusten ja
asiakkaiden tuntemista ja muutosten
ennakointia. Presidentti-tuoteperheeseen kuuluu neljä kahvia, joilla
kaikilla on oma reseptinsä ja paahtoasteensa. Uusin perheenjäsen on
Presidentti Gold Label Black, joka on
kehitetty erityisesti tummapaahtoisista kahveista pitäville kahvinjuojille.
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Pauligin tuotemerkkien tunnettuus
on kehittynyt myös muilla markkinoilla.
Virossa Pauligin tuotemerkkejä tunnistaa spontaanisti noin 70 prosenttia
kuluttajista, Latviassa ja Liettuassa lähes
puolet kuluttajista. Pietarin alueella
Pauligin tuotemerkit tunnistaa noin joka
viides ja Moskovan alueella noin joka
kymmenes kuluttaja.
Vahvojen tuotemerkkien
ylläpito ja rakentaminen edellyttää kulutustottumusten ja
asiakkaiden tarpeiden syvällistä
ymmärtämistä. Paulig tekee

vuosittain lukuisia kuluttajatutkimuksia,
joiden avulla haetaan tietoa markkinoinnin ja tuotekehityksen tarpeisiin. Tutkimusten avulla seurataan muun muassa
kulutuskäyttäytymisen muutoksia sekä
kahvitrendien kehittymistä, ja selvitetään
uusien tuoteideoiden kiinnostavuutta.

Helppous, nopeus
ja eettisyys kiinnostavat
Elintarvikkeiden kulutuksessa tämän
hetken trendejä ovat helppous ja nopeus,
mikä näkyy erityisesti kodin ulkopuolella
nautitun kahvin kulutuksen kasvuna.

Paulig on vastannut tähän vahvistamalla
out-of-home-liiketoimintaansa yritysostoin sekä kehittämällä kahvipalveluidensa
tuote- ja palvelukonsepteja esimerkiksi
take away -kahviin liittyen. Myös valmiit
pullojuomat Frezza ja Tazza vastaavat
tähän kysynnän kasvuun.
Muita kuluttajien ostopäätökseen
vaikuttavia trendejä ovat eettisyys ja ympäristöystävällisyys. Kuluttajat ovat entistä
kiinnostuneempia tuotteiden alkuperästä
ja siitä, miten ne on tuotettu. Paulig
valmistaa tuotteensa energiatehokkaassa
paahtimossa, on tuonut markkinoille
useita vastuullisuussertiﬁoituja tuotteita ja
testaa biohajoavien pakkausmateriaalien
käyttöä.
Myös terveellisyys on yhä vahvistuva
trendi. Kahvi on yksi maailman tutkituimpia elintarvikkeita, ja sen terveyteen
vaikuttavista ainesosista saadaan jatkuvasti uutta tieteellistä tutkimustietoa, jota
Paulig seuraa aktiivisesti. Suomessa kahvi
on muun muassa merkittävin ravinnosta
saatavien antioksidanttien lähde.

Kahvikulttuureissa on eroa
Kahvinjuontitottumukset ovat vahvan
kulttuurisidonnaisia, ja Paulig kehittääkin
tuotevalikoimaansa tämän huomioiden.
Suomessa nautitaan pääosin vaaleapaahtoisia suodatinkahveja, vaikka kahvimaku
on hiljalleen monipuolistumassa.
Venäjän suurissa kaupungeissa kuluttajat kokeilevat mielellään erilaisia tuotteita

ja merkkejä. Pikakahvia juodaan eniten,
mutta paahdetun kahvin kulutus kasvaa
nopeasti. Se valmistetaan joko suoraan
kuppiin tai turkkilaisittain.
Virossa, kuten Suomessakin, suodatinkahvi on suosituinta, mutta paahdoltaan
hieman tummempaa. Latviassa käytetään
paljon instant-kahveja. Erityisesti Liettuassa ja Ukrainassa kahvi valmistetaan
suoraan kuppiin kaatamalla kuumaa vettä
kahvijauheen päälle.

Myyntipäällikkö Robin Hallberg vie Tazzaa
maailmalle.

Tazza suuntaa maailmalle
Maitokaakaojuoma Tazzaa myydään
kotimaisissa laskettelukeskuksissa enemmän
kuin olutta. Lappi on valloitettu, Ruotsissa
on jo vahva jalansija ja seuraavana vuorossa
ovat Keski-Euroopan laskettelukeskukset.
Menestys ei ole tullut sattumalta.

Aktiivista kehitystyötä
Vientimarkkinoilla Venäjällä ja Baltiassa suosituimpia kahveja ovat Paulig
President ja erityisesti näille markkinoille
kehitetty Paulig Classic sekä Pauligespressotuotteet. Venäjän markkinoille on
kehitetty uusi edullisemman hintaluokan
kahvi Paulig Mokka, joka tulee markkinoille vuonna 2011. Näillä markkinoilla
Paulig kilpailee vahvana haastajana kansainvälisten kahviyritysten ja paikallisten
merkkien kanssa.
Suomessa Presidentti on kasvanut
tuoteperheeksi. Viime vuonna lanseerattiin Presidentti Tumma Paahto pannujauhatus ja kehitettiin superpremiumtuote Presidentti Gold Label Black, joka
tuli markkinoille keväällä 2011. Sarjassa
ovat myös suosittu Presidentti Tumma
Paahto (suodatinjauhatus) sekä Presidentti Gold Label. Alkuperämaakahvisarjaan tuotiin uutuutena Paulig Papua
New Guinea.

1980-luvun lopulla Pauligin tuotekehitys
loi suklaisen kaakaojuoman, Tazzan, johon
suomalaiset ihastuivat. Tazzasta on kehittynyt Suomen tunnetuin ja myydyin lämmin
automaattikaakao. Erityisen suosittu se on
laskettelukeskuksissa. Suomen lisäksi sitä
on saatavilla myös useista ruotsalaisista
laskettelukeskuksista.
Hyvä menestys Ruotsissa antoi lisäuskoa siihen, että myös Keski-Euroopan kertaluokkaa
suuremmat markkinat ovat valloitettavissa.
”Myyntikokeilumme Sveitsissä ja Itävallassa ovat onnistuneet hyvin ja odotukset
talvikaudelle 2011–2012 ovat isot. Suuret
kansainväliset toimijat ovat kiitelleet konseptiamme, ja kysyntää on monelta suunnalta”,
kertoo myyntipäällikkö Robin Hallberg.
Hiihtokeskusten lisäksi Tazza on otettu
hyvin vastaan muun muassa Alankomaissa,
jossa sitä on tarjolla kahviloissa ja talvimarkkinoilla, sekä Kuwaitissa ostoskeskusten
yhteydessä toimivissa elokuvateattereissa.
Alkoholittomille juomille on arabimaissa
isot markkinat, ja suklaa on hyvin suosittua.
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Kuluttajia ja asiakkaita kuunnellen
Pauligin kuluttajapalvelu vastaa vuosittain tuhansiin yhteydenottoihin. Aktiivisella
vuoropuhelulla kuluttajien ja asiakkaiden kanssa on keskeinen rooli kahvituotteiden
laadunvalvonnassa ja tuotekehityksessä. Se auttaa Pauligia sekä kehittämään kahvialaa
että palvelemaan asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kuluttajapalvelu toimii
nyt uudistuneena myös verkossa.
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Paulig uudisti kuluttajapalveluaan vuoden
2010 aikana ja avasi alkuvuodesta 2011
verkkosivuilleen uuden yhteydenpitokanavan. Kuluttajien ohella uusi verkkopalvelu auttaa myös kahvin parissa
työskenteleviä ammattilaisia. Se helpottaa
yhteydenottoja ja parantaa palautteiden
seurantaa ja käsittelyä Pauligilla.
Verkkopalvelua testataan vuoden
2011 aikana ja kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Vastaava palvelu on
tarkoitus ottaa käyttöön myös Venäjällä
ja Baltiassa.

Palautteet osa laadunhallintaa
Vuonna 2010 Pauligin kuluttajapalvelu
vastasi yhteensä lähes 4 000 yhteydenottoon, joista yli 40 prosenttia tuli netin
välityksellä, noin neljännes kirjeitse ja
kolmasosa puhelimitse. Verkon kautta
tulleiden yhteydenottojen määrä on ollut
jo vuosien ajan kasvussa. Yhteydenotoista
yli 60 prosenttia oli neuvontaa ja muita
kyselyitä, ja vajaa 40 prosenttia tuotemoitteita. Useimmiten tuotemoitteet koskivat
viallisia pakkauksia tai makuvirhe-epäilyjä. Niistä saatava tieto on laadunhallinnalle ja tuotannolle arvokasta.
Kaikki tuotevirheistä epäillyt näytteet
tutkitaan huolellisesti Pauligin laboratoriossa ja mahdollisen virheen syy selvitetään
tarkasti aina kun mahdollista. Tuotevalitusten määrä laski hieman vuonna 2010 ja
oli 17 kappaletta miljoonaa tuotantokiloa
kohden (18 kappaletta vuonna 2009).
Tuotannon volyymiin nähden tuotevalitusten määrä on pysynyt vuosittain pienenä.

Kahvineuvontaa
ja kahvikoulutusta
Kuluttajapalveluun tulleiden tiedusteluiden perusteella kuluttajia kiinnostavat yhä enemmän kahvin alkuperä ja
jäljitettävyys, vastuullisuussertiﬁoidut
kahvit ja kahvipakkausten kierrättäminen. Myös erikoiskahvien valmistuksesta, tarjoilusta ja erilaisiin kahvijuomiin
sopivista tarjottavista halutaan tietoa ja
ohjeita. Aktiivisilta kahvinjuojilta tulee
usein tuotekehitysideoita ja toiveita
uusista tuotteista, jotka kuluttajapalvelu välittää Pauligin tuotekehityksen
arvioitaviksi.
Paulig tarjoaa vuosittain tuhansille
ammattilaisille kahvikoulutuksia jo 40
vuotta toimineessa Paulig Instituutissa.
Kahvikulttuurin edistäjänä tunnettu
instituutti järjesti vuonna 2010 yhteensä
noin 2 500 asiakkaalle, ketjuasiakkaalle
ja keskeisille sidosryhmille koulutuksia, joiden aiheita olivat muun muassa
kahvinvalmistustavat ja kahvilatoiminnan
kehittäminen. Koulutuksia on tarjolla
myös kaikille kahvista kiinnostuneille,
jotka haluavat täydentää tietämystään
kahvin valmistukseen liittyvissä asioissa.
Lisätietoa www.pauliginstituutti.ﬁ.

Paula täytti 60 vuotta
Vuosi 2010 oli Paulan juhlavuosi – hyvän
kahvin lähettiläs täytti 60 vuotta. Pauligin
Paula on yksi Suomen vanhimmista
PR-henkilöistä ja suomalaisen merkkitavaramainonnan tunnetuimpia hahmoja.
Pauligin 17. Paula liikkuu aktiivisesti

Outi Ruuskanen (vas.), Ulla Ristkari, Harri Hytönen, Kaisa Junikka, Marika Holstein ja Ulla-Maija
Pesso osallistuivat hyväntekeväisyystempauksen
järjestämiseen Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lasten ja nuorten puhelinpalvelun hyväksi.

Pauligilaiset hyväntekeväisyystempauksessa
Joulukuussa 2010 ryhmä pauligilaisia keräsi
varoja Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Lasten ja nuorten puhelinpalvelulle. Kampin
kauppakeskuksessa Helsingissä järjestetyssä
tapahtumassa ohikulkijoiden oli mahdollista
saada yhdellä eurolla kupillinen kuumaa
Mundo-kahvia tai Tazza-maitokaakaojuomaa sekä hyvä joulumieli keräykseen
osallistumalla.
Idea kampanjasta syntyi henkilöstön
keskuudessa.”Joulun alla oli halu tehdä jotain konkreettista joulukorttien lähettämisen
lisäksi. Siitä se idea lähti”, kertoo hankkeen
puuhamiehenä toiminut Harri Hytönen.
Työhön lupautui 30 pauligilaista eri puolilta
yritystä. He tarjoilivat kahvia ja keräsivät
varoja Pauligin kahvipisteellä joulukuisena
lauantaipäivänä kahdeksan tunnin ajan.
Työpanoksen lisäksi Paulig tarjosi hyväntekeväisyystapahtuman kahvit ja mukit.
Päivästä saatu tuotto meni MLL:n Lasten
ja nuorten puhelinpalvelulle, joka on auki
joka päivä. ”Tämä on ollut mukavaa yhdessä
tekemistä hyvän asian puolesta”, kiteyttivät
pauligilaiset tunnelmiaan.
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kuluttajien keskuudessa, pitää blogia ja on
läsnä myös Facebookissa.
Neljänä päivänä viikossa Paula kiertää
ympäri Suomea tapaamassa sidosryhmiä
kahviloissa, ravintoloissa, myymälöissä,
messuilla, oppilaitoksissa, koulutustilaisuuksissa sekä monenlaisissa tapahtumissa. Paula paitsi vie kahvitietoa kuluttajille, myös tuo terveisiä kuluttajilta
Pauligille.

Paulig tukee yhteisöjä
monin tavoin
Paulig tukee yleishyödyllistä toimintaa
Suomessa ja muualla maailmassa. Vuonna
2010 yritys työllisti Työkeskus Visun
kautta Vantaan Invalideja markkinointikampanjoiden alihankintatöissä.
www.vantaaninvalidit.ﬁ
Vapaaehtoisvoimin toimivien Walkersnuorisokahviloiden kanssa yhteistyö on

jatkunut vuodesta 1999. Raportointivuonna Paulig lahjoitti kahviloille 580
kiloa kahvia. Walkersin kahvilatyöntekijät
osallistuvat myös Pauligin kahvikoulutuksiin.
www.asemanlapset.ﬁ
Paulig on tukenut vuodesta 2001
lähtien Turun tuomiokirkkoseurakunnan
Domcafé-lähetyskahvilaa kahvilahjoituksin. Kesästä 2010 alkaen Domcafé
on tukenut Lasten Pankkia, jonka varoja
käytetään lasten ja nuorten koulutusta
tukeviin hankkeisiin eri maissa.
www.turunsrk.ﬁ
Yhtiö on jo vuosia lahjoittanut kahvit
edesmenneen sosiaalineuvos Veikko
Hurstin säätiön järjestämiin kodittomien
joulutilaisuuksiin.
Jouluna 2010 Paulig lahjoitti 15 000
euroa UNICEFin toiminnan tukemiseen.
www.unicef.ﬁ
Paulig on osakkaana voittoa tavoittelemattomassa International Coffee
Partners GmbH:ssa (ICP) neljän muun
eurooppalaisen kahviyhtiön kanssa. ICP
toteuttaa kahvin pienviljelijöiden ja heidän perheidensä toimeentuloa ja elinoloja
parantavia projekteja eri alkuperämaissa.
Pauligin osuus kustannuksista oli vuonna
2010 noin 170 000 euroa.
www.coffee-partners.org

Kaisa Junikka (vas.) ja Aino Länninki
vastaavat Pauligin kuluttajapalvelussa
vuosittain tuhansiin asiakkaiden
yhteydenottoihin.
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