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Nestlé lisää kierrätysmuovin käyttöä
pakkauksissaan ja investoi uusiin
pakkausratkaisuihin
Nestlé aikoo investoida noin 1,86 miljardia euroa ohjelmaan, joka vähentää
uuden muovin ja lisää kierrätysmuovin käyttöä pakkauksissa. Ohjelma myös
nopeuttaa vastuullisten pakkausratkaisujen kehitystä.
Nestlén tavoitteena on siirtyä täysin kierrätettäviin tai uudelleenkäytettäviin
pakkauksiin vuoteen 2025 mennessä. Samanaikaisesti Nestlé vähentää uuden
muovin käyttöä kolmanneksella ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden
kanssa kiertotalouden edistämiseksi sekä jätemuovin siivoamiseksi meristä,

järvistä ja joista.
Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat elintarvikeyritykselle ensisijaisen tärkeä
asia. Pakkauksella on näiden turvaamisessa keskeinen rooli. Kaikki
muovilaadut eivät sovellu ruoan ja juoman pakkaamiseen, eikä kaikkia
muoveja voi kierrättää elintarvikepakkauksiin. Sopivaa ja turvallista
materiaalia on saatavilla vain rajallisesti.
Tämän vuoksi Nestlé on sitoutunut hankkimaan jopa kaksi miljoonaa tonnia
elintarvikepakkauksiin soveltuvaa muovia ja kohdentamaan noin 1,4 miljardia
euroa näiden materiaalien kustannuksiin vuosina 2020–2025.
Nestléllä on Pohjoismaissa neljä tehdasta, joista kaksi on Suomessa:
lastenruokatehdas Turussa ja Puljonki-kastiketehdas Juuassa. Molemmissa
suomalaisissa tehtaissa on jo otettu merkittäviä edistysaskeleita Nestlén
kansainvälisten pakkaussitoumusten toteuttamiseksi.
”Jotta voimme vakiinnuttaa oikeat toimintatavat, meidän täytyy aivan ensiksi
mitata, missä olemme nyt ja kertoa asiasta läpinäkyvästi. Teemme tiivistä
yhteistyötä tavarantoimittajiemme ja muiden yhteistyökumppaniemme
kanssa löytääksemme uusia materiaaleja, jotka auttavat meitä saavuttamaan
tavoitteemme. Yhteistyö läpi tuotantoketjun ja jopa kilpailijoiden kesken on
välttämätöntä, jotta voimme vastata tämän päivän tärkeimpiin haasteisiin,
sanoo Nestlén Pohjoismaiden operatiivinen johtaja Svante Palebo.
Lisätietoa Nestlén kansainvälisiltä sivuilta:
https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-marketfood-grade-recycled-plastics-launch-fund-packaging-innovation

Nestléstä
Nestle on maailman suurin elintarvikeyritys. Nestlé käyttää tutkimukseen- ja
tuotekehitykseen 1,5 miljardia euroa vuodessa eli enemmän kuin mikään muu
alan yritys. Nestlé toimii 191 maassa ja meillä on 328 000 työntekijää.
Nestlén tarkoituksena on parantaa elämänlaatua ja edistää terveellisempää
tulevaisuutta. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ihmisille ja eläimille
jokaiseen elämäntilanteeseen.Valikoimaamme kuuluu yli 2000 tuotemerkkiä.

Niistä osa on maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten Nescafe, Nespresso,
Nestlé vauvanruoka, Cheerios, KitKat ja Purina-eläinruoka ja osa paikallisia
suosikkituotteita kuten Piltti-tuotteet Suomessa.
Nestlén toimintaa ohjaa ravitsemus-, terveys- ja hyvinvointistrategia.
Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsin Veveyssä, jossa Nestlé perustettiin 150 vuotta
sitten. Suomen Nestléllä työskentelee noin 300 henkilöä tehtaillamme Turussa ja
Juuassa sekä pääkonttorillamme Espoossa.
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