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PARTNERLUSEGA 
NULLI SUUNAS

Me pruulime parema tänase ja 
homse nimel. Toodame kvali-
teetseid jooke, mida hindavad 
meie tarbijad. Ning parema 
homse nimel investeerime 
oma kestlikkuse programmi 
Together Towards ZERO – 
Liigume Koos NULLI Suunas. 

“Koos” on kriitilise tähtsusega  sõna. 
Seatud eesmärkide saavutamine on 
võimalik vaid koostöös partnerite ja 
tarbijatega ning koosmeeles kesk-
konnaga, kus tegutseme. Carlsberg 
Grupp investeerib tehnoloogiasse, 
innovatsiooni ja efektiivsuse tõusu, 
et saavutada seatud kliima- 
eesmärgid. 

Kogu kontserni lõikes tegime 
eelmisel aastal NULL süsinik- 
heitmete suunas liikudes mitmeid 
edusamme – emissioonikoguste 
suhteline vähenemine 13%, veekulu 
alandamine 3% ning taastuvenergia 
kasutamine 56% meie tehastes on 
vaid mõned näited mõõdetavatest 
tulemustest. Nägime edasiminekut 
ka pakendiinnovatsioonis, kus 
jõudsime oma Green Fibre Bottle 
projektiga kahe esimese proto- 
tüübi avalikustamiseni. 

Samavõrra oluline on meie ees-
märk NULL vastutustundetut 
alkoholitarbimist – anda tarbijatele 
selge signaal mõõdukuse ja 
vastutustundlikkuse osas.  
See hõlmab nii alkoholivabade 

jookide üha laienevat valikut kui 
ka selget ja vastutustundlikku 
turundustegevust kaubamärkide 
lõikes.

Vastutame oma töötajate ees – 
meie eesmärk pole vähem ega 
rohkem kui NULL tööõnnetust. 
Eelmisel aastal liikumise selles 
suunas ka jõudsalt edasi, kuid 
saavutamaks soovitud NULLTASET, 
on paljugi veel vaja teha. 

Rõõmu valmistab ka see, et oleme 
suutnud need eesmärgid ka oma 
töötajateni viia ning üle 90% 
kolleegidest on seda meelt, et nad 
töötavad sotsiaalselt ja keskkond-
likult vastutustundlikus ettevõttes. 
Töötajad näevad meie pingutusi ja 
annavad ka tagasisidet – see oma-
korda viib lähemale meid ambit-
sioonikatele eesmärkidele. 
 
Cees ‘t Hart 
Tegevjuht, Carlsberg Grupp

Saku Õlletehas on vanim Eestis 
järjepidevalt samas asukohas 
tegutsev pruulikoda, kes täna 
vaatab tulevikku. Carlsberg 
Gruppi kuuludes on ka meil 
eesmärgid, mis suunatud kesk- 
konna kaitsele ja ressursside 
säästlikule kasutamisele. 

Juba viimased kolm aastat kasutame 
100% taastuvallikatest toodetud elektrit.

2019. aasta üks olulisemaid tähiseid on 
projekt, millega saab keedumaja soojust 
senisest rohkem taaskasutada ning oma-
korda vähendada maagaasi kulu. Mullu 
võtsime kasutusele ka uue, senisest 20 
grammi kergema taaskasutatava klaas-
pudeli, mis annab positiivset efekti nii 
transpordil kui ka käitlemisel. 

Jätkame ka oma juubeliaastal töö-
mudelite efektiivsuse tõstmisega ning 
optimeerimisvõimaluste otsimisega 
tootmises ja transpordis, mis aitavad 
meil seatud eesmärkide suunas liikuda. 

Jaan Härms 
Saku Õlletehase juhatuse liige

Cees ‘t Hart,
Tegevjuht, Carlsberg Grupp

Mitte keegi ei suuda 
maailma ees olevaid välja-
kutseid üksinda lahendada 
ning seatud eesmärke on 
võimalik saavutada vaid 
ühiselt tegutsedes.

3SAKU ÕLLETEHASE VASTUTUSTUNDLIKU ETTEVÕTLUSE RAPORT   SISSEJUHATUS



-22%
vähem
süsinikheitmeid*

-17%
suhteline veekulu 
langus*

350%
alkoholivaba õlle 
osakaalu kasv*

~1200 
otsest ja kaudset töökohta

*Saku Õlletehase näitajad, 2015-2019

36 mln €
otsene panus maksude näol
Eesti riigieelarvesse

 
ekspordikasv 2019

25 riiki ekspordipartnereid

+1%

Saku Õlletehas Carlsberg Grupi liikmena 
näeb kestlikkust ja kasumlikkust äri-
tegevuse lahutamatute osadena. 
Meie eesmärgiks on saavutada kestlik 
väärtuse kasv, mis hõlmab ühteaegu nii 
kasumlikkust kui edusamme kestlike 
eesmärkide saavutamise nimel.

KESTLIK ARENG 
ÄRITEGEVUSE ALUSENA
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SUCCESSFUL

PROFESSIONAL

ATTRACTIVE

Ettevõttena oleme alati teadvusta-
nud oma eesmärki. Püüdleme 
täiuslikkuse suunas igapäevaselt. 
Me soovime pruulida veelgi 
paremaid jooke, mis sobivad just 
neisse hetkedesse, mil oleme 
koos. Me ei rahuldu pelgalt 
hetkekasuga kui suudame 
tegelikult luua parima maailma 
kõigi jaoks.

MEIE
EESMÄRK

Tahame olla edukas, professio-
naalne ja atraktiivne ettevõte. 
Tugevdame oma põhitegevusi, 
oleme eelistatuim partner oma 
klientidele ja loome seeläbi 
lisandväärtust aktsionäridele, 
töötajatele ja kogu ühiskonnale.

MEIE
AMBITSIOON

Võtmefookusteks SAIL ‘22 strateegias 
on põhitegevuse tugevdamine, 
kasvule orienteeritus ning 
võitjamentaliteedi kultiveerimine. 
Seeläbi loome võimaluse neljanda 
prioriteedi – lisandväärtuse loomine 
aktsionäridele ja ühiskonnale – 
saavutamiseks.

MEIE
PRIORITEEDID

MEIE ÄRISTRATEEGIA  

Juba viimased 170 aastat on 
Carlsberg Grupp pruulinud 
õlut parema tänase ja homse 
nimel. Ning Saku Õlletehase 
eesmärgiks on see olnud 
tervelt 200 aastat. Oleme 
pühendunud kvaliteetse õlle 
pruulimisele, keskendudes 
samaaegselt üleilmsetele 
väljakutsetele parema 
homse nimel. 

Meie vastuseks globaalsetele 
väljakutsetele – kliimamuutus, 
veeressursi nappus ja rahvatervis – 

on kestlikkuse program Together 
Towards ZERO ehk Liigume Koos 
NULLI suunas. See sätestab selged 
eesmärgid neljas konkreetses 
valdkonnas: Ökoloogilise jalajälje 
NULLTASE, Veeraiskamise NULL-
TASE, Vastutustundmatu alkoholi-
tarbimise NULLTASE ning Töö- 
õnnetuste NULLTASE. 
  
Iga eesmärgi juurde oleme grupi 
tasandil seadnud ambitsioonikad 
ja selgelt mõõdetavad eesmärgid 
aastateks 2022 ja 2030. 

PARTNERLUS EESMÄRKIDE 
SAAVUTAMISE NIMEL  

ÜRO kestliku arengu eesmärgid 
(kasutame üldtuntud ingliskeel-
set lühendit SDG) moodustavad 
raamistiku, mille abil tagada meie 
elukeskkonna jätkusuutlikkus 
harmoonias inimeste heaolu ja 
piiratud looduslike ressursside 
kasutamisel. Meie ambitsioon ja 
eesmärgid on otseselt seotud 
nende SDG-dega, mille raames 
suudame ise anda maksimaalse 

panuse. Üks olulisemaid SDG-sid 
on nr 17 ehk Üleilmne Koostöö 
– vaid üheskoos suudame liiku-
da eesmärkideks seatud NULL-
TASEME suunas.

ÄRITEGEVUSE ELUJÕULISUS

Äristrateegia SAIL’22 seab 
Carlsberg Grupi eesmärgid oma 
põhitegevuse tugevdamiseks ja 
soodsate stardikohtade leidmiseks 
uutele kasvuvõimalustele tulevikus. 
SAIL’22 lahutamatuks osaks on 

kestlikkuse programm Together 
Towards ZERO, mis sätestab 
meie pühendumuse üleilmsete 
väljakutsetega tegelemiseks, 
tagades samaaegselt elujõulise 
äritegevuse.

LIIGUME KOOS 
NULLI SUUNAS
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E

3.5 Tugevdada kahjulike 
sõltuvuste, sh vastutustundmatu 
alkoholitarvitamise, ennetust ja ravi

3.6 Vähendada 2020. aastaks 
poole võrra liiklusõnnetustes 
hukkunute ja vigastatute arvu.

6.4 Muuta aastaks 2030 veekasutus 
oluliselt tõhusamaks. Tagada 
magevee säästlik kasutamine, et 
lahendada veepuuduse probleem.

6.5 Rakendada 2030. aastaks vee-
ressursside integreeritud 
haldamine kõikidel tasanditel. 

7.2 Suurendada 2030. aastaks 
oluliselt taastuvenergia osakaalu 
ülemaailmselt toodetavas 
energias.

7.3 Kahekordistada 2030. aastaks 
energiatõhususe määra.

8.8 Kaitsta töötajate õigusi ning 
toetada ohutute ja turvaliste 
töötingimuste loomist kõikidele 
töötajatele.

12.2 Saavutada 2030. aastaks 
loodusvarade säästev 
majandamine ja tõhus kasutamine.

12.5 Vähendada 2030.
aastaks jäätmete teket prügi
tekke vähendamise, ringlussevõtu 
ja taaskasutamisega.

12.6 Stimuleerida ettevõtteid 
(eelkõige suurettevõtteid ja 
rahvusvahelisi kontserne) 
tegutsema säästvalt ning lisama 
säästmist käsitlev teave oma 
aruannetesse.

12.9 Toetada arenguriike, et nad 
saaksid suurendada oma 
teaduslikku ja tehnoloogilist 
suutlikkust, et minna üle säästvale 
tarbimisele ja tootmisele.

13.1 Suurendada vastupidavust 
kliimaga seotud ohtudele ja 
loodusõnnetustele.

13.3 Täiustada haridust, 
teadlikkuse suurendamist ning 
suutlikkust kliimamuutuste 
leevendamise, nendega 
kohanemise, nende mõjude 
vähendamise ja nende eest 
varase hoiatamise valdkonnas.

17.16 Tugevdada säästva arengu 
ülemaailmset partnerlust, tehes 
seda sidusrühmade üleste 
parnterluste raames.

17.17 Ergutada ja propageerida 
tõhusaid avaliku sektori, avaliku ja 
erasektori ja kodanikuühiskonna 
partnerlusi.

N
U

LL
LIITRIT RAISATUD
VETT

PUHAS VESI JA
SANITAARIA

N
ULL

VASTUTUSTUNDETUT
ALKO

HO
LITARBIJAT

TERVIS JA
HEAOLU

N
U

LL
Õ

N
N

ETUSTE 
PÕ

H
JUSTAJAT

TÖÖHÕIVE JA
MAJANDUSKASV

SÄÄSTEV
TOOTMINE JA
TARBIMINE

ÜLEILMNE
KOOSTÖÖ

JÄTKUSUUTLIK
ENERGIA

KLIIMAMUUTUSE
VASTASED MEETMED

LIIGUME KOOS NULLI SUUNAS – SDG-d

ÄRIMUDEL

Tarbijad
naudivad nii meie õllesid 
kui muid jooke 

Meie kliendid
on nii kaubanduses 
kui teenindussektoris

Tarnime
tooteid punktist A 
punkti B autode, 
rongide ja laevadega

Pruulime ja villime
kvaliteetseimat õlut

Kvaliteetseim 
tooraine
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UUS VAADE PAKENDILE
LÄBI PARTNERLUSTE
Carlsberg on uuenduste eestvedaja järgmise 
põlvkonna pakenditehnoloogias, et vähendada 
tootepõhist süsinikujalajälge. 
Projektiga Green Fibre Bottle töötame 
koos partneritega välja pudelit, mis 
valmistatuna kestlikult tarnitud puidufiibrist on 
sajaprotsendiliselt biolagunev.

 Sedalaadi radikaalsed uuendused 
on võimalikud vaid juhul, kui teadlased 
ja eksperdid kogu tarneahela ulatuses 
liidavad jõud kestlike lahenduste 
leidmiseks.

Gittan Schiöld, 
Tegevjuhi kt, Paboco

NULL 
SÜSINIKUJALAJÄLGE
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5

PAKENDI-
UUENDUSED
on meie igapäevatöö osa. 
2019 tõime Saku 
katusbrändi joogid 20 
grammi kergemasse 
taaskasutatavasse 
klaaspudelisse; 
valmistasime ette uudse 
SnapPack multipaki 
turuletoomiseks 2020. 
aastal ning võtsime 
kasutusele osaliselt 
taaskasutatud 
materjalidest valmistatud 
pakkekile.

558 tonni
vähem süsinikheitmeid

Saku Õlletehases

100%
elektrienergia Saku Õlletehases 

on taastuvatest allikatest

süsinikneutraalset tootmis-
üksust Carlsbergi Grupis

JÄTKUSUUTLIK
ENERGIA

KLIIMAMUUTUSE
VASTASED MEETMED

2030 EESMÄRGID 2022 EESMÄRGID

EMISSIOONE
MEIE TEHASTES

NULL

TOOTE VÄIKSEM
CO2 JALAJÄLG

30%

VÄHEM
SÜSINIKHEITMEID

50%

TAASTUVELEKTRI 
KASUTAMINE

100%
KIVISÖE
KASUTAMIST

NULL

TOOTE VÄIKSEM
CO2 JALAJÄLG

15%

Aastaks 2030 on meie 
eesmärk viia süsinikheitmed 
oma tehastes nulltasemele, 
vähendades samal ajal toote 
enese süsinikjalajälge 30 
protsenti võrreldes 2015. 
aastaga. Saavutame soovitu 
vaid partneritega koostöös.

Kliimamuutuse mõjud on juba 
näha – jätkuv soojenemine mõjutab 
harivata maa pinda, muutlikud 
ilmaolud omakorda saagikust ning 

seeläbi meie vaates toorainete 
hindu. Seetõttu oleme seadnud 
oma eesmärgid lähtuvalt Pariisi 
kliimakokkuleppe ambitsioonist 
saavutada globaalse soojenemise 
hoidmine alla 1,5 kraadi Celsiuse 
järgi.

NULL 
SÜSINIKUJALAJÄLGE
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Pidev energia 
efektiivsusnäitajate 
tõstmine

Tootmises 
tekkiva soojuse 
taaskasutamine

Soojusenergiaks 
maagaasi 
kasutamine

Elektrienergia 
100% taastuvatest 
allikatest

Uusimate 
tehnoloogiate 
kasutuselevõtt

CO2 VÄHENDAMISE
MEETMED

*Saku Õlletehase näitajad

CO2 EMISSIOON 
NULLI

Saku Õlletehas on alates 2015. 
aastast vähendanud tootmise CO2 
emissioone 22 protsendi võrra.
Absoluutnumbrites tähendab 
see 578 000 kilogrammi vähem 
atmosfääri paisatud CO2 heitmeid. 

Carlsberg Grupi kontserniülene 
tootmise heitkogus oli 2019. aastal 
4,9 kg CO2/hl, Saku Õlletehasel 3,3 
kg.

EFEKTIIVSUSE ALGATUSED
Saku Õlletehase energiakasutus 
on võrreldes 2015. aastaga 
vähenenud 19%.

2019. aasta lõpul võtsime 
kasutusele soojuse taaskasutuse 
süsteemi, mis annab eelduslikult 
tänavu energiasäästu täiendavad 
8%. 

2019 alustasime kontserniülese 
projektiga, millega hindame kogu 
tarneahela lõikes edusamme toote 
CO2 jalajälje vähendamisel.

SAKU ÕLLETEHASE
CO2 EMISSIOONE (kt) 

NÄITAJAD EESMÄRK

3,8

3,2

2015 2019 2030

0

4,18

2015

3,28

2019

SAKU ÕLLETEHASE
CO2 EMISSIOONIDE TASE (kg CO2/hl) 
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*Carlsbergi grupiülene hinnang; järgmine toote elutsükli hindamine viiakse läbi 2020

TOOTE ELUTSÜKKEL
Süsihappegaasi tekkimise osakaal meie toodete 
elutsükli vältel.

Põllumajandus
tooraine kasvatamine

Linnaste 
tootmine 

Õlletehased
Tootmine, pakendamine, 
hoiustamine

Pakendid
Kõikide pakendite ja 
pakkematerjalide 
tootmine ning 
kogumine

Logistika
Valmistoodete 
transport tehastest ja 
ladudest

Jahutamine
Toodete jahedas 
hoidmine jaekauban-
duses ja HoReCa 
sektoris

17% 14% 9%14% 40%6%

PAKENDIINNOVATSIOON

Pakenditega seonduv – 
nende tootmine ja ringlusest 
tagasikorjamine – moodustab 
kogu meie tarneahela CO2 
emissioonidest 40%. Oleme 
seadnud eesmärgiks vähendada 
pakendite ökoloogilist jalajälge 
ilma järeleandmisteta toodete 
kvaliteedis.

Mõned meie värskeimad 
uuendused:
• Uus, senisest 20 grammi kergem 
klaaspudel Saku katusbrändi jook-
idele
• Ettevalmistused innovaatilise 
SnapPack multipaki turule-toomiseks 
(2020 märts)
• Keskkonnasõbralikumate 
lahenduste kasutamine etikettide 
trükil
• Uudse tehnoloogia kile abil väiksem 

pakendikulu multipakkidel 
• Väiksema pakendikulu 
saavutamine senisest õhemate 
alumiiniumpurkide ja PET-pudelite 
näol

Kõik Saku Õlletehases toodetavad 
joogid on hõlmatud Eesti 
pandipakendi süsteemiga ja 
kõik meie jookide pakendid on 
tagastatavad. Eesti pandipakendi-
süsteem, kus kogutakse kokku 

üheksa pakendit kümnest, on 
eeskujuks olnud paljudele Euroopa 
riikidele alates Hispaaniast ja 
Šotimaast kuni lähiriikide Leedu 
ning ka Lätile.
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ÜHESKOOS 
KESKKONNA 
NIMEL
 
Sakus on õlut pruulitud juba ligi 
200 aastat, pisut vähem kui poole 
selle aja jooksul on õlut villitud 
ka plekkpurkidesse. Täna on ligi 
50% Saku õlledest villitud plekk-
purkidesse. Aastate jooksul on 
purged muutunud kergemaks, 
õhemaks ning tana on nad sisuliselt 
lõpmatult taaskasutatavad ning 
ühtlasi on nende tagastusmäär 
maksimumilähedane. 

Saku Õlletehas alustas 2019. 
aastal ettevalmistustega ning tõi 
2020. aasta märtsis Eestiski turule 
innovaatilise Snap Pack paki-
kinnitusega Carlsbergi kuuspakid, 
kus purke tavapärase plasti asemel 
koos hoidva liimkinnituse abil saab 
aastas säästa kümnete miljonite 
kilekottidega võrreldava koguse.

Carlsbergi kontserni arvutuste 
kohaselt kahaneb liimkinnituse 
kasutuselevõtuga plasti kasutus 
tänasega võrreldes kuni 76 prot-
senti ja koguseliselt 1200 tonni 
aastas.

Uuendusliku pakendikinnituse 
kasutuselevõtu täiendav positiivne 
mõju ökoloogilise jalajälje vähen-

damisele avaldub ka tootmise 
väiksemas CO2 emissioonis ja 
väheneb ka vajadus fossiilsete 
kütuste kasutamisele pakendamisel.

Purkide kooshoidmiseks plastiku 
asemel liimi kasutav Snap Pack 
tehnoloogia pälvis 2018. aastal 
Nürnbergis maailma joogitööstuste 
innovatsiooniauhinna (World 
Beverage Innovation Awards, WBIA) 
sotsiaalse vastutustundlikkuse ja 
jätkusuutlikkuse valdkonnas, 2019. 
aasta maailma juhtival Cannes 
Lions loovfestival tunnustati 
Carlsbergi jätkusuutlikku arengusse 
panustamise eest hõbedase 
lõvimärgisega (Silver Lion).
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Lisbeth Truelstrup Hansen,
 Professor, Taani Tehnikaülikool

 Koostöö era- ja avaliku sektori vahel 
on võtmetähtsusega toomaks kõiki seotud 
osapooli juba algfaasis ühe laua taha. Vaid 
tööstuse, teadusasutuste ja avaliku sektori 
partnerluse läbi suudame efektiivselt tegeleda 
väljakutsetega, mis on seotud vee kestliku 
taaskasutamisega.

NULL  
LIITRIT RAISATUD 
VETT
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2030 
eesmärk
1.7 hl/hl

17%
efektiivsem veekasutus 
võrreldes 2015. aasta 
baastasemega Saku 
Õlletehases

2015 baastase
3,6 hl/hl

2022 eesmärk
2.5 hl/hl

2019 näitaja 

57
heitvee ümber-
töötlemisjaama 
Carlsberg Grupis 
Saku Õlletehas 
on algatanud 
planeerimis-
protsessi heitvee-
jaama rajamiseks 
tehase
territooriumile

3.0 hl/hl

PUHAS VESI JA
SANITAARIA

2030 EESMÄRGID 2022 EESMÄRGID

VÄIKSEM
VEEKULU 

50%

PARTNERLUSED 
JAGATUD
VEERESSURSI KAITSE 
EESMÄRGIL

VÄIKSEM
VEEKULU

25%

UURIMISTÖÖD, KUIDAS 
VIIA TEHASTES VEEKULU 
ALLA TASEME 2,0 HL/HL

PARTNERLUSED 
JAGATUD VEERESSURSI 
KAITSE EESMÄRGIL

Meie eesmärk on tootmises 
veeraiskamise viimine 
miinimumini.

Joogitootjana on vesi üheltpoolt 
meie kõige mahukam tooraine, 
teisalt vajame vett oma seadmete 
puhastamiseks. 

Pideva monitoorimise ja 
mitmesuguste algatuste abil 
soovime saavutada parima 
võimaliku veekasutuse ja 
väikseima ülekulu.

NULL 
LIITRIT RAISATUD 
VETT
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VEEKULU 
VÄHENDAMINE
2019 ÜLEVAADE
Saku Õlletehase veekasutuse 
efektiivsus paranes 2018. aastaga 
võrreldes 3 protsenti ning veekulu 
suuruseks oli 3,0 hl/hl võrreldes 
tasemega 3,1 hl/hl aasta varem. 
Viimase viie aasta jooksul on efek-
tiivsus paranenud 17%.
 
Üks algatus, mis on võimaldanud 
meil veekulu vähendada, on 
õlletankide pesemisvee osaline 
taaskasutamine.

VEEKULU TOOTMISES 
(hl/hl)* 

*Grupiülene

3.6
3.1 3.03.1

2.5

2015 2017 2018 2019 2022 2030

1.7

NÄITAJAD EESMÄRK*
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 Alkoholivaba õlle turg on nii Eestis 
kui ka kõikjal mujal Euroopas viimastel 
aastatel väga jõudsalt arenenud. Kui varem 
oli tootjate portfellis reeglina üks või heal 
juhul kaks alkoholivaba alternatiivi, siis 
paljude aktiivse eluviisiga tarbijate jaoks on 
tänaseks just alkoholivabast õllest kujunenud 
eelistatuim jook.”

 Jaan Härms
Saku Õlletehase juhatuse liige

NULL  
VASTUTUSTUNDETUT 
ALKOHOLITARBIMIST
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7%
globaalne 
alkoholivabade 
õllede mahu kasv

18+
Carlsberg Grupp 
teeb koostööd 
sotsiaalmeedia-
platvormidega 
kindlustamaks, et 
turundussõnumid 
jõuavad ainult 
inimesteni, kes 
võivad seadusest 
tulenevalt alkoholi 
tarbida

TERVIS JA
HEAOLU

350%
Saku Õlletehase
müüdavate alkoholi-
vabade õllede
mahu kasv

täiendasime Eesti Õlletootjate 
Liidu eetikakoodeksit lubadusega 
eristada selgelt alkoholivabade ja 
alkoholisisaldusega jookide 
reklaamid

2030 EESMÄRK 2022 EESMÄRK

TURGUDEL, KUS 
CARLSBERG GRUPP 
TEGUTSEB, ON 
IGA-AASTASELT 
EDASIMINEK  
VASTUTUSTUNDLIKU 
TARBIMISE VALLAS

100%
MÄRGISED 
VASTUTUSTUNDLIKU 
TARBIMISE 
EDENDAMISEKS 
PAKENDITEL JA 
TURUNDUSMATERJALIDEL

100%

TURGUDEL ON 
KOOSTÖÖPROJEKTID,
MIS EDENDAVAD 
VASTUTUSTUNDLIKKU 
TARBIMIST

100%

ALKOHOLIVABADE 
JOOKIDE 
KÄTTESAADAVUS 
KÕIKJAL

100%

Toodame jooke, mida 
tarbitakse erinevatel 
seltskondlikel koos-
viibimistel ning soovime, 
et seda tehtaks vastutus-
tundlikult. 
 
Meie eesmärk on koostöös 
partnerite, valitsuste, MTÜ-de ja 
loomulikult meie toodete ostjatega 
leida need kitsaskohad, kus saame 
kaasa aidata vastututustundliku 
tarbimise teadvustamisele.  
Töötame selle nimel.

Viimase kahe aasta jooksul on 
Saku Õlletehase sortimendis 
olevate alkoholivabade õllede arv 
kasvanud üle nelja korra ja 2019. 
aastal oli ostjal valikus üheksa 
erinevat alkoholivabat õlut.

Meie eesmärk on pakkuda 
erinevaid maitseid erinevateks 
olukordadeks, kus ostja saab 
nautida parimat õlle maitseelamust 
igas olukorras.

NULL  
VASTUTUSTUNDETUT 
ALKOHOLITARBIMIST
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KOOLITUSED ON 
VÕTMEELEMENTIDEKS, 
ET SAAVUTADA EESMÄRKI 
NULL TÖÖÕNNETUST.
 Selleks ühendame kontsernisisese ja tööohutuse 
valdkonna asjatundate – nagu näiteks 3M – 
oskusteabe, et luua just meie tööstusharu eripära 
arvestavad parimad praktikad. 

2019. toimus Saku 
Õlletehases keskmiselt 4,7 

koolitust ühe töötaja kohta. Mõnel 
töötervishoiu või tööohutuse 
teemalisel koolitusel osales pea 
iga töötaja.”

 Inge Lusti
Saku Õlletehase 

personalispetsialist

NULL 
TÖÖÕNNETUST
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12
Saku Õlletehase töötajat läbis 
libedasõidu koolituse

3.3
Tööõnnetuse tõttu 
kaotatud tööaja määr 
(LTAR) 2019

100%
Saku Õlletehasesse on 
paigaldatud kõikjale 
infomaterjalid 5 Elupäästva 
Reegliga 

TÖÖHÕIVE JA
MAJANDUSKASV

2030 EESMÄRK 2022 EESMÄRK

NULL TÖÖÕNNETUSE 
TÕTTU KAOTATUD 
TÖÖAEGA

ÕNNETUSTE ARVU 
VÄHENEMINE IGA-
AASTASES VÕRDLUSES

Töötajate ohutuse ja 
tervise tagamine on 
Saku Õlletehase ja kogu 
Carlsberg Grupi äritegevuse 
lahutamatu osa.
 
Iga-aastaselt koostame ettevõtte-
sisese töökeskkonna parandamise 
tegevusplaani, mida monitoorime 
ja täiendame jooksvalt.

 
2019. aastal viidi läbi kõikide 
keskastme juhtide põhjalik koolitus 
tööohutuse ja -turvalisuse teemal, 
mis hõlmas lisaks füüsilisele turva- 
lisusele ka küberturvalisuse 
ja nutihügieeni reegleid. 

NULL 
TÖÖÕNNETUST
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2019 NÄITAJAD

Carlsberg Grupi lõikes kahanes 
õnnetustest tingitud tööaja näitaja 
(lost time accident rate, LTAR) 2018. 
aasta tasemelt 4,3 tasemeni 3,7. 
Kogu grupis toimus õnnetusi, millega 
kaasnes tööaja kadu 146. Saku Õlle- 
tehasel täitus 2019. aastal 1000 päeva 
tööõnnetusteta (aasta kokkuvõttes 
kujunes LTAR-tasemeks siiski 3,3) 

5 ELUPÄÄSTVAT REEGLIT

Carlsberg Grupis, sh Saku Õlle- 
tehases, on juurutatud organisat-
siooniüleselt 5 Elupäästvat Reeglit, 
millega kaasneb põhjalik koolitus-
programm koos kõikjal ja kõikidele 
töötajatele nähtavate infomaterjali- 
dega. Reeglid on järgmised: 
#1. Järgi alati liikluseeskirja (tehases ja 
väljaspool)
#2. Järgi alati seadmete sisse-välja- 
lülitamise protseduure
#3. Turvaabinõusid või –lukke ei tohi 
kunagi eemaldada, neid eirata või 
kahjustada
#4. Järgi alati turvanõudeid töötades 
maapinnast kõrgemal
#5. Järgi alati ohutasemega ruumi- 
desse sisenemisel kehtestatud 
reegleid. 

Inimesed, kes töötavad kõige ohu-
altimatel ametikohtadel, läbivad 
alati üks-ühele isikliku koolituse. 
5 Elupäästva Reegli järgimist moni-
tooritakse ja hinnatakse jooksvalt. 
5 Elupäästvat Reeglit on meie A&O, 
kui me räägime töökeskkonna ohutus-
est, kuna meie kõige kõrgema taseme 
prioriteet on kolleegide ohutus ja 
heaolu. 

EESMÄRK

TÖÖAJA KAOTUSE PÕHJUSTANUD 
ÕNNETUSTE ARV*

* Grupiülene

2015 2017 2018 2019 2030

NÄITAJAD

312

183 169 146

0
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Õlletootmine loob lisandväärtust ja panustab 
kohalikku majandusse. Carlsberg Grupp panustab 
enam kui sajas riigis majandusse läbi tootmise, 
tarneahela ning kaubandus- ja teenindussektori. 
Saku Õlletehase tegevus mõjutab otseselt enam 
kui tuhandet ettevõttevälist töökohta Eestis.

MAJANDUSLIK 
PANUS
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töökohta logistika- 
ja tarneahelas 

++
Saku töötajat 
loob Eestis10 14 11töökohta 

teenindussektoris14 töökohta
jaekaubanduses

TÖÖHÕIVE JA
MAJANDUSKASV

MEIE TEGEVUS LOOB 
LISANDVÄÄRTUST 
KOGU VÄÄRTUS-
AHELA ULATUSES

300 TÖÖTAJAT
Saku Õlletehases töötas 2019. aastal 
keskmiselt 300 inimest, muutudes 
mõnevõrra hooajaliselt. Kogu Carls-

berg Grupis töötas eelmisel aastal üle 
40 000 inimese. Töötajate hulgas on 
oma ala parimad spetsialistid tootmise, 
logistika, turunduse, müügi, finants ja 
paljudest muudest valdkondadest.

TÖÖKOHTADE LOOMINE 
TEISTES SEKTORITES
Õlletootmise sektor annab tööd veel 
sadadele inimestele teistes vald- 
kondades. 

Arvestuslikult on Saku Õlletehase 
keskmiselt 300 töökohaga otseselt 
seotud 1200 töökohta Eestis teistes 
valdkondades, sh teenindus- ja 
jaekaubandussektoris (tuginedes 
maineka audiitorfirma Ernst & Young 
poolt mõne aasta eest läbi viidud 
vastavale uuringule).

MAJANDUSLIK PANUS 
ÜHISKONDA
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PANUS 
MAJANDUSSE
KOGU ETTEVÕTTE POOLSET 
PANUST MAJANDUSSE 
SAAB MÕÕTA OTSESELT JA 
KAUDSELT.

Otsene panus maksude näol oli 
2019. aastal 35,6 miljonit eurot. 
Sellele lisandub veel kaudne 
panus, nt kaasnevad töökohad 
ja neilt makstavad maksud 
(käibemaks, tööjõumaksud). 
Samuti tarnijatele kaupade ja 
teenuste eest makstav tasu. 
 
Carlsberg Grupi globaalne 
majanduslik lisaväärtus oli 
96 miljardit Taani krooni 
(12,85 miljardit eurot), sellest 
maksupanus 44 miljardit Taani 
krooni (5,9 miljardit eurot).

miljonit

35,6
Kogu Saku Õlletehase

maksupanus

aktsiisid

käibemaks

sotsiaalmaks

kinnipeetud tulumaks

muud maksud

26,4
mln

5,5 mln

2,2 mln

1,21mln

0,35 mln
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Saku Õlletehase AS
Tallinna mnt. 2
Saku alevik 75501, Harjumaa
Telefon 6508 400 
saku@saku.ee


