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Weekend Snacks – ekohenkinen, Norrgårdin perheen omistama yritys 

• Intohimomme: hyvä makuelämys ja mielenkiintoiset, edukseen erottuvat tuotteet

• Helppoja, kevyempiä ja maistuvia välipalaelämyksiä ja hyvän mielen tuotteita, ilman turhia lisäaineita

• Erilaisiin ruokavalioihin sopivia tuotteita – gluteenittomia, vähälaktoosisia, laktoosittomia   ja 

vegaanisia

• Makuasialla jo 25 vuotta - jatkuvasti uusiutuvana ja kehittyvänä. 
• Suunnannäyttäjinä toimme ensimmäisenä markkinoille mm. sarjan maustettuja snacks-tuotteita 1996 (suolattujen rinnalle), 

2010-luvulla: Snacks-sekoitukset, 2017 kotimaassa valmistetut, reilusti maistuvat Hummus-, Linssi- ja Quinoa snacksit

• Tehtaan laajennus 2019 – kolme uutta tuotantolinjaa

• Paremmat mahdollisuudet hyödyntää lähialueemme raaka-aineita sekä elintarviketeollisuuden sivuvirtoja

Sipsiverstaamme Kaskisissa
Valmistamme rapeat herkkumme Länsirannikolla, 

Suomen pienimmässä kaupungissa

• Gluteeniton tehtaamme pyörii kokonaan 

tuulivoimalla 

• Pakkauksemme sopivat 

muovikierrätykseen



VASTUULLISUUS JA KIERTOTALOUS
OVAT MEILLÄ GEENEISSÄ

• Perustajamme Börje aloitti herkullisten peruna-

tuotteiden kehittämisen jo vuonna 1975. Hän toimi jo 

silloin kiertotalouden periaatteiden mukaan ja pyrki 

hyödyntämään perunasta koko mukulan – mm. 

perunahiutaleena

• Perunahiutaleen sivuvirroista  hän tuotti biokaasua, ja 

siitä edelleen sähköä myyntiin jo 1980-luvulla

• 1990-luvulla hänelle myönnettiin viinantekolupa, 

perunahiutaleen sivuvirtojen hyödyntämiseksi 

• 1990-luvulla ST1 perusti ensimmäisen teollisessa 

mittakaavassa toimivan bioetanolilaitoksen Norrgårdin 

perunahiutaletehtaan yhteyteen 



VASTUULLISUUS – EI PUHETTA, VAAN TEKOJA

1. Weekend Snacksin tehdas ja koko tuotanto toimivat tuulivoimalla

Ilmavesilämpö-pumpulla olemme vielä tehostaneet ja leikanneet energian 

käyttöämme 40%. Kuuman tuuletusilman talteenotto ja kierrätys. Mietitään 

aurinkoenergiaa. 

2. Pakkaustemme kierrätettävyys on meillä aina design-kriteeri. 
Testaamme ahkerasti myös uusia ekologisempia materiaalivaihtoehtoja.

3. Hankinnat tehdään aina mahdollisimman läheltä

4. Tuotantoprosessi on optimoitu jätteiden minimoimiseksi ja 

mahdollinen ylijäämä hyödynnetään fiksusti 
esim. öljy sertifioidulle käyttäjälle, pahvi kiertoon, jäteveden tärkkelys hyödyllinen 
jätevesilaitokselle 



Kehitimme 3in1 MIX:lle kompaktimman pakkaus-

formaatin - ME:ssä 25 pussia aiemman 12 tilalle. 

Lavalle mahtuu 272 pussia lisää

✓ Pienentää pakkausmateriaalin ja kuljetusten

ympäristökuormitusta

✓ Säästää hyllytilaa ja vähentää hyllytyskertoja

✓ Säästää varastotilaa

YMPÄRISTÖFIKSU PAKKAUS



• Vastuullisuusstrategia ja –ohjelma määritelty. Seuraavaksi: 
Code of Conduct ja vaatimukset hankintaketjulle, Vastuullisuusviestinnän lisääminen kaikissa kanavissa, Hiilijalanjälkilaskenta 
työn alla

• Otettu käyttöön uudet tuotantolinjat (sipsilinja, extruusio), jotta voimme entistä paremmin 

tarjota lähialueemme raaka-aineista olevia tuotteita

• Lähituottajien ja ruokateollisuuden sivuvirtoina syntyviä raaka-aineita ovat tulossa 

hyötykäyttöön uusien tuotteidemme valmistuksessa.

SEURAAVAT ASKELEET



Lokakuussa markkinoilla

Norrgårds’ Artisan Gourmet: 

FROM LOCALLY GROWN RESCUED POTATOES



HAEMME MYÖS KANSAINVÄLISTÄ SPARRAUSTA

... 6. sija, 
jäimme pisteen verran finaalista



• Hiilijalanjäljen laskentaperiaatteet on hyvä ymmärtää oman firman kannalta ylätasolla, 

mutta itse laskenta on niin spesiaalitiedettä, että se kannattaa jättää asiantuntijoille

• Ostot kannattaa keskittää (esim. sähkö, poltto-aineet, kuljetukset). Silloin saa helposti 

dataa, mitä ja miten paljon on ostettu. 

• Myy mahdollisimman suurissa erissä ja mieluiten vapaasti tehtaalta
Ei aina onnistu. Juhlapuheista huolimatta, tilausvolyymeihin voi olla hankala vaikuttaa 

• Mieti miltä paikkakunnalta palkkaat työntekijät

• Hoida kokoukset etänä ja vältä matkustamista. Jos matkustat, kulje mahdollisimman 

paljon julkisilla tai sähköautolla

HIILIJALANJÄLKILASKENTA:

YLLÄTYKSIÄ, OPPEJA JA SUOSITUKSIA


