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Euracon Oy on tiedustanut yhteiskuntavastuunsa panostamalla kestävään kehitykseen ja 
tulevaisuuden toiminta edellytyksiin. Yhteiskuntavastuu on osa yrityksen maineeseen ja 
menestymiseen vaikuttavista kilpailutekijöistä. Ympäristö on olennainen osa yrityksen 
vastuullista toimintaa taloudellisen ja sosiaalisen vastuun ohella. Taloudellinen menestys 
mahdollistaa hyvinvoinnin tuottamisen myös yrityksen ympäristöön. 
 
Euracon Oy on aina pitänyt luontoa ja ympäristöasioita tärkeänä sekä toiminnassaan että 
tuotteiden kohdalla.  
 
Euracon oli yksi ensimmäisistä yrityksistä joka aloitti kahvisuodatinpussien valmistuksen 
valkaisemattomasta paperista, eli paperin valmistuksessa ei käytetty klooria. Tänään 
tosiaan myös valkaistu paperi on kloorivapaa. 
Kahvisuodattimien valmistuksesta tuleva jätepaperi myydään takaisin paperin 
valmistajalle, joka käyttää tämän uudestaan tuotannossaan, näin ollen mitään paperia ei 
mene hukkaan ja kaatopaikalle vaan kaikki tulee hyötykäyttöön. 
 
Olemme tuoneet markkinoille mm maatuvia kerta-astioita sekä yleisliinaa suurkeittiöitä ja 
kotitalouksia varten. 
 
Tällä hetkellä panostamme voimakkaasti tuotekehityksemme kuitupohjaisiin tuotteisiin, 
kuten esim. kartonkivuokiin. Uudet kartonkivuoat antavat elintarviketeollisuudelle 
mahdollisuuden luopua alumiini- ja muovirasioista ja siirtyä kierrätettäviin kuitupohjaisiin 
vuokiin. 
 
Yrityksemme on myös Pakkausalan ympäristörekisterin PYR Oy:n jäsen. Tämä tarkoittaa 
että Euracon huolehtii markkinoille toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä EU:n 
direktiivin 94/62/EY ja valtioneuvoston päätöksen 962/1997 mukaisesti. 
 
Yrityksellä on vastuu ympäristöstä. Sen on oltava selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista, tunnettava lainsäädäntö ja noudatettava sitä, kehitettävä jatkuvasti 
toimintaansa ympäristöystävällisempään suuntaan ja tunnistettava muutostarpeet ja 
otettava ne huomioon. 
Päästöjen vähentäminen on eräs keskeisistä tavoitteista. Ympäristöjohtaminen on yhä 
tiiviimmin liitettävä osaksi yrityksen muuta johtamista. Ympäristöjohtamisen avuksi on 
kehitetty erilaisia hallintajärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ympäristönsuojelua 
tasapainoissa yrityksen teknisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa.’ 
Yleisin ympäristöjärjestelmämalli on ISO 14001-standardi. Tämä ympäristösertifikaatti on 
myönnetty Euraconille tammikuussa 2006. Sertifioitu ja säännöllisesti auditoitu 



ympäristöjärjestelmä on osoitus yrityksen ympäristöasioiden järjestelmällisestä 
huomioonottamisesta jokapäiväisessä toiminnassa. 
 
Euracon oli myös ensimmäisten yritysten joukossa, jotka hyväksyttiin teollisuuden 
energiasäästösopimukseen tavoitteenaan pienentää energian ominaiskulutuksia ja luoda 
toimintamalleja, joiden ansiosta energiatehokkuus tulee osaksi yrityksen arkea. 
 
Ajatukseen kestävästä kehityksestä liittyy energia, joka on luotettava, taloudellista, 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävää ja ympäristöystävällistä. 
 
Kun viime vuonna keskustelimme yrityksessämme että meidän pitää uusia öljysäiliömme 
ja mahdollisesti myös öljypannua, nousi keskusteluissa esiin että voisimme myös 
lämmittää kiinteistöämme biopolttoaineella, hakkeella. 
Asiat etenivät nopeasti, ja nyt voimme tyytyväisinä katsella uutta hakelämmitys keskusta 
joka on jo muutamana kuukautena lämmittänyt kiinteistöämme. 
Tämähän myös tarkoittaa sitä että emme enää tule käyttämään öljyä lämmitykseen. 
 
Olemme tyytyväisiä tähän päätökseemme ja ylpeitä että olemme jälleen siirtyneet 
luontoystävällisempään toimintaan. 
 
Haluan kiittää Euran Energiapalveluosuuskuntaa hyvin alkaneesta yhteistyöstä ja toivon 
sen jatkuvan samansuuntaisena kestävän kehityksen merkeissä. 
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