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“Mis ajendab e�evõtet 
viima ellu tegevusi, mis 
raputavad sektorit ja loovad 
paradigma muutuse 
kogu ühiskonnale?”
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Maailm rohepöördes
United Nations 17 eesmärki

Paris Agreement 2015

EU Green Deal – kliimaneutraalsus Euroopas, 
maailma esimene kliimaneutraalne „blokk“

Greta Thunberg

Hiina kliimaneutraalsus 2060

USA astus välja Pariisi kokkuleppest 4. november

Venemaa esialgu suurendab kasvuhoonegaase ja siis hakkab vähendama

India pole tähtaegu andnud, kuid presenteerib suurelt oma plaane
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Klientide maailmavaade 
ja väärtused
Suurkorporatsioonid võtavad väga tõsiselt 
jätkusuutlikkuse ja kliimaneutraalsuse teemat, 
paljudele on see tänaseks osa ärikultuurist ja 
igapäevasest mõ�eviisist. 

Äriambitsioonist on saanud elustiil. 
Tugevalt mõjutavad kliimaneutraalsuse 
levikut                       ´id, kelle „DNA“ ongi 
jätkusuutlik mõ�eviis ja tegutsemine.

start-up
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Klientide maailmavaade ja väärtused
Business to Business äris, näitena väljavõ�ed kliendinõuetest:
The supplier implements an internationally recognized environmental management system

The Supplier sets and publicly communicates targets in the domain of environmental protection

The Supplier is publicly reporting on its greenhouse gas emissions, including emissions of upstream 
activities, in line with the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard as well as 
its emissions of other hazardous substances.

The Supplier ensures that its operations do not directly contribute to deforestation or loss of biodiversity

The Supplier has formulated mandatory sustainability requirements for its suppliers and subcontractors

. . . ehk siis täna tegelikult ei ole enam võimalik premium-klassi toodete turul müüa 
ilma e�evõ�e jätkusuutliku mõ�eviisita
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Omanike väärtushinnangud
Kohaliku jätkusuutliku maaelu väärtustamine

Ärikasum makstakse välja farmeritest omanikele 
ehk siis raha liigub tagasi kohalikku maaellu

Kvaliteetne ja puhas toit – alati ja ilma kompromissideta

Maailmaklassi juustu ja proteiinipulbri tootja

Jätkusuutlik kasv

Jagatud sotsiaalne vastutus

Loomade heaolu

Loodusest hoolimine
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Õiglane piimahind

Süsisniku jalajälg per piima kg

Kasvuhoonegaaside mõõtmine 
ja raporteerimine

Taastuvenergia osakaalu suurendamine

Süsinikneutraalsed tootmisprotsessid

Maailmatasemel Hooliv Farm

Jätkusuutliku pakkematerjali 
kasutuselevõ�

Ringmajanduse rakendamine

Vastutustundlik tarneahel

Loodusrikkuse suurendamine

Teooriast praktikasse
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Väärtused, millest me kõik hoolime 
nõuavad ühist panustamist
Panustame ühiskonna ja tarbija harimiseks ja suunamiseks keskkonnasäästlike ja 
jätkusuutlike valikute suunas
Finantsressursi kulu CO2 ja kasvuhoonegaaside arvutusteks sertifitseeritud keskkonnas
Investeeringud taastuvenergiasse, pikk tasuvusaeg
Märkimisväärne piima tootmise hinna tõus farmeritele läbi range 
farmistandardi ja loomade heaolu
Tootmiskulu tõus läbi antibiootikumide tõhusama kontrolli
Jätkusuutlik pakkematerjal on väga kallis
Rohealade jätmine piirab intensiiv-põllumajandust, vähendades 
potentsiaali kasumit teenida
Sojasöödast loobumine pikemas perspektiivis tähendab ka piima hinna tõusu
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Paradigma muutus

Meie, Epiima jaoks on paradigma juba muutunud

Põlvkonna muutus – valmidus maksta õiglase 
maailma eest, valmidus toote eest õiglast hinda maksta

Praeguse põlvkonna eneseteadvustus – 
sa oled see, mida sööd
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Jätkusuutlik 
ja hooliv Epiim

Loodusrikkus:
roheluse ja loodus-
keskkonna kaitse

CO2 jalajälg 
per kg piim Kasvuhoone-gaaside 

mõõtmine ja 
raporteerimine

Taastuv-
energia osakaalu 
suurendamine %

Süsinik-
neutraalsed tootmis-

protsessid

Antibiootikumide 
jääkide 0-tolerants

Maailma-
tasemel 

Hooliv Farm
Jätkusuutlikkuse 

Aastaaruanne

Boonus-
programm

Innovatsioon

RTRS soja/soja 
sööta ei kasutataRingmajandus: 

oma/kodumaine sööt, 
biogaas, taaskasutatav/

Ümber-töödeldav/
komposteeritav plastik

Vastutus-tundlik 
tarnijaahel

Jätkusuutlik 
pakend

% Naissoost 
talunike 
osakaal

Vesi ja 
vee-kasutus

Loodus-vaatluse, 
matka – ja 

ra�arajad/km
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Tänud kuulamast ja 
kaasamõtlemast!


