
Green Origin Inside –  
Ilmastovastuullisella kaasulla täytetyt 
kaasupullot



Kestävämmän tulevaisuuden puolesta
Me Air Liquidella toimimme aktiivisesti kestävän kehityksen hyväksi tarjoamalla 
asiakkaillemme vähähiilisiä ratkaisuja. Siksi olemme alan edelläkävijänä luoneet uuden 
Green Origin -konseptin.  Tämän ainutlaatuisen konseptin avulla voimme vähentää 
hiilidioksidipäästöjä yhdessä asiakkaidemme kanssa.
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Green Origin -konseptiimme kuuluvat seuraavat 
tuotteet:

• Green Origin -kaasu, ilmastovastuullinen nestemäinen kaasu (typpi, happi, argon ja hiilidioksidi).

• Green Origin Inside, ilmastovastuullisella Green Origin -kaasulla täytetyt pullot. 

Sitoumuksemme
Suurimmat ilmastovaikutukset, jotka syntyvät myymiemme kaasujen elinkaaren aikana, johtuvat 

tuotantoprosesseissa käytettävästä sähköstä sekä kaasujen kuljetuksesta. Toimitamme Green 

Origin Inside -kaasupulloja noudattaen Green Origin -periaatteitamme:

• Green Origin -merkitty nestemäinen kaasu tuotetaan käyttäen uusiutuvaa energiaa 

(alkuperävarmistettua pohjoismaista tuuli- ja vesivoimaa).

• Hiilidioksidipäästöt, jotka aiheutuvat tuotteiden kuljettamisesta tuotantolaitokselta 

täyttölaitoksille hyvitetään sataprosenttisesti Gold Standard Foundation- ja Plan Vivo 

-säätiöiden hyväksymien päästöhyvitysprojektien kautta.

• Täyttölaitoksilla käytettävä energia on uusiutuvaa energiaa (alkuperävarmistettua pohjoismaista 

tuuli- ja vesivoimaa). 

• Green Origin -konseptimme noudattaa ISO 14021 -standardia, ja kolmas osapuoli tarkastaa 

toiminnan säännöllisesti.

• Ilmastotavoitteidemme mukaisesti pyrimme jatkuvasti vähentämään energiankäyttöämme sekä 

tuotannosta ja kuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Hallintajärjestelmämme, johon myös Green Origin kuuluu, on sertifioitu standardien ISO 9001,  

ISO 14001 ja ISO 50001 (vain Tanskassa) mukaisesti.

Green Origin Inside -kaasuja ovat typpi, happi, argon ja hiilidioksidi 

sekä näiden kaasujen seokset. 
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Green Origin Inside -kaasupullot 
sisältävät ilmastovastuullista kaasua, 

joka on tuotettu ja täytetty käyttämällä 
pohjoismaista uusiutuvaa tuuli- ja 

vesivoimaa. Hiilidioksidipäästöt, jotka 
aiheutuvat tuotteiden kuljettamisesta 

tuotantolaitokselta täyttölaitoksille 
hyvitetään sataprosenttisesti.  

Pullojen kuljettamisesta aiheutuvat  
hiilidioksidipäästöt eivät kuulu konseptiin. 
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Valitsemalla Green Origin Inside 
-kaasupullon voit:
• Edistää kestävää kehitystä ja vähentää toimitusketjusi hiilidioksidipäästöjä. 

• Laskea, paljonko päästövähennyksiä Green Origin Inside -kaasupullojen avulla on saatu aikaan.  

Saat vuosittain nähtäväksesi kolmannen osapuolen tarkastaman hyväksyntätodistuksen. Se  

sisältää yhteenvedon kansallisesta ympäristön hyväksi tehdystä työstä, jossa sinäkin olet mukana.
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Green Origin Inside -kaasuja ovat typpi, happi, argon ja hiilidioksidi sekä näiden kaasujen seokset. 

Air Liquide Finland Oy 
Yrttipellontie 1 C
90230 Oulu 

www.airliquide.fi

Maailman johtava teollisuuden ja terveydenhoitoalan kaasuja, teknologioita ja palveluja tuottava yritys.  
Air Liquide toimii 78 maassa ja sillä on 64 500 työntekijää ja se palvelee yli 3,8 miljoonaa asiakasta.
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Yhteystiedot
Sähköposti: asiakaspalvelu.finland@airliquide.com
Puh. 020 779 0586


