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Matkalla
monipuoliseksi 
ruokataloksi

• Liikevaihto

1 815 M€ (2021)

• Vertailukelpoinen liiketulos 

14,5 M€ (2021)

• Kotimarkkina-alueet:

Suomi, Ruotsi, Baltia ja 

Tanska

• 7000 työntekijää

Tavoitteena hiilineutraali 

ruokaketju 2040 loppuun 

mennessä

Paikallista ruokaa, 

vahvat brändit

Osa terveellistä 

ruokavaliota

Mukana monipuolisissa 

ruokahetkissä



Herkullista ruokaa kuluttajien 

arvostamilta ja tutuilta brändeiltä

Brändimme

Kasvis-

konttori Oy

Kumppanuudet



Luonto: vastuullisuustyötä koko ruokaketjussa
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oman tuotannon 

ilmastopäästöt 2019-2021
tavoite: hiilineutraalius 2025 loppuun mennessä

-60 %

100 % hiilineutraalia sähköä

kierrätettäviä pakkauksia 
tavoite: 100 % 2025 loppuun mennessä70 %

Luvut vuodelta 2021

Tutkimme 

ilmastoystävällistä 

alkutuotantoa 

80 pilottitilalla

50 000 
tilakäyntiä

vuodessa

ilmastovaikutukset koko 

ruokaketjussamme
tavoite: hiilineutraalius 2040 loppuun mennessä

2,4 MtCO2e



Zero Carbon 2040 -

data ja faktat 



Agrofood Ecosystem kerää alkutuotannon dataa 

19.9.2022

Miten
• Agrofood Ecosystem kattaa koko 

lihatuotannon ja varmistaa relevanttien 

toimijoiden (yritykset, alkutuottajat ja 

tutkimus) liittymisen ekosysteemiin

• Ekosysteemi kerää tietoa ja parhaita 

käytäntöjä digitaalisten työkalujen 

avulla

• Green IFRS/hiilitase

Miksi
• Ympäristön kestävyys & eläinten 

hyvinvointi ovat avainasemassa 

lihantuotannossa

• Luotettavan tiedon puute ja 

vilkkaat keskustelut 

sosiaalisessa mediassa 

aiheuttavat ilmasto-

ahdistusta/pelko

• Meidän on johdettava muutosta 

ja otettava ajajan paikka

• Opimme samalla oman 

hiilitaseen hallintaa

Tavoite
→ Kehittää kestävyyttä ympäristön 

kannalta & eläinten hyvinvointia 

kerätyn datan avulla

→ Digitaalisesti tuotettu ja jäljitettävissä 

oleva tieto kestävyydestä ja eläinten 

hyvinvoinnista jaetaan asiakkaille

→ Tavoitteena parantaa seuraavia 

asioita:

• CO2 jalanjälki

• H2O jalanjälki

• Eläinten hyvinvointi

• Rehevöityminen

• Biodiversiteetti

&



Agrofood Ecosystem® visio

7
19.9.2022

PRESENTER NAME

Digitaalinen eläinten 
hyvinvoinnin laatu-

protokolla 

CO2

25% pienempi hiilijalanjälki 
alkutuotannossa

Hiilineutraali ruokatuotanto 
vuonna 2040

H20
Vesijalanjäljen 

optimointi

Rehevöityminen &
Luonnon moni-

muotoisuus 

Kasvatamme koko 
ketjun lisäarvoa 
kaupallistamalla 
edistyksellisen 

vastuullisuustyömme

“Plug in” –
ratkaisu 

asiakkaille, 
kuluttajille, 

regulaattoreille 
ja sijoittajille



Tulokset nopeasti käytäntöön



Raakadataa ja rajapintoja



Case CO2e broileri: alkutuotannon datalla keskeinen rooli

Alkutuotanto

Rehu Eläin

Käsittely Kuljetus

CO2e 

% totaalista
80 % 3 % 7 % 7 %

• Lannoitteet

• Maaperän hallinta

• Siemenet

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Lannan käsittely

• Eläinten käyttäytyminen

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Kuljetuksen päästöt

HKScan

”Datankäsittely”

Kuluttaja

3 %

Asiakas 
(VK & FS)

Kuljetus

Vähittäiskauppa

Food service 

asiakas

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Pakkausmateriaalit

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Kuljetuksen päästöt

CO2e



Pellon hiilitase: päästöstä nieluksi !
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https://www.hkscan.com/fi/vastuullisuus/agrofood/data/

https://www.hkscan.com/fi/vastuullisuus/agrofood/data/


Esimerkki hiilitaseesta koko kasvukaudelta 

Kasvu

Tähkiminen ja tuleentuminen

Korjuu
Ei maanpeitekasvia

Pä
äs
tö

Si
d
o
n
ta

Pensastumisvaiheessa NDVI oli maksimissa 
(0.8) ja sidonta erittäin voimakasta. Kuivuus 
ei tuntunut menoa haittaavan!

16.6.2021



Eläinten hyvinvointi – case Kariniemi
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PRESENTER NAME



Eläinten hyvinvointi – case Kariniemi
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PRESENTER NAME



Sivuvirtojen merkitys



HKScanin sivuvirtojen käsittely – Honkajoki Oy

Atria & HKScan



Luotettava tieto parantaa myös tilojen tuottavuutta

”Maaperän hiilivaraston kasvu merkitsee 

multavuuden kasvua ja viljelyominaisuuksien 

parantumista”*

* Luonnonvarakeskus (2019)”Maanparannusaineiden hiilltasevaikutuksen mallinnus”

Tulevaisuuden maataloustuotanto

on osa uudenlaista ruokaekosysteemiä, 

jonka kaikki osat on digitaalisesti integroitu

toisiinsa. 



19.9.2022

Kiitos !


