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Tulevaisuuden 
ruokayhtiö IHMISET

• monipuolinen ja terveellinen ruoka

• elinvoimainen tuottajayhteisö

• hyvinvoiva henkilöstö

• turvallinen työympäristö

LUONTO

• hiilineutraali ruokaketju 2040

• luontaiset vesivarat

• ympäristöystävälliset pakkaukset

• eläinten hyvinvointi

• luonnon monimuotoisuus

VASTUULLINEN VAURAUS

• kannattava liiketoiminta

• vastuullinen omistajuus

• hyvinvoiva yhteiskunta



Ilmastonmuutos vaatii tekoja kaikilta toimialoilta
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Ilmastopäästöt Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa

Ruoantuotanto 20 % Energiantuotanto ja 
lämmitys 35 %

Liikenne 25 %
Teollisuus ja

rakentaminen 20 %Ruoantuotanto sisältää elintarviketeollisuuden 

ja maatalouden päästöt. 

Lähde: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_AIR_GGE/default/table

Lihantuotannon osuus 

ruoantuotannosta

noin puolet



Matka kohti hiilineutraaliutta vaatii päättäväistä työtä koko ruokaketjussa
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HKScanin

päästöt

yhteensä 2019

Scope 1 & 2

2,4
Mt Co2e

5 %

Oma tuotanto

Tuotantolaitosten käyttämä

energia: prosessit, lämmitys

ja jäähdytys

Scope 3

95 %

Alkutuotanto,

pakkaukset, logistiikka, 

jätteet
Ilmastopäästöt on laskettu koko 

ruokaketjussa maatiloilta kuluttajille. 

KPMG on validoinut tietojen 

tarkkuuden ja kattavuuden.



Vähennämme

alkutuotannon

päästöjä yhteistyössä 

sopimustuottajiemme 

kanssa
(scope 3)

REHUT1 PELTOVILJELY2 LANTA3
Pienennämme rehujen 

ilmastovaikutuksia edistyneillä 

viljelytavoilla ja yhteistyöllä 

rehutoimijoiden kanssa.

Edistämme peltojen

hiilensidontaa.

Parannamme maankäytön 

tehokkuutta.

Edistämme kiertotaloutta 

hyödyntämällä lantaa 

energiantuotannossa

ja kasviravinteina.



Agrofood Ecosystem® visio
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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



Agrofood Ecosystem® kehittää yhä kestävämpää lihantuotantoa

• Ensimmäisessä vaiheessa 

27 pilottitilaa Suomessa

• Mukana siipikarja-, sika- ja nautatiloja

• Tiivistä yhteistyötä HKScanin, 

sopimustuottajiemme sekä 

asiantuntijayritysten ja 

tutkimusorganisaatioiden kanssa

• Pilottitiloilla tutkitaan uusia kestäviä 

toimintatapoja 

• Parhaat käytännöt skaalataan 

laajempaan käyttöön

Hankkeen lähtötilanne: 27 ensimmäistä pilottitilaa

Liperi

Salo

Ilmajoki, 

Alavus

Sastamala, 

Huittinen

Oripää, LoimaaAura

Eura, Säkylä, 

Kokemäki



Hiilineutraali ruokatuotanto 2040
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PRESENTER NAME

71 %

3 %

16 %

10 %

Esimerkki: Broilerin hiilijalanjäljen 
muodostuminen (VTT 2020)

Eläinten rehu

Energia

Lanta

Muu (kuivike, vesi)



Case CO2e broileri: alkutuotannolla keskeinen rooli

Alkutuotanto

Rehu Eläin

Käsittely Kuljetus

CO2e 

% totaalista
80 % 2 % 8 % 8 %

• Lannoitteet

• Maaperän hallinta

• Siemenet

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Lannan käsittely

• Eläinten käyttäytyminen

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Kuljetuksen päästöt

HKScan

”Datankäsittely”

Kuluttaja

2 %

Asiakas 
(VK & FS)

Kuljetus

Vähittäiskauppa

Food service 

asiakas

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Pakkausmateriaalit

• Energia

• Materiaalin käyttö

• Veden käyttö

• Kuljetuksen päästöt

CO2e



• Taustaksi
• Kolme koetilaa, 2* herne ja 1*härkäpapu

• Hernelohkoilla verrokkina tavanomainen lannoite

• Härkäpapulohkolla kaksi koealaa, toinen kevytmuokattu ja toinen suorakylvetty, verrokki nollaruutu

• Johtopäätöksiä ja muuta pohdintaa
• Kasvustoarvio ja sadonmuodostuskyky molemmilla lannoituksilla samaa luokkaa 

• Kierrätyslannoitteen käytettävyydessä haasteita

• Lannoitusvaikutuksessa osin ristiriitaisia tuloksia (tuotteen tasalaatuisuus?)

• Kustannustehokkuus, sopivuus eläintuotantotilan tuotantotapaan?

• Varmuus tuotteen puhtaudesta

• Muutos maaperän hiilensidontaominaisuuksissa

• Kuluttajamielikuva käytettyjen lannoitteiden alkuperästä

HKScanin lannoitekokeet kierrätyslannoitteella (v.2020)



Luotettavaa primaaridataa pelloilta !

Automaattisen datan keräilyn, 
visualisoinnin, analysoinnin ja 
mittausmenetelmien kehitys ja 

pilotointi.

Kiitos yhteistyökumppaneille
Yara, Datasense, Vaisala, Luke, 

Ilmatieteen laitos

Kerääjäkasvi, koelohkot

Automatisoitu hiilivuoanalysaattori

Sensorit NDVI (kasvillisuuden 

kvantitointi)

Ohrapellon hiilidioksiditaseen muutos 8.7.2020
Kuvat: Datasense Oy

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


Tulokset nopeasti käytäntöön – HKScan ilmastokoulutus




