
Kaupan yritykset 
valitsivat  
yllättävimmän 
ja rohkeimman 
ilmastotekonsa!
Pyysimme viittä yritystä  
valitsemaan, mitkä ovat niiden   
ilmastoteoista parhaat tiettyjen 
kriteerien pohjalta. 

Kysyimme, 
1. Mikä on yllättävin kuluttajille suunnattu ilmastotekonne?
2. Mikä on yrityksenne rohkein ilmastoon vaikuttava teko?  
3. Mikä on iso tulevaisuuden ilmastotekonne? 

Vastaajina: Kesko, SOK, Lidl, Tokmanni ja Ikea Suomi



Kesko: K-Ostokset-palvelu
TÄLLÄ HETKELLÄ datapohjainen palvelu näyttää asiak-
kaalle ruokaostosten kotimaisuustason ja tekee ehdotuksia 
tuotteista, joilla ostoskorin kotimaisuutta voi kasvattaa. 
Käyttäjiä on lyhyessä ajassa kertynyt kymmeniä tuhansia. 
Loppuvuodesta 2019 tuomme palveluun mittarin, joka kertoo 
ruokaostosten hiilijalanjäljen. 

HALUAMME MAHDOLLISTAA asiakkaillemme kestävän 
elämäntavan – oli kyseessä sitten arjen ruokailu, liikkumi-
nen tai asuminen. Näistä muodostuu 75 prosenttia keskiver-
tosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Monet yritykset arvioivat 
tuotteidensa ilmastovaikutuksia, mutta vielä emme ole tilan-
teessa, jossa luotettavaa tuote- ja brändikohtaista tietoa olisi 
kattavasti saatavilla kaikista tuotteista.

SOK: Hiilijalanjälkilaskuri
YLLÄTTÄVIN kuluttajille suunnattu ympäristötekomme on 
ostetun ruoan hiilijalanjäljestä kertova hiilijalanjälkilaskuri. 
Se on julkaistu tänä syksynä osaksi S-mobiilissa olevaa Omat 
ostot -palvelua. Palvelussahan asiakkaamme voivat seurata 
omaa kulutustaan aina vuoden taaksepäin.

HIILIJALANJÄLKILASKURI on herättänyt paljon kiinnos-
tusta jo ennalta. Sen pohjalaskelmien takana ovat Luonnon-
varakeskuksen LUKEn asiantuntijat. Julkaisemme palvelus-
sa myös kotimaisuudesta kertovan laskuriominaisuuden. 
Tällä hetkellä palvelussa voi jo seurata esimerkiksi, montako 
muovikassia on kertynyt mukaan ostosreissuilta.

Lidl: Muovikassiton päivä
MEILLÄ OLI muovikassiton päivä viime vuoden syyskuus-
sa. Emme myyneet kassoilla muovikasseja, ja hedelmä- ja vi-
hannesosastolla oli tarjolla ainoastaan biopusseja. Nostimme 
samalla pysyvästi kassalla myytävien muovipussien hintaa. 
Halusimme näin herätellä asiakkaitamme pohtimaan omaa 
muovinkäyttöään: tarvitseeko joka kauppareissulla ostaa 
uutta muovipussia? Päivän aikana säästettiin 226 000 muo-
vikassia ja muovista hedelmäpussia.

KAIKKEIN SUURIMMAT ilmastovaikutukset syntyvät raa-
ka-aineiden toimitusketjuissa ja tekemistämme omamerkki-
tuotteidemme vastuullisuuden linjauksista. Tuotteistamme 
noin 75 prosenttia on omamerkkituotteita ja siksi linjauksil-
lamme on suuri vaikutus. Yllättävää onkin se, että kuluttajat 
tekevät vastuullisia valintoja huomaamattaan.

Tokmanni: Kierrätys
LAITAMME tuotteet, jätteet ja materiaalit tehokkaaseen 
käyttöön. Pilotoimme parhaillaan ilta-ale -käytäntöä, joka 
vähentää elintarvikehävikkiä ja nostaa syömäkelpoisen 
ruoan käyttöastetta tuore-elintarvikemyymälöissämme. 
Yritämme myös hyötykäyttää myymättömät elintarvikkeet. 
Viime vuonna lahjoitimme noin 30 prosenttia elintarvikehä-
vikistä ruoka-apuun. 

TOKMANNIN JÄTTEISTÄ suurin osa on pakkausmateriaa-
leja. Pyrimme jatkuvasti parantamaan jätteiden kierrätystä 
esimerkiksi lisäämällä merkittävästi myymäläkuljetuksissa 
käytettävän kalvomuovin kierrätystä. Viime vuonna 92 pro-
senttia Tokmannin jätteistä käytettiin uudelleen, kierrätet-
tiin tai hyötykäytettiin. Loput 7,6 prosenttia ohjattiin jäte-
polttoon. 

Ikea Suomi: Huonekalujemme kierrätys 
KODISTA KOTIIN -palvelussamme asiakkaat voivat tuoda 
tarpeettomiksi jääneet Ikea-huonekalut mihin tahansa tava-
rataloomme ja saada niistä hyvityksen. Huonekalut myydään 
sitten uusiin koteihin löytöpisteissämme. Näin saamme pi-
dennettyä tuotteiden elinkaarta merkittävästi. Palvelu tukee 
asiakkaitamme tekemään kestäviä kiertotalouden valintoja. 

1. Mikä on YLLÄTTÄVIN KULUTTAJILLE suunnattu ilmastotekonne? 

” Palvelu tukee  
asiakkaitamme  
tekemään kestäviä  

      kiertotalouden  
      valintoja. 



KESKO: Soijasitoumus ja -linjaus
OLIMME PERUSTAMASSA Suomalainen soijasitoumus 
-ryhmää vuonna 2016 ja haastoimme muut toimijat mukaan. 
Soija kuuluu riskiraaka-aineisiin. Soijan viljelyalueiden jat-
kuva laajeneminen aiheuttaa erityisesti Etelä-Amerikassa 
metsäkatoa, kasvihuonekaasupäästöjen kasvua ja myös 
esimerkiksi sosiaalisia ongelmia. Vastuulliseen soijaan siir-
tyminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tavarantoimittajien 
kanssa.

OLEMME NYT ottamassa tiukkaa loppukiriä, jotta saamme 
vuoteen 2020 mennessä kaikki omat merkkituotteemme vas-
tuullisen soijan piiriin, mikä on tavoitteemme. Viime vuonna 
myydyissä Kespron Menu-elintarvikkeissa käytetty soija oli 
74,2 prosenttisesti vastuullista, mutta Pirkka ja K-Menu –
elintarvikkeissa soija oli vain 2,2 prosenttisesti vastuullista. 

SOK: Tuulivoimaan investointi
PÄÄTÖS VAATI pitkän keskustelun S-ryhmän sisällä kym-
menen vuotta sitten, koska tuolloin tuulivoiman tuotanto-
kykyyn ja kannattavuuteen liittyi julkisuudessa paljon epäi-
lyksiä. Rohkeutta vaati myös yhteisyrityksen perustaminen 
St1:n kanssa, olihan se ABC-ketjun kilpailija.

TUULIVOIMAN ja nyttemmin myös aurinkoenergian avulla 
olemme nostaneet uusiutuvilla tuotetun sähkön osuuden 60 
prosenttiin kulutuksestamme. Määrä on merkittävä, koska 
olemme yksi Suomen suurimmista sähkönkuluttajista. Käy-
tämme yli prosentin Suomessa kulutetusta sähköstä. Tavoit-
teenamme on nostaa itse tuotetun uusiutuvan osuus 80 pro-
senttiin vuoteen 2025 mennessä.

OLEMME VUOSIEN 2015 JA 2018 VÄLILLÄ vähentäneet 
ilmastopäästöjämme 38 prosenttia. Tavoitteenamme on 60 
prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Lidl: Energiaälykäs jakelukeskus
PIENENNÄMME uudessa Järvenpään jakelukeskuksessam-
me energiankäytön ilmastovaikutuksia. Energiaälykäs jake-
lukeskus seuraa esimerkiksi sään kehitystä ja tavaravirtojen 
vaikutusta energiantarpeeseen. Samoin se seuraa ostettavan 
ja myytävän sähkön ja lämmön hintaa ja koko rakennuksen 
energiavirtoja. Tämä kolmas jakelukeskuksemme toimii hii-
lineutraalisti.

KIINTEISTÖN KATOLLA olevien 1600 aurinkopaneelin 
sähköntuotanto vastaa 180 kerrostaloasukkaan sähkönku-
lutusta.  Siirryimme tämän vuoden alusta käyttämään myös 
kaikissa muissa toimipaikoissamme ainoastaan uusiutuvaa 
energiaa. Tällä on suuri vaikutus oman toimintamme hiili-
dioksidipäästöihin.

Tokmanni: LED-valot ja aurinkoenergia
PARANNAMME energiatehokkuutta LED-valoilla ja vä-
hennämme hiilidioksidipäästöjämme aurinkopaneeleilla. 
Kaupan alalla suurin ilmastorosvo ovat kiinteistöt energi-
ankulutuksineen.  Panostamme myymälöidemme valais-
tuksen LED-valoilla. Olemme vaihtaneet 105 myymälään 
LED-valaistuksen ja päättäneet 40 seuraavan myymälän 
asennustöistä. Tällä hetkellä meillä on yhteensä 189 myymä-
lää. LED-valaistus vähentää kiinteistön sähköenergian koko-
naiskulutusta noin 33–45 prosenttia. 

VÄHENNÄMME hiilidioksidipäästöjämme myös lisäämällä 
aurinkovoimaloidemme määrää viidestä yhdeksääntoista 
tänä vuonna. Oman aurinkovoimatuotannon osuus ketjun 
sähköenergian kokonaiskäytöstä on 3,85 prosenttia. 

Ikea Suomi: Tuulivoimaan investointi
OLEMME TEHNEET mittavat investoinnit tuulivoimaan ja 
rakennuttaneet tuulipuistoja Suomessa. Omistamme Kemis-
sä oman tuulipuiston, jonka lisäksi investoimme viime vuon-
na neljään uuteen tuulipuistoon, jotka meidän on tarkoitus 
ostaa puistojen valmistuttua vuonna 2020. Tuolloin yhteensä 
38 tuuliturbiinia tahkoaa energiaa omistamissamme tuuli-
puistoissa.

GLOBAALILLA TASOLLA konsernimme tavoite on tuottaa 
uusiutuvaa energiaa vähintään omien toimintojemme verran 
eli tulla 100-prosenttisesti energiaomavaraiseksi vuoteen 
2020 mennessä. Suomessa tämä tavoite saavutettiin jo vuon-
na 2017 Kemin tuulipuiston myötä. 

Kesko: Sähköautojen latausverkosto 

2. Mikä on yrityksenne ROHKEIN ilmastoon vaikuttava teko?



Avaamalla sähköautojen latauspisteitä kauppojen yhteyteen 
eri puolille Suomea tuomme uuden ajan liikkumisen helpos-
ti asiakkaidemme ulottuville. Rakennamme valtakunnallista 
sähköautojen latausverkostoa, johon kuuluu tämän vuoden 
loppuun mennessä lähes 400 latauspistettä yli 70 myymä-
lämme yhteydessä. Latausverkosto kasvattaa julkisten pika-
latauspisteiden määrää Suomessa yli 50 prosentilla. 

SOK: Hiilineutraalius mietinnässä
Mietimme sitä, voisiko toimintamme olla hiilineutraalia. 
Olemme mukana myös Fortumin vetämässä Puro-hank-
keessa, jossa on perustettu Suomeen maailman ensimmäi-
nen hiilensidonnan ja -varastoinnin markkinapaikka. Me 
haluaisimme markkinapaikkaan muutaman vuoden sisällä 
mukaan ns. hiiliviljelyn. Viljelijät voisivat myydä sitä, että 
hoitavat todistetusti peltojaan niin, että ne varastoivat hiiltä 
ilmakehästä. 

Lidl: Hiilineutraalius vuoteen 2025
Tavoitteemme on olla oman toimintamme osalta täysin hii-
lineutraali vuonna 2025. Laskemme tässä energiankäytön 
lisäksi mukaan myös Suomen sisäiset kuljetukset, jätteet, 
käyttötarvikkeet, muovit, pahvit ynnä muut kierrätettävät 
metallit. Lisäksi asetamme tieteeseen perustuvat päästö-
tavoitteet ja kannustamme siten myös toimitusketjujamme 
päästövähennyksiin. 

Ikea Suomi: Kiertotalous

Haluamme myös tulevaisuudessa edistää kiertotaloutta ja ta-
voitteenamme on, että 100 prosenttia tuotteistamme on kier-
rätettäviä tai kierrätettyjä vuoteen 2030 mennessä. Kehitäm-
me myös jatkuvasti uusia malleja siihen, miten asiakkaamme 
voivat hankkia, huoltaa ja siirtää eteenpäin tuotteitamme. 
Maailmalla vaikuttaa jo laajasti huonekalut palveluna –ajat-
telu. Suomessa tulemme muun muassa testaamaan tuottei-
den vuokrauspalveluja myös kuluttaja-asiakkaillemme, kun 
nykyään vuokraus on mahdollista vain yritysasiakkaille.

Tokmanni: Lisää läpinäkyvyyttä
Tänä vuonna raportoimme ensimmäistä kertaa Carbon 
Disclosure Projectiin (CDP), joka kerää tietoa yritysten il-
mastonmuutoksen torjunnasta, sekä asetamme tieteeseen 
perustuvat ilmastotavoitteet (SBT:t). Tämä kannustaa läpi-
näkyvyyteen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. 

Tulemme jatkossa vaikuttamaan vahvemmin omiin tuot-
teisiimme, niiden raaka-aineisiin sekä pakkauksiin ilmas-
tosyistä. Aiomme myös tarjota asiakkaillemme yhä katta-
vammin tietoa tuotteissamme käytettävistä materiaaleista 
ja niiden valmistuksesta.

3. Mikä on iso tulevaisuuden ilmastotekonne?


