
Benchmark-
tutkimus hiiliviisaasta

brändäyksestä



Työn 
tarkoituksena 
on • Tutustua yrityksiin ja kaupunkeihin, joissa 

hiilijalanjälki on laskettu ja tietoa siitä 
hyödynnetty liiketoiminnassa ja 
markkinoinnissa.

• Löytää erilaisia tapoja nostaa hiilivastuullisuus 
brändäykseen ja saada sitä kautta hyviä 
esimerkkejä yrityksille jaettavaksi.



Sisältö
Mitä brändäys on?

Benchmarkatut yritykset

• Paulig
• Hawkhill
• K-Ryhmä
• Lindström

Benchmarkatut kaupungit

• Tampere
• Lahti
• Helsinki
• Lappeenranta

Yhteenveto



Mitä brändäys on? 
Turun AMK:n Brand Manager Mari Hartemo kertoo brändäyksen perusteista CarbonWisen 7.6.2021 pidetyssä 
Brändäys hiiliviisaudessa -työpajassa.

Linkki videoon: https://youtu.be/NQWrrgu9HTQ

https://youtu.be/NQWrrgu9HTQ


Kysymykset

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
• Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki tulee esille viestinnässä?

• Miten yritys/kaupunki kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Miten on havainnollistettu, onko kuvaajia, tekstiä yms.

• Onko kerrottu todellisia lukuja vai prosenttilukuja?

• Kanavat: nettisivut, Instagram (ei storyja)

• Miten yritys/kaupunki hyödyntää tietoa hiilijalanjäljestään markkinoinnissa?

• Muuta huomionarvoista



Yritykset

Tutkimukseen valittiin neljä yritystä.  Yritykset olivat laskeneet 
hiilijalanjäljen ja hyödyntäneet tietoa viestinnässä.

• Paulig
• Lindström
• Hawkhill
• K-Ryhmä



Paulig Group

Kansainvälinen elintarvikeyritys, tunnettu erityisesti kahvista

Perustettu vuonna 1876 Helsingissä

Yli 2000 työntekijää 13 eri maassa

Brändejä: Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green ja Poco Loco



Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki tulee 
esille viestinnässä?

• Yritys viestii verkkosivuillaan monipuolisesti ja näkyvästi eri 
hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtäävistä toimista
• Vuosaaren paahtimo ensimmäinen sertifioidusti hiilineutraali tuotantolaitos
• Käyttää hiilineutraaleja kuormalavoja
• Testaa puupohjaista raaka-ainetta pakkauksissa
• Tavoitteena vähentää satamalogistiikan kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % yhteistyössä 

Transvalin ja Nesteen kanssa
• Instagramissa ei juurikaan mainintoja hiilijalanjäljestä
• Twitterissä hiilijalanjälki tulee hyvin esille



Esimerkkejä viestinnästä

https://www.paulig.lt/yritys/mediatiedotteet/onnelliset-pavut-kertovat-kahvin-matkasta-pensaasta-kuppiin

https://www.paulig.lt/yritys/mediatiedotteet/onnelliset-pavut-kertovat-kahvin-matkasta-pensaasta-kuppiin


Miten yritys kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Hiilijalanjälki on esitetty tarkkoina lukuina vastuullisuusraportissa

https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-
Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE

https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE


Miten yritys/kaupunki hyödyntää tietoa hiilijalanjäljestään markkinoinnissa?

https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-
Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE

https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE




Muuta huomionarvoista

• 15.3.2021: ” Kansainvälinen ruokatalo Paulig ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti 
HELSUS tutkivat yhteistyössä ruokahävikin määrää ja vähentämismahdollisuuksia raaka-aineiden 
alkuperämaissa. Tutkimusyhteistyön tavoitteena on selvittää nykytila ja löytää uusia keinoja 
vähentää ruokahävikkiä raaka-aineiden hankintaketjuissa.”
• https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/helsus-ja-paulig-

yhteistyohon-tavoitteena-vahentaa-ruokahavikkia-toimitusketjun-alkupaassa

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ilmasto-ja-luonnon-monimuotoisuus/helsus-ja-paulig-yhteistyohon-tavoitteena-vahentaa-ruokahavikkia-toimitusketjun-alkupaassa


Hawkhill

Vuokramökkejä ja kokoushuviloita 
Nuuksion kansallispuiston lähistöllä

Perheyritys, perustettu vuonna 1961
https://www.hawkhill.fi/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?

• Heti etusivulla kerrotaan, että yritys on 
”CO2-vapaa” ja että toiminnan on 
tavoitteena olla täysin hiilineutraalia 
vuoteen 2020 mennessä (sivuilta löytyy 
myöhemmin, että yritys on ollut 
hiilineutraali v. 2019 lähtien)

https://www.hawkhill.fi/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Miten yritys kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Hiilijalanjälki on kerrottu yhtenä, selkeänä lukuna

https://www.hawkhill.fi/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Miten yritys hyödyntää tietoa 
hiilijalanjäljestään markkinoinnissa?

• Yrityksen kotisivuilta löytyy monia erilaisia tavoitteita hiilijalanjäljen 
pienentämisen suhteen
• 13.1.2021 päivätyssä tekstissä kerrotaan, että toiminnasta halutaan tehdä 

hiilinegatiivista ei pelkästään tulevan toiminnan, vaan koko yrityksen 
toiminnan ajalta (60 vuotta)

• Sertifikaatit mainittu



• Instagram-profiilissa mainittu hiilineutraalisuus
• Yritys on mukana Nuuksion alueen ilmastohaasteessa

https://www.hawkhill.fi/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Muuta huomionarvoista
• Kerrottu omista, konkreettisista 

ilmastotoimista
• Kerrottu kestävän mökkivuokrauksen 

toimenpiteistä, halutaan jakaa tietoutta 
siis myös muille

• Osallistavat myös asiakkaita 
ympäristötyöhön ja odottavat 
yhteistyökumppaneilta sitoutumista 
ympäristölle ystävällisempiin 
vaihtoehtoihin

https://www.hawkhill.fi/ 

https://www.hel.fi/helsinki/fi


K-Ryhmä

Neljä kauppiaiden perustamaa alueellista tukkukauppaa, 
Savo-Karjalan Tukkuliike, Keski-Suomen Tukkukauppa Oy, 
Kauppiaitten Oy ja Maakauppiaitten Oy sulautuivat yhteen 
muodostaen Keskon lokakuussa 1940. Keskon liiketoiminta 
alkoi vuoden 1941 alussa.

Noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, 
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.



Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?
• Kiroileva hiili esiintyy K-ryhmän viestinnässä ja kannustaa tekemään hiiliviisaita 

valintoja
• Sivuilla on video, jossa kerrotaan, mikä on hiilijalanjälki 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q5iS9d5QZc

• K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025.

https://www.kesko.fi/

https://www.youtube.com/watch?v=-Q5iS9d5QZc
https://www.kesko.fi/


Miten yritys kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Verkkosivuilta 
löytyvät 
vuosiraportit ja 
eriteltynä vielä 
kestävä kehitys

https://www.kesko.fi/

https://www.kesko.fi/


Miten yritys hyödyntää tietoa 
hiilijalanjäljestään markkinoinnissa?
• Kaupoissa tarjolla hiilijalanjälki hyvitetty –tuotteita
• Kiroileva hiili –hahmo, näkyy sosiaalisessa mediassa sekä 

sovelluksissa
• Sovelluksessa: K-Ostokset: Näe ruokaostoksesi ja niiden 

kotimaisuus- ja ilmastotaso



Muuta huomionarvoista

https://www.kesko.fi/

https://www.kesko.fi/


Lindström

Perustettu 1848

170-vuotias perheyritys on historiansa aikana kasvanut kankaiden 
värjäämöstä pesulaksi ja siitä tekstiilivuokrauksen ammattilaiseksi

Toimii 24 maassa, Euroopassa ja Aasiassa

Suomi on Lindströmin suurin toimintamaa ja tuo konsernin 
liikevaihdosta yli puolet



Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?
• Välilehti ’’välitämme maapallosta’’
• Puhutaan ympäristövastuullisuudesta, kiertotaloudesta, 

kierrätystavoitteista sekä kestävästä kehityksestä
• Vastuullisuusraportti 2020



Miten yritys kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Vastuullisuusraportissa kerrotaan hiilijalanjäljestä sekä muista 
ympäristövaikutuksista 

• ’’Vuonna 2020 konsernimme CO2-eq-päästöt olivat 334 g/kg. Tähän sisältyy 
tekstiilien pesu, kuivaus, viimeistely ja korjaus, tilojen lämmitys ja valaistus sekä 
tekstiilien toimittaminen asiakkaille. Jätimme vuonna 2020 liikematkustamisen 
pois CO2-laskelmastamme, koska sen ympäristövaikutukset olivat mielestämme 
vähemmän merkittävät.’’



Miten yritys hyödyntää tietoa 
hiilijalanjäljestään markkinoinnissa?
• YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
• ’’Koska palvelumme perustuu kiertotalouteen, se on luonnostaan 

kestävä valinta asiakkaillemme.’’
• Vastuullisuuslaskuri, jolla voi vertailla kotipesua teolliseen pesuun



Muuta huomionarvoista

https://lindstromgroup.com/fi/yritys/vastuullisuus/valitamm
e-maapallosta/

https://lindstromgroup.com/fi/yritys/vastuullisuus/valitamme-maapallosta/


Kaupungit

Tutkimukseen valittiin neljä kaupunkia, jotka olivat laskeneet hiilijalanjäljen 
ja hyödyntäneet tietoa viestinnässään.

• Tampere
• Lahti
• Helsinki
• Lappeenranta



Tampere 

Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, 241 009 
asukasta

Pinta-alaltaan 689,6 neliökilometriä, josta vettä 
on 164,6 neliökilometriä



Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?
• Tampereen tavoitteena on kasvaa kestävästi ja olla hiilineutraali 

vuoteen 2030 mennessä. Keskeistä on vähentää kaupunkikehityksen, 
asumisen, liikkumisen, energian ja kulutuksen päästöjä

https://www.tampere.fi/

https://www.tampere.fi/


Miten kaupunki kertoo 
hiilijalanjälkilaskennastaan? 
• Tampereen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 

vuoteen 2010 saakka, mutta ovat sen jälkeen 
laskeneet, joskin viime vuosina lasku on 
pysähtynyt. Vuonna 2018 kokonaispäästöt olivat 
noin 26 % pienemmät kuin vertailuvuonna 1990. 
Asukaskohtaiset päästöt olivat selvemmin 
laskussa, ne olivat vuonna 2018 noin 45 % 
pienemmät kuin vuonna 1990. Tampereella on 
kokoluokkansa kunnista pienimmät 
asukaskohtaiset päästöt, 3,5 tonnia CO2e, jos 
teollisuuden päästöjä ei vertailukelpoisuuden 
vuoksi huomioida.

https://www.tampere.fi/

https://www.tampere.fi/


Miten kaupunki hyödyntää tietoa 
hiilijalanjäljestään markkinoinnissa? 

• Nettisivuilla välilehti 
’’ilmastovahti’’ josta löytyy 
monipuolisesti tietoa 
ilmastotoimenpiteistä

https://www.tampere.fi/

https://www.tampere.fi/


Muuta huomionarvoista 

• Tampere valittiin Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kaupungiksi kansainvälisenä Reilun 
kaupan päivänä 9.5.2008. Arvonimen myötä kaupunki on sitoutunut kaupunginvaltuuston 
päätöksellä kehittämään omia hankintojaan vastuullisemmiksi ja kannustamaan kaupungin 
asukkaita, henkilöstöä, yhteisöjä ja yrityksiä reiluihin valintoihin. Arvonimi on kannanotto kestävän 
kehityksen puolesta. Asukaskyselyn mukaan myös valtaosa tamperelaisista pitää tärkeänä, ettei 
verovaroin tueta ympäristöä tai ihmisten oikeuksia polkevaa tuotantoa.



Lahti

Suomen yhdeksänneksi suurin kaupunki, 
120 000 asukasta

Pinta-alaltaan kuudenneksi suurin 
kaupunkialue

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 https://www.lahti.fi/

https://www.lahti.fi/


Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?
• Lahti.fi:n etusivulta löytyi heti opas 

hiilineutraalin pientalon rakentamiseen
• Lahden tavoite on olla hiilineutraali 

vuoteen 2025 mennessä
• Instagramista ei löytynyt 

hiilijalanjälkeen liittyvää mainontaa
• Twitteristä ei löytynyt hiilijalanjälkeen 

liittyviä twiittejä
• Hiilijalanjälkeä paremmin Lahden 

markkinoinnissa on huomioitu 
ympäristöpääkaupunki-titteli

https://www.lahti.fi/

https://www.lahti.fi/


Miten kaupunki kertoo 
hiilijalanjälkilaskennastaan?
• Lahden ympäristökatsauksessa vuodelta 2020 nähdään tuotantoperusteiset 

kasvihuonekaasupäästöt lukuina:

• Laskennasta on kerrottu myös, että Lahden päästöt ovat vähentyneet 70% vuodesta 1990
• Vuodelta 2019 kerrotaan tapahtuneen ”reilu pudotus”, ei kuitenkaan mainita tarkkoja lukuja
• Kerrottu toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi entisestään

https://www.lahti.fi/

https://www.lahti.fi/


Muuta huomionarvoista
• Lahti ja ilmasto sosiaalisessa mediassa

https://www.lahti.fi/

https://www.lahti.fi/


Helsinki

Suomen pääkaupunki ja Uudenmaan maakuntakeskus.

Asukasluku 658 339

Helsingin keskustaajama ulottuu usean naapurikunnan alueelle, kuten Espooseen ja 
Vantaalle. Laajemmalla Helsingin seudun metropolialueella on 1 572 928 asukasta.



Kuinka laajasti/monipuolisesti hiilijalanjälki 
tulee esille viestinnässä?

Helsingin ilmastotavoitteita
• Kasvihuonekaasupäästöt ovat alentuneet vähintään 30 

prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mittarina käytetään 
kulutusperäisesti laskettuja kasvihuonekaasupäästöjä ja 
vertailuvuotena on 1990.

• Helsingistä tulee hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 
mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 60 
prosenttia vuosina 1990–2030.



Miten kaupunki kertoo 
hiilijalanjälkilaskennastaan? 
• Helsinki kuluu kansainväliseen 

Carbon Neutral Cities Alliance -
verkostoon (CNCA), jonka kaikki 
jäsenkaupungit tavoittelevat 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80‒100 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä tai 
aikaisemmin.

• Helsingin kasvihuonekaasupäästöt 
olivat vuonna 2016 noin 2,7 
miljoonaa 
hiilidioksidiekvivalenttitonnia eli 
4,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
per asukas.

https://www.hel.fi/helsinki/fi

https://www.hel.fi/helsinki/fi


Miten kaupunki hyödyntää tietoa 
hiilijalanjäljestään markkinoinnissa? 

• Verkkosivuilta löytää helposti mainintoja hiilineutraalisuuden 
tavoittelusta

• Enemmän painotetaan kiertotaloutta ja muuta 
ympäristöystävällisempää toimintaa



Muuta huomionarvoista

Yhteistyötä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän välillä
• Ilmastokumppanit-verkosto on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla mukana tekemässä 

hiilineutraalia Helsinkiä. Verkoston toimintaan voivat osallistua ns. tukijäseninä myös esimerkiksi 
yliopistot, ammattikorkeakoulut ja järjestöt.

o Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:
• Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
• Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
• Viestiä tuloksista
• Jakaa osaamista parhaista käytännöistä



Lappeenranta

72619 asukasta

Etelä-Karjalan maakuntakeskus



Miten kaupunki kertoo hiilijalanjälkilaskennastaan?

• Laskenta vuodelta 2019, eritelty tuotanto- ja kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt



Lappeenranta – Ilmastovahti 
• Ilmastovahti-sivustolla seurataan 

Lappeenrannan hiilineutraaliustavoitteen 
täyttymistä yhdeksän eri teeman avulla

• Sivustolla kerrotaan lukuja hiilijalanjäljestä

• https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/
(5.8.2021)

https://www.lappeenranta.fi/fi

https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/
https://www.lappeenranta.fi/fi


Muuta huomionarvoista

https://www.lappeenranta.fi/fi

https://lappeenranta.fi/loader.aspx?id=37850802-e6ad-4481-8794-c7b9449c4f74
https://www.lappeenranta.fi/fi


Yhteenveto

Valituissa kaupungeissa ja yrityksissä tieto hiilijalanjälkilaskennasta oli helposti saatavilla ja sitä 
pystyi usein myös vertaamaan edellisten vuosien laskentaan. Luvut oli esitetty selkeästi.

Hiilijalanjälkitietoa oli käytetty brändäyksessä monipuolisesti, mm. K-ryhmän Kiroileva hiili. 

Kerrottiin, hiilineutraaliustavoitteista ja siitä, millaisia ilmastovaikutuksia pienentäviä toimenpiteitä 
toimijat olivat jo tehneet ja miten hiilineutraalius saavutetaan yrityksessä tai kaupungissa.

Yritykset ja kaupungit ovat mukana erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa, jotka auttavat 
edistämään em. toimijoiden polkua kohti hiilineutraaliutta.

Eniten hiilijalanjäljestä viestittiin toimijoiden kotisivuilla ja vastuullisuusraporteissa, mutta jonkin 
verran tietoa hyödynnettiin myös sosiaalisessa mediassa.



Lähteet

• https://www.hawkhill.fi/ 
• https://www.hel.fi/helsinki/fi
• https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/
• https://www.kesko.fi/
• https://www.lahti.fi/
• https://www.lappeenranta.fi/fi
• https://lindstromgroup.com/fi/yritys/vastuullisuus/valitamme-maapallosta/
• https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-

Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE
• https://www.paulig.lt/yritys/mediatiedotteet/onnelliset-pavut-kertovat-kahvin-matkasta-

pensaasta-kuppiin
• https://www.tampere.fi/

https://www.hel.fi/helsinki/fi
https://www.hel.fi/helsinki/fi
https://ilmastovahti.lappeenranta.fi/
https://www.kesko.fi/
https://www.lahti.fi/
https://www.lappeenranta.fi/fi
https://lindstromgroup.com/fi/yritys/vastuullisuus/valitamme-maapallosta/
https://www.paulig.fi/?gclid=CjwKCAiAh_GNBhAHEiwAjOh3ZPf9FlruYc-Y9FcUOJ6GSi6WjN2OKUoGZveeBa5iVkaOaed31Q2AQRoCihoQAvD_BwE
https://www.paulig.lt/yritys/mediatiedotteet/onnelliset-pavut-kertovat-kahvin-matkasta-pensaasta-kuppiin
https://www.tampere.fi/

