KOTIMAINEN MÖ KAURAMEIJERI
HIILIKOMPENSOI PÄÄSTÖNSÄ
ISTUTTAMALLA TAIMIA SUOMEEN
Pieni kotimainen MÖ kaurameijeri määritti toimintansa ilmastopäästöt ja kompensoi ne istuttamalla hiilinieluja Suomeen
yhdessä 4H taimiteko -hankkeen kanssa.

KONKREETTISIA TOIMENPITEITÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI
Suomi on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi,
mutta konkreettisista toimista kuullaan silti varsin vähän. MÖ näkee vastuullisuustoimet
yhä tärkeämpänä niin kuluttajille kuin yrityksillekin ja haluaa osallistua ilmastotalkoisiin. ”Haluamme katsoa asiaa kokonaisvaltaisesti. Emme pelkästään tuota vähempipäästöisiä elintarvikkeita vaan pyrimme myös, ettei niiden tuotanto kuormita ympäristöä
tarpeettomasti” kertoo Mö Foodsin toimitusjohtaja Annamari Jukkola.
MÖ määritti toimintansa kasvihuonekaasupäästöt kansainvälisen GHG Protocol Corporate
-standardin mukaisesti. Kyseinen standardi on maailmalla käytetyin ilmastopäästöjen
laskentaohjeistus. Laskelman mukaan kaurameijerin suurimmat päästöt syntyvät itse
tuotantolaitoksen ja ostoenergian päästöistä. Pienempiä päästöjä syntyy myös esimerkiksi henkilökunnan liikematkustamisessa, jotka on myös otettu huomioon kompensaatiossa.
”Päästöjen kompensaatio on meille täysin vapaaehtoista, mutta haluamme näyttää suuntaa
ja tarkastella toimintaamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ” Jukkola summaa.

TAIMIEN ISTUTUSTA JA NUORISOTYÖTÄ SUOMESSA
MÖ kompensoi toimintansa ilmastopäästöt 4H taimiteko-toiminnan avustuksella. Taimiteko-toiminnassa nuoret istuttavat Suomeen uusia hiilinieluja ja saavat samalla työkokemusta.”4H taimiteko on meille luonteva kumppani päästökompensaatioon, sillä haluamme
vaikuttaa asioihin Suomessa. Lisäksi toiminta tukee nuorten työllistymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä, missä me haluamme olla mukana” kertoo Jukkola.

JATKUVA KEHITYS
MÖ kertoo päästökompensaation olevan yrityksen yksi vastuullisuuskeino, mutta ei missään
nimessä ainoa. ”Päästökompensaatio on loistava keino puuttua niihin päästöihin, joiden
tuottamista ei voida estää. Haemme kuitenkin jatkuvasti uusia keinoja pienentää päästökuormaa koko arvoketjussa”toteaa Jukkola.
MÖ:n seuraavana tavoitteena on määrittää koko arvoketjun ilmastopäästöt, mukaan lukien
ostopalveluiden, materiaalien ja raaka-aineiden päästöt. ”Tällöin saataisiin laskettua
kokonaisuudessaan tuotekohtaiset hiilidioksidipäästöt. Ensimmäinen askel eli omien päästölähteiden määritys ja kompensointi on nyt kuitenkin aloitettu, joten tästä on hyvä
lähteä eteenpäin” Jukkola valoittaa.

LISÄTIEDOT, HAASTATTELUPYYNNÖT JA VIRALLISET KUVAT:
Annamari Jukkola | annamari.jukkola@mofoods.fi | +358400463723

MÖ KAURAMEIJERISTÄ
Pohjanmaalta Lohtajalta kotoisin oleva MÖ on kahden sisaruksen Annamari ja Marjaana
Jukkolan perustama kaurameijeri. Yritys valmistaa nyt ja aina kotimaisia ja 100%
kasvipohjaisia meijerituotteita. Tuotteiden pohjana käytetään kotimaista kauraa.
Lue lisää osoitteesta www.mö.fi

