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Toimitusjohtajan
katsaus

Ympäristö ja vastuullisuus ovat olleet yrityksellemme tärkeitä asioita
pitkään, jo paljon ennen kuin niistä tuli merkittävä trendi. Olemme
tehneet pitkäjänteistä työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi ja
Helsingin Mylly onkin ensimmäinen hiilineutraali mylly Suomessa.
Olemme asettaneet tavoitteeksemme, että
olemme toimitusketjumme suhteen hiilineutraali vuoteen 2034
mennessä.
Esimerkki pitkäjänteisestä ilmastotyöstämme on vuonna 2013
Vaasassa käyttöön otettu biovoimalaitoksemme, jolla valmistamme
kaurankuorijätteestä tehtaan tarvitseman lämpöenergian. Lisäksi
vuodesta 2010 lähtien kaikki tuotantolaitoksemme ovat käyttäneet
vesivoimalla tuotettua sähköä.
Helsingin Mylly on laskenut ja kompensoinut hiilijalanjälkensä nyt
kahtena vuonna. Seuraavaksi paneudumme tarkemmin tuotteiden
elinkaarilaskelmiin. Meille on ollut alusta asti selvää, että voimme
menestyä vain turvallisilla ja laadukkailla tuotteilla sekä luontoa ja
ihmisiä arvostavalla toiminnalla.
Teemme liiketoimintaa ympäristövastuullisuuden ehdoilla.
Ympäristövaikutustemme minimointi ja kompensointi sekä niiden
tarkempi mittaaminen ja hallinta on tärkeää. Pyrimme olemaan
kestävyysnäkökulmasta tarkastellen nettopositiivinen toimija.
Niklas Kumlin, Helsingin Myllyn toimitusjohtaja

Helsingin Mylly on kotimainen viljatalo
Myllärin-tuotteita valmistava Helsingin Mylly on
Suomen suurin luomuviljatuotteiden ja
gluteenittoman kauran jalostaja.
Neljännessä polvessa pyörivä suomalainen
perheyritys tunnetaan laadukkaista viljatuotteistaan
ja vastuullisuudestaan. Tuotantoprosessimme on
ollut hiilineutraali vuodesta 2020 lähtien.
Kuluttajien lisäksi asiakkainamme on mm.
ravintoloita, hotelleja, leipomoita ja teollisuutta.
Viemme kauratuotteita noin 50 maahan. Maailmalla
meidät tunnetaan nimellä Helsinki Mills.

Kuvassa perheyrityksen toimitusjohtaja
Niklas Kumlin perheineen. Takana oikealla
hallituksen puheenjohtaja Maret Puhk.

Helsingin Mylly lukuina 2021


liikevaihto 47,7 miljoonaa euroa



henkilöstömäärä 98



uusia kuluttajatuotteita
lanseerattiin 8



valikoimissa on noin
60 kuluttajatuotetta, joista
21 luomutuotteita ja
24 gluteenittomia



kauratuotteita viedään noin
50 maahan ympäri maailman

Kuluttajatuotteet
36 %

Vienti
31 %

Leipomot
ja
teollisuus
33 %

Vuoden 2021 kohokohtia 1/2






Laadimme Helsingin Myllylle YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin
perustuvan vastuullisuusohjelman
Käynnistimme ympäristö- ja vastuullisuusohjelman suunnittelun,
jonka avulla kasvatetaan satotasoja ja vähennetään viljelyn
ympäristövaikutuksia yhteistyössä sopimusviljelijöidemme kanssa
Vaasan tuotantolaitoksen laajennus valmistui, investoimme
Suomeen yhteensä 2,1 miljoonaa euroa
Liityimme FIBSin ja Biocoden jäseniksi



Kehitimme laatujärjestelmäämme ja meille myönnettiin
korkeimman tason International Food Standard eli IFS-sertifikaatti



Kompensoimme hiilijalanjälkemme metsityshankkeella Etiopian
Humbossa
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Julkaisimme kotisivuillamme Kauraruokageneraattorin, jonka
avulla kotikokit saavat vinkkejä, miten riisi- ja pastapohjaisista
kotiruoista voi tehdä ilmastoystävällisempiä kauraisia versioita.
Keliakialiitto valitsi Myllärin Kasvis Kaura Ateria-aineksen
vuoden 2020 gluteenittomaksi tuotteeksi.
Lanseerasimme neljä uutta gluteenitonta tuotetta ja kaksi
uutta kotimaista muroa ja jauhoseosta.
Olimme mukana kolmessa kauraan liittyvässä
tutkimushankkeessa.



Tiivistimme yhteistyötä pikajuoksija Lotta Kemppisen kanssa.



Lähdimme mukaan Helsinki-Vantaa Yrityskylän lisäksi
Lappeenrannan ja Kuopion Yrityskyliin.

Helsingin Myllyn vastuullisuusohjelma
Ympäristö ja yhteiskunta
Vastuullinen hankinta
Ihmiset

YMPÄRISTÖ JA
YHTEISKUNTA

Mitä ympäristövalintoja olemme jo tehneet?
Käynnistimme
toimintamme
Suomessa ja
ryhdyimme
valmistamaan
kasvipohjaista
ruokaa, jonka
pääraakaaineena on
kotimainen vilja.

1934

1997
Aloitimme
luomutuotteiden
valmistamisen.

Valitsimme
ympäristöystävällisen
energiamuodon ja
käytössämme on
sataprosenttisesti
uusiutuva sähkö.
Vuodesta 2010 lähtien
kaikki tuotantolaitoksemme käyttävät
vesivoimalla tuotettua
sähköä.

2010

Olemme Suomen
ensimmäinen
hiilineutraali
mylly.

2013

Oma biovoimalaitoksemme
valmistui Vaasaan.
Valmistamme
Vaasan tehtaan
tarvitseman
lämpöenergian
kaurankuorista.

Yrityksen oma
toiminta on
hiilineutraalia
(Scope 1+2
päästöt).

2020

2021
Liityimme
Biocode Collectiveen
ja FIBS ry:hyn.
Julkaisimme
kotisivuillamme
Kauraruokageneraattorin.
Käynnistimme
ympäristö- ja
vastuullisuusviljelyohjelman
suunnittelun.

Hiilijalanjälkemme

(hiilidioksidiekvivalenttia per tuotantotonni)
4,5

Vihreän sähkön päästöt mukana

Ilman vihreän sähkön päästöjä*

4,0
3,5
3,0

3,9
Vuonna 2021
Helsingin Myllyn
hiilijalanjälki oli noin
120 tonnia CO2-ekv,
mikä vastaa noin
10 suomalaisen
vuotuisia päästöjä.

3,4
3,0

2,5
2,0
1,5

1,3

1,0

1,0

0,6

0,5
0,0

2019
Hiilijalanjälkeemme laskettiin
vuotuinen sähkönkulutus ja
lämmityksestä syntyvät päästöt.

2020

2021

Laskentaan otettiin
mukaan jätehuolto.

Laskentaan otettiin mukaan
työsuhdeautojen ja
yrityksen pakettiauton
käytöstä syntyvät päästöt.

*Aiempina vuosina olemme laskeneet hiilijalanjälkeemme
myös vihreän sähkön epäsuorat päästöt, mutta koska ne
kuuluu sisällyttää vasta scope 3 -rajaukseen, scope 1 ja 2
sisältävä hiilijalanjälkemme on noin 200-250 tonnia
pienempi kuin aiemmin raportoimamme.

Vastuullisia, kotimaisia viljatuotteita
- luomua jo 25 vuotta


Valmistamme mahdollisimman moneen ruokavalioon sopivia, terveellisiä
tuotteita



Myllärin-tuotteet on valmistettu hiilineutraalisti kotimaisesta, lähellä
kasvaneesta viljasta



Tuotteemme sopivat moneen ruokavalioon. Otamme tuotekehityksessämme
huomioon myös erikoisruokavaliot.
 Kaikki tuotteemme ovat vegaanisia
 30 % tuotteistamme on valmistettu gluteenittomasti viljellystä kaurasta eli
ne ovat sopivat keliaakikoille
 30 % tuotteistamme on luomua
 22 Myllärin-tuotteella on Sydänmerkki



Tuotteemme valmistetaan tuotantolaitoksillamme Järvenpäässä,
Närpiössä ja Vaasassa.
 Myllärin tuotevalikoimassa on tällä hetkellä lähes kuusikymmentä eri
kuluttajatuotetta, jotka kaikki muromyslejä ja gluteenittomia muroja
lukuun ottamatta valmistetaan Suomessa. Näiden tuotteiden valmistusta
kotimaassa tutkitaan parhaillaan.

Pakkaukset ja painatus


Kaikki pakkauksemme valmistetaan kierrätettävästä
materiaalista ja kuluttajapakkauksissa on selkeät ohjeet
niiden kierrättämiseksi.



Olemme korvanneet myyntierien pakkaamiseen käytettäviä
kutistemuovipakkauksia kartonkisilla, ja sitoudumme
vähentämään muovin käyttöä edelleen



Pakkausten painatuksissa on siirrytty vähemmän
ympäristöä kuormittavaan EGP-painatusmenetelmään sitä
mukaa kun uusia pakkauksia painetaan. GreenerPrinting merkki pakkauksissa kertoo vastuullisesta painatuksesta.



Etsimme ratkaisuja kasvipohjaisten kalvojen
hyödyntämiseen pakkausmateriaaleissa

Osana
kiertotaloutta


Hyödynnämme sivuvirtoja
 Kaurankuori poltetaan Vaasan
tuotantolaitoksen biovoimalassa
lämpöenergiaksi
 Ruoaksi sopimattomat viljan osat
myydään rehukäyttöön eläintiloille



Mahdollinen hävikki myydään esimerkiksi
Fiksuruoalle tai lahjoitetaan vähävaraisille

Yhteiskunnalliset valinnat


Olemme mukana kolmessa Yrityskylässä, jossa
koululaiset pääsevät harjoittelemaan mm. myllärin ja
myyntipäällikön töitä ja oppivat, miten ruoka päätyy
pellolta pöytään.



Lahjoitamme tuotteita vähävaraisille avustusjärjestöjen
kautta.



Lahjoitamme tuloksestamme tietyn osuuden
hyväntekeväisyyteen. Vuonna 2021 lahjoitimme
Pelastakaa Lapset Ry:lle ja Nenäpäivään.



Jaamme tietoa terveellisestä, vilja- ja kasvipohjaisesta
ruokavaliosta mm. jakamalla tuotekasseja uusille
opiskelijoille yhteistyössä HOASin ja VOASin kanssa.



Tuotteitamme on mukana Keskon Tuottajalle kiitos
-kampanjassa.

VASTUULLINEN
HANKINTA

Hankinnat ja sopimusviljelijät



Pääraaka-aineitamme ovat kotimaiset viljat
Kotimaisuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä
asioita. Visionamme on kestävä maatalous, joka
hyödyttää sekä ihmisiä että luontoa. Haluamme
yhdessä sopimusviljelijöidemme kanssa varmistaa
ruoantuotannon tulevaisuutta



Meillä on noin 100 pitkäaikaista sopimusviljelijää,
joiden kanssa teemme pitkäjänteistä yhteistyötä.
Pidämme kiinni sopimuksista ja sovituista hinnoista ja
maksamme laatupreemiota sekä sopimuslisää
pitkäaikaisesta sopimussuhteesta.



Tuottajalle kiitos -kampanjasta tilitetään osuus
sopimusviljelijöillemme
Meillä on käytössä eettiset periaatteet toimittajille



IHMISET

Tehdään porukalla


Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on lähes 90-vuotiaan perheyrityksemme sydän ja
jatkuvuuden edellytys.



Työllistämme yhteensä noin 100 ihmistä tuotantolaitoksillamme Järvenpäässä,
Närpiössä ja Vaasassa.



Tarjoamme työntekijöillemme reilun ja tasa-arvoisen työyhteisön, kaikki
työntekijämme ovat palkitsemisjärjestelmän piirissä

Vuonna 2021


Vahvistimme organisaatiotamme uusilla osaajilla ja rekrytoimme mm.
viestintäpäällikön, ostopäällikön ja laatuspesialistin



Tehostimme sisäistä viestintää ja otimme käyttöön Teamsin ja tuotantolaitosten
taukotiloissa sijaitsevat infonäytöt



Helsingin Myllystä tuli savuton työpaikka



Helsingin Mylly oli merkittävä työllistäjä pääpaikkakunnallaan Järvenpäässä ja
Järvenpään toiseksi suurin veronmaksaja

Tavoitteitamme vuosille 2022-2023


Tuomme sopimusviljelijöidemme
ympäristötekoja esiin ja aloitamme
pilottiviljelijöiden kanssa tiiviimmän
yhteistyön parhaiden käytäntöjen
jalkauttamiseksi



Käynnistämme vastuullisuusohjelman,
jonka pääkohtia ovat ympäristö ja
yhteiskunta, vastuullinen hankinta
sekä ihmiset.



Muodostamme vastuullisuusasioita
koordinoivan työryhmän



Teemme olennaisuusanalyysin ja
kyselyn sidosryhmille



Kerromme vastuullisuusteoistamme
säännöllisesti



Etsimme uusia ympäristöystävällisiä
pakkausratkaisuja

Vuonna 2034

Tavoitteenamme on,
että Helsingin Myllyn
koko arvoketju on
hiilineutraali ja
Myllärin
kuluttajatuotteet
ovat hiilineutraaleja.

