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Onninen kehittää jatkuvasti logistisia ratkaisujaan ympäristöystävällisemmiksi.
Uusimpana hankkeena Onninen on aloittanut toimitukset asiakkailleen biokaasulla
toimivilla kuorma-autoilla. Uuteen kalustoon tankattava biokaasu on peräisin Gasumin
biokaasulaitokselta, jossa uusiutuvaa polttoainetta valmistetaan muun muassa K-
kauppojen syömäkelvottomasta biojätteestä.

Teknisen tukkukaupan Onnisen tavaratoimituksia asiakkaiden työmaakohtaisiin kuljettaa
pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan alueella kaksi uutta biokaasukäyttöistä kuorma-autoa.
Vähäpäästöisten ja uusituvalla biokaasulla kulkevien kuorma-autojen käyttöönotto on osa K-
ryhmän tavoitetta vähentää päästöjään ja olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Päästöjä
vähennetään systemaattisesti siten, että yhtiön oma toiminta ja kuljetukset ovat täysin
päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. 

”Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii, että kehitämme jatkuvasti
logistiikkaamme ympäristöystävällisemmäksi. Nyt olemme ensimmäisenä Suomessa ottaneet
käyttöön biokaasukäyttöiset ajoneuvot tavaroiden toimituksissa rakennustyömaille.
Biokaasukäyttöisen kaluston hyödyntäminen logistiikassa on myös erinomainen esimerkki siitä,
miten tarjoamamme puhtaammat logistiset ratkaisut auttavat asiakkaitamme saavuttamaan
omat päästötavoitteensa”, Onnisen kuljetuspäällikkö Samuli Pohjonen kertoo.

Matkalla kohti nollapäästöjä Onninen otti vuonna 2020 teknisen tukkukaupan edelläkävijänä
käyttöön ensimmäisen sarjavalmisteisen sähkökuorma-auton. Lisäksi Onninen on käyttänyt
asiakaspakettien toimitukseen sähköavusteista rahtipyörää Helsingin kantakaupungin alueella.

Biokaasun käyttö Onnisen kuljetuksissa on päästöjen vähentämisen ohella konkreettinen
esimerkki kiertotaloudesta. Kuorma-autoihin tankattava biokaasu tulee Gasumin
biokaasulaitokselta, jossa uusiutuvaa polttoainetta valmistetaan muun muassa K-kauppojen
syömäkelvottomasta biojätteestä. Liikennekäytössä biokaasulla voidaan vähentää polttoaineen
elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisiin
polttoaineisiin.
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Onninen 
Onninen tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita ja palvelukokonaisuuksia urakoitsijoille, teollisuudelle,
infra-alan toimijoille ja jälleenmyyntiasiakkaille. Olemme vahva kumppani yritysasiakkaille ja
tavarantoimittajille koko maan kattavan myyntiverkoston, tehokkaan logistiikan ja monikanavaisen
asiakaskokemuksen kautta. Olemme toimineet alalla vuodesta 1913. Työllistämme Suomessa noin 1
200 henkilöä ja toimipaikkaverkostomme käsittää 55 Onninen Express -myymälää.

Onninen ja K-Rauta ovat osa K-ryhmän kansainvälistä rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialaa.
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii seitsemässä maassa ja se työllistää yhdessä K-
kauppiaiden kanssa kansainvälisesti noin 11 000 alan ammattilaista. Toimialan vähittäismyynti oli 5,4
miljardia euroa vuonna 2020.
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