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Vastuullisuus on Niemellä arkea
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Niemen tarina

"Kaikki alkoi siitä, kun isä Kalevi Niemi sai vuonna 

1981 hankittua yhdelle pakettiautolle liikenneluvan 

ja päätti alkaa tehdä muuttoja. Samalla hän osti 

100 muuttolaatikkoa autotalliin. Tämä sai äidin 

Aune Niemen epäilemään, ettei kukaan tule ikinä 

vuokraamaan niitä.” 

Vietimme vuonna 2021 40-vuotisjuhlavuottamme.
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Liiketoiminta-alueet

Yrityspalvelut Logistiikkapalvelut Tapahtumapalvelut

Ulkomaanpalvelut Kuluttajapalvelut
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Kattava verkosto Suomessa ja maailmalla

Toimipisteet:
• Helsinki
• Lahti
• Turku
• Tampere
• Jyväskylä
• Kuopio
• Oulu
• Vaasa
• Helsingin Messukeskus

Kaikilta mantereilta 
kaikille mantereille
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Niemenpunainen ei lopu kesken

Muuttolaatikoita:

80 000 kpl

Kotimuuttoja vuodessa:

23 000 kpl

Yritysmuuttoja vuodessa:

12 000 kpl

Muita toimeksiantoja vuodessa:

60 000 kpl

Henkilöstöä:

1 200 

Ajoneuvokalustoa:

160 kpl

2021



© Niemi Palvelut Oy     www.niemi.fi

Vastuullisuuden merkkipaalut

• Hankintapäätös 15
biokaasuautosta

• Nollapäästö-
tavoite 2040

Pariisin 
ilmastosopimus

2014 2015

• Investointipäätös 
omasta kierrätys-
asemasta 

2016

• Ensimmäiset 
biokaasuautot 
otetaan käyttöön

2019

• Uusiutuva Neste My 
käyttöön

• Uudistettu kierrätys-
asema käyttöön 
Helsingissä

2020

• Ensimmäiset 
täyssähköautot

2021

• Latauspilotti 
Nesteen kanssa

• Nollapäästö-
tavoite ja 
hiilineutraalius-
tavoite 2030

• 100 % fossiilittomasti 
kulkeva kalusto

• Hankintapäätös 
täyssähköautoista

2022

• Oma kierrätys-
asema otetaan 
käyttöön
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• Tavoitteena minimoida kierrätettävän materiaalin ympäristökuormitus 

• Prosessi:

1. uudelleenkäyttöön yhteistyökumppaneidemme kautta

2. lajittelun ja kierrätyksen kautta 

I. uusiomateriaaliksi

II. energiaksi

Niemen kierrätysjärjestelmä ja kiertotalousmalli

• Kierrätysjärjestelmä kattaa:

• Kierrätysjärjestelmä kytkeytyy tarvittaessa asiakkaan palveluprosessiin, jolloin asiakas saa yhden kumppanin 
kautta molemmat palvelut
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• Uusiutuva Diesel

• Biokaasu

• Sähkö

Fossiilittomasti kulkeva kalusto

25 % 2 %

73 %
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Tavoitteena vuoteen 2030 mennessä:

• Hiilineutraalius yritystasolla

• Nollapäästöinen kalusto

Kohti vuotta 2030
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Niemi40haaste
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• Suomen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2035. 
Tämä edellyttää voimakasta, markkinalähtöistä muutosta, joka on sekä välttämätön että mahdollinen. EU:n Fit
for 55 –lakipaketti pakottaa yritykset ilmastotoimiin joka tapauksessa – Niemi näyttää esimerkkiä, että 
ilmastotoimia voi tehdä myös taloudellisesti kannattavasti. 

• Niemi on viime vuosina haastanut itsensä kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin: Niemen tähtäimenä on olla 
hiilineutraali vuonna 2030. Jo tänä päivänä Niemen koko kalusto kulkee 100 % fossiilittomasti: uusiutuvalla 
dieselillä, biokaasulla ja sähköllä. Niemen kalustosta lähes 30 % on nollapäästöistä tämän vuoden loppuun 
mennessä, ja tavoitteena on 100 % nollapäästöisyys vuoteen 2030 mennessä.

• 40-vuotisjuhlaansa viettävä Niemi haastaa muut Suomen edelläkävijäyritykset vastaavanlaisiin 
kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, kukin omilla aloillaan ja tavoillaan, niin kalustonsa kuin muunkin 
toimintansa osalta. 

• Niemi haastaa mukaan myös julkisen sektorin, jotta kuljetusalan yrityksiä ohjattaisiin kohti nollapäästöistä 
kalustoa esimerkiksi kilpailutusten kautta. 

• Muutos on mahdollinen ja välttämätön, joten tehdään se yhdessä!

Mikä on #Niemi40haaste?

#niemi40haaste
niemi40haaste.fi

LUOTTAMUKSELLINEN
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Mukana


