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Postilla on pitkä historia yrityksenä, sekä ympäristöasioiden 

edelläkävijänä
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Uudessa strategiassamme ja olemassaolon tarkoituksessamme 

vastuullisuus on keskiössä

3 07/05/2021 Public | Internal | Confidential | Secret - Name



Päivitetyssä vastuullisuusohjelmassamme keskitymme 

ihmisiin ja ympäristöön
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100 % hiilineutraali jo nyt –

päästötön 2030

• Olemme jo 100-prosenttisesti hiilineutraali yhtiö ja 
sitä kautta myös kaikki kuljetuksemme ovat 
vihreitä. 

• Vastuullisuus on meille sydämen asia – kuulumme 
parhaaseen prosenttiin EcoVadis-arvioinnissa ja 
noudatamme ISO 9001-, ISO 14 001 sekä OHSAS 
18001 sertifikaatteja.

• Tämä ei meille kuitenkaan riitä: uusi, 
kunnianhimoinen tavoitteemme on painaa omat 
päästömme täyteen nollaan 2030 mennessä.

• Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuviin 
ympäristötavoitteisiin (SBTi) joten matkamme 
kohti nollaa on tiukimman ilmastotieteen 
mukainen.
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Postin päästöt (CO2e)



Millä keinoilla tavoittelemme nollaa?
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Mitä saimme aikaan vuonna 2020?
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Tekojen kautta kohti ympäristöystävällisempää 

tulevaisuutta
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Ryhdyimme käyttämään uusiutuvaa dieseliä kuljetuskalustossamme. 
Tämä vähentää 3,8 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä joka vuosi. 

Investoimme merkittävissä määrin kestävämpään raskaaseen kuljetuskalustoon. Esim. 10 
uutta nesteytettyä biokaasua käyttävää LBG-rekkaamme kulkevat täysin päästöittä. 

Jo 39 prosenttia kaikista kotitalouksista saavutetaan sähköllä: sähköpyörillä, sähköskoottereilla, 
sähköisillä jakelukärryillä sekä tietenkin sähköautoilla. 

Älykäs reittioptimointi – siis se ettei ajeta turhaan – on vähentänyt päästöjä viisi 
prosenttia vuosittain jo vuodesta 2007. 

Olemme pienentäneet lämmityksen käyttöämme 35 % ja sähkön kulutusta 25 %

100 % käyttämästämme sähköstä Suomessa ja Ruotsissa on uusiutuvaa
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We are on our way!



While we haven’t yet reached the full zero, we want to keep 

voluntarily compensating the rest through our climate 

projects around the world

• Wind power in Çanakkale, Turkey, emission 
reduction 79 000t CO2/year

• The Mare Manastir Wind farm, Turkey, emission 
reduction 94 000t CO2/year

• Resource efficient cook stoves in Ghana, emission 
reduction 65 000t tCO2e/year

• Clean energy from biomass in Punjab, 
India,emission reduction 75 000t tCO2e/year

• Wind power in Tamil Nadu, India emission reduction 
758 000t tCO2e/year
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More information on: https://www.posti.com/en/sustainability/


