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Posti Green  - 100% Hiilineutraali vaihtoehto

Posti- ja pakettituotteet Volyymi kpl yhteensä CO2e g / tuote CO2e -päästöt tonnia

Kirje 705 43,0 0,030

Osoitteeton 8,7 0,000

Osoitteellinen 48,3 0,000

Lehti Perusjakelussa 45,7 0,000

Lehti Varhaisjakelussa 26,8 0,000

Paketti 98 609 560 55,191
Kuljetusyksikkö 1 185 8 875 10,516

Kirje ulkomaille 115 0,000

Paketti ulkomaat 2 224 0,000

Posti ja Pakettituotteiden CO2e päästöt yhteensä, tonnia 65,738

Posti Green -ohjelman päästövähenemä -65,738

Jäljelle jäävät CO2 päästöt yhteensä, tonnia 0,00

Rahtituotteiden CO2e päästöt yhteensä, tonnia 0,226

Posti Green -ohjelman päästövähenemä -0,226

Jäljelle jäävät CO2 päästöt yhteensä, tonnia 0,00

YHTEENSÄ CO2 päästöt, tonnia 65,965

Posti Green -ohjelman päästövähenemä -65,965

Jäljelle jäävät CO2 päästöt yhteensä, tonnia 0,00

Asiakas: Halti Oy (18966807)

Raportointi jakso: 01.2020 - 12.2020

Postin yhteyshenkilö: Andre Kullström

Posti Green 
Kaikki palvelulmme Suomessa ovat 100% hiilineutraaleja Posti Green palveluita. Käyttämällä Posti Green tuotteita voit 

asiakkaanamme vähentää toimitusketjusi päästöjä merkittävästi. 

Vähennämme päästöjämme ensisijaisesti suoraan omiin toimintoihimme liittyvin projektein. Palvelujemme 

hiilidioksidipäästöt lasketaan osana vuotuista ympäristölaskentaa. Nollaamme loput Posti Green -tuotteiden kuljettamisesta ja 

jakelusta aiheutuneet päästöt osallistumalla ilmastoprojekteihin.

Lisätietoa ilmastoprojekteistamme löytyy täältä:: https://www.posti.com/vastuullisuus/kaytannon-esimerkit/case-

kompensoinnilla-hiilineutraaliksi
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Posti Green  -tuoteseloste

ISO14001- Sertifikaatti

Posti Green tuotekohtainen hiilidioksidipäästö syntyy Postin eri prosessivaiheissa posti-, paketti- ja 

logistiikkapalveluille. 

Ympäristölaskennassa on noudatettu World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) Greenhouse Gas (GHG) 

protocol –standardia, the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting –standardia sekä GHG Inventory 

Standard for the Postal Sector -protokollaa, joka sisältää edellisestä johdetut yksityiskohtaisemmat ohjeet toimialalle. 

Tuotekohtainen päästölaskentamme on ulkoisesti varmennettu Ernst & Young Oy toimesta vuonna 2016. 

Tuotekohtainen päästölaskentamme posti- ja pakettituotteille perustuu näiden 

palveluiden tuottamien kokonaispäästöjen (omien ajoneuvojen ja kiinteistöjen 

päästöt (scope 1&2), sekä alihankittujen kuljetusten päästöt (scope 3) jakamisella 

tuotteille taloushallinnossa käytetyn kustannusjaon ja sen jälkeen päätuotteille 

voluumitietojen perusteella. 
Vuodesta 2018 eteenpäin laskennassa on käytetty Bionovan päästökertoimia, jotka 

kattavat kaikki merkittävät kasvihuonekaasupäästöt (ekvivalentit).

Rahtipalveluille käytämme EcoTransIT World laskentatyökalua ja sen 

laskentametodologiaa. Lisätietoa EcoTransitin käyttämästä laskennasta löytyy täältä:  

https://www.ecotransit.org/methodology.en.html

Vuoden 2007 ja 2020 aika olemme onnistuneet vähentämään Suomen absoluuttisia 
hiilidiioksidipäästöjämme 34%, yli 71.000 tonnia hiilidioksidia. Päästövähennyksen 

taustalla on jatkuvat toimemme kuljetusten ja kiinteistöjemme tehokkuuden 

parantamiseksi, sekä uusiutuviin poittoaineisiin ja energianlähteisiin siirtyminen. 

Vuonna. 2020 kaikki Suomessa käyttämämme sähkö oli uusiutuvaa.

Vuonna 2019 asetimme uuden kunnianhimoisen tavoitteemme painaa omat 
päästömme täyteen nollaan vuoteen 2030 mennessä. Suomen suurimpana kuljetus 

ja jakeluyrityksenä meillä on merkittävä rooli ympäristöystävällisemmän logistiikan 

suunnannäyttäjänä ja otamme tämän roolin vakavasti. Saavuttaaksemme 2030 nolla 

tavoitteemme, tulemme tekemään merkittäviä toimenpiteitä tehokkuuden 

nostamisen, sekä siirtymällä etulinjassa ajoneuvojemme osalta uusiutuviin 

polttoaineisiin, sekä kannustamalla ja tukemalla alihankkijoitamme kohti samaa 

päämäärää..

Voit luke lisää Zero Carbon 2030 matkastamme täältä: 

https://www.posti.com/vastuullisuus/ymparisto

Operaatiomme toimivat ISO 14001 periaatteiden mukaisesti ja koko Postin Suomen palvelutuotanto on ISO 14001 sertifioitu.
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