
   

 

 
  

  
 

 
 

 
   

 

  
 

   
 

   

    

   

    
  

    
  

   
 

  

  

  
 

   
 

2 Kuljetukset ja liikkuminen 

Tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetuksilla on myös suuri merkitys yrityksen ympäristö-
vaikutuksissa. Kuljetukset kuluttavat energiaa ja aiheuttavat päästöjä ilmaan. Ottamalla 
huomioon kuljetuksiin liittyvät ympäristöasiat yritys voi samalla lisätä toimintansa te-
hokkuutta, mikä puolestaan tuo säästöä ja kilpailuetua sekä parantaa riskienhallintaa. 
Myös työmatkojen ilmastovaikutuksia on hyvä tarkastella. 

Työn Tarkastelu-

1 Ovatko yrityksen ajoneuvojen polttoaineen kulutus ja/tai ajokilometrit 
tiedossa? 

2 Onko liikkumisen ja logistiikan optimointiin ja ajoreitteihin 
kiinnitetty huomiota? 

3 Onko yrityksen ajoneuvojen hankinnassa suosittu vähäpäästöisiä tai 
uusiutuvilla käyttövoimilla kulkevia ajoneuvoja? 

7 Suunnitellaanko kuljetukset niin, että käytössä on aina tarve huomioon ottaen 
mahdollisimman kevyt kalusto? 

8 Onko selvitetty kuljetusten ja logistiikkaratkaisujen optimointia yhdessä muiden 
lähialueen toimijoiden kanssa ilmastopäästöjen pienentämiseksi? 

9 Onko työmatkoja vähennetty esimerkiksi siirtymällä etätöihin silloin kun se on 
työtehtävien kohdalla mahdollista? 

vaihe ajankohta 

4 Onko kuljetuskaluston valinnassa asetettu ympäristökriteerejä? 

5 Onko kuljettajia ohjeistettu taloudellisesta ajotavasta? 

6 Onko kuormien täyttöasteeseen kiinnitetty huomiota? 

10 Tarjotaanko yrityksen työntekijöille työmatkaetua joukkoliikenteeseen? 

11 Tarjotaanko yrityksen työntekijöille mahdollisuutta työsuhdepolkupyörään? 

12 Onko henkilöstön sekä vierailijoiden ja asiakkaiden polkupyörille varattu 
asianmukaiset tilat ja telineet? 

13 Onko työntekijöillä mahdollisuus suihkussa käymiseen työpaikalla ja onko 
vaatteiden säilytykseen/kuivaukseen tarjolla tarvittavat tilat? 
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Työn Tarkastelu-
vaihe ajankohta 

14 Onko yrityksessä yhteiskäyttöisiä autoja, pyöriä tai muita kulkuvälineitä? 

15 Onko henkilöstöä kannustettu kestävään liikkumiseen erilaisten tempausten tai 
kampanjoiden kautta (esimerkiksi kilpailut, teemapäivät, pyörähuolto)? 

16 Kannustaako yritys asiakkaitaan kestävien liikkumistapojen ja kuljetusten 
suosimiseen? 

17 Onko yrityksellä kestävän liikkumisen suunnitelma? 

18 Onko jätteiden, kemikaalien ja vaarallisten aineiden kuljetusten riskit huomioitu? 
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