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KAUKOKIITO BIO
Ilmastoystävällinen kuljetuspalvelu
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MIKÄ ON KAUKOKIITO BIO?
Kaukokiito BIO -palvelu kuljettaa lähetyksesi uusiutuvalla dieselillä ja 
vähentää kuljetusten hiilijalanjälkeä jopa 90%. Palvelun käyttöönotto 
on konkreettinen vastuullisuusteko, jolla on suuri vaikutus ympäristölle. 
Se ei vaadi muutoksia päivittäiseen arjen työhön. 
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Kaukokiito BIO on helppo, nopea ja kus-
tannustehokas palvelu, jonka myötä yrityk-
sesi voi osallistua ilmastotalkoisiin ja nivoa 
vastuullisuuden konkreettisesti osaksi 
liiketoimintaa. Palvelun käyttäjänä voit hyö-
dyntää Kaukokiidon päästöraportit. Niiden 
avulla voit seurata ja viestiä asiakkaillesi 
vastuullisuustavoitteidesi edistymisestä. 
Kaukokiito BIO -palvelu soveltuu kaikkiin 
yrityksesi kuljetustarpeisiin: pakettien, kap-
paletavaroiden sekä osa- ja kokokuormien 
kuljetukseen. 

Miten se toimii?

Valitsemalla palvelun käyttöön, Kaukokiito 
tankkaa lähetystesi päästövähennysta-
voitetta vastaavan määrän uusiutuvaa 
dieseliä verkostossaan. Säännöllinen pääs-
töraportti kertoo kuljetustesi päästöjen ke-
hittymisestä.  

Mitä on uusiutuva diesel? 

Kaukokiito BIO -palvelussa käytetään 
uusiutuvaa dieseliä, joka valmistetaan 100% 
jätteistä ja tähteistä. Uusiutuva diesel palaa 
puhtaasti ja kestää hyvin kylmää. Se siis sopii 
pohjoisen vaativassa ilmastossa tehtäviin 
kuljetuksiin!  

Mitä palvelu maksaa?

Kaukokiito BIO -palvelun hinta perustuu 
lähetystesi volyymiin ja volyymijakaumaan, 
joista lasketaan kuljetuksiisi kohdistuva ar-
vio polttoainekulutuksesta. Lisäksi siihen 
vaikuttaa uusiutuvan dieselin ja fossiilisen 
dieselin kustannusero. Saat tarjouksen 
omalta Kaukokiito-yhteyshenkilöltäsi. 

SANDVIK

” Kaukokiito on hoitanut kaikki Sandvi-
kin kuljetukset uusiutuvalla dieselillä 

toukokuusta 2022 lähtien. Päätimme lähteä 
tähän mukaan, sillä se alentaa merkittävästi 
kuljetustemme päästöjä. Kaukokiito BIO 
-palvelun käyttöönotto ei vaatinut meil-
tä sandvikilaisilta ylimääräistä panostusta, 
mutta arvotasolla tällä on arjessamme iso 
merkitys. Päästövähennys on toteutunut hy-
vin ja vähintäänkin alkuperäisten laskelmien 
mukaisesti. Kokemuksella voin sanoa, että 
homma toimii.

– Lauri Myllymaa, Sourcing Category  
   Manager, Sandvik

Asiakastarina
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Käyttämällä palvelua, vähennät kuljetustesi 
hiilijalanjälkeä 90%. Näet palvelun vaikutukset 
saamastasi päästöraportista. 

Uusiutuvalla dieselillä on laaja jakeluverkosto 
Suomessa.

Uusiutuvan dieselin käytöllä on positiivinen 
vaikutus ympäristölle.

Kaukokiito BIO -palvelu on helppo, nopea ja 
kustannustehokas ottaa käyttöön, eikä se vaadi 
sinulta muutoksia arjen toimintaan. 

Palvelun käyttö on mahdollista nivoa osaksi 
vastuullisuusviestintää. 

Miksi Kaukokiito BIO?

Kaukokiito & vastuullisuus
Meillä Kaukokiidolla vastuullisuus tarkoittaa 
suomalaisen työn ja luonnon puolelle asettu-
mista - ja toteutamme sitä konkreettisin teoin. 
Tavoitteenamme on kuljettaa toimitukset täysin 
hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. 
Meistä saat sitoutuneen ja avoimen kumppanin 
toimitusketjusi vastuullisuuden tehostamiseen.
Lue lisää: kaukokiito.fi/vastuullisuus

https://kaukokiito.fi/fi/tutustu-meihin/vastuullisuus/
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TULE ILMASTOKUMPPANIKSI.
Kysy rohkeasti lisää Kaukokiito BIO -palvelustamme ja pyydä tarjous  

Kaukokiito-yhteyshenkilöltäsi tai tarjous@ kaukokiito.fi.


