Yritysten toimenpiteet ja niiden mittaaminen
1. Yritykset valitsevat sitoumukseensa tässä tarjolla olevista toimenpiteistä (1.-3.) vähintään kaksi (2) sen
toimintaan ja toimialaan soveltuvaa toimenpidettä. Toimenpiteistä (4.-7.) valitaan lisäksi vähintään se
määrä, jolla kolmen toimenpiteen minimikriteeri täyttyy. Pelkkiä hiilidioksidipäästöjä vähentäviä ratkaisuja
tarjoava yritys voi valita sitoumukseensa kolme toimenpidettä kaikista tarjolla olevista toimenpiteistä (1.7.).
2. Jokaiselle valitulle toimenpiteelle on määriteltävä vähintään yksi (1) mittari listalla tarjolla olevista
vaihtoehdoista. Toimenpiteelle on mahdollista luoda itse omia mittareita, mutta itse luotu mittari ei riitä
toimenpiteen ainoaksi mittariksi. Jos yritys valitsee määrällisen mittarin, sille tulee sitoumusta tehtäessä
ilmoittaa lähtötaso ja tavoitetaso. Mikäli sitoumusta tehtäessä ei ole mahdollista asettaa lähtötasoa (määrä
ei ole vielä tiedossa) ja yritys haluaa myöhemmin alkaa raportoida määrällisiä tietoja, voidaan osan
toimenpiteistä kohdalla määrällisen mittarin sijasta valita mittariksi lähtötason selvittäminen vähintään
yhden määrällisen mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle myöhemmin. Mittareita valittaessa on tärkeää
huomioida, että kaikki sitoumuksessa valitut ja myöhemmin raportoitavat mittarit ovat julkisia. Valituille
toimenpiteille voi myös luoda uusia omia mittareita. Yritykset voivat lisäksi lisätä sitoumukselleen uusia
omia toimenpiteitä. Toimenpiteitä ja mittareita on mahdollista lisätä sitoumukselle myös myöhemmin.

Toimenpide

Mittarit

Yritys
1. Asettaa kunnianhimoiset määrälliset
tavoitteet täyssähkökäyttöisten
työkoneiden osuudelle
työkonetyypeittäin ja seuraa
tavoitteiden saavuttamista

2. Tarjoaa asiakkailleen vaihtoehtona
täyssähkö- tai muita vähäpäästöisiä
koneita, kun saatavilla

Täyssähkövastapainotrukkien prosenttiosuus toimitetuista
koneista (määrä)
Täyssähkövastapainotrukkien prosenttiosuus
vuokrakalustosta (määrä)
Täyssähkönostimien prosenttiosuus toimitetuista koneista
(määrä)
Täyssähkönostimien prosenttiosuus vuokrakalustosta
(määrä)
Täyssähköpyöräkuormaajien prosenttiosuus toimitetuista
koneista (määrä)
Täyssähköpyöräkuormaajien prosenttiosuus
vuokrakalustosta (määrä)
(Luo uusi mittari) XX täyssähköisen työkonetyypin
prosenttiosuus toimitetuista työkoneista (määrä)
(Luo uusi mittari) XX täyssähköisen työkonetyypin
prosenttiosuus vuokrakalustosta (määrä)
Lähtötason selvittäminen vähintään yhden määrällisen
mittarin lisäämiseksi toimenpiteelle myöhemmin
(toteutunut/ei toteutunut)
Täyssähkökoneita on yrityksen tarjonnassa (toteutunut/ei
toteutunut)
Täyssähkökoneiden kirjallisten tarjousten prosenttiosuus
kaikista tarjouksista (määrä)
Erilaisten täyssähkökonemallien prosenttiosuus yrityksen
konetyyppien valikoimassa (määrä)

3. Tuottaa ja jakaa asiakkailleen
konekohtaista tietoa
energiatehokkuudesta ja päästöistä

4. Järjestää asiakkailleen sopimuksen
puitteissa laaditun
koulutuskokonaisuuden mukaista
koulutusta
5. Antaa asiakkaille tietoa
biopolttoaineiden
käyttömahdollisuuksista työkoneissa
6. Edistää latauspisteiden yleistymistä
käytettävissään olevin keinoin

7. Osallistuu kiertotaloutta edistävän
tiedon jakamiseen

8. Muut toimenpiteet
täyssähkökäyttöisten ja muiden
vähäpäästöisten työkoneiden käytön
edistämiseksi ja työkoneiden
päästöjen vähentämiseksi

Muita vähäpäästöisiä koneita on yrityksen tarjonnassa
(toteutunut/ei toteutunut)
Muiden vähäpäästöisten koneiden kirjallisten tarjousten
prosenttiosuus kaikista tarjouksista (määrä)
Muiden vähäpäästöisten konemallien prosenttiosuus
yrityksen konetyyppien valikoimassa (määrä)
Yrityksellä on käytössä täyssähkö- ja vähäpäästöisiä
koneita koskevia päästölaskureita (toteutunut /ei
toteutunut)
Energiatehokkuus- ja päästötietojen sekä eri käyttövoimien
päästövertailun sisältämien tarjousten prosenttiosuus
kaikista tehdyistä tarjouksista (määrä)
Yritys jakaa aktiivisesti täyssähkö- ja muita vähäpäästöisiä
koneita koskevia energiatehokkuus ja päästötietoja,
esitteet (myös sähköiset) jaossa asiakkaille (toteutunut / ei
toteutunut)
Yritys jakaa aktiivisesti täyssähkö- ja muita vähäpäästöisiä
koneita koskevia energiatehokkuus ja päästötietoja,
kampanjat ja tapahtumat (toteutunut / ei toteutunut)
Sopimuksen mukaisen koulutuskokonaisuuden
koulutustilaisuudet (määrä)
Sopimuksen mukaisen koulutuskokonaisuuden materiaalin
jakaminen asiakkaille (toteutunut / ei toteutunut)
Yritys sisällyttää tiedon biopolttoaineiden
käyttömahdollisuuksista myynnissään ja kaikissa
tarjouksissaan (toteutunut / ei toteutunut)
Latauspisteen sisältävien tarjousten prosenttiosuus
täyssähkökäyttöisten työkoneiden tarjouksista (määrä)
Edistää toiminnallaan latauspisteiden rakentamista
(toteutunut/ei toteutunut)
Esitteet (myös sähköiset) jaossa asiakkaille latauspisteiden
hankintatavoista (toteutunut/ei toteutunut)
Informoi asiakkaita tarvittavan latausinfran vaatimuksista
(toteutunut/ ei toteutunut)
Pitää valmistajat ja maahantuojat ajan tasalla latausinfran
vaatimuksista (toteutunut tai ei toteutunut)
Tiedon jakaminen keinoista työkoneiden käyttöasteen
nostamiseksi (toteutunut/ei toteutunut)
Edistää koneiden ja niiden osien uudelleenkäyttöä ja
uudelleenvalmistusta (toteutunut tai ei toteutunut)
Tukee työkoneiden ja niiden osien kierrätysasteen
nostamista (toteutunut/ ei toteutunut)
Itse määritellyt mittarit (määrä tai toteutunut/ ei
toteutunut)

