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Niemen tarina

"Kaikki alkoi siitä, kun isä Kalevi Niemi sai
vuonna 1981 hankittua yhdelle
pakettiautolle liikenneluvan ja päätti
alkaa tehdä muuttoja. Samalla hän osti
100 muuttolaatikkoa autotalliin. Tämä
sai äidin Aune Niemen epäilemään, ettei
kukaan tule ikinä vuokraamaan niitä.”
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Kattava verkosto Suomessa ja maailmalla

Kaikilta mantereilta
kaikille mantereille

Toimipisteet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Helsinki
Lahti
Turku
Tampere
Jyväskylä
Kuopio
Oulu
Helsingin Messukeskus
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Niemi Palvelut Oy

Alamme markkinajohtajana haluamme toimia
ympäristönsuojelun edelläkävijänä ja
suunnannäyttäjänä alan muille yrityksille.
Seuraamme tarkkaan työmme keskeisiä
ympäristövaikutuksia, koulutamme
henkilökuntaamme tuntemaan
ympäristövaikutuksemme ja kehitämme
toimintatapojamme jatkuvan parantamisen
periaatteella niin, että aiheuttamamme
ympäristökuormitus jää mahdollisimman
pieneksi.
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Niemenpunainen ei lopu kesken

Muuttolaatikoita:

150 000 kpl
Kotimuuttoja vuodessa:

24 000 kpl
Yritysmuuttoja vuodessa:

12 000 kpl
Muita toimeksiantoja vuodessa:

62 000 kpl
Henkilöstöä:

1 300
Ajoneuvokalustoa:

148 kpl
joista 34 biokaasuautoa ja 2 sähköautoa,
loput 112 käyttää Neste MY uusiutuvaa dieseliä
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Suomen puhtain muutto- ja logistiikkapalvelu
Niemeltä
Koko ajokalustomme kulkee 100-prosenttisesti fossiilittomalla polttoaineella:
kotimaisella biokaasulla, täyssähköllä tai uusiutuvalla dieselillä.
Tavoitteenamme on saada pienhiukkaspäästöt nollaan vuoteen 2040 mennessä.
 Olemme käyttäneet biokaasua jo vuodesta
2016, ja tällä hetkellä ajokalustostamme jo
noin viidennes toimii biokaasulla.
• Biokaasu on uusiutuva, 100-prosenttisesti
kotimainen polttoaine, jonka
pienhiukkaspäästöt ovat 0 %.

 Loput ajokalustostamme kulkee Neste MY
uusiutuvalla dieselillä.
• Dieselajokalustomme kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 % verrattuna
tavalliseen dieseliin.

 Keväällä 2020 ajoneuvokalustomme
täydentyi täyssähköautoilla.
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Polttoaineen kulutuksen sekä CO2-päästöjen
vähentäminen

 Investoimme säännöllisesti uuteen autokalustoon
ja hyödynnämme uuden teknologian tuomat
mahdollisuudet polttoainekulutuksen ja päästöjen
vähentämiseen. Pyrimme mahdollisuuksien
mukaan hankkimaan vaihtoehtoisilla,
fossiilittomilla ja hiukkaspäästöttömillä
polttoaineilla toimivia ajoneuvoja.
 Koulutamme ja kannustamme kuljettajiamme
jatkuvasti taloudelliseen ja turvalliseen ajotapaan,
joka vähentää polttoainekulutusta ja sen myötä
ajoneuvojemme CO2-päästömäärää.
 Mittaamme ja seuraamme ajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä kilometriperusteisesti
käyttövoiman mukaan ja raportoimme
pyydettäessä asiakaskohtaiset päästöt vuosittain.
 Huollamme kuljetuskalustoamme säännöllisesti.
 Noin puolet tuotannon kalustostamme on
miehistöhytillisiä autoja. Niiden etuna on 1-5
hengen muuttoryhmän siirtyminen kohteeseen
muuttoauton kyydissä ilman lisäajoneuvoa,
lisäkilometrejä ja lisäpäästöjä.
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Kuljetusreittien optimointi

 Suunnittelemme kuljetuksiamme niin, että
asiakkaitten kuormia voidaan myös yhdistellä,
jolloin ympäristövaikutukset vähenevät ja
asiakkaat säästävät kustannuksia lyhentyneen
ajomatkan vaikutuksesta.
 Toiminnanohjausjärjestelmämme
karttasovelluksella saamme kohdistettua
useamman asiakkaan toimeksiannot samalle
ajoneuvolle ja mahdollisimman pienelle
maantieteelliselle alueelle, jolloin vähennämme
turhia ajoja ja siirtymiä.
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Vastuullinen
toiminta
on myös ympäristöteko.

Kuljetusreittien optimointi

 Ajoneuvojen seurantalaitteita hyödyntämällä vähennämme turhia siirtymiä:
voimme ohjata mahdolliset asiakkaaltamme saamamme pikatilaukset
lähimmälle ajoneuvollemme, jolloin mahdollistamme korkealaatuisen
asiakaspalvelun kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

 Ajoneuvojen seurantalaitteiden avulla pystytään tuottamaan autokohtaisesti
todelliseen kulutukseen perustuvaa päästöseurantaa, jota on mahdollista
hyödyntää jopa yksittäisten projektien päästölaskelmissa. Järjestelmän avulla
pyritään pienentämään kulutusta, päästöjä ja kustannuksia.
 Tuotannonohjauksen mobiilisovelluksemme täydentää tuotannon
toimintamallia; sovelluksella pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia
palveluita kustannustehokkaammin ja vähentämällä mm. turhia ajoja.

© Niemi Palvelut Oy

www.niemi.fi

Tutkitusti paras

Taloustutkimus 2004-2019*
– jo 16 vuotta alansa kärjessä:
•
•
•
•

Toimialan luotettavin
Paras asiakaspalvelu
Paras kalusto
Monipuolisimmat palvelut

TEP 2019 -tutkimukseen vastasi yhteensä 2066 eri toimialojen yrityksissä työskentelevää, päättävässä
asemassa olevaa henkilöä. Vastaajista 123 arvioi muuttopalveluja tarjoavia yrityksiä.
*Taloustutkimus Oy: Yrityskuvat 2004-2018 ja TEP 2019, toimiala muuttopalvelut
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Miksi muuttaa Niemen kanssa

PARASTA PALVELUA
•
•

Niemen asiakkaat ovat tyytyväisiä, suositteluhalukkuus on 98,04 %
Yksi kumppani riittää, Niemeltä saat kokonaispalvelun: yritys-, koti- ja
ulkomaanmuutot, tapahtuma-, logistiikka- ja messupalvelut

SÄÄSTÖJÄ
•
•
•
•

Asiakasyrityksen toiminta ei katkea, ei työaikamenetyksiä
Tehokas toimintamalli säästää aikaa ja kustannuksia
Työt toteutuvat turvallisesti ja luotettavasti
Niemen kokemuksella osataan ennakoida riskit ja sudenkuopat

VASTUULLISTA TOIMINTAA
•
•

Niemi on määritellyt vastuullisen liiketavan periaatteet, jotka sisältävät
henkilöstö- ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät asiat. Raportoimme näistä alan
ensimmäisenä vastuullisuusraportissamme.
Niemi on mukana Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Tilaajan selvitysvelvollisuus ja
vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on määritelty tilaajavastuulaissa.
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