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Yrityksen logistiikan hiilijalanjäljen pienentäminen  

Päivämäärä Palveluiden toimittaja: Palveluiden vastaanottaja: 

6.4.2021 Kajamo Oy 

www.kajamo.fi 

Lahden kaupunki 

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut 
 

 

 
Kajamo Oy tarjoaa maanläheisellä otteella apuaan toisille pk-yrityksille. Kantava 

ajatuksemme on saada aikaan ihan oikeita, yrityksenne johdon elämää helpottavia 

tuloksia. Ja kaikki tämä selvällä suomen kielellä. 

Meillä tavataan sanoa, että on parempi kääntyä puoleemme jo silloin, kun asiat 

ovat vielä kunnossa. Kajamo Oy tarjoaa ratkaisuja, ei ongelmia.  

Yrityksemme parasta osaamisalaa ovat biopolttoaineet, kierrätys ja jätteiden 

energiahyötykäyttö. Yrityksemme on iältään uudehko, mutta osaaminemme sen 

sijaan jo vanhaa perua, lähes 15 vuoden kokemuksella.  

 

PALVELUKUVAUKSEMME TIIVISTETTYNÄ 

Biokaasu, biodiesel tai bioetanoli yrityksenne kevyen tai raskaan kaluston käyttöön. Tarkastellaan 

biokaasun mahdollisuuksia yrityksenne käytössä: mahdollisuutena pienentää hiilijalanjälkeä, pienentää 

kustannuksia ja saada runsaasti positiivista näkyvyyttä.   

Lisäksi voimme käydä läpi alihankkijoidenne sekä koko yrityksenne muiden yhteistyökumppaneiden 

hiilijalanjälkeä siten, että kartoitamme heidän kuljetuskalustoaan ja muita logistisia valintoja. Yksi 

mahdollinen vaikuttaa oman yrityksenne hiilijalanjälkeen on valita sellaiset kumppanit, joiden kalusto on 

tehokasta mutta ympäristölle ystävällistä. 

Biokaasu, biodiesel tai bioetanoli yrityksenne kevyen/raskaan kaluston käyttöön 

Palvelupaketti räätälöidään aina juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. 

Pääpiirteissään tämän palvelupaketin tarkoitus on seuraava: 



- mikä on tilanteenne nyt ja millaisia mahdollisuuksia yrityksellänne on siirtyä biokaasun tai muun 

uusiutuvan liikennepolttoaineen käyttäjäksi (5 tuntia) 

- mitä siirtymä maksaa ja mitä se tarkoittaa nykyiselle kalustollenne (10 tuntia) 

- mitä se tarkoittaa yrityksenne hiilijalanjäljelle (10 tuntia) 

- paljonko uusiutuvilla polttoaineilla voi säästää (10 tuntia) 

- tarvittaessa tarkastelemme alihankkijoidenne ja muiden yhteistyökumppaneidenne logistiikan 

ympäristöystävällisyyttä (5 tuntia) 

- lopuksi laaditaan yhdessä toimenpiteet ja suunnitelma jatkoa varten (10 tuntia) 

Kun aiheena on kannatettava asia eli kestävä kasvu, niin Kajamo Oy osallistuu ”talkoisiin” alennetulla 

hinnalla. Näin ollen palvelupaketti sisältää yllä kuvatun mukaisesti pyöreät 50 tuntia työtä (alv. 0).  Tällä 

työmäärällä saadaan jo paljon aikaiseksi. 

Palvelupaketin voitte varata ottamalla meihin yhteyttä: 

puhelimitse: 040 6306530 

sähköpostitse: olli-pekka@kajamo.fi 

 

Parhain terveisin, 

Olli-Pekka Hätinen, Yrittäjä, KTM 

Kajamo Oy 

 

 

YRITYSESITTELY  

Kajamo Oy perustettiin keskellä koronakurimusta kesällä 2020. Yrittäjä Olli-Pekka Hätinen on toiminut tätä 

ennen saman alan kevytyrittäjänä sekä lukuisissa liiketoiminnan johtotehtävissä jo yli 10 vuoden ajan.  

Olemme auttaneet jo useampaa pk-yritystä sekä yhdistystä parantamaan kannattavuuttaan, olemaan 

paremmin selvillä taloudellisesta tilanteestaan sekä varautumaan seuraavaan kriisiin. On parempi kääntyä 

puoleemme jo silloin, kun asiat ovat vielä kunnossa. 

• Olli-Pekalla on yli 10 vuoden kokemus yritysten liiketoiminnan hallinnasta ja kehittämisestä.  

mailto:olli-pekka@kajamo.fi


• Hän on työskennellyt yrittäjänä, liiketoiminnan kehitysjohdossa, toimitusjohtajana ja 

toimitusjohtajan sijaisena. Yhtiöiden hallituksissa jäsenenä ja sihteerinä. 

• Koulutukseltaan Olli-Pekka on kauppatieteiden maisteri (KTM), ja käynyt lukuisia isompia ja 

pienempiä täydennyskoulutuksia vuosien varrella. 

• Kajamon ydinosaamista ovat biotalous ja Venäjän markkina 

• Lue lisää: www.kajamo.fi 
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Sivuvirtojen löytäminen ja hyödyntämismahdollisuudet 

Päivämäärä Palveluiden toimittaja: Palveluiden vastaanottaja: 

6.4.2021 Kajamo Oy 

www.kajamo.fi 

Lahden kaupunki 

Elinkeino- ja kilpailukykypalvelut 
 

 

 
Kajamo Oy tarjoaa maanläheisellä otteella apuaan toisille pk-yrityksille. Kantava 

ajatuksemme on saada aikaan ihan oikeita, yrityksenne johdon elämää helpottavia 

tuloksia. Ja kaikki tämä selvällä suomen kielellä. 

Meillä tavataan sanoa, että on parempi kääntyä puoleemme jo silloin, kun asiat 

ovat vielä kunnossa. Kajamo Oy tarjoaa ratkaisuja, ei ongelmia.  

Yrityksemme parasta osaamisalaa ovat kierrätys, jätteiden (energia)hyötykäyttö ja 

biopolttoaineet. Yrityksemme on iältään uudehko, mutta osaaminemme sen sijaan 

jo vanhaa perua, lähes 15 vuoden kokemuksella.  

 

PALVELUKUVAUKSEMME TIIVISTETTYNÄ 

Sivuvirtojen löytäminen ja hyödyntämismahdollisuudet. 

Toisen jäte on toisen raaka-aine: yrityksenne sivuvirtojen kartoituksella on mahdollista löytää jätteelle 
parempia hyödyntämistapoja esimerkiksi uusioraaka-aineena tai energiahyötykäytössä. Parhaimmillaan 
kustannuksia aiheuttanut jäte muuttuu rahanarvoiseksi raaka-aineeksi. 

Yrityksen tuotannossa syntyvien sivuvirtojen kartoittaminen ja niiden uudenlaiset käyttökohteet 

Palvelupaketti räätälöidään aina juuri teidän yrityksenne tarpeisiin. 

Pääpiirteissään tämän palvelupaketin tarkoitus on seuraava: 

- millaisia sivuvirtoja- ja jakeita yrityksessä syntyy, miten ne tällä hetkellä hyödynnetään ja mitä se 

yritykselle tällä hetkellä kustantaa (10 tuntia) 



- vaihtoehtoisten käyttökohteiden kartoitus sivuvirroille; esimerkiksi uusioraaka-aineeksi tai 

energiaksi; teollisten yhteistyökumppaneiden kartoitus ja hankinta sivuvirtojen hyödyntämisessä, 

muutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi (20 tuntia) 

- lopuksi laaditaan yhdessä toimenpiteet ja suunnitelma jatkoa varten sekä mahdollisesti 

mahdollisen koetoiminnan aloittaminen (20 tuntia) 

Kun aiheena on kannatettava asia eli kestävä kasvu, niin Kajamo Oy osallistuu ”talkoisiin” alennetulla 

hinnalla. Näin ollen palvelupaketti sisältää yllä kuvatun mukaisesti pyöreät 50 tuntia työtä (alv. 0).  Tällä 

työmäärällä saadaan jo paljon aikaiseksi. 

Palvelupaketin voitte varata ottamalla meihin yhteyttä: 

puhelimitse: 040 6306530 

sähköpostitse: olli-pekka@kajamo.fi 

 

Parhain terveisin, 

Olli-Pekka Hätinen, Yrittäjä, KTM 

Kajamo Oy 

 

 

YRITYSESITTELY  

Kajamo Oy perustettiin keskellä koronakurimusta kesällä 2020. Yrittäjä Olli-Pekka Hätinen on toiminut tätä 

ennen saman alan kevytyrittäjänä sekä lukuisissa liiketoiminnan johtotehtävissä jo yli 10 vuoden ajan.  

Olemme auttaneet jo useampaa pk-yritystä sekä yhdistystä parantamaan kannattavuuttaan, olemaan 

paremmin selvillä taloudellisesta tilanteestaan sekä varautumaan seuraavaan kriisiin. On parempi kääntyä 

puoleemme jo silloin, kun asiat ovat vielä kunnossa. 

• Olli-Pekalla on yli 10 vuoden kokemus yritysten liiketoiminnan hallinnasta ja kehittämisestä.  

• Hän on työskennellyt yrittäjänä, liiketoiminnan kehitysjohdossa, toimitusjohtajana ja 

toimitusjohtajan sijaisena. Yhtiöiden hallituksissa jäsenenä ja sihteerinä. 

mailto:olli-pekka@kajamo.fi


• Koulutukseltaan Olli-Pekka on kauppatieteiden maisteri (KTM), ja käynyt lukuisia isompia ja 

pienempiä täydennyskoulutuksia vuosien varrella. 

• Kajamon ydinosaamista ovat biotalous ja Venäjän markkina 

• lue lisää: www.kajamo.fi 
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