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Norwegian tarjoaa yritysasiakkaille
mahdollisuuden vähentää liikematkojen
päästöjä

Norwegian on tehnyt yhteistyösopimuksen Nesteen kanssa, joka on maailman
johtava uusiutuvan lentopolttoaineen (sustainable aviation fuels, SAF)
tuottaja. Norwegianin yritysasiakkaat voivat nyt vähentää liikematkojensa
hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia uusiutuvan lentopolttoaineen avulla.
Sopimus on tärkeä askel tämänkaltaisten polttoaineiden vapaaehtoisten
markkinoiden kehittämisen vauhdittamiseksi.

Uusiutuva lentopolttoaine on todistetusti vähähiilinen ratkaisu, joka on ollut



käytössä vuodesta 2011 lähtien. Norwegianin nykyaikaisiin ja
polttoainetehokkaisiin lentokoneisiin voidaan tankata jopa 50 prosenttia
uusiutuvaa lentopolttoainetta. SAF voi vähentää elinkaaren aikaisia
kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia, kun sillä korvataan fossiilisia
lentopolttoaineita.

– Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen avulla teemme mahdolliseksi
yritysasiakkaiden liikematkojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen.
Uusiutuvan lentopolttoaineen vapaaehtoisten markkinoiden vauhdittaminen
antaa signaalin tuotannon skaalaamiseksi ja mittakaavaetujen kehittämiseksi.
Sitä tarvitaan kipeästi kustannusten alentamiseksi, sanoo Norwegianin Vice
President Sustainability Anders Fagernæs.

Norwegian sekoittaa vuonna 2022 kaikkeen Norjassa käytettävään
lentopolttoaineeseen 0,5 prosenttia uusiutuvaa lentopolttoainetta sekä
Ruotsissa ja Ranskassa sekoitevelvoitteen mukaisesti yhden prosentin
uusiutuvaa polttoainetta. Kaikki yritysasiakkaiden vapaaehtoiset ostot
täydentävät julkisen vallan asettamia velvoitteita. 

Autamme yrityksiä saavuttamaan päästövähennystavoitteensa

Scan Global Logistics (SGL), nopeasti kasvava maailmanlaajuinen täyden
palvelun logistiikkapalveluiden tarjoaja, jonka pääkonttori sijaitsee
Kööpenhaminassa, on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen vähentää
päästöjään 50 prosentilla 10 vuoden välein. Liikematkojen
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on yksi yrityksen prioriteeteista. SGL on
päättänyt tehdä yhteistyötä Norwegianin ja Nesteen kanssa, jotta yhtiö voi
ottaa merkittäviä askeleita liikematkojen vaikutusten vähentämiseksi. 

– Haluamme olla muutoksen eturintamassa. Sitä varten meidän on otettava
käyttöön älykkäitä teknologioita heti, kun niitä on saatavilla. Tällä
ensimmäisellä pilottihankkeella vähensimme liikematkojemme
hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia vuonna 2021. Tarvitsemme tämän
vähennyksen kaikilla päästöalueilla joka vuosi, sanoo Scan Global Logisticsin
Global CEO Allan Melgaard.

Norwegianin ja Nesteen sopimuksella Scan Global Logistics kattoi
Norwegianin lennoilla käytetyn seitsemän tonnin Neste MY Sustainable
Aviation FuelTM-polttoaineen lisäkustannukset. Tämä vähensi SGL:n
liikematkojen CO2-päästöjä 21 tonnia. 



Kestävästi hankittu ja riippumattomasti todennettu

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine vähentää päästöjä jopa 80 prosenttia
puhtaassa muodossa ja koko elinkaaren ajan verrattuna fossiilisen
lentopolttoaineen käyttöön, kun laskennassa on käytetty vakiintunutta
elinkaariarviointia (life cycle assessment, LCA), kuten CORSIA-menetelmää.
Polttoaine valmistetaan kestävästi hankituista, uusiutuvista jäte- ja
tähderaaka-aineista

– Tällä ratkaisulla teemme todellisia ja suoria päästövähennyksiä helpommin
saatavilla olevan SAF-polttoaineen käytön avulla. Samalla teemme
liikematkustamisesta kestävämpää. Koska tuotanto- ja toimitusprosessi on
riippumattoman ja sertifioidun ulkopuolisen toimijan tarkastama,
päästövähennyksiä voidaan käyttää Tieteeseen perustuvat tavoitteet
-aloitteen (Science Based Targets, SBTi) saavuttamiseen. Tämä varmistaa
vaatimustenmukaisuuden ja vahvistaa päästövähennykset yritykselle, joka on
investoinut SAF-polttoaineeseen, sanoo Nesteen Vice President Business
Development, Renewable Aviation Jason Reichow.
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Norwegian Air Shuttle

Norwegian was founded in 1993 but began operating as a low-cost carrier
with Boeing 737 aircraft in 2002. Since then, our mission has been to offer
affordable fares for all and to allow customers to travel the smart way by
offering value and choice throughout their journey.

Norwegian has been voted Europe’s Best Low-Cost airline by Skytrax for six
consecutive years and won Airline Program of the Year Europe & Africa at the
Freddie Awards for four consecutive years. Since 2012, Norwegian has won
over 55 awards for our service, product, and innovation in the industry.

We were the first airline in the world to join the UN Climate Secretariat’s
climate action-initiative in 2019, pledging to work systematically to become
carbon neutral by 2050.

Norwegian operates a short haul network across the Nordics and to key
European destinations providing customers with excellent quality at
affordable fares.

About Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates solutions for combating climate
change and accelerating a shift to a circular economy. We refine waste,
residues and innovative raw materials into renewable fuels and sustainable
feedstock for plastics and other materials. We are the world’s leading
producer of sustainable aviation fuel and renewable diesel and developing
chemical recycling to combat the plastic waste challenge. We aim at helping
customers to reduce their greenhouse gas emissions with our renewable and
circular solutions by at least 20 million tons annually by 2030.

Our ambition is to make the Porvoo oil refinery in Finland the most



sustainable refinery in Europe by 2030. We are introducing renewable and
recycled raw materials such as liquefied waste plastic as refinery raw
materials. We have committed to reaching carbon-neutral production by
2035, and we will reduce the carbon emission intensity of sold products by
50% by 2040. We also have set high standards for biodiversity, human rights
and supply chain. We have consistently been included in the Dow Jones
Sustainability Indices and the Global 100 list of the world’s most sustainable
companies. In 2021, Neste's revenue stood at EUR 15.1 billion.

Read more: neste.com

About Scan Global Logistics

Scan Global Logistics (SGL) is a fast-growing global full-service logistics
provider headquartered in Copenhagen, with more than 130 offices in more
than 42 countries across all continents.

We excel in uncomplicating the world of logistics through tailored solutions
made by skilled specialists, proud problem-solvers, and passionate
entrepreneurs.

Since 1975, the core of our DNA has been a 'can-do-attitude,' agility, and the
willingness to always go the extra mile, and we are not afraid to go left when
others go right. For us, every challenge is an opportunity. We go above and
beyond to bring anything anywhere – whether by road, rail, ocean, air.

https://www.scangl.com/

Norwegian perustettiin vuonna 1993, mutta halpalentoyhtiötoiminnan se
aloitti Boeing 737 -kalustolla vuonna 2002. Niistä päivistä lähtien meidän
missiomme on ollut tarjota kohtuuhintaisia matkoja kaikille ja mahdollistaa
viisaat valinnat, eli hyvän rahanvastineen sekä runsaan valinnanvaran.
Norwegian operoi lyhyen matkan reittejä Pohjoismaissa sekä tärkeimpiin
Euroopan kohteisiin – tarjoten erinomaista laatua kohtuuhinnoilla.

Vuonna 2019 Norwegian oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka allekirjoitti YK:n
ilmasto-ohjelman, ja yhtiö sitoutui siten tulemaan ilmastoneutraaliksi
vuoteen 2050 mennessä.



Skytrax on valinnut Norwegianin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kuutena vuonna peräkkäin. Lisäksi yhtiön kanta-asiakasohjelma, Norwegian
Reward, on valittu Freddie Awardsissa parhaaksi kanta-asiakasohjelmaksi
Euroopassa/Afrikassa neljänä vuotena peräkkäin. Norwegianin tuotteet,
palvelut ja innovaatiot ovat voittaneet yli 55 palkintoa vuodesta 2012
lähtien.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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