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Aktiivisesti mukana
ilmastonmuutoksen
ehkäisyssä

PÄÄSTÖSÄÄSTÖJÄ JA KIERTOTALOUSKÄYTÄNTÖJÄ
Telia on sitoutunut olemaan päästötön yhtiö läpi arvoketjun sekä jätteetön yhtiö
kiertotalouden keinoin vuoteen 2030 mennessä. Työtämme tukee koko liiketoimintamme Suomessa kattava sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä
sekä sertifioitu Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+).

HIILIJALANJÄLKI
Toimintamme seurauksena muodostuu kasvihuonekaasupäästöjä läpi koko arvoketjumme,
toimittajista asiakkaisiin. Seuraamme hiilijalanjälkemme kehitystä vuosittain Greenhouse Gas
(GHG) -protokollan laskentaperiaatteiden mukaisesti. Telian omasta toiminnasta, kuten varavoimakoneiden sekä leasing-autojen polttoaineista ja kylmälaitteiden kylmäaineista muodostuvat suorat päästöt (Scope 1) sekä ostamamme energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat
päästöt (Scope 2), ovat lähtökohtaisesti matalat. Suurimmat päästömme, 98 %, aiheutuvat
arvoketjun epäsuorista (Scope 3) päästöistä, joita ovat ennen kaikkea Telian ostamien
tuotteiden ja palveluiden valmistuksen aikana muodostuvat päästöt. Näitä ovat esimerkiksi
Telian myymät pienelektroniikkalaitteet, kuten matkapuhelimet, kannettavat tietokoneet ja
tabletit. Kun tunnemme hiilijalanjälkemme, osaamme kohdentaa päästövähennystyömme
oikeisiin kohteisiin. Ostamiemme laitteiden elinkaaren pidentäminen uudelleenkäyttöä edistämällä on tärkeä toimenpide hiilijalanjälkemme pienentämiseksi.

5G muuttaa
kauniit sanat
teoiksi

Kauniit sanat ja hienot tavoitteet
eivät riitä, sillä ympäristö ei enää
voi odottaa omaa vuoroaan.
Onneksi uusi verkkoteknologia
on tuomassa uudenlaisia mahdollisuuksia ympäristövaikutusten
pienentämiseen.
Korona vauhditti yhteiskunnan ja
yritysten digiloikkaa. Mutta myös
teknologiset edistysaskeleet pitää
ottaa vastuullisesti, sillä korona
on meille myös hyvä osoitus siitä,
mitä maailmanlaajuinen kriisi tarkoittaa. On hyvin mahdollista, että
seuraava globaali kriisi on kiihtyvä
ilmastonmuutos.
Maapallon tulevaisuus on vahvasti sidoksissa meidän, yritysten
päätöksiin. Ei riitä, että pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme,
vaan teknologiayhtiönä meidän
on myös kyettävä kehittämään
digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat muita yrityksiä vähentämään
päästöjään.
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Suorat päästöt (Scope 1)
Ostettu energia (Scope 2, markkinaperusteinen)
Ostettu energia (Scope 2, sijaintiperusteinen)

Lisätietoja Telian hiilijalanjäljestä löytyy vastuullisuussivuiltamme.

KOHTI PÄÄSTÖTTÖMYYTTÄ
Vuoden 2020 aikana saavutimme hiilineutraaliuden oman toimintamme (Scope 1 & 2) sekä
liikematkustuksen (Scope 3, Kategoria 6) aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen osalta.
Vähennämme päästöjämme ostamalla
100 % uusiutuvalla energialla tuotettua
sähköä. Olemme myös parantaneet energiatehokkuuttamme useiden energiatehokkuushankkeiden avulla ja pitäneet näin
sähkönkulutuksemme kasvun maltillisena
datan käytön kasvusta huolimatta. Olemme mukana Motivan ja Energiaviraston
energiatehokkuusopimuksessa vuosille
2017–2025 ja sitoutuneet parantamaan
energiatehokkuuttamme 7,5 % vuoteen
2025 mennessä vuoden 2015 lähtötasosta.
Energiatehokkuussopimuksen tavoitteen
ylitimme jo vuonna 2020, tällöin saavutimme
lähes 9 % energiansäästön. Energiatehokkuutta parantavia hankkeitamme ovat muun
muassa radioverkon modernisointi Nokian
kanssa sekä vanhoista teknologioista, kuten
3G-verkosta luopuminen. Muita energiatehokkuusprojektejamme ovat esimerkiksi
aurinkopaneelien ja tuuliturbiinien hyödyntämishankkeet tukiasemakohteissa.

Päästövähennystoimien jälkeen jääneet
loput omasta toiminnastamme aiheutuvat
väistämättömät kasvihuonekaasupäästöt
olemme kompensoineet. Kompensoinnilla
tuemme biologista hiilensidontaa sekä uutta, ilmakehästä hiiltä sitovaa teknologiaa.
GWh
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Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa Scope 3 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Haluamme, että toimittajamme sitoutuvat kanssamme nollapäästötavoitteeseen
vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2020 nostimme CO2e-päästöt osaksi toimittajien valintakriteereitämme. Arvioimme toimittajat tehtyjen päästövähennystoimenpiteiden perusteella. Tulevaisuudessa teemme yhteistyötä ainoastaan sellaisten toimittajien kanssa, joilla on kanssamme yhdenmukaiset ilmastotavoitteet.

Hiilikädenjälki
Hiilikädenjälki kuvaa toimintaamme liittyviä
myönteisiä ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
eli tuotteiden ja palveluiden päästövähennyspotentiaalia asiakkaalle. Alan kattojärjestö GSMA:n selvityksen mukaan mobiiliteknologian tuotteet ja palvelut auttavat
vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa
kymmenkertaisesti aiheuttamiinsa päästöihin verrattuna.
Vaikutamme positiivisen hiilikädenjäljen
muodostumiseen tarjoamalla asiakkaillemme mahdollisuuden pienentää omaa
hiilijalanjälkeään palvelujemme avulla.

Esimerkiksi ”Connected Vehicle” IoT-ratkaisulla asiakkaamme voivat hallita ja optimoida kuljettajien ajotapoja ja näin vähentää
polttoaineen kulutusta ja ajettuja kilometrejä.
Myös IoT-teknologiaa hyödyntävän älykkään
sähkönmittausratkaisumme avulla asiakkaamme voivat seurata ja optimoida sähkönkulutustaan. Mobiililaitteiden sijaintitietojen analysointiin perustuva Crowd Insights
-palvelumme hyödyntää väkijoukkojen
liikkeistä koottua anonymisoitua dataa, jota
hyödynnetään muun muassa yhdyskuntasuunnittelussa kestävämpien kaupunkien ja
liikkumisen kehittämiseksi.

ILMASTOTAVOITTEET 2021
Vuonna 2021 haluamme saavuttaa 40 000 CO2e tonnin päästösäästöt. Tämän saavutamme:
• Jatkamalla uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ostamista.
• Jatkamalla energiatehokkuushankkeita.
• Vähentämällä 5 % toimittajien logistiikasta muodostuvia päästöjä
(vuoteen 2019 verrattuna).
• Verkko- ja asiakaslaitteiden uudelleenkäytölle asetettujen tavoitteiden avulla.
• Kompensoimalla omasta toiminnastamme aiheutuvat loput väistämättömät
kasvihuonekaasupäästöt.

SCIENCE BASED TARGETS -ALOITTEEN HYVÄKSYMÄT
TAVOITTEET VUODELLE 2025
Vuoden 2020 lopussa Science Based Targets -aloite hyväksyi Telian ilmastonmuutoksen vastaisen työn seuraavat välitavoitteet. Hyväksyntä tarkoittaa, että Telian seuraavat välitavoitteet
ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia.

5G on niin sanottua murrosteknologiaa, joka siirtää yhteiskunnat seuraavaan, aidosti
digitaaliseen teolliseen vaiheeseen. Sen avulla esimerkiksi
koneiden ja laitteiden etäohjaus ja -seuranta voivat mullistua
ja saada aikaan päästövähennyksiä muilla sektoreilla.
Uudella teknologialla on myös
haasteensa. Tarvittavien laitteiden määrä lisääntyy ja sähkönkulutus kasvaa. Se puolestaan
korostaa entisestään kiertotalouskäytäntöjen lisäämistä
sekä uusiutuvalla energialla
tuotetun sähkön käyttöä kaikessa toiminnassamme.
Telia on oman toimintansa
osalta hiilineutraali yritys.
Olemme antaneet lupauksen
olla päästötön ja jätteetön
yritys vuoteen 2030 mennessä.
Vuoteen 2025 asettamamme
välitavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymiä eli tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja Pariisin
ilmastosopimuksen mukaisia.

Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet vuodelle 2025 ovat:
• Puolittaa oman toimintansa aiheuttamat päästöt.
• Vähentää myytyjen ja palvelutuotteiden käyttöön liittyviä päästöjä 29 %.
• Huolehtii siitä, että 72 % toimittajista (päästöjen mukaan laskettuna) ottaa
käyttöön tieteeseen perustuvat tavoitteet.

Lähes kaikki yhteiskunnan
kannalta kriittiset toiminnat
ovat hiljalleen siirtymässä
uudelle digitaaliselle alustalle.
Käynnissä oleva digiloikka
onnistuu kuitenkin vain, jos
teemme sen vastuullisesti. Se
edellyttää niin tietoturvallisuuden kuin ympäristön huomioimista kaikissa käänteissä. Telia
on sitoutunut tähän työhön,
täysillä.
Heli Partanen
Toimitusjohtaja
Telia Finland

MATERIAALIT KIERTOON
Toimintamme seurauksena syntyy merkittävä
määrä jätemateriaaleja. Näitä muodostuu
eniten verkonrakentamisen ja -ylläpidon
yhteydessä, esimerkiksi kadun avaamisen
yhteydessä poistetusta asfaltista, kaapeli-,
sähkö- ja elektroniikkajätteestä sekä käytöstä
poistetuista, varavoimana käytetyistä teollisuusakuista.
Kokonaisjätemäärämme vuonna 2020 oli 9
400 tonnia. Vanhojen puhelinpylväiden purkutyön edistyminen sekä televisioyhtiö MTV
Oy:n liittäminen jäteraportointiimme näkyvät
jätemäärän nousuna vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 jätteistämme kierrätettiin 17
% ja hyödynnettäväksi ohjautui 83 %.
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KOKONAISJÄTEMÄÄRÄ

Vuonna 2021 tavoitteemme on vähentää
kokonaisjätteen määrää 10 prosentilla.
Tämä tapahtuu muun muassa vähentämällä
pakkausmateriaaleja, parantamalla jätteiden
lajittelua entisestään ja lisäämällä laitteiden
uudelleenkäyttöä. Tarkoituksemme on myös
nostaa jätteiden kierrätysprosenttia 30 prosenttiin. Haluamme lisätä materiaalien uudelleenkäyttöä ohjaamalla ne uudelleen kiertoon
ja näin vähentää poltettavaksi ohjautuvan
jätteen määrää. Pyrimme aina ensisijaisesti
minimoimaan jätteiden muodostumista, maksimoimaan uusiokäyttöä sekä parantamaan
kierrätysprosenttia.
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ISOT TUOTANTOTILAT

ERILLISPROJEKTIT*

MUUT TOIMINNOT

VERKON RAKENNUS JA YLLÄPITO

TELIAN KAUPAT

TOIMISTOT

HYÖDYNTÄMINEN MUULLA TAVALLA
Asfaltti, tietosuojamateriaali, pahvi, puu

LOPPUKÄSITTELY ILMAN HYÖDYNTÄMISTÄ
Vaaralliset jätteet (öljy, kylmäaineet)

KAATOPAIKKA
Teollisuusjäte

* Erillisprojekteja ovat mm. puhelinpylväiden purkuprojekti
sekä kiinteistösaneeraukset

KIERTOTALOUDEN EDISTÄMINEN LAITEKIERROLLA
Toimintamallimme mahdollistaa verkko- ja asiakaslaitteiden uudelleenkäytön, jolloin pidennämme laitteiden käyttöikää. Laitteiden elinkaaren pidentäminen vähentää merkittävästi
niiden ympäristövaikutuksia sekä päästöjä. Asiakkaillemme tarjottavat palveluverkkolaitteet
ovat myös osa kiertotaloutta ja keino omien vuosittaisten päästöjen pienentämiseen. Sopimuskauden päättyessä laitteet palautuvat Telialle ja siirtyvät edelleen uudelleenkäyttöön tai
materiaalikierrätykseen ollessaan elinkaaren lopussa.
Vuonna 2020 lisäsimme laitteiden uudelleenkäyttöä merkittävästi niin verkko- kuin asiakaslaitteiden osalta. Yritysasiakkaiden palveluverkkolaitteista parhaimmillaan jopa 45 % pystyttiin uudelleenkäyttämään palvelusta riippuen. Lisäksi nostimme laitetoimittajalta ostettujen
kunnostettujen palveluverkkolaitteiden määrää 1,5-kertaiseksi vuoden 2019 tasosta. Myös
kuluttajapuolella olemme menestyksekkäästi jatkaneet palveluverkkolaitteiden uudelleenkäyttöä. Vuoden 2020 aikana kolminkertaistimme uudelleenkäytettyjen palvelulaitteiden
määrän vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2021 aikana tavoitteenamme on edelleen lisätä
merkittävästi palvelu- ja verkkolaitteiden uudelleenkäyttöä ja vähentää siten uusien laitteiden
tarvetta.
Verkko- ja asiakaslaitteiden uudelleenkäytön lisäksi olemme tuoneet markkinoille
kuluttaja-asiakkaillemme suunnatun Telia Recycled -uudelleenkäytettyjen päätelaitteiden
tuoteperheen. Vuoden 2020 aikana Telia Recycled -puhelinten suosio kasvoi 50 % vuoteen
2019 verrattuna. Keräsimme asiakkailtamme tuhansia käytettyjä puhelimia Telia Vaihtodiilin
avulla edellisvuosien tapaan. Vaihtodiilissä asiakkaamme saavat hyvityksen palauttaessaan
vanhan laitteensa meille. Olemme voineet antaa uuden elämän lähes kaikille palautuneille
puhelimille Telia Recycled -puhelimena.

Telia Recycled-kierrätyskontin tarina
Ainoastaan viidennes Suomessa vuosittain myydyistä kahdesta miljoonasta puhelimesta päätyy kierrätykseen. Tämä on silkkaa tuhlausta, sillä 99 % puhelinten materiaaleista voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Vuonna 2020 halusimme lisätä tietoisuutta puhelimien kierrätyksestä tuomalla aiheen mahdollisimman lähelle asiakkaitamme. Tähän tarkoitukseen valjastettiin Telian Recycled -kierrätyskontti, joka kiersi syksyllä 2020 ympäri Suomea valistamassa kuluttajia sekä keräämässä heiltä tarpeettomaksi jääneitä käytettyjä
puhelimia. Kontista oli myös mahdollisuus hankkia itselleen kunnostuksen kautta uuden elämän saanut Telia Recycled -puhelin, joka
on ympäristöystävällinen sekä edullisempi vaihtoehto täysin uudelle laitteelle. Vastaanotto oli niin hyvä, että Kontin tarina jatkuu myös
vuonna 2021 uuden kiertueen merkeissä. Kontin kiertueen vauhdittamana keräsimme vuoden 2020 aikana asiakkailtamme yhteensä
1331 kiloa tuottajavastuun alaista data-SER -jätettä (muistia sisältäviä sähkö- ja elektroniikkalaitteita) tietoturvalliseen materiaalikierrätykseen, mikä on yli tuplasti enemmän kuin vuonna 2019.

Yhteistyöllä kohti
tavoitteita
Pyrimme vähentämään toimitusketjumme
aiheuttamia päästöjä sitouttamalla toimittajiamme asettamaan omat päästöttömyystavoitteensa. Olemme pitäneet aihetta aktiivisesti esillä toimittajiemme kanssa pidetyissä
työpajoissa ja yhteistyöpalavereissa.
Vuoden 2020 aikana etsimme toimittajiemme Eltelin ja Enersensen kanssa ratkaisuja paremman ympäristösuorituksen saavuttamiseksi. Olemme yhdessä löytäneet
mahdollisuuksia muun muassa optimoida
kuljetuksia niin ajojen kuin materiaalien
kuljetusten suhteen ja näin vähentäneet
kuljetuksista aiheutuneita päästöjä. Lisäksi
olemme kannustaneet toimittajiamme siirtymään vähäpäästöisempään kalustoon.
Seuraamme säännöllisesti urakoitsijoille
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kehittämällä raportointia yhdessä olemme
parantaneet ympäristösuorituksen läpinäkyvyyttä ja helpottaneet päästö- ja jätevähennystoimenpiteiden seurantaa.

Cisco Refresh toimintamallilla pidempi
elinkaari laitteille

Kierrätys osana
INlifecycle -elinkaaripalvelua

Palveluihimme sisältyviin laitteisiin kohdistuu paljon odotuksia, sillä niiden on oltava
turvallisia, luotettavia ja varmasti saatavilla.
Laitevalmistaja Ciscon Lifecycle asset
management -ohjelmaan sisältyvä Cisco
Refresh -palvelu mahdollistaa aiemmin
käytössä olleiden palveluverkkolaitteiden
asiantuntevan ja tietoturvallisen kunnostamisen ja uudelleenkäytön. Näin voidaan
pidentää palvelulaitteiden elinkaarta,
tehostaa uudelleenkäyttöä sekä parantaa
laitteiden saatavuutta.

Telia INlifecycle -palvelun avulla yritykset voivat hankkia laitteiden hallintaan ja
elinkaareen liittyvät toimenpiteet palveluna.
Palvelun avulla huolehdimme, että asiakkaan päätelaitteet ovat optimaalisessa
käytössä ja ne vaihdetaan tarvittaessa.
Palvelukokonaisuutta rakennettaessa
huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan päätelaiteympäristö sekä selvitetään
asiakaskohtaiset erikoistoiveet ja -tarpeet. Näiden pohjalta kokonaisuuteen
räätälöidään muun muassa hankintaan,
esiasennukseen, käytönaikaiseen hallintaan, huoltoon sekä kierrätykseen liittyvät
osa-alueet. Sopimuskauden päättyessä
laitteet palautuvat Telian tyhjennettäväksi
sertifioiduilla menetelmillä, minkä jälkeen
ne siirtyvät edelleen huolellisen kunnostuksen kautta joko uudelleenkäyttöön tai
materiaalikierrätykseen ollessaan elinkaaren lopussa.

Telia on ollut edelläkävijä Cisco Refresh
-ohjelman käytössä ja auttanut myös kehittämään palvelua Ciscon kanssa. Ciscon
uusitut laitteet tarkistetaan ja testataan
Cisco Refresh -prosessissa huolellisesti
ennen kuin ne hyväksytään takaisin jälleenmyyntiin. Kiertotalouden edistämisen lisäksi yhteistyö Ciscon kanssa mahdollistaa
kustannustehokkaan ja turvallisen tavan
palvelulaitteiden elinkaaren hallintaan.

