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KATSAUS ELISAN YMPÄRISTÖ-
VASTUUSEEN
Elisalle ympäristövastuu merkitsee jatkuvaa panostusta energiatehokkaisiin rat-
kaisuihin sekä asiakkaille että omassa toiminnassa. Teemme määrätietoista työtä 
ympäristövaikutusten mittaamiseksi ja laskennan kehittämiseksi. Vuonna 2011 Elisa 
raportoi ensimmäisenä tietoliikenne- ja ICT-operaattorina maailmassa tarjoamiensa 
palveluiden avulla saavutetut päästösäästöt. Vuonna 2012 pitkäjänteinen työ hiilidi-
oksidilaskennan kehittämisessä palkittiin kansainvälisen Carbon Disclosure Projectin 
(CDP) toimesta. Elisa oli toimialansa pohjoismaisista toimijoista paras CDP-indeksissä 
lunastaen samalla sijoituksen myös 26 parhaan yrityksen Leadership-listalla.

Asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen ohjaa Elisan ympäristövastuuta. Käytän-
nön hyötyjä asiakkaalle syntyy esimerkiksi Elisan palvelinkeskuksissa tuotetuilla 
pilvipalveluilla, joissa energiankulutus saadaan vähenemään yli 90 prosentilla perin-
teiseen palvelinratkaisuun verrattuna. Erilaiset liikkuvan työn ratkaisut vähentävät 
kalliiden toimistoneliöiden tarvetta ja videoneuvotteluilla vapautetaan aikaa mat-
kustamisesta muuhun. Teknologian kehitys avaa jatkuvasti mahdollisuuksia uusien 
ympäristön kannalta edullisten ratkaisujen etsimiseen.

Vuonna 2012 Elisan ICT- ja verkkopalvelut pienensivät asiakkaiden hiilijalanjälkeä lä-
hes 30 000 hiilidioksiditonnin (tCO2) verran, joka vastaa 4000 kertaista automatkaa 
maailman ympäri. Tämä matka on vasta alkua ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.
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Raportin sisältö

Tämä on viides Elisa Oyj:n ympäristövastuun raportti. Alun perin raportti perustui Elisan kehittämien hiilidioksimittareiden 
laskennan kuvaamiseen ja raportointiin. Nyt raportin sisältöä on laajennettu kuvaamaan myös muita ympäristötekoja. 

Laskenta on ajanjaksolta 1.1.2012–30.06.2012 (H2/2012). Lisäksi raportti sisältää laskennan tulokset koko kalen-
terivuodelta 2012. Raportin tarkoituksena on mahdollisimman avoimesti esitellä Elisan CO2-päästösäästöjen 
laskentaperusteet ja laskennan tulokset. Seuraava laskenta toteutetaan kevään 2013 tuloksista. 

Vuoden 2012 aikana laskentaa kehitettiin edelleen. Laskennan laajuudessa ei tapahtunut merkittävä 
muutoksia, mutta virtuaalisten kokouspalvelujen toteutuksessa tapahtui siirtymä kohti uusia tuot-
teita. Microsoftin Lync nousi aiempien kokoussovellusten ja etätyöpalveluiden rinnalle.  Lasken-
tametodologiassa ei ole kauden aikana ilmennyt tarvetta merkittäviin muutoksiin. Raportti on 
julkaistu myös englanninkielisenä ja se on luettavissa osoitteessa: www.elisa.com.

Annukka Mickelsson
Yritysvastuupäällikkö, puh. 050 339 09 63, e-mail: annukka.mickelsson@elisa.fi 
 



4 5ELISA YMPÄRISTÖVASTUURAPORTTI 2012

hiilijalanjäljen olevan vuonna 2020 2,3 prosenttia koko maailman 
hiilijalanjäljestä. Jo nyt on nähtävissä trendejä, jotka vaikuttavat 
ICT-alan oman hiilijalanjäljen pienentymiseen.  Ihmiset ovat siirty-
mässä pöytäkoneiden käytöstä tablettien ja älypuhelinten käyt-
töön. Lisäksi palveluiden kiihtyvä virtualisointi ja palveluiden siirtä-
minen pilveen pienentävät ICT-alan hiilijalanjälkeä. 

ICT -alan päästösäästöpotentiaali elinkeinoittain, Smarter2020

KOHTI VÄHÄHIILISEMPÄÄ 
YHTEISKUNTAA
Päästöjen vähentäminen on ollut yksi yhtiömme strategiakärjistä 
vuodesta 2009 lähtien.  Vastuu ympäristöstä merkitsee Elisalle 
pitkäjänteistä ja läpinäkyvää toimintaa ilmastonmuutoksen hillit-
semiseksi. Asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen on kytkenyt 
Elisan ympäristövastuun kiinteästi liiketoimintayksiköiden opera-
tiiviseen toimintaan ja ympäristöystävälliset palvelut muodostavat 
merkittävän osan yhtiön liiketoiminnasta. 

Elisa edelläkävijä hiilidioksidipäästölaskennassa

Asetettujen päästösäästötavoitteiden toteutuminen varmistetaan 
jatkuvalla mittaamisella ja arvioinnilla.  Elisan päästölaskelmien 
piirissä ovat kaikki konsernin merkittävät toiminnot Suomessa ja 
Virossa. Yhtiön oma hiilijalanjälki lasketaan vuosittain ja palvelui-
den tuottamat päästösäästöt puolen vuoden välein. Hiilijalanjäljen 
pienentäminen on yksi Elisa-tason tulospalkkiomittareista.

Ympäristövastuun asiantuntija vastaa päästölaskennasta ja seuraa 
aktiivisesti alan kehitystä ja keskustelua. Ympäristölaskelmat ja 
-toiminta on osa yritysvastuun johtoryhmälle tapahtuvaa jatku-
vaa raportointia. Yritysvastuukysymykset ovat Elisan johtoryhmän 
agendalla.  
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ICT - ALA ILMASTONMUU-
TOKSEN HILLITSIJÄNÄ
Vuosi 2012 oli Suomessa lämmin ja sateinen. Helsingin Yliopiston 
tutkimuksen mukaan meneillään olevan ilmastonmuutoksen takia 
lämpimät ajanjaksot lisääntyvät. Ilmastonmuutoksen myötä voi-
mistuvat sään ääri-ilmiöt, kuten myrskytuulet, lumi- ja rankkasa-
teet sekä ukkonen tuntuvat arjessa.

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin eli IPCC:n mukaan kasvihuo-
nekaasujen määrä on kasvanut 70 prosenttia tarkastelujaksolla 
1970–2004. Jos päästöjen määrä pysyy nykytasolla tai sen yläpuo-
lella, ilmaston lämpenemisen vauhti kiihtyy. Keinoja ilmaston muu-
toksen hillintään kuitenkin on.  

Tele- ja viestintäliikennealan (ICT) päästöt ovat tällä hetkellä noin 
kaksi prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä – lähes yhtä suu-
ret kuin lentoliikenteen päästöt.  Alan 20 johtavaa kansainvälistä 
toimijaa valmistelivat yhdessä Boston Consulting Groupin ja Global 
e-Sustainability Initiativen (Gesi) kanssa arvion ICT-alan ilmasto-
vaikutuksista ja ratkaisumahdollisuuksista. Suurimpia päästövä-
hennyksiä arvioidaan Suomessakin voitavan saavuttaa älykkäillä 
ratkaisuilla liikenteessä, rakennusteknologiassa, energiaverkoissa 
sekä teollisuuden prosessiohjauksessa. Merkittäviä päästövähen-
nyksiä arvioidaan saavutettavan myös etätyöskentelyn ja etäko-
kousten lisäämisen avulla.

Päästöt ja säästöt milj. tCO2 Smarter2020

Syksyn 2012 Dohan ilmastoneuvottelukierroksen aikana alan toi-
mijat julkaisivat SMARTer 2020-raportin. Tämän selvityksen mu-
kaan ICT-ala voi mahdollistaa 16,5 prosentin päästösäästöt maail-
manlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä. 

Samalla kun ICT- alan mahdollistamien hiilidioksidipäästöjen vä-
hennysten vuonna 2020 arvioidaan kasvavan, alan oma hiilijalan-
jälki arvioidaan aiempaa pienemmäksi.  SMARTer 2020 arvioi alan 
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AVAINLUVUT
Päästösäästöt vuodessa (tCO2)      2012  2011  2010  2009

Laskennalliset päästösäästöt (tCO2)      29 016  15 009  6 601  1 672 
Radioverkon päästöt/Gtavu (kgCO2)      0,40   0,60   0,71   1,83 
Matkapuhelimen käytön päästöt liittymää kohti (kgCO2)   2,48   2,70   2,78   3,27  
        
      
Päästösäästöt puolessa vuodessa (tCO2)    H2/2012 H1/2012 H2/2011  H1/2011 H2/2010 H2/2009

Kaikki mittarit yhteensä         13 207 15 809 7 995 7 014 3 436 836
Asiakkaiden virtuaalineuvottelut       7 251  10 144 3 429 3 878 832  194
Pilvipalvelut          942  743  584  409  294  0
Verkkolaskutus          185  155  120  103  90  0
Asiakkaiden päästösäästöt        8 378 11 042 4 013 4 287 1 126  194
Konesalit           2 215  2 593 2 398 1 340 1 031  642
Liikkuvan työn ratkaisut        1 959 1 573  1 217  1 387 1 175  0 
Tuotteiden uudelleenkäyttö        655  600  367  0  104  0 
Palveluiden tuottamisen päästösäästöt      4 829 4 767 3 982 2 727  2 310 642
      
Muut energiatehokkuuden mittarit (kg CO2)    
Radioverkon päästöt/Gtavu        0,39  0,40  0,49  0,70  0,71  1,83
Matkapuhelinliittymän käytön päästöt liittymää kohti   2,63  2,32  2,67  2,72  2,78  3,27
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Tehokkaat neliöt

Elisa on kehittänyt toimitilojensa suunnittelua sekä olosuhdeseu-
rantaa useamman vuoden ajan. Monitilatoimistossa työpisteet 
ovat joustavasti käytössä, tilat ovat monipuoliset ja tukevat erilai-
sia työnteon ja ryhmätyön muotoja. Näissä monitilatoimistoissa 
on saavutettu erinomaisia tuloksia sekä taloudellisesti että ympä-
ristön kannalta. Myös työtyytyväisyys on kasvanut, kun työtekijät 
saavat itse valita milloin ja missä työnsä tekevät. 

Taulukko 1: Monitilatoimistojen tilatehokkuudesta syntynyt ener-
giansäästö (GJ)   2011 2012
    26 933 32 411

Suomalaisessa keskivertotoimistossa on tilaa yhtä työntekijää koh-
ti 23 m2. Elisalla monitilatoimistoratkaisun avulla neliöt työnteki-
jää kohti olivat vuonna 2012 keskimäärin 17,6. Tilatehokkuudesta 
syntynyt energiansäästö on esitetty taulukossa. 

Monitilatoimisto tukee erinomaisesti siirtymistä paperittomaan 
toimistoon. Suomessa kulutetaan toimistopaperia vuodessa kes-
kimäärin noin 1 500 paperia/henkilö. Toimistoympäristössä kopio-
paperia kuluu keskivertoa enemmän.  Elisassa kului viime vuonna 
vain 750 paperia henkilöä kohti. Lisäksi toimistotarvikekulut olivat 
ainoastaan noin 35 euroa/henkilö vastaavan luvun ollessa suo-
malaisissa yrityksissä noin 150 euroa/henkilö. Monitilatoimisto on 
synnyttänyt sekä merkittäviä kustannussäästöjä että pienemmän 
hiilijalanjäljen. 

Kasvava osuus Elisan laskuista lähetettiin sähköisesti

Suomessa lähetetään ja vastaanotetaan arviolta 500 miljoonaa 
laskua vuosittain. Näistä arviolta 25–30 prosenttia on sähköisiä. 
Sähköisen laskutuksen avulla on mahdollista saavuttaa yhteensä 
29 000 hiilidioksiditonnin päästösäästöt. Päästösäästön koko on 
sama kuin 265 kerrostalon lämmityksen päästöt vuodessa.
Elisan asiakkailla on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollista 
siirtyä paperilaskuista sähköiseen laskutukseen. Lisäksi tilausvah-
vistukset pyritään lähettämään asiakkaalle ensisijaisesti sähköi-
sesti. Elisan 22 miljoonasta vuosittaisesta laskusta jo 40 prosenttia 
on sähköisiä. Uusista henkilöasiakaslaskuista sähköisiä laskuja on 
56 prosenttia ja yritysasiakaslaskuista jopa 65 prosenttia. Kulu-
neen vuoden aikana päästösäästöt sähköisistä laskuista olivat 340 
hiilidioksiditonnia. Tämä vastaa 43 omakotitalon sähkönkulutusta 
vuodessa. 

Tehokkuutta radioverkossa

Liittymää ja siirrettyä datamäärää kohti lasketut päästöt jatkoivat 
Elisan palveluissa pienenemistään kuluneena vuonna.  Yhden Eli-
san liittymän hiilijalanjälki oli 2,48 hiilidioksidikiloa vuodessa.  Hiili-

Toiminnan tehostumisella asiakkaiden päästöjä väheni vuonna 
2012 yhteensä 1 685 hiilidioksiditonnia. 

 Päästösäästöt palveluiden tuottamisessa, tCO2

Liikkuva työ

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä liikkuvan työn tekemisessä. Etä-
töitä tekee ainakin silloin tällöin 19 prosenttia suomalaisista (Hen-
kilöliikennetutkimus 2010–2011). Etätöiden tekemisellä, video-
neuvotteluilla ja toimitilojen uudelleensuunnittelulla vaikutetaan 
positiivisesti omaan hiilijalanjälkeen ja työolosuhteisiin. Moder-
nissa toimistoympäristössä työtavat ovatkin muuttuneet etäläs-
näoloksi ja tieto on siirtynyt konttorikaapeista pilveen.  Ottamalla 
huomioon muuttuneet toimintatavat toimistoympäristön suunnit-
telussa voidaan säästää energiaa jopa 40 prosenttia. 

Liikkuvan työn ratkaisuiden avulla Elisan toiminnassa saavutettiin 
raportin vuonna 3 532 hiilidioksiditonnin päästösäästöt. Nämä 
syntyivät matkustuksen korvautumisesta etätyön ja videoneuvot-
teluiden avulla sekä tehostuneista toimistoneliöistä työntekijää 
kohti. Joulukuussa 2012 tehdyn kyselyn perusteella elisalaiset 
tekevät etätöitä keskimäärin 4,4 päivää kuukaudessa.

Päästösäästöt asiakkaiden toiminnassa, tCO2
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Videoavusteisella yhteydenpidolla vähemmän turhaa liik-
kumista

Yritysten toimintatavat ovat muuttumassa ympäristöystävällisem-
pään suuntaan. Esimerkkinä tästä on erilaisten videoneuvottelu-
ratkaisuiden avulla saatujen päästösäästöjen huikea kasvu.  Myös 
pilvipalveluiden avulla toteutuneet päästövähennykset ovat jatku-
vasti kasvaneet. 

Vuoden 2012 aikana Elisan tuotteiden ja palveluiden avulla saa-
vutettiin asiakkaiden toiminnassa 19 420 hiilidioksiditonnin pääs-
tösäästöt. Päästösäästöjen merkittävä kasvu heijastelee yritys-
ten toimintatapojen muutosta. Suomalaiset ovat edelläkävijöitä 
liikkuvan työn teossa. Merkittävin vaikutus hiilijalanjälkeen on 
tullut vuonna 2012 asiakkaiden matkustuksen korvautumisesta 
videoneuvotteluiden avulla, mikä toi 17 395 hiilidioksiditonnin 
päästösäästöt. Perinteisten yritysten videoneuvotteluiden lisäksi 
videoavusteinen asiakaspalvelu on kasvamassa. 

Videoavusteinen asiakaspalvelu on Elisassa jo arkipäivää. Elisassa 
työskentelee 16 hengen asiantuntijatiimi, joka kokoontuu päivit-
täin myynnintukipalveluun videon ja puhelinyhteyksien avulla. 
Kerran kuussa tiimi tapaa toisensa fyysisesti jossain päin Suomea. 
Työskentely tiimissä on osoittautunut etäisyyksistä huolimatta 
menestykseksi sosiaalisen kanssakäymisen, työhyvinvoinnin ja 
ajankäytön osalta. Päivittäisestä matkustuksesta vuodessa sääs-
tyy aikaa noin 4,5 kuukautta ja 20 hiilidioksiditonnia. 

Konesalien tehot uuteen käyttöön ja lisätilaa pilvestä

Elisa vähensi vuonna 2012 konesaleissaan kasvihuonepäästöjä 
yhteensä 4 808 hiilidioksiditonnia.  Palveluiden päästöjen määrää 
pienennettiin ympäristöystävällisten teknologioiden avulla sekä 
tehostamalla prosesseja edelleen.

Perinteisesti toimialalla konesalien palvelimien jäähdytys kulut-
taa jopa saman verran sähköä kuin itse palvelimet käyttävät, ja 
syntynyt lämpö haihdutetaan ulkoilmaan tai vesistöihin. Elisan 
innovatiivinen hukkaenergiaa hyödyntävä ratkaisu mahdollis-
taa palvelimissa syntyvän lämmön hyödyntämisen lähialueen 
kaukolämmityksessä täysimääräisesti ympäri vuoden. 

Pilvipalveluna toteutetut palvelinkeskukset vähentävät energian-
kulutusta jopa 94 prosenttia. Elisan pilvipalveluissa perinteisen 
palvelinratkaisun sijaan asiakkaalle tarjotaan virtuaalista palvelin-
ta eli palvelinkapasiteettia Elisan laitteista. Virtuaaliset palvelimet 
ja datakeskukset mahdollistavat asiakkaan näkökulmasta katsot-
tuna tarpeiden mukaan laajentuvan palvelun. Palvelimien virtuali-
soinnin etuna on, että yhtä fyysistä palvelinta voi käyttää useampi 
asiakas. Näin palvelinten käyttö tehostuu eikä energiaa tarvita 
yhtä paljon kapasiteetin ylläpitoon kuin perinteisessä ratkaisussa. 

Elisa käynnisti tavoitteellisen hiilidioksidipäästöjen laskennan 
loppuvuodesta 2010. Luotettavien laskentamenetelmien kehittä-
misellä on haluttu osoittaa hiilidioksidivähennykset konkreettisina 
lukuina. Vuonna 2011 olimme ensimmäisten tietoliikenne- ja ICT- 
palveluyritysten joukossa maailmassa laskemassa tarjoamiensa 
palveluiden avulla saavutettuja päästösäästöjä. 

Tekemällä ilmastovaikutukset näkyviksi Elisa antaa työkaluja asi-
akkailleen ilmastotavoitteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
Päästösäästötavoitteet ovat yksi Elisan tuloskorttimittareista, 
joiden tulos vaikuttaa elisalaisten palkkaukseen. 

Elisa on haluttu lähde ICT-alan energiatehokkuutta tutkittaessa. 
Erityisesti konesalien tehokkuus ja ympäristöjohtaminen on rapor-
tointikaudella kiinnostanut mm. Greenpeacea. 

Elisasta Pohjoismaiden johtava teleoperaattori ilmastoin-
deksissä

Elisa Oyj saavutti teleoperaattoreista ensimmäisen sijan Carbon 
Disclosure Projectin (CDP) pohjoismaisessa ilmastoindeksissä, 
jossa yrityksiä arvioidaan niiden ilmastoraportoinnin perusteel-
la. Yhtiö sijoittui ainoana teleoperaattorina 26 parhaan yrityksen 
joukkoon CDP Leadership -listalla. Elisan erityisenä vahvuutena 
ilmastoasioissa on uraauurtava päästösäästölaskenta, esimerkilli-
nen hiilijalanjäljen laskenta sekä kehittynyt raportointi. 

Vuosittain yli 3 000 yritystä ympäri maailmaa raportoi CDP:lle 
päästöistään. Kyselyyn vastasi 145 pohjoismaista yritystä. Nordic 
260 -raportin voi ladata osoitteesta www.cdproject.net.
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Elisan ympäristövastuu 2013

Elisan oman ja asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen on ympä-
ristövastuun keskeinen tavoite myös vuonna 2013. Oman hiilijalan-
jäljen pienentämisen painopiste on energiatehokkaiden ratkaisu-
jen lisäämisessä radioverkoissa ja konesaleissa. Lisäksi elisalaiset 
ovat edelläkävijöinä muuttamassa työnteon tapaa Elisan tuottei-
den ja palveluiden avulla. 

Vuoden 2012 korkea sijoitus Carbon Disclosure Projectissa (CDP) oli 
hieno kunnianosoitus pitkäjänteiselle laskenta- ja raportointityölle. 
Elisa oli ainoa teleoperaattori 26 parhaan yrityksen Nordic Lea-
dership -listalla. Tämä asettaa tavoitteen korkealle myös kuluvana 
vuonna.  Carbon Disclosure Projectin sisältö on samalla muuttu-
massa. Jatkossa päästövaikutusten arviointi laajentuu myös oman 
yrityksen ulkopuolelle arvoketjuajattelun mukaisesti.  Elisan oman 
hiilijalanjäljen laskennassa on arvoketjunäkökantoja edistetty vuo-
den 2012 aikana. 

Jatkamme vuonna 2013 tuotteiden ja palveluiden hiilidioksidipääs-
tösäästöjen laskemista, eli asiakkaiden päästösäästöjen toden-
tamista.  Palvelumme mahdollistavat muutoksia ihmisten tapaan 

Elisan konesali tuottaa lämpöä vuosittain noin 20 000 megawat-
tituntia, mikä vastaa yli tuhannen suomalaisen omakotitalon läm-
pöenergian vuosikulutusta. Konesalin energiatehokkuus lisääntyy 
huomattavasti, kun palvelimissa syntyvää lämpöenergiaa voidaan 
hyödyntää ympäri vuoden. Perinteisessä ratkaisussa hiilidioksi-
dipäästöt täysimääräisessä käytössä tulisivat olemaan arviolta 2 
000 hiilidioksiditonnia. Innovatiivisen ratkaisun avulla konesalin 
päästötase tulee olemaan negatiivinen ja täysimääräisessä käy-
tössään sali vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää jopa 7 500 
hiilidioksiditonnia. 

Elisa ostaa pohjoismaista pörssisähköä Savon Voiman kautta, jon-
ka ilmoituksen mukaan ostamastamme sähköstä vuonna 2011 oli 
22 prosenttia tuotettu uusiutuvalla energialla.  Tutkimme kestäviä 
vaihtoehtoja vähentää pörssisähkön aiheuttamia hiilidioksidi-
päästöjä ja mahdollisuuksia siirtyä aidosti uusiutuvien energian-
lähteiden käyttöön.  Elisan kulutus vastaa noin puolta Suomen 
tuulivoiman tämänhetkisestä tuotannosta, joka on noin 475 000 
megawattituntia (lähde: Energiateollisuus, sähkön tuotanto ener-
gialähteittäin 2012). Sähköntuotannon alkuperäsertifiointi tulee 
tekemään uusiutuvien energiavaihtoehtojen hankinnasta entistä 
läpinäkyvämpää ja kannustavampaa. 

sijaan, että ne joutuisivat sekajätteeseen. Vuoden 2012 aikana 
tuotteiden uudelleenkäytöllä saavutettiin 1255 hiilidioksiditonnin 
päästösäästöt.

Ilmastonmuutoksen uhat ja mahdollisuudet

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit voivat liittyä mm. ilmasto-
oloihin, talouteen ja yhteiskunnallisiin oloihin. 

Ilmastonmuutos aiheuttaa sääolosuhteiden kautta riskejä myös 
Elisan palveluntuotantoinfrastruktuurille. Lisääntyvät ja voimistu-
vat sään ääri-ilmiöt asettavat vaatimuksia koko verkolle. Myrskyt 
voivat aiheuttaa sähkö- ja tietoliikennekatkoksia radioverkossa 
ja pitkät hellejaksot rasittavat säälle alttiina olevaa laitekantaa. 
Oman riskinsä muodostavat tulvat, joita voi syntyä paikallisesti 
runsaiden sateiden yhteydessä tai vesistöjen pinnan noustessa.

Tarve vähentää päästöjä globaalisti avaa myös uusia mahdolli-
suuksia. ICT-ala on tärkeässä roolissa päästöjen vähentämisessä ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Suomen hallitusohjelman 
tavoitteena on saada Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2050 men-
nessä. ICT-alan tuotteiden ja palveluiden avulla voidaan yhteiskun-
tamme toimintatapaa muuttaa energiatehokkaammaksi ja vähähii-
lisemmäksi.   

Uudet ratkaisut vähentävät energiankulutusta

Elisa valvoo tuotantoinfrastruktuurinsa toimivuutta vuorokauden 
ympäri osana normaalia ylläpitoa ja investoi määrätietoisesti ener-
giatehokkaaseen ja kestävään teknologiaan.  Uudet ratkaisut sääs-
tävät ympäristöä jo tänään, mutta auttavat varautumaan myös 
tulevaisuuden nouseviin energian hintoihin. Esimerkkejä tästä 
ovat mm. uudet tukiasemavahvistimet, jotka ovat entistä energia-
taloudellisempia ja kestävät myös asennuksen ulkotiloihin. 

Energiatehokas ratkaisu tarjoaa pidempää toiminta-aikaa myös 
poikkeusoloissa, joissa joudutaan turvautumaan varavirtalähtei-
siin.  Elisaa suojaa sään ääri-ilmiöiltä myös Espoon palvelinkeskuk-
sen jäähdytysratkaisu, joka vähentää kulutusta ja tarjoaa luotetta-
vaa jäähdytystä riippumatta ulkoilman lämpötilasta. 

Vuodelta 2011 tiedossa olevan vuosikulutuksen mukaan, Elisa 
käytti 198 159 megawattituntia sähköä palveluidensa tuottami-
seen. Vähentääkseen energiankulutustaan Elisa panostaa uuteen 
energiatehokkaaseen teknologiaan niin radioverkoissaan kuin 
palvelinkeskuksissaankin. Hyvä esimerkki tästä on hukkaenergiaa 
hyödyntävä ratkaisu konesalikeskuksessa Espoossa. Se mahdollis-
taa konesalin palvelimissa syntyvän lämpöenergian hyödyntämi-
seen kokonaisuudessaan alueen kaukolämmityksessä.

jalanjälki siirrettyä Gtavua kohti oli 0,40 hiilidioksidikiloa. Elisan 
radioverkko palvelee luotettavasti yhä suurempaa määrää asiak-
kaita ja siirtää voimakkaasti kasvaneen määrän dataa yhä suurem-
malla nopeudella. Uudet tukiasematyypit mahdollistavat päästö-
jen pienentämisen entisestään. Älykkäillä toiminnoilla ja 
tehokkaammalla teknologialla voidaan tarjota suuria datanopeuk-
sia entistä useammalle asiakkaalle. 

Radioverkon päästöt/Gtavu (kgCO2)

GSM-liittymän hiilijalanjälki (kgCO2)
 
Tuotteiden uudelleenkäyttö vähentää raaka-aineiden tar-
vetta

Vuonna 2012 Elisa tehosti edelleen tuotepalautusten 
uudelleenkäyttöä. Osa henkilöasiakkaille lähetetyistä laitteista pa-
lautuu takaisin lyhyen kokeilujakson jälkeen. Tarkistus- ja pakkaus-
menetelmien tehostaminen on mahdollistanut sen, että toimiviksi 
todetut tuotteet saadaan paremmin talteen ja voidaan tarkistettu-
na ottaa uudestaan käyttöön.

Yritysasiakkailla on vuodesta 2011 lähtien ollut mahdollisuus 
kierrätyspalveluun, jossa tietokonepaketin ostaja voi antaa vanhat 
kannettavat tietokoneensa uuteen käyttöön. Elisalla on jo vuo-
desta 2010 ollut toiminnassa vastaava palvelu henkilöasiakkaiden 
matkapuhelimiin liittyen. Käytetyt puhelimet myydään 
uusiokäyttöön ja korjauskelvottomista hyödynnetään uudelleen 
käytettäväksi sopivat osat tai ainakin raaka-aineet. Käytetystä 
laitteesta saatavan rahallisen hyvityksen tarkoituksena on kan-
nustaa asiakkaita palauttamaan vanhat elektroniikkalaitteet sen 
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Asiakkaiden päästösäästöt

Asiakkaiden virtuaalineuvottelut

Mittarin tavoitteena oli laskea Elisan asiakkaille järjestämien virtu-
aalineuvottelujen hiilidioksidipäästösäästöt verrattuna perintei-
seen neuvotteluun, jossa osallistujat matkustavat kokouspaikkaan. 
Elisa tarjoaa asiakkailleen useita virtuaalineuvotteluratkaisuja, 
joiden käyttömääristä saatavat tiedot vaihtelevat. Neuvottelutyyp-
pejä ovat Videran videoneuvottelupalvelut Vidyo, Bringio ja Telep-
resence, sekä Ciscon WebEx ja Microsoftin Lync ja Live Meeting. 
Lync sisällytettiin uutena tuotteena laskelmiin ensimmäistä kertaa 
vuoden 2012 keväällä. Puhelinneuvottelut rajattiin laskelman ulko-
puolelle. Laskentaan mukaan otettuja palveluita kutsutaan jäljem-
pänä virtuaalineuvotteluiksi. 

Elisan järjestelmästä saadaan tieto siitä, montako virtuaalineu-
vottelua on toteutettu sekä osin neuvotteluihin osallistuneiden 
henkilöiden lukumäärä. Lisenssimäärään perustuvassa laskennas-
sa otantana käytettiin vuonna 2009 toteutuneita neuvotteluja. 
Yritysasiakkailta pyydettiin lisäksi kyselyn avulla yleisellä tasolla 
arvio siitä, mistä toimipisteistä virtuaalineuvotteluiden osallistu-
jat kokouksiin osallistuvat. Otannan ja kyselyn tulokset yleistettiin 
koskemaan kaikkia virtuaalineuvottelulisenssejä.

Virtuaalineuvottelut korvaavat perinteisiä neuvotteluja mutta toi-
saalta lisäävät neuvottelujen kokonaismäärää, koska kynnys virtu-
aalineuvotteluun on matala. Virtuaalineuvotteluiden käyttö-mah-
dollisuuden aiheuttama lisä neuvottelumäärissä arvioitiin käyttäen 
aiheesta saatavilla olevia selvityksiä ja Elisan omien työntekijöiden 
kokous- ja matkustuskäyttäytymistä. Laskennassa joka kolmannen 
videoneuvottelun katsottiin korvanneen perinteisen neuvottelun.

Laskenta perustuu suurelta osin Elisassa tapahtuneeseen matkus-
tuskäyttäytymisen muutokseen. Laskennan perusteet on kuvailtu 
liitteissä kohdassa ”Virtuaalineuvottelujen vaikuttavuus: Matkus-

toimia ja elää entistä hiilineutraalimmin ja sosiaalisemmin. Hyviä 
esimerkkejä ovat Elisa Kirja ja Elisa Viihde sekä videoavusteinen 
asiakaspalvelu, Videran Virtual Care – kotihoidontukipalvelut ja 
pilvipalvelut.

Tulevaisuudessa entistä merkittävämmäksi hiilijalanjäljen ja arvo-
ketjuajattelun ohella on nousemassa yritysten vesijalanjälki. Vesi-
jalanjäljellä tarkoitetaan tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren 
aikaista kokonaisvedenkulutusta ja vaikutuksia veden laatuun, 
vesistöjen tilaan ja muihin veden käyttäjiin (WWF, Suomen vesi-
jalanjälki). Elisa on 90-prosenttisesti it-alan palveluyritys ja siksi 
vesijalanjälkemme on vähäinen. Vetta kuluttavaa omaa tuotantoa 
ei ole.  

Elisa allekirjoitti ensimmäisten yritysten joukossa Helsingin kau-
pungin ja elinkeinoelämän yhteisen ilmastositoumuksen keväällä 
2012 vähähiilisten vaihtoehtojen edistämiseksi. Kumppanuusver-
kostossa Elisa on mukana yhteistyössä luomassa pääkaupungille 
älykkäitä ilmastohankkeita.

Elisan yritysvastuuta kuvaamaan laadittiin Elisassa ensimmäi-
nen GRI (Global Reporting Index) -raportti keväällä 2012. Raportti 
selkeyttää sidosryhmien mahdollisuutta arvioida Elisan yhteis-
kunnallista vaikuttavuutta tuomalla esiin helposti lähestyttävällä 
tavalla ja yleisesti käytössä olevan raportointistandardin muodos-
sa vastuullisuuden ydinkohdat. GRI-sisällysluettelo löytyy  http://
www.e-julkaisu.fi/elisa/2011/Yritysvastuu/ -sivulta.

MITTAUKSEN TOTEUTUS 
JA LUOTTETTAVUUS
Elisan hiilidioksidipäästöjen säästölaskenta on toteutettu mah-
dollisimman läpinäkyvästi ja sen metodologiaa kehitetty yhdessä 
alan asiantuntijoiden, muun muassa Gaia Consulting Oy:n, kanssa. 
Laskennan perusteet ja tulokset on varmennettu kolmannen osa-
puolen toimesta. Varmennuksessa tarkastellaan tiedonkeruu- ja 
raportointijärjestelmien luotettavuutta, olemassa olevien kont-
rollien sekä tietojen laskentatapaa ja tiedonkeruuseen liittyviä 
riskejä. Laskennan kaikki oletukset ja vaiheet on raportoitu tässä 
julkaisussa. 
Kauden H2/2012 varmennuksen suoritti PricewaterhouseCoopers 
Oy. Varmentaminen sisälsi arvioinnin päästösäästöjen laskentaan 
asetetuista vaatimuksista ja tavoitetasosta sekä tietojen oikeel-
lisuuteen vaikuttavista riskeistä. Lisäksi se sisälsi raportointi- ja 
tiedonmuodostusprosessien sekä järjestelmien ja tietojen keräys-
ohjeiden läpikäymisen. Tarkoituksena oli varmistaa, että luoduilla 
toimintatavoilla, käytännöillä ja tietojärjestelmillä saavutetaan 
riittävän tarkka ja luotettava laskenta.
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Alamittari 2: liikematkustamisen vähentyminen

Laskennan tavoitteena oli laskea Elisan omien virtuaalineuvottelu-
jen käytöstä aiheutuva hiilidioksidipäästöjen määrän väheneminen 
ottamalla huomioon elisalaisten suorittamilla virtuaalineuvotte-
luilla säästyneet matkustamisen hiilidioksidipäästöt.

Laskennassa oletettiin, että virtuaalikokoukset lisäävät lähtö-
kohtaisesti kokousten määrää. Laskennassa määritellään, että 
virtuaalikokousten kokonaismäärä korvaa perinteisiä kokouksia 
30-prosenttisesti. Varovainen arvio 30 prosentin korvaavuudesta 
on perusteltu tarkemmin tämän raportin kappaleessa: ”Asiakkai-
den virtuaalineuvottelut”. Mukana laskennassa ovat kaikki elisa-
laisten suorittamat neuvottelut seuraavilla palveluilla: Lync, Vidyo 
ja Telepresence ja Webex. Puhelinneuvottelut on rajattu laskennan 
ulkopuolelle. Live Meeting jätettiin laskennasta pois, koska Lyn-
cin oletettiin korvaavan sen käytön. Puhelinneuvotteluista ei ollut 
saatavilla tarpeeksi luotettavaa ja laajamittaista tietoa laskentaa 
varten. Puhelinneuvotteluja käytetään yleisesti myös osana mo-
nipuolisempaa virtuaalikokoustekniikkaa Webex- ja Live Meeting 
-kokousten yhteydessä. 

Etäisyyksien laskennassa käytettiin tietoa Elisan liikematkustus-
käyttäytymisestä. Webexin ja Telepresencen osalta lukemat kul-
jetuista kilometreistä saatiin H1/2010 laskennan Elisa Meeting 
Center -raporteista ja henkilöstönhallintaohjelmistoista. Toimipis-
teiden väliset etäisyydet laskettiin seuraavia lähteitä käyttäen:

•	 Auto: Googlemaps: www.maps.google.fi
•	 Juna: Kuvaus rataverkosta: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/

www/f/liikenneverkko/rautatiet
•	 Lento: Data lentokenttien etäisyyksistä: www.partow.net/mis-

cellaneous/airportdatabase

Prosenttiosuudet eri kulkuvälineille on määritelty matriisin avulla 
eri toimipisteiden välillä. Kunkin Elisan pisteen välillä todennäköi-
simmät kulkutavat on arvioitu. Joensuu, Kokkola ja Oulu ovat Elisan 
etäisimmät toimipaikat. Lentojen todennäköisyys kyseisiin pistei-
siin ja pisteistä on tarkistettu Elisan matkalaskuista. Matkustusta-
pojen päästömäärät on laskettu käyttämällä kertoimia, jotka ovat 
auton ja junan osalta VTT:n LIPASTO:sta ja lentojen osalta GHG-
protokollasta. Lyncissä keskimääräinen kokoukseen osallistuvien 
määrä sekä matkustusetäisyydet oletettiin olevan sama kuin We-
bexissä.

Vuoden 2012 päästösäästöjen laskennassa käytettiin H1/2010 
päästölaskelmia siten, että laskettiin ensin H1/2010 tietojen poh-
jalta päästösäästöt yhtä kokousta kohti. Tämä luku kerrottiin koko-
usten määrällä. Koska H1/2010 laskennassa tarkasteltiin noin 15 
000 kokouksen tietoja, voidaan saatua lukua pitää luotettavana. 

•	  päästöt sähkön ja höyryn tuotannosta                             
•	  päästöt kuljetuksen aikana. Tässä ei ole huomioitu tehtailta 

asiakkaille tapahtuvaa kuljetusta.

Lisäksi laskennan piiriin kuuluivat päästöt loppusijoituksesta ja 
yritysasiakkaiden osalta arkistoinnista (6 vuotta). Arkistoinnin 
päästökertoimien lähteenä käytettiin Finanssialan Keskusliiton 
julkaisemaa selvitystä. Elisan verkkolaskutuksen teknisestä toteu-
tuksesta vastaa alihankkija, joka viittaa verkkolaskutuksen päästö-
kertoimien osalta Finanssialan Keskusliiton julkaiseman selvityk-
seen.

Loppusijoituksen päästömäärät laskettiin VTT LEADER -tutkimus-
projektin päästökertoimilla.

Palveluiden tuottamisen päästösäästöt

Elisa on panostanut omien päästöjensä vähentämiseen määrätie-
toisesti koko 2000-luvun ajan. Elisan omassa toiminnassa hiilija-
lanjälkeä pienennettiin energiatehokkuudella, omien palveluiden 
maksimaalisella hyödyntämisellä ja toimintatapamuutoksilla.

Liikkuvan työn ratkaisut

Laskennan tavoitteena oli määritellä hiilidioksidipäästöjen vähe-
neminen Elisan omassa toiminnassa liikkuvan työn ratkaisujen 
avulla. Liikkuva työ on ihmisten, palveluiden ja tietojen tavoitetta-
vuutta ajasta ja paikasta riippumatta. Päästövähennysten laskemi-
nen rajattiin kolmeen osa-alueeseen: (1) päästöjen väheneminen 
etätyön avulla, (2) päästöjen väheneminen liikematkustamisessa 
virtuaalineuvottelujen avulla ja (3) päästöjen väheneminen moni-
tilatoimistoratkaisun avulla.

Alamittari 1: etätyö

Laskennan tavoitteena oli määritellä Elisan työntekijöiden etä-
työstä aiheutuva hiilidioksidipäästöjen määrän väheneminen ot-
tamalla huomioon elisalaisten päivittäisten työn ja kodin välisen 
matkustamisen vähentymisestä säästyneet matkustamisen hiilidi-
oksidipäästöt. Laskennassa huomioitiin vain monitilatoimistoissa 
työskentelevät.

Monitilatoimistoissa työskenteleville lähetettiin joulukuussa 2012 
kysely, jolla selvitettiin etätyöpäivien määrää. Kyselyyn vastasi 49 
prosenttia vastaanottajista. Kyselyn perusteella elisalainen teki 
tarkasteluajanjaksolla keskimäärin 4,4 etätyöpäivää kuukaudessa. 
Kyselyllä kerättiin tietoa myös työmatkan pituudesta (keskimäärin 
24,08 km) ja kulkutavasta. Matkustustapojen päästömäärät on 
laskettu käyttämällä auton ja junan osalta LIPASTO:n päästökertoi-
mia. LIPASTO on VTT:ssä toteutettu Suomen liikenteen pakokaasu-
päästöjen ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä.

järjestelmää perinteisellä tavalla toteutettuun. Laskennassa ole-
tettiin korvattavan palvelun olevan toteutettu perinteisellä palve-
lintekniikalla. 

Virtuaalipalvelinten ja perinteisten palveluratkaisujen virrankulu-
tus arvioitiin valmistajien ilmoittamilla arvoilla. Perinteisen palve-
luratkaisun palvelinympäristön virrankulutus arvioitiin keskimää-
räisen PUE-luvun avulla (EPA, 2007). 

Arvioidun sähkönsäästön avulla laskettiin tunnusluku, joka kuvas-
taa, kuinka paljon sähköä säästyy yhtä virtualisoitua palvelinyksik-
köä kohden. Toteutuman laskenta perustui siten myytyjen virtu-
aalipalvelinten lukumäärään. Kyseisessä lukumäärässä on mukana 
Elisan myymien virtuaalipalvelinten lisäksi Elisan tytäryhtiöiden 
Elisa Links Oy:n ja Appelsiini Oy:n myymät virtuaalipalvelimet. 

Virtuaaliset palvelinkeskukset muutettiin yksittäisiksi virtuaa-
lipalvelimiksi jakamalla palveluun varattu laskentateho yhdelle 
virtuaalipalvelimelle varatulla tehotarpeella. Elisan pilvipalvelun 
osalta sähkönkulutuksen päästökertoimena käytettiin Savon Voi-
man ilmoittamaa hiilidioksidiominaispäästöä vuodelta 2011. Elisan 
sähköntoimittaja laitetilojen osalta on Savon Voima Oyj. Perintei-
sen palvelintekniikan osalta oletettiin, että asiakas ostaa vastaa-
van palvelun yksilöimättömältä palveluntoimittajalta Suomessa. 
Päästökertoimena käytettiin tältä osin Tilastokeskuksen laskemaa 
keskiarvoa 2006–2010.

Verkkolaskutus

Laskennan tavoitteena oli laskea hiilidioksidipäästöjen vähenemi-
nen Elisan toiminnassa siirryttäessä paperilaskuista sähköiseen 
laskutukseen. Laskennassa huomioitiin ainoastaan emoyhtiön 
verkkolaskutus.

Verkkolaskun päästösäästöt laskettiin siten, että yhden paperilas-
kun tuottamasta hiilidioksidipäästöstä vähennettiin yhden verk-
kolaskun tuottama hiilidioksidimäärä. Tämä kerrottiin ajanjaksolla 
lähetettyjen laskujen määrällä.

Paperilaskujen prosessoinnin päästöt (sisältäen palvelimet, kuori-
tuksen ja tulostuksen) ja paperilaskun toimituksen päästöt lasket-
tiin käyttämällä Itellan ilmoittamia päästökertoimia ottaen huo-
mioon Itellan hiilineutraali jakelu. Laskennassa käytetty paperin 
päästökerroin oli neljän eri paperinvalmistajan ilmoittamien pääs-
tömäärien keskiarvo. Paperilaskun päästökertoimessa on huomioi-
tuna seuraavat päästölähteet:

•	  päästöt sellun ja paperin tuotannosta
•	  päästöt neitseellisen tai uudelleen käsitellyn kuidun tuotan-

nosta 
•	  päästöt muiden raaka-aineiden tuotannosta

tuskäyttäytymisen muutos Elisa Oyj:ssä”. Elisan matkakulujen 
kehitys vuosina 2006–2012 on esitetty oheisessa kuvaajassa.
 

Työntekijää kohti lasketut matkakulut Elisassa 
verrattuna kauteen H1/2006

Asiakkaiden pilvipalvelut

Elisan pilvipalveluissa perinteisen palvelinratkaisun sijaan asiak-
kaalle tarjotaan virtuaalista palvelinta, eli palvelinkapasiteettia 
Elisan laitteista. 

Laskennan tavoitteena oli kartoittaa Elisa eSali-pilvipalvelun hiili-
dioksidipäästövähennykset verrattuna perinteisellä tavalla tuotet-
tuun palveluun. Ensin selvitettiin kuinka monta virtuaalipalvelinta 
ajanjaksolla oli, ja arvioitiin, kuinka monta perinteistä palvelinta 
tarvittaisiin tuottamaan vastaava palvelu. Seuraavaksi arvioitiin 
pilvipalvelua tuottavien järjestelmien palvelinten energiankulutus 
sekä perinteisen järjestelmän palvelinten energiankulutus. Lopuk-
si laskettiin energiansäästö vertaamalla pilvipalveluna toteutettua 
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Alamittari 3: Konesalin hukkalämmönlämmön hyödyntämi-
nen

Kesän 2011 aikana aloitettiin Elisan Espoon palvelinkeskuksessa 
muodostuvan lämmön toimittaminen Fortumin kaukolämpöverk-
koon. Syksyn aikana lämmön talteenottoa laajennettiin, jolloin 
hyödynnetyn lämpöenergian määrä nousi merkittäväksi. Järjes-
telmässä palvelinten tuottama lämpö sitoutuu kaukojäähdytys-
nesteeseen, josta se siirretään Espoon kaukolämpöverkkoon. Näin 
tuotettu lämpö korvaa kaukolämpöverkossa fossiilisten polttoai-
neiden käyttöä energianlähteenä vuoden ympäri. Lämpömäärän 
mittaus perustuu kylmänesteen tunnettuun ominaislämpökertoi-
meen, virtausmäärään ja nesteen lämpötilaeroon ennen ja jälkeen 
palvelinkeskusta.

Tuotteiden uudelleenkäyttö 

Alamittari 1: Tuotepalautukset

Tämän mittarin tarkoituksena oli seurata tuotepalautusten kierrät-
tämisen tuottamia päästösäästöjä. Vertailukohtana toimi kauden 
H1/2010 tilanne. Osa Elisan henkilöasiakkaille lähettämistä lait-
teista (puhelimet, SIM-kortit, modeemit jne.) palautetaan takaisin 
lyhyen kokeilujakson jälkeen. Tarkistus- ja pakkausmenetelmi-
en tehostaminen on mahdollistanut sen, että toimiviksi todetut 
tuotteet otetaan tehokkaammin talteen ja lähetetään edelleen 

Energiankulutuksen päästökertoimena käytettiin Suomen keski-
määräistä sähköntuotannon päästöä vuosilta 2004–2008 (Tilasto-
keskus). Vertailuarvona käytettiin PUE-lukua 1,91 (EPA, 2007).

Tarkasteluajanjaksolla laskenta rajattiin kahdesta merkittävästä 
konesalista saatavilla olevaan tietoon, koska muiden konesalien ja 
laitetilojen osalta ei ollut saatavilla riittävän tarkkaa mittaustietoa. 
Sähkönkulutuksen päästökertoimena H2/2012 laskennassa käy-
tettiin konesalien osalta Savon Voiman ilmoittamaa CO2–ominais-
päästöä vuodelta 2011. Elisan sähköntoimittaja laitetilojen osalta 
on Savon Voima.

Alamittari 2: Virtualisoinnin taso
     
Elisan pilvipalveluissa perinteisen ratkaisun sijaan asiakkaalle 
tarjotaan virtuaalista palvelua eli palvelinkapasiteettia Elisan lait-
teista. Virtuaaliset palvelimet ja datakeskukset mahdollistavat asi-
akkaan näkökulmasta katsottuna tarpeiden mukaan laajentuvan 
palvelun. Virtualisoinnin etuna energiatehokkuuden kannalta on 
palvelinten tehokkaampi hyödyntäminen mahdollisimman korke-
alla käyttöasteella. Laskentaperiaate ks. tarkemmin ”Asiakkaiden 
pilvipalvelut” - kappaleesta.

DTZ 23.6.2009). Lopputuloksena oli säästyneiden tilojen osalta 
oletetut päästöt tarkasteluaikana. Neliömäärät ja työntekijöiden 
lukumäärät saatiin Elisan toimitilapalveluiden tietojärjestelmästä. 
Päästöt laskettiin Elisan toimistojen ominaiskulutuksilla, jotka saa-
tiin Elisan hiilijalanjälkilaskennasta vuodelle 2011. 

Konesalien tehokkuus

Laskennan tavoitteena oli laskea hiilidioksidipäästöjen säästöt Eli-
san palvelinkeskuksissa verrattuna alan keskimääräiseen tasoon. 
Laskennassa oli kolme erillistä osiota:

•	  IT-infrastruktuurin tehokkuus PUE-luvulla mitattuna
•	  Virtualisoinnin taso (virtuaalisten palvelinten määrä)
•	  Uudelleenkäyttöön toimitetun lämmön määrä

Alamittari 1: PUE-luvulla mitattu konesalien energiatehokkuus

Konesalien kokonaisenergiankulutuksesta merkittävä osa on jääh-
dyttämisestä syntyvää. PUE-luku lasketaan jakamalla konesalien 
kokonaisenergiankulutus IT-laitteiston energiankulutuksella. Mit-
tarissa laskentakaava oli seuraava: 

(Elisan	IT-energiankulutus	•	alan	keskiarvo-PUE)	–	(Elisan	IT-ener-
giankulutus	•	Elisan	PUE)	=	Säästö	verrattuna	alan	keskimääräi-
seen tasoon.

Alamittari 3: tilatehokkuus

Elisan monitilatoimistoissa ei ole nimikoituja työpisteitä. Liikkuvan 
työn seurauksena toimistotilaa ja työpisteiden määrää on vähen-
netty. Tilatehokkuus-alamittarin laskennassa tavoitteena oli las-
kea säästyneet lämmitettävän toimistotilan hiilidioksidipäästöt. 
Laskennassa huomioitiin vain monitilatoimistoissa työskentelevät. 
Monitoimitilojen sijainnit olivat:

•	 Helsinki, Pasila
•	 Helsinki, Tali
•	 Tampere
•	 Turku
•	 Jyväskylä
•	 Joensuu

Näissä toimitiloissa on yhteensä noin 2400 työntekijää.

Päästöjen laskenta rajattiin koskemaan kiinteistön sähkön ja läm-
mön kulutusta sekä käyttäjäsähköä. Vedenkulutus jätettiin las-
kennan ulkopuolelle, sillä vedenpuhdistuksen elinkaaripäästön 
vaikutus on hyvin pieni. Lämmin käyttövesi on mukana laskelmissa 
lämpöenergian kautta. 

Laskennassa Elisan tilannetta verrattiin Suomen keskimääräi-
seen tilatehokkuuslukuun 23 m2/hlö (lähde: Konsulttitoimisto 
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uttamat päästöt jaettiin radioverkossa liikkuneen datan määrällä. 
Radioverkossa liikkuvan datan määrä saadaan ylläpidon tilastoista. 
Radioverkon aiheuttamien päästöjen laskentaperuste on esitelty 
edellisessä luvussa.

ELISAN HIILIJALANJÄLKI 
2011
Elisan hiilijalanjäljen laskenta tehdään viimeisimpien valmistunei-
den koko vuotta koskevien tilastojen ja saatujen toteumatietojen 
perusteella. Laskentametodologia perustuu kasvihuonekaasu-
protokollaan (The Greenhouse Gas Protocol, GHG), jonka ovat ke-
hittäneet World Resources Institute ja World Business Council for 
Sustainable Development. Tämä on nykyisen tiedon valossa paras 
laskentamenetelmä. Lisäksi laskennassa hyödynnetään standardia 
ISO 14064–1:2006 (Greenhouse gases - Part 1) sekä huomioidaan 
tuleva standardi- ja ohjeistuskehitys.

GHG-protokollan laskennan ja raportoinnin taustalla ovat yleiset 
yritysten taloudellisten tunnuslukujen laskennassa ja raportoin-
nissa käytettävät periaatteet. Näitä ovat relevanssi, kokonaisval-
taisuus, johdonmukaisuus, läpinäkyvyys ja tarkkuus. 

Elisa on ottanut laskennan yleiset periaatteet huomioon lasken-
nassaan. Laskennan rajaukset on määritelty toiminnoille siten, 
että ne parhaiten vastaavat Elisan toimintaa, tuotteita ja palvelui-
ta. Laskenta on toteutettu siten, että menetelmä on läpinäkyvä ja 
todennettavissa kolmannen osapuolen toimesta. Laskennan kaikki 
oletukset ja vaiheet on raportoitu selkeästi. Tiedonkeruu- ja rapor-
tointijärjestelmien luotettavuus ja olemassa olevat kontrollit sekä 
tietojen laskentatapaan ja tiedonkeruuseen liittyvät riskit on arvi-
oitu kolmannen osapuolen toimesta. Tulokset on laskettu standar-
din ISO 14064–1:2006 mukaisesti, jolloin se on tarvittaessa verifi-
oitavissa standardin ISO 14064–3:2006 (Greenhouse gases - Part 
3) mukaisesti. 

Mitattu lopputulos on varmennettu ulkopuolisella riippumattomal-
la asiantuntijalla. Vuoden 2011 laskentojen osalta varmennuksen 
suoritti PricewaterhouseCoopers Oy. Tavoitteena oli varmentaa 
hiilijalanjäljen laskennan tietojen oikeellisuus ja tukea siten Elisan 
ympäristövastuuta laskenta- ja raportointiprosessissa sekä sen 
kehittämisessä. Varmentaminen sisälsi arvioinnin hiilijalanjäljen 
laskentaan asetetuista vaatimuksista ja tavoitetasosta sekä tie-
tojen oikeellisuuteen vaikuttavista riskeistä. Lisäksi se sisälsi ra-
portointi- ja tiedonmuodostusprosessien, järjestelmien ja tietojen 
keräysohjeiden läpikäymisen. Tarkoituksena oli varmistaa, että 
luoduilla toimintatavoilla, käytännöillä ja tietojärjestelmillä saavu-
tetaan riittävän tarkka ja luotettava hiilijalanjäljen laskenta.

puhelimelle Nokian laskema hiilijalanjälki (Nokia Oyj, 2012). Tästä 
hiilijalanjäljestä on huomioitu vain tuotannon ja logistiikan osuus. 
Vaikka Elisalla myydään muitakin puhelinmerkkejä kuin Nokiaa, 
viidentoista myydyimmän puhelimen joukossa kahdeksan edulli-
sinta puhelinta olivat nokialaisia (Saunalahti ja Elisa: myydyimmät 
puhelimet keväällä ja syksyllä 2012).
Laskennassa ei ole huomioitu materiaalikierrätyksen kautta syn-
tyviä mahdollisia päästövähennyksiä. Laskennassa ei myöskään 
huomioitu uusien ja kierrätettyjen puhelinten ja niiden latureiden 
käytön energiankulutuksen eroja. Riippuen oletuksista, joita teh-
dään puhelinten käyttömäärästä ja laturin käytöstä, aiheuttaa 
kierrätettyjen puhelinten suurempi energiankulutus hiilidioksidi-
päästön, joka on määrältään noin 1-3 prosenttia puhelimen tuo-
tannon hiilijalanjäljestä (Nokia Oyj, 2010). 

Muut energiatehokkuuden mittarit

Matkapuhelinliittymän päästöt

Laskennan tavoitteena oli laskea liittymäkohtainen hiilijalanjälki 
Elisan matkapuhelinliittymälle. Laskenta toteutettiin siten, että 
radioverkon aiheuttamat päästöt jaettiin liittymämäärillä. Saadut 
tulokset allokoitiin liittymämäärän perusteella eri liiketoimintayk-
siköille.
Radioverkon aiheuttamat päästöt laskettiin verkon sähkönkulu-
tuksen perusteella. Sähkönkulutuksen päästökertoimena käytet-
tiin suoraan ostetun sähkön osalta sähkön myyjän, Savon Voiman 
ilmoittamaa hiilidioksidiominaispäästöä vuodelta 2011. Siltä osin, 
kun sähköstä laitetiloissa on vastannut kolmas osapuoli ja sähkön 
alkuperäinen myyjä ei ole ollut tiedossa, päästökertoimena käytet-
tiin Tilastokeskuksen vuosien 2006–2010 päästökertoimien liuku-
vaa keskiarvoa. 

Tukiasemien määrä kerrottiin niiden tyypillisten konfiguraatioiden 
energiankulutuksella. Myös ohjainten kulutus laskettiin. Lasken-
nassa ei huomioitu lämmityksen tai jäähdytyksen vaatimaa säh-
kötehoa eikä tukiasematransmissiota. Energiankulutuksen määrä 
on laskennallinen ja se perustuu eri tukiasematyyppien yleisim-
pien konfiguraatioiden ominaisenergiankulutuksiin. Mittaustapaa 
määriteltäessä laskennallista energiankulutusta verrattiin las-
kutettuun ja mitattuun energiankulutukseen, ja niiden todettiin 
vastaavan toisiaan hyväksyttävällä tarkkuudella. Liittymien osalta 
laskennassa huomioitiin ne Elisan ja Saunalahden liittymät, joiden 
käytöstä on syntynyt laskutettavaa tuloa kyseisen puolen vuoden 
aikana. Laskennassa ovat mukana kaikki liittymätyypit (postpaid, 
prepaid, telematiikka ja ei-kaupalliset liittymät).

Radioverkon päästöt

Laskennan tavoitteena oli laskea radioverkon päästöt siirrettyä 
gigatavua kohti. Laskenta toteutettiin siten, että radioverkon aihe-

seuraaville asiakkaille. Kierrätetty laite korvaa kaikilta osin uu-
den laitteen, joka asiakkaalle olisi muussa tapauksessa lähetetty. 
Elektroniikan tuottamisen hiilidioksidipäästöt ovat suuret, joten 
uusi käytäntö tuottaa huomattavia päästösäästöjä.
Laskenta sisälsi seuraavat  Elisan henkilöasiakkaille lähettämät 
laitteet:

•	  Puhelimet
•	  Mobiilimodeemit (nettitikut)
•	  Kiinteän laajakaistan modeemit
•	  Elisa Viihde -tuotepaketit
•	  Elisa Vahti -tuotepaketit

Laskennasta rajattiin pois SIM-kortit, koska niiden kierrätysaste on 
jo usean vuoden ajan ollut 100 prosenttia. 

Tuote, joka palautui asiakkaalta ja lähetettiin edelleen toiselle asi-
akkaalle, katsottiin kierrätetyksi. Tällöin sen laskettiin tuottaneen 
päästösäästön, joka on uuden vastaavan laitteen valmistamisesta 
aiheutuvan päästön suuruinen. 

Käytetyt päästökertoimet perustuivat alan julkaisuihin ja valmis-
tajien ilmoittamiin tietoihin. Joidenkin tuotteiden osalta päästö-
kertoimia ei kuitenkaan ole saatavilla. Tällöin päästökertoimena 
käytettiin vastaavista tuotteista johdettuja lukuja. Tärkeänä taus-
talähteenä käytettiin International Journal of Life Cycle Assesment 
-sarjassa 2010 julkaistua kuluttajaelektroniikan elinkaarilasken-
nan luotettavuutta käsittelevää artikkelia, jonka tuotekohtaisia 
keskiarvoja olivat mm. matkapuhelimen kohdalla 18,3 hiilidioksi-
dikiloa ja kannettavan tietokoneen osalta 198 hiilidioksidikiloa. 
Toisena keskeisenä lähteenä toimi Applen laitteilleen ilmoittamat 
hiilidioksidipäästöt.

Laskennassa käytetyt kertoimet

•	  Elisa Viihde 244 kgCO2/kaikki laitteet
•	  Elisa Vahti keskusyksikkö 59 kgCO2/tuote
•	  Elisa Vahti kamera 12 kgCO2/tuote
•	  Elisa Vahti 70 kgCO2/tuote 
•	  ADSL-modeemi 39 kgCO2/tuote
•	  Nettitikku 9 kgCO2/tuote
•	  Puhelin 18,3 kgCO2/tuote

Alamittari 2: Päätelaitteiden kierrätys

Laskennan tavoitteena oli laskea kierrätyksen kautta saavutetut 
päästövähennykset uusien päätelaitteiden valmistuksessa. Pu-
helimen osalta laskennassa on oletettu, että mikäli asiakas ei osta 
käytettyä puhelinta, hän ostaa halvan hintaluokan puhelimen. 
Laskentaperustana on käytettyjen puhelinten myyntimäärä sekä 
uuden puhelimen tuotannon hiilijalanjälki. Luku on Nokia C2-
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yleistyksiä, jotka perustuvat Elisan omaan rakenteeseen ja toi-
mipisteiden maantieteelliseen sijoittumiseen. Kuitenkin niin etä-
neuvottelumittarin kuin muidenkin mittareiden kohdalla on varo-
vaisuusperiaatetta noudattaen laskettu saavutettu päästösäästö 
alhaisimman laskennallisen vaihtoehdon mukaisesti.

Liite 2: Elisan hiilidioksidipäästöjä koskevat otteet Carbon 
Diclosure Project- vastauksista 2011

Reporting Year     
Sat 01 Jan 2011 - Sat 31 Dec 2011 

Base year Scope 1 Base year emissions 
(metric tonnes CO2e) 

Scope 2 Base year emissions 
(metric tonnes CO2e) 

Thu 01 Jan 2009 - Thu 31 Dec 
2009 

100,2 64327,5 

Methodology used to collect activity data and calculate Scope 1 and Scope 2 emissions 

The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) 

Gas Reference 

CO2 IPCC Second Assessment Report (SAR - 100 year) 

CH4 IPCC Second Assessment Report (SAR - 100 year) 

N20 IPCC Second Assessment Report (SAR - 100 year) 

HFCs IPCC Second Assessment Report (SAR - 100 year) 

Boundary used for Scope 1 and 2 greenhouse gas inventory 

Financial control 

 

162 

Gross global Scope  

87875 

Scope 1 and 
Scope 2 emissions, which are not included in our disclosure. 

uncertainty in data gathering, handling, and calculations 
Scope 1 More than 20% but less than 

or equal to 30% 
Assumptions 

Scope 2 More than 10% but less than 
or equal to 20% 

Assumptions 
Extrapolation 
Published Emissions Factors 

 

 

Type of  Relevant standard Assurance engagement 

 ISAE 3000 PricewaterhouseCoopers 

Country Scope 1 metric tonnes CO2e 

Finland 162 

Estonia 0 

Other countries 0 

Business division Scope 1 metric tonnes CO2e 

Parent company 162 

mukaan alkuvaiheessa 44 prosenttia virtuaalineuvotteluista on 
uusia ja viiden vuoden kuluttua osuus on kasvanut 66 prosenttiin. 
Tällä perusteella siis aluksi 56 prosenttia virtuaalineuvotteluista 
korvaa matkustamista ja viiden vuoden kuluttua osuus laskee 34 
prosenttiin. (Carbon Disclosure Project Study 2010, The Telepre-
sence Revolution). Lähtökohdaksi otettua varovaista oletusta, että 
vähintään 30 prosenttia neuvotteluista korvaa perinteisiä neuvot-
teluja, tukevat myös muut saatavilla olevat lähteet. (Crimson Con-
sulting Group 2009, James 2009, 2005).

Etäisyyksien laskeminen

Elisan omien virtuaalineuvottelujen käyttö on hyvin dokumentoitu. 
Elisan Meeting Center -raportointiin kerättyjä tietoja hyödynnet-
tiin arvioidessa asiakkaiden virtuaalineuvottelukäyttäytymistä: 
kokouksen osallistujamääriä, vältettyjen kokousmatkojen pi-
tuuksia ja kulkutapajakaumia. Tietoja täydennettiin kansallisten 
työmatkaselvitysten perusteella (Ulkomaiden osalta lähteenä 
Tilastokeskus, kotimaan osalta lähteenä Henkilöliikennetutkimus 
2004–2005). 

Kokoukseen osallistuneiden toimipistejakauman oletettiin olevan 
seuraavanlainen: pääkonttori tai lähialue 40 %, muu Suomi 40 
%, Eurooppa 18 % ja muut maanosat 2 % (laskentaoletus Elisan 
oman käytön, Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu -tilaston ja 
asiakaskyselyn perusteella). Kulkutapajakauma Suomessa oletet-
tiin seuraavanlaiseksi: henkilöautokilometrit 59 %, junakilometrit 
30 %, laivakilometrit 1 % ja lyhyet lennot 10 % (laskentaoletus 
Elisan oman käytön sekä HLT 2004–2005 perusteella). Euroopassa 
kaikkien lentojen oletettiin olevan keskipitkiä ja maanosien osalta 
lentojen oletettiin olevan mannertenvälisiä  Keskimääräisen mat-
kustusetäisyyden oletettiin olevan Suomessa 390 km (Elisan oman 
käytön perusteella), Euroopassa 2000 km (Helsinki-Lontoo 1800 
km) ja muissa maanosissa 8000 km (Helsinki-New York n. 6600 
km). 

Keskimääräisesti yhteen neuvotteluun oletettiin osallistuvan 3,6 
henkilöä. Oletuksen perustana oli se tiedossa oleva seikka, että 
keskimäärin 3,9 henkilöä osallistui Elisan Webex- kokouksiin kau-
della H1/2010. Laskentaa varten kerättiin myös otanta asiakkai-
den kokouksiin osallistuvien määrästä. Kyseessä oli huomattavasti 
pienempi otanta, jonka tuloksena oli osallistujien määränä 4,21. 
Kuitenkin, kun kyseisestä pienemmästä otannasta poistaa kohde-
ryhmän yrityskohtaisista keskiarvoista suurimman ja pienimmän 
arvon, saadaan luvuksi 3,38. Ulkopuolisessa vertailtavissa olevas-
sa tutkimuksessa, Crimson Consulting -selvityksessä, kokouksien 
keskiarvoksi on ilmoitettu 4 henkilöä. 

Huolellisista taustaselvityksistä ja toiminnan arvioinnista huoli-
matta virtuaalineuvottelujen avulla vähentynyttä matkustamis-
ta koskeva laskenta pitää edelleen sisällään monia oletuksia ja 

LIITTEET
Liite1: Virtuaalineuvottelujen vaikuttavuus: Matkustus-
käyttäytymisen muutos Elisa Oyj:ssä

Tammi-maaliskuussa 2010 Elisan työntekijät osallistuivat yli 
30000 kattavasti dokumentoituun virtuaalineuvotteluun. Aineis-
ton perusteella suoritettiin laskenta sisältäen tiedot virtuaalineu-
votteluun osallistuneiden toimipisteistä, Elisan työntekijöiden 
keskimääräisestä liikematkustustavasta eri toimipisteiden välillä 
matkalaskuihin perustuen ja Elisan toimipisteiden väliset etäisyy-
det. Näiden tietojen avulla laskettiin matkat, jotka olisivat toteutu-
neet, jos kaikki virtuaalineuvottelut olisi toteutettu normaaleina 
kokouksina. Tuloksena oli 1,2 miljoonaa kilometriä. Laskelmasta 
rajattiin pois virtuaalineuvottelut, joissa korvaava matkustaminen 
olisi tapahtunut lentoliikenteenä, koska tämän osalta luotettavaa 
tietoa etäisyyksistä ei ollut saatavilla.

Tarkasteltaessa Elisan matkakustannuksia havaitaan, että liike-
matkustamisen määrä on vähentynyt huomattavasti samaan ai-
kaan, kun virtuaalineuvottelujen määrä on kasvanut voimakkaasti. 
Elisan matkakustannusten kehityksen 2006–2010 perusteella 
voitiin arvioida tilastollisesti matkakustannusten väheneminen 
tarkasteluajanjaksolla tammi-maaliskuu 2010. Tämä muutettiin 
säästyneiksi matkustusetäisyyksiksi maksettuun kilometrikor-
vaukseen perustuen. Matkakulut tarkistettiin uudestaan vuoden 
2012 keväällä, jolloin voitiin todeta, että henkilötyövuotta kohden 
laskettu matkakulu on asettunut pysyvästi hyvin alhaiselle tasolle.

Elisassa liikematkustamiseen käytetään yleisesti junaa lyhyillä 
ja keskipitkillä matkoilla. Laskentaa suoritettaessa junamatkus-
tamisen määrää ei kuitenkaan voitu luotettavasti erottaa muista 
kilometrikorvauksista. Junan käytöstä suoritetut korvaukset on 
laskennassa oletettu kilometrikorvauksiksi. Junakorvausten määrä 
kilometriä kohden perustui laskelmassa Tilastokeskuksen katsa-
ukseen junamatkustamisen keskimääräisistä kustannuksista Suo-
messa 200 kilometrin matkalla vuonna 2010.
Siten todellinen matkustamisen korvautuminen voidaan laskea 
kyseiseltä ajanjaksolta, koska toisaalta säästetyt matkakustan-
nukset (pois lukien lennot, majoitus ja muut matkakustannukset) 
ja toteutuneiden virtuaalikokousten 100-prosenttinen vastaavuus 
matkustamisena voitiin muuttaa kilometreiksi. 

Laskennan tuloksen perusteella virtuaalineuvottelujen käyttö 
Elisassa tammi-toukokuussa 2010 korvasi perinteisiä neuvotteluja 
31 prosenttisesti. Jos oletetaan, että 60 prosenttia kyseisen ajan-
jakson matkakorvauksista liittyi junamatkustukseen, korvaavuus-
aste nousee jopa 39 prosenttiin. 

Tulos on linjassa Carbon Disclosure Projectin raportin kanssa. Sen 

Laskennan laajuus 
         
Elisan hiilijalanjäljen varmennettu laskenta vuodelle 2011 sisälsi 
alla listatut osa-alueet. Olennaisimmat muutokset edellisen vuo-
den laskentaan olivat radioverkon laiteinvestointien sisällyttämi-
nen ja Elisa Eestin laskennan tarkentuminen. Laskenta sisälsi Eli-
san emoyhtiön lisäksi tytäryhtiöistä Elisa Eestin ja Appelsiinin.

Suorat päästöt (scope 1)

•	 Varavoimapolttoaineiden kulutus teletiloissa
•	 Teletilojen sammutusjärjestelmien laukeamiset

Epäsuorat päästöt energiantuotannosta (scope 2)

•	 Sähkö sisältäen:
•	 Toimitilat 
•	 Teletilat
•	 Shopitit
•	 Elisa Eesti
•	 Mobiiliverkko (omat kohteet)
•	 Mobiiliverkko (vuokrakohteet)
•	 Kaukolämpö sisältäen
•	 Toimitilat
•	 Shopitit
•	 Teletilat
•	 Elisa Eesti

Muut epäsuorat päästöt (scope 3)

•	 Tuotannon laiteinvestoinnit radioverkkoon
•	 Toimitilojen jäteveden käsittely 
•	 Toimitilojen jätteiden käsittely
•	 Matkustus työasioissa
•	 Pendelöinti kodin ja työpaikan välillä
•	 Verkkolaskutus
•	 Paperilaskutus
•	 Toimistopaperin kulutus toimitiloissa

Laskennassa käytetyt kertoimet

Elisan hiilijalanjäljen ja päästösäästöjen laskenta suoritettiin vii-
meisimpiä saatavilla olleita kertoimia käyttäen. Elisan ostaman 
sähkön osalta laskennassa käytettiin Savon Voiman ilmoittamaa 
hiilidioksidi-ominaispäästöä vuodelta 2010 (371 gCO2/kWh). Siltä 
osin, kun sähköstä laitetiloissa on vastannut kolmas osapuoli ja 
sähkön alkuperäinen myyjä ei ole ollut tiedossa, päästökertoimena 
käytettiin Tilastokeskuksen vuosien 2006–2010 päästökertoimien 
liukuvaa keskiarvoa (262 gCO2/kWh). 
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