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• Telia Company – 20 800 töötajat

• Telia Eesti – 1800 töötajat

• Eestis turuliider kõikides oma 

tegevusvaldkondades

(mobiilside, lairiba, TV ning IT lahendused)

• 211 000 TV klienti, 1 074 710 mobiiliklienti

• 243 000 lairiba ühenduse kasutajat

Telia Eesti 2020 – 29 aastat
mobiiliäri ja 14 aastat tv-äri

Panustame ühiskonda, 

et muuta Eesti paremaks 

kohaks, kus elada ja töötada. 

#Suurimjulgus

Kultuur ja muusika

Keskkond

Haridus 

Digitaalne ettevõtlus

Innovatsioon



DARING GOALS

Kolm julget ja ambitsioonikat 

eesmärki TELIA DARING GOALS

Meie sihiks on muuta oma tegevus aastaks 

2030 nii CO2 emissiooni kui jäätmevabaks 

läbi vastutustundliku digitaliseerimise, 

millesse panustavad kõik Telia ettevõtted 

ja töötajad.



Allikas: Greenhouse Gas Protocol, 2011, The Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

Miks me seda 
vajame?



ORGANISATSIOONI TEGEVUSEST TULENEVAD EMISSIOONID

43%

2%
16%

1%
0,05%

0,5%

2%

0,004%

16%

0,01%

20%

1. Purchased goods and services 2. Capital goods 3. Fuel- and energy-related activities

4. Upstream transportation and distribution 5. Waste generated in operations 6. Business travel

7. Employee commuting 8. Upstream leased assets 11. Use of sold products

12. End-of-life treatment of sold products 13. Downstream leased assets



• Innovatiivsed teenused, mis 

vähendavad meie äriklientide 

negatiivset keskkonnamõju

• Efektiivsed tarneahelad, kliendile 

tarne pakiautomaati

• Võrgusõlmedes säästlikku 

energiatarbimist toetav IoT lahendus

• Päikesepaneelide paigaldamine VAE 

andmekeskusesse ja mobiili 

saitidessse

• Energiamahukate seadmete 

asendamine võrgus

• Elektriautod



• Koostöö võrguarenduse ja –hoolduse 

partneritega:  jäätmete taaskasutus, utiliseerimine

• Kliendi ja võrguseadmete taaskasutus

• Mobiiliseadmete buy-back

• Digiprügi vähendamine 

• Vanade vaskkaablite utiliseerimine

Daring Goals kommunikatsioon ja erinevad üritused, 

eKoolitus töötajatele

• Sise- ja väliskommunikatsioon, koostöö 

Telia Grupi initsiatiividega

• Erinevad koostööprojektid (nt Tallinna 

Ülikooli digiprügi projekt) 



Päikesepaneelid VAE andmekeskuses (Telia Eesti)
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• Telia Eesti kasutab 100% taastuvenergiat

• Esimene omalaadne projekt andmekeskuse tarbeks Eestis

• Projekti tasuvusajaks on arvutuslikult 4,3-7,1 aastat

(Riikliku taastuvenergia toetusega)

• Numbriliselt: Tootlikkus: 123 300 kWh/aastas; Võimsusega 100kW (kõik kasutatakse

Andmekeskuse tarbeks)

• Tulevik: Uuemõisa (50kW), mobiilimastide lahendused (ca 6kW tk) – Tuhande miili

rännak saab alguse üksikust sammust (Hiina vanasõna) – see projekt on meie esimene

väike samm rohelisema tuleviku suunas ja see ei jää kindlasti viimaseks!



KOKKUVÕTTEKS

▪ Ettevõtte terviklikust jalajäljest aru saamine ja 
kaardistamine on paras väljakutse.

▪ Enamik jalajäljest asub väljaspool otsest kontrolli ja sõltub 
suuresti ettevõtte partnerite ja tarnijate otsustest.

▪ Jalajälje vähendamisele peavad panustama kõik nii 
ettevõtte, kui ka indiviidi tasemel – ainult siis on sellel 
reaalne mõju.

▪ Alustada tasub teemadest ja valdkondadest, mida saab 
otseselt mõjutada ning mis on tihti seoses ka ettevõtte 
kuludega.

Ka väikesed võidud loevad ning igaühe panus on oluline!



AITÄH!


