
Energiatehokkuutta ja innovaatioita 
tuotekehitykseen panostamalla  
 

Case Nokia Siemens Networks 



Johtava tietoliikenneverkkojen 
valmistaja 

• Nokia Siemens Networks toimittaa 
viestintäverkkojen laitteita, ohjelmistoja 
ja ratkaisuja sekä niihin liittyviä 
asiantuntijapalveluita.   

• Toimiala: IT-ala, henkilöstöä n. 64 000 
(2009) 150 eri maassa, liikevaihto: 12 
574 milj. e (2009).  
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Hiilijalanjälki pieneni tuotteita 
kehittämällä 

• Yhteistyökumppani WWF kutsui yhtiön Climate 
Savers -ohjelmaan vuonna 2008.  

• Tavoitteeseen päästäisiin kehittämällä kahden 
tuoteryhmän tuotteiden energiatehokkuutta 40 % ja 
vähentämällä sähkönkulutusta 6 % vuoteen 2012 
mennessä. Lisäksi kasvatettaisiin uusiutuvan 
energian osuutta puoleen yhtiön energian 
kulutuksesta 2010 loppuun mennessä. 

• Näin toimittiin: 
– Investoitiin tuotekehitykseen 
– Sähkönkulutusta vähennettiin kehittämällä mm. 

lämmitys-, ilmastointi ja valaistustekniikkaa 
– Sitouduttiin WWF:n Climate savers -ohjelmaan 

tammikuussa 2008. 
• Tavoitteiden saavuttaminen pienentää yrityksen 

hiilijalanjälkeä vuosittain 2 miljoonalla tonnilla 
vuoteen 2007 verrattuna. 
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http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/climate_savers/
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/climate_savers/


      

Säästöjä ja uusia markkinoita 
Tuotekehityksellä tuloksiin 
• Ympäristönäkökulma otettiin osaksi tutkimus- ja kehitystyötä 
• Kehitetyistä tuotteista tuli teknologinen läpimurto vuonna 2009 

– Flexi Multiradio on markkinoiden vähiten energiaa kuluttava tukiasema 
– Vuosittain tyypillisen operaattorin verkossa 30 miljoonan euron säästöt 

energiakustannuksissa ja hiilijalanjäljen pienentyminen 145 000 tonnilla perinteiseen 
tukiasemaan verrattuna 

– Materiaalia kuluu 80 prosenttia vähemmän. Yli 90 prosenttia tuotteiden materiaalista  on 
kierrätettävää 

– Teknologinen läpilyönti huomioitiin mm. arvostetuin palkinnoin (CTIA E-Tech Awards 
2009: Greenest Network Innovation, Global Mobile Awards 2009: Best Network 
Technology Advance) 

• Tuloksena kustannussäästöjä ja uusia markkinoita 
– Flexi Multiradio -tukiaseman markkinointi tuli mahdolliseksi myös syrjäisemmille alueille 

pienen kokonsa, keveyden, kestävyyden ja energiatehokkuuden ansiosta 
– Suoria säästöjä energiankulutuksen pienentymisestä tuotannossa ja rakennuksissa 
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Ympäristön huomiointi toi uusia 
markkinamahdollisuuksia 
• Hiilijalanjäljen merkittävään 

pienentämiseen pyrittiin 
tuotekehityksen ja energian säästön 
avulla. Tukena on WWF:n Climate 
Savers -ohjelma 

• Kehityksen tuloksena syntyi innovaatio, 
Flexi Multiradio -tukiasema, joka 
mahdollistaa markkinoiden 
laajentumisen. Energiansäästön 
toimenpiteet etenevät aikataulussa ja 
tuovat suoria säästöjä 

• Tuotteeseen kuluu nyt 80 % vähemmän 
materiaalia. Se on energiatehokkaampi, 
pienempi, kestävämpi sekä logistiikan 
ja asennuksen näkökulmasta 
käytännöllisempi 
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