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Atea jälleen Pohjoismaiden kärjessä hiilipäästöjen vähentämisessä  
 

Atea valittiin Pohjoismaisessa selvityksessä toista kertaa peräkkäin kolmen parhaan it-alan 
yrityksen joukkoon hiilipäästöjen vähentämisessä. Nordic Carbon Disclosure Leadership 
Index arvioi yrityksien hiilipäästöjen tasoa, niiden kykyä mitata ja raportoida omia 
hiilipäästöjään ja niiden strategioita hiilipäästöjen vähentämiseksi. Kaikista Pohjoismaisista 
yhtiöistä Atea sijoittui 13. tilalle.  

Nordic Carbon Disclosure Leadership Indexiä julkaisee Carbon Disclosure Project (CDP). 
CDP on voittoa tavoittelematon järjestö, joka ylläpitää ensimmäistä maailmanlaajuista 
ilmastonmuutosta mittaavaa raportointijärjestelmää. Indeksi on yleiskatsaus CDP:lle tietonsa 
ilmoittaneiden organisaatioiden hiilipäästöihin sekä niiden mittaamisen ja niihin liittyvän 
viestinnän laatuun. Indeksissä arvioidaan myös organisaatioiden veden kulutusta ja 
ilmastonmuutokseen liittyviä strategioita. 

"Systemaattinen hiilipäästöjen hallinta tuottaa todennettavia tuloksia ja myös taloudellista 
etua. Mitä paremmat mittausmenetelmät ja prosessit meillä on käytössä ja mitä paremmin 
viestimme hiilipäästöjen vähentämisen tärkeydestä, sitä parempia ovat tulokset. Tästä johtuu 
hyvä sijoituksemme vertailussa”, Atean konsernijohtaja Claus Hougesen sanoo.  
 
Nordic Carbon Disclosure -selvitys paljastaa, että hiilipäästöjen vähentämiseen tähtäävillä 
toimenpiteillä on hyvä sijoitetun pääoman tuotto. Selvityksen piiriin kuuluvista 490 
toimenpiteestä 130 maksoi itsensä takaisin vuodessa ja 248 kolmen vuoden aikana. 
 
”Panostamme Ateassa muun muassa liikkuvan työn ratkaisuihin, virtualisointiin, 
videoneuvotteluun, älykkäisiin tulostus- ja kopiointiratkaisuihin sekä energiatehokkaisiin 
toimisto- ja työtiloihin. Selvityksestä ilmenee, että vihreään tietotekniikkaan ja hiilipäästöjen 
pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat oletusarvoisesti osana fiksuja 
tietotekniikkaratkaisuja. Asiakkaillemme vihreät arvot ovat siis edelleen tärkeä hankintoihin 
vaikuttava tekijä," sanoo Atea Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sihvonen. 

Atea on Pohjoismaiden ja Baltian johtava it-infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja, ja vihreä 
ajattelu it:ssä näkyy Atean tarjoomassa monin tavoin. Atealla on useita vihreän it:n 
konsepteja, kuten goITloop ja goITgreen, joilla helpotetaan asiakkaiden ympäristöarvoihin ja 
kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa.  

Koko Nordic Carbon Disclosure Leadership Index on ladattavissa tiedotteen lopussa olevan 
linkin kautta. 
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Atea 
Atea on Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtava it-infrastruktuuriratkaisujen, -tuotteiden ja 
palveluiden kokonaistoimittaja. Suomessa Atealla on maanlaajuinen myynti- ja 
palveluorganisaatio, johon kuuluu noin 400 työntekijää. Atea-konserni on listattu Oslon 
pörssissä, ja sen liikevaihto on runsaat 2,5 miljardia euroa. Konsernilla on noin 6 300 
työntekijää ja 82 toimipistettä. www.atea.fi  

http://www.atea.fi/

