
ILMASTONMUUTOS jA 
yrITykSeT

Kansainvälisten suomalaisyritysten 
näkemyksiä

Ole johansson, Mikael Lilius,
jussi Pesonen, juha rantanen, Sakari Tamminen



Kustantaja:  Taloustieto Oy
Kansi: Antti Eklund
Painopaikka:  Yliopistopaino, Helsinki 2007
ISBN 978-951-628-469-2

www.eva.fi
EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

artikkeleita suomeksi ja englanniksi.
Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.



Esipuhe

Ilmastonmuutos on tänään yksi keskeisimmistä keskustelunaiheista. 
Asia ei ole uusi, vaikka ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat 
uhat ovat nousseet suuren yleisön tietoisuuteen vasta viime vuosina. 
Asiaan vihkiytyneet ovat puhuneet ilmiöstä jo pitkään. Yhdysvaltojen 
entinen varapresidentti Al Gore on levittänyt epämukavaa totuuttaan jo 
parikymmentä vuotta, ja Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), joka jakaa kuluvan vuoden Nobelin rauhanpalkinnon hänen 
kanssaan, perustettiin jo vuonna 1988.

EVAn tuoreimman arvo- ja asennetutkimuksen mukaan 86 prosenttia 
suomalaisista uskoo, että ilmastonmuutos on aikamme suurin ympäris-
töuhka. 57 prosenttia on sitä mieltä, että suomalainen teollisuus toimii 
nykyisin ympäristöasioissa vastuullisesti. Usko teknologiaan on heiken-
tynyt 80-luvun jälkeen: vuonna 2006 vain 40 prosenttia uskoi, että tiede 
ja tekniikka pystyvät tulevaisuudessa ratkaisemaan nyt tiedossa olevat 
ongelmat.

Tässä EVA Raportissa viiden suuren suomalaisyrityksen johtajat ker-
tovat, miten he suhtautuvat ilmastonmuutokseen, miten heidän edus-
tamansa yritykset ovat ottaneet sen huomioon liiketoiminnassaan, 
minkälaisia uhkia kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen niille aiheut-
taa ja minkälaisia mahdollisuuksia se avaa. Yrityksistä neljä toimii aloilla, 
joita päästörajoitukset välittömästi koskevat eli energian tuotannossa, 
terästeollisuudessa ja metsäteollisuudessa. Yksi yrityksistä valmistaa die-
selmoottoreita ja voimalaitoksia.

Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja talvi kylmä. Lisäksi teollisuus on 
varsin energiaintensiivistä, joten täällä kulutetaan runsaasti energiaa 
asukasta kohti. Suomessa on kuitenkin tehty paljon ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi; paljon enemmän kuin pelkät energiankulutusta kuvaavat 
suhdeluvut antavat ymmärtää.

Suuri osa Suomesta lämmitetään sähköntuotannossa syntyvällä hukka-
lämmöllä, jolloin jopa 90 prosenttia polttoaineen sisältämästä energi-
asta tulee hyödynnetyksi. Terästeollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen 
määrä on painettu lähelle nykyteknologian sallimaa minimiä. Met-
säteollisuus tuottaa suuren osan tarvitsemastaan energiasta muuten 
käyttämättä jäävällä biomassalla. Suomalaisten dieselmoottoreiden ja 



-voimaloiden hyötysuhde on hyvä ja niissä voidaan käyttää myös vähä-
päästöisiä polttoaineita, jopa kasviöljyä, joka on käytännössä päästötön 
energianlähde.

Suomalaisen ympäristöä säästävän energiateknologian vienti nousi 
vuonna 2006 jo 3.8 miljardiin euroon. Sen osuus Suomen koko vien-
nistä oli 7.5 prosenttia. Muun ympäristöteknologian vienti oli vielä 
vähäistä, mutta useat innovaatioiden ympärille syntyneet yritykset ovat 
vasta kehityksensä alkuvaiheessa. Monet niistä ovat vielä pieniä, mutta 
niitä on lukumääräisesti paljon. Sitran ympäristöteknologiaohjelmaan 
liittyneen Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Suo-
messa on 3 200 yritystä, joiden liiketoiminnasta ainakin osa on ympäris-
töliiketoimintaa.  

Tässä raportissakin kerrotaan monista hankkeista, joissa haetaan uusia 
keinoja alentaa ilmakehään joutuvien kasvihuonekaasujen määrää. Yri-
tykset kehittävät tehokkaampia toimintamalleja ja teknologioita sekä 
omaan käyttöön että asiakkaille toimitettaviksi. Uskoa tulevaisuuteen 
nakertaa kuitenkin yksi huoli. Otetaanko niiden jo tekemät toimet huo-
mioon, kun Euroopan unioni toteuttaa ilmastopoliittisia tavoitteitaan? 
Jos tehokkaastikin toimiville yrityksille asetetaan Euroopassa rasitteita, 
joita niiden kilpailijoilla ei ole, tuotantoa saattaa ohjautua maihin, joissa 
päästöt tuotettua yksikköä kohti ovat suuremmat kuin täällä.

Päästöjen väheneminen Euroopassa ei auta, jos ne samanaikaisesti kas-
vavat muualla. Ilmaston lämpenemistä ei voi torjua paikallisesti kuten 
monia muita ympäristöongelmia. Kasvihuonekaasut leviävät kaikkialle 
ilmakehään riippumatta siitä, missä päästöt ovat syntyneet. Siksi myös 
ilmastopoliittisten toimien pitää olla kansainvälisesti koordinoituja.

Valtioiden välisen ilmastoyhteistyön puitteet on määritelty Yhdisty-
neiden Kansakuntien ilmastosopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 
1994. Sen on tähän mennessä allekirjoittanut 191 maata. Puitesopi-
mukseen liittyvä Kioton pöytäkirja hyväksyttiin vuonna 1997. Se tuli 
voimaan vuonna 2005, kun riittävä määrä valtioita oli sen ratifioinut. 
Kioton pöytäkirja velvoittaa 36 sen ratifioinutta teollisuusmaata vähen-
tämään kaudella 2008–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 
viisi prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Vähennystavoitteet eivät sido Yhdysvaltoja ja Australiaa, jotka eivät ole 
ratifioineet pöytäkirjaa. Nopeasti teollistuvalle Kiinalle ja muille kehitty-



ville maille ei alun alkaenkaan asetettu päästöjen rajoittamisvaatimuksia. 
Se ei liene tuntunut tarpeelliselta kymmenen vuotta sitten, kun pöytä-
kirja allekirjoitettiin. Nyt tilanne on muuttunut: Kiina on noussut kas-
vihuonekaasupäästöjen lähteenä Yhdysvaltojen rinnalle, ehkä mennyt 
jo sen ohikin. Tulevaisuudessa on tärkeää, että kaikki merkittäviä kasvi-
huonekaasupäästöjä aiheuttavat maat ovat mukana niitä rajoittamassa. 
Uskon, että myös Kiinalla on valmiuksia tähän.

EU:n yhteiseksi päästöjen vähennystavoitteeksi on Kioton pöytäkirjassa 
asetettu kahdeksan prosenttia vuoden 1990 tasosta. EU:ssa niin sanottu 
päästökauppasektori kantaa päävastuun hiilidioksipäästöjen vähentämi-
sestä. Päästökauppasektorin osuus kokonaispäästöistä on keskimäärin 
noin 50 prosenttia. Siihen kuuluvat energiateollisuuden ohella teräs-, 
metsä- ja sementtiteollisuus sekä eräitä pienempiä teollisuuden aloja. 
Sektorin päästöille on asetettu maakohtainen katto, joka määräytyy 
kullekin yritykselle erikseen sen päästöhistorian perusteella. Yritys saa 
omaa päästökattoaan vastaavan määrän päästöoikeuksia. Jos sen pääs-
töt Kioton kaudella ylittävät katon, se joutuu hankkimaan lisää pääs-
töoikeuksia. Jos päästöt jäävät kattoa alhaisemmiksi, käyttämättä jäävät 
päästöoikeudet voi myydä.

Periaatteessa päästökauppa antaa mahdollisuuden toteuttaa päästöjen 
vähentäminen kustannustehokkaasti. Päästövähennykset tehdään yri-
tyksissä, joissa se tulee halvimmaksi; säästyvät päästöoikeudet ne voivat 
myydä yrityksille, joissa päästöjen alentaminen olisi kalliimpaa. Oikeu-
denmukaisuus ei kuitenkaan näin välttämättä toteudu, koska katot mää-
räytyvät pääasiassa päästöhistorian perusteella. Tällöin päästöoikeuksia 
joutuvat ostamaan yritykset, jotka toimivat jo lähellä teknologian mah-
dollistamaa päästöminimiä, ja niitä myyvät yritykset, joiden päästöt tuo-
tettua yksikköä kohti ovat korkeimmat.

Tulevaisuudessa päästöoikeuksien jaon pitäisi perustua selvemmin 
ominaispäästöihin eli kasvihuonekaasupäästöihin tuotettua yksikköä 
kohti. Silloin jo toteutetut päästöjen vähennystoimet tulisivat paremmin 
otetuiksi huomioon. Euroopan terästeollisuus on laatinut päästöoikeuk-
sien jakomallin, joka kohtelee yrityksiä tasapuolisesti samalla, kun se 
kannustaa niitä alentamaan hiilidioksidipäästöjään. Toivottavasti malli 
otetaan huomioon, kun EU tekee lähiaikoina päätöksiä päästökauppa-
järjestelmän kehittämisestä. Niiltä, jotka jo toimivat lähellä teknologian 



sallimaa minimiä, ei voida vaatia yhtä suuria vähennyksiä kuin niiltä, jot-
ka tuottavat runsaasti päästöjä tuotettua yksikköä kohti. 

Kioton pöytäkirja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Neuvottelut 
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä Kioton kauden jälkeen on jo aloitet-
tu. Niiden on määrä huipentua vuonna 2009 Kööpenhaminassa, jossa 
on tarkoitus hyväksyä uusi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
koskeva asiakirja. Tehtävä ei ole helppo. Vaikka ongelman vakavuus 
tunnustetaan laajasti, käsitykset parhaasta lähestymistavasta ja erityisesti 
sitovien rajoitusten suotavuudesta poikkeavat paljonkin toisistaan. Yh-
dysvaltojen tulevat presidentinvaalit saattavat tietenkin muodostaa mer-
kittävän vedenjakajan tässä suhteessa.

EU on jo ehtinyt lyödä lukkoon omat kasvihuonekaasujen vähentämis-
tavoitteensa. Ne ulottuvat vuoteen 2020 ja ovat varsin kunnianhimoiset: 
EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta, ja enemmänkin, jos muut sitoutuvat vastaaviin 
vähennyksiin. EU haluaa päättää myös päästökaupan jatkosta hyvissä 
ajoin. Elinkeinoelämän näkökulmasta on tietenkin sitä parempi, mitä 
vähemmän epävarmuutta tulevaisuuteen liittyy. EU:n olisi silti hyvä jät-
tää itselleen riittävästi liikkumavaraa. Päästökauppa ohjaa vähennyksiä 
sitä tehokkaammin, mitä suuremman osan kasvihuonekaasupäästöistä 
se kattaa. Jos alkaa näyttää siltä, että suuri osa päästöistä jää päästökaup-
pamekanismin ulkopuolelle, EU:nkin kannattaa harkita vaihtoehtoisia 
tapoja edistää vähennystavoitteiden toteutumista. 

Jos kasvihuonepäästöille saadaan yksi globaali hinta, vähennyskohtei-
den ja -keinojen valinta voidaan jättää pitkälti markkinoiden huoleksi. 
Markkinoille valikoituvat ne teknologiat, energialähteet ja toimintatavat, 
joilla vähennykset saadaan aikaan alhaisimmin kustannuksin. Jäykkiä 
kiintiöitä pitäisi välttää, koska ne ruokkivat tehottomuutta. Esimerkiksi 
biopolttoaineiden käytön lisääminen liikenteessä ei onnistu ilman sub-
ventioita, ja tuettu tuotanto syrjäyttää helposti edullisempia keinoja saa-
vuttaa vastaava päästöjen vähenemä.

Lopuksi on vielä todettava, ettei kivihiilen ja öljyn käytöstä ole mahdol-
lista luopua lähivuosikymmenien aikana. Niiden merkitys maailman-
taloudessa on niin suuri. Fossiilisten polttoaineiden käyttöä kyetään 
kuitenkin tehostamaan, jolloin päästöt tuotettua energiayksikköä kohti 
alenevat. Samoin on tärkeää jatkaa hiilidioksidin talteenottoon ja va-



rastointiin liittyvää tutkimusta. Edessä oleva urakka on niin suuri, että 
kaikki keinot on käytettävä siitä selviämiseen.

Tämän raportin artikkelit ovat kirjoittaneet konsernijohtaja Ole Johans-
son (Wärtsilä Oyj), toimitusjohtaja Mikael Lilius (Fortum Oyj), toimi-
tusjohtaja Jussi Pesonen (UPM-Kymmene Oyj), toimitusjohtaja Juha 
Rantanen (Outokumpu Oyj) ja toimitusjohtaja Sakari Tamminen (Rau-
taruukki Oyj). Lisäksi professori Atte Korhola (Helsingin yliopisto) on 
omasta näkökulmastaan arvioinut ilmastonmuutoksen nykytilannetta 
ja raportissa mukana olevien suomalaisten yritysten panosta ja mah-
dollisuuksia sen hillitsemisessä. Häntä ovat avustaneet professori Peter 
Lund (Teknillinen korkeakoulu) ja professori Markku Wilenius (Turun 
kauppakorkeakoulu). Asiantuntijoina raportin valmisteluun ovat osallis-
tuneet myös johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (EK) sekä dosentti 
Kari Alho (ETLA) ja projektijohtaja Timo Nikinmaa (ETLA). EVAssa 
hankkeesta on vastannut viestintäpäällikkö Annika Ahtonen. Heille kai-
kille esitän parhaat kiitokset.

Helsingissä 19.11.2007

Jorma Ollila 
EVAn hallituksen puheenjohtaja
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1	 Fortum
Ilmastomyötäistä	energiaa

Fortum on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia energiayhtiöitä. 
Liiketoimintaamme ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu 
sekä voimalaitosten käyttö- ja kunnossapito.

Vuonna 2006 Fortumin myynti oli 4.5 miljardia euroa ja liikevoitto 1.4 
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 200 henkilöä.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Fortum ei halua olla osa ongelmaa, 
vaan osa ratkaisua. Olemme jo nyt Euroopan vähäpäästöisimpien energiantuotta-
jien joukossa. Tämä ei ole tapahtunut hetkessä, vaan on vuosia kestäneen pitkä-
jänteisen ja määrätietoisen työn tulosta. Työ jatkuu edelleen ja ilmastonmuutos on 
entistä merkittävämmässä asemassa strategiassamme.

Itse uskon, että ilmastonmuutosta vastaan pitää toimia ja että toimeen tulee 
tarttua ripeästi. Ilmastopolitiikka on tullut jäädäkseen ja yritysten on otettava 
se toiminnassaan huomioon. Yrityksillä on myös velvollisuus kertoa poliittisille 
päättäjille mielipiteensä siitä, millä keinoin ilmastonmuutosta niiden mielestä 
tehokkaimmin hillitään. Edelleen uskon, että olemme tulleet siihen pisteeseen, että 
pelkällä lainsäädännöllä ja normeilla emme enää paljoakaan pitemmälle pääse. 
On siis saatava markkinat toimimaan haluttuun suuntaan. Jotta näin tapahtuisi, 
pitää hiilidioksidipäästöillä olla hinta; tässä on päästökaupan tärkein merkitys. 
Mitä globaalimmalla tasolla tuo hinta määräytyy, sen parempi. Myös asiakkaat 
ovat osoittaneet olevansa kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja tuotteista, jotka 
hidastavat ilmastonmuutoksen etenemistä. Olen vakuuttunut, että tällaisessa ti-
lanteessa kyky tuottaa päästötöntä energiaa on merkittävä kilpailuetu.

1.1	 Fortum	panostaa	päästöttömään	
energiaan	

Fortumin tavoitteena on olla ensiluokkainen sähkö- ja läm-
pöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Sen mukaisesti 

Toimitusjohtaja	
Mikael	Lilius
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Fortum 2006

olemme määrätietoisesti kasvattaneet päästöttömän tuotannon 
osuutta sekä investoinnein että yritysostoin. Tuloksena on tuo-
tantorakenne, joka on Euroopan vähäpäästöisimpiä. Fortumin 
pitkän aikavälin tavoitteena on olla energiayhtiö, jonka tuotan-

Kuvio	1	 Fortumin	hiilidioksidipäästöt	ovat	Euroopan		
	 alhaisimpia,	2005

Lähteet : PWC ja Fortum.
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nosta ei aiheudu kasvihuonepäästöjä lainkaan. Tätä kehitystä 
ohjaavat uudet sähkön- ja lämmöntuotannolle vuoteen 2020 
asti asettamamme päästötavoitteet. EU-alueella sähköntuotan-
nossa tavoitteenamme on, että viiden vuoden keskimääräinen 
CO2-ominaispäästö (gCO2/kWh) ei ylitä 80 grammaa, ja läm-
möntuotannossa pienennämme ominaispäästöjä kullakin kau-
kolämpöalueellamme 10 prosentilla vuoteen 2006 verrattuna. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2005 eurooppalaisten 
sähköyhtiöiden ominaispäästöt olivat 400–500 gCO2/kWh.

Ilmastopolitiikka ja sen eri toteuttamiskeinot eli EU:n päästö-
kauppa, Kioton sopimuksen joustomekanismit, yhteistoteutus 
ja puhtaan kehityksen mekanismi ohjaavat yritysten toimintaa. 
Ne haastavat yritykset myös miettimään, miten ne voivat käyt-
tää edellä mainittuja keinoja vastatakseen ilmastonmuutoksen 
vaatimuksiin joustavasti ja tehokkaasti. Fortum on esimerkiksi 
solminut vuonna 2006 aiesopimuksen venäläisen sähköntuottaja 
RAO UES:n kanssa yhteistoteutushankkeiden etsimiseksi ja to-
teuttamiseksi Venäjällä. Tavoitteena on toteuttaa sähkö- ja läm-

Kuvio	2	 Fortumin	investointiohjelma	kasvattaa	päästö-		
	 töntä	kapasiteettia	merkittävästi

Lähteet : PWC ja Fortum.
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pösektorilla projekteja, jotka vähentäisivät hiilidioksidipäästöjä 
5–10 miljoonaa tonnia Kioto-kaudella eli vuosina 2008–2012, 
mikä vastaa suurin piirtein Fortumin yhden vuoden päästöjä. 
Fortumin tavoitteena on tätä kautta edistää sekä energian säästöä 
että sähkön ja lämmön tuotantoa tehokkain ja ympäristöystäväl-
lisin menetelmin Venäjällä. Mahdollisia projekteja ovat voimalai-
tosten hyötysuhteen parantaminen, polttoaineen vaihto hiilestä 
kaasuun, tuotantokapasiteetin korotukset ympäristöystävällisissä 
tuotantomuodoissa sekä kaukolämpöverkon eristäminen.

Olemme aktiivisesti halunneet edistää ilmastomyötäistä sähkön 
kulutusta ja kehittäneet sähkötuotteittemme valikoimaa sen mu-
kaisesti. Fortum on Pohjoismaiden suurin ympäristömerkityn 
sähkön myyjä: 70 prosenttia Fortumin asiakkaista Suomessa 
käyttää Norppa-sähköä, jota tuotetaan vesivoimalla ja bioener-
gialla. Olemme oppineet, että kuluttajilla on tänä päivänä halua 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Monet eivät kui-
tenkaan tiedä, miten sitä parhaiten tekisivät. Ympäristömerkityn, 
uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön käyttö on osoittau-
tunut asiakkaiden suosimaksi keinoksi.

Teknologiakehityksen osalta olemme myös laittaneet uuden vaih-
teen silmään. Fortum hyväksyi aiemmin tänä vuonna itselleen 
uuden tutkimus- ja kehitysstrategian. Fortumin teknologian ke-
hittämisen päämääränä on yrityksen strategian mukaisesti pääs-
töttömän energiantuotantokapasiteetin kasvattaminen. Yhtenä 
tavoitteena on parantaa jo olemassa olevaa toimintaa ja laittaa 
tutkimustulokset käytäntöön samantien. Toisessa ääripäässä on 
päästöttömän energiajärjestelmän kehittämistä koskeva tutki-
mustoiminta, jolloin aikajänne on 50 vuotta ja ylikin. Näiden 
painopistealueiden sisällä keskeisiä tutkimusalueita ovat tuotan-
totehokkuuden parantaminen, vähäpäästöiset tuotantoteknolo-
giat mukaan lukien ydinvoima ja biomassan tehokkaampi käyttö. 
Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on yksi tutkimuskohde. 
EU suunnittelee parhaillaan kokeilua, johon valitut laitokset tu-
levat ottamaan talteen ja varastoimaan hiilidioksidia sekä samalla 
tuottamaan sähköä verkkoon. Fortumin tavoitteena on saada 
yksi EU:n kokeilulaitos Pohjoismaihin. 

Päästöttömästi tuotettu 
sähkö asiakkaiden 

suosiossa
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Fortum on lähtenyt osakkaaksi myös aaltovoimateknologiaa ke-
hittävään AW-Energyyn. Yritys on kehittänyt laitteen, jolla tuo-
tetaan sähköä meren aalloista. Suurin osa aaltovoimaratkaisuista 
hyödyntää meren pinnan liikettä, mutta nyt kyseessä on ensim-
mäinen ratkaisu, joka valjastaa rannikoilla esiintyvät pohja-aallot 
sähköntuotantoon. On arvioitu, että aaltovoimalla on mahdolli-
suus kattaa jopa 10 prosenttia maailman energiantarpeesta – täy-
sin ilman hiilidioksidipäästöjä.

Olemme lisänneet merkittävästi verkottumista eri tutkimusta 
rahoittavien ja sitä tekevien tahojen kanssa. Suomessa tällaisia 
tahoja ovat esimerkiksi Tekes ja Suomen Akatemia. Osallistum-
me myös strategisia huippuosaamiskeskuksia (SHOK) koskevaan 
kehitystyöhön energian ja ympäristön osalta.

Toimenpiteitä on tehty myös yhtiön sisällä siten, että ne vaikutta-
vat kaikkiin fortumlaisiin. Tavoitteeksi on asetettu lentomatkojen 
vähentäminen 10 prosentilla. Vuodesta 2007 lähtien korvaamme 
lentomatkustamisesta aiheutuvat päästöt rahoittamalla toimen-
piteitä, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Etsimme parhaillaan 
yhteistyökumppania tässä asiassa. Lisäksi työsuhdeautoille on 
asetettu päästökatot, toimistoissa on vaihdettu hehkulamput 
energiansäästölamppuihin, ja kaikki Fortumin toimistot käyttävät 
CO2-vapaasti tuotettua sähköä.

Fortumin määrätietoinen työ ilmastonmuutoksen hillinnässä 
ja tapa ottaa ilmastonmuutos kokonaisvaltaisesti huomioon on 
huomattu myös maailmalla. Norjalainen pankkikonserni Store- 
brand julkisti vuoden 2006 lopussa maailmanlaajuisen raporttin-
sa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista 44 yrityksestä 
Fortum oli paras. Carbon Disclosure Project (CDP) valitsi For-
tumin parhaimpaan Best in Class -luokkaan ilmastonmuutokseen 
liittyvien haasteiden hallinnassa syyskuussa 2007. CDP on maail-
manlaajuinen yli 315 institutionaalisen sijoittajan yhteisö. Fortum 
on myös jo usean vuoden ajan ollut mukana Dow Jonesin kestä-
vän kehityksen indeksissä.

Olemme myös todenneet, että oman kotipesän kuntoon laitta-
misen lisäksi meillä on velvollisuus osallistua sekä kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla keskusteluun siitä, miten tulevaisuu-
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den ilmastopolitiikkaa pitäisi harjoittaa. Olemmekin lähteneet 
mukaan erilaisiin liike-elämän aloitteisiin, joiden kautta yritysten 
näkemyksiä välitetään poliittisille päätöksentekijöille. Esimerk-
kejä ovat Combat Climate Change (3C) -aloite, jossa mukana 
on yli 40 yritysjohtajaa eri puolilta maailmaa ja eri sektoreilta. 
Osallistumme myös World Economic Forumin puitteissa käy-
tävään niin sanottuun Gleneagles-dialogiin, jossa muodostetaan 
yritysmaailman viestejä vuonna 2008 kokoontuvalle G8:lle. Osal-
listumme niin ikään Respect Table -prosessiin, jossa liike-elämän 
ja politiikan edustajat käyvät keskustelua kestävän kehityksen 
haasteista ja ratkaisumalleista. 

1.2	 Energiankulutus	ja	päästöt	kasvavat	
edelleen

Energiankulutus jatkaa kasvamistaan kaikista säästö- ja tehosta-
mistoimista huolimatta. Kansainvälinen energiajärjestö Inter- 
national Energy Agency (IEA) arvioi, että energiankulutus 
kasvaa globaalisti noin 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 
Samalla sähkön käyttö tuplaantuisi, koska se korvaisi vähem-
män tehokkaita energiamuotoja automatisoinnin lisääntyessä ja 
esimerkiksi liikenteessä. Suurinta kasvu on kehitysmaissa, mutta 
myös Pohjoismaissa sähkön kulutuksen ennakoidaan kasvavan 
noin 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Voimakas energiankulutuksen kasvu edellyttää huomattavan suu-
ria investointeja energiantuotantoon. Samaisessa IEA:n raportis-
sa energia-alan investointitarpeeksi arvioidaan 20 000 miljardia 
dollaria, josta sähkön osuus olisi noin 60 prosenttia. Vertailun 
vuoksi todettakoon, että koko EU:n bruttokansantuotteen arvi-
oidaan olevan 16 000 miljardia dollaria vuonna 2007.

Kasvu tulee jatkossakin perustumaan merkittävässä määrin 
fossiilisiin polttoaineisiin ja sähköntuotannossa erityisesti hii-
leen. Sähköntuotannossa fossiilisten polttoaineiden osuuden 
arvioidaan olevan vuonna 2030 vielä noin 80 prosenttia. Tämä 
johtuu siitä, että erityisesti hiiltä on saatavilla runsaasti, ja varan-

Energiankulutuksen 
kasvu vaatii investoin-
teja energiantuotantoon
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not sijaitsevat poliittisesti vakailla alueilla. Lisäksi olemassa oleva 
teollinen ja logistinen infrastruktuuri tukee sen käyttöä. Hiilen 
käyttö lisääntyy merkittävästi Kiinassa ja Intiassa, mutta myös 
Euroopassa, Venäjällä, USA:ssa ja Australiassa, joilla kaikilla on 
omia hiilivarantoja.

Tuloksena on, että energiantuotannon ja käytön hiilidioksidi-
päästöt eivät suinkaan pienene, vaan kasvavat yli 50 prosenttia 
vuoteen 2030 mennessä, vaikka jo asetetut tavoitteet saavutetaan 
ja päätetyt keinot toimeenpannaan. Kun päästöistä globaalisti 
noin 65 prosenttia ja teollistuneissa maissa jopa 80 prosenttia 
aiheutuu energiasta, mukaan lukien liikenteessä käytetystä ener-
giasta, on energiantuotannon ja -käytön muututtava merkittävällä 
tavalla.

On selvää, että edellä kuvatun kaltainen kehitys ei ole kestävää. 
Tarvitaan siis uusia poliittisia toimenpiteitä, tavoitteita ja keinoja. 
Keinojen asettaminen lienee vähintäänkin yhtä haastavaa kuin 
tavoitteiden, sillä keinot määrittävät sen, miten asia ihmisiä ja 
yrityksiä koskettaa. Poliittiset päättäjät joutuvat tasapainoilemaan 
kolmen, ainakin osin ristiriitaisen tavoitteen kanssa: kestävä kehi-
tys, energian toimitusvarmuus ja elinkeinoelämän kilpailukyky.

Kilpailukyvyn kannalta merkittävä poliittinen haaste liittyy siihen, 
millaista politiikkaa eri alueet ja maat harjoittavat. Kun tuotteilla 
käydään kauppaa globaalisti, kansalliset politiikat vaikuttavat yri-
tysten kilpailukykyyn. Nyt näyttää siltä, että vaikka uutta globaa-
lia sopimusta ei syntyisikään, niin eri puolilla maailmaa asetetaan 
omia tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU ei näin 
ollen tule jatkossa olemaan niin yksin ilmastopolitiikassa kuin 
mitä se tähän saakka on ollut.

1.3	 EU:n	ilmastopolitiikkaa	kehitettävä

EU:n ilmastopolitiikan lippulaiva on päästökauppa. Vaikka se 
on periaatteessa toiminut odotetulla tavalla, sitä toki voidaan ja 
pitääkin kehittää. Kansallisista jakosuunnitelmista tulisi luopua 
ja siirtyä päästöoikeuksien jakoon EU:n tasolla, jotta kaikkia 

Päästöjen vähentämi-
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poliittisia päätöksiä
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tietyllä toimialalla toimivia yrityksiä kohdeltaisiin tasapuolisesti 
riippumatta niiden sijaintimaasta. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
sitä, että eri toimialoille jaettaisiin EU-tasolla samoin perustein 
tietty määrä päästöoikeuksia. Lisäksi tulisi siirtyä päästöoikeuk-
sien maksulliseen alkujakoon eli huutokauppaan. Kukaan ei siis 
saisi päästöoikeuksia ilmaiseksi vaan joutuisi maksamaan niistä. 
Yritykset voisivat valita, ostavatko kiintiöitä huutokaupasta vai 
jälkikäteen kiintiöiden jälkimarkkinoilta. Maksullisen alkujaon 
myötä päästöt muuttuisivat aidosti maksullisiksi ja päästöjen 
kustannukset siirtyisivät tuotteiden hintoihin, mikä onkin pääs-
tökaupan perimmäinen tarkoitus. On myös huomattava, että 
tuotteilla, joiden hinta muodostuu markkinoilla, voi olla vain yksi 
hinta tuotantotavasta riippumatta. Tämä pätee niin sähköön kuin 
teräkseen ja paperiinkin.

EU-tasolla tehtävä päästöoikeuksien jako ja niiden huutokaup-
paus tarkoittaisi siis sitä, että kukaan ei saisi ilmaisia päästö-
oikeuksia vanhoihin päästöihin perustuen, mihin aina liittyy 
spekulointia jaon tasapuolisuudesta ja siitä, suositaanko jotain 
teollisuuden alaa jossakin maassa verrattuna toisten maiden 
yrityksiin. Tämä suosisi vähäpäästöisiä ja tehokkaita laitoksia, 
kannustaisi kaikkia todella vähentämään päästöjään ja takaisi sen, 
että alkujako ei aiheuttaisi kilpailuvääristymiä EU:n sisällä. Toi-
saalta huutokaupasta saatuja varoja voitaisiin kohdentaa esimer-
kiksi energiateknologian kehittämiseen.

Ennen kuin päästään globaaliin päästökauppaan, jossa maksul-
linen alkujako sen enempää kuin päästökauppa yleensäkään ei 
aiheuta kilpailuvääristymiä, eri toimialoille maksua vastaan jaet-
tavien päästökiintiöiden osuus voisi vaihdella. Toimialat, kuten 
metalli- ja paperiteollisuus, joiden tuotteiden hinta määrittyy 
EU:ta laajemmilla markkinoilla, voisivat saada osan kiintiöistä 
ilmaiseksi, kun taas energiantuotanto ostaisi kaikki tarvitsemansa 
kiintiöt.

Ainakin yhdessä suhteessa päästökauppa on yllättänyt kaikki: 
kukaan ei varmastikaan pystynyt ennakoimaan päästöoikeuksien 
suurta hinnanvaihtelua. Hinta oli korkeimmillaan noin 30 euroa 
per hiilidioksiditonni, kun se tällä hetkellä on alle kymmenen 
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eurosenttiä; vuosien 2008–2012 päästöoikeuksilla käydään tällä 
hetkellä kauppaa 23–26 euroa per hiilidioksiditonni. Jotta suuret 
yhtäkkiset hinnanvaihtelut vältettäisiin jatkossa, on päästökau-
pan avoimuutta lisättävä. Suurten päästäjien pitäisi raportoida 
päästöistään useammin kuin kerran vuodessa, esimerkiksi kvar-
taaleittain, jolloin markkinoilla olisi enemmän informaatiota hin-
noittelun tueksi.

Päästökauppa kattaa noin puolet EU:n kasvihuonekaasupääs-
töistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kansallisia tavoitteita – niin kut-
suttua taakanjakoa – ja kansallisia toimenpiteitä kuten verotusta 
tarvitaan edelleen päästökaupan ulkopuolisia sektoreita varten. 
Jotkut EU:n päätöksistä liittyen esimerkiksi jätteisiin ja liikentee-
seen vaikuttavat myös päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin, 
mutta keinot säilyvät pääosin kansallisina. On tärkeätä, että myös 
päästökauppaan kuulumattomat sektorit osallistuvat ilmaston-
muutoksen hillintään ja vähentävät päästöjään.

1.4	 Konkreettisia	keinoja	ilmaston-
muutoksen	hillitsemiseksi

Energian säästäminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat 
parhaat keinot vähentää päästöjä. Paras megawatti on negawatti, 
eli se säästetty energia, jota ei tarvitse tuottaa lainkaan.

Syystä tai toisesta kaikki taloudellisesti kannattavatkaan energia-
tehokkuuteen kohdistuvat investoinnit eivät aina toteudu. Syynä 
lienee, että hyödyt kertyvät lukemattomista pienistä asioista, kus-
tannukset ja hyödyt eivät aina kohdistu samalle taholle, tai että 
tulevaisuuden hyötyjä arvostetaan vähemmän kuin lähiajan kus-
tannuksia. Esimerkkejä ovat rakennusten eristäminen sekä vähän 
kuluttavien laitteiden kuten lamppujen ja kodinkoneiden sekä 
polttoainetehokkaiden ajoneuvojen käyttöönotto. Eristämiskus-
tannukset jäävät rakentajalle, kun taas energiansäästöstä tuleva 
hyöty asujalle. Jokainen on varmasti myös miettinyt, ostaako jää-
kaapin, joka kuluttaa vähän sähköä ja säästää käytössä 15 euroa 
joka vuosi seuraavan 10 vuoden ajan, vai enemmän kuluttavan 
kaapin, joka on ostettaessa 100 euroa halvempi.

Päästöjä voi tehok-
kaimmin vähentää 
säästämällä energiaa 
ja parantamalla 
energiatehokkuutta
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Kansalaisten tietoisuutta on lisättävä erilaisilla energiankulutus-
merkinnöillä, mutta on myös pohdittava sitä, pitäisikö laitteille 
asettaa sitovia minimitehokkuusvaatimuksia ja kieltää energiate-
hottomien laitteiden myynti kokonaan.

Teknologia on kiistatta ratkaiseva tekijä ilmastonmuutoksen 
ehkäisyssä. Teknologian kehitystä tarvitaan laajalla rintamalla. 
Energian käytön tehokkuuden parantamisesta puhuttiin edellä. 
Energiantuotannossa on erityisesti panostettava päästöttömiin 
tuotantomuotoihin mukaan lukien ydinvoima, biomassan ener-
giakäyttö, tuuli- ja aaltovoima, sekä tehokkuutta parantaviin ja 
päästöjä vähentäviin teknologioihin. Kehitystarpeet ovat luon-
nollisesti erilaisia riippuen kunkin teknologian kehitysasteesta.

Teknologiapolitiikassa tarvitaan keppiä mutta myös porkkanaa. 
Tässä suhteessa näkemykset usein vaihtelevat: USA:n ilmastopo-
litiikka on käytännössä ainoastaan teknologiakehityksen tukemis-
ta, johon se panostaa merkittävästi. EU puolestaan uskoo siihen, 
että riittävän tiukkojen ja haastavien tavoitteiden asettaminen 
johtaa innovaatioiden syntymiseen. Totuus lienee jossain näiden 
ääripäiden välillä. Selkä seinää vasten ja pakon edessä innovointi 
ei ehkä ole kaikkein tuottoisinta, jos kohta päästötavoitteet aset-
tavat teknologiankehityksellekin selkeät tavoitteet.

Lähde: International Energy Agency, Energy Technology Perspectives 2006.
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Hiilen käyttöön ja päästöjen lisääntymiseen liittyvien ongelmien 
ratkaisemiseksi on kehitetty teknologioita, joiden avulla voima-
laitosten päästöistä otetaan hiilidioksidi, ja samalla myös muut 
ilmansaasteet kuten rikki- ja typpipäästöt sekä pienhiukkaset, 
talteen ja hiilidioksidi varastoidaan paikkaan, mistä se ei pääse ta-
kaisin ilmakehään. Tällaisia paikkoja on maankuoressa runsaasti, 
mutta ne eivät ole jakautuneet tasaisesti, eikä sellaisia löydy esi-
merkiksi Suomesta.

Kaikki tarvittavat osaset, hiilidioksidin talteenotto, kuljetus ja va-
rastointi, ovat itse asiassa jo käytössä, mutta ainoastaan pienessä 
mittakaavassa, eikä niiden toimivuutta tarkkaan ottaen tunneta 
suurten voimalaitosten kohdalla. EU suunnittelee parhaillaan 
noin tusinan malliprojektin käynnistämistä ensi vuosikymmenen 
puoleenväliin mennessä. Nämä suuret laitokset tulevat ottamaan 
talteen ja varastoimaan hiilidioksidia sekä samalla tuottamaan 
sähköä verkkoon.

Eri energiantuotantoa koskevista teknologioista hiilen talteen-
otolla ja varastoinnilla arvioidaan olevan suurin päästövähen-
nyspotentiaali globaalilla tasolla. Kyseinen teknologia on vielä 
kallista sekä investointi- että käyttövaiheessa ja edellyttää siten 
yhteiskunnan tukea – kuten uusiutuvat energialähteetkin. Yh-
teiskunnan tuki malliprojektien kustannuksiin on perusteltua. 
Tärkeintä on päästöjen vähentäminen eikä minkään tietyn tekno-
logian käyttö, joten hiilen talteenotto- ja varastointiteknologian 
varsinainen käyttöönotto tulee – tai ei tule – kannattavaksi pääs-
tökaupan myötä. Neutraalisuus paikan ja teknologian suhteen, eli 
se, että ei määrätä missä ja millä tavalla päästöjä on vähennettävä 
vaan uskotaan markkinoiden etsivän edullisimmat keinot, on 
eräs keskeinen edellytys, joka tekee päästökaupasta tehokkaan 
ohjauskeinon.

Kuten edellä on mainittu, hiileen perustuva sähköntuotanto 
jatkaa kasvuaan maailmassa. Onkin tärkeää huomata, että hiilen 
käyttö sinällään ei ole paha asia, vaikka hiilidioksidipäästöt kiis-
tatta sitä ovatkin. Hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin 
käytettävillä teknologioilla tulee siis olemaan valtavat markkinat 
tulevaisuudessa. Länsimaissa ohjaavana tekijänä on hiilidioksidi 
ja kehitysmaissa ehkä enemmänkin paikalliseen ilmanlaatuun vai-
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kuttavat saasteet. Ja vaikka malliprojekteja tehdäänkin EU:n puit-
teissa, jää niiden rahoitus pitkälti kansalliseksi. Tässä kannattaa 
Suomenkin olla mukana.

EU on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden 
osuuden 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa 
osuuden lähes kolminkertaistamista reilussa kymmenessä vuo-
dessa. Näin suuri ja nopea kasvu ei toteudu ilman merkittävästi 
nykyistä suurempaa julkista tukea. Taakka jaetaan jäsenvaltioiden 
kesken, jotka voivat myös päättää keinoista, joilla tavoitteeseen 
pyrkivät. Osa jäsenmaista saanee niin korkeat tavoitteet, että nii-
den saavuttaminen ei ole mahdollista kansallisesti vaan edellyttää 
jonkinlaista kauppamekanismia maiden välillä.

Kun tavoite on EU-tasoinen, tulisi luonnollisesti myös tukikei-
nojen olla sitä. On helpompi optimoida yhtä 27 jäsenmaasta 
koostuvaa järjestelmää kuin 27 erillistä järjestelmää. EU-laa-
juisten tukikeinojen käyttöönotto olisi myös paljon yksinker-
taisempaa kuin tavoitteiden jakaminen jäsenmaille ja niiden 
välisen kauppamekanismin luominen. Lisäksi EU on asettanut 
tavoitteekseen energian sisämarkkinoiden luomisen samaan ta-
paan kuin muidenkin tuotteiden ja palveluiden kohdalla on tehty. 
Tämä tarkoittaa, että sähkö tulee virtaamaan entistä helpommin 
maasta toiseen. Yhteisillä markkinoilla pitäisi olla yhteiset peli-
säännöt. 27 erilaista tukijärjestelmää tulee aiheuttamaan sekasot-
kun.

Markkinat ovat hyvä renki ja kilpailu kova konsultti, kunhan ne 
ohjataan ottamaan huomioon halutut tekijät. Uusiutuvien ener-
gialähteiden tukijärjestelmän pitäisikin olla markkinaehtoinen. 
Tällöin uusiutuviin energialähteisiin perustuvat tuotantomuodot 
saataisiin kilpailemaan keskenään ja alussa keskityttäisiin tuotan-
toon, joka voidaan rakentaa alhaisimmilla kustannuksilla. EU:n 
laajuinen järjestelmä takaisi sen, että sijaintipaikat valittaisiin olo-
suhteiden mukaan optimaalisesti, jolloin esimerkiksi tuulivoimaa 
rakennettaisiin sinne, missä tuulee eikä sinne, missä on parhaat 
tuet. Esimerkiksi Saksaan on suurilla tukiaisilla rakennettu huo-
mattavan paljon tuulivoimakapasiteettia. Vaikka Saksan kapasi-
teetti on kaksinkertainen Yhdysvaltoihin verrattuna, tuotetaan 
jälkimmäisessä tuulivoimalla huomattavasti enemmän sähköä 
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kuin edellisessä; Yhdysvallat kun on rakentanut tuulivoimaa sin-
ne missä tuulee.

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on kalliimpaa kuin nykyinen 
pääosin fossiilisiin polttoaineisiin perustuva sähköntuotanto. 
Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen tarkoittaa siis 
kustannusten nousua, ja edellyttää tukea. Tuki voidaan periaat-
teessa kohdistaa kaikille veronmaksajille ja myöntää se esimer-
kiksi valtiontukien muodossa. Toinen vaihtoehto on, että sähkön 
käyttäjät maksavat tuen. Jälkimmäisen toteuttamiseksi on käy-
tössä kahta eri menetelmää: niin sanotut syöttötariffit ja vihreät 
sertifikaatit.

Syöttötariffit tarkoittavat sitä, että uusiutuvan sähkön tuottajalle 
taataan tietty markkinahintaa korkeampi hinta. Nämä tuottajat 
siis erotetaan markkinoista, mikä tarkoittaa sitä, että niillä ei ole 
lainkaan normaalia yrittämiseen kuuluvaa hinnan ja kysynnän 
vaihtelusta aiheutuvaa riskiä. Ne eivät koe kilpailua myöskään 
muiden uusiutuvien energiamuotojen taholta, sillä kilpailutilanne 
on määrätty hallinnollisilla päätöksillä, ja tariffien piirissä olevien 
toimijoiden ansaintalogiikka perustuu tuotannon maksimointiin 
kiinteällä tariffihinnalla.

Jos tariffiratkaisussa määritellään hinta, eikä toteutuvaa määrää 
voida tietää etukäteen, toimivat vihreät sertifikaatit päinvastoin. 
Sähkön myyjiltä tai käyttäjiltä vaadittaisiin, että tietyn osuuden 
niiden myymästä tai käyttämästä sähköstä olisi oltava peräisin 
uusiutuvista energialähteistä. Sen osoittamiseksi niiden olisi 
ostettava sertifikaatteja tuottajilta, jotka taas voisivat myydä 
sertifikaatteja sen mukaan, kuinka paljon ne tuottaisivat sähköä 
uusiutuvilla energialähteillä. Markkinat sitten etsivät ne tuo-
tantotavat ja -paikat, joilla uusiutuvaa sähköä voidaan tuottaa 
alhaisimmilla kustannuksilla, jolloin myös uusiutuvan sähkön eri 
tuotantotavat kilpailevat keskenään.

Sertifikaattijärjestelmä vastaisi päästökauppaa: myös päästökau-
passa asetetaan määrätavoite ja markkinat etsivät ne tavat ja pai-
kat, missä päästöjä voidaan vähentää pienimmillä kustannuksilla. 
Nämä kaksi järjestelmää toimisivat myös hyvin yhdessä. Korkea 
päästöoikeuden hinta, joka tukee päästötöntä energiantuotantoa 

Tehokas uusiutuvien 
energianlähteiden  
tukijärjestelmä  
hyödyntää markkinoi-
den toimintaa
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Tavoitteena on koko 
EU:n kattava vih-

reiden sertifikaattien 
järjestelmä

1 Statkraft. A European Renewables Certificate Scheme; The case for harmonised market-based 
approach to meeting Europe’s 2020 renewables target. September 2007.

ja siten myös uusiutuvia, johtaa siihen, että uusiutuvien energia-
lähteiden sertifikaatin hinta laskee, ja päinvastoin.

Tavoitteeksi tulisikin asettaa koko EU:n kattava vihreiden serti-
fikaattien järjestelmä. Vasta ilmestyneen tutkimuksen1  mukaan 
EU säästäisi noin 5–10 miljardia euroa vuodessa, jos uusiutuvia 
energialähteitä tuettaisiin yhteisellä EU-tasoisella vihreiden serti-
fikaattien järjestelmällä kansallisten, usein kiinteisiin syöttötarif-
feihin perustuvien järjestelmien sijasta.
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2	 Outokumpu
Alueellisen	päästökaupan	ongelmat

Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen keskittyvä 
konserni, joka toimii noin 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2006 
oli 6.2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 8 100. Outokumpu on yksi 
maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista. Sen päämark-
kina-alue on Eurooppa. Yhtiön tärkeimmät tuotantolaitokset sijaitsevat 
Torniossa Suomessa, Avestassa Ruotsissa, Sheffieldissä Isossa-Britannias-
sa ja New Castlessa Yhdysvalloissa.

Ruostumaton teräs on nykyaikaisen yhteiskunnan keskeinen materiaali ja sitä 
tarvitaan tulevaisuudessa jopa nykyistä enemmän. Maailman kokonaispäästöjen 
kannalta olisi paras, että terästuotanto tapahtuisi teknologialtaan parhaissa lai-
toksissa, joissa tuotteet osataan tehdä pienimmin päästöin, energiatehokkaasti. 
Mielestäni EU:n ilmastopoliittiset toimet, etunenässä päästökauppajärjestelmä, 
ovat kuitenkin viemässä meitä päinvastaiseen suuntaan. 

Outokumpu on vähentänyt Tornion tehtaiden, ferrokromitehtaan ja jaloteräs-
tehtaan, päästöjä kymmenen viime vuoden aikana 25 prosenttia. EU:n päästö-
kauppajärjestelmä ei kuitenkaan palkitse jo toteutettuja tehostamistoimia, vaan 
päästökatot määräytyvät historiallisen päästökehityksen perusteella. Tämä heiken-
tää Euroopan sisällä niiden yritysten asemaa, jotka ovat jo varhain vähentäneet 
päästöjään. Lisäksi päästöoikeuksien kallistuessa myös sähkön hinta nousee, 
mikä heikentää kaikkien eurooppalaisten teräksen tuottajien kilpailukykyä.

Olenkin joutunut ristiriitaiseen tilanteeseen. Toisaalta olisi järkevää laajentaa 
Tornion ferrokromitehdasta, jotta voisimme siellä valmistaa ympäristö- ja ener-
giatehokkaasti koko konsernin tarvitseman ferrokromin. Tänä päivänä emme 
kuitenkaan rohkene tätä päätöstä tehdä, koska epävarmuus tulevista päästöoi-
keuksien ja sähkön hinnoista tappaa investoinnin kannattavuuden. Näin ollen 
lisäämme ostojamme lähinnä Etelä-Afrikasta ja Kazakstanista, joissa ferrokro-
mia tuotetaan huonommalla energia- ja ympäristöhyötysuhteella kuin Torniossa. 
Lisäksi tulevat kuljetusten päästöt. Maailmanlaajuisesti tuotamme siis enemmän 
päästöjä kuin jos yhtiö laajentaisi Torniossa. Ristiriitaista, eikö totta!

Toimitusjohtaja	
Juha	Rantanen
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Euroopan unioni on ottanut tärkeän roolin kamppailussa ilmaston lämpenemistä 
vastaan. Mielestäni päästöjen vähentämiskeinoja tulisi kuitenkin kehittää  
EU:ssa siten, että vähän päästöjä aiheuttava, energiatehokas tuotanto olisi 
edelleen mahdollista EU:n alueella. Ei tulisi myöskään unohtaa, että ilmaston 
lämpenemisen hidastaminen on maailmanlaajuinen haaste, joka kaipaa koko 
maailman kattavaa ratkaisua. 

2.1	 Malmista	jaloterästä

Kemin kromikaivoksen toiminta alkoi sattumasta. Kesällä 1959 
sukeltaja Martti Matilainen löysi kanavatyömaalta kromiittiloh-
kareita, jotka johtivat Länsi-Euroopassa ainutlaatuisen kromi-
malmin löytymiseen. Malmi ei ollut kovin rikasta, mutta sitä oli 
paljon. Kemin kromikaivos avattiin vuonna 1965. Vuonna 1968 
avattiin 40 kilometrin päähän Tornioon ferrokromitehdas sulat-
tamaan kaivoksen kromirikastetta ja valmistamaan ferrokromia. 
Tornion jaloterästehdas lähti käyntiin vuonna 1976. Sen keskei-
senä ja tärkeimpänä raaka-aineena oli vieressä olevan tehtaan 
tuote, sula ferrokromi.

Ferrokromitehdas on elintärkeä osa ketjua, jonka avulla malmista 
tuotetaan jaloterästä. Juuri kromi tekee jaloteräksestä ruostumat-

Ruostumaton	teräs	on	elintärkeä	osa	arkeamme

Ruostumatonta terästä käytetään läntisessä Euroopassa 4.7 miljoonaa 
tonnia vuosittain, Suomessa 90 000 tonnia. Käyttö kasvaa 5–7 prosentin 
verran joka vuosi. Alueellisia eroja on, esimerkiksi Kiinassa ruostumatto-
man teräksen käyttö on kasvanut noin 20 prosenttia vuodessa.

Ruostumaton teräs on täysin kierrätettävä materiaali, jota käytetään niin 
lusikoissa kuin useissa sairaalan instrumenteissa. Elintarviketeollisuudelle 
ruostumaton on hygieenisyytensä takia ehdoton valinta. Meijerit, kala- ja 
lihajalosteteollisuus samoin kuin viininvalmistajat hyötyvät myös toisesta 
ruostumattoman ominaisuudesta: se ei luovuta mitään makua tai hajua. 
Raskas teollisuus käyttää lujaa ruostumatonta öljyn, kaasujen ja muiden 
vaarallisten materiaalien säilytykseen ja kuljetukseen, autoteollisuus kata-
lysaattoreihin ja pakoputkiin. Tyypillisiä joka kodin käyttökohteita ovat 
muun muassa aterimet, partaterät ja kodinkoneet. Ruostumattoman mer-
kitys sisustuselementtinä ja rakennusmateriaalina on myös kasvussa.
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toman. Kromi on toista arvoainetta nikkeliä tärkeämpi raaka- 
aine, sillä se pysäyttää teräksen syöpymisen. Lisäksi tarvitaan 
kierrätysterästä ja valtavasti energiaa. Yleensä ruostumattomassa 
teräksessä on 60 prosenttia kierrätysmateriaalia. Eri käyttötar-
koituksiin on kehitetty koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan 
erilaisia ruostumattomia teräslajeja.

Kuvio	1	 Malmista	jaloterästä:	Tornion	tuotantoketju,		 	
	 jonka	avulla	ferrokromista	valmistetaan	terästä,		
	 muodostaa	modernin,	tehokkaan,	energiaa	ja		 	
	 luonnonvaroja	säästävän	kokonaisuuden

Lähde: Outokumpu.

Kromirikaste

Muut
raaka-aineet

Päästöt

Kaivos
Ferro-
kromi-
tehdas

Teräs-
tehdasFerrokromi

Kierrätysteräs +
muut raaka-aineet

Päästöt

Terästuotteet

Mineraalituotteet

Kierrätettävät 
materiaalitMineraalituotteet

Rikastushiekka Jätteet Jätteet

Jaloterästuotantomme 
kaipaa lisää ferro-
kromia 

Kemin kromikaivos on tänä päivänä koko Euroopan suurin ja 
läntisen Euroopan ainoa kromikaivos. Sen malmivarat ovat mit-
tavat, varannot riittävät vielä kymmeniksi vuosiksi. Kaivosta on 
laajennettu avolouhoksesta maanalaiseksi ja nyt sen kapasiteetti 
mahdollistaisi kaksinkertaisen ferrokromituotannon.

Ruostumattoman teräksen tuotanto on Torniossa hiljattain kak-
sinkertaistettu. Syyskuussa julkistimme päätöksemme nostaa 
reippaasti myös Ruotsissa olevan Avestan tehtaan kapasiteettia 
vuodesta 2010 lähtien. Siksi myös ruostumattoman teräksen tär-
keimmän raaka-aineen, ferrokromin, tuotantoa pitäisi vastaavasti 
lisätä. Ferrokromin tuotannon kaksinkertaistaminen nostaisi 
oman jaloterästuotannon raaka-aineomavaraisuuden sataan pro-
senttiin.

Tällä hetkellä louhimme vuodessa noin 1.2 miljoonaa tonnia 
kromimalmia ja Torniossa tuotamme ferrokromia 250 000 ton-
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nia ja jaloterästä 1.2 miljoonaa tonnia. Ferrokromia toimitetaan 
Torniosta myös yhtiön muille sulatoille Avestaan ja Sheffieldiin. 
Tehtaan tuotanto ei kuitenkaan nykyisellään riitä kattamaan kon-
sernin koko tarvetta, vaan ostamme lisäksi ferrokromia lähinnä 
Etelä-Afrikasta ja Kazakstanista.

Lähde: ICDA (International Chromium Development Association).

Kuvio	2	 Euroopan	oma	ferrokromin	tuotanto	kattoi	vain		
	 noin	20	prosenttia	sen	tarpeesta	vuonna	2006.	
	 Loput	tuotiin	pääasiassa	Etelä-Afrikasta,	
	 Kazakstanista	ja	Zimbabwesta.
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2.2	 Ferrokromia	kannattaisi	tuottaa	
Torniossa

Miksi ferrokromia pitää tuottaa juuri Suomessa, Torniossa? 
Ensinnäkin, ferrokromia on järkevää tuottaa siellä, missä on 
kromivaroja. Tehtaat sijaitsevat yleensä kaivosten läheisyydessä. 
Maailman kromivarannot ovat harvojen maiden luonnonvaroja. 
Merkittävimmät niistä sijaitsevat Etelä-Afrikassa, Kazakstanissa 
ja Intiassa. Suomen kromivarannot ovat maailman viidenneksi 
suurimmat Zimbabwen jälkeen.

Toiseksi, Torniossa ferrokromi syntyy energiatehokkaasti. Käy-
tämme itse kehittämäämme valmistusmenetelmää, joka täyttää 
EU:n Integrated Pollution Prevention Control -direktiivin vaa-
timukset energiatehokkuudesta ja päästöjen vähäisyydestä ja on 
hyväksytty parhaaksi saatavilla olevaksi tekniikaksi päästöjen 
minimoimiseen. Kehittämämme ferrokromin valmistusmenetel-
mä onkin ylivoimaisesti tehokkain käytössä oleva prosessi koko 
maailmassa. Esimerkiksi energiaa tarvitaan kolmanneksen vä-
hemmän kuin perinteisessä tuotantomenetelmässä. Lisäksi pro-
sessin hiilidioksidipäästöt ovat lähes puolta pienemmät. 

Koska ferrokromitehtaalla prosessissa syntyvä häkäkaasu (CO) 
voidaan käyttää hyväksi ruostumattoman teräksen tuotannossa, 
ovat hiilidioksidipäästöt tuotettua terästonnia kohti maailman 
alhaisimmat. Häkäkaasua käytetään esimerkiksi kuivatuksiin, ai-
hioiden kuumennukseen sekä tehtaiden lämmitykseen. Häkäkaa-
su korvaa öljyä, joten myös rikkipäästöt pienenevät. Kaasu on 
käytännössä rikitöntä.

Outokumpu onkin ollut edelläkävijä vähentäessään Tornion 
tehtaittensa, ferrokromitehtaan ja ruostumatonta terästä tuot-
tavan tehtaan päästöjä. Tehtaiden energiatehokkuutta kuvaavat 
parhaiten tehtaan ominaispäästöt eli ilmakehään joutuvien kasvi-
huonekaasujen määrä tuotettua tonnia kohti. Tornion tehtaiden 
ominaispäästöt ovat vähentyneet kymmenen viime vuoden aika-
na 25 prosenttia ja vuodesta 1990 lähtien 30 prosenttia. Viime 
vuonna päästöt vastasivat vain noin 650 kiloa hiilidioksidia 1 000 
jaloteräskiloa kohti. Luku käsittää sekä Tornion ferrokromiteh-

Suomen kromivaran-
not ovat maailman  
viidenneksi suurimmat

Ominaispäästöt 
kuvaavat parhaiten 
energiatehokkuutta

Suomessa käytössä 
oleva ferrokromin 
valmistusmenetelmä on 
maailman tehokkain
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taan että jaloterästehtaan päästöt. Sitä alemmalle tasolle ei päästä 
missään.

Outokummun oman tuotannon aiheuttamat kasvihuonekaasu-
päästöt syntyvät polttoaineiden polttamisesta ja teräksen tuo-
tannosta. Valtaosa niistä on hiilidioksidia. Vuonna 2006 koko 
konsernin hiilidioksidipäästöt olivat yhteensä 1.05 miljoonaa 
tonnia. Tornion tehtaiden osuus siitä oli 70 prosenttia. Ferrokro-
mitehtaan suorat päästöt olivat 133 000 tonnia. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että Tilastokeskuksen mukaan liikenteen aiheut-
tamat hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2005 Suomessa 13.5 
miljoonaa tonnia ja Suomen hiilidioksidipäästöt yhteensä 69.3 
miljoonaa tonnia.

Torniossa sijaitsevan tuotantoketjumme yhtenäisyys tekee Ou-
tokummusta ainutlaatuisen toimijan maailmassa. Tuotantoketju, 
jonka avulla ferrokromista valmistetaan terästä, muodostaa Perä-
meren perukoilla modernin, tehokkaan, energiaa ja luonnonva-
roja säästävän kokonaisuuden.

2.3	 Päästökauppa	tuo	epävarmuutta

Ruostumatonta terästä tarvitaan. Tulevaisuudessa entistä enem-
män. Outokumpu on sitoutunut vastuulliseen toimintaan, niin 
energiatehokkuuteen kuin päästöjen vähentämiseen teknisten ja 
taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Eräiden epävarmuus-
tekijöiden vuoksi joudutaan kuitenkin miettimään, kannattaako 
tuotantoa enää laajentaa Suomessa. Näitä epävarmuustekijöitä 
on etenkin energiamarkkinoilla. Verot, tuet ja päästökauppa ovat 
tehneet päätöksenteosta aiempaa monimutkaisempaa ja epävar-
mempaa.

Tarvitsemme lisää ferrokromia, mutta jos EU:n päästökauppa 
nostaa liiaksi sähkön hintaa, meidän ei kannata laajentaa Torni-
on ferrokromitehdasta. Siinä tapauksessa joudumme lisäämään 
ostojamme Etelä-Afrikasta ja Kazakstanista. Niissä maissa ferro-
kromia tuotetaan huonommalla energia- ja päästötehokkuudella 
kuin Torniossa. Lisäksi meitä mietityttävät epävarmuus ferrokro-
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min saatavuudesta, kuljetuskustannukset ja kuljetusten päästövai-
kutukset.

Laskelmiemme mukaan maailmassa vältyttäisiin vuosittain noin miljoo-
nan tonnin hiilidioksidipäästöiltä, jos 250 000 tonnia ferrokromia valmis-
tettaisiin Torniossa sen sijaan, että se tuodaan Etelä-Afrikasta.

Muuttuvat tuotanto-
kustannukset (€/MWh)

Suuntaa-antava sähkön 
hintataso päästökaupassa
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Kuvio	3	 Päästökauppa	nostaa	sähkön	hintaa	myös	pääs-	
	 töttömän	tuotannon	osalta

* CHP = Combined Heat and Power.

Lähde: Teknologiateollisuus.

Päästökaupan tavoite 
on hyvä

Päästökaupan tavoite on hyvä. Päästöjä halutaan vähentää. Ou-
tokumpukin osallistuu osaltaan EU:n päästökauppajärjestelmään 
ja toimii jatkuvassa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Olemme 
toimittaneet tuotanto-, päästö- ja energiatehokkuustietomme 
viranomaisille päästölupien hakemiseksi Kioton jaksolle 2008–
2012. Päästökauppatilanne on tiedossa vuoteen 2012 asti, mutta 
mikä on tilanne vuoden 2012 jälkeen?
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Ruostumattoman teräksen tuotanto vaatii runsaasti energiaa. 
Ferrokromitehtaan kustannuksista sähkön hinta muodostaa leijo-
nan osan. Konsernin kokonaiskustannuksista on sähkön hinnan 
osuus viisi prosenttia, joten sen nousu vaikuttaa suoraan yhtiön 
kannattavuuteen.

Euroopan päästökauppajärjestelmässä päästöoikeuden hinta 
siirtyy lähes kokonaisuudessaan sähkön hintaan, myös päästöt-
tömän sähkön hintaan. Näin sähkön käyttäjät maksavat sähkön 
hinnan nousun myös päästöttömän tuotannon osalta, koska 
sähkömarkkinoilla sähkön hinta määräytyy Pohjoismaissa kal-
leimman tuotantomuodon eli hiilidioksidia tuottavan sähkön 
mukaan. Päästökauppajärjestelmä aiheuttaa näin metallien ja-
lostukselle kohtuuttoman lisäkustannuksen, jota ei voida siirtää 
hintoihin ja jota EU:n ulkopuolisilla kilpailijoilla ei ole.

Konsernin vuodessa tarvitsema energiamäärä vastaa noin 
230 000 omakotitalon vuosittaista energiankulutusta. Sähköener-
gian osuus konsernin energiankäytöstä on 53 prosenttia. Siitä 
tuotetaan uusiutuvilla luonnonvaroilla 56, ydinvoimalla 34 ja 
fossiilisilla polttoaineilla 10 prosenttia. Tornion tehtaiden sähkön 
tarve on suurempi kuin koko Turun seudun sähköntarve, mutta 
koko Suomen energian kulutuksesta Tornion tehtaiden osuus on 
alle prosentin.

Pyrimme jatkuvasti tehostamaan energian käyttöämme. Käyttä-
mämme tuotantomenetelmän ansiosta ferrokromituotantom-
me energiankulutus on hyvin lähellä teoreettista minimiä, noin 
30 prosenttia Tornion tehtaiden koko energiankulutuksesta. 
Pystymme omalta osaltamme vastustamaan ilmastonmuutosta 
minimoimalla koksin kulutuksen ferrokromituotannossa, paran-
tamalla energiatehokkuutta ja suosimalla sähköä ostaessamme 
päästöttömiä energialähteitä eli ydinvoimaa, vesivoimaa ja tuuli-
voimaa.

Outokummulle ovat energian saannin varmuus, jakelun luotet-
tavuus sekä kustannusten ennustettavuus tärkeitä asioita. Jos 
markkinat toimivat hyvin, ostamme sähkön pitkäaikaisin toimi-
tussopimuksin yhtiön ulkopuolelta, jotta voimme itse keskittyä 
päätoimintaamme, ruostumattoman teräksen valmistukseen. 

Ruostumattoman 
tuotanto vaatii 

runsaasti energiaa

Pyrimme jatkuvasti 
tehostamaan energian 

käyttöämme
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Epävarmassa markkinatilanteessa olemme kuitenkin kiinnos-
tuneita myös omistamaan energian tuotantokapasiteettia, sillä 
omistuksen kautta voimme turvata kohtuuhintaisen sähkön 
saannin. Turvattu sähköenergian saanti vakaaseen hintaan paran-
taa kilpailukykyämme.

Outokummun näkökulmasta on oleellista, että Suomeen raken-
netaan riittävästi lisää sähkön tuotantokapasiteettia. Siten taataan 
huoltovarmuus, turvataan sähkömarkkinoiden toimivuus ja saa-
daan sähkön hinta pysymään kohtuullisena. Samanaikaisesti on 
kuitenkin välttämätöntä myös kehittää energiatehokkuutta.  

Outokumpu on tuulivoimayhtiö Rajakiiri Oy:n kautta rakenta-
massa päästötöntä ja ympäristöystävällistä tuulivoimaa Suomeen. 
Ensimmäinen tuulivoimahanke on Outokummun Tornion teh-
dasalueen tuntumaan Röyttän satamaan suunniteltu tuulivoima-
puisto. 

Olemme myös mukana Fennovoima Oy:ssä, jonka tarkoituksena 
on rakentaa uusi ydinvoimala Suomeen. Fennovoiman kautta 
pyrimme turvaamaan merkittävän osan tulevien vuosien sähkö-
energian tarpeestamme. Suunnitelmien mukaan ydinvoimalan 
tuotanto käynnistyisi vuosien 2016–2018 aikana. Tavoitteemme 
on varata sen kapasiteetista jopa 150 megawattia. Tämä vastaisi 
noin 1 200 gigawattituntia sähköä vuodessa, mikä on yli puolet 
Tornion tehtaiden tämän hetkisestä tarpeesta.

EU:n hiiliterästeollisuus on valmistellut ominaispäästöihin pe-
rustuvan tehokkuusperusteisen päästöjen vähentämismallin, joka 
antaisi mahdollisuuden laajentaa vähäpäästöistä tuotantoa  
EU:ssa. Tehokkaat toimijat hyötyisivät ja huonommat joutuisivat 
parantamaan toimintaansa. Samalla terästeollisuuden malli kan-
nustaisi kaikkia vähentämään päästöjä entisestään.

EU-komissio antaa tammikuussa 2008 ehdotuksensa pääs-
tökauppajärjestelmän tarkistamisesta. Toivottavasti tehok-
kuusperusteisia malleja sisältyy ehdotukseen, sillä mielestäni 
ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja tulee kehittää ja päästöjen 
vähentämistavoitteet kohdentaa siten, että Tornion kaltainen 
vähäpäästöinen, energiatehokas tuotanto on tulevaisuudessakin 
mahdollista myös EU:ssa. 

Outokumpu uskoo 
päästöttömään ener-
giaan

Suositamme ominais-
päästöihin perustuvaa 
mallia
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Taulukko	1	 Outokumpu	ostaa	sähköenergian	pohjoismai-	
	 	 sen	Nord	Poolin	kautta,	jolloin	uusiutuvien		
	 	 energianlähteiden	ja	ydinvoiman	osuus	on	81		
	 	 prosenttia.	Näiden	osuus	Afrikan	ja	Kazaks-	
	 	 tanin	sähkön	lähteistä	vain	7–12	prosenttia.

Lähde: IEA.

	 Afrikka	 Kazakstan	 Nord	Pool

Fossiiliset	 93	 88	 19
Vesivoima	 2	 12	 50
Muut	uusiutuvat	 0	 0	 8
Ydinvoima	 5	 0	 23

2.4	 Onko	vielä	jotain	tehtävissä?

Jatkuvana tavoitteenamme on tehostaa energian käyttöä ja 
vähentää mahdollisuuksiemme mukaan päästöjä niin ilmaan, 
maahan kuin vesistöihin kaikilla tehtaillamme. Prosessivalinnoin 
ja energian käytön tehostamistoimin ominaispäästöjä onkin 
pystytty merkittävästi alentamaan. Pieniä muutoksia on edel-
leen tehtävissä, mutta oleellisia päästöjen lisävähennyksiä ei ole 
mahdollista saavuttaa. Ferrokromiprosessissa tarvittavan koksin 
kulutuksessa on päästy minimiin, mutta kokonaan sitä ei voi 
poistaa.

Pyrimme korvaamaan kierrätysteräksellä mahdollisimman paljon 
luonnon materiaaleja eli rikasteita. Tällä hetkellä kierrätysteräk-
sen osuus raaka-aineestamme on tehtaasta riippuen keskimäärin 
70 prosenttia.

Lisäksi kehitämme teräslaatujamme niin, että niistä valmistettu-
jen tuotteiden käytönaikaiset päästöt minimoituvat. Kehitämme 
myös jatkuvasti tuotantomenetelmiämme entistä tehokkaam-
miksi. Käyttämämme ferrokromin tuotantomenetelmä on jo 
nyt tehokas, mutta suunnitteilla oleva teknologiamme on vielä 
parempi.  
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Tornion ferrokromitehtaan tuotannon lisääminen on myös keino 
taistella ilmastonmuutosta vastaan, jos vaihtoehtona on tuottaa 
ferrokromia maissa, joissa käytetään paljon hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavia fossiilisia energialähteitä kuten Etelä-Afrikassa ja Ka-
zakstanissa.

Myös tavallinen kuluttaja voi auttaa valinnoillaan ilmastonmuu-
toksen hillitsemisessä. Kumman kattilan sinä ostaisit? Kattilan, 
joka on valmistettu Suomessa hyvästä ruostumattomasta teräk-
sestä, energiatehokkaasti ja pienin päästöin, vai kattilan joka on 
valmistettu Kiinassa tehdystä ruostumattomasta teräksestä, eikä 
ehkä yhtä energiatehokkaasti?

Myös kuluttaja voi 
vaikuttaa valinnoil-
laan

Kilon painoisen kattilan valmistus aiheuttaa Torniossa tuotettuna ja Kii-
nassa tuotettuna seuraavat hiilidioksidipäästöt:

1 Tornio

Tornion jaloterästuotannon hiilidioksidipäästöt, kun raaka-aineena käy-
tetään kierrätysterästä ja ferrokromia (ferrokromi valmistettu suljetussa 
uunissa): 650 grammaa kiloa terästä kohden. Ferrokromituotannon osuus 
tästä hiilidioksidipäästöstä on 100 grammaa kiloa terästä kohden.

2 Kiina

Kiinassa Tornion kaltaisella tuotantoprosessilla valmistetun ruostumat-
toman teräksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt (ferrokromi valmistettu 
avoimessa uunissa, sähkö hiilivoimalla): 2 900 grammaa kiloa terästä 
kohden. Ferrokromituotannon osuus tästä hiilidioksidipäästöstä on 1 040 
grammaa kiloa terästä kohden (sähkön ja ferrokromin valmistus)

Lukuihin sisältyy lämmön ja höyryn tuotanto. 
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3	 Rautaruukki
Rakentamisen	ja	konepajateollisuuden	
ratkaisuja	ilmastonmuutoksen	tuomiin	
haasteisiin

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja 
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituot-
teissa yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 23 
maassa ja henkilöstöä 14 500. Liikevaihto vuonna 2006 oli 3.7 miljardia 
euroa. Vuodesta 2004 yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki.

Ilmastonmuutoksen hillintä tuo Ruukin liiketoiminnalle sekä mahdollisuuksia 
että haasteita. Mahdollisuuksia näen rakentamisen ja konepajateollisuuden  
asiakkaille toimitettavissa energiankulutusta ja päästöjä vähentävissä ratkaisuis-
sa, haasteita terästuotannossamme.

Rakentamisessa voimme vähentää energiankulutusta tarjoamalla lämmöneristä-
vyysominaisuuksiltaan hyviä sekä tiiviin kaupunkirakentamisen mahdollistavia 
ratkaisuja. Kuljetusvälineiden energiankulutusta ja päästöjä voidaan puolestaan 
vähentää lujilla ja kevyillä tuotteillamme. Kasvavien tuulivoimamarkkinoiden 
kautta olemme mukana puhtaamman energiatuotannon rakentamisessa. Uskon, 
että kierrätettävät, lujat ja kestävät tuotteemme ovat erinomainen pohja ekotehok-
kaille ratkaisuille ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Merkittävimpänä ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvänä haasteena näen 
tällä hetkellä EU:n päästökauppajärjestelmän toimivuuden ja alueellisuuden. 
Terästuotantomme on ympäristön näkökulmasta erittäin tehokasta, mutta pääs-
tökauppajärjestelmä ei tätä huomioi. Nämä tekijät aiheuttavat kilpailun vää-
ristymää suhteessa EU:n ulkopuoliseen terästuotantoon, mikä puolestaan johtaa 
hiilivuotoon eli teollisuuden siirtymiseen EU:n ulkopuolelle. Mekään emme tule 
kasvattamaan omaa terästuotantokapasiteettiamme, vaan tulevaisuuden kasvuun 
rakentamisessa ja konepajateollisuudessa tarvitsemamme teräs tullaan tuottamaan 
pääosin EU:n ulkopuolella.

Toimitusjohtaja	
Sakari	Tamminen
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Lisäksi näen energiatehokkuuden kehittämisessä tulevaisuuden haasteena uudet 
ympäristömääräykset ja niistä aiheutuvat investoinnit. Useat ympäristöinvestoinnit 
lisäävät merkittävästi sähkönkulutusta, eikä viranomainen määräyksiä antaes-
saan tarkastele kokonaisuutta nykyisen ympäristölainsäädännön mukaisesti.

3.1	 Ilmastonmuutoksen	torjunta	tuo	
liiketoimintamahdollisuuksia

Liiketoimintamme kasvu perustuu rakentamiseen ja konepaja-
teollisuudelle toimitettaviin järjestelmiin ja kokonaistoimituksiin. 
Vuodesta 2004 lähtien näiden osuus liikevaihdostamme on nous-
sut jo 43 prosenttiin. Samalla hiilidioksidipäästöjemme määrä 
suhteessa liikevaihtoon on laskenut 17 prosenttia.

Siirtymällä ratkaisuliiketoimintaan, eli rakennus- ja konepajateol-
lisuuden komponentteihin, järjestelmiin ja kokonaistoimituksiin, 
voimme vähentää ilmastonmuutokseen torjunnan aiheuttamia 

Kuvio	1	 Ruukin	liiketoiminnan	kasvu	perustuu	järjestel-	
	 miin	ja	kokonaistoimituksiin

Lähde: Rautaruukki Oyj.
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Rakentaminen Konepajateollisuus

Komponentit ja järjestelmät käyttökohteissaanMetallituotteet, osat ja
komponentit

kustannusriskejä. Ratkaisuliiketoiminnan kasvu johtaa myös 
energia- ja päästöintensiivisyyden alenemiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta katsoen teräksen käyttö 
rakentamisessa on täysin kierrätettävänä materiaalina esimerkiksi 
betonirakentamista tehokkaampaa. Mielestäni metallirakenta-
minen tarjoaa materiaali- ja energiatehokkaita ratkaisuja. Myös 
hiilidioksidipäästöt ovat selvitysten mukaan betonirakentamista 
alhaisemmat.

Voimme parhaimmillaan tuottaa kaiken rakennuksen suunnit-
telusta asennukseen. Mahdollisimman pitkälle viety teollinen 
valmistus takaa materiaalien tehokkaan käytön, nopean raken-
tamisen ja laadun työmaalla. Teräselementit voidaan koota val-
miiksi jo ennen niiden siirtämistä rakennuspaikalle, jolloin myös 
rakennustyömaan turvallisuus paranee. Myös rakennustyömaan 
ympäristölle aiheuttamat häiriöt, kuten melu ja pöly vähenevät. 
Ratkaisujamme käytettäessä teollinen valmistus säästää noin 10 

Oikeilla ratkaisuilla 
voidaan vaikuttaa 
rakentamisen energian-
kulutukseen

Kuvio	2	 Ruukin	ratkaisuliiketoiminta	muodostuu	raken-	
	 tamisen	ja	konepajateollisuuden	järjestelmistä	ja		
	 kokonaistoimituksista.	Yhtiöllä	on	laaja	tuote-	ja		
	 palveluvalikoima	myös	metallituotteissa.

Lähde: Rautaruukki Oyj.
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prosenttia työmaalla syntyvissä hukkamateriaaleissa. Vastaavasti 
myös kuljetusmäärät ja niistä aiheutuvat päästöt pienenevät.

Rakennuksilla on vaikutusta ilmastonmuutokseen. Merkittävim-
mässä roolissa on energiankulutus rakennusten käytön aikana. 
Rakennusten lämmitys ja ilmanvaihto muodostavat 80–90 pro-
senttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisesta energiankulu-
tuksesta. Loppu on rakennusosien, kuljetusten ja rakennustyön 
vaatimaa energiaa. Tehokkaimmin rakennusten energiankulutus-
ta voidaan vähentää tehostamalla ilmanvaihtoa sekä parantamalla 
ikkunoita ja lämmöneristystä. Kokonaisuudessaan rakennusten 
osuus Euroopan energiankulutuksesta on noin 40 prosenttia.

Ruukin elementtijärjestelmien lämmöneristävyysominaisuudet 
ovat hyvät jo ohuilla paksuuksilla, ja elementtien paksuutta on 
helppo kasvattaa paremman lämmöneristävyyden saavuttami-
seksi. Myös kustannukset pysyvät kohtuullisina. Merkittävä osa 
seinän läpi menevästä lämpöhukasta tapahtuu runkorakenteissa. 
Rei’itettyyn ohutlevyprofiiliin perustuva termorankaelement-
timme on erityisen energiatehokas ratkaisu. Rei’ityksen ansiosta 
rakenteen lämmöneristävyys on poikkeuksellisen hyvä.

Rakennusten välillisiin hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa merkit-
tävimmin niiden sijainti yhdyskuntarakenteessa. Tiivis kaupun-
kirakentaminen on väljää rakentamista energiatehokkaampaa, 
koska se kannustaa esimerkiksi toimivan joukkoliikenteen järjes-
tämiseen. Yhdyskuntarakenteeseen liittyvillä valinnoilla voidaan 
tutkimusten mukaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 
asuntoalueen tasolla alle puoleen ja seututasollakin 10 prosent-
tia. Teräsrakentamisen pitkälle viety teollinen valmistaminen ja 
rakenteiden muunneltavuus suunnitteluvaiheessa tekevät tiiviistä 
kaupunkirakentamisesta helpompaa.

Rakentamisen ratkaisuihimme kuuluvat myös erilaiset teräspaa-
luperustukset. Teräspaaluja käytetään erityisesti satamien, siltojen 
ja väylien pohjarakenteissa sekä nykyisin yhä enemmän myös 
asunto-, toimitila- ja teollisuusrakentamisessa. Teräspaalujen 
käyttö kannattaa erityisesti vaikeissa rakennuskohteissa, kuten 
lähellä olemassa olevia rakennuksia. Asennustyö ei vaadi paljon 
tilaa ja siitä aiheutuu vähemmän tärinää kuin muista paalutyy-
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peistä. Teräspaaluilla voidaan vahvistaa myös vanhojen rakennus-
kohteiden perustuksia. Teräspaalujen selkeänä ympäristöetuna 
on lisäksi se, että ne vaativat suhteellisen vähän maan siirtoja. 
Näin ollen työmaalla päästään pienemmillä maansiirtotöillä ja sa-
malla myös tarvittavien kuljetusten määrää voidaan vähentää.

Teräsrakenteilla voidaan toteuttaa myös joustavasti muunnelta-
via tilaratkaisuja. Tyypillisiä hankkeita ovat tilat, joiden jänneväli 
ylittää 15 metriä ja yltää enimmillään jopa 100 metriin. Tällaisten 
tilojen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa ilman, että joudu-
taan tekemään muutoksia kantaviin rakenteisiin. Muunneltavuus 
lisää rakennusten käytettävyyttä ja siten myös niiden käyttöikää. 
Lisäksi teräsrakenteita on helppo purkaa ja käyttää uudelleen. 
Kun otetaan vielä huomioon materiaalin kierrätettävyys, voidaan 
mielestäni todeta, että teräs tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet 
rakentaa ekotehokkaasti.

Hyvä esimerkki ekotehokkaasta rakentamisesta on vuoden 2000 
asuntomessuille Tuusulaan rakennettu Villa 2000 -talo. Siihen 
valittiin asumista parantavia ratkaisuja, jotka lisäävät käytön jous-
tavuutta, vähentävät ympäristön kuormitusta, säästävät energiaa 
sekä parantavat sisäilman laatua. Toimitimme taloon runko-, ele-
mentti- ja kattorakenteet. Elementtijärjestelmänä käytettiin ter-
morankaelementtiä sen erittäin hyvän lämmöneristyksen vuoksi. 
Rakennuksessa on myös Ruukin toimittama aurinkosähkökatto, 
joka on toteutettu laminoimalla vesikatteen pintaan aurinkosäh-
köä tuottava pinta.

Tuulivoima on energiateollisuuden nopeimmin kasvava toimi-
ala. Viime vuosina maailman tuulivoimakapasiteetti on kasvanut 
20–30 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2006 otettiin käyttöön 
yhteensä noin 15 000 megawattia uutta tuulivoimaa, mikä vastaa 
noin 20 prosenttia koko maailman tuulivoimatuotannosta. Yh-
den nykyisin rakennettavan tuulivoimalan koko on tyypillisesti 
2–3 megawattia. Energiamuotona tuulivoima on uusiutuvaa ja 
lähes päästötöntä.

Toimitamme tuulivoimaloihin runkolevyjä ja -ristikkorakenteita, 
laippamateriaaleja, vaihteistojen hitsattuja runkoja sekä konehuo-
neen komponentteja. Tuulivoiman rakentamisessa on odotet-
tavissa vahvaa kasvua. Euroopan alueella kasvua tukevat EU:n 

Ekologisesti tehokasta 
rakentamista

Tuulivoimalatoimituk-
set edistävät puhdasta 
energiantuotantoa
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tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisestä vuoteen 2020 
mennessä.

Pohjoisilla alueilla tuulivoiman tuotantoa vaikeuttavat tuulien 
heikkous, kylmyys ja metsäiset maastot. Vaikeat olosuhteet ko-
rostuvat erityisesti Suomessa. Olemme aktiivisesti mukana hank-
keissa, joiden tavoitteena on mahdollistaa heikkotuulisienkin 
alueiden hyödyntäminen tuulivoimatuotannossa. Osallistumme 
muun muassa kolmivuotiseen RFCS-tutkimusohjelman  
(Research Programme of  the Research Fund for Coal and Steel) 
HISTWIN-hankkeeseen (High-strength steel tower for wind 
turbines), jossa kehitetään entistä korkeampia ja tehokkaampia 
tuulivoimaloita. Niiden rakentamisessa ovat avainasemassa eri-
koislujat teräkset.

Erikoistumme entistä enemmän lujiin ja kevyisiin erikoisteräk-
siin. Näen, että teräslaatujen lujuus parantaa tuotteiden materiaa-
litehokkuutta, koska lujempaa materiaalia tarvitaan vähemmän. 
Samalla niistä valmistetuista rakenteista tulee kevyempiä ja kanta-
vampia.

Lujia teräksiämme käytetään muun muassa ajoneuvonosturien 
puomeissa ja rungoissa sekä materiaalinkäsittelylaitteiden puo-
meissa. Kulutusta kestäviä teräksiä käytetään puolestaan kaivos- 
ja maarakennusteollisuuden koneissa.

Kevyet ja lujat erikoisteräkset antavat mahdollisuuden tehdä 
Ruukin omista ja asiakkaiden tuotteista ympäristön kannalta te-
hokkaampia. Kun esimerkiksi kuljetusvälineiden lastia pystytään 
kasvattamaan aikaisempaa suuremmaksi, kuljetukset vähenevät. 
Kuljetusvälineen liikkuessa ilman lastia päästöt puolestaan vä-
henevät siksi, että sen aiempaa kevyemmän painon ansiosta polt-
toaineen kulutus alenee.

Mielestäni tehokas toimitusketju lisää kilpailukykyämme. Toi-
mitusketjun rationalisoinnilla lyhennämme kuljetusmatkoja ja 
alennamme sitä kautta kustannuksia, parannamme toimitusten 
täsmällisyyttä ja vauhditamme läpimenoaikoja. Lyhentyneet 
kuljetukset vähentävät myös energiankulutusta ja hiilidioksidi-
päästöjä. Toimitusketjujen hallinnan kehittäminen onkin yksi 
strategisesti merkittävä tavoitteemme. Suurempien kokonais-

Lujat ja kevyet teräs-
laadut luovat perustan 

ilmaston kannalta 
paremmille ratkaisuille

Toimitusketjujen hal-
linta alentaa päästöjä



43

toimituksien lisääntyessä voimme kiinnittää aiempaa enemmän 
huomiota tuotteiden ja komponenttien kuljetuksiin esimerkiksi 
omien toimipaikkojemme välillä. Toimitusketjun tehostaminen 
vähentää myös tuotteiden varastointitarvetta.

Esimerkiksi Ruukin toimittaman konttien käsittelylaitteen puo-
min kuljetusmatka pyritään vähentämään alle puoleen aikaisem-
masta. Vastaavaa kehitystyötä tehdään myös monien muiden 
tuotteidemme osalta.

3.2	 Päästökaupan	tulisi	huomioida	
tehokkuus

Ilmastonmuutoksen hillinnän tuomia haasteita liiketoiminnalle 
ovat muun muassa nousevat kustannukset sekä lainsäädännön 
voimakas alueellinen kehittyminen ja siitä johtuva kilpailun vää-
ristyminen maailmanlaajuisilla markkinoilla. Suurimpana haastee-
na näen tällä hetkellä päästökaupan kehityksen tulevaisuudessa. 
Tavoitteena tulisi olla globaali järjestelmä, joka palkitsee tehok-
kuudesta.

Ruukissa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen aloitettiin 
jo huomattavasti ennen Kioto-aikaa. Tavoitteena oli tuolloin 
energiatehokkuuden parantaminen ja kustannusten alentaminen, 
mutta samalla alenivat myös päästöt. Tehokkuutta on parannettu 
ottamalla käyttöön uutta teknologiaa ja kehittämällä toimintaa.

Terästuotannon hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääosin raudan 
valmistukseen käytettävistä hiilipitoisista raaka-aineista eli pel-
kistysaineista, joita ovat kivihiili, koksi ja öljy. Hiiliraaka-aineen 

Tehokkuus ja kierrä-
tys vähentävät päästöjä

Raaka-ainetehokkuudella	on	merkitystä

Terästuotannossamme syntyy vuosittain lähes 300 000 tonnia vähemmän 
hiilidioksidipäästöjä verrattuna eurooppalaiseen keskiarvoon. Tämä vas-
taa noin kuutta prosenttia vuotuisista päästöistämme. Ero johtuu tehok-
kaammasta pelkistysaineiden kulutuksesta. Ero kiinalaisten terästuottajien 
keskiarvoon vastaa hiilidioksidipäästöissä noin 1 000 000 tonnia.
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kulutuksessa olemme hyvin lähellä minimiä, joten masuunimme 
kuuluvat päästötehokkuudessaan Euroopan parhaimpiin. Ero 
eurooppalaiseen keskiarvoon on huomattava.

Mielestäni teräs itsessään tarjoaa mahdollisuuksia kehittää rat-
kaisuja, jotka vähentävät päästöjä tuotteen koko elinkaaren ajan. 
Materiaalina teräs on täysin kierrätettävää, eivätkä sen ominai-
suudet heikkene kierrätyskertojen välillä. Se onkin maailman 
kierrätetyin materiaali: vuonna 2006 maailmassa käytettiin teräk-
sen valmistukseen noin 500 miljoonaa tonnia kierrätysterästä. 
Kierrätyksellä vältetään primaarituotannon päästöt, joten jokai-
nen kierrätetty tonni säästää hiilidioksidipäästöjä noin 1.4 tonnia.

Terästuotannossamme käytetään valmistettavasta teräslaadus-
ta riippuen 20–30 prosenttia kierrätysterästä. Hyödynnämme 
omissa prosesseissamme syntyvää hukkamateriaalia ja käytämme 
lisäksi kierrätysteräsmarkkinoilta hankkimaamme materiaalia. 
Kierrätysteräksen käyttö korvaa  raudanvalmistuksen raaka-ai-
neita, joiden käytöstä aiheutuu yli 90 prosenttia terästuotannon 
hiilidioksidipäästöistä. 

Kuvio	3	 Raahen	masuunit	ovat	huippuluokkaa	hiilidiok-	
	 siditehokkuudessa

* = arvio

Lähde: Stahl-Zentrum. 
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Mineraalituotteiden	kierrätys	säästää	päästöjä	ja	luonnonvaroja

Mineraalituotteiden kierrätys vähensi vuonna 2006 sementtituotannon ja 
maatalouden hiilidioksidipäästöjä noin 230 000 tonnia. Tämä vastasi 
lähes viittä prosenttia vuoden kokonaishiilidioksidipäästöistä. Mineraa-
lituotuotteitamme käytetään myös maa- ja tierakentamiseen vuosittain 
noin 460 000 tonnia. Tällä säästetään luonnonvaroja, muun muassa sora-
harjuja.

Teräksen	kierrätyksellä	on	suuri	vaikutus

Terästuotannossamme käytetty kierrätysteräs vähentää hiilidioksidipääs-
töjä vuosittain lähes 600 000 tonnia, mikä vastaa noin 12 prosenttia vuo-
tuisista hiilidioksidipäästöistä.

Terästuotannossa syntyy monia käyttökelpoisia sivutuotteita. 
Materiaalimäärältään merkittävimpiä ovat raudan ja teräksen val-
mistuksessa syntyvät mineraalituotteet. Niillä korvataan sora-ai-
nesta maarakentamisessa, kalkkikiveä maataloudessa ja klinkkeriä 
sementtiteollisuudessa. Prosessikaasuja hyödynnetään Raahen 
tehtaan voimalaitoksella. Niillä tuotetaan noin 60 prosenttia teh-
taan sähköntarpeesta.

Ruukin Suomen toimipaikat ovat olleet vuosina 1992–2007 mu-
kana kauppa- ja teollisuusministeriön energiansäästösopimukses-
sa. Sopimuskaudella energiansäästötoimemme johtivat yhteensä 
1.25 terawattitunnin energiansäästöön, joka vastaa vuosittain 
noin 62 500 omakotitalon energiankulutusta. Suuret harppaukset 
energiatehokkuudessa on tehty, mutta energiankulutusta ja omi-
naispäästöjä voidaan kehitystyön avulla edelleen hieman pienen-
tää. Uudesta tehokkuussopimuksesta neuvotellaan parhaillaan. 
Vuoden 2008 alussa otamme käyttöön oman energiatehokkuus-
järjestelmän kaikilla tuotannollisilla toimipaikoillamme Suomessa 
ja ulkomailla.

Haasteena energiatehokkuuden kehittämisessä jatkossa ovat 
muun muassa uudet ympäristömääräykset ja niistä aiheutuvat 
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investoinnit, jotka lisäävät sähkön kulutusta huomattavasti. 
Olemme pitkällä aikavälillä investoineet ympäristönsuojeluun 
kokonaisuutena noin 160 miljoonalla eurolla. Uusien ympäristö-
määräysten lähivuosina aiheuttamat investoinnit tulevat olemaan 
jopa 80 miljoonaa euroa. Vaikka nykylainsäädännön mukaan ym-
päristömääräyksien vaikutuksia tulisi tarkastella kokonaisuutena, 
nyt useat määräykset lisäävät merkittävästi sähkönkulutusta, eikä 
kokonaisvaltaista tarkastelua ilmastonmuutoksen kannalta viran-
omaisten toimesta tehdä.

Energiatehokkuudella	on	merkitystä

Energiansäästösopimuksen piirissä tekemämme säästötoimenpiteet vä-
hentävät vuosittaisia hiilidioksidipäästöjämme noin 480 000 tonnia eli 
lähes 10 prosenttia.

Tulevaisuudessa 
päästövähennys- 

tavoitteet kiristyvät

Osana hiilidioksidipäästötaseen hallintaa olemme mukana  
Maailmanpankin ”Community Development Carbon Fund” 
sekä GreenStream Network Oy:n ”Fine Carbon Fund” -rahas-
toissa. Maailmanpankin rahastoon on sitouduttu investoimaan 
neljä miljoonaa dollaria ja GreenStream Network Oy:n rahas-
toon kaksi miljoonaa euroa. Nämä rahastot tuottavat Kioton 
hankemekanismien kautta sertifioituja päästövähenemiä, jotka 
voimme käyttää EU-päästökauppajärjestelmässä.

Euroopan unioni on ottanut edelläkävijän roolin ilmastonmuu-
toksen torjunnassa. Unionin sisäinen päästökauppa aloitettiin 
vuoden 2005 alusta. Nyt kauppaa on käyty ensimmäinen kol-
mivuotiskausi. Ruukin hiilidioksidipäästöt olivat viisi miljoonaa 
tonnia vuonna 2006. Tästä määrästä noin 97 prosenttia kuului 
päästökaupan piiriin, josta puolestaan yli 99 prosenttia syntyi 
Raahen tehtaalla. Päästökauppakauden 2005–2007 alkujaossa 
saimme päästöoikeuksia noin 95 prosenttia maksimikapasiteetin 
mukaisesta tarpeesta. Päästökaupan toiselle eli niin sanotulle 
Kioton kaudelle 2008–2012 tulemme hallituksen esityksen mu-
kaan saamaan päästöoikeuksia noin neljä prosenttia kuluvaa 
kautta vähemmän.
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Alkuvuodesta 2007 Euroopan unionin komissio julkaisi laajan 
energia- ja ilmastopaketin, jonka tavoitteena on ilmastonmuu-
toksen torjunta sekä energiatehokkuuden ja kilpailukyvyn paran-
taminen. Keskeisenä tavoitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 
vähintään 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Mikäli ilmas-
tonmuutoksen torjumiseksi saadaan aikaan uusi kansainvälinen 
sopimus, on EU valmis sitoutumaan 30 prosentin vähennykseen. 
Se, miten päästövähennystavoitteet vaikuttavat eurooppalaisen 
terästeollisuuden kilpailukykyyn, riippuu siitä, miten vähennys 
tulevaisuudessa aiotaan toteuttaa. Selvää kuitenkin mielestäni on 
se, että yksipuoliset päätökset vaikuttavat vain Euroopan alueella 
toimiviin yrityksiin. Terästeollisuutta tarkastellessa tämä tarkoit-
taa alle 20 prosenttia maailman terästuotannosta.

Päästökauppa on keinona kustannustehokas tapa vähentää kas-
vihuonekaasupäästöjä. Nykyisessä järjestelmässä on kuitenkin 
vaikea nähdä tilannetta, jossa sillä ei olisi vaikutuksia kilpailuun 
ja jossa se ei johtaisi hiilivuotoon eli tuotannon siirtymiseen Eu-
roopan unionin ulkopuolelle.

Euroopan unionin päästökaupan suurin ongelma on sen alueel-
lisuus. Alueelliset päästövähennystavoitteet asettavat Euroopan 
unionin sisäisen terästeollisuuden eriarvoiseen asemaan unionin 
ulkopuoliseen terästeollisuuteen nähden. Ulkopuolinen terästeol-
lisuus saavuttaa etuja riippumatta siitä, kuinka energia- ja päästö-
tehokasta tai -tehotonta se on.

Maailman terästuotanto on kasvanut 1970-luvulta lähtien yli 
kaksinkertaiseksi. Vajaan 600 miljoonan tonnin terästuotanto on 
noussut yli 1 200 miljoonaan tonniin vuonna 2006. Suurin osa 
tästä kasvusta on tapahtunut Kiinassa. Tutkimusten mukaan Kii-
nan terästeollisuudessa käytetään hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
raaka-aineita noin 20 prosenttia enemmän kuin Euroopassa. 
Päästökaupan yksipuoliset lisäkustannukset ajavat hyvin toden-
näköisesti tuotantoa EU:n ulkopuolelle kuten Kiinaan, mikä 
puolestaan johtaa maailmanlaajuisten päästöjen kasvuun.

Päästökaupan suorana kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä 
nähdään energian hintojen nousu. Ensimmäisen kauden aikana 
päästökauppa on nostanut sähkön hintaa. Pohjoismaisilla säh-

Euroopan unionin 
päästökaupan toteutus 
ei ole ympäristön ja 
kilpailukyvyn 
kannalta tehokas
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kömarkkinoilla, kun tuottajat lisäävät ilmaisen päästöoikeuden 
hinnan sähkön hintaan ja markkinahinta määräytyy kalleimman 
marginaalituotannon mukaan, ovat kerrannaisvaikutukset mo-
ninkertaiset. Ostaja maksaa sähkön hinnassa päästöoikeudesta 
moninkertaisen hinnan markkinahintaan verrattuna. Ruukin 
sähkönhankinta verkosta on alle prosentin Suomen sähkönkulu-
tuksesta.

Euroopan komissio on ilmoittanut tarkastavansa uudelleen pääs-
tökauppadirektiivin vuoden 2007 aikana. Terästeollisuuden kanta 
on, että ympäristönsuojelun ja EU:n tehokkaan teollisuuden 
kannalta tulevaisuudessa olisi välttämätöntä, että päästökaup-
pajärjestelmää muutettaisiin kannustavammaksi. Ensinnäkin 
päästöoikeuksien jaon olisi perustuttava tehokkuuteen. Toiseksi 
ilmastokysymysten ollessa globaaleja myös päästökaupan tulisi 
olla maailmanlaajuinen järjestelmä.

Käytännössä tehokkuusajattelu tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että 
ne, jotka tuottavat vähiten hiilidioksidipäästöjä tuotettua teräs-
tonnia kohden eli tehokkaat yritykset kuten Ruukki, saisivat 
jatkossa päästöoikeutensa ilmaiseksi ja siten palkkion jo toteute-
tuista päästövähennyksistä. Tehottomille syntyisi puolestaan kus-
tannuksia. Ne maksaisivat oikeuksistaan, kunnes ne parantaisivat 

Ilmastonmuutoksen 
torjunnan kannalta 

tehokkuus on 
tärkeintä
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Kuvio	4	 Terästuotanto	kasvaa	pääasiassa	Kiinassa

Lähde: International Iron and Steel Institute.
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prosessejaan ja rajoittaisivat päästöjään. Myös valtion kannalta 
malli olisi toimiva. Sen avulla päästöt vähenisivät, ilman että  
tehokkaiden yritysten kilpailukyky kärsisi. Jos valtion olisi tar-
peen tämän lisäksi vähentää päästöjä, olisi sillä käytettävissä Kio-
ton pöytäkirjan mukainen valtioiden välinen päästökauppa tai 
hankemekanismit. Nykyiseen päästökauppaan verrattuna tämä 
olisi merkittävä muutos. Mielestäni muutos, jota tarvitaan.

Mallilla olisi positiivinen vaikutus myös sähkön hinnan kehityk-
seen. Kun päästöoikeudet jaettaisiin toteutuneen tuotannon ja 
ominaispäästökertoimen perusteella, sähkön hinnassa maksettai-
siin todellisten päästövähennysten kustannus.

3.3	 Ilmastonmuutoksen	hillinnän	
merkitys	korostuu

Tulevaisuuden päästövähennystavoitteet, esimerkiksi EU:n ener-
gia- ja ilmastopaketti, ovat merkittävästi nykyisiä tiukempia. Siksi 
näen, että tuotantoteknologioiden ja muiden toimintojen kehittä-
mistä tulee jatkaa.

Tulevaisuudessa terästuotannon ominaispäästöjen merkittävä 
alentaminen vaatii käytännössä uuden vähäpäästöisen valmistus-
teknologian läpimurtoa. Vaikka kehitystyötä tehdään jatkuvasti, 
kyse on pitkän tähtäimen suunnitelmista.

Olemme mukana eurooppalaisessa ULCOS-projektissa (Ultra- 
Low CO2 Steelmaking) kehittämässä innovatiivisia teknologioita, 
joiden avulla voitaisiin puolittaa terästuotannon hiilidioksidipääs-
töt. Nämä teknologiat voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuo-
den 2020 jälkeen.

Tällä hetkellä olemme mukana projektin osuudessa, jossa kehite-
tään uutta masuunitekniikkaa. Tavoitteena on käyttää rautamal-
min pelkistämiseen ilman sijasta happea. Sen avulla hiilidioksidi, 
jota on tuotannossa syntyvässä prosessikaasussa, voitaisiin kerätä 
talteen. Hiilidioksidista puhdistettu kaasu voitaisiin kierrättää ta-
kaisin masuuniin ja käyttää pelkistysaineena. Tekniikka vähentäisi 
hiilen käyttöä 25 prosenttia normaaliin masuuniprosessiin verrat-

Tulevaisuuden kannal-
ta teknologian kehittä-
minen on tärkeää
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tuna, jolloin myös hiilidioksidipäästöt vähenisivät. Tutkimuksessa 
valmistellaan parhaillaan uuden tekniikan koeajoa.

Projekti sisältää myös monia alaprojekteja, joissa tutkitaan hii-
lidioksidipäästöjen vähentämistä muun muassa korvaamalla 
pelkistysaineina käytetyt hiili ja koksi biomassalla ja vetyrikkaalla 
kaasulla sekä masuunin rautapanos esipelkistetyillä raaka-aineilla. 
Lisäksi tutkitaan esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoa ja varas-
tointia.

Tavoitteemme on jatkossa pitkäjänteisesti vähentää energian 
kulutusta ja päästöjä. Tämä on mahdollista, jos tehostamme 
tuotannon lisäksi esimerkiksi logistiikkaa ja raaka-aineiden sekä 
sivutuotteiden kierrätystä. Myös ympäristöä vähemmän kuormit-
tavan teknologian kehitys teräksen valmistuksessa on tärkeää.

Mielestäni ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tulevaisuu-
den tavoitteet ovat kovia. Tämän vuoksi merkittävässä roolissa 
ilmastonmuutoksen torjunnassa meidän kannaltamme tulevat 
olemaan asiakkaille tarjottavat ratkaisut ja mahdollisuutemme 
niiden kautta vähentää tuotteiden käytön aikaisia hiilidioksidi-
päästöjä.

Jatkuvaa kehitystä 
vaaditaan myös muilla 

osa-alueilla
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4	 UPM
Metsien	biomassa	auttaa	hillitsemään	
ilmastonmuutosta	

UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liike-
vaihto vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on  
28 000 henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit 
ja puutuotteet. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 14 maassa, ja sen päämarkki-
na-alueita ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia.

Metsäteollisuutta pidetään muun raskaan teollisuuden tapaan yhtenä niistä syn-
tisäkeistä, jotka aiheuttavat maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä. Joudun 
toistuvasti muistuttamaan, että totuus on toisenlainen: sen lisäksi, että valmis-
tamme uusiutuvasta raaka-aineesta kierrätettäviä tuotteita, ala alkoi kiinnittää 
huomiota energiatehokkuuteen ja oman hiilidioksidineutraalin energiantuotannon 
kehittämiseen jo toistakymmentä vuotta sitten. Tämän se teki kauan ennen kuin 
julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta alkoi.

Metsäteollisuus onkin tehnyt Suomesta bioenergian supervallan, joka on harp-
pauksen edellä isompiaan. Metsistä löytyy edelleen ratkaisuja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Metsien yksipuolinen käyttö energiantuotantoon on kuitenkin 
vakava haaste koko metsäteollisuudelle.

4.1	 Paras	hyöty	biomassasta

Miten UPM:n biomassan tehokas käyttö sitten liittyy ja vaikuttaa 
ilmastonmuutokseen? Tarina alkaa tuotteistamme, joita UPM:ssä 
ovat paperi, tarrat ja puutuotteet.

Tuotteidemme pääraaka-aine on puu tai puukuitu. Tämä metsien 
biomassa on uusiutuva ja kierrätettävä luonnonvara.

Toimitusjohtaja	
Jussi	Pesonen	
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Kuvio	1	 Koko	puu	hyödynnetään

Lähde: UPM.

- metsänhoito
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paperiksi

Hakkuutähteet
Pienpuu
Kannot

Vaneri
Sahatavara

Sellu
Paperi
Kartonki

Biodiesel
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Sähkö

Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan hillitse toteamus, että käytämme 
tuotteissamme uusiutuvaa raaka-ainetta. Olennaista on, miten 
käytämme tätä arvokasta raaka-ainetta.

Nuukuus ja tehokkuus kuvaavat parhaiten suhdettamme bio-
massaan. UPM ei tuhlaa, vaan käyttää raaka-aineensa mah-
dollisimman tarkoin joko tuotteeseen tai energiantuotantoon. 
Biomassasta pyrimme nykyään tiristämään hyötykäyttöön kaiken 
mahdollisen, myös erilaiset biokemikaalit. 

Olemme kehittäneet puunhankintaamme, optimoimme puun ja 
puukuidun käyttöä ja hyödynnämme tarkkaan kaikki sen osat ja 
tuotannon sivutuotteet.

Järeimmän osa puusta käytämme sahatavaran ja vanerin valmis-
tukseen. Paperiin tarvittavaa sellua ja massaa valmistamme puun 
ohuemmasta runko-osasta. Kannot, oksat ja latvukset menevät 
energian tuotantoon.

Käytön tehokkuutta lisää se, että käytämme raaka-aineena myös 
keräyspaperia, siis kierrätyskuitua.

Metsien elinvoimaisuus on yksi avainkysymyksiä ilmastonmuu-
toksen torjunnassa: metsät ovat tehokkaita hiilinieluja, jos vain 
huolehdimme niiden kasvusta ja uusiutumisesta.

Biomassan eri jakeet 
tulee käyttää tavalla, 

jolla ne tuottavat  
eniten lisäarvoa
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UPM on poikkeuksellisen hyvässä asemassa, sillä yhtiöllä on 
oma hiilinielunsa, noin miljoona hehtaaria omaa metsää. Vuonna 
2006 UPM:n omat metsät Suomessa sitoivat hiiltä sen suoma-
laisten ja saksalaisten tehtaiden hiilidioksidipäästöjen verran.

 

4.2	 Pitkäjänteinen	energiastrategia

Metsäteollisuus on suuri energiankäyttäjä ja sen vuoksi se on 
alkanut kiinnittää energiatehokkuuteen ja oman hiilidioksidineut-
raalin energiantuotannon kehittämiseen huomiota jo kauan en-
nen kuin julkinen keskustelu ilmastonmuutoksesta alkoi. Aiheet 
näkyivät UPM:n ensimmäisessä ympäristöraportissa jo runsaat 
kymmenen vuotta sitten.

UPM:n edeltäjäyhtiöt olivat aloittaneet investoinnit yhdistettyyn 
lämmön ja sähkön tuotantoon tehtailla jo vuosikymmeniä sitten.

Runsaan kymmenen UPM-vuoden aikana yhtiölle on pystytty 
luomaan energiasalkku, joka on yksi alan vahvimmista. Se perus-

Kuvio	2	 UPM:n	sähkönkulutus	tuotettua	paperitonnia			
	 kohti	on	laskenut	20	prosenttia	kymmenessä		 	
	 vuodessa

Lähde: UPM.
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tuu pitkälle vietyyn omavaraisuuteen ja monipuolisten energia-
lähteiden käyttöön. Salkun koostumus auttaa myös hillitsemään 
ilmastonmuutosta, sillä bioenergia muodostaa siitä olennaisen 
osan.

Biomassan käyttöä energiantuotannossa ja tehdasvoimalaitosten 
sähköntuotannon osuutta on kasvatettu tasaisesti ja johdonmu-
kaisesti viime vuosikymmeninä.

Kymmenenä viime vuotena olemme investoineet biomassalla 
toimiviin voimalaitoksiin lähes 900 miljoonaa euroa. Nyt omis-
tamme eri puolilla maailmaa yhdeksän biomassalla toimivaa teh-
dasvoimalaitosta, ja kaksi uutta on rakenteilla. Tämä kilpailuetu 
ei ole syntynyt hetkessä, mutta se kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Tehdasvoimalaitoksilla voimme hyödyntää tehokkaasti tuotan-
nossa syntyvät sivutuotteet, esimerkiksi kuoren ja muut bio-
massapohjaiset ainekset. Samalla turvaamme tehtaiden lämmön 
saannin, parannamme sähköomavaraisuutta ja vähennämme fos-
siilisia hiilidioksidipäästöjä.  

Kuvio	3	 UPM:n	hiilidioksidipäästöt	tuotettua	paperiton-	
	 nia		kohti	ovat	laskeneet	kolmanneksella	run-	 	
	 saassa	10	vuodessa

Lähde: IEA.
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UPM pyrkii mahdollisimman suureen sähköomavaraisuuteen ja 
haluaa käyttää eri energialähteitä monipuolisesti. Yhtiön sähkö-
omavaraisuus onkin korkea: Suomessa 100 prosenttia ja maail-
manlaajuisesti noin 70 prosenttia. 

Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa omavaraisuus ei ole ratkaise-
vaa. Ratkaisevaa on se, miten sähkö tuotetaan ja kuinka tehok-
kaasti se käytetään. 

Jo tänään UPM pystyy tuottamaan lähes 60 prosenttia käyt-
tämästään energiasta uusiutuvilla polttoaineilla. Lämmöntuo-
tannon yhteydessä tapahtuvalla sähköntuotannolla, joka siis 
perustuu pääasiassa biomassaan, katamme vajaan neljänneksen 
sähköntarpeestamme.  

Harva teollisuudenala tai yritys pystyy samaan. EU:n kunnianhi-
moisena tavoitteena on, että vuoden 2020 loppuun mennessä 20 
prosenttia energiasta on uusiutuvaa. Moni on kysynytkin, miten 
UPM:n luvut ovat edes mahdollisia.

Oma ja osakkuusyhtiöidemme sähkö on joko ydin- tai vesivoi-
maa, jotka ovat hiilidioksidivapaita lähteitä. Kun näihin lisätään 
tehdasvoimalaitoksilla tuotettu biosähkö, muodostuu UPM:n 

Kuvio	4	 UPM:n	omasta	sähköntuotannosta	70	prosenttia		
	 on	hiilidioksidivapaata

Lähde: IEA.
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kokonaisuus, jossa noin 70 prosenttia kaikesta käytetystä sähkö-
energiasta on vapaata fossiilisesta hiilidioksidista.

Turvatakseen voimalaitosten polttoaineen saannin UPM alkoi 
voimakkaasti kehittää metsäenergiapuun korjuuta 1990-luvulla. 
Aiemmin kannot, risut ja latvukset oli jätetty metsään, ja niiden 
hyödyntäminen oli vähäistä.

Myöhemmin metsäteollisuus on yhdessä kone- ja laitevalmis- 
tajien kanssa kehittänyt menetelmiä risujen ja latvusten keräämi-
seksi, kantojen nostamiseksi ja varhaisharvennusten koneellista-
miseksi. Tärkeää on ollut myös kuljetus- ja käsittelymenetelmien 
kehittäminen.

UPM:n metsäenergiapuun hankinta on kasvanut kymmenkertai-
seksi vajaassa kymmenessä vuodessa. Nykyään UPM myös mak-
saa metsäenergiapuusta hintaa metsäomistajille.

Olemme selvittäneet myös korjuun vaikutuksia metsäluonnon 
tasapainoon. Selvitysten perusteella olemme laatineet ohjeita ja 
kouluttaneet korjuusta vastaavia ammattilaisia, jotta he osaavat 
työskennellä kestävällä tavalla ja ottaa luontoarvot huomioon. 
Tutkimusten mukaan metsäenergiapuun määrää voi kasvattaa 
huomattavasti ilman, että kestävä kehitys vaarantuu.

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja 
sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopis-
teet. Haasteena on uusiutuminen, kilpailukyvyn parantaminen ja 
kestävä kehitys. Tavoitteena on kaksinkertaistaa metsäklusterin 
tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin 
puolet arvosta tulisi uusista tuotteista.

Merkittävä strategian painopiste on puuta monipuolisesti hyö-
dyntävä biojalostamo. Tulevaisuuden biojalostamo erottaa 
puusta nykytuotteiden lisäksi materiaaleja, kemikaaleja ja energia-
tuotteita, mikä puolestaan luo uutta liiketoimintaa.

Lähivuosina UPM aikoo ottaa askeleen kohti biojalostamoa 
aloittamalla nestemäisten biopolttoaineiden, esimerkiksi biodie-
selin, valmistuksen metsäenergiapuusta ja tuotannon sivutuot-
teista.

Tulevaisuuden tavoit-
teena on puuta moni-
puolisesti hyödyntävä 

biojalostamo
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Biopolttoaineiden tuotanto on luontevaa UPM:lle, sillä ydinlii-
ketoimintamme on nimenomaan puun jatkojalostus. Haluamme 
siis viedä biomassan hyödyntämisen vielä pidemmälle.

Parhaillaan kehitämme siihen liittyviä teknisiä ja kaupallisia rat-
kaisuja. Investointipäätös ensimmäisestä, kaupallisen mittakaa-
van tuotantolaitoksesta on odotettavissa lähivuosina.

4.3	 Globaali	yritys	tarvitsee	globaalia	
ilmastopolitiikkaa

Koko maailman hiilidioksidipäästöistä Pohjois-Amerikan osuus 
vuonna 2005 oli suurin, 22 prosenttia. Sitä seuraavat Kiina (18 
prosenttia) ja Eurooppa (14 prosenttia). Venäjän päästöt olivat 
viiden prosentin luokkaa ja Intian neljä prosenttia. Suomen 
osuus oli 0.3 prosenttia.

Ennusteiden mukaan fossiilisten polttoaineiden kuten öljyn, 
hiilen ja maakaasun osuus kasvaa entisestään. Myös energian 
tarpeen arvioidaan kasvavan 50 prosenttia vuoden 2004 tasosta 
vuoteen 2030 mennessä.

Päästömäärät kasvavat nopeimmin Kiinassa, Intiassa ja muissa 
nopeasti teollistuvissa maissa. Aasian päästöjen kasvu kymme-
nessä vuodessa on EU:n kokonaispäästöjen luokkaa. Tämä ei 
tarkoita sitä, etteikö päästöjen vähentäminen olisi myös EU:n 
ja Suomen asia. EU:lla tai Suomella ei kuitenkaan ole omaa il-
mastoa, joten esimerkiksi Euroopan korkealla profiililla markki-
noimat päästövähennykset hukkuvat nopeasti muun maailman 
kasvaviin päästöihin.

Euroopan maat ja suuri joukko muita teollisuusmaita ovat alle- 
kirjoittaneet Kioton sopimuksen. Ne ovat sitoutuneet ilmaston-
muutoksen torjuntaan ja tuoneet keinoihin mukaan muun 
muassa päästökaupan.

Yhdysvallat, Australia ja monet Kaakkois-Aasian maat uskovat 
tekniikan ratkaisevan ongelman päästökauppaa tehokkaammin. 
Ne panostavat erityisesti uuden teknologian kehittämiseen.
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Jotta hiilidioksidipäästöt vähenevät ja uusiutuvien polttoaineiden 
osuus kasvaa, energiankulutustottumusten täytyy muuttua radi-
kaalisti energiaa säästäviksi. Yhtä varmasti tarvitaan suuria inves-
tointeja ja panostuksia teknologian kehittämiseen.

UPM toimii useissa Euroopan maissa, Kiinassa ja Pohjois-
Amerikassa. Globaaleilla markkinoilla paikalliset ja alueelliset 
päätökset vaikuttavat voimakkaasti yhtiön toimintaan. Poliitti-
set päätökset päästökaupasta tai energiantuotannon rakenteen 
muuttamisesta vaikuttavat ratkaisevasti teollisen toiminnan kan-
nattavuuteen.

Globaalisti toimivan yrityksen kannalta maailmanlaajuinen ilmas-
topolitiikka olisi ihannetilanne. Se toisi toimintaympäristöön sel-
keyttä ja ennustettavuutta. Ilmaston lämpeneminen on globaali 
ilmiö. Myös sen torjunnan täytyy olla globaalia.

4.4	 Miten	käy	bioenergian	supervallan?	

Sellutehtaiden talteenottolaitokset ovat perinteisesti olleet ja ovat 
edelleen metsäteollisuudelle merkittäviä bioenergian tuottajia. 
Talteenottolaitoksissa poltetaan sellunkeittoprosessissa syntyvä 
puuperäinen jäteliuos energiaksi. 

Metsäteollisuuden tapa hyödyntää prosesseissa syntyvät sivutuot-
teet energiantuotannossa on tärkeä koko Suomen energiataseelle. 
EU-alueella tuotetaan nykyisin 6.5 prosenttia energiasta uusiutu-
vista lähteistä, kun taas Suomessa uusiutuvan energian osuus on 
peräti 25 prosenttia. Metsäteollisuus tuottaa tästä Suomen uusiu-
tuvasta energiasta nykyään 80 prosenttia. Suomi on bioenergia-
tuotannon supervalta nimenomaan metsäteollisuuden ansiosta.

Biomassan kiinnostavuus hiilidioksidineutraalina energialähteenä 
on kasvanut kaikkialla maailmassa. Avoimilla markkinoilla kiin-
nostuksen lisääntyminen kiristää kilpailua ja nostaa biomassan 
hintaa kaikkien markkinoilla toimivien osalta.

Biomassan energiakäytön lisääminen kiinnostaa myös poliittisia 
päättäjiä. He haluavat hidastaa ilmastonmuutosta lisäämällä hiili-

Kilpailu biomassasta 
kiristyy 

Globaali ilmasto- 
politiikka toisi 

teollisuuden toiminta-
ympäristöön selkeyttä 

ja ennustettavuutta
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dioksidineutraalien polttoaineiden käyttöä ja tukemalla biomas-
san käyttöä energian tuotannossa.

Julkista keskustelua seuratessa saattaa helposti muodostua mie-
likuva, että Suomi on jonkinlainen uusiutuvan energian peräs-
sähiihtäjä, jolla on hurjasti kirittävää ja pulaa hyvistä ideoista. 
Näin ei ole. Olemme kärkikaartissa ja aiomme edelleen parantaa 
suoritustamme.

On kuitenkin nurinkurista, että uusiutuvan energian lisäämiseksi 
haetaan valmennusoppia ja sääntelykeinoja maista, jotka kenties 
jonain päivänä pääsevät Suomen nykytason tuntumaan. Meillä 
on saavutettu korkea uusiutuvan energian taso kustannustehok-
kaasti jo ajat sitten ja ilman erityisiä ohjauskeinoja. 

Voimakkaaseen ohjaukseen uskovien on myös hyvä pohtia, mi-
ten käy bioenergian tuotannon, jos nyt 80 prosenttia Suomen 
bioenergiasta tuottava metsäteollisuus joutuu maksamaan 30 
prosenttia kaikista uusista kaavailluista vihreän sähkön syöttöta-
riffeista. Edistetäänkö uusiutuvan energian tuotantoa parhaiten 
laskuttamalla suurinta bioenergian tuottajaa sadoilla miljoonilla 
euroilla vuosittain?

Vai säädelläänkö metsäteollisuus tariffeilla niin ahtaalle, että lai-
tosten sulkemiset käyvät vääjäämättömiksi? Siinä tilanteessa taan-
tuisi myös Suomen bioenergiatuotanto.

Raaka-aineiden keskellä toimivan metsäteollisuuden ahdistami-
nen ulos Suomesta ei siis parantaisi millään muotoa ilmaston 
tilaa vaan päinvastoin. Politiikan tulisikin tukea monipuolista ja 
järkevää puunkäyttöä. Tämä vaatii malttia ja kokonaiskuvan hah-
mottamista suomalaisilta päättäjiltä.

Päättäjien tulee ymmärtää, että puun jalostus tuotteiksi työllistää 
ja kasvattaa Suomen kansantuotetta enemmän kuin sen käyttö 
yksinomaan energiantuotantoon. Puuraaka-aineen käyttö pape-
rin- ja selluntuotantoon työllistää jopa 13 kertaa enemmän ihmi-
siä kuin saman raaka-aineen energiakäyttö. Lisäarvoa se tuottaa 
kahdeksankertaisesti.

Yksipuolisten tukiratkaisujen sijasta meidän täytyy pohtia, mi-
ten voimme hyödyntää käytettävissä olevan biomassavarannon 

Politiikan tulee tukea 
monipuolista ja järke-
vää puunkäyttöä
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kestävästi ja tehokkaasti parhaalla mahdollisella tavalla – myös 
jatkossa.

UPM on aito esimerkki siitä, miten pitkäjänteinen, eteenpäin 
katsova kehittäminen voi luoda teollisen kokonaisuuden, jossa 
raaka-aineen jalostus ja uusiutuvan energian tuotanto yhdistyy 
optimaalisesti, kestävästi ja ilmaston kannalta myönteisesti.
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5	 Wärtsilä
Teknologia	ja	ilmastonmuutoksen	
hillitseminen

Wärtsilä on edelläkävijä merenkulun ja energia-alan laitteiden, ratkaisujen 
sekä palveluiden toimittajana. Wärtsilä toimittaa laivojen koneisto- sekä 
potkuri- ja ohjausjärjestelmiä kaikentyyppisiin aluksiin ja offshore-sovel-
luksiin, kuten öljynporauslauttoihin. Wärtsilä toimittaa myös voimaloita 
perusvoiman tuotantoon, kuormitushuippujen tasaamiseen ja teollisuu-
den omaan energiantuotantoon. Wärtsilä huoltaa ja kunnostaa sekä laivo-
jen koneistoja että voimaloita.

Wärtsilän liikevaihto vuonna 2006 oli 3.2 miljardia euroa ja henkilöstö-
määrä yli 14 000. Huoltoliiketoiminnan osuus Wärtsilän liikevaihdosta on 
noin 40 prosenttia. Wärtsilä on kansainvälinen yritys, jolla on toimintoja 
lähes 70 maassa.

Ilmastonmuutos on ongelma, johon ei ole yhtä ainoaa oikeaa saati pikaista ratkai-
sua. Uskon kuitenkin, että teknologia voi parhaimmillaan auttaa ratkaisemaan 
monia haasteita, joita ilmastonmuutos ja luonnonvarojen riittävyys asettavat. 
Wärtsilä onkin esimerkki yrityksestä, jonka tavoitteena on kehittää teknisiä so-
velluksia, joista hyötyvät sekä asiakkaat että ympäristö.

Wärtsilä toimii liiketoiminta-alueilla, jotka liittyvät ihmiskunnan perustarpeiden 
tyydyttämiseen. Merikuljetukset mahdollistavat ihmisten ja hyödykkeiden kuljetta-
misen tehokkaasti ja ympäristömyötäisesti. Energiantuotannon lopputuotteet, säh-
kö ja lämpö, ovat puolestaan perushyödykkeitä, joita ilman nykyinen yhteiskunta 
ei tule toimeen.

Wärtsilä on kehittänyt lukuisan määrän ratkaisuja, joilla voidaan vähentää 
syntyvien kasvihuonekaasujen määrä. Yksi viime aikojen merkittävimmistä saa-
vutuksista niin teknologian kuin ympäristönkin kannalta on ollut monipolttoaine-
moottoreiden läpimurto LNG-kuljetusalusten voimanlähteeksi. Tällä yksittäisellä 
ratkaisulla asiakkaidemme yhteenlasketut hiilidioksipäästöt vähenevät vuosittain 
useilla miljoonilla tonneilla verrattuna perinteisin menetelmin kuljetettuun kaa-
suun. Samalla kaasun saatavuus paranee ja kuljetusten ympäristövaikutukset 

Konsernijohtaja	
Ole	Johansson
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Vuonna 2007
- Väestömäärä:

6 mrd.
- 1.6 mrd. ihmistä

ilman sähköä
- Ilmakehän CO2-

pitoisuus: 380 ppm

Nykyinen
luonnonvarojen
tarve

Tulevaisuuden
luonnonvarojen
tarve

Lisätarve

Lisätarve

Energiansäästö ja
energiatehokkuus

Uudet ja vaihtoehtoiset
ratkaisut

+

+

Arvio vuonna 2050
- Väestömäärä: 9 mrd.
- Energiatarve kasvaa 2-3

-kertaiseksi
- 2 mrd. ihmistä kärsii puhtaan

veden puutteesta
- Ilmakehän CO2-pitoisuus:

450 ppm (tavoite)

WärtsiläKäytettävissä olevat luonnonvarat

pienenevät. Merkittävänä kansainvälisenä yrityksenä Wärtsilän toimittamilla 
tuotteilla on täten vaikutusta myös globaaliin ympäristöön. 

Globalisaatio, väestönkasvu ja elintason nousu lisäävät sekä merikuljetusten 
määrää että energian tarvetta tulevaisuudessa. Katson, että Wärtsilän velvolli-
suutena on pyrkiä teknologian keinoin myötävaikuttamaan siihen, että nämä 
yhteiskunnan kannalta elintärkeät toiminnot voivat kehittyä ympäristön kannalta 
kestävällä tavalla.

5.1	 Wärtsilä	mahdollistajana

Ilmastonmuutos, ruoan ja puhtaan veden sekä luonnonvarojen 
riittävyys asettavat kasvulle ja toimintatavoille reunaehdot. Tämä 
on haaste, joka koskettaa niin valtioita, yrityksiä kuin yksittäisiä 
ihmisiäkin ja edellyttää toimenpiteitä kaikilta.

Teknologialla on merkittävä rooli tämän haasteen ratkaisemi-
sessa. Teknologiaa tarvitaan, jotta energiaa ja luonnonvaroja 
voidaan hyödyntää tehokkaasti. Sen avulla voidaan sekä tyydyttää 
lisääntyvä kysyntä että samanaikaisesti hillitä ilmastonmuutosta. 

Kuvio	1	 Teknologian	avulla	luonnonvaroja	voidaan	
	 hyödyntää	tehokkaasti

Lähde: Wärtsilä.



63

YK:n ilmastosopimus on ollut yksi tekijä, joka on kannustanut 
yrityksiä kehittämään ympäristöteknologiaa. Ilmastosopimukseen 
liittyvän Kioton pöytäkirjan edellyttämät päästövähennykset sekä 
sen mukaiset joustomekanismit ovat lisänneet ympäristömyötäi-
sen teknologian kysyntää. Tällaiset signaalit ovat erittäin tärkeitä 
teknologian kehittämisen kannalta ja pohjustavat osaltaan kehite-
tyn teknologian käyttöönottoa.

Wärtsilä toimittaa tuotteitaan kaikentyyppisiin aluksiin ja off-
shore-sovelluksiin. Päätuotteitamme ovat moottorit ja potkuri- 
järjestelmät. Wärtsilällä on vahva markkina-asema kaikilla me-
renkulun pääsegmenteillä. Wärtsilän asemaa markkinoilla vahvis-
taa tuotevalikoiman sekä kokonaisratkaisujen osaamisen lisäksi 
yrityksen maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto. Maail-
man laivakannasta joka kolmas laiva seilaa Wärtsilän voimin.

Merenkulkualalla asiakkaat ovat perinteisesti valinneet koneisto-
ja, jotka ovat luotettavia, pitkäikäisiä sekä kustannustehokkaita. 
Viime aikoina asiakkaat ovat alkaneet korostaa tarvetta myös 
tuotteen elinkaaren aikaiselle tuelle. Asiakkaiden painopistealueet 
kuitenkin vaihtelevat markkinasegmenteittäin. Esimerkiksi kaup-
palaivoissa korostuvat yleensä käyttökustannukset kun taas ris-
teilijäaluksissa usein koneiston luotettavuus. Osa asiakkaista on 
alkanut arvioida myös omien toimintojensa ympäristövaikutuksia 
osana suurempaa kokonaisuutta. Tämä on lisännyt uusimpien 
ympäristöteknologioiden kysyntää.

Hajautetun energiantuotannon sektorilla Wärtsilä on merkittävä 
toimittaja. Wärtsilä tarjoaa voimaloita perusvoimantuotantoon, 
teollisuuden omaan energiantuotantoon sekä sähköverkon 
vakautukseen. Päätuotteita ovat kaasu-, öljy- ja biopolttoaine-
käyttöiset voimalat. Voimala-asiakkaiden tarpeet liittyvät usein 
hyvään hyötysuhteeseen, polttoainejoustavuuteen, alhaiseen 
vedenkulutukseen, hyvään käytettävyyteen ja luotettavuuteen, 
24/7-huoltopalveluihin sekä alhaisiin päästöihin. Asiakkaat ar-
vostavat myös Wärtsilän voimaloiden modulaarisuutta, joka tar-
koittaa sitä, että voimala koostuu itsenäisistä moottoriyksiköistä, 
joita voidaan lisätä tarpeen mukaan. Tällöin rakennuspaikan ym-
päristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Modulaarisuus mahdollistaa 
myös laitoksen joustavan operoinnin ja huollon käytön aikana.

Wärtsilä on meren-
kulun ja energia-alan 
laitteiden, ratkaisujen 
ja palveluiden 
toimittaja
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Pitkäjänteisen työn tuloksena olemme onnistuneet kehittämään 
moottorivalikoiman, jonka moottoreilla on hyvä hyötysuhde ja 
alhaiset päästöt. Näitä moottoreita käytetään sekä merenkulun 
että energiantuotannon sovelluksissa. Hyvä hyötysuhde on tär-
keä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta ja alhaisilla päästöillä 
täytetään tuoteisiimme liittyvät ympäristösäännökset, joista mer-
kittävimpiä ovat Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) ja 
Maailmanpankin säännökset. Näiden säädösten noudattaminen 
muodostaa tuotekehityksemme minimivaatimustason. Pyrim-
me kehittämään tuotteitamme siten, että näitä vaatimuksia on 
mahdollista kiristää jatkuvasti. Katsomme, että tämä on meidän 
velvollisuutemme. Noin puolet tuotekehityspanostuksistamme 
liittyy tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamiseen.

Wärtsilä on kyennyt parantamaan tiettyjen moottoreiden hyö-
tysuhdetta 41 prosentista 50 prosenttiin kolmen viime vuosi-
kymmenen aikana. Tämä on meidän mielestämme merkittävä 
saavutus. Hyötysuhde tarkoittaa sitä osuutta  polttoaineen sisäl-
tämästä energiasta, joka saadaan hyödynnettyä. Hiilidioksipäästöt 
ovat suoraan verrannollisia polttoaineen kulutukseen, eli hyöty-

Hyvä hyötysuhde on 
avain hiilidioksidi-
päästöjen vähentä-

miseen

Kuvio	2	 Wärtsilän	hyötysuhteeltaan	parhaimpien	mootto-	
	 reiden	akselihyötysuhteen	kehitys

Lähde: Wärtsilä.
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suhteen nostolla parannetaan polttoainetaloutta ja siten alenne-
taan hiilidioksidipäästöjä. 

Isojen diesel- ja kaasumoottoreiden hyötysuhde on tyypillisesti 
erittäin hyvä. Sen vuoksi myös niiden CO2-ominaispäästöt ovat 
matalimmat, kun verrataan samalla polttoainelaadulla käyviä eri 
moottorityyppejä keskenään. 

Wärtsilän diesel- ja kaasumoottoreiden hyötysuhde on moottori-
tyypistä riippuen 42–50 prosenttia. Hyvä hyötysuhde saavutetaan 
laajalla moottorin tehoalueella. Hyötysuhde ja teho pysyvät lähes 
muuttumattomina, vaikka ilman lämpötila vaihtelee laajalla alu-
eella. Tämä mäntämoottorin ominaisuus on tärkeä sekä laivoissa 
että voimalaitoksissa. Laivoissa moottorin kuormitus vaihtelee 
suurimman osan ajasta 30–85 prosentin välillä, ja ilman lämpö-
tila saattaa vaihdella paljon vuodenajasta ja maantieteellisestä 
sijainnista riippuen. 

Suurissa voimalaitoksissa hyötysuhdetta voidaan parantaa 
muuttamalla osa pakokaasujen hukkalämmöstä sähköksi. Pako-
kaasujen lämpöenergiaa hyödyntävällä höyrykattilalla ja siihen 

Kuvio	3	 Hyötysuhde	ja	käytettävä	polttoaine	vaikuttavat		
	 hiilidioksidipäästöihin

Lähde: Wärtsilä.
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yhdistetyllä höyryturbiinilla voidaan sähköhyötysuhde nostaa 
noin 55 prosenttiin. Pakokaasujen hukkalämpöä voidaan hyö-
dyntää myös laivoissa, jolloin hyötysuhde paranee parhaim-
millaan jopa 10 prosenttia. Vaihtoehtoisesti osa pakokaasujen 
hukkalämmöstä voidaan käyttää lämpöenergian tuottamiseen. 
Tällaisessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kokonaishyöty-
suhde on 75–90 prosenttia.

Hyötysuhteen parantaminen ja päästöjen alentaminen vähentää 
merkittävästi ympäristön kuormitusta, koska isojen diesel- ja 
kaasumoottoreiden elinkaari on hyvin pitkä, tyypillisesti 25–50 
vuotta. 

Wärtsilän kehittämä monipolttoainemoottori on innovaatio, jolla 
on merkittäviä vaikutuksia myös ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seen. Yrityksen kehittämän teknologian ansiosta asiakkaamme 
voivat käyttää joustavasti samaa moottoria eri polttoaineilla. 
Tämä tarjoaa mahdollisuuden vähentää myös ympäristökuormi-
tusta. Moottorin polttoaineena voidaan aluksi käyttää esimerkiksi 
raskasta öljyä ja myöhemmin maakaasua sen saatavuuden paran-
tuessa. Jopa biopolttoaineiden käyttö on mahdollista.

Maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat noin 25 prosenttia öljyä ja 
noin 40 prosenttia hiiltä pienemmät. Vielä tehokkaammin hiili-

Monipolttoainemootto-
rissa voidaan käyttää 

polttoaineita, jotka 
merkittävästi vähentä-
vät kasvihuonekaasu-

jen päästöjä

Taulukko	1	 Wärtsilän	moottoreilla	on	laaja	polttoaine-	
	 	 valikoima

Lähde: Wärtsilä.

Nestemäiset	öljypoh-	 Kaasumaiset	 Biopolttoaineet
jaiset	polttoaineet	 polttoaineet	 (esimerkiksi)

Kevytöljy	(LFO)	 Maakaasu	(NG)	 Rypsiöljy
Raskasöljy	(HFO)	 Nesteytetty	maakaasu	(LNG)	 Palmuöljy
Raakaöljy	(CRO)	 Paineistettu	maakaasu	(CNG)	 Kookosöljy
Korkeaviskoosiset		 Öljykenttien	sivutuotekaasu	 Biodiesel	(B100)	
pohjaöljyt	 (associated	gas)	
Orimulsion®	 Hiilikenttien	(metaani)	kaasu	
	 (coal	bed	gas)	
Vesi-polttoaine-emulsiot
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dioksidipäästöjä voidaan vähentää uusiutuvien energialähteiden 
käyttöönotolla, esimerkiksi biopolttoaineilla.

Wärtsilä on viime vuosien aikana laajentanut moottoreiden polt-
toainevalikoimaa merkittävästi. Varsinkin biopolttoainemootto-
reiden kysyntä on viime aikoina ollut merkittävä.

Wärtsilä soveltaa uutta teknologiaa myös olemassa oleviin tuot-
teisiin. Tämä mahdollistaa myös olemassa olevien tuotteiden 
ympäristökuormituksen alentamisen. Huoltopalvelumme avulla 
pystymme parantamaan vanhempien moottoreiden suoritusky-
kyä ja laskemaan päästöt uusimpien moottoreiden tasolle. Lisäksi 
muunnamme öljykäyttöisiä moottoreita kaasumoottoreiksi tai 
bioöljymoottoreiksi. Wärtsilän toimittama 154 gigawatin moot-
torikanta, joka vastaa esimerkiksi 154 ydinvoimalan (1 000 me-
gawattia) tehoa, tarjoaa yrityksellemme mahdollisuuden parantaa 
asiakkaidemme koneistojen suorituskykyä ja alentaa ympäristö-
kuormitusta. Tällä on myös maailmanlaajuista merkitystä.

Edellä mainittujen biopolttoainemoottoreiden lisäksi Wärtsilän 
tuotevalikoimaan kuuluvat myös voimakattilalaitokset, joiden 
polttoaineena käytetään biomassaa. Kehittämämme teknologian 
avulla voimme käyttää erilaisia puuperäisiä biopolttoaineita kuten 
kuorta, sahanpurua, puulastuja tai jopa turvetta energialähteinä. 
Tällaisia puuperäisiä biopolttoaineita syntyy puunjalostusteolli-
suuden prosessien sivutuotteina.

Tulevaisuuden energiantuotantomarkkinoilla tullaan kiinnittä-
mään yhä enemmän huomioita tehokkuuteen ja ratkaisuihin, 
jotka tukevat kestävää kehitystä. Tähän haasteeseen vastaten 
olemme kehittäneet  polttokennoteknologiaa hajautetun energi-
antuotannon ja laivasovellusten markkinoille vuodesta 2000 läh-
tien. Polttokenno on puhdas, tehokas ja luotettava tapa tuottaa 
sähköä ja lämpöä. Polttokennossa polttoaineen energiaa muun-
netaan suoraan sähköksi.

Wärtsilä suunnittelee tuovansa markkinoille ensimmäisen kau-
pallisen koelaitteistonsa 50 kilowatin teholuokassa seuraavan 
parin vuoden aikana. Ensimmäinen biokaasusovellus toimitetaan 
Vaasan asuntomessujen yhteyteen kesällä 2008 tuottamaan säh-
köä ja lämpöä Vaasan kaupungin verkkoon. Toinen pilottisovel-

Elinkaarenaikaisella 
tuella vähennetään 
ympäristön kuormi-
tusta

Puuperäiset poltto- 
aineet toimivat voima-
kattilalaitosten  
energialähteinä

Polttokenno on puhdas 
ja tehokas tapa tuottaa 
sähköä ja lämpöä
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lus toimitetaan vuonna 2008 ruotsalaisen autolautan käyttöön. 
Tuoteyksiköiden kaupallistaminen voimala- ja laivasovelluksiin 
on ajankohtaista seuraavan vuosikymmenen alusta lähtien.

5.2	 Merenkulun	hiilidioksipäästöjä	
voidaan	alentaa

Wärtsilän kehittämien ja valmistamien moottoreiden ja potku-
rijärjestelmien tehtävänä on muuttaa polttoaine-energia laivan 
liike-energiaksi. Täten tuotteemme vaikuttavat suoraan laivan 
suorituskykyyn ja suuren moottorikannan vuoksi koko meren-
kulkualaan.

Wärtsilä on alallaan edelläkävijä ja teknologiajohtaja, mikä edel-
lyttää meiltä uusia kilpailukykyisiä, innovatiivisia ja tehokkaita so-
velluksia. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tuotteidemme 
tehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä ja tästä syystä teemme 
yhteistyötä myös merkittävimpien kilpailijoidemme kanssa. Pa-
nostamme sekä uusiin innovaatioihin että olemassa olevien tuot-
teiden ja sovelluksien kehittämiseen. Yleensä merkittävimmät 
suorituskyvyn parannukset saavutetaan kuitenkin uutta teknolo-
giaa kehittämällä. Innovaatiot voivat johtaa niin suuriin teknisiin 
harppauksiin, että samalla koko liiketoimintaympäristö muuttuu. 
Yhtenä tällaisena esimerkkinä voidaan mainita Wärtsilän moni-
polttoainemoottoreiden lanseeraus merenkulun markkinoille.

Yksittäisen komponentin suorituskyvyn parantaminen ei aina 
riitä, kun tavoitellaan merkittäviä parannuksia. Tavoiteltaessa 
parempaa hyötysuhdetta ja vähäisempiä päästöjä onkin järke-
vämpää tarkastella yksittäisten komponenttien sijaan koko laivaa. 
Olemme kehittäneet laivoihin tehokkaita koneistoja ja ratkaisuja 
laivojen kokonaishyötysuhteiden parantamiseksi.

Asiakkaan polttoaine- ja teknologiavalinalla laivan suunnitte-
luvaiheessa on merkittävimmät vaikutukset laivan ympäristö-
kuormituksiin. Koneistoratkaisuja kehittämällä vähennetään 
ympäristökuormitusta, mutta ei samassa mittakaavassa kuin 
suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä. Wärtsilän markkinoille 
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tuomien ratkaisujen avulla asiakkaan polttoainevalikoima on laa-
jentunut.

Monipolttoaine- 
moottorit ovat olleet 
läpimurto

Polttoainevalinnalla	on	vaikutusta

Oheinen laskelma osoittaa, että käytettävän polttoaineen valinnalla on 
merkittävä vaikutus päästöihin. Mikäli Turku-Tukholma -väliä seilaavat 7 
alusta käyttäisivät raskaan polttoöljyn sijaan nesteytettyä maakaasua, ale-
nisivat hiilidioksipäästöt reilut 30 prosenttia. Vuositasolla yhteenlaskettu 
päästöalenema olisi noin 112 000 tonnia. Tämä vastaa noin 35 000 hen-
kilöauton yhteenlaskettua vuosittaista CO2-päästöä (ominaispäästö: 160 
g/km ja kilometrilukema: 20 000 km/a).

Wärtsilä ryhtyi kehittämään kaasumoottoreita jo 1980-luvun 
puolessa välissä ja julkisti ensimmäiset voimalamoottorisovelluk-
set 80-luvun lopussa. Sovelluskohteiden laajentuessa moottoreita 
jatkokehitettiin ja uusia markkinoita löytyi 1990-luvun puolivälis-
sä Pohjanmereltä, jossa tätä teknologiaa sovellettiin myös aluk-
siin, joita käytettiin öljynetsintässä. Wärtsilä huomasi jo tuolloin 
teknologian mahdollisuudet myös kaasunkuljetusaluksissa.

Maakaasua kuljetetaan yleensä siirtoverkoston kautta. Pitkillä 
etäisyyksillä, kuten mannertenvälisissä kuljetuksissa suositaan 
kuitenkin niin sanottua LNG-laivausta, jolloin kaasu nesteyte-
tään (LNG = Liquified Natural Gas). Kuljetuksen aikana pieni 
osa lastista höyrystyy ja se voidaan käyttää polttoaineena aluksen 
koneistossa.

Teknisistä syistä LNG-alukset ovat viime vuosiin saakka käyttä-
neet 1960-luvulla ja sitä aiemmin kehitettyä tekniikkaa eli höyry-
kattilalaitosta ja höyryturbiiniin kytkettyä propulsiojärjestelmää. 
Tässä koneistojärjestelmässä voidaan höyrystynyt kaasu hyö-
dyntää polttoaineena, vaikkakin melko huonolla hyötysuhteella. 
Kauppalaivasto alkoi jo 1960-luvulla siirtyä dieselmoottoritek-
nologiaan, mikä paransi laivojen polttoainetaloutta merkittävästi. 
LNG-aluksissa vastaavaa kehitystä ei tapahtunut, koska diesel-
teknologia ei kyennyt hyödyntämään höyrystynyttä kaasua polt-
toaineenaan.
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Ensimmäinen kaasumoottorisukupolvi oli tarjolla jo 1990-luvun 
puolessa välissä. Aika oli kuitenkin kypsä uuden teknologian lä-
pimurrolle vasta vuosikymmen myöhemmin, jolloin teknologia 
oli kehittynyt edelleen ja energian hinta noussut. Energiayhtiöi-
den ilmoitukset mittavista investointiohjelmista tukivat läpimur-
toa.

Vuosien 2002–2006 aikana Wärtsilä muutti LNG-teollisuutta 
monipolttoainemoottoreillaan. Myimme yli 200 monipolttoai-
nemoottoria yli 50 laivaan. Ensimmäiset näistä laivoista ovat jo 
käytössä, ja loput tulevat käyttöön asteittain niiden valmistuttua 
Aasian telakoilta. Tällöin LNG-laivoja tulee olemaan käytössä 
noin 300.

Muutoksen vaikutukset ovat merkittäviä. Uutta tekniikkaa käyt-
tämällä näiden laivojen hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään 
yhteensä yli 2 miljoonaa tonnia vuodessa verrattuna tilanteeseen, 
jossa laivoissa sovellettaisiin perinteistä tekniikkaa.

Energiatehokkuuden ja ympäristösuorituskyvyn ansiosta uudelle 
tekniikalle on löytynyt tarvetta myös offshore-tukialuksissa ja 
öljyntuotantolautoissa. Wärtsilä uskoo, että samaa teknologiaa 
voidaan hyödyntää myös risteily- ja autolautoissa kaasun saata-
vuuden parantuessa ja jakeluverkoston kehittyessä.  Näin ollen 
Wärtsilä pystyy vaikuttamaan merkittävällä tavalla merenkulun 
päästöihin myös kansainvälisellä tasolla.

5.3	 Ratkaisuja	energiakysymyksiin

Wärtsilän tarjoamissa voimaloissa voidaan käyttää nestemäisiä, 
kaasumaisia tai kiinteitä polttoaineita. Vuosittain näitä voimaloita 
rakennetaan noin 2 000 megawatin edestä. Tämä vastaa globaa-
listi noin 1.5 prosenttia uusista voimaloista, mutta vain noin 0.05 
prosenttia kaikista olemassa olevista voimalaitoksista. Maailman 
voimalaitoskanta on noin 4 000 gigawatin suuruinen. 

Yleisesti voidaan todeta, että jo käytössä olevien laitosten määrä 
on niin suuri suhteessa uusien laitosten rakennusmääriin, että 
laitoskannan uudistaminen vaikuttaa varsin hitaasti maailman 



71

energiarakenteeseen ja sitä kautta päästöihin. Mikäli kaikki uu-
det voimalat rakennettaisiin pelkästään korvaamaan vanhoja 
laitoksia, kuluisi noin 30 vuotta ennen kuin rakennemuutos olisi 
toteutettu. Tosiasiassa vaadittava aika on pitempi: nykytilanteessa 
pääosa voimalaitoksista rakennetaan kattamaan voimakkaasti 
kasvavaa sähkönkulutusta. Energiarakenteen muutos ja päästöjen 
vähentäminen edellyttääkin pitkän tähtäyksen ajattelua niin polii-
tikoilta kuin teollisuudelta ja kuluttajilta.

Haluamme osaltamme tukea tehokasta energiantuotantoa, joka 
perustuu hyvään hyötysuhteeseen, sähköntuotannon hajautta-
miseen sekä yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon. Tar-
joamme myös fossiilisten polttoaineiden rinnalle uusiutuviin 
luonnonvaroihin pohjautuvia uusia ratkaisuja, jotka pitkällä täh-
täimellä luovat pohjaa kestävälle kehitykselle.

Fossiilisten polttoaineiden käytössä on pyritty lisäämään maa-
kaasun osuutta, koska se on rikki- ja muiden paikallispäästöjen 
suhteen puhdas polttoaine. Sen käyttö aiheuttaa myös fossiilisista 
polttoaineista selkeästi vähiten kasvihuonekaasuja. Tämä on ollut 
yksi menestystekijä Wärtsilänkin voimalaratkaisuissa. Toisaalta 
samaan aikaan on todettava, että maakaasua ei voida ajatella 
ratkaisuksi kaikkiin sovelluksiin. On olemassa alueita, kuten esi-
merkiksi Karibian saaret, joissa on järkevintä käyttää nestemäisiä 
polttoaineita kuten raskasta polttoöljyä. Raskas polttoöljy on 
tunnetusti energiatiheydeltään tehokkain tapa kuljettaa ja varas-
toida energiaa.

Euroopan unionin jo vuonna 1997 asettama tavoite nostaa uu-
siutuvan energian suhteellinen osuus vuoteen 2010 mennessä 21 
prosenttiin sähköntuotannossa on luonut ilmapiirin, joka antaa 
mahdollisuuden tuoda markkinoille uudenlaista teknologiaa. 
Hyviä esimerkkejä ovat raakakasviöljyä käyttävät voimalaitokset 
sekä kiinteillä puupolttoaineilla toimivat laitokset.

Energiantuotantoa ja siihen sovellettavia teknologioita ohjaillaan 
myös lainsäädännöllä. Esimerkkinä on EU:n päästölainsäädän-
tö, joka on keskittynyt vähentämään alueellisia päästöjä, jopa 
hyötysuhteen kustannuksella. Toivomme, että tulevaisuudessa 
lainsäädännössä huomioidaan paremmin maailmanlaajuinen ko-
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konaiskuva. Alueellisten päästöjen merkitystä ei tule ylikorostaa 
maailmanlaajuisten päästöjen kustannuksella. Tämä on Suomen 
ja koko Euroopan edun mukaista.

Japani on tunnetusti edelläkävijä hajautetussa sähköntuotannos-
sa, mikä tarkoittaa energian tuottamista lähellä loppukäyttäjää. 
Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme olleet luomassa maa-
kaasuvoimaloille uusia, entistä tehokkaampia toimintamalleja, 
pääosin Tokion ja Osakan kaasuinfrastruktuurin ympärille. Tä-
hän mennessä olemme toimittaneet tällaisia laitoksia jo yli 300 
megawatin verran.

Maakaasuvoimalamme on tyypillisesti suunniteltu tuottamaan 5–
15 megawatin tehosta sähköä. Voimalasovelluksissa voidaan hyö-
dyntää myös höyryn ja veden lämpöenergiaa. Käyttäjän tarpeet 
määrittävät lämmön talteenottoratkaisut. Ne voivat vaihdella 
kylmäntuotannosta prosessihöyryyn. Olennaista on maakaasun 
puhtaus, joka mahdollistaa sen käytön taajamissa, lähellä ihmisiä. 
Tärkeää on myös se, että voimme käyttää polttoaineen syöttöön 
jo olemassa olevaa kaasun jakeluverkkoa.

Italia asetti muiden Euroopan unionin maiden lailla vuonna 
1997 oman haasteellisen tavoitteensa nostaa uusiutuvien energia-
lähteiden osuus sähköntuotannossa 16 prosentista 25 prosenttiin 
vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi luotiin tu-
kirakenne, joka mahdollistaa kalliimpien teknologioiden ja polt-
toaineiden käytön. Tämän toivottiin syntyttävän kilpailukykyistä 
teollisuutta tulevaisuudessa. 

Italia on tunnettu kasviöljyjen tuottaja ja soveltaja. Niinpä on 
luonnollista, että Italiassa juuri kasviöljyjen ympärille syntyi ener-
giantuotantomalli. Wärtsilä tarjosi tähän tarkoitukseen hyvän 
hyötysuhteen polttomoottoripohjaista teknologiaa ja pienestä, 
vain 24 megawatin pilottilaitoksesta onkin versonut jo varsin 
mittava, lähes 1 gigawatin kokonaismarkkina.

Italiassa toimivat laitokset käyttävät pääosin raakaa palmuöljyä, 
jonka saatavuus on tänään varsin hyvä moniin muihin kasviöl-
jyihin verrattuna. Toisaalta sen kysynnän kasvu on kiihtymässä, 
sillä biomassan hyödyntämistä pyritään lisäämään monilla eri 
sektoreilla, muun muassa liikenteessä.

Uudistuvia energia- 
lähteitä Italiassa

Hajautettua sähkön- 
ja lämmöntuotantoa 
kaasulla japanilai- 

sittain
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Wärtsilän kehittämän teknologian etuna on se, että energialäh-
teenä on mahdollista käyttää jalostamattomia kasviöljyjä. Tämän 
ansiosta polttoaineen valmistukseen (kasteluun, puristamiseen 
ja kuljetukseen) tarvitsee käyttää vain vähäisiä määriä energiaa. 
Raakakasviöljyt poikkeavatkin tässä suhteessa olennaisesti esi-
merkiksi etanolista ja biodieselistä, joiden valmistukseen käyte-
tään runsaasti energiaa. Raakakasviöljyillä tuotettu energia ei siis 
pelkästään ole uusiutuvaa, vaan oikein tuotettuna se on myös 
neutraalia kasvihuonepäästöjen suhteen eli se ei lisää kasvihuo-
nekaasupäästöjä. 

Pohjoismaissa on totuttu siihen, että vesivoima toimii sähkö-
verkkomme joustavana perustana kaikissa olosuhteissa. Sitä on 
mahdollista hyödyntää niin taajuussäädössä kuin lämpövoiman 
varavoimana yksittäisten laitosten häiriötilanteissa. Brasilias-
sa tilanne on hieman toinen, sillä noin 90 prosenttia sähköstä 
tuotetaan vesivoiman avulla ja vain 10 prosenttia erilaisilla läm-
pövoimaratkaisuilla. Tämän vuoksi vesivoimalle tarvitaan vara-
järjestelmä, sillä sen käytettävyys riippuu sademääristä ja sateiden 
ajankohdista.

Brasilia onkin aloittanut määrätietoisen varavoiman rakennus-
ohjelman, joka jatkuu useita vuosia eteenpäin. Yksi varavoima-
ratkaisu perustuu raskasöljyn käyttöön, sillä sen kuljettaminen ja 
varastoiminen on helppoa ja lisäksi se on brasilialaisittain koti-
mainen polttoaine. Omavaraisuus on yksi olennaisista kysymyk-
sistä brasilialaisessa energiapolitiikassa.

Wärtsilä on perinteisesti vahva raskasöljypohjaisten laitosten toi-
mittaja. Vuosien tuotekehityksen tuloksena voimme nyt tarjota 
ratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvä hyötysuhde, helppokäyttöisyys 
ja ympäristömyötäisyys.  Nämä voimalat eivät kuluta vettä tai 
muuten rasita vesistöjä ja niiden paikalliset ympäristövaikutukset 
voidaan minimoida. Mielestämme Brasilian malli on hyvä esi-
merkki siitä miten fossiiliset polttoaineet oikein hyödynnettynä 
tukevat uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä ja ovat osa kestävää 
kehitystä.

Muuttuvassa maailmassa monet investoinnit joutuvat ennalta 
arvaamattomien muutosten kohteiksi. Tiukkenevat ympäristö-

Vesivoiman varavoima 
on öljyvoima Brasili-
assa
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vaatimukset tai suuret heilahdukset polttoaineiden hinnoissa 
voivat tehdä voimalaitoksista kannattamattomia. Näissä tilan-
teissa laitoksen elinikää voidaan pidentää olennaisesti siirtymällä 
käyttämään uutta polttoainetta. Täten olemassaolevaa, sinällään 
hyvää tekniikkaa ei tarvitse purkaa, vaan se voidaan muuttaa vas-
taamaan uutta tilannetta.

Hyvä esimerkki muutosprojektista on Cerestarin laitos Saksassa. 
Aikanaan tämä noin 30 megawatin laitos rakennettiin toimimaan 
raskaalla polttoöljyllä, mutta tiukkenevien ympäristövaatimusten 
takia laitos kannatti muuttaa toimimaan maakaasulla. Samalla vä-
henivät sekä paikalliset päästöt että kasvihuonepäästöt. Kyse on 
tuotteen uusiokäytöstä, mikä osaltaan tukee kestävää kehitystä.

5.4	 Ilmastonmuutoksen	hillintä	on	
meidän	käsissämme

Teknologialla on ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeisin rooli. 
Tämän vuoksi jo olemassa olevan teknologian hyödyntämisen 
ja uuden teknologian kehittämisen tulisi muodostaa ilmaston-
muutoksen torjunnan keskeisen osan. Toimenpiteet ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi edellyttävät visiota niin päättäjiltä kuin 
teknologiaa kehittäviltä yrityksiltä. Edelläkävijöiden merkitys 
tulee jatkossa korostumaan entisestään.

Ilmastonmuutos on kuitenkin koko ihmiskunnan yhteinen on-
gelma, jonka ratkaisuun kaikkien maiden, yritysten ja yksittäisten 
ihmisten on osallistuttava. Viranomaisten tulee asettaa selkeät il-
mastotavoitteet ja tukea uusien teknologioiden kehittämistä sekä 
edistää niiden käyttöönottoa. Maailmanlaajuiseen haasteeseen 
voidaan vastata ainostaan muodostamalla yhtäläinen ja oikeu-
denmukainen kansainvälinen toimintaympäristö, jossa kaikkia 
osapuolia kannustetaan kestävään kehitykseen.

Yritykset voivat vaikuttaa ihmisten päätöksiin esimerkiksi kehit-
tämällä ja tarjoamalla markkinoille ympäristömyötäisiä tuotteita, 
jotka edistävät kestävää kehitystä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. 
Yksittäisellä ihmisellä on kuitenkin merkittävin rooli ilmaston-

Öljystä kaasuun –  
vaihtokauppa Saksassa
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Jokainen	voi	vaikuttaa	energian	kulutukseen

Hehkulampun valohyötysuhde on noin 5 prosenttia. Keskimääräinen 
sähköntuotannon hyötysuhde on noin 39 prosenttia ja sähkön jakelun 
hyötysuhde noin 93 prosenttia. Kokonaisvalohyötysuhteeksi syntyy näin 
alle 2 prosenttia, eli kääntäen 98 prosenttia menee harakoille.

Vaihtamalla 100 W hehkulamppu 21 W energiansäästölamppuun nousee 
kokonaisvalohyötysuhde jo lähes 9 prosenttiin.

Käyttäen yllämäinittuja hyötysuhteita, 100 Watin hehkulampun poltta-
miseen 24 tunnin ajan palaisi polttoöljyä yli puoli kiloa. Vastaavasti ener-
giansäästölamppu tarvitsisi vain noin 100 grammaa. 

muutoksen hillinnässä. Jokainen ihminen voi omalla toiminnal-
laan ja valinnoillaan ohjata toimintaympäristöään.

Wärtsilän vastuuna alansa edelläkävijänä on tuottaa kehittyneitä 
ratkaisuja, jotka vähentävät asiakkaiden ympäristökuormitusta. 
Tämä on Wärtsilän keskeisin rooli ilmastonmuutoksen hillinnäs-
sä.
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6	 Loppuanalyysi
Professori	Atte	Korhola,	Helsingin	
yliopisto

Hiilidioksidipäästöjen 
kasvu on nopeutunut

Ympäristömuutoksen professori Atte Korhola kommentoi ilmastonmuu-
toksen nykytilannetta ja raportissa mukana olevien yritysten panosta sekä 
keinoja sen hillitsemiseksi.

6.1	 Ilmastonmuutos	on	vakava	haaste

Ilmastonmuutos on vakava haaste koko ihmiskunnalle. Ihmis-
ten tuottamat päästöt lisäävät kasvihuonekaasujen pitoisuuksia 
ilmakehässä, mikä lämmittää maapallon ilmastoa. Vuoden 2000 
jälkeen maailman taloudellisen toiminnan hiili-intensiteetti kään-
tyi nousuun, mikä johtuu etupäässä nopeasti kehittyvien maiden 
tuotannon lisääntymisestä ja niiden käyttämästä vanhentuneesta 
teknologiasta. Tämän seurauksena myös hiilidioksidipäästöt ovat 
kasvaneet voimakkaasti: kun vielä 90-luvulla päästöt lisääntyivät 
noin 1.1 prosenttia vuodessa, ovat ne vuosituhannen vaihteen 
jälkeen kasvaneet keskimäärin 3.3 prosenttia vuodessa (ks. kuvio 
1b). Kiinan päästöt vastaavat yksin noin 60 prosenttia viime vuo-
sien CO2-kasvusta.

Vuosina 2005 ja 2006 maapallon kokonaispäästöt olivat suurem-
pia kuin IPCC:n pessimistisin arvio päästöjen kasvusta (ks. kuvio 
1b). Päästöjen nopea lisääntyminen merkitsee lämpötilojen voi-
makasta nousua. Nykyvauhtimme tukee IPCC:n huolestuttavinta 
skenaariota, jonka mukaan maapallon keskilämpötilan nousu 
olisi noin neljä astetta vuosisadan loppuun mennessä. Pohjoisilla 
alueilla lämpenemisen ennustetaan olevan jopa kaksi kertaa muu-
ta maapalloa voimakkaampaa.
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Kuvio	1b	 Päästöjen	kehitys	1990-luvulta	nykyhetkeen	kah-	
	 den	eri	tutkimuslaitoksen	(CDIAC	ja	EIA)	las-		
	 kentamalleihin	perustuen.	Vuoden	2006	päästöt		
	 ylittivät	pessimistisimmän	mallin	päästöarvot.

Kuvio	1a	 Maapallon	hiilidioksidipäästöjen	kehitys	1850-	
	 luvulta	lähtien	ja	IPCC:n	esittämät	eri	vaihto-	
	 ehtoskenaariot	päästöjen	kehitykselle	tulevaisuu-	
	 dessa

Lähde: PNAS.
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Toistaiseksi siis kaikki toimet päästöjen rajoittamiseksi ovat ol-
leet tehottomia. Tämänhetkisillä keinoilla, joilla hillitään ilmas-
tonmuutosta ja tuetaan kestävää kehitystä, maailmanlaajuiset 
kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvamistaan seuraavien vuosi-
kymmenien ajan. Maailman energiajärjestö IEA arvioi, että riip-
puvuus fossiilisista polttoaineista jatkuu ainakin vuoteen 2030. 
Tarvitaan uudenlaista energiapolitiikkaa ja huomattavasti nykyis-
tä tehokkaampia keinoja päästöjen vähentämiseksi.

EVAn ilmastoraportin tavoitteena on vastata Suomessakin esiin 
nousseeseen toivomukseen, että suurten kansainvälisten yritysten 
olisi otettava vastuuta ja ryhdyttävä ilmastonmuutosta torjuviin 
toimenpiteisiin. Tämän toiveen – sekä yllä kuvatun päästöjen 
ennakoitua nopeamman kasvun – valossa on mielenkiintois-
ta tarkastella, miten suomalaiset kansainväliset suuryritykset 
suhtautuvat ilmastonmuutoksen ja päästöjen jatkuvan kasvun 
tuomiin haasteisiin. Minkälaisia keinoja yritysjohtajat esittävät 
päästöjen leikkaamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan?  

Yritysjohtajat ovat tehneet perusteellista työtä analysoidessaan 
yritystensä ilmastonmuutosta koskevia strategioita ja toimin-
tamalleja. He ovat myös kirjoittaneet asiantuntevasti. Kaikki 
yritysjohtajat näkevät ilmastonmuutoksen vakavana ongelmana 
ja suhtautuvat myönteisesti, jopa intohimoisesti, sen ratkaisemi-
seen. Yritysten profiilia ja toimintaa on pitkäjänteisesti pyritty 
sopeuttamaan ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin ja haas-
teisiin. On pohdittu ja kehitetty konkreettisia keinoja, joilla yritys 
voisi olla mukana päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutok-
sen torjunnassa.

Kaikki yritykset korostavat teknologiaratkaisujen keskeistä roo-
lia päästöjen vähentämisessä. Outokummulla se on merkinnyt 
muuan muassa vähäpäästöisen ja energiatehokkaan valmistus-
tekniikan kehittämistä ferrokromin tuotannossa, Fortumilla 
osallistumista hiilen talteenottoon ja varastointiin (CCS) liittyvien 
teknologioiden kehitykseen, Wärtsilällä tehokkaampien ja vä-
hemmän kuluttavien monipolttoainemoottoreiden valmistamista, 
Rautaruukilla uusien masuunitekniikoiden ja ympäristöystävälli-
sen teknologian kehittämistä niin rakentamisessa kuin teräksen ja 

Teknologia on yritysten 
ratkaisu päästöongel-
maan
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komponenttien valmistuksessa ja UPM:llä uusien biopohjaisten 
polttoaineiden kehitystä ja hyödyntämistä.

Energiatehokkuuden kasvattaminen on yritysten selkeä ykkös-
prioriteetti: ne haluavat olla mukana energiatalouden kannalta te-
hokkaampien ratkaisujen kehittämisessä. ”Nuukuus ja tehokkuus 
kuvaavat parhaiten suhdettamme biomassaan” (UPM). ”Ferro- 
kromituotantomme energian kulutus on lähellä teoreettista  
minimiä” (Outokumpu). Kansainvälisessä vertailussa suomalais- 
yritykset pärjäävätkin tällä rintamalla hyvin.

Yritysten osaamista voisi korostaa vieläkin voimakkaammin. Yri-
tykset voisivat näyttää selvästi, kuinka paljon parempia olemme 
esimerkiksi ominaispäästöjen osalta suhteessa muihin maihin 
yritysten edustamilla sektoreilla. Jos teollisuusyritystemme omi-
naispäästöt ovat maailman alhaisimmat, voitaisiinko tätä osaa-
mista käyttää vielä selvempänä kilpailuetuna suhteessa muihin 
yrityksiin?

6.2	 Yrityksiltä	kaivataan	visioita

Yritysten linjaukset kohdistuvat pääasiassa nykyhetkeen tai lähi-
tulevaisuuteen. Vaikka pörssiyhtiön toimitusjohtajan onkin vai-
kea ryhtyä irrottelemaan, olisi ollut mielenkiintoista kuulla, miten 
yritykset ottavat pitemmän aikajänteen huomioon toiminnassaan 
ja strategioissaan. Seuraavien kahden tai kolmen vuosikymmenen 
aikana tehtävillä päästöjen hillintätoimilla tulee olemaan suuri 
vaikutus mahdollisuuksiin saavuttaa alhaisia kasvihuonekaasujen 
pitoisuustasoja; vuosisadan puoliväliin mennessä saastuttavista 
energialähteistä tulisi käytännössä päästä kokonaan eroon. Pääs-
tökaupassa puhutaan 5–10 vuoden, EU-neuvotteluissa 12–15 
vuoden aikaperspektiivistä ja vielä toistaiseksi melko vaatimatto-
mista päästötavoitteista.

Teksteissä on vakuuttavasti esitelty jo tehtyjä toimia ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi. Niihin olisi kuitenkin kaivannut lisää 
selkeitä ja konkreettisia tulevaisuuden tavoitteita energiankulu-
tuksen ja päästöjen vähentämisen osalta. Miten pitkälle teräs-
tuotannossa on mahdollista mennä kierrätysteräksen käytössä? 

Pidemmän aikavälin 
suunnitelmat puuttuvat



81

Kuinka korkealle diesel- ja kaasumoottoreiden hyötysuhde voi-
daan tulevaisuudessa nostaa? Miten tuotteiden ja komponettien 
toimitusketjuja ja käsittelymenetelmiä voidaan kehittää kohti 
nollapäästöjä? Millaisia konkreettisia tulevaisuuteen ulottuvia 
energiaratkaisuja yritykset ovat tekemässä? Onko yrityksillä sel-
keää strategiaa ilmastonmuutoskysymyksissä ja miten yritykset 
pyrkivät ennakoimaan tulevaisuutta ja sen tuomia riskejä?

EU:n viime kevään huippukokouksen päätöksiä, erityisesti pää-
töstä nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 20 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä, on käsitelty teksteissä yllättävän vähän. 
Päätökset luovat yrityksille runsaasti uusia toimintamahdolli-
suuksia, mutta niiden vaikutuksia erityisesti perinteiselle met-
säteollisuudelle ei ole välttämättä täysin sisäistetty. Euroopan 
taloudellisen komission ECE:n, YK:n elintarvike- ja maatalous-
järjestön FAO:n sekä Hampurin yliopiston uusi tutkimus esittää, 
että bioenergian lisäystavoitteet ovat johtamassa massiiviseen 
puupulaan Euroopan markkinoilla. Puun kysynnän ja tarjonnan 
välisen vajeen arvioidaan olevan jopa 450 miljoonaa kuutio-
metriä vuonna 2020. Mikäli puun energiakäyttö syö merkittäviä 
määriä teollisuuden puusta, metsäteollisuuden kilpailuasema voi 
olennaisesti heikentyä Suomessa ja Euroopassa.

Ilmastotavoitteiden olisi oltava mahdollisimman selkeitä. Kun 
yritys tekee ilmasto-ohjelmansa mukaisia toimia päästöjen vä-
hentämiseksi tai investointeja esimerkiksi uusiin tuotantokoneis-
toihin tai tutkimukseen ja kehitykseen, sen voidaan katsoa olevan 
ilmastopoliittisesti taitava. Tehtyjen päätösten selittäminen vasta 
jälkikäteen ilmastopoliittiseksi eleeksi ei ole suunnitelmallista 
proaktiivisuutta, vaan kyseessä saattaa olla ”hannuhanhimai-
nen” onnekkuus. Tulee kuitenkin muistaa, että vain lopputulos 
ratkaisee: ilmakehän kannalta on yhdentekevää mistä syistä 
päästövähennykset on lopulta tehty, pääasia on, että ne tehdään. 
Esimerkiksi energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen 
ovat aina kannattavia toimenpiteitä paitsi päästöjen vähentämi-
sen myös yrityksen tuottavuuden näkökulmasta.

Maailman energiajärjestö IEA arvioi uusimmassa raportissaan, 
että fossiilisten energialähteiden käyttö kasvaa vuoteen 2030 
mennessä niin voimakkaasti, ettei ilmastonmuutosta voida enää 

Selkeämpiä tavoitteita 
kaivataan
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kokonaan pysäyttää. Siksi pitää valmistautua paitsi hillitsemään 
ilmastonmuutosta myös sopeutumaan sen tuomiin muutoksiin 
kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat luonnollisesti teolli-
suudenalasta riippuen. Ilmastonmuutos vaikuttaa muun muassa 
tuotteiden kysyntään, niiden hintaan, raaka-aineiden saatavuu-
teen ja tuotantokustannuksiin. Energiasektorilla vaikutukset 
ulottuvat energiantuotannon turvallisuudesta voimalaitosten ja 
energiansiirtoverkkojen kestävyyteen. Myös muutokset luon-
nonoloissa kuten valtamerien pinnankorkeudessa, Jäämeren 
jääpeitteessä (kansainvälisen meriliikenteen kautta), metsien 
koostumuksessa, sateisuudessa tai sään ääri-ilmiöissä voivat 
muuttaa teollisuuden toimintaympäristöä nopeasti. Ilmaston-
muutokseen sopeutuminen edellyttää ensi vaiheessa sopeutumis-
tarpeen kartoittamista eri teollisuudenaloilla. Tällainen kartoitus 
vaikuttaisi olevan yrityksissä vasta aluillaan.

Ripaus visionäärisyyttä olisi tehnyt kaikkiaan hyvää esityksille: 
Miten yritykset näkevät itsensä 50 vuoden päästä tällaisen glo-
baalin ”vallankumouksen” jälkeen, joka on lähtenyt liikkeelle 
ilmastonmuutoksen myötä? Miten Suomesta tehdään energia-
tehokkuuden, uusien teknologiasovellusten ja bio-osaamisen 
suurvalta, vielä paljon enemmän kuin mitä se nyt on? Mikä on 
tutkimus- ja kehitystoiminnan rooli tulevaisuudessa? Onko UPM 
jatkossa enää ensisijaisesti paperi- ja puutuotteita valmistava yri-
tys vai pikemminkin globaali bioenergian tuottaja? Mihin ener-
gialähteisiin Fortum nojaa perinteisten vesivoiman ja bioenergian 
lisäksi? Ovatko yritykset voittajia vai häviäjiä? Miten kotimarkki-
noita kehitetään ja sopeutetaan tähän muutokseen?

6.3	 EU:n	päästökauppajärjestelmä	
tulilinjalla

Teoriassa yritykset näkevät päästökaupan nerokkaana ja kus-
tannustehokkaana ohjauskeinona vähentää kasvihuonekaasu-
päästöjä. EU:n päästökauppajärjestelmä nykymuodossaan on 
kuitenkin suomalaisille raskaan teollisuuden yrityksille selvästi 

Sopeutumistarpeen 
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ongelmallinen: sitä luonnehditaan epäonnistuneeksi sen alueelli-
suuden ja kannustamattomuuden vuoksi. Koska ilmastonmuutos 
on maailmanlaajuinen ilmiö, pitäisi päästökaupankin olla maail-
manlaajuinen järjestelmä, jossa päästöoikeuksien jako tapahtuisi 
oikeudenmukaisesti, tehokkuuteen perustuen.

Fortumia ja Wärtsilää lukuun ottamatta yritysjohtajat suomivat 
teksteissään päästökauppaa kovin sanoin ja monessa suhteessa 
oikeutetusti: se ei ota huomioon yritysten niin kutsuttuja varhai-
sia toimia, jo aiemmin tehtyjä päästöjä vähentäviä investointeja 
eli päästötehokkuutta.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla sähkönmyyjät voivat nostaa 
myös CO2-päästöttömillä tavoilla tuotetun sähkön hintaa. Hinta 
muodostuu lisäämällä hiililauhteen tuotantokustannukseen pääs-
töoikeuden hinta. Tämä lisää merkittävästi esimerkiksi vesi- ja 
ydinvoiman kannattavuutta. Sähkömarkkinoiden mekanismit 
ovat mahdollistaneet myös päästöoikeuksien hinnan siirtämisen 
pörssisähkön hintaan. Näistä tekijöistä johtuen päästökauppa on 
aiheuttanut merkittävät lisäkustannukset sähkönostajille ja vas-
taavasti merkittävän uuden voiton energian tuottajille. 

Päästöjen vähentäminen on yrityksille haaste, mutta todellinen 
ongelma ovat päästökaupan aiheuttamat kerrannaisvaikutukset 
sähkön hintaan, jolloin valmistava raskas teollisuus joutuu mak-
samaan päästöistään moneen kertaan. Lisäksi sähkömarkkinat 
ovat kärsineet epävakaudesta ja ennustettavuuden puutteesta 
päästöoikeuksien hinnan heilahtelun vuoksi. Päästökaupalla on 
siis vääristävä vaikutus kilpailuun, mikä pahimmillaan johtaa 
hiilivuotoon eli tuotannon siirtymiseen Euroopan unionin ulko-
puolelle, saastuttavampiin olosuhteisiin. Päästökauppa ajaa näiltä 
näkymin Outokummun ostamaan ferrokromia ja Rautaruukin 
hankkimaan kasvuun tarvittavaa terästä EU-rajojen ulkopuolelta.

Euroopan hiiliterästeollisuus on kehittänyt tehokkuusperusteisen 
eli ominaispäästöihin perustuvan päästöjen vähentämismallin, 
missä energiatehokkaat ja vähäpäästöiset toimijat hyötyisivät ja 
huonommat joutuisivat parantamaan toimintaansa. Tehottomille 
syntyisi kustannuksia ja ne joutuisivat maksamaan päästöoikeuk-
sistaan, kunnes pystyisivät rajoittamaan päästöjään. Realiteetti 
kuitenkin on, että tällaista mallia ei ole toistaiseksi käytössä – on 
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vain EU:n historiallisiin päästöihin perustuva päästökauppajär-
jestelmä, jota parhaillaan tarkistetaan. Jää nähtäväksi, tuleeko 
tarkistetusta järjestelmästä oikeudenmukaisempi hyvin asiansa 
hoitaneille. Yrityksillä on myös selkeä viesti maamme poliittisille 
päättäjille: nykyiseen päästökauppajärjestelmään on saatava sel-
keä muutos.

Juuri epäoikeudenmukaiseksi koetun päästökaupan vuoksi joi-
denkin yritysjohtajien viesteistä saa melko defensiivisen ja re-
aktiivisen vaikutelman. Sinänsä ne varmasti heijastelevat hyvin 
suomalaisen perusteollisuuden yleistä käsitystä ja huolta. Mutta 
jos EU ei toimisi tiennäyttäjänä ilmastonmuutoksen torjunnassa, 
kuka sitten olisi aloitteen tekijä ja pitäisi asian agendalla? Voi-
sivatko yritykset ennakoida enemmän tulevaa: miten kääntää 
käytössä olevat teknologiat ja osaaminen liiketoimintamahdolli-
suuksiksi? Mikä on yritysten sosiaalinen vastuu ilmastonmuutok-
sen torjunnassa?

6.4	 Yritysten	ominaispiirteitä

Tekstien pohjalta on mahdollista tarkastella yritysten ”mielen-
maisemia” yksityiskohtaisemmin. Yhteenvetoa helpottamaan 
suoritin arvion, missä hahmotin yritysten asenneilmastoa ja 
positiota kahteen tulevaisuuden kannalta merkittävään tekijään 
(ks. kuvio 2): näkevätkö yritykset ilmastonmuutoksen mukanaan 
tuomat muutokset pääsääntöisesti uhkana vai mahdollisuutena 
liiketoiminnalleen ja miten ne suhtautuvat yhtäältä erilaisiin vi-
ranomaisten käyttämiin energia- ja ilmastopoliittisiin ohjauskei-
noihin (esim. päästökauppa, syöttötariffit, vihreät sertifikaatit) ja 
toisaalta markkinalähtöiseen ohjaukseen, jolloin tuotteen käyttä-
jät ja kysyntä ohjaavat tarjontaa?

Kuviota tulkittaessa on muistettava, että on sinänsä ongelmallis-
ta vertailla eri aloilla toimivia yrityksiä toisiinsa. Kuvio ei sisällä 
arvoasetelmia tai -luokituksia. Esityksestä tulee kuitenkin hyvin 
esille se, miten erilaisten kysymysten ja toimintapaineiden pu-
ristuksessa eri sektoreilla toimivat yritykset jo lähtökohtaisesti 
nyky-Suomessa ovat.
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Fortum	

Tarkasteltavista yrityksistä Fortum näkee ilmastonmuutoksen 
torjunnassa kaikkein selvimmin liiketoiminnan mahdollisuuksia. 
Teksti kuvastaa, että yritys liikkuu alan eturintamassa ja hallitsee 
kansainvälisesti ongelmakentän. Fortum nostaa oikeutetusti uu-
den teknologian avainasemaan. Kysymys yritykselle kuuluu, millä 
konkreettisilla tavoilla se osallistuu teknologiakehitykseen. Suun-
nitteleeko yritys konkreettisia investointeja? Minkälaisia tavoittei-
ta Fortumilla on omassa energiantuotannossaan? Fortum nostaa 
esille lähinnä vain hiilen talteenoton, mutta tekstistä jää epäsel-
väksi kuinka konkreettisesti yritys on mukana kehityksessä. Tois-
taiseksi Fortumin menestystarinaa ovat helpottaneet onnistuneet 
yrityskaupat ja päästöoikeuksien jako ilmaiseksi yritykselle. Pääs-

UPM

Wärtsilä

Fortum

MAHDOLLISUUSUHKA

Outokumpu

Ruukki

POLIITTINEN OHJAUS

MARKKINAOHJAUS

Kuvio	2	 Yritysten	”mielenmaisemat”:	miten	yritykset		 	
	 suhtautuvat	ilmastonmuutokseen	ja	ilmasto-	
	 poliittisiin	ohjauskeinoihin
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tökaupan säännöistä suuresti hyötyneenä Fortum suhtautuukin 
muita yrityksiä positiivisemmin ulkoapäin tapahtuvaan markki-
noiden ohjaukseen. Toisaalta Fortum ei esittele juurikaan näke-
myksiään siitä, miten markkinoita tulisi konkreettisesti ohjata 
esimerkiksi verotuksen avulla. Miten yritys aikoo viestittää johta-
juuttansa ilmastoasiassa kilpailijoihinsa (esimerkiksi Vattenfalliin) 
verrattuna?

Outokumpu	

Outokumpu on jo varhain sitoutunut energiatehokkuuteen ja 
päästöjen vähentämiseen. Silti se ei selvästikään katso saaneensa 
toimilleen riittävää vastinetta: vääristynyt ja kilpailua vinouttava 
päästökauppa ei nykymuodossaan palkitse varhaisia toimijoita. 
Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyy siksi yritystoiminnallisia 
uhkia. Tekstissä tuodaan hyvin esiin globalisaation haittapuolet 
Suomi–Kiina -vertailussa sekä osoitetaan, miten on ekologisesti 
mielekkäämpää valmistaa ferrokromia Torniossa kuin Etelä- 
Afrikassa tai Kazakstanissa. Outokummussa uskotaan sinänsä 
politiikan keinoihin ohjata kehitystä, mutta katsotaan samalla, 
että poliittiset mekanismit eivät ole nykyisellään kunnossa ja 
toimintaperiaatteet ovat epäoikeudenmukaiset. Nykymuotoisen 
EU:n päästökauppajärjestelmän tilalle Outokumpu ehdottaa 
ominaispäästöihin ja energiatehokkuuteen perustuvaa mallia. 
Kovin kunnianhimoisia tulevaisuudentavoitteita päästöjen vä-
hentämiseksi tai ilmastonmuutoksen torjumiseksi Outokumpu 
ei esitä. Tulevan energiatarpeen tyydyttämisessä se tukeutuu pää-
osin päästöttömään ydinvoimaan. Tekstissä olisi voitu käsitellä 
myös muita ratkaisumalleja, sillä Suomella ja muilla Pohjoismailla 
on mahdollisuus olla muiden päästöttömien energiavaihtoehto-
jen kehittämisen eturintamassa. 

Rautaruukki	

Akselilla uhka–mahdollisuus Rautaruukki asettuu puoleenväliin. 
Yhtäältä ilmastonmuutoksen torjunnan nähdään antavan yhtiölle 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia muun muassa ympäristöystä-
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vällisen teknologian kehittämisessä. Toisaalta yhtiön johto näkee 
nykyisen päästökauppajärjestelmän antavan selkeän kilpailuedun  
EU:n ulkopuolisille tehottomille yrityksille. Ruukissa suhtaudu-
taan epäilevästi markkinoiden ulkopuolelta tulevaan poliittiseen 
ohjaukseen, mutta jos järjestelmä saataisiin oikeudenmukaiseksi, 
ei yhtiöllä olisi vaikeuksia sopeutua. Ruukin esitys on korkeata-
soinen ja sisältää paljon konkretiaa yhdyskuntarakenteen eko-
logisuudesta terästuotannon energiasäästötoimiin sekä asiallista 
kritiikkiä nykyistä päästökauppajärjestelmää kohtaan. Pitkän 
aikavälin  tavoite terästuotannon hiilidioksidipäästöjen puo-
littamiseksi on raskaan teollisuuden alalla kunnianhimoinen. 
Ruukin olisi syytä asettaa aikataulu tavoitteensa toteuttamiselle 
sekä ilmaista se lähtötaso, josta puolittaminen tapahtuu. Ruukin 
strategiassa vähitellen tapahtuva siirtyminen pelkästä teräksen-
valmistuksesta rakentamiseen ja konepajateollisuuteen on myös 
ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta hyödyllistä. Paikoin 
Ruukin kuvauksessa on havaittavissa samaa defensiivisyyttä kuin 
muissa perusteollisuuden yrityksissä. ”Hyökkäys on paras puo-
lustus” saattaisi päteä laajemminkin, mistä Ruukin ohjelmassa 
on tosin jo paljon viitteitä. Epäselväksi jää, minkälaisia poliittisia 
toimenpiteitä Ruukissa odotetaan Suomen päättäjiltä.  

UPM	

UPM näkee ilmastonmuutoksen torjunnassa runsaasti liiketoi-
minnallisia mahdollisuuksia ja positiivisia haasteita. Yritys uskoo 
vahvasti teknologiaan ja normeihin ja sijoittuu siten kaavios-
samme sen oikeaan alaneljännekseen. UPM:n tekstissä on selkeä 
globaali näkökulma: ihanteena pidetään maailmanlaajuista ilmas-
topolitiikkaa, joka toisi toimintaympäristöön selkeyttä ja ennus-
tettavuutta. EU:n uusiutuvia energialähteitä ja biopolttoaineita 
koskevissa tavoitteissa nähdään sekä mahdollisuuksia että haas-
teita. Ei ole taloudellisesti mielekästä nostaa bioenergian kiintiötä 
niin korkeaksi, että puun käyttö metsäteollisuuden raaka-aineena 
vaikeutuu, erityisesti jos vaihtoehtona on puun polttaminen lauh-
devoimaloissa, joissa suurempi osa puun energiasisällöstä menee 
lämpönä hukkaan. Toisaalta Suomesta voidaan tehdä monimuo-
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toisen bio-osaamisen suurvalta vielä paljon enemmän kuin mitä 
se nyt on. UPM ei kuitenkaan kerro, miten kotimarkkinoita tulisi 
kehittää ja miten markkinamekanismeja tulisi jatkossa hyödyntää 
päästöjen vähentämisessä. Miten ilmastonmuutoksen hallinta nä-
kyy yrityksen organisaatiossa, esimerkiksi löytyykö johtajatasolla 
asiaan omistautunutta henkilöä?

Wärtsilä	

Wärtsilässä ilmastonmuutoksen torjunnassa nähdään enemmän 
liiketoiminnallisia mahdollisuuksia kuin uhkia. Yhtiö luottaa 
teknologiaosaamiseensa ja laajaan toimintakenttäänsä laiteval-
mistajana. Wärtsilässä on kehitetty moottorijärjestelmiä, joissa 
hyötysuhdetta on merkittävästi parannettu. Yhtiö on kehittänyt 
myös monipolttoainemoottoreita ja polttokennotekniikoita, joilla 
nähdään olevan tulevaisuudessa paljon kysyntää kansainvälisillä 
markkinoilla. Toisin kuin muut suurteollisuusyritykset, Wärtsilä 
suhtautuu melko positiivisesti ulkoapäin tulevaan poliittiseen 
ohjaukseen. Se esimerkiksi katsoo YK:n ympäristöohjelman 
kannustavan yrityksiä kehittämään ympäristöteknologiaa. Samoin 
se kokee EU:n asettamat tavoitteet nostaa uusiutuvan energian 
suhteellista osuutta myönteiseksi merkiksi yrityksille tuoda mark-
kinoille uudenlaista teknologiaa. Mutta löytyykö yrityksestä stra-
tegisteja, jotka laatisivat pitkän tähtäimen suunnitelmia raskaan 
polttoöljyn korvaamiseksi puhtaammilla energialähteillä? 

6.5	 Johtopäätökset

Suomalaiset suuryritykset ottavat ilmastonmuutoksen tuomat 
haasteet tosissaan. Yritysjohtajien kirjoitukset osoittavat, että 
yrityksissä ollaan ilmastonmuutoksen työstämisessä ja käsitte-
lyssä selvästi pitemmällä kuin yleisesti ehkä ajatellaan. Suoma-
lainen osaaminen on monilla teollisuuden alueilla korkeaa tasoa. 
Energiatehokkuuteen ja -säästöön on meillä panostettu jo kauan 
ennen muuta maailmaa. Toimintastrategioita on muutettu tule-
vaisuuden haasteita paremmin vastaaviksi.
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Yritysten ilmastokatsaukset herättävät kuitenkin kysymyksen, 
pitäisikö Suomen olla vielä aktiivisempi puhtaan teknologian alu-
eella ja selvemmin kansainvälinen tiennäyttäjä. Onko mahdollista 
arvioida, minkälaista liiketoimintavolyymiä puhdas teknologia, 
jota he itse asiassa edustavat, voisi merkitä tulevaisuudessa? Mi-
ten hyödyntää osaamistamme entistä paremmin kansainvälisillä 
markkinoilla? Ja miten ottaa ensin kotimarkkinat haltuun?

Yritysten ilmastolinjauksiin olisi kaivannut lisää selkeitä ja konk-
reettisia tulevaisuuden tavoitteita energiankulutuksen ja päästö-
jen vähentämisen osalta. Erityisesti pitkän aikavälin visioille on 
huutava tarve. Yrityksille olisi edullista työstää selkeä strategia 
ilmastonmuutoskysymyksissä ja niiden tulisi kyetä paremmin en-
nakoimaan tulevaisuutta ja sen tuomia riskejä. Ilmastonmuutos 
näyttää päästöjen valossa väistämättömältä, mutta yritysten so-
peutumisstrategiat vaikuttavat yhä olevan lapsenkengissään.

Yrityksillä on myös selkeitä viestejä valtiovallalle ja poliittisille 
päättäjille. On ympäristön tilan kannalta parempi, että teollisuus 
säilyy Suomessa, kuin että se siirtyisi täältä ulkomaille heikompi-
en ilmansuojelunormien piiriin. Esimerkiksi terästä valmistetaan 
Suomessa 20 prosenttia pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kuin 
Kiinassa, jonne teollisuutta on siirtynyt runsaasti viime vuosina. 
Myös päästökauppa tulisi nopeasti laajentaa maailmanlaajuiseksi 
ja sen pelisäännöt tulisi muotoilla oikeudenmukaisemmiksi: hy-
västä ilmastosuoritteesta tulee aina palkita eikä rankaista lisäkus-
tannuksilla.

Yritysten tulevaa kilpailukykyä arvioitaessa ei ole syytä väheksyä 
myöskään imagokysymysten merkitystä. Hyvällä ympäristöima-
golla lisätään yrityksen vetovoimaa ja vahvistetaan ekotekojen il-
mapiiriä ja ilmastosuorituskykyä. Imagon takana täytyy kuitenkin 
olla uskottavia tekoja, sitoutuminen ympäristön tilan jatkuvaan 
parantamiseen ja yrityksen johdon voimakas tuki.
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Sanasto
Best	Available	Techniques	
IPPC-direktiivissä määritelty käsite parhaalle käytettävissä oleval-
le tekniikalle, jolla päästöjä minimoidaan.

Bioenergia	
Bioenergia on mm. kasveista saatavaa uusiutuvaa energiaa. Bio-
energiaa saadaan esim. peltokasveista, metsien hakkuutähteistä ja 
biokaasusta.

Biopolttoaine	
Biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine. 
Biopolttoaineesta saatavaa energiaa kutsutaan bioenergiaksi. Bio-
polttoaineet ovat uusiutuvia energialähteitä ja sitovat syntyessään 
ilmakehästä sen hiilidioksidimäärän, jonka ne vapauttavat pol-
tettaessa. Siksi niiden sanotaan olevan ympäristölle edullisempia 
energialähteitä kuin fossiiliset polttoaineet.

Carbon	Disclosure	Project	(CDP)	
Kansainvälinen, itsenäinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, 
jonka tavoitteena on luoda ilmastonmuutosta koskevaa keskuste-
lua yhtäältä yritysjohdon ja osakkeenomistajien ja toisaalta yritys-
ten ja muun yhteiskunnan välille. CDP kokoaa ja julkaisee tietoa 
yritysten toimista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi.

Combat	Climate	Change	(3C)	
Lähes 50 kansainvälisen yrityksen allekirjoittama aloite, jonka 
tavoitteena on etsiä markkinaehtoisia keinoja ehkäistä ilmaston-
muutosta. 

Dow	Jones’n	kestävän	kehityksen	indeksi	eli	Dow	Jones	
Sustainability	Index	(DJSI	World) 
Ensimmäinen kansainvälinen indeksi, joka mittaa yritysten suori-
tuskykyä kestävän kehityksen alueella. Perustettu vuonna 1999.

Dow	Jones	STOXX	Sustainability	Index	
Eurooppalaisten yritysten suorituskykyä kestävän kehityksen alu-
eella mittaava indeksi. Perustettu vuonna 2001.
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Energiatehokkuus	
Tarkoittaa tuotteen valmistamista mahdollisimman pienellä ener-
giamäärällä, jolloin tavoitteena on energian ominaiskulutuksen 
alentaminen. 

Euroopan	unionin	päästökauppajärjestelmä	
Perustuu direktiiville Euroopan laajuisesta kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestämisestä. Suomessa päästökaup-
pa koskee noin 500 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta. Pääs-
tökaupan ensimmäinen kausi kattaa vuodet 2005–2007 ja toinen 
kausi vuodet 2008–2012. Suomessa päästöoikeudet jaetaan sekä 
ensimmäisellä että toisella kaudella ilmaiseksi. Jäsenmaat voivat 
myös huutokaupata tietyn osuuden oikeuksistaan. Ks. lisäksi 
Päästökauppa.

Euroopan	yhteisön	IPPC-direktiivi	(Integrated	Pollution	
Prevention	Control) 
Direktiivin mukaan ympäristöä mahdollisesti voimakkaasti pilaa-
va teollisuus- ja maataloustoiminta edellyttää toimilupaa. Lupa 
voidaan myöntää vain, jos tietyt ympäristöä koskevat ehdot 
täyttyvät, mikä tarkoittaa, että yritysten on itse vastattava mah-
dollisesti aiheuttamansa pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähen-
tämisestä.

Gleneagles-dialogi	
World Economic Forumin hanke, joka tarjoaa kansainvälisten 
yritysten edustajille ja korkean tason virkamiehille tilaisuuden 
tavata ja keskustella ilmastonmuutoksesta, puhtaasta energiasta ja 
kestävästä kehityksestä. Keskustelun tulokset välitetään G8-ryh-
mälle sen kokoontuessa Japanissa vuonna 2008. 

Hiilidioksidi	
Hiilestä ja hapesta koostuva kaasu, jota syntyy, kun orgaaninen, 
hiiltä sisältävä aine palaa. Hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, 
jonka määrän lisääntyminen ilmakehässä nostaa maanpinnan ja 
alailmakehän keskilämpötilaa. Fossiilisten polttoaineiden poltta-
minen lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. 

Hiilidioksidivapaa	
Energian tuotannon muoto on hiilidioksidivapaa, jos siitä ei syn-
ny ylimääräistä hiilidioksidia.
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Hiili-intensiteetti	
Ilmaisee hiilidioksidipäästöjen suhteen bruttokansantuotteeseen; 
tarkoittaa hiilidioksidimäärää, joka vapautuu ilmakehään luotaes-
sa yhden rahayksikön verran vaurautta.

Hiililauhde	
Lauhdevoima on fossiilisia polttoaineita polttamalla tuotettua 
sähkövoimaa, ja hiililauhde on kivihiiltä polttamalla tuotettua 
sähkövoimaa. Tällöin hiiltä polttamalla tuotetaan suljetussa jär-
jestelmässä vedestä höyryä, joka johdetaan sähköä tuottavaan 
turbiiniin. Turbiinin jälkeen höyry jäähdytetään lauhduttimessa 
vedeksi uudelleen höyrystettäväksi. Lauhdevoimalan hyötysuhde 
on alhainen, koska lämpö jää hyödyntämättä.

Hiilivuoto	
Kuvaa tilannetta, jossa liian kireä ilmastopolitiikka ajaa raskaan 
teollisuuden investoinnit maahan, jossa ilmastopolitiikka on löy-
sempi.

Ilmaston	lämpeneminen	
Tarkoittaa viime vuosikymmeninä tapahtunutta maapallon alail-
makehän ja merien keskilämpötilan nousua ja nousun arvioitua 
jatkumista. Keskilämpötilan muutosten lisäksi ilmiöön liittyy 
myös muutoksia muissa ilmaston ominaisuuksissa (esim. sade-
määrissä ja tuulissa), mistä syystä ilmiötä kutsutaan myös ilmas-
tonmuutokseksi.

International	Energy	Agency	(IEA)	
OECD:n vuonna 1974 perustama kansainvälistä energia-alan 
yhteistyötä edistävä järjestö. IEA palvelee OECD:n jäsenmaita 
tieteellisenä ja alan kehitystä tukevana asiantuntijajärjestönä. Teh-
tävänä on edistää maailman energiaturvallisuutta, energian saata-
vuutta ja kestävän kehityksen mukaista taloudellista kasvua. IEA 
tekee ja edistää myös fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen 
tähtäävää tutkimusta.

Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	
WMO:n (World Meteorological Organization) ja UNEP:n  
(United Nations Environment Programme) perustama hanke, 
jonka tarkoituksena on arvioida ilmastonmuutoksen vaikutuk-
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sia tieteellisestä, teknisestä ja sosioekonomisesta näkökulmasta. 
IPCC mm. järjestää erilaisia työryhmiä ja julkaisee raportteja.

Joustomekanismit 
Kioton pöytäkirjan mekanismit, joiden avulla päästövähennysten 
kustannuksia voidaan laskea. Ne maat, jotka pystyvät toteutta-
maan kustannustehokkaita päästövähennyksiä, voivat myydä syn-
tyneitä päästövähennyksiä muille valtioille. 

Kasvihuoneilmiö	
Normaalisti luonnossa esiintyvä ilmiö, jossa kaasukehän kaasut 
imevät itseensä maan pinnalta lähtevää lämpösäteilyä ja sätei-
levät sitä takaisin maahan. Siten kaasukehän kaasut rajoittavat 
lämpösäteilyn karkaamista avaruuteen ja lämmittävät sen sijaan 
ilmakehää ja maan pintaa. Ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoi-
suuksien nousu tehostaa tätä vaikutusta.

Kasvihuonekaasu	
Päästää lähes täydellisesti lävitseen auringosta tulevan säteilyn, 
varsinkin näkyvän valon, mutta imee huomattavan osan planee-
tan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä. Siten lämpösäteily ei pää-
se poistumaan avaruuteen vaan heijastuu takaisin ilmakehään ja 
maan pinnalle. Tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO2), 
muita ovat esimerkiksi vesihöyry (H2O), metaani (CH4), otsoni ja 
dityppioksidi (N2O). 

Kestävä	kehitys	
Maailmanlaajuisesti tapahtuva jatkuva ja ohjattu yhteiskunnalli-
nen muutos, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 
sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet mm. takaamalla 
luonnonvarojen riittävyys. Ilmastonmuutoksen yhteydessä käsite 
viittaa siihen, että on pyrittävä harjoittamaan kestävää ilmastopo-
litiikkaa, joka takaa elämälle suotuisat ilmasto-olot myös tuleville 
sukupolville.   

Kioton	pöytäkirja	
Kioton pöytäkirja on lisäys Yhdistyneiden Kansakuntien ilmas-
tosopimukseen (UNFCCC). Se hyväksyttiin Kiotossa, Japanissa 
vuonna 1997, ja se astui voimaan vuonna 2005. Pöytäkirjan 
sitovat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kos-
kevat ainoastaan teollisuusmaita. Pöytäkirja sisältää lisäksi useita 
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kaikkia sopijaosapuolia koskevia toimenpiteitä, kuten päästöjen 
seurannan ja kansallisten päästövähennysohjelmien laadinnan.

Koksi 
Kivihiilestä kuivatislaamalla valmistettua hiiltä, joka on kivihiiltä 
puhtaampaa ja lämpöarvoltaan parempaa polttoainetta. Tärkeim-
piä koksin käyttömuotoja nykypäivänä ovat metallurgiset pelkis-
tysreaktiot, varsinkin raudan valmistus.

Masuuni 
Rauta- ja terästeollisuuden käyttämä jatkuvatoiminen kuilu-uuni, 
jossa rautamalmin sisältämät rautaoksidit pelkistetään metallisek-
si raudaksi hiilen ja hiilimonoksidin avulla.

Ominaispäästö	
Tarkoittaa päästömäärää kohti laskettuna tuotettua tai käytettyä 
energia- tai tuotantoyksikköä.

Puhtaan	kehityksen	mekanismi	(Clean	Development	
Mechanism,	CDM) 
Kioton pöytäkirjassa luotu mekanismi, jonka avulla maat voivat 
toteuttaa osan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevis-
ta sitoumuksistaan kehittämällä päästövähennyshankkeita muissa 
maissa.

Päästökauppa	
Järjestely, jossa haitallisia päästöjä tuottavat laitokset ovat velvol-
lisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä 
kohti tietyn määrän päästöoikeuksia, joita nämä laitokset voivat 
ostaa ja myydä keskenään. Päästökaupalla pyritään kustannus-
tehokkaalla tavalla rajoittamaan haitallisia päästöjä. Päästöluvat 
myöntää päästökauppaviranomainen. 

Syöttötariffi	
Sähkömarkkinoiden ohjauskeino valtiotasolla; takuuhinta sovi-
tulla tavalla tuotetulle sähkölle. Tariffi voi olla joko samansuurui-
nen kaikelle uusiutuvilla energianmuodoilla tuotetulle sähkölle, 
tai eri tuotantotavoille voidaan määritellä omat takuuhintansa. 
Sähköstä maksetaan joko ennalta sovittu hinta tai markkinahin-
nan päälle tuleva lisä. Syöttötariffi sovitaan tietyksi ajanjaksoksi, 
tyypillisesti 10–15 vuodeksi. Tariffi ei aiheuta valtiolle kustan-
nuksia, sillä syöttötariffit kerätään sähkön loppukäyttäjiltä säh-
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kölaskussa. Syöttötariffin tarkoitus on lisätä tuotantomuodon 
ennakoitavuutta ja vähentää riskialttiutta. Sitä sovelletaankin 
usein kehittyvien teknologioiden kuten aurinkoenergian ja tuuli-
voiman edistämiseen, koska se tukee niiden markkinoita.

UNFCCC	
Ks. Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastosopimus

Uusiutumaton	energialähde	
Energialähde on uusiutumaton, jos sitä ei luonnossa valmistu li-
sää yhteiskunnalle olennaisilla aikaväleillä. Uusiutumattomia ovat 
mm. öljy ja kivihiili.

Uusiutuva	energialähde	
Energialähde on uusiutuva, jos sitä jatkuvasti syntyy luonnossa 
lisää (esim. metsä) tai se kiertää luonnossa (vesi). 

Uusiutuvan	energian	käyttö	Suomessa	
Suomi on Euroopan johtavia maita uusiutuvan energian käy-
tössä. Uusiutuvan energian osuus maassamme on jo liki 25 pro-
senttia. Noin 85 prosenttia Suomen käyttämästä uusiutuvasta 
energiasta on bioenergiaa. Uusiutuvan energian käytön edelleen 
kasvattaminen on pääsääntöisesti ollut taloudellisesti kannatta-
matonta, mistä syystä uusiutuvan energian osuuden edistämiseksi 
on käytössä erilaisia energiapoliittisia ohjauskeinoja. Suomessa 
käytetään ohjauskeinoina kauppa- ja teollisuusministeriön mak-
samia teknologia-, tuotanto- ja investointitukia sekä syöttötarif-
fia. Muita mahdollisia ohjauskeinoja olisivat mm. päästökauppa, 
vero-ohjaus, vihreät sertifikaatit ja takuuhinta- eli syöttötariffijär-
jestelmä.

Uusiutuvan	energian	taakanjako	Euroopassa	
Eurooppa neuvosto sitoutui keväällä 2007 tavoitteeseen, että uu-
siutuvien energialähteiden osuus kokonaisenergiasta olisi 20 pro-
senttia vuonna 2020. Tämä EU-tason tavoite tullaan jakamaan 
jäsenmaakohtaisiksi tavoitteiksi. 

Vihreät sertifikaatit	
Markkinalähtöinen tapa edistää uusiutuvien energialähteiden 
hyödyntämistä sähköntuotannossa. Vihreiden sertifikaattien 
kaupassa sähkön kuluttaja tai toimittaja velvoitetaan esittämään 
todistus eli sertifikaatti siitä, että osa sähköstä on tuotettu uusiu-
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tuvilla energialähteillä. Jos tämä kriteeri ei täyty, sähkön kuluttaja 
tai toimittaja joutuu ostamaan puuttuvan osuuden osalta sertifi-
kaatteja. Vastaavasti ylimääräiset sertifikaatit voi laittaa myyntiin. 
Sertifikaattien määrä on yhtä suuri kuin tuotettu määrä sähköä; 
yhden megawattitunnin (1 000 kWh) tuotannosta saa yhden ser-
tifikaatin. 

Ydinvoima	
Ydinvoima eli ydinenergia on energiantuotantoa, joka perustuu 
hallittuun atomiydinten fissio- tai fuusioreaktioon tai muihin 
ydinreaktioihin, kuten radioaktiiviseen hajoamiseen. Ydin-
voiman tuotannossa osa ydinpolttoaineen atomien massasta 
muuttuu energiaksi, joten ydinpolttoaineen energiasisältö on 
tavanomaisiin polttoaineisiin verrattuna hyvin suuri. Ydinvoimaa 
hyödynnetään pääasiassa ydinvoimalaitoksissa sähköntuotan-
toon ydinreaktorin avulla. Reaktorissa hallittu fissioketjureaktio 
tuottaa lämpöä, joka jäähdytyskierrolla johdetaan turbiineihin ja 
muunnetaan siten mekaaniseksi energiaksi ja jälleen generaatto-
rilla sähköenergiaksi.

Yhdistetty	lämmön	ja	sähkön	tuotanto	(combined	heat	and	
power	production,	CHP) 
Sähkön tuotanto fossiilisia tai muita polttoaineita polttamalla 
siten, että höyryturbiinin läpi kulkevan höyryn lämpö otetaan 
talteen ja sillä lämmitetään kaukolämpöverkkoon liitettyjä ra-
kennuksia. CHP:n hyötysuhde on huomattavasti lauhdevoimaa 
parempi; jopa 90 prosenttia polttoaineen energiasta tulee hyö-
dynnetyksi.

Yhdistyneiden	Kansakuntien	ilmastosopimus	eli	United	
Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change		
(UNFCCC) 
Hyväksyttiin Rio de Janeiron Ympäristö- ja kehityskonferens-
sissa 1992. Sopimuksen tavoitteena on luoda neuvottelukehys 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle, ja siten ilmastonmuu-
toksen vaikutusten hidastamiselle tai ehkäisemiselle. Sopimus 
ei kuitenkaan aseta määrällisesti sitovia päästörajoitteita, mutta 
siihen on mahdollista liittää myöhemmin sitovia rajoitteita sisäl-
täviä pöytäkirjoja (joista merkittävimmäksi on sittemmin muo-
dostunut Kioton pöytäkirja).
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Yhteistoteutus 
Yhteistoteutuksessa sopimuspuolena oleva valtio voi luovuttaa 
toiselle sopimuspuolelle tai hankkia toiselta sopimuspuolelta 
päästövähennysyksiköitä täyttääkseen Kioton pöytäkirjan mukai-
sen päästövähennysvelvoitteensa.




