
Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus



2

Ympäristölinjaus: Tavoitteet

1. Osoitetaan yrityksille 
ympäristöosaamisen ja -teknologioiden 
keinot vahvistaa kilpailukykyä ja 
varmistaa toimintaedellytykset 
tulevaisuudessa.

2. Viestitään sidosryhmille 
teknologiateollisuuden 
edelläkävijyydestä ympäristöasioissa.

3. Esitetään yhteistyökumppaneille 
yhteisiä toimia ratkaisemaan globaaleja 
ympäristökysymyksiä ja vahvistamaan 
Suomen kilpailukykyä.

Kuva: Kuusakoski
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Ympäristölinjaus: Viestit

• Olemme edelläkävijä
ympäristöasioissa

• Vastuullisuus on toimintamme 
perusta

• Vaikutamme maailman 
ympäristötehokkuuteen

Kuva: Outokumpu



Olemme edelläkävijä
ympäristöasioissa

• Kehitämme teknologiaa 
elinkaariajatteluun perustuen

• Energiansäästö ja 
energiatehokkuus ohjaavat 
toimintaamme

• Vähäpäästöisyys on 
perusvaatimuksemme

• Materiaalitehokkuus ja 
luonnonvarojen kestävä käyttö
vahvistavat edelläkävijyyttämme
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Kuva: Wärtsilä



Vastuullisuus on toimintamme perusta
• Noudatamme lainsäädäntöä ja 

varaudumme säädösten 
muutoksiin aktiivisella 
vuorovaikutuksella

• Edistämme ympäristöosaamista 
arvoketjussa

• Varmistamme asiakkaiden ja 
muiden sidosryhmien tarpeiden 
huomioon ottamisen avoimella ja 
aktiivisella vuoropuhelulla
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Kuva: Rautaruukki



Vaikutamme maailman 
ympäristötehokkuuteen

• Innovatiivisuus, edelläkävijyys ja 
vastuullisuus varmistavat 
toimintaedellytyksemme

• Suomen teknologiateollisuuden 
tehokkuus ja vähäpäästöisyys
ovat globaali ekoteko
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Kuva: Outotec
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Kehitämme teknologiaa elinkaariajatteluun perustuen

• Koko toimitusketjun ympäristövaikutusten 
ohjaaminen

• Keskittyminen kokonaisuuden kannalta 
olennaisiin elinkaaren vaiheisiin

• Viranomaisten säätelyn painopiste 
muuttumassa

• Ympäristövaikutusten kommunikointi 
arvoketjussa

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa

Kuva: Nokia
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• Teknologiateollisuudella merkittävä rooli 
• Keskeisimpiä tekijöitä tuotannossa ja 

tuotteissa
• Energiansäästöinvestointien lyhyt 

takaisinmaksuaika
• Kustannussäästöt ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• Pienet jatkuvat parannukset ja mullistavat 

teknologiset innovaatiot
• Energiatehokkuussopimus 

suunnitelmallinen tapa parantaa 
energiatehokkuutta 

Energiansäästö ja energiatehokkuus ohjaavat toimintaamme

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa

Kuva: Wärtsilä
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Vähäpäästöisyys on perusvaatimuksemme

• Ilmastonmuutoksen torjunta lisää
päästöjä vähentävien teknologioiden 
kysyntää

• Panostettava vähäpäästöisten
teknologioiden kehittämiseen,  
markkinoille saattamiseen ja 
käyttöönottoon – myös kotimaassa

• Vaikutus ilmaan, vesistöihin ja 
maaperään kohdistuvia päästöjen 
minimointiin ja jätteiden synnyn 
vähentämiseen

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa

Kuva: ABB
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Materiaalitehokkuus ja luonnonvarojen kestävä käyttö vahvistavat 
edelläkävijyyttämme

• Osa ekologista ja taloudellista 
tehokkuutta

• Säästävät luonnonvaroja, 
ympäristöä ja rahaa sekä hillitsevät 
ilmastonmuutosta

• Tuotantotapojen parantaminen ja 
välilliset ratkaisut vaikuttavat

• Ohjaavat tuotteiden suunnittelua 

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa

Kuva: Kuusakoski
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Noudatamme lainsäädäntöä ja varaudumme säädösten 
muutoksiin aktiivisella vuorovaikutuksella

• Lainsäädäntö määrittelee yhteiset 
pelisäännöt

• Toimiva lainsäädäntö pohja 
kestävälle toiminnalle

• Lainsäädännön vaatimuksia 
ennakoimalla liiketoimintahyötyjä

• Aktiivisella vuorovaikutuksella 
vaikutusta lainsäädännön 
kohdentumiseen olennaisiin 
asioihin ja positiivisen muutoksen 
aikaansaamiseen

Vastuullisuus on toimintamme perusta

Kuva: Vaisala
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Edistämme ympäristöosaamista arvoketjussa

• Koko arvoketju tukemaan 
vastuullista yritystoimintaa

• Jokainen yritys  vastuussa omasta 
toiminnastaan ja omista 
rajapinnoistaan

• Ympäristöosaamisen edistäminen 
arvoketjun osapuolten yhteistyönä

• Työvälineinä toimittajavaatimusten 
harmonisointi ja hyvien käytäntöjen 
edistäminen

Vastuullisuus on toimintamme perusta

Kuva: Metso
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Varmistamme asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden 
huomioonottamisen avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla

• Erilaisten näkökulmien 
tunnistaminen ja sidosryhmien 
asiantuntemuksen hyödyntäminen

• Keskeisiä sidosryhmiä asiakkaat, 
alihankkijat ja toimittajat, 
viranomaiset, henkilöstö, 
omistajat, rahoittajat, tutkimus- ja 
oppilaitokset, klusterit ja järjestöt

Vastuullisuus on toimintamme perusta

Kuva: Ruukki
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Innovatiivisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus varmistavat 
toimintaedellytyksemme

• Erinomaiset mahdollisuudet ja 
osaamista ympäristövaikutuksia 
vähentävien ratkaisujen 
kehittämiseen

• Toimiva infrastruktuuri ja tehokkaat 
toimintatavat luovat edellytykset 
toiminnan pieniin 
ympäristövaikutuksiin

• Ympäristöosaaminen  edellytys  
teknologiateollisuuden 
menestymiselle myös 
tulevaisuudessa

Vaikutamme maailman ympäristötehokkuuteen

Kuva: Outotec
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Suomen teknologiateollisuuden tehokkuus ja vähäpäästöisyys ovat 
globaali ekoteko

• Merkittävä vaikutus globaaliin 
ympäristötehokkuuteen

• Edelläkävijä vähäpäästöisessä
teknologiassa 

• Tuotteiden valmistaminen 
pienemmin energiakustannuksin ja 
kasvihuonekaasupäästöin kuin 
useimmissa kilpailijamaissa.

• Päästötehokkuus huomioon myös 
tuotannon sijoittumisessa

Vaikutamme maailman ympäristötehokkuuteen

Kuva: Outokumpu



KIITOS!
www.teknologiateollisuus.fi/ymparistolinjaus
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