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Teknologiateollisuuden tavoitteena on vahvistaa alan yritysten kilpailukykyä lisäämällä yritysten ympä-
ristöosaamista. ympäristölinjaus osoittaa teknologiateollisuuden ympäristöasioiden painopistealueet 
ja määrittelee toimintaa ohjaavat yhteiset periaatteet. 

Teknologiateollisuus julkaisi ensimmäisen ympäristölinjauksensa ”ympäristövastuu osana teknolo-
giateollisuuden kestävää liiketoimintaa” vuonna 2004. ilmastonmuutoksen, ympäristöongelmien ja 
ympäristötietoisuuden lisääntymisen seurauksena ympäristöasiat ovat saaneet lisää painoarvoa yhteis-
kunnassa. muutos vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti kaikkiin yrityksiin. on tärkeää ottaa ympäris-
töasiat huomioon kaikessa toiminnassa. 

uusi ympäristölinjaus kannustaa teknologiateollisuuden yrityksiä edelläkävijyyteen ympäristöä sääs-
tävien teknologioiden kehittämisessä. Teknologiateollisuus suomessa vaikuttaa maailman ympäristö-
tehokkuuteen valmistamalla edistyksellisiä tuotteita ja palveluita sekä kehittämällä innovatiivisia tek-
nologioita ympäristöongelmien ratkaisuun. ympäristöosaamisella on keskeinen rooli vahvistettaessa 
teknologiateollisuuden kilpailukykyä. 

Toimintaa ohjaavia yhteisiä periaatteita tarvitaan varmistamaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. 
Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus määrittelee ne alueet, joissa teknologiateollisuuden yrityksillä 
on suurin mahdollisuus vaikuttaa ympäristökilpailukykyynsä ja samalla varmistaa toimintaedellytyksen-
sä tulevaisuudessa. linjaus nostaa ympäristöasioita keskusteluun eri toimialojen ja muiden sidosryhmi-
en, kuten lainsäätäjien, kanssa.  

Esipuhe
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globaalien ympäristöongelmien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat 
haasteet muuttavat merkittävästi teollisuuden toimintaympäristöä. 
Teollisuudelle asetetaan laajoja vaatimuksia, joilla määritellään, millai-
sia tuotteita ja palveluita tulevaisuudessa voidaan tuottaa. Tämän seu-
rauksena toimintaympäristön muutosten seurannan ja ennakoinnin 
merkitys korostuu entisestään. Teknologiateollisuuden on tunnistetta-
va tuotteet ja palvelut, joille on tulevaisuudessa markkinoita. ympä-
ristöosaaminen on välttämätöntä, ja ympäristöratkaisut tulevaisuuden 
liiketoimintaa. 

suomalainen teollisuus on panostanut jo vuosikymmeniä tuotteiden 
ja tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen. ympäristöasioi-
den tarkastelun painopiste on siirtynyt omasta toiminnasta koko toi-
mitusketjuun. jatkossa teknologiateollisuuden suurin potentiaali on 
koko arvoketjun ympäristövaikutusten pienentämisessä.

Teknologiateollisuuden yrityksille lähtöasetelma on kuitenkin hyvä. 
suomalaisilla teknologiayhtiöillä on erinomaista osaamista ympäristö-
ratkaisujen ja energiateknologian kehittämisessä. Teknologiateollisuu-
den tuotteilla, järjestelmillä ja palveluilla vaikutetaan koko yhteiskun-
nan toimivuuteen ja hyvinvointiin. niillä voidaan merkittävästi vähen-
tää ympäristövaikutuksia paitsi omalla teollisuudenalalla, myös muilla 
toimialoilla. Tämä oikeuttaa alan tuotteiden, järjestelmien ja palvelui-
den toimittamisen markkinoille myös tulevaisuudessa.

Teknologiateollisuudella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus. Tulevai-
suuden kilpailuetu perustuu kykyyn hyödyntää teknologiateollisuuden 
ratkaisuja ympäristöä säästävällä tavalla. avaintekijöitä ovat nopeus 
reagoida uusiin haasteisiin, avoin innovaatiotoiminta ja saumaton, yli 
perinteisten rajojen tehtävä yhteistyö arvoketjun eri osien välillä. 

Johdanto

kuva: kuusakoski
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laajojen kokonaisuuksien tarkastelu on välttämätöntä, 

jotta esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-

nen voidaan toteuttaa optimaalisesti elinkaaren aikana.

Teknologiateollisuudessa tuotteiden, järjestelmien ja 

palvelujen kehittämisen lähtökohtana on niiden elin-

kaarenaikaisten vaikutusten tunnistaminen. ratkaisujen 

kehittäminen perustuu kokonaisvaikutusten ymmärtä-

miseen. kun teknologiaa kehitetään elinkaariajatteluun 

perustuen, keskitytään kokonaisuuden kannalta olennai-

siin elinkaaren vaiheisiin ja niiden haitallisten ympäristö-

vaikutusten minimointiin. lähestymistapa nostaa esille 

tehokkaimmat ratkaisut niin ympäristön kuin liiketoimin-

nankin näkökulmasta.

elinkaariajattelu luo edellytyksiä kommunikoida arvo-

ketjun eri vaiheiden ympäristövaikutuksista asiakkaille, 

kuluttajille, toimittajille, viranomaisille ja muille keskeisille 

sidosryhmille. asiakkaita ja kuluttajia kiinnostavat loppu-

tuotteiden koko elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset. 

Toimittajien ja koko toimitusketjun osalta elinkaaritar-

kastelu ohjaa materiaalivalintoja, luonnonvarojen käyt-

töä ja raaka-aineiden valmistuksen ympäristövaikutuksia. 

viranomaisten säätelyn painopiste on siirtymässä tuotan-

non ja tuotteiden ympäristövaikutuksista koko elinkaaren-

aikaisten vaikutusten vähentämiseen. Tämän lisäksi tarvi-

taan myös eri toimialojen välisten sidosten entistä parem-

paa tarkastelua, jotta kokonaisvaikutus olisi mahdollisim-

man hyvä, eikä yhden toiminnan sääntelyllä aiheuteta 

ympäristövaikutusten lisääntymistä toisella sektorilla.

Kehitämme teknologiaa  
elinkaariajatteluun perustuen

Tulevaisuuden toimintaympäristössä korostuvat tuotannon ympäristövaikutusten sijasta 
tuotteiden elinkaari ja sen aikaiset kokonaisvaikutukset. 

kone, sanomaTalon hissiT

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa
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energiansäästöön liittyvät toimet ovat yleensä kannattavia 

jo lyhyellä takaisinmaksuajalla. myös energiatehokkuus 

tuo kustannussäästöjä ja vähentää kasvihuonekaasu-

päästöjä.

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaadittavat suu-

ret kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset mullistavat 

nykyisen energiantuotantojärjestelmän ja energian käy-

tön koko maailmassa. kansainvälisen yhteisymmärryk-

sen mukaan maapallon keskilämpötila ei saa nousta kah-

ta celsiusastetta enempää. Tämä edellyttää kasvihuone-

kaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 1990 

tasosta. eu:n tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentäminen vähintään 20 prosentilla vuoteen 2020 

mennessä ja 80–90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

energia liittyy joko suoraan tai välillisesti lähes kaikkiin 

yrityksen toimintoihin aina raaka-aineista lopputuottei-

siin asti. energiansäästö ja -tehokkuus ovat keskeisimpiä 

tekijöitä niin tuotannossa kuin tuotteissakin. se tarkoit-

taa energian ominaiskulutusten pienentämistä, energia-

tehokkuuden seuraamista ja energia-asioiden kehittämi-

sen nostamista osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa.

käytännössä energiatehokkuus merkitsee sekä pieniä, 

jatkuvia parannuksia että mullistavia, teknologisia inno-

vaatioita. kansallinen energiatehokkuussopimus tarjo-

aa yrityksille suunnitelmallisen tavan parantaa energiate-

hokkuuttaan. 

Teknologiateollisuudella on merkittävä rooli ratkaisu-

jen tarjoajana muiden toimialojen ja koko yhteiskunnan 

energiatehokkuuden parantamisessa. nämä mahdolli-

suudet on tärkeä hyödyntää kehittämällä innovatiivises-

ti uusia ratkaisuja.

Energiansäästö ja energiatehokkuus  
ohjaavat toimintaamme

Tärkeimmät kehityskohteemme ovat energiansäästö ja energiatehokkuuden 
parantaminen. Päästöjen vähentämisessä niillä on suuri, yli 50 prosentin osuus. 

oilon, polTinTeknologia

WärTsilä, polTTokennoT

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa
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ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi vähäpäästöisyy-

dellä pyritään minimoimaan ilmaan, vesistöihin ja maa-

perään kohdistuvia päästöjä sekä vähentämään jätteiden 

syntymistä. päästöjen vähentäminen tapahtuu nopeim-

min, kun vaikutetaan suuripäästöisimpään ja eniten ener-

giaa kuluttavaan toimintaan. 

Teknologiateollisuuden ratkaisuissa vähäpäästöisyys on 

perusvaatimus. Tämä edellyttää panostusta tehokkaiden 

ja vähäpäästöisten tuotteiden, järjestelmien ja palveluiden 

kehittämiseen sekä tehokkaaseen markkinoille saattami-

seen ja käyttöönottoon. 

kaikkialla maailmassa käynnissä oleva muutos kohti 

päästöttömämpiä teknologioita luo suuria mahdollisuuk-

sia uuden ja tehokkaan teknologian viennille. markkinoi-

den voimakasta kasvua voidaan hyödyntää panostamal-

la teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon koti-

maassa.

Vähäpäästöisyys on  
perusvaatimuksemme

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen torjunta lisää kysyntää päästöjä vähentäville 
teknologisille ratkaisuille. 

aBB, voimalan valvomo

sandvik mining and ConsTruCTion, porausjumBo 

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa
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materiaalitehokkaassa toiminnassa säästetään luonnon-

varoja, ympäristöä ja rahaa sekä hillitään ilmastonmuu-

tosta. kun samasta materiaalimäärästä valmistetaan 

enemmän arvokkaita tuotteita, säästetään kustannuksia. 

käytännössä materiaalitehokkuus on siis osa ekologista ja 

taloudellista tehokkuutta.

kehittyvien talouksien kasvu lisää luonnonvarojen 

kysyntää. sen vuoksi materiaalitehokkuus ja luonnonva-

rojen kestävä käyttö ovat yhä olennaisempi osa globaa-

lia ympäristötehokkuutta. kysyntä nostaa raaka-ainei-

den hintoja, ja luonnonvarojen riittävyys voi nousta yhtä 

tärkeäksi kysymykseksi kuin ilmastonmuutos. puhtaan 

veden varantojen hupeneminen ja niiden puute nosta-

vat myös veden monissa maissa kriittiseksi tekijäksi tule-

vaisuudessa.

materiaalien käytön tehokkuus ei rajoitu vain käytös-

sä olevien tuotantotapojen parantamiseen, vaan myös 

välillisillä ratkaisuilla, kuten logistiikalla, on vaikutuksia 

tehokkuuteen. materiaalitehokkuuteen liittyvät tavoitteet 

ohjaavat laitteiden suunnittelua. Tuotteet ovat yhä pie-

nempiä, keveämpiä ja kestävämpiä. Tavoitteena on elin-

kaarenaikaisen materiaalinkäytön optimointi. materiaali-

en kierrätykseen liittyvillä ratkaisuilla ja uusilla materiaali-

valinnoilla voidaan saada aikaan huomattavia parannuk-

sia materiaalitehokkuudessa ja luonnonvarojen kestäväs-

sä käytössä. Tavoitteena on myös varmistaa, että jo käy-

tössä olevat materiaalit saadaan mahdollisimman tehok-

kaasti hyödynnettyä uudestaan.

Materiaalitehokkuus ja luonnonvarojen 
kestävä käyttö vahvistavat 
edelläkävijyyttämme

Materiaalitehokkuudella tähdätään kilpailukykyisiin tuotteisiin ja palveluihin, joiden houkuttelevuus 
ja käytettävyys eivät vähene, vaikka materiaalien käyttöä ja päästöjä vähennetään. 

kuusakoski, meTallinkeräys

ouTokumpu, ferrokromikuonan hyöTykäyTTö

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa
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lainsäädäntö on yrityksille tärkeää, koska se ohjaa 

yhteiskunnallista kehitystä. se voi tuoda yritystoimin-

taan uusia vaatimuksia, joiden ennakoinnissa yritykset 

ovat aktiivisia.

Teknologiateollisuuden yritykset noudattavat lainsää-

däntöä ja varautuvat säädösten muutoksiin ennakoimal-

la uusia vaatimuksia. yritykset ovat tietoisia toimintansa 

ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä mahdollisuuksis-

taan vähentää haitallisia vaikutuksia. 

lainsäädännön vaatimuksia ennakoimalla yritykset voi-

vat saavuttaa liiketoimintahyötyjä. erityisen tärkeää on 

tunnistaa lainsäädännön asettamat reunaehdot ja niihin 

liittyvät mahdollisuudet. avainasemassa ovat verkottumi-

nen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa alan kannalta kes-

keisten tavoitteiden edistämisessä. aktiivisella vuorovai-

kutuksella voidaan vaikuttaa paremmin siihen, että lain-

säädännön kehitys kohdentuu teknologiateollisuuden 

yritysten kannalta olennaisiin asioihin ja tukee kokonais-

valtaista positiivista muutosta.  

Noudatamme lainsäädäntöä ja varaudumme 
säädösten muutoksiin aktiivisella 
vuorovaikutuksella

Lainsäädäntö ja säädökset määrittelevät yhteiset pelisäännöt. Markkinoilla tarvitaan 
toimivia säännöksiä, ja niiden tunteminen ja noudattaminen luo puitteet kestävälle 
toiminnalle. 

vaisala, sääTuTkan asennus

Vastuullisuus on toimintamme perusta
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yrityksille on tärkeää olla selvillä, kuinka tuotteet ja pal-

velut on tuotettu ja millaisia materiaaleja niissä on käytet-

ty. ympäristöosaamisessa tuotteen koko elinkaaren ja sitä 

kautta toimitusketjun hallinnan merkitys korostuu enti-

sestään. vastuullinen yritystoiminta tarvitsee toteutuak-

seen tuekseen koko arvoketjun. 

pitkissä arvoketjuissa jokainen yritys on vastuussa 

omasta toiminnastaan ja omista rajapinnoistaan. ympä-

ristöosaamisen hyödyntämisessä keskeistä on riittävän 

tiedon tuottaminen arvoketjussa niin asiakkaille, toimitta-

jille kuin alihankkijoillekin. jatkossa koko arvoketjua kos-

kevan tiedon yhdistely on yhtä tärkeää, jotta tuotteiden, 

järjestelmien ja palvelujen ympäristövaikutuksia voidaan 

arvioida kokonaisuuksina.

ympäristöosaamista edistetään arvoketjun osapuolten 

yhteistyönä, jolloin jokaisen toimijan velvollisuutena on 

osallistua arvoketjun ympäristötehokkuuden parantami-

seen. käytännön työvälineitä arvoketjun ympäristöosaa-

misen edistämisessä ovat toimittajavaatimusten harmo-

nisointi ja hyvien käytäntöjen edistäminen alan toimijoi-

den keskuudessa.

Edistämme ympäristöosaamista  
arvoketjussa

Tulevaisuudessa vaatimukset ympäristöasioiden hallinnasta koskevat koko arvoketjua. 
Tämä koskee niin lainsäädännön asettamia velvoitteita kuin asiakkaiden tarpeitakin. 

meTso, murskaus- ja seulonTalaiTos 

Vastuullisuus on toimintamme perusta
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vuorovaikutus auttaa tunnistamaan erilaisia näkökulmia, 

joita yritystoiminnassa on otettava huomioon. sidosryh-

mien näkemykset konkretisoivat ympäristöasioiden hal-

lintaan liittyviä kysymyksiä.

Teknologiateollisuuden yritykset osallistuvat avoimeen 

vuoropuheluun eri sidosryhmien kanssa niin kansallisella 

kuin kansainväliselläkin tasolla. jatkuva dialogi sidosryh-

mien kanssa auttaa yritystä tunnistamaan sidosryhmien 

odotukset ja saamaan käyttöönsä niiden asiantuntemus-

ta. keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, alihankkijat ja 

toimittajat, viranomaiset, henkilöstö, omistajat, rahoitta-

jat, tutkimus- ja oppilaitokset, klusterit ja järjestöt. 

Varmistamme asiakkaiden ja muiden 
sidosryhmien tarpeiden huomioon ottamisen 
avoimella ja aktiivisella vuoropuhelulla

Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus keskeisten sidosryhmien kanssa on tärkeä osa yhteiskunnassa 
toimimista. 

ruukki, maalauslinja

Vastuullisuus on toimintamme perusta
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meillä on hyvä maine ympäristö- ja teknologiaosaamises-

sa. suomi on jatkuvasti arvioitu yhdeksi maailman joh-

tavista maista ympäristöasioissa. suomen toimiva infra-

struktuuri ja tehokkaat toimintatavat luovat myös edelly-

tykset toiminnan harjoittamiseen mahdollisimman pienin 

ympäristövaikutuksin.

innovatiivisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus vahvis-

tavat suomalaisen teknologiateollisuuden brändiä maail-

manmarkkinoilla. Tämä vahvistaa yritysten toimintaedel-

lytyksiä ja antaa teknologiateollisuuden tuotteille, järjes-

telmille ja palveluille olemassaolon oikeutuksen globaalin 

talouden ympäristöongelmien ratkaisemisessa. ympäris-

töosaaminen on edellytys sille, että suomen teknologia-

teollisuus voi menestyä myös tulevaisuudessa.

Innovatiivisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus 
varmistavat toimintaedellytyksemme

Ympäristöasiat ovat suuri haaste maailmantaloudelle. Suomen teknologiateollisuus on hyvissä 
asemissa ympäristövaikutuksia vähentäviä ratkaisuja kehitettäessä.

ouToTeC, r&d

Vaikutamme maailman ympäristötehokkuuteen
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suomessa kehitetyillä teknologioilla ja tuotteilla vähenne-

tään globaaleja päästöjä. lisäksi tuotteiden valmistaminen 

tapahtuu täällä pienemmin energiapanostuksin ja kasvi-

huonekaasupäästöin kuin useimmissa kilpailijamaissa.

erityisesti energia- ja materiaali-intensiivisen teollisuu-

den päästötehokkuus suomessa on maailmanlaajuinen 

ympäristöteko, joka tulisi ottaa huomioon myös tuotan-

non sijoittumisessa. päästötehokkuus takaa pienempi-

en päästöjen lisäksi tehokkaan toiminnan ja pienemmät 

energiakustannukset.

Suomen teknologiateollisuuden tehokkuus ja 
vähäpäästöisyys ovat globaali ekoteko

Suomen teknologiateollisuus vaikuttaa merkittävästi globaaliin ympäristötehokkuuteen. 
Vähäpäästöisessä teknologiassa suomalainen teknologiateollisuus on edelläkävijä. 

ouTokumpu, Teräsrulla

Vaikutamme maailman ympäristötehokkuuteen
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maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja niihin vastaami-

nen edellyttävät merkittäviä muutoksia kaikilta yrityksil-

tä. ympäristöosaamisella ja -teknologialla on tulevaisuu-

dessa keskeinen rooli ympäristöhaasteiden voittamisessa. 

energia- ja ympäristöteknologian lisäksi tarvitaan edel-

leen laajasti elektroniikka- ja sähköteollisuuden, kone-

paja- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen ja 

tietotekniikka-alan ympäristöä säästäviä tuotteita, järjes-

telmiä ja palveluja. yhteistä kaikille on, että tuotteiden 

ja palveluiden odotetaan tulevaisuudessa olevan ympä-

ristön kannalta hyväksyttäviä. monet perinteisistä ratkai-

suista toimivat myös ’ympäristöteknologiana’, kun niitä 

sovelletaan laajemmin esimerkiksi muiden toimialojen 

prosessien tehostamisessa. kaikkien alojen ympäristövai-

kutusten minimoiminen on entistä selvemmin perusedel-

lytys kestävälle toiminnalle. 

panostukset uusien ympäristöratkaisujen kehittämisek-

si ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. vaikka suomessa läh-

töasetelma on hyvä, tarvitsemme muutosnopeutta, suu-

rempia, kohdennettuja investointeja sekä luovuutta uusi-

en yhteistyökumppaneiden etsimiseksi. markkinoiden ja 

toimintatapojen muutos luo uusia toimialoja ja liiketoi-

mintamalleja sekä siirtää panostuksia nykyisten ja tulevi-

en toimialojen välillä.
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Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus 

Olemme edelläkävijä ympäristöasioissa

kehitämme teknologiaa elinkaariajatteluun perustuen•	

energiansäästö ja energiatehokkuus ohjaavat •	
toimintaamme

vähäpäästöisyys on perusvaatimuksemme•	

materiaalitehokkuus ja luonnonvarojen kestävä  •	
käyttö vahvistavat edelläkävijyyttämme

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

Vaikutamme maailman 
ympäristötehokkuuteen

innovatiivisuus, edelläkävijyys ja vastuullisuus •	
varmistavat toimintaedellytyksemme

suomen teknologiateollisuuden tehokkuus ja •	
vähäpäästöisyys ovat globaali ekoteko
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