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ESIPUHE

TEKNOLOGIA ON AVAINASEMASSA 
ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASSA

Suomi on sitoutunut EU:ssa päätettyihin tavoitteisiin vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, lisätä uusiutuvien 
energialähteiden osuus 20 prosenttiin energian loppukulu-
tuksesta ja tehostaa energian käyttöä 20 prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. 

Päästöjen vähentämisessä EU:n tärkein instrumentti on pääs-
tökauppa, joka ei vuodesta 2013 lähtien enää sisällä kansalli-
sia päästökattoja. Uusiutuvien energialähteiden edistämisessä 
lisäystavoitteet ovat kansallisia, ja Suomen on nostettava 
osuutensa 28,5 prosentin tasolta aina 38 prosenttiin. Energia-
tehokkuustavoite ei ole juridisesti sitova vaan suuntaa antava 
niin kauan kuin vapaaehtoiset toimet näyttävät riittävän ta-
voitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteet ovat tiukkoja, ja kaikki merkit viittaavat siihen, 
että niitä jatkossa edelleen tiukennetaan. EU:ssa on esitetty 
tavoitteeksi täysin hiilineutraalia energiantuotantojärjestelmää 
vuoteen 2050 mennessä.

Teknologiateollisuuden näkökulmasta kunnianhimoiset ener-
gia- ja ilmastotavoitteet avaavat uusia liiketoimintamahdolli-
suuksia, kunhan vain lähtökohdaksi otetaan uuden hiilineut-
raalin energian tuotanto- ja käyttöteknologian soveltaminen, 
energiatehokkuuden parantaminen ja vähähiiliset teollisuu-
den tuotantoprosessit sekä materiaalien kierrätys. 

Jos lähtökohta on jokin muu, esimerkiksi EU:n yksipuoliset 
päätökset jatkuvasti kiristyvistä ilmasto- ja energiapoliittisista 
rajoitteista, mahdollisuudet muuttuvat uhkiksi. Uhka ei koske 

yksinomaan energiaintensiivistä teollisuutta, vaan sitä mukaa 
kuin energian hinta EU-alueella nousee, kaikkien muidenkin 
yritysten kustannukset kasvavat. 

Olisi paradoksi, jos maailman parhaimpiin kuuluvat teräs- ja 
sinkkitehtaat jouduttaisiin Suomessa sulkemaan liian kalliin 
energian takia ja vastaava tuotanto siirtyisi maihin, joissa ei 
ole ilmastopoliittisia rajoituksia ja joissa päästöjä syntyy ja 
energiaa kuluu tuotetonnia kohti moninkertaisesti. Yhtä lailla 
olisi paradoksi, jos liian kalliin energian takia tuulivoimaloiden 
ja aurinkopaneelien valmistus siirtyisi Euroopasta Kiinaan.

Teknologiateollisuus ry näkee, ettei globaalia ilmastonmuu-
toksen ongelmaa ratkaista julistuksin tai hallinnollisin pää-
töksin vaan panostamalla teknologian kehittämiseen, uusiin 
innovaatioihin ja teollisuuden investointeihin. Tähän tarvitaan 
sellaista toimintaympäristöä, joka tukee tutkimusta ja tuote-
kehitystä yritysten omista lähtökohdista. 

Toimintaympäristön on houkuteltava yrityksiä uusiin inves-
tointeihin, joilla vanhoja prosesseja, koneita ja laitteita korva-
taan uusilla, entistä tehokkaammilla. Uusien innovaatioiden 
on ulotuttava myös yhteiskunnan infrastruktuuriin ja järjes-
telmiin. Esimerkiksi tietotekniikan soveltamisella saavutetaan 
merkittäviä säästöjä niin älykkäiden sähköverkkojen, uuden 
talotekniikan kuin teollisuuden prosessiautomaationkin alalla.

Teknologiateollisuus ry on laatinut aineiston Teknologia 
ilmastonmuutoksen torjunnassa kannanotoksi tulevaisuuden 
haasteista käytävään keskusteluun. Tuomme esille ratkaisuja,
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joista suurin osa on jo nyt kaupallista teknologiaa mutta 
myös niitä, jotka vaativat vielä kehityspanostuksia. Olemme 
sisällyttäneet aineistoomme energian tuotanto- ja käyttötek-
nologian lisäksi järjestelmätason tarkastelut, joihin kuuluvat 
elinkaariajattelu, integroidut tuotantoprosessit, resurssitehok-
kuus ja vihreä ICT.

Aineistoa ovat olleet tekemässä Teknologiateollisuus ry:n 
energiatyöryhmä, ympäristötyöryhmä ja toimialaverkostot. 
Perusaineiston on koonnut toimittaja Anna-Maria Länsimies. 
Haluamme kiittää kaikkia niitä jäsenyrityksiämme ja sidosryh-
miämme, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekoon antamalla 
käyttöömme tietoa tai kuvia.

Nyt laadittu aineisto julkaistaan painetussa muodossa, mutta 
sitä ylläpidetään ja päivitetään myös Teknologiateollisuuden 
kotisivuilla. Tarkoituksena on, että tiedot energia- ja ympäris-
töteknologioista ja -palveluista sekä alan suomalaisista yrityk-
sistä ovat kaikkien kiinnostuneiden saatavilla. Tiedot palvele-
vat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä, päättäjiä, mediaa, 
oppilaitoksia ja suurta yleisöä.

Haluamme tehdä suomalaista teknologiaosaamista kaikil-
le tutuksi ja samalla viestiä sen mahdollisuuksista ratkaista 
osaltaan aikamme suuria ja globaaleja energia-, ilmasto- ja 
ympäristöhaasteita.

Teknologiateollisuus ry



[ 8 ]  Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

TEKNOLOGIA ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNNASSA

2 Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvia kielteisiä vaikutusket-
juja on alettu ymmärtää vasta aivan viime vuosikymmeninä. 
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen muutta-
vat merkittävästi arjen käyttäytymistä ja energiankäyttöä joka 
puolella maailmaa. Havaittavat muutokset ilmastossa tapah-
tuvat hitaasti ja viiveellä. Tavoitteena on, ettei maapallon kes-
kilämpötila nouse yli 2 ⁰C:ta. Suurimmat päästövähennykset 
on tehtävä teollisuusmaissa, joissa kasvihuonekaasupäästöjä 
tulee leikata 80–95 prosentilla.

Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) arvioi, että maailmanlaajui-
sia kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50 prosentilla 
vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmastonmuutoksen vaikutuk-
set olisivat vielä hallittavissa. Maailmanlaajuisten päästöjen 
olisi myös alettava vähentyä jo vuoden 2015 tienoilla. 

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, ja muutoksiin on si-
touduttava kaikkialla maailmassa. Tuloksia saadaan aikaiseksi 
vain kattavalla ja sitovalla ilmastosopimuksella, joka velvoittaa 
päästöjen rajoittamiseen kaikkialla. 

Maaliskuussa 2011 julkaistiin EU:n ilmastotiekartta toimenpi-
teistä, joiden tavoitteena on vähentää jäsenmaiden yhteenlas-
kettuja kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä sitovia ta-
voitteita on asetettu vuoteen 2020 saakka. Euroopan unioni 
edistää energiateknologian tutkimusta, kehitystä ja demons-
traatiohankkeita monilla yhteistyöhankkeilla, joita rahoitetaan 
sekä julkisista että yksityisistä varoista. 

EU:n yksipuolinen sitoutuminen päästöjen vähentämiseen ei 
riitä. Ilman kattavaa ja sitovaa kansainvälistä sopimusta teolli-
suustuotanto siirtyy maihin, joissa ei ole tiukkoja velvoitteita. 
Tämä hiilivuotona tunnettu uhkakuva hyvin todennäköisesti 
lisää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä.

Hiilineutraalin energiantuotannon lisäämisellä, tehokkaiden 
energiateknologioiden ja energiatehokkaiden tuotteiden 
kehittämisellä sekä energian käytön tehostamisella ja teolli-
suuden ominaispäästöjen alentamisella voidaan merkittävästi 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä Suomessa että muu-
alla maailmassa. 

Kuva 1. Energiaperäisten 
hiilidioksidipäästöjen vähen-
nystarpeet alueittain.

Kansainvälisen Energiajärjes-
tön IEA:n laatiman skenaarion 
lähtökohtana on kasvihuone-
kaasupäästöjen puolittaminen 
vuoden 2005 tasosta vuoteen 
2050 mennessä mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 
(lähde: IEA Energy Technology 
Perspectives 2010)
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Uuteen teknologiaan tehtävien investointien kannattavuus 
riippuu muun muassa sähkön, polttoaineiden ja päästöoi-
keuksien hinnoista sekä yhteiskunnalta saatavista tuista ja 
verotuksesta.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edellyttää toimen-
piteitä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Uusiutuvan energian 
lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen vähentäminen ovat merkittävää kansain-
välistä liiketoimintaa jo tämän päivän Suomessa. Hiilineutraali 
tulevaisuus rakentuu monelta osin suomalaisen teknologia-
teollisuuden vahvuuksille. 

Tehokasta ja vähäpäästöistä sähköntuotantokapasiteettia 
tarvitaan lisää, sillä energiatehokkuutta voidaan parantaa au-
tomatisoimalla teollisuuden prosesseja – mikä lisää sähkönku-
lutusta – sekä sähköistämällä liikennettä. 

Kuva 2. EU:n etenemissuunnitelma kohti 
kilpailukykyistä vähähiilistä taloutta. 

EU:n ilmastotiekartan tavoite on kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen kaikilla sektoreilla, mikä 
edellyttää mittavia investointeja teknologiaan. (lähde: 
KOM(2011) 112. Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050)

Suomesta viedään ulkomaille vuosittain yli viiden miljardin 
euron arvosta energiateknologian laitteita. Niitä ovat muun 
muassa taajuusmuuttajat, sähkömuuntajat, sähkö- ja die-
selmoottorit sekä voimalaitokset, ml. uusiutuvan energian 
tuulivoimalat. Tämän lisäksi tulevat vielä alan suunnittelu- ja 
konsultointipalvelut ja voimalaitostoimituksiin liittyvä kompo-
nenttivienti, joiden osuus on merkittävä.

Teknologiateollisuuden yritykset panostavat jatkuvasti ener-
gia- ja ympäristöteknologian kehittämiseen. Uusia mahdolli-
suuksia avaavat polttokennot, vetyteknologia, älykkäät säh-
köverkot ja hiilidioksidin talteenotto, jotka ovat intensiivisen 
tutkimustyön kohteena.

Kuva 3. Suomen kasvi-
huonekaasupäästöt 
sektoreittain 2009. 

Suomen kasvihuonekaa-
supäästöt olivat yhteensä 
66,3 Mt CO2 vuonna 2009. 
Tällöin päästöt pienenivät 
kaikilla sektoreilla talous-
taantuman takia, mutta 
kääntyivät taas nousuun 
talouden elvyttyä.
(lähde: Tilastokeskus)
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3 Elinkaariajattelu

Kaikilla tuotteilla ja palveluilla on ympäristövaikutuksia 
tuotannon lisäksi myös niiden elinkaaren muissa vaiheissa. 
Ympäristövaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla, 
jossa on tärkeää ottaa huomioon se, etteivät parannustoi-
menpiteet yhdessä kohtaa aiheuta merkittävää haittaa jossain 
toisessa kohdassa.

Elinkaariajattelussa otetaan huomioon muun muassa tuotan-
non ja lopputuotteiden energiankulutus, tuotantotapojen ja 
materiaalien alkuperä ja tarkoituksenmukainen käyttö sekä 
jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana. 

Tuotteista aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämisen 
motiivina voivat olla esimerkiksi yrityksen arvot, asiakkaiden 
ja kilpailutilanteen asettamat kehittämispaineet tai ympäristö-
lainsäädännön kiristyminen.

Ympäristöä vähemmän kuormittavilla ratkaisuilla voidaan 
saavuttaa kustannussäästöjä esimerkiksi jätteiden määrän tai 
materiaalin kulutuksen vähentyessä. Ympäristömyötäisyyden 
lisääminen tuotesuunnitteluun saattaa tarjota myös liike-
toimintamahdollisuuksia uusien tuote- ja palveluratkaisujen 
muodossa. 

Elinkaariarvioinnin toteuttamisessa voidaan käyttää apuna 
kansainvälisen standardisointijärjestön ISO:n 14040-sarjan 
standardeja. Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) 
on menetelmä, jonka avulla pyritään systemaattisesti selvit-
tämään tuotteen, palvelun tai rakennuksen koko elinkaaren 
aikaiset ympäristövaikutukset raaka-aineen hankinnasta aina 
käytöstä poistamiseen ja käytöstä poiston jälkeisiin hyötykäyt-
tömahdollisuuksiin sekä jätehuoltoon. 

Yksityiskohtainen elinkaariarviointi on usein melko työläs 
toteuttaa. Menetelmää voidaan keventää työn tavoitteista 
riippuen. Yksinkertaistetussa elinkaariarvioinnissa päähuomio 
kiinnitetään kaikkein keskeisimpiin elinkaaren vaiheisiin tai 
ympäristönäkökohtiin. Jos tarkoituksena on esimerkiksi vä-
hentää tuotantoketjun kasvihuonekaasupäästöjä, voidaan 
elinkaariarvioinnissa keskittyä vain elinkaaren aikaisten hiilidi-
oksidipäästöjen arviointiin.

Kuva 4. Elinkaariarviointi. 

Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tunnistaa tuotteen merkittävim-
mät ympäristövaikutukset. Tulosten avulla tuotantoprosessia voi-
daan kehittää vähemmän energiaa tai raaka-aineita kuluttavaksi, 
vähentää tuotteen käytön aikaista energiankulutusta tai parantaa 
sen uusiokäyttöä ja kierrätettävyyttä. (lähde: Huhtinen, 2001)
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4 Hiilineutraali energiantuotanto

4.1 Uusiutuvat energialähteet

Suomessa käytettävästä energiasta 26–28 prosenttia on pe-
räisin uusiutuvista energialähteistä, joita ovat muun muassa 
metsästä saatavat biopolttoaineet, vesi- ja tuulivoima. Bio-
energia kattaa noin 20 prosenttia Suomen kokonaisenergian 
tarpeesta. Siitä valtaosa, 80 prosenttia, tuotetaan metsäteolli-
suuden jäteliemistä ja tähdepuusta. 

Biopolttoaineet ovat kotimaisia ja ympäristöystävällisiä ener-
gialähteitä. Suomen velvoitteena on lisätä uusiutuvien ener-
gialähteiden osuus 38 prosenttiin energian loppukulutuksesta 
vuoteen 2020 mennessä. 

Kuva 5. Energialähteiden osuus (%) energian 
kokonaiskulutuksesta vuonna 2010. 

Vuonna 2010 energian kokonaiskulutus oli 
yhteensä 402 TWh, josta sähkön kulutusta oli 
87,5 TWh. Suomessa käytetään suhteessa toiseksi 
eniten uusiutuvaa energiaa Euroopan unionissa. 
(lähde: Tilastokeskus)

Suurin osa lisäysvelvoitteesta toteutetaan lisäämällä puupolt-
toaineiden käyttöä. Laskelmissa oletetaan metsäteollisuuden 
energiantuotannon säilyvän nykyisellä tasolla. Jotta velvoit-
teeseen ylletään, raaka-ainepuun hankinta ei saa vaarantua 
puun energiakäytön lisääntyessä.
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4.1.1 Tuulivoima

Tuulivoimalla on merkittävä rooli uusiutuvan energian lisää-
mistavoitteissa joka puolella maailmaa. Tuulivoiman kärkimai-
ta Euroopassa ovat Saksa, Tanska ja Espanja. Näissä maissa 
tuulivoima on sekä merkittävä sähköntuotantomuoto, työllis-
täjä, teollisuudenala että teknologian osaamisala.

Suomessa tuotettiin vuonna 2010 tuulivoimaa 292 GWh 
ja laitosten nimellinen yhteisteho oli 197 MW. Uusiutuvan 
energian velvoitepaketin tuotantotavoite tuulivoimalle on 6 
TWh vuoteen 2020 mennessä, joka tarkoittaa 2500 MW:n 
nimellistuotantokapasiteettia. 

Tuulivoima on kotimaista, päästötöntä ja ympäristöystäväl-
listä. Sen haasteita ovat tuulesta riippuvat tuotantovaihte-
lut sekä hyvien rakentamispaikkojen löytyminen. Hyvässä 
rakentamispaikassa yhdistyvät hyvät tuuliolosuhteet, riittävä 
liityntämahdollisuus kantaverkkoon sekä naapurien hyväksyn-
tä. Älyverkkojen yleistyminen helpottaa tuulivoiman integroi-
mista osaksi sähkömarkkinoita.

Suomen tuuliolosuhteet maalla ja merellä on koottu tuuliat-
lakseen, jonka tavoitteena on helpottaa kaavoittajia ja tuuli-
voimasta kiinnostuneita yrityksiä löytämään sopivia rakenta-
mispaikkoja. 

Teollisuudenalana tuulivoima-alan kasvunäkymät ovat Suo-
messa suotuisat. Joillakin osa-alueilla suomalaisyritykset 
ovat jo tällä hetkellä alansa kansainvälistä huippua. Tuuli-
voimateollisuudessa toimii yrityksiä tuulivoimaloiden koko-
naistoimittajista voimaloiden keskeisten komponenttien, 
puolivalmisteiden ja raaka-aineiden toimittajiin sekä alan 
konsulttitoimistoihin.

Teknologiateollisuuden tuulivoima-alan toimittajat -toimi-
alaryhmään kuuluu 19 yritystä, jotka työllistävät noin 3000 
henkeä ja joiden liikevaihto on yhteensä noin miljardi euroa 
vuodessa.

Polttoaineiden lämpöarvoja
Tehollinen lämpöarvo 
kuiva-aineessa MJ/kg

Tehollinen lämpöarvo 
saapumistilassa MJ/kg

Kuiva-aineen teholliseen lämpöarvoon 
ei lasketa mukaan savukaasujen muka-
na poistuvan veden haihduttamiseen 
kuluvaa energiaa.

Saapumistilassa eli toimituskosteana 
ilmoitetusta lämpöarvosta on vähen-
netty se energiamäärä, joka kuluu 
polttoaineen luontaisesti sisältämän 
ja palamisessa syntyvän veden haih-
tumiseen.

Metsätähdehake 18,5-20 6-9

Puutähdehake 18,5-20 6-15

Kantohake 18,5-20 8-13

Havupuun kuori 18,5-20 5-9

Koivun kuori 21-23 8-11

Kutterinlastu ja hiontapöly 19-19,2 16-18

Puupelletti 19,0-19,2 16,8

Kierrätyspolttoaine 17-37 13-35

Ruokohelpi, kevät 17,1-17,5 13,2-14,2

Mustalipeä 10-13 -

Biokaasu (MJ/m3) 14,4-21,6 -

Fossiiliset polttoaineet

Kivihiili (keskiarvo) 27,9 24,8

Kevyt öljy 42,5-42,9 42,4-42,9

Maakaasu (MJ/m3) 35,6 -
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Iso kuva

Kuva 6. Tuulivoimalaitoksen roottoria 
asennetaan Kemin Ajoksessa. 

(lähde: WinWind Oy)
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Kuva 7. Totanan aurinkovoimalaitos. 

Etelä-Espanjassa sijaitseva Totanan yhden 
megawatin voimalaitos tuottaa aurinkovoi-
maa 2,2 GWh vuodessa. (lähde: ABB Oy)
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Aurinkoenergiaa on tarjolla rajattomasti. Aurinkoenergian 
haasteita ovat kallis tekniikka, puutteelliset energian varas-
tointimahdollisuudet sekä vedenkulutus – pesuun, jäähdytyk-
seen, turbiiniin jne. – kuivilla alueilla, joissa aurinkoenergiaa 
olisi paljon saatavissa.

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää aurinkokeräimien talteen 
ottamana lämpönä tai aurinkosähköpaneelien tuottamana 
sähkönä. Aurinkoenergiajärjestelmä voidaan kytkeä osaksi 
muuta talotekniikkaa, jolloin sen tuottama päästötön ja ilmai-
nen energia täydentää muita energianhankintamenetelmiä. 

Aurinkosähköä käytetään usein kohteissa, joissa sähköntar-
ve ei ole jatkuvaa tai sen varastointiin riittää tavallinen akku. 
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi vapaa-ajan asunnot, asun-
tovaunut, purjeveneet, syrjäiset majakat ja viestintäverkkojen 
tukiasemat.

4.1.2 Aurinkoenergia

Etelä-Euroopassa on kokeiltu aurinkoenergian laajamittaista 
keskitettyä tuotantoa. Tällöin normaalin höyryvoimalaitospro-
sessin lämmönlähteenä toimii peileillä suunnattu auringon 
säteily. 

Suomen leveysasteilla aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää 
suurimman osan vuodesta. Aurinkolämmön tuotantopotenti-
aaliksi on arvioitu 10 TWh ja aurinkosähkön 3 TWh vuodessa. 
Vuoteen 2025 mennessä aurinkoenergiaa arvioidaan käytet-
tävän noin 1 TWh vuodessa.

Euroopan unionissa on vireillä monia mittavia aurinkosäh-
köhankkeita. Jos ne toteutuvat, voi aurinkoenergia tuottaa 
3–10 prosenttia unionin jäsenmaiden sähköntarpeesta jo 
vuonna 2020. 

4.1.3 Puupolttoaineet

Suomen omasta sähköntuotannosta puu- ja kierrätyspolttoai-
neiden osuus on 12,5 %, mikä on maailman huippuluokkaa. 
Energian kokonaiskulutuksesta puun osuus on vielä suurempi 
eli noin 20 %.

Puupolttoaineet, erityisesti voimalaitosten käyttämä metsä-
hake, ovat merkittävin yksittäinen keino lisätä uusiutuvaa 
energiaa Suomessa. Lisäämisvelvoitteisiin voidaan yltää vain, 
jos metsäteollisuuden tuottaman bioenergian määrä pysyy 
nykyisellä tasolla. Puun energiakäyttöä on lisättävä ilman, että 
teollisuuden raaka-ainepuun hankinta vaarantuu. 

Puupolttoaineilla korvataan kivihiiltä, turvetta ja öljyä sekä 
yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa että lämmön 
erillistuotannossa. Ensi vuosikymmenellä puupolttoaineiden 
käyttö laajenee myös liikennepolttoaineisiin, jos suunnitelmat 
toisen sukupolven biopolttoaineita tuottavista biojalostamois-

ta toteutuvat. Suomessa löytyy hyvää osaamista ja kokemusta 
biopolttoaineita hyödyntävien eri kokoluokan voimalaitosten 
suunnittelusta ja toteutuksesta.

Metsäteollisuus tuottaa osana selluntuotantoprosessia vuosit-
tain 37 TWh energiaa jäteliemistä. Sellutehtaiden soodakatti-
loilla on tärkeä merkitys kemikaalien talteenotossa. Kemikaali-
en talteenoton sivutuotteena saadaan noin viidennes Suomen 
sähkön ja lämmön tuotantoon käytetystä energiasta.

Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian ta-
voitteena on nostaa pääte- ja harvennushakkuista tuotetun 
metsähakkeen käyttö nykyisestä viidestä miljoonasta kiinto-
kuutiometristä 13 miljoonaan kiintokuutiometriin kymmenes-
sä vuodessa.  Käytännössä lisääminen edellyttää puun koko 
hankintaketjun tehostamista ja jonkin verran myös yhteiskun-
nan tukea.
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Kuva 8. Bioenergiaketjuja.

Metsähakkeen käyttö Suomessa on nelinkertaistunut 2000-luvulla. 
Tavoitteena on lisätä käyttöä edelleen. (lähde: VTT / Eija Alakangas)

Lähes kaikki puu korjataan Suomessa ja Pohjoismaissa tava-
ralajimenetelmällä. Korjuumenetelmän valintaan vaikuttavat 
muun muassa puutavaran laatu ja korjuupaikan olosuhteet. 
Muita korjuumenetelmiä ovat manuaalinen korjuu esimerkiksi 
moottorisahoilla ja koneellinen kokorunkomenetelmä. 

Tavaralajimenetelmä tarkoittaa, että rungot katkotaan ko-
neellisesti eri tavaralajeiksi eli pölkyiksi heti korjuun yhteydes-
sä. Eri käyttötarkoituksiin menevien osien lajittelu tehdään 
koneellisesti. Korjuuketju muodostuu yleensä harvesterista eli 
hakkuukoneesta ja kuormatraktorista. 

Tavaralajimenetelmän etuja ovat korkea tuottavuus, ym-
päristövaikutusten ja metsävaurioiden vähäisyys sekä hyvä 
soveltuvuus myös pieniin leimikoihin ja harvennushakkuisiin. 

Menetelmällä tuotetaan hyvälaatuista ja tuotekohtaisesti va-
rastoitavaa puutavaraa. Se lisää joustavuutta kuljetuksissa ja 
jatkojalostuksessa. 

Pitkät etäisyydet puunhankinnassa edellyttävät tehokasta kul-
jetuslogistiikkaa ja ympäri vuoden käytettäviä liikenneverkko-
ja. Metsäteollisuuden osuus kuljetussuoritteesta (tonnia x km) 
Suomen rautateillä on noin 60 prosenttia, maanteillä noin 30 
prosenttia ja merivientikuljetuksissa lähes puolet. 

Logistista ketjua hallitaan reaaliaikaisella tiedonvälityksellä. 
Muuttuvien sääolosuhteiden ja energiantarpeiden takia 
puukuljetuksiin tulee jatkuvasti muutoksia. Tulevaisuudessa 
informaatioteknologian merkitys ja tiedontuottajien määrä 
puunhankinnassa lisääntyy edelleen. 
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Kuva 9. Metsäkoneteknologian 
tärkeä rooli puun hankinnassa.

Vieremäläisen Ponsse Oyj:n metsä-
koneet ovat tavaralajimenetelmän 
kansainvälisiä kärkituotteita, kuvassa 
harvesteri. (lähde: Ponsse Oyj)
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4.1.4 Muut biopolttoaineet

Puun lyhytkiertoviljely

Nopeakasvuisia puulajikkeita, erityisesti pajua, voidaan viljellä 
ja kasvattaa polttoaineeksi. Lajikkeiksi valikoituvilta kasveilta 
vaaditaan hyvää vesomis- ja juurtumiskykyä sekä tuhonkes-
tävyyttä. Istutus ja korjuu tehdään koneellisesti. Suomessa 
on tutkittu energiapuun viljelymahdollisuuksia 1970-luvulta 
lähtien. Viljellyn energiapuun tuotanto ei ole saavuttanut 
vastaavaa asemaa kuin esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa. 
Kiinnostus energiapuun viljelyyn on kuitenkin lisääntymässä. 
 

Pelletit

Mekaanisen puunjalostuksen kuivat sivutuotteet kuten kutte-
rinlastu ja hiontapöly on mahdollista hyödyntää energiantuo-
tannossa pelletteinä. Pellettejä käytetään Suomessa lähinnä 
pientalojen lämmitykseen ja aluelämpölaitosten polttoainee-
na. Suomessa tuotetaan pellettejä vuodessa noin 30 000 ton-
nia, josta suuri osa menee vientiin. Viime vuosina pellettiläm-
mityksen suosio on kasvanut myös kotimaassa. Hallituksen 
hyväksymän uusiutuvan energian velvoitepaketin tavoitteena 
on tuottaa pelleteillä 2 TWh energiaa vuonna 2020. 

Muita puuperäisiä energianlähteitä mm. biohiili ja puuöljy, 
jotka ovat aktiivisen tutkimus- ja tuotekehityksen kohteina.

Kuva 10. Ruokohelvestä energiaa.

Ruokohelpi on yleinen luonnonvarainen heinäkasvi Suomessa. 
Viljeltynä se soveltuu polttoaineeksi voimalaitoksiin. (lähde: Vapo)
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Kuva 11. Biokaasureaktorin toimintaperiaate.

Vuonna 2009 jätevedenpuhdistamojen sekä maatilojen lietteitä 
ja lantoja käsitteleviä reaktorilaitoksia oli 35. (lähde: Kuittinen 
et al, Suomen biokaasulaitosrekisteri no 13. University of Eastern 
Finland, Joensuu 2010)

Peltobiomassat

Voimalaitosten kiinteiksi polttoaineiksi soveltuvat esimerkiksi 
ruokohelpi ja olki. Voimalaitosten polttoaineena käytetään 
viljellyistä kasveista lähinnä ruokohelpeä. Ruokohelpi on 
Suomessa yleinen heinäkasvi, joka kestää hyvin kuivuutta ja 
tulvia. Ruokohelpeä käytetään seospolttoaineena monipoltto-
ainekattiloissa, joiden pääpolttoaine on usein turve. Ruoko-
helven taloudellisesti kannattava kuljetusetäisyys on noin sata 
kilometriä. Energiakäyttöön tarkoitetun ruokohelven viljelyala 
oli 17 500 hehtaaria vuonna 2008.  

Biokaasu 

Biokaasua syntyy eloperäisten tuotteiden hajotessa hapet-
tomissa olosuhteissa. Sitä vapautuu ilmakehään riippumatta 
siitä, käytetäänkö se energiana vai ei. Biokaasua kerätään 
talteen muun muassa jätevedenpuhdistamojen lietteistä, kaa-
topaikoilta ja maatiloilta sekä elintarviketeollisuuden sivutuot-
teista. 

Biokaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Se 
muistuttaa koostumukseltaan maakaasua. Metaanin osuus 
biokaasussa vaihtelee 40–70 prosentin välillä. Biokaasua 
voidaan käyttää polttoaineena sellaisenaan tai sekoitettuna 
maakaasuun. Vuonna 2009 Suomessa tuotettiin biokaasusta 
lämpöä 378 GWh ja sähköä 58 GWh. 
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4.1.5 Vesivoima

Vesivoima on merkittävin kotimainen ja uusiutuva sähkön-
tuotantomuoto Suomessa. Sen osuus kotimaisesta sähkön-
tuotannosta vaihtelee vuosittain 10–20 prosentin välillä. 
Vesivoiman suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät vesistön 
valjastamisesta ja tekoaltaista, jotka muuttavat paikallisen 
eliöstön elinolosuhteita.

Suomessa on yli 200 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu 
teho on lähes 3000 MW. Normaalina vesivuotena tuotanto 
on noin 13,2 TWh. Lisäämispotentiaaliksi on arvioitu noin 1 
TWh. Vesivoiman saatavuuteen vaikuttavat sateet ja lumen 
sulamisvesien määrä. Yli puolet Pohjoismaissa tuotetusta säh-
köstä, normaalina vesivuotena 200 TWh, tuotetaan vesivoi-
malla. Suurin osa siitä tuotetaan Norjassa.

Vesivoima soveltuu hyvin tasaamaan muualla sähköntuotan-
nossa tai -kulutuksessa tapahtuvia hetkellisiä muutoksia. Sitä 
voidaan säätää nopeasti ja varastoaltaiden ansiosta käyttö 
voidaan ajoittaa tarpeen mukaan. Tuulivoiman lisääntyessä 
tehokkaan ja kohtuuhintaisen säätövoiman merkitys sähkö-
järjestelmässä kasvaa. 

Kannattavuudeltaan edullisimmat vesivoimakohteet Suomes-
sa on jo rakennettu tai suojeltu uudelta vesivoimarakenta-
miselta. Tuotantoa on mahdollista lisätä vanhoja koneistoja 
modernisoimalla, tehostamalla säännöstelyjä, nostamalla 
patokorkeutta sekä rakentamalla altaita.

Kuva 12. Kemijoen Isohaaran vesivoimalaitos.

Isohaaran vesivoimalaitoksen tuotantoteho on 106 MW. 
Pohjolan Voiman omistamassa voimalaitoksessa putous-
korkeutta on 12 metriä. (lähde: Pohjolan Voima Oy)
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Kuva 13. Olkiluodon ydinvoimalaitos.

Vasemmalla näkyy Olkiluoto 3 -rakennustyömaa ja 
oikealla toiminnassa olevat laitosyksiköt Olkiluoto 1 ja 2. 
(lähde: Teollisuuden Voima Oyj)
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4.2 Ydinenergia

Ydinvoima on merkittävin päästötön teollisen mittaluokan 
sähköntuotantomuoto maailmassa. Kasvava sähköntarve, 
elintason parantuminen ja päästöttömyys puoltavat ydinvoi-
man käyttöä myös tulevaisuudessa. Kansainvälisen Atomi-
energiajärjestön IAEA:n tilastojen mukaan käytössä olevia 
ydinvoimalaitoksia on noin 440 ja rakenteilla kaikkiaan 65. 

Suomessa on hyvät käyttökokemukset ydinenergiasta ja pal-
jon alan korkealuokkaista osaamista. Suomalaisten ydinvoi-
malaitosten käyttökertoimet ovat maailman huippuluokkaa, 
yli 95 prosenttia. 

Ydinvoimaa tuotetaan Suomessa noin 22 TWh vuodessa ja 
sen osuus kotimaisesta sähköntuotannosta on noin 28 pro-
senttia. Suomessa on neljä ydinvoimalaitosyksikköä, joiden 
kapasiteetti on yhteensä noin 2700 MW. Lisäksi Olkiluotoon 
on rakenteilla uusi, 1600 MW:n ydinvoimalaitosyksikkö. 

Suomessa ei valmisteta ydinvoimaloiden raskaita komponent-
teja kuten paineastioita, höyrystimiä, höyryturbiineita tai 
suuria generaattoreita. Sen sijaan laitosten vuosihuoltojen 
toteutus tapahtuu nykyään valtaosin suomalaisin voimin. 

Suomalaiset yritykset toimittavat koneita, laitteita, rakenteita, 
järjestelmiä ja palveluita vuosihuoltotöiden ohessa tehtäviin 
muutos- ja korjaustöihin. Suomalaisten yritysten osaamista 
ovat kehittäneet varsinkin vaativat modernisointi- ja tehon-
korotusprojektit, joita on toteutettu sekä Olkiluodon että 
Loviisan ydinvoimalaitoksissa.

Ydinenergia-alan toimittajat -toimialaryhmässä on 75 jä-
senyritystä, jotka edustavat hyvin laajaa valikoimaa alan 
osaamista: suunnittelua, konsultointia, projektinjohtoa, 
komponenttien valmistusta, järjestelmien toimitusta, työmaa-
palvelua, rakennustöitä, rakenteiden toimitusta, asennusta, 
tarkastusta, huoltoa ja kunnossapitoa. Suomen ydinvoima-
laitosten vuosihuolloissa tarvitaan kummallakin laitospaikalla 
800–1000 ulkopuolista työntekijää. Normaalien vuosihuolto-
töiden kustannusarvio Suomessa on 30–40 miljoonaa euroa 
ilman suuria investointeja. Vuonna 2011 toteutettu suuri 
tehonkorotusprojekti Olkiluodossa oli arvoltaan 160 miljoo-
naa euroa. Vuosihuoltotöitä toteutti 100 yritystä, ja laitosalu-
eella oli 1500 ulkopuolista työntekijää, joista 80 prosenttia oli 
suomalaisia.
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Kuva 14. Loviisan ydinvoimalaitos.

(lähde: Fortum Oyj)
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4.3 Yhdyskuntajätteen energiakäyttö

Yhdyskuntajätettä syntyy vuosittain noin 2,6 miljoonaa ton-
nia. Siitä kierrätetään noin 36 prosenttia, energiana hyödyn-
netään 18 prosenttia ja kaatopaikoille päätyy 46 prosenttia 
syntyneestä jätteestä. 

Kaatopaikoille päätyvä biohajoava jäte tuottaa hajotessaan 
biokaasua, joka koostuu pääsiassa metaanista. Suomen kasvi-
huonekaasuista noin neljä prosenttia syntyy kaatopaikoilla. 

Kansallisen jätesuunnitelman tavoitteena on, että vuonna 
2016 yhdyskuntajätteestä kierrätetään puolet ja hyödynne-
tään energiana 30 prosenttia. Loppusijoitettavaksi kaatopai-
koille päätyisi enintään 20 prosenttia jätteestä.

Jätelainsäädännön yleinen periaate on, että jätteen tuottaja 
huolehtii ja maksaa jätehuollon järjestämisestä ja kustannuk-
sista. Yhdyskuntajätteen osalta päävastuussa on kunta. 
Kunnalle ei kuulu tuottajavastuun piirissä oleva jätehuolto. 

Tuottajavastuu koskee tuotteiden valmistajia ja maahan-
tuojia. Heidän on lain mukaan järjestettävä ja kustannettava 
tuotteidensa kierrätys ja jätehuolto siinä vaiheessa, kun tuote 
poistuu käytöstä.

Kuva 15. Jätteenpolttolaitoksen tulipesä.

Vuonna 2009 yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin polttamalla 18 
prosenttia. (lähde: Matti Sulanto / Ekokem Oy)

Kuva 16. Kaatopaikkalaitoksen toimintaperiaate.

Suomessa toimii 35 biokaasun talteenottoon rakennettua kaato-
paikkalaitosta. (lähde: Kuittinen et al: Suomen biokaasulaitosrekis-
teri no 13. University of Eastern Finland, Joensuu 2010)
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Kuva 17. Kierrätyspolttoaineella 
toimiva kaasutuslaitos.

Lahti Energian rakenteilla oleva 
kaasutuslaitos käyttää energiaja-
keista valmistettua kierrätyspolt-
toainetta. Kaasutustekniikalla jät-
teestä saadaan enemmän sähköä 
kuin perinteisellä polttotekniikalla. 
(lähde: Lahti Energia Oy)
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4.4 Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Yksi tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä on ottaa hiilidioksidi 
talteen ennen kuin se pääsee ilmaan. Hiilidioksidin talteen-
otto polttoaineesta perustuu kemian- sekä öljy- ja kaasuteol-
lisuudessa käytettävään teknologiaan. Talteenoton jälkeen 
hiilidioksidi puhdistetaan, nesteytetään ja siirretään pitkäai-
kaiseen varastoon.

Talteenotto voidaan toteuttaa kolmella tavalla: hiilidioksidi 
voidaan erottaa polttamisen jälkeen savukaasuista, se voidaan 
ottaa talteen ennen polttoa kaasumaisesta tai kaasutetusta 
polttoaineesta tai palamisen aikana ns. happipolton avulla. 

Suomessa VTT ja Foster Wheeler Oy ovat tutkineet vuodesta 
2004 alkaen happipolton yhdistämistä leijupetikattilaan, joka 
lisäisi merkittävästi hiilidioksidin talteenoton energia- ja kus-
tannustehokkuutta.

Hiilidioksidin talteenoton suurin tekninen haaste on vähentää 
talteenottoprosessin kuluttamaa energiaa ja laskea teknolo-
gian kustannuksia. Hiilidioksidin kuljetukseen ja laajamittai-
seen varastointiin liittyy vielä paljon epävarmuutta ja ratkaise-
mattomia kysymyksiä.

Hiilidioksidin varastointiin soveltuvat parhaiten suuret maan-
alaiset geologiset muodostumat, kuten ehtyneet öljy- ja 
kaasukentät sekä suolavesikerrostumat. Jokaisen mahdollisen 
varastomuodostuman soveltuvuus on tutkittava erikseen.

Hiilidioksidin talteenoton menetelmät.

Menetelmä Edut Haasteet 

Erotus savukaasuista Soveltuu nykyvoimalaitoksiin, ei vai-
kuta palamisprosessiin, tekniikka on 
jo käytössä 

Nykytekniikan kokoluokkaa kasvatet-
tava, huonontaa voimalaitoksen hyöty-
suhdetta, sopivien liuottimien kehittä-
minen 

Talteenotto ennen polttoa Soveltuu maakaasulle ja kaasutetulle 
polttoaineelle, tekniikka on jo käy-
tössä 

Voimalaitoksen hyötysuhde heikkenee, 
monimutkainen ja kallis polttoaineen 
käsittely, kallis hinta 

 
Happipoltto Palaminen tapahtuu lähes puhtaassa 

hapessa, minkä seurauksena syntyy 
lähes puhdasta hiilidioksidia. Tal-
teenotto on suhteessa helpompaa ja 
tehokkaampaa 

Erityisesti uusille voimalaitoksille, voi-
malaitoksen hyötysuhde heikkenee, ha-
pentuotanto kuluttaa paljon energiaa 

Hapenkantajiin perustuva 
poltto CLC (chemical looping 
combustion) 

Happi tuodaan leijupetikattilaan ha-
penkantajapartikkeleilla, jotka kor-
vaavat happitehtaan

Ei vielä kaupallisessa käytössä 
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Kuva 18. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi.

(lähde: DG TREN, © European Union, 2010)

Varastoitava hiilidioksidi siirretään 
voimalaitokselta talteenottolaitokselle 
putkilinjoja pitkin. Laitosten välimatka voi 
olla jopa satoja kilometrejä. Hiilidioksidi injektoidaan maanalaiseen 

varastoon. Paineistettu hiilidioksidi 
tunkeutuu kiviaineksen jokaiseen 
rakoon ja huokoseen. 

Läpäisemätön 
kivi- tai savikerros 
estää hiilidioksidin 
vapautumisen 
ilmakehään. 

Hiilidioksidi 
pumpataan 
vähintään 1,5 
kilometrin 
syvyyteen.

Ehtynyt öljy- tai 
kaasuesiintymä

Suolavesikerrostuma 

Hiilidioksidi liukenee ympäröivään 
veteen ja kiviainekseen. Liuennut 
hiilidioksidi saattaa kivimuodostumasta 
riippuen reagoida kemiallisesti 
ympäröivien kivien kanssa ja muodostaa 
pysyviä mineraaleja pitkän ajan 
kuluessa. 
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5 Tehokkaat energiateknologiat

5.1 Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vertailussa Suomi on 
valittu johtavaksi lämmön ja sähkön yhteistuotantomaaksi 
maailmassa. Yksittäisenä energiatehokkuuden edistämistoi-
menpiteenä lauhdevoimalaitoksen muuttaminen yhdistetyksi 
lämmön- ja sähköntuotantolaitokseksi on vaikutukseltaan 
ylivoimainen. 

Yhteistuotannossa voimalaitoksen hyötysuhde nousee par-
haimmillaan yli 90 prosenttiin, kun sähkön erillistuotannossa 
hyötysuhde on tyypillisesti noin 40 prosenttia ja parhaimmil-
laankin 55 prosenttia. 

Yhteistuotanto edellyttää riittävää lämpökuormaa, joka 
voi muodostua kaukolämpöverkosta tai teollisuuslaitoksen 

höyryntarpeesta. Suomessa kulutetusta sähköstä noin 30 
prosenttia tuotetaan lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitok-
sissa. 

Yhteistuotantolaitoksissa on erilaisia toteuttamistapoja, joilla 
voidaan vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa lämmöntuotannos-
ta käytetään sähköntuotantoon. 

Yhteistuotantolaitosten polttoaineena biopolttoaineiden 
energiasisältö saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehok-
kaasti. Energiatehokkuuden ohella päästöt ovat olennaisesti 
pienempiä erillistuotantoon verrattuna. Yhteistuotantolaitok-
sia voidaan käyttää myös kaukojäähdytykseen. 

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto Sähkön erillistuotanto

Hyötysuhde 75 % Hyötysuhde 52 %

Polttoainetarve 100 Polttoainetarve 145

Sähkön kulutus 25 Sähkön kulutus 25

Lämmön kulutus 50 Lämmön kulutus 50

Häviöt 25 Häviöt 70

1. Tuotantohäviöt 14 1. Tuotantohäviöt 53

2. Sähkön siirtohäviöt 4 2. Sähkön siirtohäviöt 4

3. Lämmön siirtohäviöt 7 3. Rakennuskohtaiset tuotantohäviöt 13

Kuva 19. Lämmön ja sähkön yhteistuotanto.

Lämmön ja sähkön yhteistuotannon hyötysuhde nousee parhaimmillaan yli 90 prosenttiin. (Lähde: Energiateollisuus ry)

1.
2.

3. 3.

1.
2.

Sähkön kulutus
25

Sähkön kulutus
25

Lämmön kulutus
50

Lämmön kulutus
50
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5.2 Kaukolämpö ja kaukojäähdytys

Kaukolämmön ohella myös rakennusten jäähdytys on mah-
dollista toteuttaa keskitetysti. Kaukojäähdytyksen suosio on 
kasvanut nopeasti koko 2000-luvun. Vuonna 2010 kauko-
jäähdytyksen tuotanto oli 110 GWh.

Keskitetyllä tuotannolla päästään suurempiin yksikkökokoihin, 
jolloin energiaa voidaan tuottaa kustannustehokkaasti ja ym-
päristöystävällisesti. Asiakkaan näkökulmasta kaukolämpö ja 
-jäähdytys ovat helppoja, tehokkaita ja yksinkertaisia järjestel-
miä asunto- tai kiinteistökohtaisiin vaihtoehtoihin verrattuna.

Kaukolämpöpumput on mitoitettu vuoden kylmimmän ajan 
maksimivirtauksen mukaan. Kesäaikana kaukolämpöä tarvi-
taan ainoastaan käyttöveden lämmitykseen. Virtaus kauko-
lämpöverkossa vaihtelee siis paljon vuodenajasta riippuen. 
Kaukolämpölaitokset ovatkin pyrkineet löytämään kokonais-
valtaisesti energiatehokkaita pumppausratkaisuja ja ne ovat 
olleet edelläkävijöitä taajuusmuuttajakäyttöisten pumppujen 
käyttäjinä. Taajuusmuuttajakäytön takaisinmaksuaika on sitä 
lyhyempi, mitä suurempi on pumpun teho.

Kaukolämpö on lämmön tuotanto- ja jakelujärjestelmä, johon 
lämpö voidaan tuottaa monin eri tavoin. Suomi on kauko-
lämmön kärkimaita maailmassa. Vuonna 2009 kaukolämpöä 
käytettiin 35,8 TWh. Sen osuus lämmitysmarkkinoista on 
puolet. Kaukolämmöstä tuotettiin lämmön ja sähkön yh-
teistuotantona 71 prosenttia ja lämmön erillistuotantona 29 
prosenttia. 

Suomessa kaukolämpöverkot on rakennettu kaupallisin 
perustein. Ne soveltuvat hyvin taajamien lämpöhuoltoon. 
Suurimmissa kaupungeissa yli 90 prosenttia rakennusten ja 
käyttöveden lämmityksestä katetaan kaukolämmöllä. 

Polttoaineina käytetään valtaosin maakaasua, kivihiiltä ja 
turvetta. Seospolttoaineina uusiutuvien biopolttoaineiden 
osuus on merkittävä, se oli 18 prosenttia vuonna 2010. Met-
sähakkeen käyttöä pyritään lisäämään voimakkaasti lähivuo-
sina. Tehokkaasti toimiva kaukolämpöjärjestelmä edellyttää 
järjestelmän mitoitusta siten, että optimaalinen osa lämmön 
tarpeesta tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantona.

Kuva 20. Integroidulla taajuusmuuttajalla 
varustettu kaukolämpöpumppu.

(lähde: Kolmeks Oy)
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Kuva 21. Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos.

(lähde: Helsingin Energia)

Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa Helsingissä tuotetaan 
kaukolämpöä ja -jäähdytystä samassa prosessissa. Laitok-
sessa voidaan tuottaa kaukolämpöä 90 MW ja -jäähdytystä 
60 MW. 

Lämpölaitos sijaitsee 25 metrin syvyydessä maanpinnasta pai-
kassa, jossa risteävät puhdistetun jäteveden purkutunneli ja 
yhteiskäyttötunneli, jonka kautta laitoksessa tuotettu lämpö- 
ja jäähdytysenergia siirretään asiakasalueille.

Kaukolämmön tuotannossa hyödynnetään jätevedenpuhdis-
tamolta tulevaa vettä. Talvisin lämpöenergia otetaan talteen 
lämpöpumpuilla mereen johdettavasta puhdistetusta jäteve-
destä. Tarvittava kaukojäähdytysenergia saadaan talviaikaan 
suoraan merivedestä lämmönsiirtimien välityksellä.

Kesäisin lämpöenergiaa saadaan kaukojäähdytyksen paluuve-
destä, jolloin lämpöpumput tuottavat sekä kaukolämpöä että 
-jäähdytystä.

Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos

pumppu

merivesi-
lämmön-
siirrin

merivesi-
lämmön-
siirrin

jätevesi-
lämmön-
siirrin

kompressori

paisunta-
venttiili

höyrystinlauhdutinkaukolämpö-
asiakas

Lämpöpumpun toiminta talvella

kaukojäähdytys-
asiakas

meri

jätevesi
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5.3 Polttokennot 
Polttokenno tuottaa sähköä ja lämpöä sähkökemiallisessa 
reaktiossa ilman palamista. Polttokenno toimii vedyllä tai 
sitä sisältävällä polttoaineella, kuten metanolilla, etanolilla, 
maakaasulla tai biokaasulla. Polttokennoilla voidaan saavut-
taa hyvä hyötysuhde alhaisissakin lämpötiloissa. Polttokennot 
ovat hiljaisia ja niissä on vähän huollettavia osia.

Polttokenno rakentuu anodista ja katodista sekä niitä erotta-
vasta elektrolyyttikalvosta. Rakenteeltaan se muistuttaa paris-
toa. Polttokenno voi hyödyntää vedyn puhtaassa muodossa 
tai hiilivetynä, jolloin polttoaineena käytetään esimerkiksi 
maakaasua tai metanolia. Hapettimena toimii ilman hap-
pi. Kun polttoaineena käytetään vetyä, reaktiossa vapautuu 
energiaa ja vettä. Hiilivetyä käytettäessä vapautuu lisäksi hiili-
dioksidia. Muita päästöjä ei käytännössä synny lainkaan.

Polttokennosovellusten teho voi vaihdella mikrowateista me-
gawatteihin. Pienimmät polttokennot voivat toimia voiman-
lähteenä esimerkiksi kulutuselektroniikassa tai kannettavissa 
virtalähteissä. Suuremmat polttokennot liikuttavat työkoneita 
tai ovat osa hajautettua energiantuotantoa.

Kuva 22. PEM-polttokenno.

PEM-polttokennossa (proton exchange membrane) 
ilman happi ja vety yhdistyvät muodostaen vettä ja 
lämpöä. Sähköä tuottava reaktio tapahtuu elektro-
deilla. Elektrodien välissä on kalvo tai kerros, joka 
läpäisee protonin eli vetyionin. Vetyionista vapautu-
neet elektronit poistuvat sähkövirtana. Elektrodilla 
tarvitaan katalyyttejä kiihdyttämään reaktiota. 
Katalyyttinä voi toimia esimerkiksi platina.

5.4 Vetyteknologia 

Öljyvarantojen vähentyessä korvaavaksi polttoaineeksi on eh-
dotettu muun muassa vetyä. Vety on tehokas energiankanta-
ja ja sitä on runsaasti saatavilla yhdisteinä, mutta ongelmana 
on vedyn erottaminen polttoaineeksi soveltuvaan muotoon. 

Vedyn tuotanto vaatii energiaa. Jos tuotanto voidaan toteut-
taa ilman päästöjä, mahdollistavat vetyteknologia ja poltto-
kennot tulevaisuudessa lähes päästöttömän energiajärjestel-
män. Vetyä valmistetaan yleisimmin reformoimalla hiilivetyjä 
hiilidioksidiksi ja vedyksi tai hajottamalla vettä elektrolyytti-
sesti hapeksi ja vedyksi. Reformoinnissa syntyy jonkin verran 
hiilidioksidipäästöjä. Vetyä voidaan tuottaa myös biomassaa 
kaasuttamalla, mutta syntyvä kaasu täytyy puhdistaa. 

Energiantuotannossa vetyä voidaan polttaa, jolloin se korvaa 
puhtaana polttoaineena nykyisiä kaasumaisia tai nestemäisiä 
fossiilisia polttoaineita. Sen palamistuotteena syntyy aino-
astaan vettä. Vetyä käytetään polttoaineena myös poltto-
kennoissa, joissa vety ja happi yhdistyvät sähkökemiallisesti 
tuottaen sähköä, lämpöä ja vettä – varsinaista palamista 
polttokennoissa ei tapahdu. Vedyn laajamittainen käyttö 
edellyttäisi mittavan tuotanto-, varastointi- ja jakeluverkoston 
rakentamista. 

vettä

lämpöä

sähkövirta (e-)
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5.5 Poltto- ja kattilateknologia

Uudet biopolttoaineet ja biopolttoaineiden käytön lisäämi-
nen vaativat kehitystä myös poltto- ja kattilateknologioiden 
osalta.

Leijupetikattilat 

Leijupetikattiloissa palaminen tapahtuu hiekan, tuhkan ja 
lisäaineiden muodostamassa pedissä, joka pidetään liikkeessä 
alakautta syötettävän ilmavirran avulla. Matalan palamisläm-
pötilan ansiosta typpioksidipäästöt ovat matalat. Tulipesään 
syötetty kalkki puolestaan puhdistaa savukaasuja rikistä.

Leijupetikattiloissa voidaan polttaa eri laatuisia polttoaineita 
erilaisina seoksina hyvällä palamishyötysuhteella. Myös koste-
at biopolttoaineet, kuten matalalämpöarvoiset kierrätyspolt-
toaineet, palavat tehokkaasti kuumassa pedissä. Leijupetikat-
tiloita on kahta tyyppiä: kerrosleijukattilat ja kiertoleijukattilat. 
Suomi on maailman johtava leijuteknologian asiantuntijamaa.

Suomessa on kehitetty hiilidioksidin talteenottoa happipoltol-
la toimivassa kiertopetikattilassa. Foster Wheeler toimittaa 
30 MW:n happipoltolla toimivan kiertopetikattilan Luoteis- 
Espanjaan Fundación Ciudad de la Energían (Ciuden) raken-
tamaan hiilidioksidin talteenoton tutkimuslaitokseen. 

Pyörivällä arinalla varustetut kattilat

Arinalla polttoaineita polttavissa voimalaitoskattiloissa on 
perinteisesti käytetty kiinteää tai mekaanisesti yhteen suun-
taan polttoainetta liikuttavaa arinaa. Arinateknologian uusin 
sovellus on arina, jonka pohja koostuu eri suuntaan pyörivis-
tä vyöhykkeistä. Polttoaine syötetään arinaan keskeltä, ja se 
leviää tasaisesti arinan pohjalle. Polttoaineen kuivuminen ja 
palaminen on perinteisiin arinoihin verrattuna tehokasta.

Kaasutus 

Kiinteiden polttoaineiden kaasutuksessa polttoaineelle ei 
syötetä täydelliseen palamiseen tarvittavaa happimäärää. 
Kaasutusreaktorissa polttoaine kuivuu, hajoaa kemiallisesti ja 
kaasuuntuu. 

Kaasutuksen tuloksena saadaan tuotekaasua, jota voidaan 
polttaa esimerkiksi korkealla sähköntuotannon hyötysuhteella 
toimivissa hiilipölykattiloissa ja siten vähentää haitallisia pääs-
töjä ympäristöön. Tuotekaasun laatu ja koostumus vaihtelevat 
eri polttoaineilla. 

Kuva 23. Hiilidioksidin talteenoton tutkimuslaitos.

Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) raken-
taa hiilidioksidin talteenoton tutkimuslaitosta 
Luoteis-Espanjaan. Lisätietoja tutkimuslaitoksesta: 
www.compostillaproject.es (lähde: Foster Wheeler)



 Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa  [ 31 ] 

TEHOKKAAT ENERGIATEKNOLOGIAT

Kuva 24. Monipolttoainelaitoksen toiminta.

(lähde: Pohjolan Voima ja Helen) 

Erilaiset biomassat soveltuvat hyvin kaasutettaviksi, sillä niissä 
on luonnostaan paljon haihtuvia aineita. Tuotekaasua voidaan 
jalostaa edelleen, jolloin siitä saadaan synteesikaasua. Syntee-
sikaasusta voidaan jatkojalostaa muun muassa kemikaaleja ja 
liikenteen biopolttoaineita. 
 

Kombivoimalat 

Kaasukombivoimaloiden sähköntuotannon hyötysuhde on 
55–60 prosenttia, kun perinteisissä lauhdevoimalaitoksissa se 
on noin 40 prosenttia. 

Kaasukombeissa sähköä tuotetaan kaksivaiheisessa pro-
sessissa, joka koostuu kaasuturbiinista ja höyryturbiinista. 
Höyrykierron lämmönlähteenä hyödynnetään kaasuturbiinin 
hukkalämpöä. Kaasuturbiinien polttoaineena käytetään pää-
sääntöisesti maakaasua. Kun kaasuteknologia kehittyy, vaih-
toehtona on yhä useammin myös kaasutettu biopolttoaine. 

Monipolttoainebiomassalaitokset 

Pohjolan Voima, Helsingin Energia ja VTT ovat käynnistäneet 
voimalaitoshankkeen. Tavoitteena on uusi, tehokas ja ym-
päristöystävällinen voimalaitos, jossa on korkea hyötysuhde, 
vähäiset päästöt, eri polttoaineiden käyttömahdollisuus ja 
nopea säädeltävyys. 

Hanke sisältää uusimpaan teknologiaan perustuvan suuren, 
teholtaan 500–700 megawatin monipolttoainevoimalaitok-
sen teknisen toteutuksen sekä sen kilpailukyvyn ja ympäristö-
vaikutusten selvityksen. Samalla etsitään hiilidioksidin talteen-
otto- ja varastointiratkaisua. 

Voimalaitoksen polttoaineeksi suunnitellaan puuta, peltobio-
massoja sekä lajiteltua jätettä maakaasun ja kivihiilen rinnalle. 
Uusiutuvan energian osuus pyritään maksimoimaan suunnit-
telussa. 
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6 Teknologiat energian käytössä

6.1 Rakennusten energiatehokkuus
Rakennusten kuluttamaa energiamäärää on arvioitava usean 
eri osatekijän summana. Rakennuksissa käytettävän ja raken-
tamiseen kuluvan energian osuus energian loppukäytöstä 
on yli 40 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöistä lähes 40 
prosenttia. 

Rakennusten kokonaisenergiankulutukseen vaikuttavat lisäksi 
muun muassa rakennusmateriaalien valmistus, kuljetukset ja 
rakennusten poistaminen käytöstä. Yksiselitteistä ja kattavaa 
arviointimenetelmää kaikkien eri osatekijöiden vaikutuksis-
ta rakennusten elinkaaren energiatehokkuuteen ei ole vielä 
kehitetty. 

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa hyvällä 
lämmön talteenotolla, vedenkäytön optimoinnilla, valaistuk-
sella, lämmöneristyksellä, tiiviillä ja huolellisesti toteutetuilla 
rakenteilla, ulkovaipan hyvällä eristävyydellä sekä sisäilman 
tarpeenmukaisella koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. 

Kuva 25. Rakennuksen elinkaaren vaiheet.

(lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT)

Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden vaikutusta 
energiankulutukseen sekä käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Jo tehdyt valinnat ja 
parannustoimenpiteet vaikuttavat eri suunnittelu- ja toteutus-
vaihtoehtojen kannattavuuteen. 

Energiatehokkaassa talossa ulkovaippa, rakenteet ja talotek-
niikka on suunniteltu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Mata-
laenergiarakennusten ääripäässä ovat passiivi-, nollaenergia- 
ja plusenergiatalot. 

EU:ssa on tavoitteena siirtyä lähes nollaenergiarakennuksiin 
vuosina 2019–2021. Myös nolla- ja plusenergiataloissa tarvi-
taan ajoittain ostoenergiaa, mutta se korvataan myöhemmin 
oman käytön ylittävällä tuotannolla.

Käyttötapojen muutokset

Normiohjaus Ennakkohuolto

Huoltokirjan käyttö

INVESTOINTI KÄYTTÖ YLLÄPITO KORJAUS UUSINTA

• Talotekniikan ajanmukaistus
• Automaatioasteen nosto
• Energiatehokkaat laitteet
• Järjestelmien integrointi
• Viihtyvyys ja olosuhdeinvestoinnit
• Talotekniikan osuus 
 korjaus/ modernisoinnin 
 investoinnista 40-80 %



 Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa  [ 33 ] 

TEKNOLOGIAT ENERGIAN KÄYTÖSSÄ

Kuva 27. Lämmitysenergian säästöpotentiaali vanhassa talossa.

Lämmitysenergiaa voidaan oikeilla toimenpiteillä säästää jopa 30–50 
prosenttia tyypillisessä 1960–70-luvulla rakennetussa asuinkerrosta-
lossa. (lähde: Teknologiateollisuus LVI-TTT/TKK/LVI)

Asuinkerrostalon lämpöenergiavirrat

0,0
2020 nykyinen
rakennuskanta

2020 
uudistuotanto

2050 nykyinen
rakennuskanta

2050 
uudistuotanto

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Puu, pelletti

Öljy, maakaasu

Kaukolämpö

Maalämpö, sähkö

Lämmityssähkö

Huoneisto- ja kiinteistösähkö

Muu

Kuva 26. Energian loppukäyttö 
rakennuksissa.

Laskelmissa oletetaan, että merkittävien 
korjaushankkeiden yhteydessä paranne-
taan energiatehokkuutta ja uudisra-
kentaminen on vuoden 2010 normien 
mukaista. Puolet vuonna 2050 käytössä 
olevista rakennuksista on rakennettu 
ennen vuotta 2010. (lähde: ERA17 – 
Energiaviisaan rakennetun ympäristön 
aika 2017)

Muu 0,0 0,2 0,0 0,8

Huoneisto- ja kiinteistösähkö 23,1 3,7 15,9 13,1

Lämmityssähkö 8,0 0,7 4,1 2,7

Maalämpö, sähkö 1,0 0,2 0,8 0,7

Kaukolämpö 24,2 2,7 13,3 9,6

Öljy, maakaasu 7,2 0,1 2,1 0,3

Puu, pelletti 12,3 0,4 7,9 1,6

Yhteensä (TWh) 75,8 8,0 44,1 28,8

Ilmanvaihto 
36 %

Yläpohja
6 %

Ulkoseinät
17 %

Viemäriin 
22 %Alapohja

4 %
Aurinko ja 
ihmiset
20 %

Sähkönkäyttö
20 %

Lämmitys
60 %

Ikkunat
15 %

Ilmanvaihto (LTO, tarpeenmukaisuus) 15 - 25 %

Johtumishäviöt (ikkunat, eristys, tiiviys, 

oikea sisälämpötila)

10 - 15 %

Vesi (mittaus, kalusteet) 5 - 10 %

Yhteensä 30 - 50 %
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6.2 Talotekniikka

Taloteknisillä järjestelmillä ohjataan muun muassa raken-
nusten LVI- ja sähkötekniikkaa, jäähdytystä, valaistusta sekä 
kulunvalvontaa. Talotekniikalla huolehditaan siitä, että raken-
nuksen lämmitys, ilmastointi, tietoverkot ja vesihuolto palvele-
vat käyttäjien tarpeita. 

Nykyaikaisella talotekniikalla voidaan parantaa merkittävästi 
rakennusten käytön aikaista energiatehokkuutta, terveellisyyt-
tä ja käyttömukavuutta. Talotekniikan osana toimii jatkossa 
lisääntyvässä määrin rakennusautomaatiojärjestelmä, joka 
mittaa, ohjaa, säätää ja valvoo kiinteistön toimintaa. Talo-
automaatio tehostaa laitteiden ja toimintojen oikeanlaista ja 
oikea-aikaista käyttöä. 

Energiatehokkuuden asiantuntijan Motiva Oy:n laskelmien 
mukaan kodin kuluttamasta energiasta tyypillisesti puolet 
käytetään lämmitykseen ja viidennes lämpimään käyttöve-
teen. Noin 25 prosenttia kokonaisenergiankulutuksesta käyte-
tään sähkölaitteissa ja valaistuksessa. 

Parhaiden vaihtoehtojen yhdistämisessä ja kustannustehok-
kaimpien energiatehokkuustoimenpiteiden toteuttamisessa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Laiminlyönti tai muutos yhdessä 
kohteessa kertautuu helposti muissa kohteissa, jos suunnitel-
mat eivät ole ammattimaisesti ja huolellisesti toteutettuja.

Teräsrakenteiden etuja ovat muun muassa kestävyys, kierrä-
tettävyys ja muuntojoustavuus. Teräsrakenteilla rakennusten 
käyttöikää saadaan lisättyä merkittävästi. Teräksen kestävyyt-
tä voidaan pidentää erilaisilla pinnoitteilla. 

Teräsrakenteet ja rakennukset muuntuvat ja mukautuvat hy-
vin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Teräksen lujuusominaisuudet 
mahdollistavat keveiden ja sirojen rakenteiden käytön. Muita 
teknisiä etuja ovat muun muassa korkea esivalmistusaste, 
liitosten yksinkertaisuus ja pieni materiaalihukka työmaalla.

Teräksen ympäristökuormitukseen vaikuttavat ratkaisevas-
ti teräksen valmistusmenetelmä ja käytettävä raaka-aine. 
Suomalaisen terästeollisuuden tuotantoprosessit ovat erittäin 
energia- ja materiaalitehokkaita. Käytetystä energiasta ote-
taan talteen noin puolet ja rakenneteräksen kierrätysaste on 
Suomessa noin 90 prosenttia. 

Teräsrakenteiden tuottama rakennusjätemäärä jää pieneksi. 
Teräsrakenteet voidaan usein myös hyödyntää uudelleen sel-
laisenaan tai kunnostuksen jälkeen.

Puu on uusiutuva rakennusmateriaali, joka sitoo kasvaessaan 
ilmasta hiilidioksidia. Noin puolet puuaineksesta on hiiltä. 
Yksi kuutiometri puuta varastoi yhden tonnin hiilidioksidia. 
Myös puutuotteiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat 
muita rakennusmateriaaleja vähäisemmät.

Puutuotteiden valmistuksessa suuri osa energiasta tuotetaan 
valmistuksen sivutuotteista, esimerkiksi kuoresta. Rakenta-
misen peruspuutuotteiden, kuten saha- ja höylätuotteiden, 
valmistuksessa jopa syntyy energiaa enemmän kuin kuluu. 

Puuta on Suomessa helposti saatavilla paikallisesti, eli sen 
kuljetuskustannukset ovat alhaiset. Puu on myös täysin kier-
rätettävä materiaali. Käytöstä poistetut puutuotteet voidaan 
usein käyttää uudelleen sellaisenaan. Vaihtoehtoisesti ne 
voidaan jatkojalostaa johonkin toiseen muotoon tai viime 
kädessä polttaa, jolloin puuhun sitoutunut energia saadaan 
hyötykäyttöön. 

Rakennuksissa hyvä lämmöneristys ja tiiviys ovat tärkeitä te-
kijöitä energiatehokkuudessa. Hyvin eristetty ja ilmatiivis talo 
on vedoton ja asumisviihtyvyydeltään hyvä. Lämmön siirtymi-
sen saa aikaan sisä- ja ulkoilman välillä vallitseva lämpötilaero. 
Tämän takia huonetiloja ei tule lämmittää liikaa. 

Lämmitysenergia poistuu rakennuksista johtumalla sekä 
ilmanvaihdon ja viemärin kautta. Rakennuksen johtumishävi-

öillä viitataan rakennuksen ulkovaipan läpi siirtyvään läm-
pöön. Talon ulkovaipalla tarkoitetaan ulkoseiniä ikkunoineen 
ja ulko-ovineen sekä rakennuksen ala- ja yläpohjaa. 

Energian käytön tehokkuuteen voidaan vaikuttaa muun 
muassa perussäätämällä rakennuksen lämmitysverkosto ja 
huolehtimalla lämmityksen säätöjärjestelmän asetuksista. Ra-
kenteiden tiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi tiivistämällä 
ikkunoita ja parvekeovia.

Yksittäisen rakenteen lämmöneristyskykyä tärkeämpää on 
talon kokonaisenergiatehokkuus. Rakentamismääräyksiin 
sisällytetään vuodesta 2012 alkaen pakollinen kokonaisener-
giatarkastelu, jossa lasketaan eri toimenpiteiden vaikutukset 
energiankulutukseen. Energiatehokkaassa kodissa hyvin läm-
pöeristetyt rakenteet toimivat myös kosteusteknisesti oikein. 
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6.2.1 Vesikalusteet

Tyypillisesti viidennes asuintalojen energiankulutuksesta käy-
tetään lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Veden ener-
giakustannus riippuu käytetyn veden määrästä, käyttöveden 
lämpötilasta ja putkiston eristyksestä. Bakteerien leviämisen 
estämiseksi lämpimän veden lämpötilan on oltava vähintään 
55 astetta. 

Motivan Oy:n mukaan kerrostaloasujan keskimääräinen 
vedenkulutus on noin 155 litraa vuorokaudessa. Lämpimän 
käyttöveden osuus on siitä noin kolmannes. Käyttötottumuk-
silla on merkittävä vaikutus vedenkulutukseen, sillä suoma-
laisten vedenkulutus vaihtelee 90–270 litran välillä asukasta 
kohden vuorokaudessa. Vedenkulutuksen tavoitetaso on 
noin 130 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Tutkimusten 
mukaan huoneistokohtaisten vesimittareiden myötä vedenku-
lutus pienenee 15–20 prosenttia henkilöä kohden. 

Rikkinäiset ja vuotavat vesikalusteet kannattaa uusia, sillä ne 
kuluttavat huomaamatta valtavia määriä vettä. Uusin tekniik-

6.2.2 Lämmitys ja jäähdytys

Energiatehokkuusmääräysten kiristyessä rakennusten lämmi-
tystarve vähenee. Hajautettu tuotanto ja uusiutuvien ener-
gialähteiden käyttö lisääntyvät matalaenergiarakentamisen 
myötä. Passiivi- tai ns. nollaenergiataloissa lämmöntarve on 
erittäin pieni, mutta tilojen ja käyttöveden lämmitykseen 
tarvitaan omat, huolella suunnitellut järjestelmät. Tiiviit ma-
talaenergiarakennukset edellyttävät myös tarpeenmukaista 
jäähdytystä.

Kuva 28. Hybriditalon lämmitys.

Hybridilämmitys tarkoittaa useamman eri energialähteen hyödyntämistä lämmitykseen 
ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen eri vuodenaikoina. (kuva: Oilon)

,

TAM
M

IKUU

HELM
IKUU

M
AALISKUU

HUHTIKUU

TOUKOKUU

KESÄKUU

HEINÄKUU

ELOKUU

SYYSKUU

LOKAKUU

M
ARRASKUU

JOULUKUU

W

ILMA-VESILÄMPÖ

Tehokas järjestelmä muulloin 
kuin kovilla pakkasilla.

AURINKOLÄMPÖ

Kesäkuukaudet selvitään 
pelkällä aurinkoenergialla.
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Kulutuspiikit hoidetaan bio- tai 
polttoöljyllä. Talven öljyt varastossa.

ka on suunniteltu vähentämään vedenkulutusta käyttömu-
kavuudesta tinkimättä. Vedenkulutukseen voidaan vaikuttaa 
myös tarkistamalla putkiston painetasot ja säätämällä hano-
jen virtaamat kohdalleen. 
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6.2.3 Ilmanvaihto ja lämmön talteenotto

Oikein toteutettu ilmanvaihto on välttämätöntä rakennusten 
sisäilman terveellisyyden ja asumismukavuuden kannalta. 
Ilmanvaihto kuluttaa nykyään noin kolmanneksen talojen 
lämmitysenergiasta. Energiatehokkuuden kannalta on merkit-
tävää, että rakennuksen lämmön talteenotto tehdään tarkoi-
tuksenmukaisella tavalla. 

Toimiva ilmanvaihto on yksi keskeisistä ominaisuuksista ter-
veellisessä ja energiatehokkaassa talossa. Paras ja taloudellisin 

Kuva 29. Lämmön talteenotto rakennuksessa.

Lämmön talteenotolla voidaan siirtää vähintään 50 prosenttia 
käytetyn ilman lämmöstä sisään puhallettavaan raittiiseen ilmaan. 
(lähde: Ensto)

keino tehokkaaseen ilmanvaihtoon on jatkuvasti toimiva ko-
neellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Käytetty ilma poistetaan 
ulos ja tilalle puhalletaan raitista ilmaa. Raitis ilma johdetaan 
lämmöntalteenottolaitteeseen, jossa se lämpenee talosta 
poistuvan ilman lämmöllä ennen siirtymistä huonetiloihin. 
Ulkoilman epäpuhtaudet saadaan suodatettua pois ennen 
sisäänpuhallusta. 

Ulkoilman lämpötila
-20 °C

Poistoilman lämpötila
-10,3 °C lämmöntalteenoton 
jälkeen

Tuloilma +14,2 °C 
lämmöntalteenoton 
jälkeen

Lämmitystarve 535 W
(100m², 42l/s, 21°C)
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6.2.4 Valaistus ja sähkö

Asuinrakennuksen kokonaisenergiankulutuksesta noin kol-
mannes käytetään laitteisiin ja valaistukseen. Tämänhetkinen 
kotien varustetaso on huomattavasti korkeampi kuin kymme-
nen vuotta sitten. Esimerkiksi kuivauskaappien ja -rumpujen, 
kotitietokoneiden, suurten taulutelevisioiden ja digiboksien 
tulo on lisännyt kotien energiankulutusta merkittävästi. 

Kotitaloussähkön kulutuksessa ratkaisevaa on kodin varuste-
taso ja laitteiden käyttötottumukset.

Toimistorakennuksessa sähköä kuluu muun muassa valaistuk-
seen, tietotekniikkaan, tulostimiin ja kopiokoneisiin, LVI-lait-
teisiin sekä keittiölaitteisiin. Kiinnittämällä huomiota käyttöta-
poihin ja laitevalintoihin sähkön kulutusta voidaan vähentää 
huomattavasti. 

Kuva 30. Kaukolämmitetyssä rivitalossa asuvan kolmihenkisen 
perheen sähkön vuosikulutus. Yhteensä 4800 kWh/v.

Märkätilojen lattialämmityksen yleistymisen myötä sähkölämmityk-
sestä on tullut osa lämmitysjärjestelmää varsinaisen päälämmitys-
muodon lisäksi. Kaukolämmitetyissä taloissa on suositeltavampaa 
käyttää vesikiertoista lattialämmitystä energiatehokkuussyistä. 
(lähde: Energiateollisuus ry)

Kuva 31. Esimerkki toimistorakennuksen energiankäytön jakaumasta.

Toimistorakennuksen energiankäyttö voi jakautua esimerkiksi kuvan osoittamalla tavalla. Energiatehokkuutta voi-
daan arvioida laskemalla kulutetulle energialle primäärienergian tai CO2-päästöjen kerroin. Primäärienergiatarkaste-
lu suosii uusiutuvia energialähteitä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotantoa. (lähde: TKK, LVI-tekniikka 2008)
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6.2.5 Rakennusautomaatio

6.2.6 Rakennusten käyttö ja kunnossapito

Rakennusautomaatiojärjestelmällä voidaan mitata, ohjata, 
säätää ja valvoa koko kiinteistön teknisiä toimilaitteita: va-
laistusta, lämmitystä, ilmanvaihtoa, jäähdytystä ja kulunval-
vontaa. Rakennusautomaatiojärjestelmään on mahdollisuus 
integroida esim. murto- ja paloilmoitinjärjestelmiä. 

Uuden rakennuksen tekniikan ja fyysisten ominaisuuksien 
korvaaminen energiatehokkaammilla ratkaisuilla ei välttämät-
tä ole taloudellisesti houkuttelevaa. Rakennuksen käyttöön 
sen sijaan voidaan vaikuttaa kaikenikäisissä rakennuksissa.

Ajantasaisilla ja jopa reaaliaikaisilla mittausjärjestelmil-
lä veden, sähkön ja lämmön kulutusta on helppo seurata. 
Kulutustottumusten muutokset näkyvät myös energiakus-
tannuksissa. Energiapalveludirektiivi velvoittaa energiayhtiöt 
tuottamaan säännöllisesti raportteja asiakkaille, jotta oman 
kulutuksen seuranta helpottuu.

Esimerkkejä teknisten järjestelmien käyttöiästä.

Oikeanlaisilla ohjaus- ja säätötavoilla voidaan optimoida 
rakennusten käyttämä energia ja tästä syystä rakennusau-
tomaation osuus hyvän sisäilmaston osatekijänä tai ener-
giansäästötoimenpiteiden toteuttamisessa onkin merkittävä. 
Uusien energiatehokkuusmääräysten myötä rakennusauto-
maation rooli tulee korostumaan entisestään.

Usein merkittäviä säästöjä voidaan tehdä myös ilman inves-
tointeja. Esimerkiksi ilmanvaihdon käyntiaikojen muuttami-
nen tarpeenmukaisiksi säästää sekä sähköä että lämpöä. 
Autopistorasioiden, sähkösaunan ja pihavalojen järkevällä 
ajastuksella vähennetään turhaa sähkön kulutusta. 

Myös rakenteiden osat vaativat säännöllistä tarkastusta ja 
huoltoa. Esimerkiksi ikkunoiden tiiveys ja kunto kannat-
taa tarkistaa määräajoin. Uusintojen ja isojen saneerausten 
yhteydessä energiatehokkailla valinnoilla voidaan vaikuttaa 
merkittävästi rakennusten energian käytön kokonaistaloudel-
lisuuteen.

Esimerkkejä teknisten järjestelmien käyttöiästä 

Laite tai järjestelmä Tekninen käyttöikä

Kupariputket 40-50 vuotta

Jätevesiviemärit 25 vuotta (betoni), 50 vuotta (valurauta), 40 vuotta 
muovi)

Öljylämmityskattilat, teräslevy 20 vuotta

Lämmönsiirrin 20 vuotta

Puhaltimet (huippuimurit) 20-25 vuotta

Sähkökäyttöiset lämminvesivaraajat 10-15 vuotta
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6.3 Älykkäät sähköverkot

Älykkäillä sähköverkoilla tarkoitetaan jakeluverkkoja, jotka 
hyödyntävät automaatio-, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä 
kuluttajan ja sähkömarkkinoiden välistä kahdensuuntaista 
tiedonkulkua. 

Sähköautojen lisääntyessä älykkäät sähköverkot mahdollis-
tavat hyvin hajautetun sähkön varastoinnin. Hajautettu ja 
pienimuotoinen tuotanto, esimerkiksi aurinko- ja tuulivoima, 
saadaan varastoitua tehokkaasti sopivaa kulutusajankohtaa 
varten.

Älykkään sähköverkon ansiosta kulutusta voidaan jatkossa 
sopeuttaa sähkömarkkinoiden tilapäisiin vaihteluihin entistä 
pienemmissä kohteissa. Tätä kutsutaan kysyntäjouston lisää-

miseksi. Suurilla sähkönkäyttäjillä vapaaehtoinen kysyntäjous-
to on jo nyt käytössä tasaamassa huippukulutuksen aiheut-
tamia hintapiikkejä tai parantamassa ääritilanteissa sähkön 
toimitusvarmuutta. 

Suurin osa älykkäiden sähköverkkojen edellyttämistä kompo-
nenteista ja järjestelmistä on jo olemassa. Nykyisen sähköjär-
jestelmän päivitystyö älykkääksi sähköverkoksi on jo aloitettu. 
Suomessa lähes kaikille sähkönkäyttäjille asennetaan etä-
luettava reaaliaikainen tuntitehomittausjärjestelmä viimeis-
tään vuoden 2013 aikana. Se tekee mahdolliseksi kuluttajille 
suunnatut monipuoliset energiapalvelut, joista hyötyvät sekä 
sähkön käyttäjät että jakeluverkkoyhtiöt.

Kuva 32. Kalasataman älykkään sähköverkon mallialue.

Perinteisten jakeluverkkojen päivitystyötä automaatio-, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäviksi älykkäiksi sähköverkoiksi on tehty jo 
pitkään muun muassa vaihtamalla perinteiset sähkömittarit etäluettaviksi. Helsingin Kalasatamaan rakennetaan älykkään sähköverkon 
mallialuetta Helsingin Energian, Helen Sähköverkko Oy:n, ABB:n, Nokia Siemens Networksin, Fingrid Oyj:n ja Miltos Oy:n yhteistyöhank-
keena. (lähde: Helsingin Energia/ Matias Teittinen)
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Kuva 33. Sähköauton akunkulutus vuorokaudessa.

Suomalaisen keskimääräinen ajosuorite on 42 kilometriä ja 70 minuuttia vuorokaudessa. (Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 
2004–2005). Liikenne- ja viestintäministeriö tutkii henkilöliikennettä ja tottumuksia kuuden vuoden välein. (lähde: Ensto)
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6.4 Liikenteen sähköistyminen

Sähköautot parantavat huomattavasti liikenteen energia-
tehokkuutta. Sähkömoottoriautojen hyötysuhde on 60–70 
prosenttia, kun se bensiini- ja dieselmoottoreilla on 20–25 
prosenttia. 

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä riippuu sähkön tuotanto-
muodosta. Keskimääräisellä pohjoismaisella sähköntuotanto-
rakenteellakin hiilidioksidipäästöt vähenevät 60–90 prosenttia 
polttomoottoriautoihin verrattuna. Sähköautojen vaikutukset 
energiankäyttöön ja kasvihuonekaasupäästöihin alkavat nä-
kyä Suomessa arvioiden mukaan 2020-luvulla.

Akkuteknologian kehittyminen on yksi sähköautojen suosion 
kynnyskysymyksistä. Lupaavin vaihtoehto on litiumioniakku. 
Uusimmilla litiumioniakuilla toimintamatka kasvaa nykyises-
tä 100–200 kilometristä 400–500 kilometriin. Kehitystyötä 
tehdään yhä muun muassa akun lataamisnopeuden lisäämi-
seksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä tuotantokustannusten 
alentamiseksi.

Ladattavat hybridiajoneuvot ja sähköautot edellyttävät uuden 
latausinfrastruktuurin rakentamista. Latauspisteitä tarvitaan 
kotipihoilla, yleisillä parkkipaikoilla ja työpaikoilla. Suurin osa 
ihmisistä käyttää henkilöautoa enintään muutaman kymme-
nen kilometrin päivämatkoihin. 

Pitkiä siirtymiä varten tarvitaan kuitenkin huoltoasematyyp-
pistä pikalatausta tai vaihtoakkujärjestelmää. Molemmat tek-
nologiat ovat vielä kehitystyön alla. Onkin mahdollista, että 
Suomen olosuhteissa ensin yleistyvät ladattavat hybridiautot 
ja vasta pidemmällä aikavälillä puhtaat sähköautot.

Älyverkkojen myötä sähköajoneuvot tarjoavat uudenlaisen 
mahdollisuuden sähkön hajautettuun varastoimiseen. Esimer-
kiksi tuuli- ja aurinkosähkön tuotannossa varastointimahdolli-
suus luo tervetullutta lisävarmuutta.
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6.5 Biojalostamot ja toisen sukupolven biopolttonesteet

Tulevaisuudessa biopolttoaineiden tuotanto voidaan yhdistää 
massa- ja paperitehtaiden yhteyteen rakennettaviin biojalos-
tamoihin. Biojalostamo lisää puupohjaisen biomassan käyttö-
mahdollisuuksia merkittävästi. Uusia tuotteita ovat biopolt-
toaineiden lisäksi biokemikaalit sekä erilaiset biokomposiitit, 
-muovit ja muut biomateriaalit. 

Perinteinen esimerkki biojalostamosta on sellutehdas. Sellun 
ja energian lisäksi sellutehtaassa on tuotettu esimerkiksi 
raaka-aineita etanolilaitokselle, rehumateriaaliksi soveltuvaa 
pekiloproteiinia sekä lignosulfonaatteja, joita käytetään tien-
rakennuksessa pölynsidontaan.

Toisen sukupolven biopolttonesteet perustuvat lähes koko-
naan biomassan kaasutukseen. Raaka-aineena käytetään 
pääasiassa biomassan kuiduissa olevaa selluloosaa, hemisellu-
loosaa sekä ligniiniä, joista tuotetaan esimerkiksi bioetanolia 
tai biodieseliä. 

Uudet biopolttoaineet eivät kilpaile ruuan tuotannon kanssa. 
Ne soveltuvat suoraan nykyisiin autoihin ja vastaavat suoritus-
kyvyltään nykyisiä liikennepolttoaineita. 

Kuva 34. Sähköauton latauspisteitä avataan jatkuvasti lisää.

Suomessa sähköautojen latausinfrastruktuuri on jo pääosin valmiina autojen lämmi-
tystolppien muodossa. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto vaatii kuitenkin 
pieniä paikallisia muutoksia sekä jakeluverkkoihin että kiinteistöjen sisäisiin sähkö-
verkkoihin. (lähde: Fortum Oyj)



[ 42 ]  Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

TEKNOLOGIAT ENERGIAN KÄYTÖSSÄ

Selluloosa

Hemiselluloosa

Ligniini

Uuteaineet 
(pihkat, rasvat...)

30 % 25 % 10 %

Paperituotteiksi

Biopolttoaineiksi

Lääkkeiksi

Bioenergiaksi

Puutuotteiksi, biokemikaaleiksi, biomateriaaleiksi

6.6 Materiaalien energiatehokkuus
Merkittävä osa tuotteiden aiheuttamista energiakustannuk-
sista ja päästöistä syntyy yleensä tuotteen käytön aikana. 
Panostamalla tuotteiden energiatehokkuuteen voidaan vä-
hentää myös käytön aikaisia energiakustannuksia ja päästöjä. 
Esimerkiksi lujilla ja kulutusta kestävillä erikoisterästuotteilla 
voidaan parantaa lopputuotteiden käyttöikää, energia- ja 
materiaalitehokkuutta sekä kantokykyä. Teräksestä voidaan 
sen lujuuden takia valmistaa keveitä rakenteita, joiden kul-
jettamiseen kuluu muita raskaita materiaaleja vähemmän 
polttoainetta ja kuljetuskapasiteettia. Myös liikkuvan kaluston 
käyttökustannukset sekä polttoaineenkulutus voivat vähentyä 
erikoisterästuotteiden avulla. 

Kuva 35. Puun monet käyttömahdollisuudet.

Puukuidut ovat muutaman millimetrin pituisia putkimaisia raken-
teita, joissa on selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. Ligniinin 
osuus on havupuissa ja muissa pehmeissä puulajeissa suurempi kuin 
kovissa puulajeissa. (lähde: Metsäteollisuus ry)

Kuva 36. Ruukin terästä.

Rautaruukki on kehittänyt erittäin lujia ja kulutusta kestäviä 
teräslaatuja, jotka pidentävät tuotteiden elinkaarta ja parantavat 
samalla niiden kuormankantokykyä. (lähde: Rautaruukki Oyj)
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7 Teollisuuden ominaispäästöjen alentaminen

7.1.1 Teollisuuden energiatehokas käyttö ja kunnossapito

7.1 Resurssitehokkuus

Resurssitehokkaalla tuotannolla eri luonnonvarojen käyttöä 
pyritään optimoimaan mahdollisimman pieneksi. Luonnonva-
roihin kuuluvat muun muassa raaka-aineet, kuten mineraalit 
ja metallit, polttoaineiden raaka-aineet, vesi ja ilma, biomas-
sa, maaperä ja ekosysteemipalvelut. 

Uusien palvelujen, tuotteiden ja tuotantotapojen avulla 
voidaan vähentää tuotantopanoksia, välttää jätteiden syn-
tymistä, parantaa resurssivarastojen hallinnointia, muuttaa 
kulutustapoja, optimoida tuotantoprosesseja ja johtamis- ja 
liiketoimintamenetelmiä sekä parantaa logistiikkaa.

Resurssitehokkuus tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdolli-
suuksia, parantaa tuottavuutta, alentaa kustannuksia ja lisää 
kilpailukykyä. Resurssitehokkuutta tarvitaan myös suojele-
maan arvokkaita ekologisia varoja. 

Resurssitehokkaalla energian ja materiaalien käytöllä vähen-
netään haitallisia ympäristövaikutuksia elinkaaren eri vai-
heissa. Teollisuuden resurssitehokkuutta voidaan tarkastella 
muun muassa energiatehokkuuden ja materiaalitehokkuuden 
avulla.

Energiatehokkaat tuotantoprosessit vähentävät kasvihuo-
nekaasupäästöjä ja tuovat yritykselle kustannussäästöjä. 
Investoinnit energiatehokkuuteen ovat erityisen kannattavia 
ja merkityksellisiä silloin, kun yritys uudistaa tai muuttaa tuo-
tantoaan. Jälkikäteen perusratkaisujen muuttaminen ei ole 
taloudellisesti yhtä kannattavaa.

Energian käytön vähentäminen on mahdollista kaikissa 
yrityksissä. Ensin täytyy tietää missä, miksi ja mihin energia 
kuluu. On siis oltava riittävästi mittauksia käyttökohteista eri 
energialaaduille kuten sähkölle, höyrylle, kaukolämmölle ja 
polttoaineille.

Mittaaminen ei vielä vähennä kulutusta, vaan kulutusta on 
seurattava, analysoitava sen syitä ja toteutettava energia-
tehokkuutta edistäviä toimenpiteitä. Kulutuksen jatkuva 
seuraaminen tuo esille ne tilanteet, joissa energiaa tuhlataan. 
Usein pelkästään siirtyminen kuukausitason seurannasta päi-
vätasoon tuo ilman investointeja 10–15 prosentin suuruiset 
säästöt. Siirtyminen edelleen jatkuvaan seurantaan voi tuoda 
lisäsäästöjä jopa 10 prosentin verran. Energiatehokkuuden 
ylläpito on jatkuvaa työtä.

Kun kohteiden energiankulutuksesta on mitattua tietoa, saat-
taa käydä ilmi yllättäviäkin asioita. Kulutuskäyristä voidaan 

huomata energiankulutuksen jäävän lähes entiselle tasolleen 
tuotannon pysähtyessä tai kulutuksen samallakin laitteella 
kasvavan vuodesta toiseen, vaikka niin ei tulisi käydä. Näitä 
ilmiöitä voidaan tutkia erityisissä energiakatselmuksissa. 
Jokaisessa tehtaassa katselmuksissa löydetään todennäköi-
sesti useita sellaisia toimenpiteitä, joilla tehokkuutta voidaan 
parantaa. Ehkä puolet näistä on toimintatapoihin, ohjeistuk-
siin, säätöihin tai muuhun sellaiseen liittyviä, jotka eivät vaadi 
investointeja lainkaan. Loput ovat pienempiä tai suurempia 
investointeja, joille säästyvän energiakustannuksen kautta on 
osoitettavissa lyhyitä takaisinmaksuaikoja.  

Energiatehokkuutta on se, että sähkömoottori kuluttaa vä-
hemmän sähköä kuin aiemmin tai että käytöt, säätöjärjestel-
mät ja -piirit sekä muut komponentit ovat tehokkuudeltaan 
huippuluokkaa. Myös säätöjärjestelmien asetusten on oltava 
kunnossa, jotta järjestelmä toimisi suunnitellulla tavalla.

Tehtaiden tuotanto, tuotteet, prosessit ja laitteet ovat jatku-
vassa muutoksessa. Vaikka katselmuksilla löydetään tehosta-
miskohteita ja energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään 
toimenpiteitä, normaali kehitys voi johtaa ajan mittaan siihen, 
ettei toiminta ole optimaalista. Tehtaan tai voimalaitoksen 
tuotantomäärät voivat sen elinaikana muuttua kymmeniä, 
jopa satoja, prosentteja alun perin suunnitellusta. Näin ollen 
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Kuva 37. Energiatehokas modulaarinen 
induktiomoottori alumiinitehtaassa.

(lähde: ABB Oy)

suunnitteluvaiheessa tehdyt ratkaisut eivät ole enää parhaita 
mahdollisia. Se, että tehostamispotentiaalia löytyy, ei siis tar-
koita, että yritys tai sen vastuuhenkilöt olisivat hoitaneet huo-
nosti asiansa. Eri aikoina tehdyt muutokset ovat johtaneet 
tilanteeseen, jossa toimintoja edelleen kehittämällä voidaan 
niiden energiatehokkuutta taas parantaa.

Tehtaan tai voimalaitoksen uutuus ei takaa sitä, että se toi-
misi heti tehokkaasti. Myös uusien laitteistojen kohdalla on 
käytävä järjestelmä kerrallaan läpi ja tarkastettava käykö se 
optimaalisella ja energiatehokkaimmalla tavalla sekä varatta-
va aikaa laitteiston virittämiseen ja säätämiseen.

Yritykset osallistuvat energiatehokkuustoimintaan valtion 
kanssa tehtyjen vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten 
kautta. Sopimusjärjestelmässä on määritelty toimialakohtaiset 
periaatteet, joilla yritys sitoutuu jatkuvaan energiankäytön 

tehostamiseen. Energiakatselmuksilla ja -analyyseillä yrityksille 
kartoitetaan yksityiskohtaisesti parhaiten soveltuvat energia-
tehokkuustoimenpiteet. 

Teollisuusprosesseissa energiatehokkuutta voidaan parantaa 
muun muassa: 

•	 huolehtimalla	höyry-	ja	lauhdejärjestelmien	kunnosta,		
 mitoituksesta ja toimivuudesta, lauhteen käsittelystä sekä  
 höyryn käyttökohteiden kunnosta
•	 uusimalla	sähkömoottorit	energiatehokkaampiin	
 malleihin, investoimalla taajuusmuuttajiin sekä oikealla  
 mitoituksella ja käyttötavoilla 
•	 paineilmajärjestelmän	optimoinnilla,	laitevalinnoilla	ja	
 paineilman korvaavilla laitteilla
•	 pumppausjärjestelmän	huolellisella	suunnittelulla	ja	
 toteutuksella.
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7.1.2 Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus on kilpailukykyisten tuotteiden ja pal-
velujen aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin siten, 
että haitalliset vaikutukset vähenevät elinkaaren aikana. 

Materiaali- ja ekotehokkaassa tuotannossa pyritään vähentä-
mään tarvittavien luonnonvarojen määrää tuotettua mate-
riaali- tai energiayksikköä kohden, esimerkiksi kierrätystä 
lisäämällä sekä pakkausta ja kuljetusta tehostamalla.

Materiaalitehokkaassa toiminnassa säästetään luonnonvaroja, 
ympäristöä ja rahaa. Materiaalien määrä ja päästöt on mi-
nimoitava tuotteen koko elinkaaren ajan. Kattavien arvioin-
timenetelmien kehittäminen on vielä kesken, minkä vuoksi 
materiaalitehokkuuden luotettava mittaaminen ei ole vielä 
mahdollista.

Kuva 38. Suomen teräsvaranto ja teräksen virrat vuonna 2005.

(lähde: Haikka, 2007.)
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7.1.3 Teollisuuden kierrätys

Teollisuus tuotti 80 miljoonaa tonnia jätettä vuonna 2008. 
Teollisuuden tuottamista jätteistä noin 90 prosenttia hyö-
dynnetään uudelleen. Metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden 
raaka-aineista merkittävä osa saadaan kierrätetyistä materi-
aaleista. 

Materiaali- ja energiatehokkuudella voidaan turvata raaka-
aineiden saantia sekä leikata kustannuksia ja tuotannosta 
syntyviä ilmasto- ja ympäristöpäästöjä. Yleisen materiaalien 
hinnannousun myötä kierrättämisestä tulee yhä kannatta-
vampaa liiketoimintaa.

Terästeollisuudessa metalliromu on tärkeä perusraaka-aine. 
Esimerkiksi kierrätysterästä käytetään Suomessa 2 miljoonaa 
tonnia vuodessa. Kaikesta maailmassa tuotetusta teräksestä 
yli 40 prosenttia valmistetaan kierrätysteräksestä. 

Metallien valmistuksen sivutuotteita ovat esim. kuonat, valssi-
hilse ja jätelämpö. Sivutuotteiden hyötykäyttöä on tehostettu 
laajoilla tutkimusohjelmilla ja yritysten omalla suoralla t&k-
toiminnalla. Parhaimmillaan sivutuotteita voidaankin hyödyn-
tää yli 90-prosenttisesti. Sivutuotteiden hyötykäyttöä pyritään 
jatkuvasti kasvattamaan. Terästehtaiden kuonia käytetään 
maa- ja tierakentamisessa, sementin valmistuksessa ja maan-
parannusaineena. Kuonan käsittelyssä erottuva jähmettynyt 
metalli palautetaan prosessiin. 

Suomessa kehitettyä kuonien käsittelyprosessia on myyty 
myös muihin maihin. Monella paikkakunnalla teollisuuslai-
toksen tarpeisiin tuotettu ylimääräinen lämpö hyödynnetään 
kaukolämpönä.

7.2 Integroidut tuotantoprosessit
Tuotantoprosessien kokonaisvaltaista suunnittelua, käyttöä ja 
hallintaa kutsutaan prosessi-integraatioksi. Hyvällä suunnitte-
lulla voidaan parantaa muun muassa laitoksen tuotantomää-
rää, taloudellisuutta, energiatehokkuutta, ympäristövaikutuk-
sia, käytettävyyttä, säädettävyyttä ja turvallisuutta. 

Prosessiteollisuuden informaatio-, materiaali- ja energiavirto-
jen yhdistäminen parhaalla mahdollisella tavalla on usein ta-
sapainoilua monen vaihtoehdon välillä. Tietyn ominaisuuden 
parantaminen tai lisääminen voi merkitä heikennystä jollakin 
muulla osa-alueella. 

Prosessi-integraation keinovalikoima on laaja. Joskus pro-
sessin tehostaminen voi tarkoittaa, että tehtaan yhteyteen 
tarvitaan kokonaan uusi tuotantolaitos tai prosessin osa. Se 
voi myös tarkoittaa hukkaenergian tai paineistettujen proses-
sikaasujen hyödyntämistä tuotantoprosessin lämmön- ja säh-
köntarpeeseen. Tarkasteluissa käytetään apuna muun muassa 
matemaattisia ja tietoteknisiä hallinta- ja optimointimenetel-
miä sekä simulointeja.

Kuva 41. Raahen terästehdas. 
(lähde: Rautaruukki Oyj)
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7.2.1 Integroitu terästuotantoprosessi

Hyvä esimerkki prosessi-integraatiosta on Outokumpu Oyj:n 
terästuotantoprosessi. Monen toimenpiteen lopputulokse-
na Kemi-Tornion tehdas tuottaa ruostumatonta terästä jopa 
60 prosenttia pienemmillä hiilidioksidipäästöillä kilpailijoihin 
verrattuna. 

Ruukin Raahen terästehdas on integroitu terästehdas, joka 
koostuu koksaamosta, sintraamosta, kahdesta masuunista, 
terässulatosta, kuumalevy- ja nauhavalssaamoista sekä esi-
käsittelytoiminnoista. Tehtaan sintraamo tullaan sulkemaan 
vuosien 2011 ja 2012 vaihteessa.

Hiilidioksiditehokkuudessa Ruukin terästuotanto on huip-
puluokkaa, sillä tehtaan hiiliraaka-aineen käyttö on lähellä 
prosessiteknistä minimiä. 

Kuva 39. Ferrokromituotannon energiankulutus.

(lähde: Metallinjalostajat ry)

Kuva 42. Terästehtaan hiilidioksidipäästöt.

Ruukin Raahen tehtaan masuunit ovat eurooppalaisen vertailun 
perusteella huippuluokkaa hiilidioksiditehokkuudessa. Esimerkkinä 
eurooppalaiseen keskiarvoon verrattuna Ruukin terästuotannossa 
syntyy vuosittain lähes 300 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipääs-
töjä. (lähde: Rautaruukki Oyj)

Kuva 40. Outokummun 
ferrokromin tuotanto-
prosessi on energiatehokas.

Vuonna 2009 Suomessa 
tuotettiin kaksi prosenttia 
maailman ferrokromista. 
Kromiseostus tekee teräksestä 
ruostumattoman. Outokumpu 
Oyj:n kehittämä ferrokromin 
tuotantoprosessi kuluttaa 
vajaat 70 prosenttia energiaa 
maailmalla yleisesti käytössä 
olevaan prosessiin verrat-
tuna. Se on myös erittäin 
kustannustehokas. Prosessissa 
syntyvä hiilimonoksidi käyte-
tään energiana terästehtaal-
la, mikä vähentää ulkoisen 
energian tarvetta. (lähde: 
Outokumpu Oyj)

Raudan valmistuksessa hiiltä käytetään ensisijaisesti raudan 
pelkistyksessä. Pääosa malmipohjaisen tuotannon energias-
ta on sitoutunut tähän pelkistysaineena käytettyyn hiileen. 
Eurooppalaisten vertailujen perusteella Ruukin Raahen teh-
taan masuunit ovat tehokkaimpien joukossa.  Lisäksi Raahen 
tehdas hyödyntää raudan- ja teräksenvalmistuksen prosessi-
kaasuja polttoaineena ja tuotantoprosesseista talteen otettuja 
lämpöjä energian lähteenä muun muassa sähkön tuotannos-
sa ja kaukolämpönä. Voimalaitos tuottaa noin puolet tehtaan 
käyttämästä sähköstä.
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7.2.2 Integroitu metsäteollisuusprosessi

Toinen hyvä esimerkki on nykyaikainen paperi- tai kartonki-
tehdas, jossa selluloosan ja paperin valmistuksen prosessit on 
integroitu. Tehdas käyttää hyväksi kaiken raaka-aineen, mitä 
tehtaalle tuodaan. 

Tehtaalle tuleva puu kuoritaan, haketetaan ja seulotaan. 
Kuoret ja seulantojäte sekä myöhempien prosessivaiheiden 
lajittelujätteet käytetään hyväksi voimakattilassa. Hake jatkaa 
kemialliseen prosessiin, jossa kuidut erotetaan ligniinistä, käy-
tetyt kemikaalit pestään pois ja palautetaan kemikaalitalteen-
oton ja regeneroinnin kautta takaisin prosessiin. Selluloosa 
johdetaan valkaisun ja lajittelun kautta paperi- tai kartonkiko-

neelle, kun taas kemikaaleja ja ligniiniä sisältävä ns. musta-
lipeä poltetaan haihdutuksen jälkeen talteenottokattilassa. 
Voimakattilan ja talteenottokattilan tuottamasta energiasta 
tehdään höyryä ja sähköä tehdasintegraatin tarpeisiin. Teh-
taan tarvitsema energia tuotetaan siis täysin hiilineutraalilla 
puuperäisellä polttoaineella. Samalla tuotetaan paperin ja 
kartongin lisäksi myös sähköä myytäväksi sähköverkkoon. 

Tuotantolaitoksen oleellisia osia ovat myös pitkälle viety teh-
dasautomaatio, lämmön talteenotto ja prosessivesien kierrä-
tys, jotka omalta osaltaan tehostavat raaka-aine- ja energiate-
hokkuutta sekä pienentävät tehtaan ympäristövaikutuksia. 

Kuva 43. Integroitu metsä-
teollisuusprosessi.

Sellun lisäksi prosessissa tuo-
tetaan myös sähköä. (lähde: 
Metso / Jouko Yli-Kauppila)

Terästeollisuus panostaa tutkimukseen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Euroopan terästeollisuus kehittää aktiivisesti uusia keinoja 
toimialan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Yhteiseu-
rooppalaisen ULCOS (Ultra-Low CO2 steelmaking) -projektin 
tavoitteena on hiilidioksidiominaispäästöjen puolittaminen 

pitkällä aikajänteellä. Rauta- ja terästuotannon merkittävien 
päästövähennysten edellytyksenä on tuotantotekniikan kehit-
tyminen sekä se, että hiilidioksidin erotus- ja varastointiteknii-
kat saadaan kehitettyä riittävälle teknis-taloudelliselle tasolle. 
Kehitettävien teknologioiden ennakoidaan olevan kaupallises-
sa käytössä aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen.
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8 Vihreä tieto- ja viestintäteknologia

Kuva 44. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen luomat tehostamismahdollisuudet.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen luo monipuolisia tehostamismahdollisuuksia eri sektoreilla. Pienistä puroista 
kasvaa suuri virta. Smart2020-raportissa on arvioitu vihreän tieto- ja viestintäteknologian mahdollistavan maailmanlaajuisesti 
yhteensä 7,8 Gt:n hiilidioksidipäästöjen vähentämisen vuoteen 2020 mennessä. (lähde: www.smart2020.org)

Vihreällä tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) on merkittävä 
ja monipuolinen rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
sessä eri toimialoilla. Toistaiseksi ICT:n tarjoamien mahdolli-
suuksien vaikuttavuutta on vaikea arvioida yhteismitallisten 
menetelmien ja mittaristojen puuttuessa. 

ICT mahdollistaa energiatehokkuuden parantamisen muun 
muassa erilaisten seuranta- ja analyysimenetelmien, tuotan-
to- ja toimitusketjujen optimoinnin, kuljetusten optimoinnin, 
älykkäiden ja energiaa säästävien liikenneratkaisujen sekä 
älykkään rakentamisen ja rakennusten kautta.  

Muita ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia ovat esimerkiksi vir-
tuaaliset toimintatavat, testaus ja mallintaminen, sähköinen 
dokumenttien hallinta, sähköinen paperi ja kirjat sekä sähköi-

nen asiointi. Palveluiden saatavuutta parantavia ja liikkumista 
hillitseviä sovelluksia ovat puolestaan laajakaistaratkaisujen 
avulla tehtävä etätyö, virtuaaliset call centerit, virtuaalikoko-
ukset sekä telelääketiede. 

Eko- ja energiatehokkuutta voidaan lisätä tieto- ja viestintä-
teknologialla muun muassa:

•	 liikenteessä	
•	 työmatkailussa	ja	etätyössä	
•	 perinteisten	hyödykkeiden	dematerialisoinnissa	
•	 teollisuuden	prosesseissa	
•	 rakennusten	energiaratkaisuissa	
•	 energiankulutuksen	mittaamisessa.
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Yleistä

European Commission, Climate Action ec.europa.eu/clima/news/index_en.htm
European Commission, A resource-efficient Europe ec.europa.eu/resource-efficient-europe
International Energy Agency www.iea.org
Tilastokeskus www.tilastokeskus.fi
Motiva Oy www.motiva.fi
ENTSO-E (ent. Nordel) www.entsoe.eu
 
Strategisen huippuosaamisen keskittymät

Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä CLEEN Oy  www.cleen.fi
FIMECC Oy – Finnish Metals and Engineering Competence Cluster www.fimecc.com
Metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymä Metsäklusteri Oy  www.forestcluster.fi
Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymä RYM Oy www.rym.fi
Tieto- ja viestintätekniikan strategisen huippuosaamisen keskittymä Tivit Oy www.tivit.fi

Tutkimusta

Kansainvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC  www.ipcc.ch
European Strategic Energy Technology Plan  setis.ec.europa.eu
VTT  www.vtt.fi
Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus  www.tekes.fi
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra www.sitra.fi
Aalto-yliopisto LVI-tekniikka hvac.aalto.fi
Itä-Suomen yliopisto Biologian laitos www.uef.fi/biologia

Yritysesimerkkejä

Teknologiateollisuus ry:n ympäristölinjaus ja yritysesimerkkejä www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/
  ymparistolinjaus.html
Lisätietoa ydinvoima-alan toimijoista Suomessa www.finnuclear.fi/directory

Järjestöt ja yhdistykset

Teknologiateollisuus ry  www.teknologiateollisuus.fi
Energiateollisuus ry www.energia.fi
Metsäteollisuus ry www.metsateollisuus.fi
LVI-talotekniikkateollisuus ry www.lvi-ttt.fi
Ydinvoima-alan toimittajat -toimialaryhmä www.finnuclear.fi
Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net
  
Raportteja

ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 www.era17.fi
SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age www.smart2020.org
Ekotehokas tietoyhteiskunta www.vihreäict.fi
Tuuliatlas  www.tuuliatlas.fi

Linkkejä tekstin tietolähteisiin
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Muita linkkejä

www.finbio.fi
www.bioenergia.fi
www.tuulivoimayhdistys.fi
www.tem.fi> energia
www.sweco.fi/fi/Finland/Palvelut/Energiajarjestelmat/Uusiutuva-energia
www.sweco.fi/fi/Finland/Palvelut/Energiajarjestelmat/CHP
www.jly.fi/
www.helen.fi/energia/monipolttoaine.html
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