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HAASTEITA

Maailma tarvitsee Kööpenhaminalta 
kunnianhimoa ilmastosopimukseen 

Kun maailman kaikki maat tulevat neuvottelemaan 
maapallon kattavan ilmastosopimuksen kehyksestä, 
päätavoitteena on turvata yhteiskunta, jossa elämme nyt. 

T
oisena COP-15-ko-
kouksen tavoitteena 
on kuitenkin hah-
motella sellaista kes-
tävää yhteiskuntaa, 
joka muodostaa pe-
rustan uudelle vih-

reälle talouskasvulle.   
Kööpenhaminaan tulee tällä ker-

taa 192 maata. Tanskan tavoite on sel-
vä ja yksiselitteinen: me haluamme 
kunnianhimoisen, koko maapallon 
laajuisen sopimuksen, joka vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjä. Aikaa 
tarvitaan, koska kaikki viittaa siihen, 
että meidän on kehitettävä kestä-
vämpi tapa elää. Elinkeinoelämällä 
on tässä keskeinen osuus konkreet-
tisten ratkaisujen löytäjänä.  

Älykkäillä ratkaisuilla          
talouselämän kärkeen

1  Hyötyä koituu muullekin kuin 
vain ilmastolle.  Pohjoismaat ei-

vät voi jatkaa tukeutumistaan enti-
siin saasteita tuottaviin toimialoihin. 
Monilla tahoilla maailmassa ollaan 
valmiita tuottamaan esimerkiksi 
vaatteita sellaisin työ- ja ympäristö-
ehdoin, joita me emme koskaan salli-
si. Siksi meidän on kehitettävä uusia 
vihreitä tuotteita ja tuotantomuotoja, 
mikäli mielimme pysyä kansainväli-
sen talouselämän kärjessä. Meidän 

olisi ansaittava elantomme älyk-
käillä ratkaisuilla ja hyvillä ideoilla.  

Pohjoismaat ovat aina olleet hy-
viä kehittelemään innovatiivisia 
tuotteita ja uusia teknologiaratkai-
suja. Olemme johtavia niin muo-
toilussa kuin innovatiivisessa ajat-
telussa. Vaikuttaisikin luontevalta, 
että hyödyntäisimme sitä kysyn-
tää, jota kohdistuu niihin ratkai-
suihin, joita ympäristökysymys 
tarvitsee.  Siihen pääsemme jatka-
malla omaa kehitysprosessiamme, 
jonka myötä pohjoismaiset tuot-
teet ovat osaltaan vähentämässä 
riippuvuuttamme fossiilisista polt-
toaineista.  

Viherrytään - se kannattaa

2
Meneillään olevassa talous-
kriisissä Tanskan vihreä elin-

keinoelämä näyttää hyvää esimerk-
kiä. Tuoreimmat luvut vuodelta 
2008 osoittavat, että Tanskan ener-
giateknologiavienti kasvoi 19 %. 
Määrä on nelisen kertaa suurempi 
kuin tavanomaisessa viennissä. Tä-
mä osoittaa, että elinkeinoelämän 
kannattaa vihertyä, nyt ja jatkossa.  

Planeetallamme on vuonna 2050 
asukkaita yhdeksän miljardia, jois-
ta kahdeksan asuu alueilla, joita 
nyt nimitetään kehittyviksi maik-
si.  Jos samat varannot ja talouskas-

vu tulee niiden kaikkien ulottuvil-
le, joudumme etsimään paremman 
tavan käyttää varantojamme. 

Konkreettisia säästöjä       
välittömällä toiminnalla

3
Emme voi jatkaa planeet-
tamme saastuttamista ja fos-

siilisten polttoaineiden liikakäyt-
töä nykyiseen malliin. Se ei vain 
onnistu, näin sanovat tutkijat. Ja 
samaan hengenvetoon ilmoittavat, 
että toiminnan aika on nyt, sillä 
ellemme nyt tee mitään, tulevai-
suudessa on paljon kalliimpaa teh-
dä se, mikä on tehtävä. Eli viivytte-
ly ilmastonmuutoksen torjunnas-
sa aiheuttaa sitä suuremmat 
kustannukset mitä pidempään me 
jahkailemme.  

Kööpenhaminassa vuoden lopul-
la tehtävä kansainvälinen ilmas-
tosopimus takaa sen, että planeet-
tamme lämpötila ei kohoa vaaral-
lisen korkeaksi ja aiheuta ilmaston 
katastrofaalista muuttumista. Ja 
me myös kykenemme kehittämään 
tuotteita, joita tarvitaan kriisin hoi-
tamiseksi ja samalla kasvattamaan 
taloutta tavalla, joka on kestävä ja 
elinkeinoelämäämme hyödyttävä. 
Meille tarjoutuu nyt erittäin suo-
tuisa vihreä mahdollisuus, jota em-
me saa päästää käsistämme.

“On hienoa 
konkreettisesti nähdä, 
että auringosta 
todella saadaan 
puhdasta energiaa - 
lähes joka päivä.”

Antti O.K.  
Nieminen
Kemian alan 
yrityksen 
toimitusjohtaja
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Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteis-
työkumppaneilleen uusia asiakkaita. Kon-
septimme perustuu korkealaatuiseen toi-
mitukselliseen sisältöön, joka saa lukijam-
me toimimaan. 

Connie Hedegaard
Tanskan ympäristöministeri
  

Tavoitteet

1
Nykyisen yhteiskuntamme 
säilyttäminen, samalla kun 

kehitämme uutta ja kestäväm-
pää yhteiskuntaa, vaatii rohkeita 
ja kunnianhimoisia tavoitteita ja 
tekijöitä.

Älykkäät ratkaisut

2
Innovaatioilla ja vihreän ta-
louskasvun ratkaisulla on 

valtava kysyntä, joten uskalla pa-
nostaa uusiin ratkaisuihin.

Nopea toiminta

3
Toiminnan aika on nyt. Niin 
tulevan menestyksesi, kuin 

planeettamme säästämisen suh-
teen.

VINKKINI
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Itämeren ongelmista 
vakavin on rehevöityminen. 
Ravinteista etenkin fosforin 
runsas määrä ruokkii myös 

myrkyllisten sinilevien kasvua.
 

Puhdas Itämeri -hanke puuttuu 
ravinnepäästöihin tehostamalla 

fosforinpoistoa Itämeren kaupunkien 
jätevesistä. Päästöjen vähentäminen 

on tehokkain tapa saada nopeasti 
näkyviä tuloksia aikaan.

Itämeri ei tunne rajoja. Siksi 
kohdistamme toimenpiteemme 

sinne, missä yhdellä eurolla 
saadaan aikaan suurin 

ympäristövaikutus.

Itämeri tarvitsee 
apuasi.

YHTEISTYÖSSÄ:
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AJASSA

Suomen ilmastopoliittiset tavoit-
teet ovat vahvasti sidottuja Euroo-
pan Unionin tavoitteisiin. EU on si-
toutunut leikkaamaan 20 prosent-
tia kasvihuonekaasupäästöistään 
vuoteen 2020 mennessä verrattu-
na vuoden 1990 tasoon.

20 prosentin päästötavoitetta 
voi pitää vasta hyvänä alkuna. EU 
on jo ilmaissut, että se on valmis 30 
prosentin vähennyksiin, jos muut 
teollisuusmaat tekevät samoin.

–Maailmanlaajuisesti pitäisi 
päästä nykyistä tiukempiin ja si-
tovampiin tavoitteisiin. Ilmaston-
muutoksen torjumisessa pitkä-
jänteisyys ja jatkuvuus ovat kestä-
vimpiä, halvimpia ja yrityksillekin 
kustannustehokkaimpia tapoja 
toimia, muistuttaa Ympäristömi-
nisteriön ilmastotyöryhmän vetä-
jä Jaakko Ojala.

Panosta vahvemmin -        
toimintaa läpi  yhteiskunnan
Suomessa päästöleikkausten vaati-
mat toimenpiteet on kirjattu kan-
salliseen ilmasto- ja energiastra-
tegiaan. Läpi koko yhteiskunnan 

vaadittavien toimien on oltava pai-
koin järeitäkin. Esimerkiksi säh-
könkulutus on tehostamistoimis-
ta huolimatta jatkanut kasvuaan.

Nykyisten linjausten tehokkaal-
la toteuttamisella vuoden 2020 ta-
voite on saavutettavissa, mutta 
joillakin sektoreilla vaaditaan ny-
kyistä vahvempaa panostusta.

– Vuoden 2020 tavoitteita aja-
tellen ehkä haastavin sektori on 
liikenne. Sen osalta vaaditaan tä-
mänhetkistä ankarampaa ohja-
usta. Liikkumistarvetta on vähen-
nettävä ja sitä on ohjattava erilai-
sin maksuin ja veroin, Ojala listaa.

Energiansäästöä ajatellen eräs 
tärkeä sektori on rakentaminen. 
Rakentamismääräykset tiukentu-
vat esimerkiksi energiatehokkuu-
den osalta ensi vuoden alusta, ja 
uusia säädöksiä suunnitellaan jo 
vuosille 2011-2012.

– Rakentamissäädökset kiristy-
vät nopealla aikataululla, ja määrä-
yksiä laajennetaan yhä enemmän 
myös korjausrakentamisen suun-
taan, Ojala ennakoi.

Säästöjä tehokkaasta        
toiminnasta
Säädökset eivät ole ainoa tapa toteut-
taa ilmastotavoitteita.  Suomessa on 
hyviä kokemuksia vapaaehtoisuu-
teen perustuvista toimista, esimer-
kiksi energiatehokkuussopimuksista.

– Markkinavetoisia toimia voi hyö-
dyntää vielä paljonkin. Se edellyttää, 
että niin yritykset kuin kuluttajat-
kin saavat entistä enemmän tietoa 
energia- ja materiaalitehokkuudes-
ta. Kyse ei ole yksistään kuluttajien 
valintojen kautta tapahtuvasta muu-
toksesta, vaan edelläkävijäyritykset 
tuovat entistä ympäristömyöntei-
sempiä tuotteita markkinoille, enna-
koiden jo kasvavaa kysyntää, kuvai-
lee yli-insinööri Pentti Puhakka Työ- 
ja elinkeinoministeriöstä.

Päästö- ja energiatehokkuustavoit-
teiden vaatimia ratkaisuja pannaan 
tulevina vuosina toimeen asteittain. 
Yritysten kannattaa kuitenkin katsoa 
jo tulevaisuuteen esimerkiksi tehdes-
sään hankintoja.  Suunta on selvä.

– Tarkoituksena on laajentaa ener-
giatehokkuusmerkintöjä ja –vaati-
muksia yhä useampiin laiteryhmiin. 
Verotuksen suunta on selvästi se, että 
yhä enemmän suositaan energiate-
hokkaita laitteita ja prosesseja. Yrityk-
sen energiatehokkuuteen kannattaa 
satsata,  Puhakka tiivistää.

Jaakko 
Ojala
Ympäristöneuvos, 
Ympäristö-
ministeriö

KUVA: PENTTI 

HOKKANEN

SAAMMEHAN 
PÄÄSTÖMME 
KURIIN?

JUSSI TIIHONEN

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Kuinka kansain-
väliset ilmastotavoitteet näkyvät 
käytännön liiketoiminnassa?

Vastaus: Lisääntyvät ener-
giatehokkuus- ja säästövaati-
mukset avaavat yrityksille myös 
uusia mahdollisuuksia.

TEHOSTA 
TAVOITTEITASI

1
UUDISTUS

20-20-20? 
EU on sitoutunut vähen-

tämään hiilidioksidipäästö-
jään 20 prosenttia vuoteen 
2020 mennessä. Samassa 
ajassa energiatehokkuut-
ta sekä uusiutuvien ener-
giamuotojen osuutta pitää 
nostaa samaiset 20 pro-
senttia. Suomessa päästö-
kaupan ulkopuoliset sek-
torit joutuvat leikkaamaan 
päästöjään 16 prosenttia. 
Päästökaupan piirissä ole-
vien toimialojen päästöoi-
keuksia vähennetään vuo-
desta 2013 alkaen siten, 
että päästöt laskevat 21 
prosenttia vuoden 2005 ta-
soon verrattuna. 

Energia-
palveludirektiivi 

EU:n viime vuonna 2006 
voimaantullut energiapal-
veludirektiivi kattaa kaiken 
energian loppukäytön pois 

lukien merenkulku, lentolii-
kenne ja päästökaupan pii-
rissä olevat teollisuuden 
toimipaikat. Direktiivi vel-
voittaa 9 prosentin ener-
giansäästöön vuosille 2008-
2016. Suomessa direktiivin 
toimeenpanossa tukeudu-
taan vahvasti vapaaehtoi-
siin energiatehokkuussopi-
muksiin.

Kohti vuotta 2050 
Valtioneuvosto julkaisi 

15.10.2009 ilmasto- ja ener-
giapoliittisen selonteon, 
jonka tavoitteena on vähin-
tään 80 prosentin päästövä-
hennys vuoteen 2050 men-
nessä. Tavoitteen saavut-
taminen vaatii merkittäviä 
toimenpiteitä kaikilla toimi-
aloilla. Esimerkiksi raken-
tamisessa siirrytään voi-
makkaasti kohti hyvin vähän 
energiaa kuluttavia passii-
vitaloja.

FAKTAA

Ilmastotalkoissa tarvitaan 

valtioiden ja yksityisten tekoja
Kööpenhaminan kokous on osa kansainvälisten toimien sarjaa, joilla valtiot ohjaavat ilmas-

tokehitystä. Lainsäädännöllisten menetelmien rinnalla tarvitaan myös yksityisten ihmisten 

vapaaehtoisia tekoja, jotka leikkaavat energian kulutusta ja keventävät ympäristön kuormaa.

Eräs selkeimpiä lainsäädännöllisiä ympäristö-
päätöksiä on haja-asutusalueiden jätevesien kä-
sittelyyn liittyvä direktiivi. Se antaa aikaa järjestää 
asiat kuntoon vuoteen 2014 mennessä.

”Pelkäämme, että haja-asutusalueiden väestö 
ei ryhdy kyllin ripeästi kokoamaan jätevesiosuus-
kuntia ja toteuttamaan hankkeita. Määräajan lä-
hestyessä alkaa kaikilla olla niin sanotusti hätä 
kädessä”, sanoo markkinointipäällikkö Mathias 
Tallberg Grundfos pumpuista.

Hän kertoo, että yrityspuolella kaikki on valmis-
ta verkkojen rakentamiseksi. Suomen routaisiin 
oloihin sopivat ratkaisut on koottu luotettavaksi 
ja kustannustehokkaaksi paketiksi, jonka avulla 
verkon suunnittelu ja toteutus käyvät nopeasti.

Toinen, lähinnä yksityishenkilöiden omaan ak-
tiivisuuteen liittyvä asia on keskuslämmityksen 
kiertovesipumppujen uusiminen vähän kulutta-
viin. Vanha pumppu tuhlaa energiaa yhtä paljon 
kuin vanha pakastin – molemmat käyvät yötä 
päivää.

Eurooppalaiset pumpunvalmistajat ovat 
yhdessä laatineet energiamerkinnän, joka 
kertoo kylmälaitteiden ja lamppujen tavoin 
pumppujen energiatehokkuuden. Direktiivit 
rajoittavat tehottomien pumppujen myyntiä, 
mutta yksityisen kansalaisenkin kannattai-
si kurkistaa pannuhuoneeseensa: moderni 
pumppu maksaa itsensä parissa-kolmessa 
vuodessa.
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HUOMIO

KÖÖPENHAMINA

Kööpenhaminasta 
globaaleja 
sitoumuksia

Joulukuussa käytävä Kööpen-
haminan ilmastokokous on yk-
si kaikkien aikojen suurimmis-
ta YK-kokouksista. Sen tavoit-
teena on globaali sopimus kas-
vihuonekaasujen päästövähen-
nyksistä.

Tällä hetkellä kansainvälisiä 
päästötavoitteita säätelee osal-
taan Kioton ilmastosopimus, joka 
voimassaolo päättyy vuonna 2012. 
Käynnissä olevien kansainvälis-
ten ilmastoneuvotteluiden rat-
kaiseva testi on Kööpenhaminan 
ilmastokokous, jonka tavoitteena 
on saada koko maailma sitoutu-
maan uuteen, Kiotoa paljon kun-
nianhimoisempaan sopimuk-
seen.

Elintärkeät toimijat       
mukaan
Hallitustenvälinen ilmaston-
muutospaneeli IPCC on arvioi-
nut, että maapallon keskilämpö-
tilan nousu tulisi rajoittaa kah-
teen asteeseen. Tavoitteeseen ei 
päästä ilman, että Kööpenhami-
nassa laadittava sopimus kattaa 
käytännössä kaikki maailman 
valtiot. Esimerkiksi Yhdysvallat 
ei ole ratifioinut Kioton sopimus-
ta, joten sen päästörajoitteet eivät 
maata sido.

Myös kehitysmaiden ja nopeas-
ti teollistuvien maiden kuten Kii-
nan ja Intian panos painaa paljon. 
Vaikka kehitysmailta ei odote-
ta samanlaisia päästörajoituksia 
kuin esimerkiksi EU:lta, tarvitaan 
niiltäkin sitoutumista jonkinlai-
siin konkreettisiin tavoitteisiin.

20-20-20
Tavoite on vähentää hiilidioksi-
dipäästöjä 20 % vuoteen 2020 
mennessä ja samalla nostaa 
uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä.
KUVA: ISTOCKPHOTO.COM

Suomessa käytettävästä uusiutu-
vasta energiasta valtaosa, yli 80 
%, on pääasiassa metsäteollisuu-
den sivutuotteista koostuvaa bio-
energiaa. Vesivoiman osuus on 15 
% sähkön kulutuksesta, mutta  ko-
ko energiankulutuksesta  vesivoi-
man, tuuli- ja aurinkoenergian se-
kä lämpöpumppujen, biokaasun ja 
kierrätyspolttoaineiden osuus on 
yhteensä muutama prosentti.

– Vuoden 2005 tilastojen mukaan 
uusiutuvien energiamuotojen 
osuus Suomen energian loppuku-
lutuksesta oli 28.5 %, kun EU:ssa se 
oli n. 8.5 %. Olemme selkeitä edellä-
kävijoitä. Puuenergian käytölläm-
me on pitkät perinteet ja sillä kate-
taan noin 10 % Suomen kokonais-
sähkönkulutuksesta, sanoo VTT:n 
teknologiajohtaja Satu Helynen.

Huomio metsäteollisuuteen 
- tavoitteille uutta potkua
Koska bioenergian tuotanto on pit-
kälti riippuvainen Suomen metsä-
teollisuuden kunnosta, taloudel-
lisella taantumalla on suora vai-
kutus myös Suomen uusiutuvien 
energiamuotojen käyttöön. Hely-
sen mukaan nykyinen taantuma 

on jo nyt hankaloittanut kansalli-
sia tavoitteitamme lisätä uusiutu-
vien energiamuotojen osuutta, sil-
lä metsäteollisuuden puunkäytön 
määrän vähentyessä myös sen si-
vutuotteena syntyvän biopolttoai-
neen määrä on vähentynyt.

– Valtaosa bioenergiastamme 
syntyy metsäteollisuuden tuotan-
non yhteydessä sivutuotteina ja 
tähteinä, joita käytetään kulloisen-
kin tehtaan oman energiatarpeen 
kattamiseksi. Vuosien 2008 ja 2009 
haasteellisuus metsäteollisuuden 
tuotannon kannalta on suoraan 
vaikuttanut saha- ja selluteolli-
suuden tuotannosta saatavien bio-
energiaksi kelpaavien sivutuottei-
den määrään, Helynen kertoo.

Vaikka Suomi on jo tehnyt ko-
vasti työtä lisätäkseen uusiutuvien 
energiamuotojen käytön osuutta, 
paljon on vielä tehtävä, jotta EU:n 
asettamat tavoitteet saavutetaan.

– Ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, jol-
la voidaan lisätä kaikkien uusiu-
tuvien energiamuotojen käyttöä. 
Esimerkiksi tuulivoimalle valmis-
tellaan parhaillaan syöttötariffia, 
mikä sopii hyvin sen lisäämiseksi. 
On myös pohdittu, parasta keinoa-
lisätä biokaasun käyttöä, Helynen 
selvittää.

– Tällä hetkellä edullisinta on ra-
kentaa tuulivoimaa rannikoille ja 
mataliin vesistöihin. Jatkossa tuo-
tantoa varmaankin laajennetaan 
merelle. Tunturit voivat myös olla 
tuuliolosuhteiltaan hyviä tulevai-
suuden sijaintipaikkoja, Helynen 
summaa.

Suomi on 
bioenergian 
edelläkävijämaa

 NINA GARLO-MELKAS

toimitus@mediaplanet.com

Suomi on maailman kärki-
maita uusiutuvien energia-
lähteiden ja etenkin bio-
energian hyödyntämisessä. 
Uusiutuvista energiamuo-
doista saadaan noin nel-
jännes sekä koko Suomen 
energian että sähkön kulu-
tuksesta. Tuulivoiman tuo-
tannossa olemme kuitenkin 
edelleen Euroopan hännän-
huippu.

LÄHDE: TILASTOKESKUS / MOTIVA
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Suomen tuulivoima on 
myötätuulessa

EU:n Suomelle esittämä velvoi-
te on nostaa uusiutuvien energia-
lähteiden osuus energian loppu-
kulutuksesta nykyisestä 28 %:sta 
38 %:iin vuoteen 2020 mennessä. 
Tavoite on haasteellinen - esimer-
kiksi tuulivoiman kohdalla Suo-
mi pyrkii nostamaan nykyisen 143 
MW:n tuulivoimakapasitin 2000 
MW:iin. 

Energiamuotona tuulivoima on 
Suomelle vielä suhteellisen uutta. 
Vaikka ensimmäinen tuulivoimala 
perustettiin jo vuonna 1991 Inkoon 
Korpparnäsiin, toistaiseksi Suomes-
sa tuotetaan tuulivoimalla vain noin 
0,3 % sähkön kokonaiskulutuksesta. 
Mikäli viralliset tavoitteet kapasitee-
tin nostosta toteutuvat, osuus koho-
aisi noin 6 %:iin.

Suomessa on kuitenkin valtavasti 
rakentamatonta tuulivoimapoten-
tiaalia,  etenkin sisämaassa ja meri-
alueilla, joten mahdollisuudet kas-
vuun ovat olemassa. Maan nykyinen 
tuulivoima on sijoittunut suhteelli-
sen tasaisesti rannikkoalueille, pit-
kin maata ja sähkönkulutuksen kes-
kuksia. 

Tuulivoimaan panostaminen on 
energiataloudellisesti kannattavaa, 
sillä tuulimylly maksaa sen rakenta-
miseen, kuljettamiseen ja pystyttä-

miseen kuluneen energian takaisin 
jo 6–9 kuukaudessa. Vaikka alkuin-
vestoinnit tuulivoimaan ovatkin 
kalliit, polttoainevapaana energia-
muotona tuulivoiman tuotanto tu-
lee lopulta edulliseksi.

Tuetaan tuulivoimaa
Työ-ja elinkeinoministeriön työ-
ryhmä on ehdottanut tukitoimia 
uusiutuvien energialähteiden käy-
tön lisäämiseksi, muun muassa 
tuulivoima-alan yrityksille. Syöt-
tötariffi  n, eli tuotetun sähkön, ta-

voitehinnaksi on määritelty 83,5 
euro/MWh, ja sitä maksettaisiin 12 
vuoden ajan. Korotetun syöttöta-
riffi  n maksamista tarjotaan tuuli-
voimalaitoksille, jotka lähtevät no-
peasti pyörimään. Toteuduttuaan 
tukimuutokset astuisivat voimaan 
ensi kesäkuussa.

– Siirtyminen nykyisestä rajal-
lisesta investointituesta tuotan-
totukeen on erittäin positiivinen 
asia. Ehdotettu taso on todennä-
köisesti riittävä toteuttamaan 
hankkeita edullisissa rannik-

kokohteissa, mutta riittämätön 
käynnistämään tuulivoimaraken-
tamista merialueilla ja sisämaas-
sa, sanoo Suomen Tuulivoimayh-
distys ry:n toiminnanjohtaja An-
ni Mikkonen.

Investointihalukkuutta      
löytyy - selkeyttä kaivataan
Rahallisen tuen ohella kaivataan 
selkeyttä lupa-ja kaavoitusprosessi-
käytäntöihin. Ilman nykyisten käy-
täntöjen selkiyttämistä, hyvin mo-
nen hankkeen toteutuminen venyy 
eivätkä kunnianhimoisimmatkaan 
investoijat ehdi hyötyä korotetusta 
tuesta.

-Parhaimmassakin tapaukses-
sa, pienen tuulipuiston pystyttämi-
sen kohdalla, voi selvitä kolmessa 
vuodessa. Pahimmassa tapaukses-
sa, jos mennään pitkän kaavan mu-
kaan – esimerkiksi jos neuvottelut 
maanomistajan kanssa takkuavat, 
tai jos viranomaisten toimesta teh-
dään ympäristövaikutusten arvioin-
ti - tuulivoimalan käynnistymiseen 
voi mennä jopa 7 vuotta, kertoo Mik-
konen.

Yrityspuolelta tahtoa tuulivoiman 
lisäämiseksi ei ainakaan puutu. Mik-
kosen mukaan tuulivoima-alan yri-
tysten investointihalukkuus ylittää 
jo nyt valtiovallan tavoitteet monin-
kertaisesti.

Nykyisellä sähkönhinnalla tuu-
livoiman investointikustannukset 
tulevat kuitenkin liian suuriksi. Täs-
tä syystä tuulisähkö tarvitsee vie-
lä tukea ollakseen kilpailukykyinen 
muiden sähköntuotantomuotojen 
kanssa.

”Siirtyminen nykyises-
tä rajallisesta inves-
tointituesta tuotan-
totukeen on erittäin 
positiivinen asia.”

Anni Mikkonen
Toiminnanjohtaja, Suomen tuulivoima-
yhdistys ry.   KUVA: JANNE BJÖRKLUND

AJASSA

 NINA GARLO-MELKAS

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Onko tuulivoima 
Suomelle todellinen energia-
vaihtoehto?

Vastaus: Toistaiseksi tuuli-
voiman kasvu on ollut Suomes-
sa muuta Eurooppaa hitaam-
paa, mutta viranomaistuen tur-
vin myös suomalaisen tuulivoi-
man uskotaan yleistyvän.

FAKTAA

Tuulivoima on uusiutuva luon-
nonvara, jonka tuotannossa ei 
synny päästöjä. Tuulivoiman ym-
päristövaikutuksia ovat ääni- ja 
maisemavaikutukset, sekä raken-
nusaikaiset vaikutukset maape-
rään ja eliöstöön. 

Maailmanlaajuisesti tuulivoi-
man kapasiteetti oli 120,8 GW:a 
2008 lopussa. Tuulivoimatuotanto 
on hieman yli prosentti maailman 
sähköntuotannosta. EU-maissa jo 
4 % sähkönkulutuksesta katetaan 
tuulivoimalla. Tanskassa jo  20 % 
tuotannosta on tuulivoimaa.

Uusia voimaloita on Suomes-
sa kehitteillä yht. 7980 MW: verran, 
näistä n. 5900-6000 MW on merellä.

Ilmatieteen laitokselta on val-
mistumassa Tuuliatlas, jossa kar-
toitetaan Suomen tuuliolosuhteet 
maalla ja merellä. Tuuliatlas on apu-
väline, kun Suomessa pyritään lisää-
mään uusiutuvan energian käyttöä.

Tanska pyrkii vuoteen 2025 
mennessä tuottamaan jopa 50 % 
sähköstään tuulella.

Tanskassa toimii tuulivoiman 
neuvontapalvelu, joka auttaa kun-
tia tuulivoimaloiden sijoittelussa.

2

1

3

NAUTI TUULESTA
1. Tuet puhtaampaa ym-
päristöä kun suosit ympä-
ristöystävällisiä energia-
muotoja.
2. Suomen tuulivoimalat 
sijaitsevat pääosin ranni-
koilla. Kuva Raahesta.
3. Tuulivoimapuistoja ra-
kennetaan myös sisämaa-
han. Tuleva Tuuliatlas aut-
taa kartoittamaan sopivia 
rakennuspaikkoja tuuli-
voimalle.  
KUVA:ISTOCKPHOTO.COM

TAUSTAA

YHDISTELE 
ENERGIA-
MUOTOJA

2
UUDISTUS

KYSYMYS JA VASTAUS

Mikä on teollisen ja pien-
muotoisen tuulivoiman ero?

!
Teollisessa tuotannossa tuu-
livoimalla tuotettu sähkö 

myydään sähkömarkkinoilla, kun 
pienmuotoisella tuotannolla py-
ritään pääasiassa tuottamaan 
sähköä kuluttajan omiin tarpei-
siin.

Pienimuotoisellakin tuulivoi-
malla voi tehdä paljon ilmasto-
asioiden hyväksi. Käytännössä 
pienimuotoisella tuulivoimalla 
tarkoitetaan kiinteistökohtaisia 
laitteita, jotka on mitoitettu niin, 
että ne kattavat kyseisen talou-
den sähköntarpeen.  

- 5kW:n kiinteistökohtaisiet 
voimalat voivat yltää 5 000 – 10 
000 kWh:n vuosituotoon paikas-
ta riippuen. Tuottoa voi verrata 
kodinkoneiden kulutukseen. Esi-
merkiksi astianpesukone kulut-
taa suurimmillaan 415 kWh / vuo-
si ja jääkaappi 329 kWh / vuosi, 
sanoo Anni Mikkonen Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:stä.

Voiko vihreitä energia-
muotoja yhdistää?

!
Pientuulivoimalla voidaan 
täydentää esimerkiksi au-

rinkoenergiaa käyttävää sähkön-
tuotantojärjestelmää tai muulla 
tavoin sähköistettyä kohdetta. Se 
on hyvä vaihtoehto kohteisiin, joi-
den sähköistäminen muulla ta-
voin olisi kannattamatonta - ke-
sämökeillä, kotitalouksissa, teolli-
suudessa tai maatiloille.

Tuulivoimalla voidaan ym-
päristöä kuormittamatta tuot-
taa sähköä myös rakennusten ja 
käyttöveden lämmitykseen. Tuu-
livoimala kytketään vesikiertojär-
jestelmän tai lämminvesivaraa-
jan lämmitysvastuksiin erityisen 
tuulilämmittimen avulla.

Onko tuulivoimasta       
haittoja?

!
Pientuulivoiman ympäristö-
vaikutukset ovat vähäiset, 

eikä tuotannossa synny päästöjä 
ilmaan, veteen eikä maahan. Tuu-
livoimaloiden meluhaitoista on 
keskusteltu paljon. Pientuulivoi-
maloiden ääni sntyy lähinnä me-
kaanisten osien liikkeestä ja lapo-
jen aerodynaamisesta äänestä. 
Yksittäisen pientuulivoimalai-
toksen ääni on kuitenkin melko 
pieni ja vastaa jääkaapin hurinaa, 
kun tuulennopeus on 8 m/s. 

Jos vertaillaan Tanskan nykyti-
lanteeseen, Suomessa sekä teolli-
sen että pientuulivoiman mark-
kinat ovat vielä lapsen kengissä. 
Kasvupotentiaalia kuitenkin on, 
ja Suomessa etsitään vaihtoehto-
ja fossiilisiin polttoaineisiin poh-
jautuviin energiamuotoihin.

 NINA GARLO-MELKAS

toimitus@mediaplanet.com
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Kysymys: Kuinka Kiilto Oy päätyi juuri aurinkosähköön?
Vastaus: Yrityksissä on tehty runsaasti selvityksiä ja investointeja energi-
an käytön minimoimiseksi. Kun tämä työ tuntui yrityksessämme jo kovasti 
kalutulta, kääntyi mielenkiinto uusiutuviin energialähteisiin.

Kemian alan yritys Kiilto Oy hankki 
syksyllä 2008 Suomen suurimman au-
rinkosähkövoimalan, jonka vuosituot-
to on n. 60.000 kWh. Se tuottaa sähköt 
yhtiön kaikkiin toimistohuoneisiin 
ja jättää energiaa varsinaiseen liima-
tuotantoonkin. Päätöstä edelsi neljän 
vuoden selvitystyö erilaisista uusiu-
tuvan energian vaihtoehdoista. Ver-
tailun voitti aurinkosähkö.

Tukevasti tukea auringolta
Ensin selvitettiin tuulienergian hyö-
dyntämismahdollisuuksia. Paikalliset 
tuulitiedot ja 2000-luvun alkuvuosi-
en tuulivoimalatekniikka paljastivat 
pian, että tuulivoimalat Pirkanmaalla 
eivät pyöri samalla tavalla kuin meri-
alueilla tai Lapin tuntureilla. 

Seuraavaksi selvitettiin jätteenpol-
ton mahdollisuuksia. Yksittäisen teh-
taan poltettava jäte ei riitä järkevään 
jätteenpolttoon eikä sopivia kumppa-
neitakaan hankkeelle tuntunut löyty-
vän lähialueilta. Lopullinen niitti sel-
vitykselle tuli yleisestä varsin nega-
tiivisesta mielipiteestä jätteenpolttoa 
kohtaan. Sinänsä hyvä ajatus kariutui 

siten pääsääntöisesti vahvoihin en-
nakkoluuloihin.

Aurinkosähkövoimalalla on omat 
hyvät puolensa: se ei synnytä melua, 
eikä aiheuta muutakaan harmia luon-
nolle. Paneelit ovat asennuksen jäl-
keen tukevasti paikoillaan, eivätkä ne 
vaadi erikoisia huoltotoimia. Ainoa 
murhe on se, että Suomi on vähintään 
50 %:sti pimeä maa - eikä pelkästään 
aurinkoa ajatellen.

Aimo annos uskoa                       
tehokkuuteen
Aurinkosähkövoimala on kallis inves-
tointi, eikä sitä voi perustella samalla 
tavalla kuin normaalia tuotannollis-
ta investointia. Taustalla on oltava ha-
lu käyttää uudistuvaa energiaa ja olla 
edelläkävijä. Onneksi työ- ja elinkei-
noministeriö voi helpottaa päätöstä 
myöntämällä investoinnille energia-
tukea, joka tämänkaltaisille hankkeil-
le usein on se ratkaiseva kannustin. 
Suomessa tuen suuruus on tyypilli-
sesti 25-35 %, parhaimmillaan Euroo-
passa tuki voi olla jopa 60-70 %.

Investointia vauhditti myös kirkas 
ajatus yhteistyöstä Tampereen tek-
nillisen yliopiston kanssa. Jo projek-
tin valmisteluvaiheessa käynnistet-

tiin diplomityö, jossa kartoitettiin 
mm. aurinkovoimaloiden nykytek-
niikkaa ja tulevaisuuden mahdolli-
suuksia. Samalla suunniteltiin ener-
giatekniikan opiskelijoille harjoitus-
töitä, joissa he voisivat hyödyntää 
aurinkovoimalan keräämää tutki-
musdataa.Professori Seppo Valkea-
lahden kanssa sovittiin myös, että 
kaikkia ideoita, jotka mahdollises-
ti parantaisivat voimalan tehoa, oli-
si mahdollista testata tutkittavassa 
järjestelmässä. Testausmahdollisuu-
desta sovittiin myös laitevalmistajan 
kanssa ja yksi testi otettiinkin heti 
alussa reaaliseurantaan. 

Investointipäätöksessä oli siis mu-
kana aimo annos uskoa tutkimus- ja 
kehitystyön tuomaan tehokkuuden 
kasvattamiseen, mikä tulevaisuudes-
sa tekisi investoinnin vieläkin järke-
vämmäksi.

Konkreettista apua näkyvissä
Uusi aurinkosähkövoimala on toimi-
nut suunnitelmien mukaisesti. Lait-
teisto on osoittautunut varsin huol-
tovapaaksi eikä häiriöitä ole tähän 
mennessä ollut. Energiantuottoa voi 
seurata odotusaulan seinällä olevas-
ta näyttötaulusta, josta näkyvät myös 

kumulatiivinen tuotettu energia ja 
säästynyt hiilidioksidipäästö. On hie-
noa konkreettisesti nähdä, että aurin-
gosta todella saadaan puhdasta ener-
giaa - lähes joka päivä.

Aurinkosähkövoimaloita ei Suomen 
teollisuudessa ole juurikaan hyödyn-
netty. Kokemusten perusteella sitä voi 
suositella hyvänä vaihtoehtona pyrit-
täessä kohti Kioton sopimuksen haas-
teellisia tavoitteita. Uusiutuvan ener-
gian käyttö tulee lisääntymään var-
masti ja yhtä selvää on, että tekniikat 
tulevat kehittymään radikaalisti, kun 
sovellukset lisääntyvät.

Omavarainen tulevaisuus
Kun kerran on aurinkosähkövoimalan 
on rakentanut, sitä on helppo laajen-
taa. Kiillolla 1400 m2:n voimala peittää 
vasta 3 % koko kattopinta-alasta. Mi-
käli koko kattoalan täyttäisi panee-
leilla, ei ulkopuolista sähköntoimitta-
jaa enää tarvittaisi. Investoinnin kal-
leus ohjaa kuitenkin käyttämään vielä 
myös muita energialähteitä. Perim-
mäisenä arvona on kuitenkin luonto 
ja sen suojeleminen. Siihen voi sitou-
tua niin yksityinen ihminen kuin yri-
tyskin. 

Aurinkoisia ilmoja!

Auringosta energiaa 
hyvään bisnekseen
JOHTAJALTA JOHTAJALLE

AURINKOSÄHKÖ

INSPIRAATIO

”Aurinko-
sähkövoi-
mala on 
kallis inves-
tointi, joten 
taustalla on 
oltava halu 
käyttää 
uudistuvaa 
energiaa ja 
olla edellä-
kävijä.”
Antti O.K. Nieminen
Toimitusjohtaja

KERRO MIELIPITEESI, 
ME KUUNTELEMME!

Tavoitteemme on auttaa lukijoitamme menestymään. 
Mielipiteesi ja ajatuksesi ovat siis meille erityisen tärkeitä. Kun 

osallistut lehtemme kehittämiseen, osallistut samalla 
500 €:n Sokos Hotels –lahjakortin arvontaan.

Lahjakortin voittaja pääsee nauttimaan kahden hengen majoi-
tuksesta aamiaisineen perjantaista sunnuntaihin saunallisessa 

sviitissä. Lahjaan kuuluu myös yksi illallinen kahdelle ruokajuomineen. 

Tervetuloa kertomaan 
mielipiteesi tästä lehdestä!

OSALLISTU
500 €:N SOKOS HOTELS-LAHJAKORTIN ARVONTAAN.

WWW.MEDIAPLANET.COM/FI | INFO@MEDIAPLANET.FI | PUH. 09 - 5658 4000

OSALLISTU KYSELYYN OSOITTEESSA WWW.MEDIAPLANET.FI/FEEDBACK
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AURINKOSÄHKÖÄ
Kiilto Oy:n voimala tuottaa vuodessa 
noin 60 tuhatta kWh sähköä. Voima-
lan pinta-ala on 1400 m2, se peittää 
kuitenkin vain 3 % tehtaan kattopin-
ta-alasta.
KUVA: KIILTO OY

Palkinnolla painoarvoa 
uusiutuvalle energialle

Motiva jakoi syyskuussa en-
simmäiset Vuoden uusiutuva 
energia teko -palkinnot. Uusiu-
tuvan energian käyttö -sarjas-
sa palkittiin Kiilto Oy, joka on 
asentanut toimitiloihinsa Suo-
men suurimman aurinkosäh-
köpaneelin. Merkittävä inves-
tointi on ollut näkyvästi esillä 
mediassa ja aurinkovoimalaa 
käytetään hyväksi Tampereen 
teknillisen yliopiston ener-
giatekniikan opetuksessa. Pal-
kinnot jakoi elinkeinoministe-
ri Mauri Pekkarinen.

Raatiin kuuluivat Motivan 
uusiutuvan energian yksikön-
päällikön Timo Määtän ja vies-
tintäpäällikön Iiris Lappalai-
sen lisäksi teknologiajohtaja 
Satu Helynen VTT:stä, teknolo-
gia-asiantuntija Pia Salokoski 
Tekesistä, johtaja Risto Suomi-
nen Suomen Yrittäjistä ja pää-
toimittaja Terho Puustinen. 
Palkintoraati painotti toimin-
nan näkyvyyttä, vaikuttavuut-
ta, innovatiivisuutta ja sitoutu-
mista. Palkinnot jaetaan jatkos-
sa vuosittain.

– Palkitsemalla uusiutuvan 
energian parhaita käytäntöjä ha-
luamme nostaa yritysten ja kan-
salaisten mielenkiintoa tarjolla 
oleviin ratkaisuihin ja hyviin käy-
täntöihin, Määttä sanoo. – Pääpai-
no arvioinnissa oli hyvällä uusiu-
tuvan energian hyödyntämisellä, 
käyttöönotolla ja liiketoiminnan 
kehittämisellä, ei niinkään tekni-
sillä innovaatioilla.

HUOMIO

KIILTO OY:N VINKIT

Ole edelläkävijä!
Uusiutuvan energian käyttö kasvaa varmasti. 
Mene heti mukaan. 

Kanna vastuusi!
Kioton sopimus koskee meitä kaikkia.
Tärkeintä on aina luonto ja sen säilyminen.

Aurinko vai tuuli - hyviä molemmat.
Laske etukäteen, kumpi soveltuu sinulle tai yrityksel-

lesi paremmin.
Molemmissa on hyvät puolensa.

Tietoa löytyy!
Tietoa saat monesta monesta paikasta: Motivalta, lai-

tevalmistajilta, netistä…
KUVA: ISTOCKPHOTO.COM

OLE 
EDELLÄKÄVIJÄ

3
UUDISTUS

Lähde: Motiva
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Monet yritykset etsivät järjestel-
mällistä tapaa tuoda energiatehok-
kuus mukaan omaan toimintaansa. 
Eräs tapa on vapaaehtoiseen ener-
giatehokkuussopimukseen liitty-
minen, joka on tuonut eri toimi-
aloille mittavia säästöjä. Edellisen 
energiansäästösopimuksen kausi 
päättyi vuonna 2007.

– Kymmenen vuoden sopimus-
kaudella jo pelkästään teollisuus 
saavutti noin 7 TWh:n säästöt, ker-
too yksikönpäällikkö Hille Hyytiä 
Motivasta. Motiva on valtion omis-
tama asiantuntijaorganisaatio, jo-
ka kannustaa ja neuvoo energian 
ja materiaalien tehokkaassa käy-
tössä.

Uusi, vuoteen 2016 ulottuva sopi-
mus on huomattavasti vanhaa ta-
voitteellisempi. Mukaan on tullut 
enemmän pk-sektorin toimijoita, ja 
kokonaan uutena alana palveluala.

– Sopimus on entistä järjestel-
mällisempi tapa tuoda energiate-
hokkuus yritysten toimintaan. So-
pimukseen liittyneet energiavaltai-
sen alan yritykset ovat sitoutuneet 
ottamaan energiatehokkuuden 
mukaan johtamisjärjestelmäänsä. 
Tämä nostaa energiatehokkuuden 
prioriteettia yrityksen sisällä. Ta-
voitteiden saavuttamiseksi tarvi-
taan myös uusia taitoja ja tekniikoi-
ta, Hyytiä sanoo.

Johda myös energiaa -   
vaadi tehokkaita ratkaisuja
Mitä lähempänä energiatehokkuus 
on yrityksen muuta johtamista, sitä 
selvemmin nähdään selviä säästö-
kohteita. Kun hankinnoissa otetaan 

energiatehokkuus entistä enem-
män huomioon, syntyy painetta 
myös toimittajapuolelle.

– Suunnittelijoiden osaaminen 
korostuu, koska jo prosessisuun-
nittelussa lyödään lukkoon ener-

giatehokkaat ratkaisut. Uskon, 
että suunnittelijoilta tullaankin 
vaatimaan uusia,  energiatehok-
kaampia ratkaisuja. Sellaisessa ti-
lanteessa voittavat kaikki, Hyytiä 
kuvailee.

Vaikka taloudelliset ajat ovat vai-
keat, ei energiatehokkuutta kanna-
ta unohtaa investoinneissakaan. Ei 
tarvitse olla kummoinen ennustaja 
nähdäkseen energian hinnan ylei-
sen suunnan.

– Energiakustannukset hyvin to-
dennäköisesti nousevat, varsin-
kin uuden päästökauppakauden 
myötä. Teollisuuden investoimat-
tomuudesta seuraa, että myös mo-
net hyvät energiatehokkaat ratkai-
sut jäävät nyt toteuttamatta. Ener-
giatehokkuusinvestointi maksaa 
ripeästi itsensä takaisin, Hyytiä to-
teaa.

Tietoisuudella pienennät 
energialaskuasi
Yrityksen miettiessä tapoja paran-
taa omaa energiatehokkuuttaan on 
lähtökohtana oltava tietoisuus sii-
tä, kuinka paljon energiaa kuluu ja 
mistä. Vasta näin päästään säästö-
potentiaaleihin kiinni.

– Pk-sektorin kohdalla korostai-
sin, että jo toimintatapojen muu-
toksella voi päästä viiden prosentin 
säästöihin. Tavallinen säästökohde 
on paineilmajärjestelmät, joiden 
toimintaa parantamalla on saa-
vutettu  jopa 50 prosentin säästö-
jä. Energiatehokkuus paranee rat-
kaisevasti myös laitteiden oikealla 
mitoituksella, Hyytiä luettelee.

Tuo energiatehokkuus 
yrityksesi arkeen

SÄÄSTÖJÄ NOPEASTI. Energiatehokkuusinvestointi maksaa itsensä ripeästi ta-
kaisin yritykselle ja vahvistaa vastuullisen toimijan imagoa.      KUVA: ISTOCKPHOTO.COM 

AJASSA

 JUSSI TIIHONEN

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Kuinka yritykseni 
voi vastata tulevaisuuden sääs-
tö- ja päästöpaineisiin?

Vastaus: Yksittäisten ratkai-
sujen ohella yritysten on entis-
tä tärkeämpää panostaa jatku-
vaan energiatehokkuuden li-
säämiseen.

ETSI 
KÄYTÄNNÖN 
RATKAISUJA
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Uusia 
mittareita 
energia-
tehokkuudelle
Energiatutkimuksen uusi 
haaste on selvittää,      
mistä ilmiö nimeltä ener-
giatehokkuus koostuu.

Energiatehokkuustutkimuksen 
arvo on korostunut viimeisten 
vuosien aikana, ja esimerkiksi uu-
denlaisen mittariston kehittämi-
seksi tehdään tällä hetkellä paljon 
työtä.

– Pääosa teollisuuden mittauk-
sista on kulutusmittauksia. Todel-
lisessa energiatehokkuuden mitta-
rissa pitäisi olla sisäänrakennettua 
tietoa toiminnan parannuspoten-
tiaaleista, kertoo TKK:n tutkimus-
johtaja Mari Tuomaala.

Mitä laajempi ja monimutkai-
sempi teollisuuden prosessi on, si-
tä vähemmän tiedetään tarkasti, 
miten esimerkiksi tehtaan kuor-
mitusaste vaikuttaa energiatehok-
kuuteen.

– Kompleksisissa ympäristöissä 
on haasteena nähdä erilaisia vai-
kutusmekanismeja. Yksittäisten 
yksikköjen tehokkuuden lisäksi 
pitäisi huolehtia siitä, että koko-
naisuus on tehokas ja hiilidioksidi-
päästöt alhaisimmillaan, Tuomaa-
la selittää.

Yksi tutkimuksen haasteista on 
saada sen tuloksia välitettyä päivit-
täin tehokkuus- ja kannattavuus-
tavoitteiden kanssa kamppailevil-
le toimijoille.

– Uusi lähestymistapa tutki-
mukseen on ollut ottaa liiketoi-
minnan johtamisen näkökulma 
mukaan. Lisää panoksia tarvittai-
siin siihen, miten uusi tieto saatai-
siin käytännön toimiksi,  Tuomaa-
la tiivistää.

JUSSI TIIHONEN

toimitus@mediaplanet.com

VINKKI

1  Energiatehokkuuden paran-
taminen on yritykselle teho-

kas tapa säästää kustannuksissa. 
Tyypillisiä kehittämisen kohteita 
ovat lämmitys- ilmanvaihto- ja 
jäähdytysjärjestelmät, joissa usein 
piilee kymmenien prosenttien 
säästöpotentiaalit.

2  Sähkömoottoreita voidaan 
säätää juuri tarpeen mukai-

seksi taajuusmuuttajalla, mikä vä-
hentää sähkönkulutusta. Laittei-
den oikea mitoitus on kuitenkin 
avainasemassa: käytä taajuus-
muuttajaa vain siellä, missä se on 
tarkoituksenmukaista.

3  Vuoden 2010 alusta astuvat voi-
maan uudet, 30% nykyistä tiu-

kemmat uudisrakentamisen energia-
määräykset. Talonrakentajan tulee 
kiinnittää entistä enemmän huomio-
ta esimerkiksi ylä- ja alapohjien sekä 
ikkunoiden eristämiseen.

4  Yksittäisen laitteen tai pro-
sessin energiansäästö voi aihe-

uttaa kokonaisuudelle tappiota. 
Energiatehokkuutta on osattava tar-
kastella kokonaisuutena. Mitä yksi-
tyiskohtaisemmin yritys tuntee 
energiankulutuksensa, sitä enem-
män se hyötyy energiatehokkuusin-
vestoinneista.

FAKTAA

Uudisrakentamista säätelevät rakennusmääräykset kiristyvät vuoden 2010 
alussa. Tavoitteena on vähentää uusien rakennusten lämmitysenergian käyttöä 

kiristämällä mm. eristykseen ja tiiveyteen liittyviä vaatimuksia noin kolmanneksel-
la nykytasosta.

Tulevan vuosikymmenen aikana EU ajaa uudisrakennusten lämmitys- ja viilen-
nystarpeen poistamista kokonaan. Vuoden 2020 jälkeen tavoitteena on rakentaa 
energiapositiivisia taloja, jolloin esimerkiksi asuinrakennus tuottaisi kuluttamansa 
energian lisäksi ylimääräistä energiaa. Tämä on haasteellinen kehityssuunta pohjoi-
sen asujan kannalta.

Energiankulutuksen vähentäminen uudisrakennuksia koskevilla muutoksilla on 
hidas tie muutokseen, suuremman potentiaalin energiatehokkuuden lisäämiseen 
tarjoaa olemassaolevan rakennuskannan korjaaminen ja perusparantaminen.

RYHTIÄ RAKENTAMISEEN

KUVA: ISTOCKPHOTO.COM 
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Maailmalla etsitään jatkuvasti 
keinoja entistä tehokkaampaan 
luonnonvarojen käyttöön. Suo-
men luonnonvarastrategiassa 
merkittävässä roolissa ovat ma-
teriaalitehokkuus ja jätehuolto. 
Jätelain kokonaisuudistuksen on 
määrä astua voimaan vuoden 2011 
alussa.

– EU:n jäsenvaltioiden on sisäl-
lytettävä lainsäädäntöönsä pro-
senttimääräisiä kierrätystavoit-
teita, ja jätehierarkiaa pitää eri-
tellä entistä tarkemmin, kertoo 
Ympäristöyhdistysten Liiton toi-
mitusjohtaja Katri Penttinen.

Esimerkiksi terveydenhuollon 
alalla syntyy runsaasti muovijä-
tettä. EU tulee rajoittamaan muo-
vin pehmenninaineiden eli fta-
laattien käyttöä jatkossa, joten 
alan toimijoiden on sopeudutta-
va tilanteeseen. Vastuullisesta toi-
minnasta voi viestiä laatusertifi -
kaateilla, joita myönnetään asias-
sa jo valmiiksi kunnostautuneille 
yrityksille.

Toimiva jätehuolto on      
tehokasta
Jätehierarkiassa korostuu jät-
teiden synnyn ehkäisemisen li-
säksi jätteiden uudelleenkäyttö 
ja materiaalina hyödyntäminen. 
Lakiin on paineita saada voimak-
kaita ohjauskeinoja kierrätyk-
sen lisäämiseksi ja jätteen kaa-
topaikkasijoittamisen vähentä-
miseksi. 

– Monessa muussa maassa on 
paljon sitovampia tavoitteita kuin 
Suomessa, ja käytössä on merkit-
tävästi suuremmat verot kaato-
paikoille tai jätteenpoltolle, Pent-
tinen sanoo.

Nykyaikainen liiketoiminta-
ajattelu lähtee siitä, että ympäris-
töasioiden hoitaminen ei ole pa-
kollinen kustannus, vaan tuo mo-
nenlaista lisäarvoa yritykselle.

– Selvitysten mukaan esimer-
kiksi pk-sektorilla saadaan aikaan 
kustannussäästöjä hyvän jäte-
huollon avulla. Materiaalitehok-
kuus on samalla kustannustehok-
kuutta, Penttinen tiivistää.

Tiukentuvan lainsäädännön li-
säksi myös asiakkaat vaativat yri-
tyksiltä ympäristötekoja. 

– Hyvä jätehuolto on enemmän 
kuin pelkkä imagokysymys. Se voi 
joskus olla jopa kaupanteon edel-
lytys, Penttinen muistuttaa.

Hyödynnä yksilöityä       
ympäristöosaamista
Suomessa on runsaasti osaamista 
erilaisten laitteiden ja palvelujen 
kehittämisessä ympäristöystäväl-
lisemmäksi. Yrityksille on tarjolla 
juuri niiden omaa toimintaa ke-
hittävää palvelua.

– Ympäristöasioiden hoita-
minen pienessä konepajassa tai 
isossa terveyskeskuskomplek-
sissa edellyttää täysin erilaista 
osaamista. On välttämätöntä, et-
tä tuleva jätelaki antaa yrityksille 
mahdollisuuden päättää itse siitä, 
keneltä ne hankkivat jätehuolto-
palvelunsa, Penttinen kuvailee.

Ympäristövelvoitteet ovat oi-
kein ohjattuna kaikkien etu. Yri-
tykset muokkaavat toimintaan-
sa entistä kustannustehokkaam-
maksi, ja ympäristöinnovaatioista 
voi syntyä uusia vientituotteita. 
Suomen kierrätysteollisuuden lii-
kevaihto on väkilukuun suh-
teutettuna jo Euroopan toiseksi 
suurin.

 Ympäristöosaamisesta voi saa-
da Suomen elinkeinoelämälle 
uutta tukijalkaa. Olemme tämän 
alan edelläkävijöitä, Penttinen 
tiivistää.

Kehitä 
jätehuoltoasi ja 
hanki säästöjä

Ilmastonmuutos on yrityksille haaste ja mahdollisuus. 

Kysyntä uusille tehokkaille ratkaisuille päästöjen vä-

hentämiseksi kasvaa nopeasti ja on globaali. Energia- 

ja materiaalitehokkuus, puhdas energiantuotanto sekä 

kestävä luonnonvarojen käyttö ovat avainasemassa.  

Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen ja kulutusmuutok-

set tulevat vauhdittamaan uusien markkinoiden syntymistä.

On hyvä ajoissa ennakoida, mikä on vaikutuksen suun-

ta ja suuruus. Voittajien joukkoon pääsee kehittämällä omia 

tuotteita ja palveluita sekä liiketoiminnan valmiuksia muut-

tuvassa toimintaympäristössä.

Varmista tulevaisuuden kilpailukykysi 

Ilmastonmuutos nähdään Tekesissä merkittävänä ja laajavai-

kutteisena muutosajurina, joka muuttaa rakenteita ja toisaal-

ta luo uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Tekes on rahoit-

tanut lukuisia projekteja, joissa on luotu uusia innovatiivisia 

ratkaisuja ilmastomarkkinoille. Tekes sijoitti vuonna 2008 

noin 140 miljoonaa euroa energia- ja ilmastoteknologia-alu-

een innovaatioiden rahoittamiseen. Kokonaisrahoitus oli 

kaikkiaan 516 miljoonaa euroa. 

Rahoituksemme madaltaa yritysten kynnystä riskinot-

toon. Rahoitamme laajasti liiketoimintaosaamisen kehittä-

mistä. Pääinstrumenttimme ovat rahoituksen lisäksi laajat 

verkostot sekä toimintatapoina proaktiivisuus ja yhteistyö. 

Tekesin Ilmastonmuutoksen hillinnästä liiketoimintaa – 

ClimBus-ohjelma herätti yritykset huomioimaan ilmaston-

muutoksen. Ohjelma loi Suomeen vahvan ilmastoklusterin. 

ClimBus-ohjelman päätyttyä työ jatkuu Tekesin käynnis-

sä ja valmisteilla olevissa ohjelmissa sekä strategisen huip-

puosaamisen keskittymissä. 

Liity mukaan ilmastoinnovaattoreiden joukkoon ja varmista 

tulevaisuuden kilpailukykysi! 

entä bisnes?
Ilmasto muuttuu –

Ota yhteyttä: 

www.tekes.fi/u/ilmasto 

Uusiutuva energia -ohjelma: www.tekes.fi/uusiutuva 

Keskustele kiinteistöt ja rakentaminen aihealueen 

yhteisöpalvelussa: tori.tekes.fi  

Tekes on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoittaja.

LAJITTELE VIISAASTI
Kerran tuotettua materi-
aalia ei kannata tuhota, 
jos se voidaan käyttää uu-
delleen. 
KUVA: ISTOCKPHOTO.COM

 JUSSI TIIHONEN

toimitus@mediaplanet.com

Kysymys: Kuinka ilmaston-
muutoksen haasteet muuttavat 
yritysten toimintatapoja?

Vastaus: Esimerkiksi jäte-
huollon uudet vaatimukset ei-
vät ole yritykselle menoerä. 
Päinvastoin.

NYKYAIKAISTA 
JÄTEHUOLTOASI

5
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ARE SENSUS® 

_ isot säästöt, pienet päästöt
Energiapihi Are Sensus® on ihmis- ja ympäristöystävällistä talotekniikkaa kaikkiin toimisto-

kiinteistöihin. Se säästää ostoenergiaa jopa 20 % ja luo samalla sisäolosuhteet, joissa työt 

sujuvat ja ihmiset viihtyvät. Ja kiinteistön hiilijalanjälkikin kutistuu – vieläpä mitattavasti. 

 Kysy lisää palvelunumerostamme 020 530 5500  

www.are.fi 


