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ILMASTONMUUTOS on etenkin viime vuo-
sina noussut kestopuheenaiheeksi. Miksi 
näin? Jos tänään on yhden asteen lämpi-
mämpää kuin eilen, harva kiinnittää siihen 
mitään huomiota. Mutta kun ilmasto on glo-
baalilla tasolla lämmennyt hieman yli yh-
den asteen verrattuna esiteolliseen aikaan, 
se on osoitus siitä, että olemme aiheutta-
neet osittain peruuttamattomia muutoksia 
ilmastoon. On käynyt yhä selvemmäksi, et-
tä ilmaston lämpenemisen 
hillitsemiseksi on tehtävä 
kiireellisesti toimenpitei-
tä. Viimeinkin ihmiskun-
ta on herännyt asiaan to-
den teolla, vaikka se kes-
ti yllättävän kauan. Tietoa 
ja ennusteita muutoksesta 
on ollut saatavilla monen 
vuosikymmenen ajan. 

Y H D E N  A S T E E N  läm-
penemisen vaikutukset 
luonnossa ovat merkit-
täviä. Monet muutokset 
ovat myös selkeästi ha-
vaittavia, kuten arktisen 
merijään sulaminen ja 
meriveden pinnannousu. Maapallon kan-
nalta jokainen asteen kymmenyksen muu-
tos on merkittävä, mutta mistä se johtuu? 
Ihmiset, eläimet ja luonto ovat oikeastaan 
yllättävän tarkasti sopeutuneet vallitse-
viin olosuhteisiin eli ilmastoon. Sopeutu-
misen kannalta erityisen merkittäviä teki-
jöitä ovat muutokset sadekausissa, sään ää-
ri-ilmiöiden voimistuminen, ja keskilämpö-
tilan muutokset etenkin alueilla, joilla läm-
pötila on lähellä nollaa. Myös ihmisen elä-
män ja toiminnan kannalta on perusteltua 
sanoa, että ilmastolla on varsin suuri mer-
kitys. Pieneltäkin kuulostavat muutokset 
voivat olla todella vaikuttavia. Pahimmil-

laan jotkut alueet voivat muuttua asuin-
kelvottomiksi esimerkiksi kuumuuden ja 
kuivuuden vuoksi.

I L M A S T O N  S E U R A N N A S S A  käytetään  
maailmanlaajuisesti 30-vuotisia jaksoja, jot-
ka päivitetään 10 vuoden välein. Tänä syk-
synä otettiin käyttöön vuosien 1991–2020 
jakso, joka oli Suomessa 0,6 astetta lämpi-
mämpi kuin edellinen jakso (1981–2010), 

ja 1,3 astetta lämpimäm-
pi kuin jakso 1961–1990. 
Suomessa ja muilla poh-
joisilla alueilla lämpötila 
on noussut noin kaksi ker-
taa nopeammin kuin maa-
pallon keskilämpötila. Vä-
henevä lumi ja jää nopeut-
tavat lämpötilan nousua 
auringon säteiden imey-
tyessä tehokkaammin 
tummiin pintoihin.

YK:N ILMASTOKOKOUS 
COP26 on käynnissä Skot-
lannissa. On tärkeää, et-
tä kokouksessa saatai-
siin entistä laajemmin 

lupauksia toimista ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Kaikkien maiden osallistu-
minen torjuntatoimiin edesauttaa tasa-ar-
voista ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vaik-
ka merkittävimmät ilmastonmuutosta hil-
litsevät toimet tehdään globaalilla tasolla 
ja onnistuakseen ne vaativat poliittista ja 
taloudellista tahtoa sekä yhteisymmärrys-
tä, niin sopeutumis- ja hillintätoimia tarvi-
taan läpi koko yhteiskunnan kaikilla toimi-
aloilla. Meillä on kaikki ratkaisun avaimet 
käsissämme, ja voimme yhteistyössä osa-
na kansainvälistä yhteisöä ratkaista ongel-
maa. Tärkeää olisi päästä eroon fossiilista 
polttoaineista mahdollisimman pikaisesti.

Ratkaisun avaimet ovat käsissämme 

Puheenvuoro 

07 NORDIC OFFSET 
Muutos alkaa 
päästölaskennasta 

”Puhtaisiin 
ratkaisuihin pitäisi 
investoida 3–5 kertaa 
nykyistä enemmän  
ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi.”
CLC:n toimitusjohtaja  
Jouni Keronen 

Jussi Kaurola
Ilmatieteen laitoksen 
pääjohtaja 

Y ritysten on syytä ottaa 
kaikki keinot käyttöön 
ilmastotavoitteisiin pää-
semiseksi. Sähkösopi-

muksen päivittäminen PPA-sopi-
mukseksi on helppo ja tehokas ta-
pa saada hiilidioksidipäästöt kuriin.

PPA-sopimus tarkoittaa pitkäai-
kaista sähkönostosopimusta, jossa 
suuri sähkönkäyttäjä tai joukko pie-
nempiä sähkönkäyttäjiä sopii osta-
vansa sähköntuottajalta tietyn mää-
rän sähköä sopimuksen mukaiseen 
hintaan. 

– Sopimus tehdään useimmiten 
noin kymmeneksi vuodeksi kerral-
laan. Pitkäaikainen sopimus suojaa 
sähkön hinnan ja tuo yritysasiak-
kaalle ennustettavuutta vuosiksi 
eteenpäin. Se helpottaa etenkin sel-

PPA-sopimus eli pitkä- 
aikainen sähkönostosopi-
mus tarjoaa päästötöntä 
sähköä suojatulla hinnalla 
ja auttaa saavuttamaan 
ilmastotavoitteet.

laisia yrityksiä, joille sähkö on mer-
kittävä kustannuserä, kertoo Ener-
gia Myynti Suomen toimitusjohtaja 
Kimmo Kuusinen. 

Energia Myynti Suomi tarjoaa 
yritysasiakkaille PPA-sopimuksia, 
joissa sähkö tuotetaan kokonaan 
tuulivoimalla. 

– PPA-sopimus tuo yrityksen toi-
mintaan myös läpinäkyvyyttä. Mei-
dän kauttamme solmitun PPA-so-
pimuksen ansiosta sähkönkulutta-
ja tietää täsmälleen, mistä tuulivoi-
mapuistosta sähkö tulee, alkuperä-
takuut vielä todistuksena. Käytän-
nössä yritys voi käydä paikan päällä 
katsomassa, missä oma sähkö tuo-
tetaan, Kuusinen kertoo. 

Asiakkaiden riskit minimiin
PPA-sopimukset ovat tyypillisesti 
paljon sähköä käyttävien suuryri-
tysten ja sähköntuottajien välisiä 
sopimuksia. Energia Myynti Suo-
men tarjoama toimintamalli tuo 
vastaavat sopimukset nyt myös pie-
nempien yritysten saataville.

– PPA-poolimme kautta pienem-
pikin sähkönkuluttaja voi saada 
saman hyödyn PPA-sopimukses-
ta kuin suurempi yritys. Autam-
me samalla pienempiäkin yrityk-
siä saavuttamaan hiilineutraaliu-
teen tähtäävät tavoitteet ja tuem-

me heidän matkaansa kohti pääs-
töttömän energian käyttöä, kertoo 
Energia Myynti Suomen Sales Pro-
duct Manager Jarmo Tikkanen.

Vantaalla sijaitseva Energia 
Myynti Suomi on osa tanskalaista 
Energi Danmark -konsernia, joka on 
Pohjoismaiden suurin sähköener-
giatoimija yritysmarkkinoilla. Kan-
sainvälisen taustaorganisaation an-

siosta Energia Myynti Suomen kaut-
ta solmitut PPA-sopimukset sopi-
vatkin mainiosti myös kansainvä-
lisille yrityksille.

– Kehittämämme palvelumallin 
avulla pystymme palvelemaan yri-
tyksiä myös muissa Pohjoismaissa, 
Tikkanen lisää.

Tikkanen ja Kuusinen huomaut-
tavat, että PPA-sopimus ei sovi ai-

van kaikille yrityksille. 
– Riskejä kannattaa pohtia en-

nakkoon. Pyrimme sopimukses-
sa huomioimaan, että sekä asiak- 
kaalla eli sähkönkäyttäjällä että 
tuulivoimatuottajalla on mahdol-
lisuus toimia vielä kymmenenkin 
vuoden kuluttua. Riskien mini-
mointi hyödyttää kaikkia osapuo-
lia, Tikkanen sanoo.

Helpoutta toimintaan
Oli yritys sitten minkä kokoinen hy-
vänsä, Energian Myynti Suomen 
tarjoamat PPA-sopimukset tuovat 
yrityksen toimintaan ennen kaik-
kea helppoutta. 

– Moni iso sähkönkäyttäjä on tot-
tunut solmimaan sopimuksen itse 
sähköntuottajan kanssa. Me teem-
me sopimustyön suoraan tuulivoi-
matuottajan kanssa, ja toimimme 
linkkinä tuottajan ja sähkönkäyttä-
jän välillä. Yritys voi keskittyä pää-
asialliseen toimintaansa sen sijaan, 
että he neuvottelisivat sopimuk-
sista ja etsisivät sopivan tuottajan, 
Kuusinen valaisee.

Hän huomauttaa, että toimin-
tamalli on myös sähköntuottajalle 
vaivaton tapa saada uusiutuvalla 
energialla tuotettu sähkö myydyksi. 

– Meidän kauttamme tuulivoi-
matuottaja pääsee vaivattomas-

ti käsiksi myös pienempiin asiak-
kuuksiin. Tarjoamme sähköntuot-
tajalle tähän liittyvät palvelut, ja 
hoidamme sopimusten lisäksi esi-
merkiksi myös laskutukset, Kuusi-
nen selventää.

Kysyntä kovassa kasvussa
Kiinnostus uusiutuvaa energiaa 
koskevia PPA-sopimuksia kohtaan 
on kasvanut voimakkaasti viime 
vuosien aikana. Syynä ovat sekä 
yritysten kiinnostus päästöjen vä-
hentämistä kohtaan että uusiutu-
van energian tuotantokustannus-
ten pieneneminen. 

Myös Kuusinen ja Tikkanen us-
kovat, että PPA-sopimusten tekoon 
tulee jatkossa aiempaa enemmän 
mahdollisuuksia. Uusiutuvan ener-
gian tuottaminen tulee edullisem-
maksi, mutta sähköä tullaan tarvit-
semaan yritysten käyttöön myös  
jatkossakin. 

– Sähkönkulutus lisääntyy, ja lä-
hitulevaisuudessa sähköinen liiken-
ne, uudet datakeskukset sekä teol-
lisuuden kasvu nostavat sähkön-
kulutusta entisestään. Myös tuu-
livoimatuottajat hyötyvät pitkis-
tä PPA-sopimuksista, sillä tällöin 
tuulivoiman tuotantoon voidaan 
investoida jatkossakin, Kuusinen 
huomauttaa. 

Energia Myynti Suomen Kimmo Kuusinen ja Jarmo Tikkanen kertovat PPA-sopimuksen mahdollistavan uusiutuvan sähkön hankinnan tietystä tuulipuistosta, mikä lisää läpinäkyvyyttä.

Konkretiaa ilmastotavoitteisiin

teksti pi mäkilä 
kuva joona raevuori

“
Yritys voi käydä 
paikan päällä 
katsomassa, 
missä sen oma 
sähkö tuotetaan.
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Itämeren tila linkittyy 
moneen. Sitä uhkaa  
ilmastonmuutoksen ja 
maatalouden päästöjen 
vauhdittama rehevöity- 
minen, jonka pysäyttä-
minen edellyttää halli- 
tukselta nopeita toimia. 

T ätä mieltä ollaan John 
Nurmisen Säätiössä, jos-
sa on yli 15 vuoden ajan 
tehty konkreettisia toi-

mia Itämeren tilan parantamiseksi. 
– Aloitimme Itämeren tarinan-

kerronnalla, mutta pysähdyimme 
2000-luvun puolivälissä tarkista-
maan kurssiamme ja totesimme, et-
tä emme voi kertoa Itämeren tarinaa, 
mikäli päähenkilömme menehtyy. 
Niinpä ryhdyimme toteuttamaan 
määrätietoisesti hankkeita, joiden 
fokuksessa ovat eritoten Itämerta 

Paras tapa suojella Itämerta on työ rehevöittävien päästöjen vähentämiseksi. Yksittäisistä hankkeista on siirryttävä toimiviksi osoitettujen keinojen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. 

John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt. 

rehevöittävien päästöjen vähentä-
minen, kertoo säätiön toimitusjoh-
taja Annamari Arrakoski-Engardt.

Vaikka hyviä tuloksia onkin vuo-
sien saatossa saatu aikaan, säätiössä 
on pinnalla huoli ilmastonmuutok-
sen ja maatalouden ravinnepäästö-
jen kiihdyttämästä Itämeren rehe-
vöitymisestä. Ilmastonmuutoksen 
vaikutus Itämeren tilaan on ilmi-
selvä. Kun talvet vetistyvät, rehe-
vöitymistä kiihdyttäviä ravinteita 
valuu yhä enemmän pelloilta me-
reen. Keskiöön nousee väistämättä 
maatalous, sillä se synnyttää 70 pro-
senttia Suomen merialueen ihmis-
peräisestä fosforikuormituksesta ja 
50 prosenttia typpikuormituksesta. 

– Yksittäiset projektit ja yksityi-
nen rahoitus eivät riitä toteutta-
maan tarvittavia toimia siinä laa-
juudessa, jota Itämeren ja sisäve-
sien tilan parantaminen edellyttää. 

Arrakoski-Engardt peräänkuu-
luttaa muutoksia hallituksen pöy-
dällä olevaan EU:n maaseutuohjel-
maan, jossa rahoitusta tulisi ohjata 
peltojen kipsikäsittelyyn ja lantara-
vinteiden purkuun. 

– Maatalouden ravinnekuormi-

tuksen vähentämiseksi on välttä-
mätöntä yhdistää nopeavaikuttei-
sia ja pitkäjänteisiä keinoja. Peltojen 
kipsikäsittely ja ylimääräisten lan-
taravinteiden purku muun muassa 
Saaristomeren ja Selkämeren valu-
ma-alueilta ovat sellaisia. Molem-
pia on pilotoitu valtion ja säätiön 

rahoittamissa hankkeissa, ja tulok-
set osoittavat, että toimet ovat ym-
päristövaikutuksiltaan tehokkaita.

Fokus kipsikäsittelyyn
Peltojen kipsikäsittely on suomalai-
nen innovaatio, joka vähentää pel-
loilta vesistöihin valuvan fosforin 

Itämeren tarinaa ei voi kertoa, 
jos päähenkilö menehtyy   

määrän alle puoleen. Toinen työ-
kalupakkiin lisättävä keino on tu-
ki lantafosforin kierrätykselle, jol-
la eläintilavaltaisten alueiden pel-
toihin kertyvä fosfori voidaan oh-
jata prosessoituna alueille, joiden 
pelloissa on vähemmän ravinteita. 

Arrakoski-Engardtin mukaan nyt 
on aika siirtyä sanoista tekoihin. 

– Suomi on sitoutunut saatta-
maan Itämeren ja sisävedet hyvään 
ekologiseen tilaan 2027 mennessä. 
Suomella on toki pandemiasta joh-
tuen iso pino laskuja maksettavana, 
mutta meillä on myös käytettävis-
sä EU:sta ja kansallisesti maatalou-
den ympäristökorvaukseen vuosit-
tain osoitetut 250 miljoonaa euroa. 

Rahat tulisi Arrakoski-Engardtin 
mielestä suunnata järkevästi, sillä 
saatamme joutua ratkomaan tule-
vaisuudessa rehevöityneen Saa-
ristomeren lisäksi myös rehevöity-
neen Selkämeren ongelmia. 

– Onneksi hallituksella on vie-
lä hetki aikaa reivata maaseutuoh-
jelmaa oikeaan suuntaan sisällyttä-
mällä peltojen kipsikäsittely ei-tuo-
tannollisiin tukiin ja edesauttamal-
la lantafosforin ylimäärän purkua. 

teksti mia heiskanen 
kuvat ilkka vuorinen

C limate Leadership Coa-
lition eli CLC tekee poli-
tiikkaehdotuksia julkisel-
le sektorille: EU:lle, Suo-

men hallitukselle, kaupungeille ja 
kunnille. Ehdotusten tavoitteena 
on saada aikaan pitkäjänteisiä pää-
töksiä, joilla luodaan edellytyksiä 
taloudellisesti kannattavalle liike-
toiminnalle. Yhdistyksen perustivat 
vuonna 2014 Caverion, Fortum, KO-
NE, Neste, Outotec, Sitra ja St1. Pe-
rustamiseen johtaneen kokouksen 
kutsui koolle KONEen hallituksen 
puheenjohtaja Antti Herlin. 

Ilmasto-businessverkosto 
Climate Leadership Coa- 
litionin päätavoitteena  
on nopeuttaa ilmaston-
muutosta torjuvien inves- 
tointien, tuotteiden ja 
palveluiden kehittämistä.  

Seitsemässä vuodessa CLC on 
kasvanut jäsenmäärältään Euroo-
pan suurimmaksi ilmasto-business- 
verkostoksi. CLC:llä on nyt 87 orga-
nisaatiojäsentä: yrityksiä, yliopisto-
ja, etujärjestöjä, kaupunkeja ja tut-
kimuslaitoksia. CLC:n jäsenet työl-
listävät maailmanlaajuisesti 520 
000 ihmistä, ja sen yritysjäsenten 
markkina-arvo on noin 70 prosent-
tia Helsingin pörssistä. Sillä on myös 
52 vaikutusvaltaista henkilöjäsentä.

– CLC on menestystarina. Kun 
perustimme yhdistyksen kukaan 
ei aavistanut, kuinka suuren suo-
sion yhdistys saa ja miten merkit-
täviä tuloksia saamme aikaan jo 
alkuvuosina. Tämä osoittaa kuin-
ka tärkeänä yritysten johto ilmas-
tonmuutosta pitää. Vuosi vuodelta 
ymmärretään paremmin ilmaston-
muutoksen aiheuttamat riskit ja il-
mastotransformaation luomat, val-
tavat liiketoimintamahdollisuudet. 
Herlin toteaa.

CLC pyörittää jäsenilleen sään-
nöllisiä teemaryhmäkokouksia. 
Ryhmät päättävät vuosittain mi-
hin aiheisiin keskittyvät ja pohtivat 
muun muassa uusia liiketoiminta-

ratkaisuja sekä parhaita käytäntöjä. 
Ryhmissä on myös ideoitu ja suunni-
teltu käytännön projekteja. Esimer-
kiksi ST1:n, Fortumin ja Espoon kau-
pungin syvämaalämpöhanke sai al-
kunsa CLC:n kokouksessa. Teema-
ryhmiä on 15: energiasta kiertotalo-
uteen ja maataloudesta finanssiin. 

Hiilikädenjäljen kehittäjä
CLC on jäseniensä VTT:n, LUT-yli-
opiston ja useiden yritysten kanssa 
kehittänyt myös hiilikädenjälkikon-
septin, joka kertoo tuotteen positii-
viseen ilmastovaikutuksen, kun vä-
häpäästöisellä ratkaisulla korvataan 
suuripäästöisempi ratkaisu.

CLC:n ilmastopolitiikkaehdo-
tukset kohdistuvat pääosin EU:lle. 
CLC teki yhteistyössä pohjoismais-
ten kumppaniensa kanssa aloitteen 
EU:n ilmastotavoitteiden selkeyttä-
misestä. CLC laati myös oman ehdo-
tuksensa ilmastoratkaisujen syste-
maattisemmasta mallista, jossa kes-
kiössä olivat tavoitteiden selkeyttä-
minen hiilibudjetin avulla, laajen-
nettu ja tehostettu päästökauppa se-
kä sitä tukevat mekanismit.

– EU:n politiikkaehdotukset sisäl-

tävät useita edistämiämme asioita. 
Hiilibudjetti on nyt osa EU:n ilmas-
tolakia ja Euroopan komission Fit 
for 55 -paketin merkittävin osio on 
ehdotus päästökaupan laajentami-
sesta. On hienoa, että tärkeinä pi-
tämämme seikat etenevät EU:ssa ja 
olemme saaneet niille liike-elämän 
laajan kannatuksen, CLC:n toimi-
tusjohtaja Jouni Keronen kertoo.

Yhdessä enemmän 
CLC oli aloitteentekijänä myös laa-
jassa kansainvälisessä Call on Car-
bon -hankkeessa, jonka tavoitteena 
on osoittaa globaalin yritysmaail-
man tuki vaikuttavalle hiilen hin-
noittelulle. Puhtaisiin ratkaisuihin 
pitäisi investoida globaalisti 3–5 
kertaa nykyistä enemmän ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseksi. Jos 
yritykset eivät voi ennakoida hiili-
dioksidin hintaa, se vaikeuttaa ja hi-
dastaa investointeja.

– Kannustan kaikkia hiiilijalan-
jälkeään pienentäviä tai ilmasto-
ratkaisuja kehittäviä yrityksiä ja or-
ganisaatiota perehtymään toimin-
taamme. Yhdessä voimme tehdä 
enemmän, Herlin päättää.

Climate Leadership Coalitionin toimitusjohtaja Jouni Keronen ja KONEen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin olivat perustamassa CLC:tä Munkkiniemen kartanossa keväällä 2014.

Kotimainen ilmastoverkosto 
Euroopan suurimmaksi

Climate  
Leadership  
Coalition
n Climate Leadership 
Coalition eli CLC on  
Euroopan suurin voittoa 
tavoittelematon ilmasto- 
businessverkosto.

n  CLC uskoo, että siirtymä 
kestävään kehitykseen 
perustuvaan maailmaan 
on mahdollista, taloudel-
lisesti järkevää ja myös 
rahoitettavissa.

n Verkosto kannustaa 
päätöksentekijöitä no-
peuttamaan yhteiskunnan 
vihreää transitiota ja elpy-
mistä kunnianhimoisten 
politiikkojen ja systeemis- 
ten, markkinalähtöisten 
ratkaisujen avulla.

teksti clc 
kuva joona raevuori
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P ysäköinti on osa matkaa, ei vain 
päämäärä. Parhaimmillaan py-
säköinti limittyy yhteen muiden 
liikkumisen palvelujen kanssa, 

jolloin liikkumisesta tulee entistä helpom-
paa, älykkäämpää ja ekologisempaa. Tähän 
tähtää Suomen johtava pysäköintialan yri-
tys Aimo Park.

– Mietimme koko ajan sitä, miten pysä-
köinti vaikuttaa ihmisten arkeen. Kun ym-
märrämme asiakkaan tarpeet, voimme tarjo-
ta innovatiivisia, kestävää kehitystä tukevia 
ratkaisuja. Toiset näkevät mahdollisuuksia, 
me olemme luomassa niitä, sanoo Aimo Park 
Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Sirelius.

Aimo Park aloitti toimintansa perintei-
sistä pysäköinnin palveluista, mutta palve-
lutarjonta on sittemmin laajentunut katta-
maan myös huoltopalvelut, sähköautojen 
latauspisteet, ostosten noutopisteet, sekä 
yhteiskäyttöautot.

– Olemme aina olleet pysäköintiyhtiö ja 
sitä tulemme jatkossakin olemaan. Visiom- 
me on olla markkinoiden houkuttelevin liik-
kuvuuskumppani. Teemme kovasti töitä sen 
eteen, että toimintamme toisi lisäarvoa se-
kä käyttäjille että kumppaneille.

Käyttäjän ja ympäristön asialla
Aimo on perinteinen, suomalainen nimi. 
Kun se halkaistaan kahtia, saadaan kaksi ta-
vua: ”ai” ja ”mo”. Japanilaisyhtiölle vuonna 
2019 myydyn Aimo Parkin nimessä ensim-
mäinen viittaa tekoälyyn (AI – artifical intel-
ligence) ja jälkimmäinen liikkuvuuteen (Mo 
– mobility). Nimen taakse kätkeytyy ajatus 
älykkäästä liikkumisesta, joka ajaa käyttä-
jän ja ympäristön etua. Tämä toteutuu myös 
yhteiskäyttöautoissa. 

– Olemme ensimmäinen yhtiö, joka on 

lähtenyt rakentamaan digitaalista matkaa 
koko liikkumisen näkökulmasta. Yhteis-
käyttöautot ovat uusin osa tätä pakettia. 
Kyseessä on laaja palvelukokonaisuus, jo-
ka vähentää liikkumisen kustannuksia, kun 
autot jaetaan muiden käyttäjien kanssa.

Syksyllä 2020 alkanut Aimo Sharing -yh-
teiskäyttöautopalvelu sisältää kaksi konsep-
tia: toinen on suunnattu taloyhtiöille, toi-
nen yrityksille. Moni taloyhtiö on voinut vä-
hentää autopaikkojen määrää, kun asukkail-
le on hankittu yhteiskäyttöauto. Yrityksille 
on yleensä kannattavinta hankkia yhteis-
käyttöauto tietylle ajanjaksolle, kuten 40 
tunniksi kuukaudessa.

– Firman työntekijät saavat käyttää autoa 
vuokratun ajan sisällä. Monet kiinteistönvä-
littäjät ja mediafirmat ovat hyödyntäneet tä-
tä mahdollisuutta. Se, ettei omia autoja tar-
vitse hankkia enempää, on iso vihreä arvo.

Mutkatonta liikkumista
Yhteiskäyttöautoja vuokrataan myös yksi-
tyisasiakkaille. Auto otetaan käyttöön tie-
tystä paikasta ja palautetaan samaan paik-
kaan. Varaus tehdään applikaation kautta, 
ja puhelin toimii auton avaimena. 

– Tällä hetkellä meillä on toistakymmen-
tä autoa eri puolilla Etelä-Suomea, kaikki 
sähköautoja. Bonuksena on maksuton py-
säköinti, kun se tapahtuu Aimo Parkin ope-
roimassa pysäköintilaitoksessa tai kadun-
varsipaikalla, Sirelius avaa.

Aimo Park haluaa parantaa ihmisten elä-
mänlaatua tekemällä liikkumisesta mahdol-
lisimman mutkatonta. 

– Toimintamme noudattaa kestävän ke-
hityksen periaatteita ja huomioi sosiaalisen 
näkökulman sekä vaikutukset ympäristöön, 
Sirelius summaa.

Aimo Sharing on uusi palvelukokonaisuus, jossa autot jaetaan useiden käyttäjien kesken. 
Yhteinen auto helpottaa liikkumista ja keventää ympäristökuormitusta.

Aimo Park Finland Oy tekee liikkumisesta helpompaa,  
älykkäämpää ja ekologisempaa. Yrityksen uusin innovaatio  
on Aimo Sharing -yhteiskäyttöautopalvelu, josta hyötyvä  
saavat niin taloyhtiöt kuin yritys- ja yksityisasiakkaat.

Yhteiskäyttöauto 
on taloudellinen 
ympäristöteko 

teksti maria paldanius kuva joona raevuori

N ordic Offset Oy auttaa yrityksiä 
kehittämään ilmastovastuulli-
suutta ja rakentamaan Science 
Based Targets -aloitteen mu-

kaisen ilmastovastuustrategian, joka huo- 
mioi Pariisin ilmastosopimuksen määritel-
mät ja tavoitteet yksityiselle sektorille. Parii-
sin ilmastosopimuksen nettonollatavoitteen 
mukaan Suomi pyrkii olemaan hiilineutraa-
li vuonna 2035. 

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii toi-
mia sekä valtiolta että yksityissektorilta. Il-
mastovaikutusten arviointi ja hiilineutraa-
lisuuteen tähtäävät toi-
menpiteet ovat ajankoh-
taisia kaikille yrityksille. 

– Kun vielä 10 vuot-
ta sitten laskettiin vain 
hiilijalanjälkeä ja keski-
tyttiin päästövähennys-
kohteiden tunnistami-
seen, nyt edelläkävijät 
haluavat myös tarkas-
tella tuotteen tai palve-
lunsa potentiaalista il-
mastohyötyä, sanoo hii-
lijalanjäljen laskennan ja 
elinkaariarviointien johtava asiantuntija  
Anna-Katri Räihä Nordic Offsetilta.

Konkreettisia ilmastotekoja
Kaikki alkaa laskennasta, joka pitää sisäl-
lään paitsi yrityksen oman toiminnan Scope 
1 ja Scope 2 -päästöt, myös epäsuorat Scope 
3 -päästöt, johon kuuluvat esimerkiksi ali-
hankintaketjut. Scope 3 -päästöjen rooli on 
kasvussa ja kehitteillä on malleja niiden hal-
lintaan. Kun laskenta on toteutettu, voidaan 
päästöjen vähentämistoimenpiteet suunni-
tella ja kohdentaa oikein. 

– On tärkeää tietää, mitä hiilijalanjäljen 
laskennassa tulee ottaa huomioon ja mi-
ten alan standardeja tulee noudattaa. Pal-
veluumme kuuluu myös viestintätuki. Vas-

tuullisuusviestinnässä on tärkeää, että ter-
mit ovat kohdillaan. Esimerkiksi hiilikäden-
jälki ja positiivinen ilmastoteko ovat kaksi 
eri asiaa, vaikka niistä usein puhutaankin  
ristiin, Räihä kertoo.

Nordic Offset ei laske vain yhtä päästölu-
kua, vaan neuvoo, miten asiakas voi pienen-
tää hiilijalanjälkeään.

– Suunnittelemme yrityksille oman 
päästöjen vähentämispolun, joka on lin-
jassa Pariisin sopimukseen kirjatun tavoit-
teen kanssa rajoittaa maapallon lämpene-
minen 1,5 celsiusasteeseen, kertoo Nordic 

Offsetin ilmastorahoituk-
sen johtava asiantuntija  
Maija Saijonmaa.

Hiilineutraaliutta tai 
nettonollaa kohti
Kun päästöt on laskettu 
ja toimet päästöjen vä-
hentämiseksi toteutet-
tu, kompensointi voidaan 
toteuttaa sille päästölle, 
jota yritys ei vielä nyky-
teknologioin pysty pois-
tamaan. Parhaat käytän-

nöt saavuttaa hiilineutraalius eroavat par-
haista käytännöistä pyrkiä nettonollaan. Tä-
hän kannattaa käyttää osaavaa asiantuntijaa.

Kompensointiin Nordic Offset tarjoaa ser-
tifioituja päästövähennyksiä tai hiilidioksi-
din pysyvää poistoa ilmakehästä. Yritys ke-
hittää aktiivisesti kotimaisia kompensointi-
kohteita, kuten maataloussektorin hiilinie-
luhanketta. 

– Vaikka tällä hetkellä Suomessa toteute-
tun hiilensidonnan kompensointikäytössä on 
niin kutsuttu kaksoislaskennan riski, mark-
kinat ennakoivat mahdollisuutta yksityisen 
sektorin kompensoinnin erottamisesta Suo-
men valtion hiilitaseesta, Saijonmaa sanoo.

Nordic Offset tukee yrityksiä matkalla kohti ilmastovastuullisem-
paa toimintaa. Se suunnittelee päästöjen vähentämispolun, joka 
on linjassa Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa.

Muutos alkaa  
päästölaskennasta

Nordic Offsetin ammattilaiset Larissa Vuori, Antti Asumaa, Maija Saijonmaa ja Anna-Katri 
Räihä ovat asiakkaidensa tukena kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

WWW.NORDICOFFSET.FI

teksti maria paldanius kuva nordic offset

“
Edelläkävijät 
tarkastelevat 
palveluiden 
potentiaalisia 
ilmastohyötyjä.

H iljattain julkaistun 
Energy Transition Rea-
diness Index 2021 -ra-
portin eli ETRI:n mu-

kaan Suomi on Ruotsin ja Norjan 
kanssa Euroopan kärkikolmikko 
arvioitaessa valtioiden kykyä saa-
vuttaa vuoteen 2030 asetetut ta-
voitteet hiilidioksidipäästöjen vä-
hentämiseksi. ETRI arvioi 12 maan 
energiamarkkinoita ja niiden val-
miutta edistää uusiutuvan energian 
käyttöönottoa, jotta maat voisivat 
saavuttaa vuoteen 2030 asetetut 
hiilidioksidipäästöjen vähentämis-
tavoitteet. 

ETRI analysoi, mitä maat ovat jo 
tehneet, ja mitä niiden pitäisi vie-
lä tehdä. Lisäksi se pyrkii selven-
tämään, miten tärkeää olisi saada 
myös yksityiset investoimaan uu-
siutuvaa energiaa tuekseen tarvit-
seviin joustopalveluihin ja sähkö-
verkkoihin. Raportissa ovat mu-
kana Alankomaat, Espanja, Irlanti, 

Iso-Britannia, Italia, Norja, Rans-
ka, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja 
Tanska. Raportin ovat tuottaneet 
REA eli Association of Renewable 
Energy and Clean Technology ja  
energianhallintayhtiö Eaton.

Ketteryys ja vakaus valtteina
ETRI tarkastelee maiden energia-
murrosvalmiuksia kolmessa eri ka-
tegoriassa: sosioekonominen ti-
lanne, teknologinen soveltuvuus 
ja markkinoiden valmius. Suomi 
ja Ruotsi olivat ainoat valtiot, jot-
ka saivat jokaisessa kategoriassa 
asteikolla 1–5 korkeimman arvo-
sanan 5. Näiden pohjalta Suomel-
le annettiin korkein mahdollinen 
yleisarvosana, 5.

– Kuten raportti osoittaa, Suomi 
on keskimääräistä paremmassa ti-
lanteessa, sillä täällä on selkeät po-
liittiset tavoitteet ja toteutussuun-
nitelmat energiamurroksen varalle, 
vaikka niiden toteutuminen onkin 

viivästynyt, sanoo Eatonin maajoh-
taja Lauri Tuomaala. 

Suomella on raportin mukaan 
vähemmän haasteita energiamur-
roksen toteuttamiseen kuin mo-
nella muulla Euroopan maalla, sil-
lä Suomen sosiaaliset ja poliittiset 

tekijät, kuten toimialaa koskevat 
pelisäännöt, tukevat energiamur-
roksen edistämistä. 

– Suomi on kokonaisuudessaan 
teknisesti muita maita valmiimpi 
uusiutuvan energian käytön yleis-
tymiseen. Suomen markkinoita 
koskevat pelisäännöt ovat mel-
ko tasapuoliset ja mahdollistavat 
uusien teknologioiden käyttöön-
oton. Kaiken kaikkiaan meillä on 
Suomessa teknisesti vahva verkko, 
ja lisäksi Suomi on kysyntäjousto-
markkinoiden edelläkävijä Euroo-
passa, Tuomaala toteaa. 

Erityisesti suurissa talousmaissa, 
kuten Ranskassa, Saksassa, Italias-
sa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa, 
tavoitteiden saavuttaminen vaatii 
merkittäviä investointeja kysyntä-
joustoon. Lisäksi markkinoiden pi-
täisi uudistua, jotta yksityiset sijoit-
tajat saadaan houkuteltua sijoitta-
maan joustavuusteknologiaan, jo-
ka sisältää muun muassa älykkäästi 
hallitut sähköautojen laturit, akus-
tot sekä lämpöenergian varastoin-
nin ja sähköverkon kanssa interak-
tiiviset datakeskukset.

Isoissa maissa on ristiriitaa 
tavoitteiden ja toimien välillä
Valtioita vertailtiin raportissa myös 
tutkimalla niiden käytäntöjä, jot-
ka kannustavat yksityisiä sijoitta-
jia sijoittamaan joustavuustekno-
logiaan. Tavoitteiden ja toimien vä-
liltä paljastui ristiriitoja erityisesti 
suuremmissa valtioissa, joissa in-
vestointeja jarruttavat monimut-
kainen lainsäädäntö ja rajoituk-
set. Tilannetta pahentaa alan va-

kiintuneiden toimijoiden rooli nii-
den määrittelyssä.

– Pitää luoda käytäntöjä ja kan-
nustimia, jotta jokaiseen maahan 
saadaan oikeudenmukaiset, avoi-
met ja helposti saavutettavat mark-
kinat kysyntäjoustolle. Sijoittajat 
toivovat markkinoilta vakautta ja 
ennustettavuutta sekä selkeitä pe-
lisääntöjä, sillä muuten rahoituk-
sen löytäminen hitaasti itsensä ta-
kaisin maksaville investoinneille on 
vaikeaa. Epävarmuus lainsäädän-
nön muutosten laajuudesta, ajoi-
tuksesta ja vaikutuksista voi jopa 
estää tai hidastaa investointeja,  
Tuomaala kertoo.

Kyseessä on toinen kerta, kun Ea-
ton ja REA ovat selvittäneet Euroo-
pan sähkömarkkinoiden valmiut-
ta energiamurrokseen. Nyt rapor-
tin uudistaminen oli ajankohtais-
ta, sillä EU julkaisi aiemmin tänä 
vuonna laajan Fit for 55 -ilmasto-
paketin, jonka on määrä nopeuttaa 
hiilidioksidipäästöjen vähentämis-
tä vähintään 55 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä verrattuna vuoden 
1990 tasoon.

ETRI:n raportin mukaan Suomella on hyvät valmiudet energiamurroksen toteuttamiseen.

“
Suomi ja Ruotsi 
olivat ainoat  
valtiot, jotka 
saivat parhaan 
arvosanan.  

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen riippuu  
valtioiden valmiudesta ottaa käyttöön uusiutuvan 
energian tuotannon vaatimaa joustoteknologiaa. 

teksti eaton kuva shutterstock

Suomi on 
valmiina 
energia-alan 
murrokseen

Eri maiden valmiudet vastata 
energiamurrokseen

Lähde: Energy Readiness Transition Index 2021

SUURI  
VALMIUS

PIENI  
VALMIUS

  1.  SUOMI
 2 .  RUOTSI
 3.  NORJA
  4.  TANSKA
  5.  IRLANTI
  6.  HOLLANTI
  7.  ISO-BRITANNIA
  8.  SAKSA
  9.  RANSKA
10.  SVEITSI
11.  ITALIA

12.  ESPANJA 

Graafissa kuvataan Euroopan valtioiden energiamurrosvalmiutta, 
jota on tarkasteltu sosioekonomisen tilanteen, teknologisen  
soveltuvuuden ja markkinoiden valmiuden pohjalta.

WWW.EATON.COM/ETRI
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Kohti vihreää siirtymää

P ohjanmaan liiton kan-
sainvälisten asioiden 
koordinaattori Jerker 
Johnsonin mukaan il-
mastonmuutos on tie-

dostettu globaalisti. Kansalaisilla, 
yrityksillä ja julkisen sektorin toi-
mijoilla on vahva yhteisymmärrys 
siitä, että maapallon pelastaminen 
edellyttää vihreää siirtymää eli luo-
pumista fossiilisista polttoaineista. 

Vihreälle siirtymälle asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista ediste-
tään kansainvälisin sopimuksin ja 
ohjelmin. Siirtymä on tavoitteena 
myös EU:n vihreän siirtymän -ohjel-
massa. Toteutuakseen, vihreä siir-
tymä edellyttää konkreettisia kan-
sallisen ja aluetason toimenpiteitä. 

– Julkisen sektorin ja yritysten on 
tehtävä tiiviimpää yhteistyötä, jotta 
siirtymään linkittyvistä toimialois-

ta saadaan rakennettua menestyjiä. 
Julkisen sektorin tulee kyetä muut-
tamaan toimintamallejaan ja poista-
maan proaktiivisesti vihreän siirty-
män esteitä, Johnson sanoo.

Eroon siirtymän esteistä
Pohjanmaan liitto toimii pääpartne-
rina kansainvälisessä Interreg Baltic 
Sea Region -ohjelmaan kuuluvassa 
GRETA-hankkeessa (Green Trans-

formation – A Policy Tool for Regio-
nal Smart Specialisation). Hankkeen 
tavoitteena on edistää Itämereen ra-
joittuvien talousalueiden siirtymää 
kohti kestävää ja vihreää talout- 
ta EU:n vihreän siirtymän -ohjel-
man mukaisesti. GRETAssa on mu-
kana toimijoita Suomesta, Ruotsis-
ta, Latviasta ja Liettuasta. Hanke ja 
sen lähtökohdat perustuvat Vaasan 
yliopiston ja Pohjanmaan liiton pit-

käaikaiseen yhteistyöhön.
– GRETA-hankkeessa olemme 

tutkineet muutamien Itämeren 
maissa toimivien innovaatioklus-
tereiden sidosryhmiä ja arvoketju-
ja sekä tapoja, joilla klusterit etene-
vät kohti vihreää siirtymää. Lähtö-
kohtana hankkeessa on ollut alan 
kompleksisuus ja vaikeus nähdä toi-
menpiteiden lopulliset vaikutukset. 
Näin ollen sidosryhmien sitoutu-

Pohjanmaalla on ryhdytty toimiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Muutoksen veturiksi on valjastettu Vaasan alueen innovatiivinen 
energiaklusteri. Klusterin toimijat ovat mukana kestävää ja vihreää taloutta edistävässä, kansainvälisessä GRETA-hankkeessa, kehittävät 
ympäristöystävällisempiä akkuja ja sähkön varastointia vetyteknologialla sekä marssivat biokaasun tuotannon eturintamassa.
teksti tuomas i. lehtonen  kuvat giga vaasa ja pohjanmaan liitto

GigaVaasan  
akkuklusterialueen 
kaavassa on huomi-
oitu luontoarvot.  
Teollisuustontit esi-
merkiksi rajautuvat 
metsävyöhykkeisiin.

neisuus ja sitoutumiseen vaikut-
taminen ovat avainasemassa siir-
tymässä, Johnson kertoo.

Yksi GRETA-hankkeessa muka-
na olevista klustereista on Vaasan 
seudun energiaklusteri. Muutos luo 
vaasalaisille yrityksille suuria mah-
dollisuuksia. Mahdollisuudet voivat 
kuitenkin muuttua uhiksi, jos niihin 
ei maailman muuttuessa tartuta.

– GRETA-hanke tukee osaltaan 
Pohjanmaan älykkään erikoistumi-
sen strategiaa ja alueen pyrkimyksiä 
kehittyä yhdeksi Euroopan energia-
sektorin kärkitoimijoista. Hankkeen 
kautta pohjanmaalaisille toimijoille 
avautuu mahdollisuus päästä mu-
kaan vihreään siirtymään liittyviin 
keskusteluihin niin EU:ssa kuin glo-
baalistikin, Johnson sanoo.

Akkuarvoketju rakenteilla
Pohjanmaan energiaklusterin uu-
deksi menestystekijäksi ollaan ra-

kentamassa kestävää akkuarvoket-
jua. GigaVaasa nimellä kulkevaa ak-
kuklusteria on kehitetty vuodesta 
2016 lähtien. Nyt klusteria varten on 
kaavoitettu yli 330 hehtaarin alue 
Vaasan lähistöllä sijaitsevalta Laaja-
metsän teollisuusalueelta. Kehitys-
työtä tehdään vahvasti julkisen sek-
torin ja yritysten yhteistyöllä. Giga-
Vaasan toimintaa tukevat osaltaan 
alueen vahvan energiaklusterin toi-
minta sekä synergiamahdollisuu-
det Vaasaan sijoittuneiden vahvo-
jen vientiyritysten kanssa.

Laajametsään voidaan sijoittaa 
kaikki akkuvalmistukseen liitty-
vät toiminnot akkumateriaalien ja 
kennojen valmistuksesta valmiit 
akkujen kokoamiseen sekä käytet-
tyjen akkujen kierrätykseen. Akku-
jen raaka-aineina käytettävät ma-
teriaalit voidaan hankkia lähietäi-
syydellä sijaitsevilta Harjavallan ja 
Kokkolan jalostamoilta.

– Akkujen tarve Euroopassa kas-
vaa vauhdilla. GigaVaasan alueel-
la pystymme tuottamaan akku-
ja erittäin pienellä hiilijalanjäljel-
lä, sillä logististen kuljetusten tar-
ve on minimaalinen. Akkujen val-
mistukseen ja tarvittaviin junakul-
jetuksiin voidaan hyödyntää tuu-
lisähköä. Akkutuotannosta synty-
vä hukkalämpö voidaan hyödyntää 

kaukolämmön tuottamiseen, Giga-
Vaasan myynti- ja markkinointijoh-
taja Marko Kuokkanen kertoo.

GigaVaasa on solminut aiesopi-
mukset akkukemikaalivalmistaja 
Johnson Mattheyn ja akkuvalmis-
taja Freyr Batteryn kanssa. Nämä 
alueen ankkuriyrityksiksi kaavail-
lut toimijat tekevät investointipää-
tökset alueelle sijoittumisesta lähi-
kuukausina.

Kuokkanen uskoo, että Suomes-
ta voi tulla yksi akkuvalmistuksen 
eurooppalaisista kärkimaista. Tämä 
edellyttää kuitenkin oikeita päätök-
siä ja investointeja myös valtiolta.

– Julkisia investointeja tarvittai-
siin raide- ja tieyhteyksien kehit-
tämiseen sekä satamiemme kapa-
siteetin nostamiseen, jotta arvo-
ketjun raaka-ainekuljetukset ja li-
sääntyvä vienti onnistuvat. Riittä-
vä työvoiman saatavuus tulisi taata 
lisäämällä akkuteknologiaan liitty-
vää koulutustarjontaa ja helpotta-
malla työperäistä maahanmuuttoa, 
Kuokkanen sanoo.

Vedestä vetyä tuulisähköllä
GigaVaasan toiminnassakin mu-
kana olevalla Vaasan Sähköllä on 
meneillään H-Flex-E-projekti, jos-
sa kehitetään vetyteknologiaa säh-
kön varastointiin. Hankkeen muita 
osapuolia ovat Wärtsilä, EPV Ener-
gia ja Vaasan kaupunki.

Vaasan Sähkön kehitysjohta-
ja Hans-Alexander Östin mukaan 
tavoitteena on varastoida sähkö-
energiaa vedyn avulla. Käytännös-
sä vedestä tuotettaisiin vetykaasua 
ja happea tuulisähköllä tuotetun 
elektrolyysiin avulla. Tuulettomal-
la säällä vetykaasua voisi käyttää 
polttoaineena Wärtsilän kehitteil-
lä olevissa vetykaasumoottoreis-
sa, jolloin syntyisi puhdasta säh-
köä ja lämpöä. Tulevaisuudessa ve-
tyä voisi myös hyödyntää vaikkapa 
raskaan liikenteen polttoaineena.

– Tuulisena päivänä tuulesta voi-
daan tuottaa vetyä varavoimak-
si. Elektrolyysiprosessissa syntyy 
lämpöä, jota voidaan ottaa talteen 
ja hyödyntää kaukolämpönä. Tuu-
lettomana talvipäivänä varastoi-
dusta vetykaasusta saadaan pääs-
tötöntä sähköä, Öst sanoo.

Wärtsilä kehittää vedyn poltta-
miseen kaasumoottoria. Tavoit-
teena on demonstroida vetymoot-
torin toimivuutta Vaasassa viimeis-
tään 2026. Hankkeen onnistuminen 
edistäisi Vaasan kaupungin, mutta 
myös globaalien hiilineutraalius-

tavoitteiden toteutumista. Eten-
kin päästöttömiä ratkaisuja janoa-
villa vientimarkkinoilla vetymoot-
toreiden kysynnän odotetaan ole-
van suurta.

– Olemme kaavailleet tuotan-
non sijoituspaikaksi Vaasan Vaski-
luodon voimalaitosaluetta tai Giga-
Vaasa-aluetta. GigaVaasa-alue olisi 
äärimmäisen kiinnostava, koska ve-
dyn tuotannossa syntyvää vihreää 
happea voisi hyödyntää myös vih-
reiden akkujen tuotannossa. Hank-
keen suunnittelu, luvitus ja raken-
nustyöt aloitetaan investointipää-
töksen jälkeen, jos saamme työ- ja 
elinkeinoministeriöltä hakemam-
me demonstraatiotuen. Sen avulla 
hankkeen takaisinmaksuaika saa-
taisiin järkeväksi, Öst sanoo.

Kaikki hyöty irti biojätteestä
Pohjanmaa on edelläkävijä myös 
biokaasun tuotannossa. Kuuden 
pohjalaisen kunnan jätehuollosta 
vastaavan Oy Stormossen Ab:n ke-
hitysinsinööri Johan Saarela mu-
kaan biokaasua on tuotettu Vaasan 
seudulla 80-luvulta lähtien. Tuol-
loin alueelle rakennettiin Euroopan 
toinen biokaasulaitos, jossa märkä-
mädätetään biojätettä. 

Pohjanmaan ja Pohjois-Ruotsin 
toimijoiden vuosikymmeniä jat-
kuneella yhteistyöllä on ollut suu-
ri merkitys Stormossenin biokaasu-
tuotannon kehitykseen. Esimerkik-
si Ruotsin kehittämää mallia on voi-
tu käyttää apuna, kun Vaasan seu-
dulla siirrytty hyödyntämään bio-
kaasua autojen käyttövoimana. Nyt 
puolet Vaasan kaupungin linja-au-
toista liikkuvat biokaasulla ja lisää 
on tulossa.

Tällä hetkellä Stormossen on 
mukana kolmevuotisessa Botnia 
Ravinteet Kiertoon -projektissa, 
jossa biokaasun mädätysjäämästä 
muokataan pelloille soveltuvaa, ra-
vinnerikasta maa-ainesta. Projektis-
sa on mukana Stormossenin ohella 
Suomen ja Ruotsin yliopistoja, bio-
kaasutuottajia ja maatalousalan jär-
jestöjä.

– Kehitämme innovatiivisia rat-
kaisuja, joiden avulla ravinteita voi-
daan jalostaa pidemmälle ja kierrä-
tettävästä aineksesta saadaan te-
hokkaasti poistettua epäpuhtaudet 
kuten mikromuovit, lääkeainejää-
mät ja raskasmetallit. Samalla sel-
vitämme biojätteestä valmistetta-
vien tuotteiden markkinapoten- 
tiaalia ja kaupallistamme tuotteita, 
Saarela kertoo.“

GRETA:n kautta 
avautuu tilaisuus 
päästä mukaan 
keskusteluihin  
niin EU:ssa kuin 
globaalistikin.  

Itämeren talousalueiden siirtymää kohti kestävää ja vihreää taloutta 
edistävän GRETA-konsortion kokous järjestettiin Vaasassa syyskuussa.



MAINOSLIITE ILMASTOILMASTO MAINOSLIITE

n  1110   n

Content Housen tuottama erikoisjulkaisuContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Vedystä voi kuoriutua  
vähähiilisyyden veturi

Vexven tuotepäällikkö Pertti Kulma ja liiketoimintayksikön johtaja Pasi Nieminen tarkastelemassa yrityksen venttiilituotteita.

V exve on maailman johta-
va energiatehokkaiden 
venttiiliratkaisujen toi-
mittaja kaukoenergiaan. 

Yrityksen liiketoimintayksikön joh-
taja Pasi Niemisen ja tuotepäällik-
kö Pertti Kulman mukaan tästä yk-
kösasemasta halutaan pitää kiinni, 
kun maailma siirtyy kohti hiiliva-
paata aikakautta. 

– Uskomme, että vedyllä on mer-
kittävä rooli siirryttäessä vähähiili-
sempään energiantuotantoon. Siksi 
haluamme olla mukana vetytekno-

logioiden standardointiprosesseissa 
ja kehittää etulinjassa vetyteknolo-
giaan soveltuvia venttiiliratkaisuja, 
Nieminen sanoo.

Vetyä voidaan valmistaa uusiu-
tuvista energialähteistä, ja sen avul-
la pystytään tasaamaan tehokkaas-
ti energiantuotannon ja -kulutuk-
sen vaihteluita. Vedyn valmistus ei 
kuitenkaan vielä ole taloudellisesti 
kannattavaa, ja sen varastointiin se-
kä siirtoon liittyy teknisiä haastei-
ta. Teknologinen kehitys muutta-
nee tilannetta kuitenkin nopeasti. 

Vexve Oy:n ja sen emokonser-
niin, Vexve Armatury Groupiin, 
kuuluvien muiden venttiilivalmis-
tajien tuotteita voidaan jo nyt hyö-
dyntää osassa vetyprosesseista. Nii-
den avulla voidaan esimerkiksi siir-
tää vedyn valmistuksessa syntyvää 
hukkalämpöä ja maakaasuun sekoi-
tettua vetykaasua.

– Nykyiset verkostot venttiilei-
neen eivät kuitenkaan kestä 100- 
prosenttisesti kaasumaisen vedyn 
edellyttämää lämpötilaa ja painet-
ta. Kehitämme parhaillamme tähän 

tarpeeseen uudenlaisia venttiilirat-
kaisuja, Kulma toteaa.

Vexve Armatury Group on mu-
kana kansallisessa vetyklusterissa, 
jonka tavoitteena on avata ovia eu-
rooppalaisiin verkostoihin ja edis-
tää vetytaloutta sekä vetyyn liitty-
vien ratkaisujen vientiä. Klusteris-
sa on mukana sekä startup-yrityksiä 
että Fortumin ja Nesteen kaltaisia 
suuryrityksiä. Klusteri tuottaa yri-
tyksille tietoa vedystä sekä siihen 
liittyvistä EU-hankkeista ja mahdol-
listaa verkostoitumisen. 

– Klusteritoiminnan ohella kon-
sernissamme tehdään parhaillaan 
sisäistä selvitystyötä. Etsimme yri-
tystemme tuotevalikoimista vety- 
projekteihin soveltuvia tuotteita ja 
luomme samalla pohjaa aivan uu-
sien tuotteiden kehitysprosesseil-
le. Vexve Armatury Groupin Tše-
kin tehtaalla olemme jo jonkin ai-
kaa testanneet vetykäyttöön sovel-
tuvia venttiilityyppejä ja -materiaa-
leja pitkäkestoisissa laboratoriotes-
teissä, Nieminen kertoo.

Vihreä tuotantoprosessi
Vexve on panostanut ympäristöys-
tävälliseen tuotantoprosessiin se-
kä energiatehokkaiden tuotteiden 
kehittämiseen ja valmistukseen 
perustamisvuodestaan 1960 läh-
tien. Vuosina 2019–2020 Vexve on-
nistui puolittamaan toiminnastaan 
syntyvän hiilijalanjäljen. Taustal-
la oli muun muassa Vexven siir-
tyminen vihreän sähköenergian 
käyttöön.

– Teknologian kehittymisen myö- 
tä kaukolämmön päästöt ovat vii-
meisen vuosikymmenen aikana 
puolittuneet. Seuraavan 10 vuoden 
aikana ne vähenevät vielä kolman-
nekseen, Nieminen toteaa.

Vexven venttiili- ja hydraulisen 
ohjauksen ratkaisuilla on ollut suu-
ri merkitys kaukoenergiaverkosto-
jen energiatehokkuuden paranta-
misessa. Venttiilit ovat tehostaneet 
energian ohjaamista verkostoissa. 
Uusimpana innovaationa Vexve on 
kehittänyt langattoman ja älykkään 
iSENSE-monitorointiratkaisun, joka 
voidaan asentaa kaukoenergiaver-
kostoihin myös jälkikäteen. 

– iSENSEn anturit antavat reaa-
liaikaista tietoa verkostopaineesta 
ja virtaamasta, lämpövuodoista se-
kä vedenpinnan korkeudesta läm-
pökaivoissa. Saadun tiedon poh-
jalta verkoston toimintaa voidaan 
optimoida tarkasti, mikä vähen-
tää lämpöhävikkiä ja kustannuk-
sia, Kulma kertoo.

Vexve Oy on osa suomalaisen  
DevCo Partnersin omistamaa Vexve 
Armatury Groupia, johon kuuluvat 
myös saksalainen ZMK Technolo-
gies ja tšekkiläinen ARMATURY 
Group. Konserni on Euroopan joh-
tava venttiiliratkaisutoimittaja vaa-
tiviin käyttökohteisiin erityisesti 
energiasektorilla. 

Venttiilivalmistaja  
Vexve Oy:n kunnian-
himoisena tavoitteena 
on kehittää kestäviä 
venttiiliratkaisuja vetyä 
hyödyntäviin ja vähähii-
lisempiin tulevaisuuden 
kaukolämpöverkkoihin. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva rami nummelin

Hycamiten kaupallinen johtaja Niina Grönqvist ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Henrik Romar.

Akkuteollisuus tarvitsee korkealaatuista hiiltä

S ähköauton akkuihin käy-
tetyistä materiaaleista on 
nopeasti tulossa maail-
manlaajuinen pula. Akku 

on jo nyt sähköautojen kallein osa.
– Yksi tärkeimmistä nykyisten 

litiumioniakkujen materiaaleista 
on korkealaatuinen, elektroniikka-
käyttöön sopiva hiili. Toinen akun 
navoista, anodi, tehdään ominai-
suuksiltaan tarkkaan valituista hii-

lilaaduista, kertoo Hycamiten kau-
pallinen johtaja Niina Grönqvist.

Hiililaatuja on hyvin erilaisia. 
Esimerkiksi timantti ja lyijykynien 
grafiitti ovat molemmat puhdasta 
hiiltä. Hiiliatomien erilainen tapa 
asettua suhteessa toisiinsa tekee 
näistä ja monista muista puhtaan 
hiilen laaduista keskenään ominai-
suuksiltaan poikkeavia. 

Negatiivisen navan eli elektro-

Sähköautotuotantoa  
jarruttaa pula akkuma- 
teriaaleista. Suomessa 
kehitetty menetelmä 
tuottaa akkuihin hiiltä 
ympäristöystävällisesti.

din materiaalin valinta vaikuttaa 
merkittävästi akun käyttökelpoi-
suuteen. Oikea hiililaatu navassa 
tekee akusta pitkäikäisen, paljon 
latauksia kestävän, turvallisen ja 
hyötysuhteeltaan hyvän.

Maakaasusta hiiltä ja vetyä
Suurin osa maa- ja biokaasusta on 
metaania, eli hiili- ja vetyatomien 
muodostamista molekyyleistä 
koostuvaa kaasua.

– Olemme kehittäneet menetel-
män, jolla pilkomme metaanimo-
lekyylejä alkuaineisiinsa hiileksi 
ja vedyksi, kertoo Hycamiten tut-
kimus- ja kehitysjohtaja, tohtori 
Henrik Romar.

Hycamiten kehittämän uuden 
teknologian taustalla on Oulun 
yliopiston pitkäaikainen sovelta-
van kemian tutkimus.

– Hiili saadaan talteen nyt kiin-
teänä, teollisuuden raaka-aineek-
si sopivassa muodossa. Vety tulee 
myös puhtaana kaasuna, joka so-
pii päästöttömäksi polttoaineeksi 
teollisuuteen tai niin ikään ympäris-
töystävälliseksi raaka-aineeksi. Hii-
len ja vedyn valmistuksessa ei syn-
ny päästöjä. Tuotannossa käytetty 
katalyytti voidaan kierrättää uudel-
leen käytettäväksi, Romar kertoo.

Poikkeuksellista uudessa tuotan-
totavassa on se, että hiili saadaan 
kiinteänä talteen. Perinteisesti teol-
lisuuden tarvitsemaa vetyä on val-
mistettu niin, että maakaasun me-

taani on pilkottu vedyksi ja hiili-
dioksidiksi, joka on sitten päästetty 
ilmakehään. Romarin esittelemis-
sä tuotantolaitteissa hiili ei nouse 
kaasuna ilmakehää lämmittämään, 
vaan hiili saadaan kiinteänä hyöty-
käyttöön.

Romar esittelee tuotantolaittei-
ta Kokkolassa. Hycamite on äsket-
täin ottanut käyttöön testilaitoksen 
vedyntuotantoa varten Kokkola In-
dustrial Parkissa, KIPissä. Testilai-
toksessaan Hycamite tekee jatko-
tutkimuksia ja testaa kehittämiään 
tuotantotapoja. Teollisen pilottilai-
toksen rakennustyöt ovat alkamas-
sa ensi vuonna.

Kotimainen tuotanto lisää 
huoltovarmuutta
Paikallisella hiilituotannolla on iso 
merkitys akkumineraalien suur-
tuottajaksi pyrkivälle Suomelle. 
Tällä hetkellä suurin osa maailman 
sähköautojen akkujen tarvitsemis-
ta hiililaaduista tuotetaan Kiinas-
sa. Tämä on haaste huoltovarmuu-
delle: jos tarvituista hiililaaduista 
tulee pulaa, voivat eurooppalaiset 
jäädä ilman akkujaan tai hinnat voi-
vat nousta liian korkeiksi.

Kokkolalainen Hycamite TCD 
Technologies kehittää tekniik-
kaa puhtaan vedyn ja puhtaan hii-
len tuottamiseksi. Yritys toimittaa 
hiiltä ja vetyä valmiiksi käyttökel-
poisessa muodossa teollisuudelle 
maailmanlaajuisesti.

teksti visa noronen 
kuva anne yrjänä

10vuoden aikana 
päästöt tulevat 
vähenemään 
kolmannekseen.
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V uoden 2021 alussa mark-
kinoille tullut, uusiutu-
va lämmitysöljy on puh-
taasti tähteistä ja jätteis-

tä – kuten erilaisista elintarvikeras-
voista – valmistettua öljyä, jota tis-
lataan Neste Oyj:n Porvoon jalos-
tamolla. Sitä voidaan käyttää myös 
polttoöljynä erilaisissa maatalous- 
ja metsäkoneissa. Uusiutuvaa läm-
mitysöljyä myyvät tällä hetkellä 
Neste ja Teboil.

– Öljylämmittäjä pystyy käytän-
nössä tekemättä mitään olemaan lä-
hes hiilineutraali siirtymällä uusiu-
tuvaan lämmitysöljyyn, sanoo toi-

minnanjohtaja Arto Hannula Läm-
mitysenergia Yhdistys ry:stä.

– Jos verrataan kustannuksia, on 
uusiutuva polttoaine noin 20 sent-
tiä fossiilista kalliimpaa, mutta se 
on pieni kustannus verrattuna esi-
merkiksi maalämpöön siirtymi-
seen, joka maksaa 20 000 euroa tai 
enemmän. 

Vanhat öljylämmityskattilat so-
veltuvat uusiutuvalle lämmitysöl-
jylle lähes sellaisinaan. Ainoa muu-
tostarve koskee niiden poltinta. Ky-
se on muutaman sadan euron hin-
taisesta muutostyöstä. 

– Helpoin tapa on tehdä laitteis-

ton päivitys vuosittaisen laitehuol-
lon yhteydessä. Kohtuuikäinen pol-
tin vaatii pienen päivityksen, koska 
uusiutuva palaa kirkkaammalla ja 
vähän puhtaammalla liekillä. Kaik-
ki uudemmat kattilat on jo suun-
niteltu uusiutuvalle soveltuviksi, 
Hannula kertoo. 

Tehoja hybridiratkaisulla
Hannulan mielestä  päästöjen kan-
nalta uusiutuva lämmitysöljy on 
ylivoimainen vaihtoehto myös suo-
sittuihin lämpöpumppuihin verrat-
tuna. Lämpöpumppujen teho las-
kee kylmällä säällä, jolloin lisäte-

hon tarve kasvaa. Se tuotetaan tyy-
pillisesti sähkövastuksilla, mutta, 
öljykattila lämpöpumpun rinnalla 
voi tuottaa tarvittavan lisätehon. 
Ilmavesilämpöpumppu lopettaa 
toimintansa kokonaan kovemmal-
la pakkasella, jolloin tarvitaan kiin-
teistön vaatiman tehon mukainen 
lisälämmitin. Silloin öljykattila on 
parempi vaihtoehto.

– Uusiutuvan lämmitysöljyn tuo-
tantoprosessissa tarvitaan vetyä, jo-
ka ei vielä ole niin sanottua vihreää 
vetyä, ja logistiikassa tulee jonkin 
verran päästöjä. Mutta Nesteen las-
kelmien mukaan se on noin 90-pro-
senttisesti hiilineutraalia, eli käyttä-
jän näkövinkkelistä se on hiilineut-
raali, Hannula sanoo. 

Varsinkin suurissa kiinteistöissä 
toimivin lämmitysratkaisu on niin 
sanottu hybridi, jolloin käytössä 
on sekä uusiutuvaa lämmitysöljyä 
polttava öljykattila että ilma-vesi-
lämpöpumppu. 

– Ilma-vesilämpöpumpun ja öl-
jykattilan yhdistelmä on loistava 
lämmitysmuoto. Mitä leudompi 
sää, sen paremmalla teholla lämpö-
pumppu toimii. Kattila taas toimii 
päinvastoin: mitä kylmempää on, 
sen paremmin kattila pystyy hyö-
dyntämään koko tehonsa. Hybri-
dissä molemmat toimivat parhaal-
la mahdollisella tavalla. Sähkön 
hintaan on odotettavissa kovia ko-
rotuspaineita, jolloin lämpöpum-
puista saatava taloudellinen hyöty 
heikkenee. Varsinkin kovemmilla 

pakkasilla, kun lämpöpumpun hyö-
tysuhde jää alhaiseksi ja sen sähkön 
tarve ja kustannukset kasvavat, öl-
jykattilan kanssa toimiva hybridi 
voidaan säätää tilanteen mukaisesti 
optimiksi, Hannula toteaa.

Hybridissä voidaan myös käyttää 
nykyaikaisia moduloivia kondens-
sikattiloita. Samoin lämpöpumppu 
voi olla tehoaan muuttava. Kiinteis-
tössä, jossa käytetään hybridiä, öl-
jyn kulutus tipahtaa noin yhteen 
kolmas- tai viidesosaan aiemmasta.

Ilmastotavoitteiden myötä fossii-
listen polttoaineiden käytöstä luo-
vutaan vähitellen. Hannula muis-
tuttaa kuitenkin, että öljylämmit-
tämistä ei olla kieltämässä. 

– Uusiutuva lämmitysöljy on öl-
jylämmittäjälle hyvä vaihtoehto. 
Meillä on kotimainen tuote, joka on 
teknisesti hyvin toimiva, laadukas 
polttoaine ja palaa puhtaasti. Tämä 
on meidän näkemyksemme mu-
kaan kaikkein nopein tie hiilineut-
raaliksi. Ja kaikkia keinoja tullaan 
tarvitsemaan, että päästörajoituk-
siin päästään, Hannula päättää.

Uusiutuva  
lämmitysöljy  
syntyy jätteistä

Öljypolttimen päivittäminen uusiutuvalle lämmitysöljylle sopivaksi onnistuu helposti ja edullisesti esimerkiksi vuosittaisen laitehuollon yhteydessä.

Uusiutuva lämmitysöljy on öljylämmittäjälle helppo ja edullinen tapa siirtyä 
lähes hiilineutraaliin lämmitysmuotoon. Uusiutuvan lämmitysöljyn jakelu 
laajeni syyskuun alussa kattamaan koko Suomen.
teksti vilma timonen kuva lämmitysenergia yhdistys

“
Mitä kylmempää 
on, sen paremmin 
kattila hyödyntää 
koko tehonsa. 

n Toimintansa vuonna 1987 aloitta- 
neen UFF:n tavoitteena on aikaan-
saada vaatekierrätyksellä kestävää 
kehitystä, joka vähentää äärimmäistä 
köyhyyttä maailmassa. 

n Suomalainen säätiö tukee elin- 
ikäistä oppimista koulutuksen, ympä- 
ristön kestävän kehityksen ja talou-
dellisen toimeentulon edistämisen 
kautta Afrikassa ja Aasiassa.

Y li 1 500 keräyspistettä eri puolilla 
Suomea, parikymmentä myymä-
lää ja lahjoituksina saatava vaa-
temäärä yli 15 miljoonaa kiloa 

vuodessa. Pian 35-vuotias UFF-säätiö eli 
U-landshjälp från Folk till Folk i Finland sr 
on vakiinnuttanut paikkansa kiinteänä osa-
na suomalaisten arkea. Kun vaatekaappi kai-
paa tyhjennystä tai sinne halutaan edullista 
täydennystä, on määränpäänä joko UFF:n 
keräysastia tai myymälä.

Kehittyvien maiden lisäksi kierrätykses-
tä kiittävät luonto ja ilmasto. Valtakunnalli-
sen keräysverkoston, Etelä-Suomessa sijait-
sevien myymälöiden ja merkittävien lahjoi-
tusmäärien myötä UFF:stä on rakentunut 
vuosien saatossa tärkeä kiertotaloustoimija.

Uusien vaatteiden tuotanto aiheuttaa pal-
jon hiilidioksidipäästöjä ja siksi niiden uu-
delleenkäyttöä ja kierrätystä pitää jatkuvasti 
tehostaa, muistuttaa UFF:n kestävän kehi-
tyksen asiantuntija Pia Tanskanen.

– Tätä kautta vähennetään tekstiilijätteen 
määrää, leikataan hiilidioksidipäästöjä ja 
turvataan luonnon monimuotoisuutta se-
kä säästetään vettä, energiaa ja kemikaaleja.

Keräysketjun päästöt kurissa
Hiilipäästösäästöjen osalta säätiön saldo on-
kin näyttävä. Esimerkiksi vuoden 2020 ke-
räys- ja kierrätysmäärillä kokonaissäästö-
määrä oli 365 000 hiilidioksidiekvivalentti- 
tonnia vuodessa. 

– Se vastaa noin 30 000 asukkaan maa-
kuntakaupungin vuosittaisia hiilipäästöjä.

UFF kehittää jatkuvasti toimintaansa ja 
kiinnittää huomiota myös sen omasta toi-
minnasta aiheutuvaan ympäristökuormaan. 
Apuna on muun muassa sertifioitu toimin-
nanohjausjärjestelmä ja vaatteiden lajittelu- 
ja pakkauskeskuksissa käytetään vain uusiu-

tuvaa energiaa. Kaikesta muustakin käyte-
tystä energiasta 70 prosenttia on uusiutuvaa. 
Kuljetuksissa tankataan uusiutuvia polttoai-
neita, kun niitä on ajoreittien varrella tarjolla.

Tekstiilien lajittelussa tavoitteena on, että 
mahdollisimman monen vaatteen elinkaari 
jatkuisi alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. 
Tämän ovat oivaltaneet myös kuluttajat, joil-
le UFF:n myymälöistä on tullut yksi arkinen 
vaatteiden ostospaikka muiden joukossa.

Kumppanuustoiminnan päällikkö Minja 
Huopalaisen mukaan etenkin nuorten kiin-
nostus ja osuus asiakaskunnasta on kasva-
nut jatkuvasti. Toisaalta kiertotalous näyt-
tää Taloustutkimuksen tuoreen kyselyn pe-
rusteella lyöneen läpi kaikissa ikäryhmissä.

– Tutkimuksen mukaan peräti 80 prosent-
tia lahjoittaa vaatteita säännöllisesti ja yli 90 
prosenttia pitää kierrätystä tärkeänä keinona 
vähentää ympäristön kuormitusta. Eli olem-
me kyllä kiertotalouden keskiössä, hän lisää.

UFF:n vaatekeräyslaatikot ja -myymälät ilmestyivät kotimaiseen 
katukuvaan jo 1980-luvun lopulla. Vuosikymmenten saatossa 
UFF-säätiöstä on kasvanut merkittävä kehitysyhteistyön tekijä.

Kiertotalouden 
pioneeri pienentää 
hiilipäästöjä

UFF:n kestävän kehityksen asiantuntija Pia Tanskanen kertoo, että vaatteiden uudelleen-
käyttöä pitää tehostaa hiilidioksidipäästöjen ja tekstiilijätteen määrän leikkaamiseksi.

Kestävää kehitystä

R akennusalaan kohdistuvien ener-
giatehokkuusvelvoitteiden täyt-
täminen kysyy ympäristöystä-
vällisempiä ratkaisuja rakentami-

sessa koko tuotantoketjun ajalta. Uudenai-
kaiset auringonsuojalasit parantavat raken-
nuksen energiatehokkuutta pitämällä asun-
non sisätilat riittävän viileinä, mutta myös 
estämällä lämmön karkaamisen sisältä ulos. 

– Auringonsuojalasien merkitys on kas-
vanut viime vuosina, kun arkkitehtuurissa 
on alettu suosimaan laajoja lasipintoja, jois-
ta auringon energia pääsee oikeasta suun-
nasta paistaessaan lämmittämään raken-
nusta voimakkaasti. Samaan aikaan myös 
lainsäädännölliset asetukset rakennusten 
energiatehokkuudesta ovat lisänneet kiin-
nostusta ympäristöystävällisempiä ikku-
noita kohtaan, tekninen myyntipäällikkö 
Harri Korpela Pilkington Lahden Lasiteh-
das Oy:ltä sanoo.

Auringonsuojalasit estävät tehokkaasti si-
sätilojen lämpenemistä, jolloin koneellisen 
ilmastoinnin tarve vähenee merkittävästi tai 
parhaimmillaan loppuu kokonaan, mutta 
päästävät silti päivänvalon sisään.

– Energiatehokkuuden näkökulmasta vai-
kutus on mittava ottaen huomioon raken-
nusten elinkaaren. Vuosikymmenten aika-
na koneellisen ilmastoinnin tarpeen vähen-
tymisestä ehtii kertyä merkittävät energia-
säästöt. Lisäksi lasituksen auringonsuoja on 
ikkunan eliniän kestävä huoltovapaa omi-
naisuus, Korpela toteaa.

NSG Groupiin kuuluva Pilkington Lahden 
Lasitehdas Oy on vastikään tuonut mark-
kinoille uuden tuoteperheen vastaamaan 
nykypäivän energiatehokkuusvaatimuksia. 

– Pilkington Suncool™ Q -auringonsuo-
jalasit ovat ekologisempi lasivalinta mihin 
tahansa rakennukseen, jossa on vähintään 
kaksinkertaiset lasirakenteet. Tuoteperheen 
ensimmäinen Pilkington Suncool™ Q 60 
-malli on jo lanseerattu, ja lähitulevaisuu-

dessa markkinoille on tulossa myös mallit 
Q 50 sekä Q 70. Mitä alhaisempi on tuotteen 
numero, sitä vähemmän auringon lämpö-
energia pääsee sisälle rakennukseen. Esi-
merkiksi Pilkington Suncool™ Q70 –tuote 
on ulkoasultaan kirkas ja neutraali tavalli-
sen näköinen ikkunalasi, mutta se leikkaa 
jopa 70 prosenttia lasiin paistavasta aurin-
gon lämmöstä, Korpela kertoo.

Luonnon puhdistama ikkuna
Ikkunaratkaisujen ympäristöystävällisyy-
den voi nostaa seuraavalle tasolle tuoteper-
heen Pilkington Activ Suncool™Q -lasilla, 
jonka pesuun ei tarvita välttämättä lain-
kaan kemikaaleja tai vesijohtovettä. Ikku-
na tarvitsee puhdistuakseen vain luonnon 
omia voimia: päivänvaloa ja satunnaisia sa-
dekuuroja.

– Itsepuhdistuvan ikkunan salaisuus on 
lasin pinnassa oleva läpinäkyvä pinnoite, 
joka aikaansaa ilmankosteuden ja päivän-
valon UV-säteilyn avulla lasin pintaan or-
gaanista likaa pilkkovan fotokatalyyttisen 
reaktion. Aktivoituessaan pinnoite muuttaa 
lasin pinnan vettä puoleensa vetäväksi, jol-
loin sadevedestä tulee ohut likaa huuhtova 
kalvo lasin pinnalle, eikä lasiin jää häiritse-
viä valumajälkiä, Korpela avaa.

Kuivina kausina huuhtelu voidaan to-
teuttaa ruiskuttamalla ikkunaan vettä.

– Tässäkin tapauksessa menetelmä on pe-
rinteistä puhdistusta ekologisempi, sillä pe-
suaineita ei tarvita, Korpela toteaa.

Paitsi luontoa, itsestään puhdistuva ik-
kuna säästää myös aikaa, vaivaa ja rahaa.

– Ikkunan pesu voi olla työlästä ja kallista 
etenkin nykyajan arkkitehtuurin suosimis-
sa rakennuksissa, joissa ikkunapinnat voi-
vat olla todella suuria. Näiden peseminen 
on haastavaa myös työturvallisuuden kan-
nalta, Korpela päättää.

Muun muassa Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Länsiterminaalin suuret lasipinnat on 
valmistettu Pilkingtonin lasituotteilla.

Nykyaikaiset auringonsuojalasit estävät aurinkoenergian läpäisyä 
sisätiloihin, jolloin jäähdytyksen tarve rakennuksissa vähenee ja 
energiankulutus laskee. Samalla viihtyvyys paranee, kun asunto 
pysyy viileänä kuumallakin säällä.

Auringonsuojalasi 
laskee kulutusta

teksti timo sormunen  kuva sanni hirvonen

teksti mari korhonen kuva pilkington lahden lasitehdas
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teksti mari korhonen  kuvat patrik pesonen

Suurin osa elintarviketeollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä syntyy  
tuotteiden arvoketjun alkupäässä. Ympäristöystävällisen lastenruoka- 
tuotannon edelläkävijänä tunnettu Piltti vie vastuullisuuden uudelle  
tasolle uudistamalla raaka-aineiden viljelymenetelmiä. 

Piltin vastuullisuusjohtaja Ulla Luhtasela, markkinointipäällikkö Pia Sippel sekä maanviljelijä Eliisa Malin ovat huomanneet, että uudistavan 
viljelyn ansiosta pellot saadaan kukoistamaan ja vihertämään myös kuivina kausina.

Kasvien juuristo voi hyvin, kun maaperä on kunnossa.

Lastenruokatuotteiden val-
mistaja Piltti on tehnyt pit-
käjänteistä työtä ilmasto-
tavoitteiden saavuttami-

seksi, ja nyt se on aloittanut Bal-
tic Sea Action Groupin eli BSAG:n 
kanssa yhteistyön ilmastonmuu-
toksen ja Itämeren rehevöitymi-
sen hillitsemiseksi. Piltti sitoutuu 
edistämään valittujen kotimaisten 
raaka-aineiden ympäristöystäväl-
listä tuotantoa kouluttamalla so-
pimusviljelijöitään uudistavan vil-
jelyn käytäntöihin. Raaka-aineita 
tullaan hyödyntämään Turun las-
tenruokatehtaalla. Tulevina vuosi-
na ympäristötietoiset vanhemmat 
voivat tarjota lapsilleen maaperäs-
tä huolehtivilla menetelmin viljel-
tyä ruokaa.  

– Uudistava viljely on vielä maa-
ilmankin mittakaavassa tuore jut-
tu, ja Piltti on lastenruokamerkki-
nä pohjoismainen edelläkävijä. Tä-
mä on pitkäjänteistä työtä yhdes-
sä viljelijöiden kanssa. Tavoitteena 
on, että ensi kasvukaudella viljelijät 
lähtevät kokeilemaan koulutuksen 

oppeja käytännössä. On kunnia-asia 
toimia elintarviketeollisuuden etu-
nenässä raaka-aineiden hiilijalan-
jäljen pienentämisessä, Piltin mark-
kinointipäällikkö Pia Sippel iloitsee.

Ympäristöystävällisyys on ollut 
Turun lastenruokatehtaan ytimes-
sä jo pitkään. Uudistavan viljelyn 
avulla panokset kohdistetaan nyt 
raaka-aineisiin, missä vaikuttavuus 
ympäristöön on yksi suurimmista.

– Tarkastelemme Piltin hiilija-
lanjälkeä koko arvoketjussamme 
osana vastuullisuustoimenpitei-
tämme. Kun tiedämme tuottei-
demme hiilijalanjäljen koko mat-
kalta pellolta pöytään, osaamme 
vaikuttaa oikeisiin asioihin. Uu-
distavan viljelyn toimenpiteet tu-
levat olemaan tärkeä osa tätä työtä, 
kertoo Piltin vastuullisuusjohtaja  
Ulla Luhtasela.  

Terveen maaperän asialla
Lastenruokatuotanto on Suomes-
sa tarkasti säädeltyä, joten esimer-
kiksi torjunta-ainejäämiä niissä ei 
ole. Piltti on tarjonnut suomalais-

lapsille puhdasta ja turvallista las-
tenruokaa luontoa kunnioittaen jo 
vuosikymmeniä, mutta uudistava 
viljely tuo vastuullisuuteen uuden 
ulottuvuuden lisäämällä ympäris-
tön elinvoimaisuutta.

– Olemme tehneet pitkään töitä 
vastuullisen ja monipuolisen lasten-
ruoan puolesta. Onkin hienoa, et-
tä nyt voimme keskittyä myös raa-
ka-aineiden kasvualustan hyvin-
voinnin edistämiseen. Kun olemme 
hakeneet oppia uudistavasta vilje-
lystä, on ollut huikeaa nähdä, miten 
uudistava viljely saa pellot kukois-
tamaan ja vihertämään kuivinakin 
kausina, Luhtasela kertoo.

Tavoitteena on parantaa maa-
perän kasvukuntoa ja saada pellot 
ympärivuotiseen käyttöön.

– Uudistava viljely edistää ra-
vinteiden ja veden tervettä kier-
toa maaperässä. Pellot pyritään pi-
tämään vihreinä mahdollisimman 
pitkään, jolloin yhteyttäminen li-
sääntyy, maaperän kunto paranee 
ja eroosio sekä ravinnevalumat ve-
sistöihin vähenevät. Viljelykierto 

pidetään monimuotoisena, ettei 
maaperä pääse köyhtymään. Tu-
kikasvusto suojaa rikkakasveilta, 
jolloin maaperän mikrobikanta ri-
kastuu ja lannoitteiden tarve las-
kee, sillä hyvinvoiva maaperä pitää 
siinä olevat ravinteet kasvien käy-
tössä, Sippel ja Luhtasela summaa-
vat innostuneina uudistavan vilje-
lyn ympäristövaikutuksia.

Ruokaa sataprosenttisesti 
uusiutuvalla energialla
Isoja askelia kohti vähäpäästöisem-
pää lastenruokaa on jo otettu. Suo-
messa lapsille valmistetaan korkea-
laatuista ruokaa Piltin Turun teh-
taalla, jossa tehdään jatkuvia toi-

Lastenruokien  
uranuurtaja 
uudistaa viljelyä

mia ympäristöystävällisyyden li-
säämiseksi.  

– Turun tehtaalla lastenruoka 
tuotetaan sataprosenttisesti uu-
siutuvalla energialla. Sähkö tuo-
tetaan tuulivoimalla ja jätehuolto 
on hiilineutraalia. Lasipurkit itses-
sään ovat pakkausmateriaalina oi-
vallisia; ne takaavat tuotteen säily-
vyyden ja minimoivat ruokahävik-
kiä. Lisäksi lasi on materiaali, jota 
voi kierrättää ikuisesti, Sippel an-
taa esimerkkejä vastuullisista tuo-
tantomenetelmistä.

Vastuullisuus näkyy tehtaalla 
myös ruoantuotannon ulkopuolella.

– Tehtaan henkilöstön työvaat-
teet vaihdettiin tänä vuonna ym-
päristöystävällisiin materiaalei-
hin. Sen lisäksi pihavalot muuttu-
vat pian LED-valoiksi, Sippel jatkaa 
edistysaskelien listaamista. 

Lastenruoan matka pellolta pöy-
tään vaatii monia vastuullisia teko-
ja koko arvoketjussa.

Uudistavasta 
viljelystä
n Uudistavalla viljelyllä  
parannetaan maaperän 
kasvukuntoa ympäristöä 
kuormittamatta.

n  Terveessä maaperässä 
hiilensidontakyky sekä  
luonnon monimuotoisuus 
paranevat, joten viljelyn 
hiilijalanjälki pienenee.

n Uudistavassa viljelyssä 
myös maanviljelijä voittaa, 
sillä terve maaperä paran-
taa satovarmuutta erityi-
sesti haastavissa ilmasto- 
olosuhteissa.

S uomen tuulivoimapääkau-
punki on Oulu, ainakin jos 
tuulivoiman hankekehittä-
jä VSB Uusiutuva Energia 

Suomen toimitusjohtajana toimi-
valta Seppo Tallgrenilta kysytään. 
Sellaiseksi hänestä Oulua on helppo 
brändätä, sillä Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuu ja Etelä-Lappi ovat Suomen 
vahvinta tuulivoima-aluetta. 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy 
on osa kansainvälistä konsernia, jo-
ka on yli 25 vuoden ajan kehittänyt 
turvallisia, kannattavia ja kestäviä 
ratkaisuja uusiutuvan energiantuo-
tannon tulevaisuutta varten. Emo-
yhtiön kotipaikka on Saksassa ja sen 
suurin omistaja on nykyisin Part-
ners Group. Suomessa yritys aloit-

Uusiutuva energian- 
tuotanto on tulevaisuu-
den ratkaisu. Suomessa 
VSB Uusiutuva Energia 
Suomi Oy satsaa hank-
keisiin, joista ei puutu  
innovatiivisuutta.

ti toimintansa vuonna 2015 ja VSB 
Uusiutuva Energia Suomi Oy perus-
tettiin 2016. Tallgren on työskennel-
lyt VSB:lle vuodesta 2016 alkaen ja 
aloitti yrityksen työntekijänä vuotta 
myöhemmin. Nyt yrityksessä työs-
kentelee 13 henkilöä ja kuluvan tili-
kauden aikana henkilömäärää tul-
laan kasvattamaan merkittävästi. 
Rekrytoinnitkin kertovat osaltaan, 
että omistajat panostavat yrityksen 
vahvaan kasvuun.

– Emoyhtiö tulee tällä tilikaudel-
la palkkaamaan konsernitasolla yli 
sata henkeä. Olemme osa tätä kas-
vua, sillä rekrytoimme Ouluun kah-
deksasta kymmeneen asiantuntijaa, 
Tallgren kertoo.

Yhteistyötä Kalajoella
Yksi VSB Uusiutuva Energia Suo-
men kohteista on Kalajoella sijait-
seva Juurakon tuulivoimapuisto, 
jonne yritys suunnittelee yhdessä 
Solarigo Systems Oy:n kanssa tuu-
li-aurinko-hybridisähköpuiston 
rakentamista. Seitsemän tuulivoi-
malan lisäksi puistoon suunnitel-
laan jopa 24 000 aurinkopaneelia. 
Tuulivoimaloiden yhteisteho on 40 
megawattia ja aurinkopaneeleiden 
13 megawattia. Valmis puisto tuot-
taa yli 136 gigawattituntia uusiutu-
vaa sähköä suomalaisten käyttöön. 

Tuotetun sähkön määrä vastaa noin 
7 000 sähkölämmitteisen omakoti-
talon vuosittaista sähkönkulutusta.

– Olemme ensimmäisenä Suo-
messa tekemässä tällaista teolli-
sen mittakaavan hybridipuistoa. 
Yhteistyössä selvitämme millaista 
hyötyä tuotantomuotojen yhteen 
sovittaminen Suomen olosuhteissa 
tuottaa sähkönmyyntimarkkinoille 

ja kuinka hyvin tuotannot tukevat 
toisiaan, Tallgren kertoo. 

Yhteistyö on oivallinen esimerk-
ki yrityksen halusta löytää työssään 
innovatiivisia ja eteenpäin katsovia 
ratkaisuja. VSB Uusiutuva Energia 
Suomi Oy kannustaakin työyhtei-
sössään uusien ideoiden ja laatikon 
ulkopuolisten ratkaisujen esiin tuo-
miseen.

– Pyrimme jatkuvasti kehittä-

mään toimintamme laatua ja saa-
maan hankkeistamme tehokkaam-
pia uusiutuvan energian ratkaisuja, 
Tallgren kuvailee.

Toimintaperiaatteena on
avoin vuorovaikutus
Kaikkineen VSB Uusiutuva Ener-
gia Suomella on rakenteilla 500 
megawatin edestä hankkeita. Aikai-
semman kehitysvaiheen hankkeita 
on luvituksessa yli 2 000 megawatin 
edestä. Mittakaavaa saa viime vuo-
den luvuista, jolloin Suomessa oli 
asennettua tuulivoimaa 2 600 me-
gawattia. VSB kartoittaa aktiivisesti 
uusia alueita tuulivoimahankkeille

Yrityksellä on vahva halu tehdä 
asiat paremmin ja tehokkaammin. 
Kun ympäristövaikutusten arvioin-
ti ja kaavoituksen läpivienti yhte-
nä prosessina tuli mahdolliseksi, 
oli VSB Uusiutuva Energia Suomi 
Oy ensimmäinen toimija, joka al-
koi käyttää sitä.

– Meillä on keskusteleva ilmapii-
ri niin yrityksen sisällä kuin sidos-
ryhmien kanssa. Avoin vuorovai-
kutus on meitä ohjaava toiminta-
periaate, Tallgren kuvailee.

Innovatiivinen ilmapiiri
VSB Uusiutuva Energia Suomen toi-
misto sijaitsee aivan Oulun keskus-

tassa. Panostus työpaikan ilmapii-
riin ja yhteishenkeen ruokkii inno-
vatiivisuutta, jota yrityksessä ar-
vostetaan. 

Tallgren uskoo, että toimivan 
asiantuntijaorganisaation edelly-
tys on riittävän matala organisaatio- 
rakenne. Henkilöstön ammattitai-
toon ja osaamiseen luotetaan, mut-
ta jokaisella työntekijällä on taka-
naan työnantajan vankka tuki.

– Keskustelemme avoimesti pro-
jektien mahdollisista haasteista ja 
näin löydämme yhdessä ratkaisu-
ja. Onneksemme meillä on henki-
löstöä erilaisista ammatillisista ja 
koulutustaustoista, minkä ansiosta 
pystymme tarkastelemaan asiois-
ta monista eri näkökulmista, Tal-
lgren avaa.

VSB Uusiutuva Energia Suomi 
Oy:n tavoitteena on olla yksi Suo-
men suurimmista tuulivoimapuis-
tojen hankekehittäjistä. Euroopan 
tasolla VSB haluaa puolestaan olla 
yksi alan merkittävimmistä toimi-
joista. Siksi työtä tehdäänkin pit-
källä jänteellä.

– Tavoitteemme näkyvät myös 
rekrytointeihin panostamisessa. 
Etsimme henkilöitä, joilla on alal-
le sopiva osaaminen, jota he ovat 
kiinnostuneita syventämään, Tall- 
gren sanoo.

VSB Uusiutuva Energia Suomen toimitusjohtaja Seppo Tallgren kertoo, että avoin vuorovaikutus ja keskusteleva ilmapiiri ovat yrityksen ohjaavia toimintaperiaatteita. 

Tuulivoimatuotanto kasvussa

teksti saara kärki 
kuva tuuli nikki

“
Olemme  
osa tätä kasvua,  
sillä rekrytoimme  
Ouluun 8–10  
asiantuntijaa.
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Itämeren ravinnekuormitus 
alas kestävällä yhteistyöllä 

Itämereen päätynyt fosfori ja typpi lisäävät levien kasvua, samentavat merivettä ja uhkaavat meriympäristön 
monimuotoisuutta. SuMaNu-hankkeessa luotiin ohjeet kestävämmälle lannan ja ravinteiden käytölle.

L uonnonvarakeskukses-
sa (Luke) työskentele- 
vien tutkija Minna Sarven 
sekä erikoistutkija Sari 

Luostarisen mukaan maa- ja met-
sätalouden, teollisuuden ja yhdys-
kuntien typpi- ja fosforipäästöjen 
yhteys vesistöjen rehevöitymiseen 
havaittiin jo vuosikymmeniä sitten. 
Päästöjen vähentämiseksi on tehty 
merkittäviä toimenpiteitä 80-luvul-
ta lähtien. 

Erityisesti teollisuuden ja yhdys-
kuntien typpi- ja fosforipäästöjä on 
onnistuttu vähentämään merkittä-

västi muun muassa jätevesien kä-
sittelyä tehostamalla. Ongelmana 
on kuitenkin edelleen niin sanottu 
hajakuormitus, josta suuri osa on 
peräisin maataloudesta. 

– Hajakuormitus aiheuttaa noin 
puolet Itämeren ravinnekuormituk-
sesta. Sen oletetaan edelleen kasva-
van, jos ilmastonmuutos lisää sa-
teita ja leutoja talvia. Tämä lisäisi 
ravinteiden huuhtoutumisen riskiä 
myös pelloilta, Sarvi sanoo. 

Itämereen päätynyt fosfori ja 
typpi lisäävät levien kasvua ja sini-
levän määrää, samentavat merivet-

tä ja uhkaavat meriympäristön mo-
nimuotoisuutta. Päästöt muuttavat 
eläin- ja kasvilajistoa, aiheuttavat 
kalakuolemia ja lisäävät happika-
don riskiä. Hapettomissa olosuh-
teissa pohjasedimentteihin varas-
toitunut fosfori voi vapautua, mi-
kä kiihdyttää rehevöitymistä enti-
sestään. 

Tehoa ravinteiden käyttöön
Luke on toteuttanut lukuisia tut-
kimus- ja kehityshankkeita maata-
louden ravinnepäästöjen vähentä-
miseksi. Useiden eri toimijoiden ra-
hoittamia hankkeita on yhdistänyt 
tavoite tehostaa ravinteiden käyt-
töä ja löytää ratkaisuja niiden kier-
rätykseen. Yhdessä viimeaikaisista 
projekteista kehitettiin ravinnelas-
kuri, jolla voidaan arvioida orgaa-
nisten ravinnemassojen muodostu-
mista, käyttöä ja tarvetta Suomes-
sa. Hankkeissa Luke on tehnyt laa-
ja-alaista yhteistyötä niin kansain-
välisten kuin kotimaistenkin toimi-
joiden kanssa. 

– Jos lantaa on tilalla tai alueella 
ylimäärä tarpeeseen nähden, voi-
daan päätyä lannoittamaan liikaa. 
On oleellista selvittää ensin maa-
perän ravinnevarasto ja kasvien 
todellinen lannoitustarve. Tämän 
jälkeen tiedetään, paljonko ravin-
teita vielä tarvitaan lannoitteessa. 
Ravinnevalumia voidaan osaltaan 
estää myös ylläpitämällä peltomaan 
hyvää kuntoa ja vesitaloutta. Laa-
ja-alaiset toimenpiteet vähentävät 
ravinnekuormitusta ja siten rehe-
vöitymistä, Luostarinen tiivistää.

Tuoreimpia Luken hankkeista on 
Interreg Itämeri -ohjelman rahoitta-
ma SuMaNu. Kolmivuotiseen, syys-
kuussa päättyneeseen hankkeeseen 
osallistui toimijoita seitsemästä Itä-
meren rannikkovaltiosta ja Itäme-
ren merellisen ympäristön suojelu-
komissio HELCOM. 

– Kansainvälisessä hankkeessa 
koottiin yhteen aiempien kansain-
välisten projektien tuloksia. Nii-
den pohjalta työstimme kansain-
väliset suositukset kestävämmäl-
le lannan ja ravinteiden käytölle, 
hankkeen koordinaattorina toimi-
nut Sarvi kertoo.

Ylijäämä ohjattava kiertoon 
SuMaNun toimenpidelistaus pitää 
sisällään sekä tila- että aluetason 
suosituksia. Kotieläintiloja ohjeis-
tetaan toteuttamaan koko lanta-
ketju eläinten ruokinnasta, lannan 
keräykseen, varastointiin ja pelto-
levitykseen niin, että ravinnepääs-
töt saadaan minimoitua. Suosituk-
sissa painotetaan kasvikohtaisten 
lannoitusrajojen, lannan ravinne-
sisällön ja maaperän ravinnetilan 
huomioimista sekä lannan levitys-
ajankohdan optimointia. 

Jos tilan ravinnetase on ylijää-
mäinen, oman tarpeen ylittävät ra-
vinteet tulisi ohjata lähitiloille tai 
toisella alueella sijaitseville tiloille.

– Mikäli alueella on lantaravin-

teista ylijäämää, tulisi sitä siirtää 
sinne, missä ravinteille on tarvet-
ta. Näin ravinnehuuhtoumien ris-
ki kotieläintuotannon alueella las-
kisi ja lannalla voitaisiin korvata vä-
kilannoitteiden käyttöä. Keskitty-
miä on monissa Itämeren maissa. 
Suomessa lantaa olisi tarpeen siir-
tää esimerkiksi Pohjanmaalta Kes-
ki-Suomeen. Kuljetettavuuden pa-
rantamiseksi lantaa tulisi prosessoi-
da väkevämmiksi lannoitetuotteik-
si. Prosessointi edellyttää kuitenkin 
kalliiden tekniikoiden käyttöönot-
toa ja samalla pitäisi luoda markki-
nat uusille tuotteille. Jotta tässä on-
nistutaan, tarvitaan yhteiskunnalta 
taloudellisia kannustimia, Luosta-
rinen sanoo.

Itämeren hyvä tila on saavutet-
tavissa vain kansainvälisellä yh-
teistyöllä. HELCOM on hyödyntä-
nyt SuMaNussa laadittuja suosituk-
sia uudistaessaan Baltic Sea Action 
Plan -toimenpideohjelmaansa. 

Ohjelmassa määritellään suosi-
tuksia ja velvoitteita laajalti Itäme-
ren suojelemiseksi, kuten rehevöi-
tymisen vähentämiseksi. SuMaNun 
suositukset tukevat myös EU:n yh-
teistä tavoitetta puolittaa maatalou-
den ravinnepäästöt ja vähentää lan-
noitteiden käyttöä viidenneksellä 
vuoteen 2030 mennessä. 

Itämeri kärsii rehevöity-
misestä, ja osa ravinne- 
päästöistä tulee maa- 
taloudesta. Luken koor-
dinoimassa SuMaNu- 
hankkeessa luotiin suosi-
tukset Itämeren alueen  
lannan ja ravinteiden  
kestävämmälle käytölle. 

teksti tuomas i. lehtonen 
kuva istock

Ravinteiden 
käyttö kuriin
n Luken vetämässä SuMa-
Nu-hankkeessa edistettiin 
kestävää lannan ja ravin-
teiden käyttöä maatalou-
dessa Itämeren alueella.

n  Päätavoitteena oli hyö-
dyntää kierrätettäviä ravin-
teita tehokkaammin ja vä-
hentää maatalouden ravin-
nekuormitusta Itämereen.

n Hankkeessa työstettiin 
kansainväliset suositukset 
kestävämmälle lannan ja 
ravinteiden käytölle.
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