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ILMASTONMUUTOS UHKAA tulevaisuut-
tamme ja vaikuttaa jo nyt elämään maapal-
lolla. Äärisäät sekä ruokaturvan ja puhtaan 
veden vaarantuminen ovat todellisuut-
ta kuluneenakin kesänä. Yhtä uhkaavas-
ta kriisistä on kyse luonnon monimuotoi-
suuden romahdusmaisessa katoamisessa. 
Lajien katoamista on verrattu lentokoneen 
niitteihin: Jos menetämme muutaman, ko-
ne pysyy ilmassa. Mutta 
miten kauan uskallat is-
tua kyydissä, odottaen 
ratkaisevan niitin irtoa-
mista?

NÄMÄ ONGELMAT myös 
linkittyvät yhteen. Il-
mastonmuutos muut-
taa lajien elinolosuhtei-
ta, etenkin maa- ja ve-
siekosysteemien läm-
pötilaa ja vedenkiertoa. 
Huonosti voiva, lajistol-
taan köyhä ekosysteemi 
ei kestä muuttuvia ym-
päristöolosuhteita. Ha-
katut metsät ja köyhtynyt, tehoviljelty maa-
perä eivät pysty varastoimaan hiiltä enti-
seen tapaan – ne toimivat ilmastonmuu-
tosta kiihdyttävinä hiilidioksidin lähteinä. 

KÄÄNTÄEN ASIA ilahduttaa: maa- ja met-
sätalouden keinoin voidaan pyrkiä tilan-
teeseen, jossa toiminta on regeneratiivis-
ta, eli toiminnan sivuvaikutuksena ratkais-
taan ympäristöongelmia. Tilanne ei siis ole 
toivoton. Korjaavien toimien ja muutoksen 
tekeminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto tai 
tahtokysymys, vaan pakko. Meidän on mää-
ritettävä uudelleen hyvän elämän reuna-

ehdot. Kaikkea ei voi eikä tarvitse saada. 
Muutos vaatii politiikkaa, yrityksiä ja yk-
silöitä, kieltoja, ohjauskeinoja, innovaati-
oita ja uudenlaista ajattelua. Vastuu on va-
lintoja ja tekoja joka päivä. 

BALTIC SEA ACTION GROUPIN  (BSAG) 
toiminnassa huomioimme, että ympäris-
töongelmat kietoutuvat toisiinsa. Silloin 

myös ratkaisujen on otetta-
va huomioon eri osa-alueet 
ja oltava parhaimmillaan 
monihyötyisiä. Elonkirjo, 
maaperä, Itämeri ja ilmasto 
vaikuttavat kaikki toisiinsa. 
Siksi olemme systeemisestä 
lähtökohdasta koonneet hy-
vin fokusoituja, mutta laa-
jan yhteistyön toimia, kuten 
maaperän hiilivarastoa ja sa-
toja parantavaa hiiliviljelyä 
sekä Itämeren vedenalai-
sen luonnon monimuotoi-
suuden suojelua. Luonnon 
monimuotoisuus on näissä 
kummassakin hankkeessa 

paitsi päämäärä, myös keino.

SUURIA, MELKEIN mahdottomilta tuntu-
via asioita, ei kukaan voi tehdä yksin. Siksi 
vetoan jokaiseen omissa rooleissaan yksi-
tyishenkilöinä, työelämässä ja yhteiskun-
nan osana. Tehdään yhdessä huominen, jo-
ka vaalii ja kunnioittaa luontoa elämää yl-
läpitävänä voimana. Huominen, jossa ih-
misen tekeminen ei tuhoa vaan parantaa, 
ja jossa ymmärrämme olevamme osa luon-
toa. Ja jos haluamme pelastaa elämän edel-
lytykset seuraavillekin sukupolville, töihin 
on ryhdyttävä tänään. 

Töihin on ryhdyttävä tänään

Saara Kankaanrinta
Perustajajäsen  
Baltic Sea Action Group

Puheenvuoro 06  
Huippupaikat  
hyötykäyttöön

CITYCON 

“
Parvekelasien 
valmistuksessa  
syntyvät päästöt 
on kompensoitu  
noin 3,3 vuodessa.

L umon Oy:n henkilöstö-
johtaja Kimmo Hilliaho 
haluaa tavata Helsingin 
Lauttasaaren Merenkul-

kijanrannassa sijaitsevassa asuin-
korttelissa, keskellä merellistä mai-
semaa. Kaikissa korttelin taloissa on 
Lumonin parvekelasitukset. Lumon 
on parvekelasituksia valmistava, 
myyvä ja asentava kansainvälinen 
perheyritys, jossa työskentelee yli 
1000 ammattilaista. 

Tutkimme aluksi parvekelasituk-
sia ja kierrämme sitten talon taak-

Moni asukas havittelee 
parvekelasituksella lisää 
asuinneliöitä kotiinsa. 
Lisäetuna tulee kuiten- 
kin myös merkittävää 
energiansäästöä, kun 
asunnon lämpöhukka 
saadaan kuriin.   

teksti anna gustafsson 
kuva juha arvid helminen

se, jossa näkyy sisäpihan julkisivu 
parvekelaseineen. 

– Tässä kohteessa on helppo näh-
dä,kuinka parvekelasitus on kytket-
ty osaksi rakennuksen yhtenäistä 
julkisivua jo suunnitteluvaiheessa.

Hilliaho on parvekelasituksen 
tuoman energiansäästön asiantun-
tija, joka on väitellyt aiheesta teknii-
kan tohtoriksi Tampereen teknilli-
sestä yliopistosta. Tänä vuonna il-
mestyy Rakennusinsinööriliiton 
julkaisema kirja parvekelasitusten 
parhaista käytännöistä, jossa Hilli-
aho on pääkirjoittajana.

Tuo energiansäästöä 
Parvekelasituksen valmistuksessa 
syntyvät päästöt on kompensoitu 
keskimäärin 3,3 vuodessa lasituk-
sen käytöstä syntyvillä päästöhyö-
dyillä. Hilliahon laskelmissa yksit-
täisen lasitetun parvekkeen energi-
ansäästö on vuodessa kaikkein va-
rovaisimpienkin laskelmien mu-
kaan 200 kilowattituntia. Suomes-
sa parvekkeista on lasitettu noin 75 
prosenttia ja kun lasketaan yhteen 
nämä noin 600 000 lasitettua par-
veketta, energiansäästöksi saadaan 

jo 120 gigawattituntia. Se vastaa 60 
tuulivoimalan vuosituotantoa. Tällä 
on iso merkitys, kun puhutaan siitä, 
millaisen hiilijalanjäljen yritys jät-
tää maailmaan.

– Parvekelasitus poistaa vetoa, 
joten lasitetuissa asunnoissa oli 
mahdollista alentaa sisälämpötilaa 
asteen verran verrattuna asuntoi-
hin, joissa parvekelasitusta ei ollut.

Tunnistetaanko parvekelasi-
tuksen merkitys ilmaston kannal-
ta merkittävänä, hiilijalanjälkeä vä-
hentävänä ratkaisuna?

– Minulla on se käsitys, että si-
tä ei edelleenkään tiedosteta tar-
peeksi hyvin. Monesti puhutaan 

vain kustannuksista asukkaalle.
Hilliaho muistuttaa, että parve-

kelasitus on yksi harvoja energiate-
hokkuutta parantavia remontteja, 
joista saa kaupan päälle myös asu-
mishyötyä. 

Kehitystyö jatkuu 
Parvekelasitukset ovat keventy-
neet paljon viimeisten kolmen vuo-
sikymmen aikana. Metallin määrä 
lasituksissa on vähentynyt ja kierrä-
tyslasin osuus valmiissa tuotteessa 
on kasvanut 20 prosenttiin. Lumon 
pyrkii toiminnassaan ottamaan ym-
päristön huomioon. 

Yrityksellä on koko tuotteen elin-
kaari käsissään: valmistus, asennus 
ja huolto. Parvekelasituksen kaiken 
materiaalin, eli lasin ja alumiinin, 
voi kierrättää ja käyttää uudelleen 
tuotannossa. Lumonin tehtaalla yli 
95 prosenttia leikkuujätteestä me-
nee uudelleen valmistukseen. 

Hilliahon mukaan markkinajoh-
tajana Lumonilla on myös velvolli-
suus  panostaa tuotekehitykseen. 
Seuraavana kehityskohteena hän 
mainitsee parvekelasituksiin ja ik-
kunoihin integroitavan, ilmeeltään 

yhtenäisen aurinkosuojauksen, jol-
le on kasvava kysyntä. 

Enemmistö kerrostaloasujista 
suhtautuu positiivisesti parvekela-
situksiin, mutta osa miettii kustan-
nuksia. Hilliaho saa toisinaan puhe-
luita taloyhtiöiden puheenjohtajil-
ta, jotka miettivät argumentteja sen 
puolesta, että taloon saataisiin yh-
teisymmärryksellä parvekelasitus. 
Siihen ei Hilliahollakaan ole patent-
tivastausta. Yleensä kuitenkin läm-
mitys- tai jäähdytysenergiansäästön 
kautta tuleva kustannusten alene-
minen on helppo ymmärtää.

Parvekelasitus tuo muutakin 
säästöä. Lasitus suojaa talon julki-
sivua ja sitä kautta talon rakenteet 
pysyvät kunnossa, eivätkä rapistu 
niin nopeasti. Uuden, lasitetun par-
vekkeen käyttöikä on 60– 130 vuot-
ta, joten energiainvestointina par-
vekelasitus maksaa itsensä takaisin. 

Silti Hilliaholle omassa työssään 
kaikkein innostavin asia on mahdol-
lisuus olla mukana torjumassa  il-
mastonmuutosta. 

– Kun puhutaan parvekelasituk-
sen hyödyistä, yhteinen nimittäjä 
on aina ilmasto, Hilliaho toteaa. 

Lumonin henkilöstöjohtaja Kimmo Hilliaho esittelee ylpenä Lauttasaaren Merenkulkijarannan viihtyisää asuinkorttelia, jonka jokaiseeen taloon on asennettu Lumonin parvekelasitukset. 

Parvekkeen lasitus säästää  
sekä energiaa että ilmastoa 

”Lippulaiva-hanke on 
hyvä esimerkki siitä, 
kuinka koko kattoala 
voidaan hyödyntää.”

TEKIJÄT | Päätoimittaja Sini Levisalo | Sisältökoordinaattori Mikko Tammi- 
lehto | Repro Salla-Maaria Syvänen | Toimittajat Anna Gustafsson, Marja 
Hakola, Juha-Pekka Honkanen, Liisa Joensuu, Joona Ranta, Outi Rantala, 
Ritva-Liisa Sannemann, Aino Tiirikkala 

| Kuvaajat Tapio Auvinen, Juha Arvid Helminen, Ismo Henttonen, Joel 
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R uuantuotannolla on 
valtava vaikutus ympä-
ristöön ja ihmisten hy-
vinvointiin. Maailmas-

sa se on kolmanneksi suurin ilmas-
ton kuormittaja, ja Suomessa se ai-
heuttaa yli puolet Itämerta rehevöit-
tävistä päästöistä. Päästöt ovat tur-
hia, jos tuotettu ruoka jää syömättä. 

Ruokahävikiksi kutsutaan ruo-
kaa, joka on alun perin ollut syö-
mäkelpoista, mutta joka päätyy ros-
kiin. Luonnonvarakeskuksen mu-
kaan maailmassa tuotetusta ruuas-
ta noin kolmasosa menee hävikkiin. 
Suomessa hävikin osuus ruokaket-
jussa on noin 15 prosenttia. 

Ilmastonmuutos on noussut tär-
keäksi teemaksi yhteiskunnan ja 

Ruokahävikin vähentä-
misellä on tärkeä rooli 
ilmastonmuutoksen  
vastaisessa taistelussa. 
Kotipizza-ketju karsii 
hävikkiä sekä ympä- 
ristön, yrittäjien että  
asiakkaiden hyväksi.  

teksti ja kuva kotipizza

ympäristön tulevaisuudessa. Ruo-
kahävikillä on siinä ratkaiseva ase-
ma, sillä ruokahävikki tuottaa lähes 
10 prosenttia maailman kasvihuo-
nekaasupäästöistä. Yksittäisistä val-
tioista suuremmat ilmastojalanjäljet 
on vain Kiinalla ja Yhdysvalloilla.

Samalla tietoisuus hävikin seu-
rauksista on kasvanut. Sekä vähit-
täiskauppa, ravintola-ala että ta-
valliset kuluttajat ovat ryhtyneet 
toimenpiteisiin ongelman ratkai-
semiseksi. 

Ravintolat mukana työssä
Ravintola-alalla noin viidesosa ruu-
asta päätyy biojätteeseen. Suomes-
sa tämä tarkoittaa peräti 85 miljoo-
naa kiloa ruokaa vuodessa. Kotita-
louksien jälkeen eniten hävikkiä 
syntyy ravintoloissa.

– Pizzaravintolassa hävikki on 
suhteellisen vähäistä, sillä harva jät-
tää herkkuja syömättä. Suomalai-
sessa kulttuurissa lautanen syödään 
tyhjäksi, kertoo Juha Kinnunen, jo-
ka  on toiminut Kotipizza-yrittäjänä 
Vantaalla vuodesta 1998. 

Pizza syntyi aikoinaan Italias-
sa keinona vähentää ruokahävik-
kiä. Ideana oli lisätä ruuantähteet 
ja juustoa leivän päälle ja paistaa 
ne uunissa ateriaksi.  

Kotipizzassa on tehty pitkään 

työtä ruokahävikin vähentämi-
seksi. Toimitusketjussa hävikkiä on 
karsittu tehokkaan logistiikan, kes-
tävän hankinnan, sopivien pakka-
usten ja digitaalisesti valvotun säi-
lyttämisen avulla. Kun raaka-aineet 
ovat laadukkaita, ruoka tekee kaup-
pansa eikä jää pilaantumaan. 

Hävikkiä syntyy aina jonkin ver-
ran, etenkin ruuan valmistuksessa. 
Pizzaan voi lipsahtaa väärä täyte, 
se voi palaa uunissa tai pizzataiki-
na saattaa kohota kiireessä liikaa. 

Pizza on kehitetty aikoinaan Italiassa keinoksi vähentää hävikkiä.

Myös raaka-aineiden menekki voi 
poiketa ennakoidusta. Tänä vuon-
na Kotipizzassa toteutettiin hanke, 
jossa ravintoloiden ruokahävikkiä 
ryhdyttiin mittaamaan aiempaa tar-
kemmin.

– Jotta hävikkiä voi vähentää en-
tisestään, on sitä mitattava. Usein 
oma asenne ratkaisee.  

Hävikin voi kääntää myös hyö-
dyksi. Ravintoloissa on testattu 
sovellusta, jonka kautta myydään 
alennettuun hintaan pizzoja, jotka 

on saatettu valmistaa vääristä täyt-
teistä tai ylimääräisiksi jäävistä raa-
ka-aineista. Tämä tukee ravintolan 
taloutta, sillä hukkaan mennyt ruo-
ka on menetettyä rahaa.  Hävikin 
vastainen työ jatkuu kehittämällä 
ravintoloiden jätteidenkäsittelyä 
sekä yrittäjien ja työntekijöiden 
koulutusta prosesseihin, pizzante-
koon ja ympäristöasioihin liittyen. 

Huoli ympäristön tilasta 
Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskuksen mukaan suurin osa 
suomalaisista kuluttajista pitää ruo-
kahävikin vähentämistä tärkeänä.

– Ravintolassa kuulee, että kulut-
tajat ovat huolestuneita ympäristön 
tilasta, kertoo Kinnunen. 

Pizzalla käydessään jokainen  
asiakas voi pienillä teoilla ehkäistä 
hävikkiä omalta osaltaan. 

– Valitse ruokahaluun sopiva piz-
zakoko ja syö pizza loppuun. Reunat 
voi vaikka dipata. Viimeisen siivun 
voi ottaa mukaan ja säilyttää kierrä-
tettävässä pizzalaatikossa.

– Ruokahävikin torjuminen ja il-
mastoystävällisten vaihtoehtojen 
tarjoaminen ovat tärkeä osa Koti-
pizzan toimintaa. Minulle vastuul-
lisuus antaa merkityksen työhön. En 
haluaisi olla töissä sellaisessa ketjus-
sa, joka ei välitä ympäristöstä.

Ruoka ei kuulu roskakoriin 
Kotipizzassa on tehty pitkään työtä ruokahävikin vähentämiseksi. Jokainen ketjun asiakas voi jo pienillä teoilla ehkäistä omalta osaltaan hävikin syntymistä. 

Paremmat eväät 
ilmastonmuutoksen 
kohtaamiseen  

Ilmastonmuutos uhkaa koko kahvintuotantoa esimerkiksi Guatemalassa. Guatemala on yksi maista, joissa 
Reilu kauppa auttaa kahvinviljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Köyhimmät ihmiset kärsivät muuttuvasta ilmastosta 
jo nyt. Reilu kauppa auttaa viljelijöitä sopeutumaan  
ilmastonmuutokseen ja saamaan äänensä kuuluviin.
teksti reilu kauppa  kuva sean hawkey 

V altaosa ilmastonmuu-
toksen vastaisesta työs-
tä keskittyy koko ilmiön 
hillitsemiseen: esimer-

kiksi päästöjen vähentämiseen ja 
uusiutuvaan energiaan. Ilmaston-
muutos on kuitenkin osa arkea suu-
ressa osassa maailmaa jo nyt. Ete-
lä-Amerikan vuoristossa on pulaa 
makeasta vedestä, sienitaudit vie-
vät kahvisadot Keski-Amerikassa. 
Mehiläisten määrä vähenee, joten 
hunajaa on vähemmän. Vanhat kas-
vilajikkeet eivät pärjää kuivuudel-
le ja tulville.Nämä ovat esimerkkejä 
haasteista, joita Reilun kaupan tuot-
tajat kohtaavat arjessaan.

– Kun Reilun kaupan viljelijöiltä 
kysytään, mikä on haasteista vai-
kein, vastaus on lähes aina ilmaston-
muutos, kertoo Reilu kauppa ry:n 
toiminnanjohtaja Janne Sivonen.

Kehitysmaissa ymmärretään, et-
tä ilmastonmuutosta pitää hillitä, 

mutta kipeimmin kaivataan hank-
keita, joilla muuttuneeseen ilmas-
toon sopeudutaan.

Apua sopeutumiseen
Reilu kauppa vähentää köyhyyttä 
kaupan avulla. Koska reilummat 
kaupan ehdot eivät yksin riitä vas-
taamaan esimerkiksi ilmastonmuu-
tokseen, tekee Reilu kauppa myös 
kehitysyhteistyötä.

Vuonna 2018 Reilu kauppa ry 
aloitti ulkoministeriön tukemana 
uuden, aiempaa huomattavasti suu-
remman kehitysyhteistyöohjelman, 
joka kestää neljä vuotta. Sen aika-
na muun muassa autetaan ihmisiä 
selviämään ilmastonmuutoksesta.

– Tärkeintä on ollut se, että kas-
vatetaan ihmisten osaamista, ker-
too Reilu kauppa ry:n ohjelmapääl-
likkö Teemu Sokka. 

Viljelijäyhteisöille on tarjottu pal-
jon tietoa eri lajikkeista, paikallises-

ta maaperästä, varjokasveista ja kas-
vien hoidosta. Tämän lisäksi vanho-
ja kahvipensaita sekä muita kasveja 
on vaihdettu uusiin ja kestävämpiin 
lajikkeisiin ja viljelijöitä on koulu-
tettu sadevettä hyödyntävien kaste-
lujärjestelmien rakentamiseen sekä 
maaperän parantamiseen.

Reilu kauppa ry haluaa, että vil-
jelijöillä on paremmat eväät ilmas-
tonmuutoksen edessä. Siihen liit-
tyy myös Reilun kaupan tarjoama 
parempi toimeentulo yleensä. 

– Vähävaraisilla ihmisillä ei vält-

tämättä ole rahaa sukanvarressa, eli 
kun sato menee pieleen, hätä voi ol-
la suuri, Sokka muistuttaa. 

Kaikkien ääni kuuluviin
Usein köyhimmillä ihmisillä on vä-
hiten sananvaltaa maailmassa. Hei-
tä ei välttämättä kuulla päätöksen-
teossa maailmalla, eikä usein edes 
omissa maissaan.

Tästä syystä Reilu kauppa ry:n ke-
hitysyhteistyössä kasvatetaan myös 
yhteiskunnallisia vaikuttajia. Lati-
nalaisessa Amerikassa on käynnis-

V astuullisessa sijoittami-
sessa vältetään ongel-
mia aiheuttavia sijoi-
tuskohteita, mutta im-

pakti-sijoittaja menee pidemmälle.
– Impakti-sijoitus tehdään ai-

noastaan sellaisiin yrityksiin tai 
hankkeisiin, jotka hakevat aktii-
visesti ratkaisuja maailman ongel-
miin. Tällöin sijoittaja on osa ongel-
man ratkaisua, kertoo Taaleri Va-
rainhoidon impakti-sijoittamisen 
sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson.

Yhteiskunnallisena hyötynä voi 
syntyä uusia työpaikkoja ja kote-
ja, parempia oppimistuloksia sekä 
hiilidioksidipäästöjen, sähkön- tai 
vedenkulutuksen vähenemistä. Ky-
se ei ole silti hyväntekeväisyydes-
tä: impakti-sijoittajan tähtäimenä 
on markkinatuotto sijoituksilleen.

Vaikuttavuutta tavoittelevilla yri-

Impakti-sijoitus 
tuo tuoton lisäksi 
hyvän mielen

tyksillä on monia vahvuuksia. Po-
sitiivisella missiolla houkuttellaan 
usein osaavimmat ja motivoitu-
neimmat työntekijät. Yhteiskunta-
kin suhtautuu näihin yrityksiin po-
sitiivisesti: toimintaa vaikeuttavia 
lakeja, asetuksia tai veroja asetetaan 
tavanomaista harvemmin. 

Ennakoitavaa tuottoa 
Taaleri on ollut impakti-sijoittami-
sen edelläkävijä ja keskeinen tuuli-
voimatoimija vuodesta 2010.

– Olemme saaneet uusiutuvan 
energian rahastoillamme aikaan 
merkittävän, noin 1,2 miljoonan 
tonnin CO2-päästövähenemän.

Taalerin uusiutuvien energian 
projektien arvo on nyt lähes miljar-
di euroa. Tämänhetkisten Taalerin 
uusiutuvan energian rahastojen ta-
voitteena on vähentää elinaikanaan 

lisäksi yli 10 miljoonaa tonnia hii-
lipäästöjä. Se vastaa yli miljoonan 
suomalaisen vuosittaisia päästöjä.

Konsernilla on oma Energia-seg- 
mentti uusiutuvan energian sijoi-
tuksia varten. Se kehittää, raken-
taa ja operoi teollisen kokoluokan 
tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita.

– Uusiutuvan energian sijoitus-
kohteemme ovat hyvin mallinnet-
tavissa erikoispiirteidensä tähden: 
niillä on kiinteähintaiset toimitus- 
ja huoltosopimukset sekä pitkäai-
kaiset, kiinteähintaiset energian-
myyntisopimukset. Siksi tuottoa 

Sijoitusjohtaja Pekka Samuelsson vastaa Taaleri Varainhoidon impakti-sijoittamisesta.

Impakti-sijoittaminen tähtää taloudellisen tuoton  
lisäksi mitattavaan yhteiskunnalliseen tai ympäristö-
hyötyyn. Se tunnetaan myös vaikuttavuussijoittami- 
sena, englanniksi impact investing.
teksti aino tiirikkala  kuva joona raevuori 

pystyy ennakoimaan montaa muu-
ta sijoituskohdetta paremmin.

Palvelu piensijoittajille 
Taaleri on laskenut, että noin 3000 
euron tuulivoimasijoituksella voi 
kompensoida keskimääräisen suo-
malaisen hiilijalanjäljen. Sijoitus hy-
vittää jäljen usean vuoden ajan tuu-
livoimalan rakentamisen jälkeen. 

Samuelssonin mukaan tuottoa 
tuulivoimasta voi odottaa puolisen-
toista vuotta rakentamisen aloitta-
misesta. Taalerin tuulivoimasijoi-
tusten vuotuinen keskituotto on 

tähän asti ylittänyt 10 prosenttia.
Taalerilla on Suomen tuulivoi-

mapuistojensa lisäksi jo valmistu-
nut tuulipuisto Serbiassa. Raken-
teilla on aurinkopuisto Jordaniassa 
ja tuulipuisto Ruotsissa, kehitteil-
lä tuulipuistohanke  Teksasin osa-
valtiossa Yhdysvalloissa. Nyt avoin-
na olevan Tuuli IV -rahaston uudet 
tuulipuistot on tarkoitus rakentaa 
Posiolle ja Pyhäjoen Oltavalle.

Syksyn aikana Taaleri avaa myös 
piensijoittajia palvelevan digitaa-
lisen varainhoitoratkaisun, jonka 
osana on impakti-sijoituksia.

sä hanke, jossa sata viljelijää osal-
listuu ilmastonmuutosta käsittele-
vään johtajuuskoulutukseen. Yk-
si heistä on ecuadorilainen Fanny 
Yaucen. Hän on ymmärtänyt, että 
muutos lähtee jokaisesta itsestään.

– Jos me emme muutu, emme voi 
vaatia muutoksia paikallisella tai 
kansallisella tasolla, Yaucen toteaa.

Jos viljelijät saavat äänensä kuu-
luviin, ehkä myös Ecuadorin valtio 
alkaa auttaa Yaucenia ja muita pien- 
viljelijöitä sopeutumaan muuttu-
vaan ilmastoon. 
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Hirrestä rakennettu talo 
sitoo hiilen seiniinsä

Diplomitalomyyjät Jyrki Lepistö ja Olavi Kujanen uskovat, että hirsitalot tulevat näkymään entistä enemmän myös kaupunkimaisemassa.  

A suntomessuilla kävijät 
silittivät Kontion mes-
sutalon seinää niin ah-
kerasti, että seinä kului 

siitä kohtaa.
– Puuta halutaan koskettaa, kos-

ka se on lämmin ja tuntuu miellyt-
tävältä, kertovat Kontiotuote Oy:n 
diplomitalomyyjät Jyrki Lepistö ja 
Olavi Kujanen.

Yli 30 vuotta alalla olleita am-
mattilaisia on helppo uskoa, var-
sinkin kun keskustelua käydään 
Kontion tyylikkään hirsitalon suo-

jissa Espoossa. Sisällä talossa val-
litsee rauhallisen keskittynyt tun-
nelma, ja vaikka katto on korkeal-
la, ei puhe kaiu lainkaan. Moderni 
ja valoisa talo istuu hyvin omako-
titaloalueelle. 

– Hirsitalo lisää tutkitusti hyvin-
vointia. Puu, ja erityisesti Kontion 
käyttämä suomalainen mänty, luo 
kotiin terveellisen sisäilman, es-
tää haitallisten bakteerien kasvua 
ja parantaa unen laatua.

Ei siis ihme, että hirsirakenta-
minen on nostanut viime vuosina 

suosiotaan. Omakotitalojen kohdal-
la hirren suosio ja markkinaosuus 
ovat kasvaneet, ja hirsiarkkitehtuu-
ri on uudistumassa. Hirsirakentami-
nen on tullut myös kaupunkeihin.

Hirsitalo on hiilinielu 
Mutta puu ei ole ainoastaan perin-
teinen ja terveellinen rakennusma-
teriaali. Puulla on painava rooli, kun 
puhutaan ympäristöstä, ilmaston 
lämpenemisestä ja hiilijalanjäljestä. 

– Hirsitalon ostaminen on ilmas-
toteko. Ensinnäkin puu on satapro-

senttisesti uusiutuva materiaali. 
Suomessa puuta riittää, sillä tääl-
lä metsä kasvaa nopeammin kuin 
puita kaadetaan. Lisäksi hirsitalo 
kestää kauan ja vanhenee kauniis-
ti. Sen korjaamiseen ja kunnossa-
pitoon ei kulu juurikaan energiaa, 
Lepistö ja Kujanen toteavat.

Elinkaarensa jälkeen hirsitalo 
voidaan käyttää uudelleen hyödyk-
si: käytetyistä hirsistä voidaan ra-
kentaa uutta tai hirret voidaan polt-
taa energiaksi.

Hirsitalo varaa itseensä energiaa 
lämpimällä ja luovuttaa sitä kylmäl-
lä ilmalla. Kesäkuumalla hirsi puo-
lestaan viilentää huoneilmaa. Tämä 
vähentää huomattavasti lämmitys- 
ja viilennystarpeita.

Kaikkein merkittävin ominai-
suus ympäristön kannalta on kui-
tenkin se, että puu on kasvunsa ai-
kana sitonut itseensä hiilidioksidia 
ilmakehästä. Puut ovat siten erin-
omaisia hiilinieluja: ne sitovat hii-
len runkoihinsa kymmeniksi, jopa 
sadoiksi vuosiksi. Hiili vapautuu 
vasta puiden lahotessa.

Hirsitalon seinissä hiili pysyy si-
toutuneena poissa ilmakehästä, ko-
ko sen elinkaaren ajan.

– Hirsitalon seiniin on varastoi-
tunut enemmän hiiltä kuin sen ra-
kentamisessa vapautuu ilmake-
hään. Esimerkiksi 180-neliöisen 
Kontion omakotitalon ulkoseinis-
sä voi olla varastoituneena jopa 25 
tonnia hiilidioksidia.

Ekologista tuotantoa 
Kontion tehtaan koko tuotantoket-
ju on ekologinen: hirren matkalla 
metsästä taloksi syntyy yli puo-
let enemmän energiaa kuin kuluu. 
Tukki kuljetetaan tehtaalle, saha-
taan, kuivataan ja jatkojalostetaan. 

Tuotteiden valmistuksessa syn-
tyy hakkuujätettä, kuten kutterilas-
tua ja sahanpurua, jotka käytetään 
bioenergiana. Kaatopaikkajätettä ei 
synny lainkaan.

Lämmitykseen ja sähköön kuluu 
Kontion Pudasjärven tehtaalla vain 
noin puolet sivuvirtojen energia-
määrästä.

Kontion hirsiosaamisen ja tuo-
tekehityksen tuloksena markki-
noille on tullut uusi, aidosti pai-
numaton hirsirakenne. Tiukkasyi-
sestä männystä valmistettu Kontio 
SmartLogTM -hirsi on helposti yh-
distettävissä muihin rakennusma-
teriaalihein, esimerkiksi lasiin, ki-
veen, metalliin ja betoniin.

Lepistö ja Kujanen ovat innois-
saan uudesta tuotteesta ja uskovat 
sen inspiroivan suunnittelijoitakin.

– Uusi rakenne optimoi kaikki 
hirren hienot ominaisuudet. Sen 
avulla on mahdollista suunnitella 
entistä nykyaikaisempia ja kaupun-
kimaisemaan hyvin sopivia hirsita-
loja. Eikä enää ei voi ketään pelo-
tella sillä, että hirsitalo painuu ajan 
myötä, Kujanen vakuuttaa.

Kotimaisesta hirrestä  
rakennettu talo on sekä 
terveellinen että ympä- 
ristöystävällinen valinta.  
Tänä päivänä moderni 
hirsitalo on tuttu näky 
myös kaupunkimaisessa 
ympäristössä.  

teksti marja hakola 
kuva joona raevuori 

“
Uusi rakenne  
optimoi kaikki 
hirren hienot  
ominaisuudet. 

T aiteilemme Cityconin 
liiketoiminnan kehittä-
misestä ja vastuullisuu-
desta vastaavan johtajan 

Sanna Yliniemen kanssa kohti Ison 
Omenan vesikattoa. 

Ohitettuamme valtavat kone-
huoneet saavumme näköalapai-
kalle, josta avautuva panoraama 
kertoo kehittyvästä naapurustos-
ta rakenteilla olevine hotelleineen 
ja asuntoineen sekä tulevine uima-
halleineen. Kehityksen tuulista ker-
too myös Ison Omenan katto, sil-
lä se ei ole vain kiinteistön suoja. 
Se on valjastettu tekemään yhteis-

Kun asiakkaiden hyörinä 
täyttää kauppakeskus 
Iso Omenan käytävät, 
katolla pörrää oma huna- 
jainen yhdyskuntansa. 
Mehiläiset ovat vain yksi 
esimerkki siitä, kuinka 
Citycon hyödyntää kaup-
pakeskustensa kattoja.  

teksti liisa joensuu 
kuvat juha arvid helminen

työtä luonnon kanssa, tuottamaan 
energiaa ja asuttamaan pölyttäjiä. 
Huippupaikalla viihtyy peräti 80 
000 mehiläistä.

Asiakkaiden ei tarvitse katon 
asukkeja kavahtaa, sillä ne ovat 
kiinnostuneita vain ympäristön-
sä kukista ja suuntaavat 2–3 kilo-
metrin säteellä eteläisen Espoon 
puistoihin ja puutarhoihin. Ahke-
ra parvi huolehtii luonnon moni-
muotoisuuden säilymisestä. Yhden 
lennon aikana mehiläinen vierai-
lee noin 100 kukassa, ja lentoker-
toja sillä on noin seitsemän vuoro-
kaudessa. Pensaat ja puut tulevat 
pölytetyiksi, mikä varmistaa marjo-
jen, luumujen, kirsikoiden ja ome-
nien syksyisen sadon. 

– Mehiläiset tuottavat sopimus-
tarhaajallemme 50 kiloa hunajaa 
vuodessa. Olemme jakaneet Ompun 
omaa hunajaa joskus kilpailujen pal-
kintona, mutta ainakaan toistaiseksi 
sitä ei ole voinut täältä ostaa. Koke-
musta näistä ympäristön hyvänteki-
jöistä meillä on vuoden verran. Yh-
dyskunta tuntuu olevan sijaintiin-
sa tyytyväinen, sillä se on ehtinyt 
kaksinkertaistua, Yliniemi kertoo. 

Kahden pesän tuntumassa on 
rauhallista. Pian niistä alkaa len-
tää tiedustelijoita kyselemään mil-
lä asialla olemme. Päätämme siir-

tyä ihastelemaan naapurustoa, jo-
ka koostuu 2000 aurinkopaneelista. 

Voimaa auringosta  
Tuulinen päivä tulee tarpeeseen, 
sillä musta katto on kuin paraskin 
paahdealue, kaukana alakerran pa-
ratiisista. Alhaalla kauppakeskuk-
sessa ihmiset matkailevat samaan 
aikaan liukuportaissa ja hisseissä 
tietämättä, että auringolle ahnaat 
paneelit tuottavat vuodessa 400 
megawattituntia sähköä, eli määrän, 

Mehiläisten yhdyskunta tuntuu olevan sijaintiinsa tyytyväinen.
 

jonka hissit ja liukuportaat tarvitse-
vat liikkuakseen. Aurinkovoimaa jää 
vielä sähköautojenkin lataamisen. 

– Rakenname aurinkovoima-
lat myös Espoonlahteen Lippu-
laivaan, Vantaalle Myyrmanniin, 
Vuosaareen Columbukseen, Lah-
teen Trioon sekä Lappeenrantaan 
IsoKristiinaan. Tekniikka kehittyy 
jatkuvasti ja haastaa kokeilemaan 
uutta. Norjassa asennamme Down 
Town -kauppakeskuksen katolle pa-
neelit, jotka sulattavat automaatti-

sesti päälle satavan lumen. 
Cityconin tavoitteena onkin hii-

lineutraalit kauppakeskukset vuo-
teen 2030 mennessä. Energiankulu-
tusta vähennetään ja energiaa tuo-
tetaan enemmän itse.

Pihoja ja ruohokattoja
Espoonlahteen nouseva uusi Lip-
pulaiva vie kattojen hyödyntämi-
sen kaikkein pisimmälle. Kauppa-
keskuksen yhteyteen rakennetaan 
suuri määrä asuntoja ja palveluja, 
ja rinteeseen nousevien rakennus-
ten eri tasoilla sijaitsevat katot tule-
vat toimimaan asuntopihoina ja jul-
kisten palveluiden oleskelualueina. 
Yksi pihoista tulee palvelemaan  päi-
väkotia. Sen leikkipiha levittäytyy 
katolle jopa 300 neliön kokoisena.

– Lippulaiva-hanke on hyvä esi-
merkki siitä, kuinka koko kattoala 
voidaan hyödyntää ja miten voi-
daan tehostaa tilankäyttöä kaupun-
kialueella. Osa katoista on suunni-
teltu ruohokatoiksi. Niiden tehtävä 
on auttaa hallitsemaan hulevesiä, eli 
toimia imeytyskenttinä.

Cityconilla on hyviä kokemuk-
sia myös kaupunkiviljelystä ka-
toilla. Tätä harjoitetaan esimerkik-
si Tukholman tuntumassa sijaitse-
vassa kauppakeskus Jakobsbergs 
Centrumissa.

Huippupaikat hyötykäyttöön  
Mehiläispesiä, aurinkopaneeleja ja leikkipaikkoja. Kauppakeskusten elämä jatkuu katoilla, tietää Cityconin liiketoiminnan kehittämisestä ja vastuullisuudesta vastaava Sanna Yliniemi. 
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Maakaasu on 
tulevaisuutta 

K aasu arkisena energia-
muotona on monel-
le Suomessa eläneelle 
tuttu lähinnä ulkomaan 

reissuilta tai kesämökin keittiöstä. 
Kansainvälisesti tarkasteltuna Suo-
men energiainfrastruktuuri on tässä 
mielessä eriskummallinen. 

Kaasumarkkinat ovat Suomes-
sa huomattavasti sähkömarkki-
noita pienemmät. Meillä kulute-
taan sähköä vuodessa 90 terawat-
tituntia. Maakaasun vastaava luku 
on tästä vain reilu neljännes. Suo-
men energian kokonaiskulutukses-
ta kymmenys tulee maakaasusta. 
Kylmillä leveyspiireillämme kaasun 
arvo nousee suurimpaan arvoonsa 
pakkasilla, kun se voidaan valjas-
taa tasaamaan muista lähteistä tule-
van lämmityksen kulutushuippuja.

Nyt suomalaiset kaasumarkkinat 
ovat murroksessa. Aiemmin kaasu-
yhtiö Gasumin monopolille perus-
tuneet markkinat avautuvat kilpai-
lulle 1.1.2020 – eli vain muutaman 
kuukauden kuluttua.

Luokkansa priimus 
Kaasusta puhuttaessa Suomen 
Kaasuenergia Oy:n toimitusjohtaja  

Mika Palorannalla ei ole syytä vi-
herpesulle.

– Maakaasu on tietysti fossiili-
nen polttoaine. Sen hiilidioksidi-
päästöt ovat kuitenkin vain puolet 
kivihiilen vastaavasta. Ilmaan syn-
tyy huomattavasti vähemmän rikin 
tai typen oksideja kuin kivihiilituo-
tannossa. Puuhakkeen päästöt ovat 
taas aivan yhtä suuret savupiipun 
päästä mitattuna kuin kivihiilenkin 
– elleivät jopa suuremmat, Paloran-
ta muistuttaa.

Tämän vuoksi maakaasu ja eri-
tyisesti biokaasu ovat yhdessä eh-
dottomasti helpoin tie kestävään 
tulevaisuuteen. Maakaasu koostuu 
lähes kokonaan maan sisällä bio-
massan hajoamisesta syntyneestä 
metaanista. Se on fossiilisista polt-
toaineista ehdottomasti puhtain.

Myös globaalit tuulet puhalta-
vat maakaasun puolesta. Saksassa 
on todistettu suurta energiatuotan-
non murrosta, kun valtio on tuke-
nut vahvasti uusiutuvia energian-
lähteitä. Erityisesti ydinvoimasta 
leikkaaminen on kuitenkin johtanut 
maassa kivihiilen polton kasvuun.

– Tarkoitus on ollut hyvä, mutta 
valitettavasti Saksan hiilidioksidi-
päästöt ovat tässä energiakäännök-
sessä kasvaneet.

 Yhdysvalloissa – Donald Trum-
pin hiilimyönteisestä politiikasta 
huolimatta – kaasun myynti on li-
sääntynyt ja energiantuotannon hii-
lidioksidipäästöt vähentyneet. Pa-
lorannan mielestä tämä on merk-
ki siitä, että markkinoilla uskotaan 
maakaasun tarjoamaan kestävään 
tulevaisuuteen. 

    
Hiilidioksidi talteen 
Globaalin ilmastonmuutoksen kan-
nalta oleellisin haaste on ihmistoi-
minnan aiheuttamien hiilidioksi-
dipäästöjen kokonaismäärä. Toi-

sin kuin öljy ja kivihiili, maakaasu 
ei kuitenkaan synnytä muita pääs-
töjä. Esimerkiksi kivihiilen poltta-
misen ilmaan päästämät epäpuh-
taudet, kuten rikin ja typen oksidit 
ja muut pienhiukkaspäästöt, vaati-
vat maailmanlaajuisesti kymmeniä 
tuhansia kuolonuhreja vuodessa.

– Hiilidioksidipäästöjen mini-
mointi ja lopulta niiden neutrali-
sointi on kaasualan innovaatioi-
den ykköstavoite, Paloranta kertoo.

Yksi oleellinen ase taistelussa il-
mastonmuutosta vastaan on energi-
antuotannosta syntyvän hiilidioksi-
din talteenotto. Hiilidioksidia voi-
daan napata talteen niin teollisista 
prosesseista kuin ilmakehästäkin.

Kun hiilidioksidi on eritelty, se 
voidaan yhdistää vedestä saata-
vaan vetyyn. Vetyä voidaan tuot-
taa sähkökemiallisesti elektrolyy-
sillä, jossa tarvittava sähköenergia 
saadaan esimerkiksi tuulivoimas-
ta uusiutuvalla tavalla, silloin kun 
sähkön markkinahinta on riittävän 
alhainen. Vedyn ja hiilidioksidin yh-
distelmällä voidaan taas valmistaa 
synteettisiä polttoaineita – kuten 
juuri metaania eli maakaasua.

– Teknologia synteettisen metaa-
nin tuottamiseen on jo olemassa. Pi-
lottiprojekteja on tehty maailmalla 
ja myös Suomessa, kertoo myynti-
päällikkö Niilo Rossi.

Kun synteettisesti tuulivoimal-
la tuotettua maakaasua poltetaan, 
vapautuu ilmakehään hiilidioksi-
dia. Prosessi on hiilineutraali, kos-
ka vapautuva hiilidioksidi on joko 
ilmakehästä tai energiantuotannos-
ta talteenotettua. Myös synteettisen 
metaanin palaessa ilmaan muodos-
tuu hiilidioksidia. Kun hiilidioksidi 
on niin sanotusti kierrätettyä, eivät 
nettopäästöt kasva lainkaan.

Synteettinen maakaasu on puh-
dasta ja turvallista. Kotimaisella bio-

kaasulla voidaan puolestaan saavut-
taa jo täydellisen hiilineutraali tulos. 
Biokaasua voidaan tuottaa mistä ta-
hansa eloperäisestä raaka-aineesta.

– Teollisuuden sivuvirroista, bio-
jätteestä tai jätevedenpuhdistamon 
lietteistä saatava biokaasu on puh-
dasta energiaa. Se edustaa tulevai-
suuden energia- ja kiertotaloutta 
parhaimmillaan, Paloranta kertoo.

Paloranta ennustaa, että viiden 
vuoden sisään biokaasun käyttö 
uusien innovaatioiden tukemana 
kasvaa huomattavasti. Biokaasun 
lisääntyvää käyttöä seuraa ajalli-
sesti nopeasti – viimeistään kym-
menen vuoden sisään – synteetti-
sesti tuulivoimalla tai muuten uu-
siutuvasti tuotetun vedyn ja metaa-
nin tuotannon lisääntyminen sekä 
maakaasuverkkoihin syöttäminen. 

Maakaasu on tehokas tie 
kestävään tulevaisuuteen. 
Ensi vuonna kaasumark-
kinat vapautuvat, jolloin 
valinnanvapaus lisääntyy 
ja hinnat tippuvat. Asian-
tuntijat uskovat muutok-
sen luovan innovaatioita. 

teksti joonas ranta 
kuva patrik pesonen ja  
jukka lariola 

Olemassa olevat maakaasuver-
kostot ovat hyvä tapa varastoida uu-
siutuvasti tuotettua sähköä. Sähköä 
voidaan varastoida jopa kuukausien 
tai vuosien ajaksi, jos varastoinnissa 
hyödynnetään Latviassa sijaitsevaa 
suurta maakaasuvarastoa.

– Biokaasun käyttämisen lasken-
nalliset päästöt ovat nolla. Samat tai 
jopa suuremmat päästöt nimittäin 
syntyvät, vaikka näitä sivuvirtoja 
tai lietteitä ei prosessoitaisi lain-
kaan, Paloranta sanoo. 

Edessä hybridi tulevaisuus
Maakaasu koskettaa muitakin yh-
teiskunnan alueita kuin koteja ja 
teollisuutta. Yksi näistä on ravin-
tola-ala. Suurissa ammattimaisis-
sa keittiöissä kaasu on ylivoimainen 
suosikki. Helsingissä noin 400 ra-

vintolaa turvautuu energiamuo-
toon, joka mahdollistaa lieden läm-
pötilan portaattoman säädön. 

Kaasu myös liikuttaa suomalaisia 
paikasta toiseen enenevissä määrin. 
Kaasuautojen rekisteröinti Suomes-
sa on kovassa kasvussa. Markkinoil-
la on jo tarjolla muun muassa au-
tojen kaasutankkauksen kiinteään 
kuukausihintaan perustuva malli.

Maakaasualan toimijoiden pu-
heiden perusteella tulevaisuus 
näyttää hybridiltä. Hybridimallis-
sa kahta energianlähdettä yhdiste-
tään maksimaalisen energiatehok-
kuuden saavuttamiseksi. Tässä kaa-
su voi lyödä kättä yhteen sähkön, 
tuulen tai vaikka auringon kanssa.

– Hybridikohteethan eivät ole 
mikään uusi keksintö, muistuttaa 
myyntipäällikkö Timo Jokila.

Jo yli 15 vuotta maakaasuratkai-
suja myynyt Jokila muistelee koh-
teita vuosikymmenten takaa. Esi-
merkiksi Haikon kartano on käyt-
tänyt merivesilämpöpumppuja jo 
80-luvulta lähtien. 

– Pumpuilla lämmitetään ja vii-
lennetään kestävästi. Kun teho-
ja tarvitaan talvella enemmän, ei 
maakaasulle löydy tehokkuudessa 
ja puhtaudessa haastajaa.

Hybridit ovat hinnaltaan kilpai-
lukykyisiä ja tehokkaita. Vaikka 
kaasu seisoisi putkessa vuosikym-
menen verran, ei hävikkiä synny.  

Kiinteistökohtaisissa hybridirat-
kaisuissa vähintään puolet energi-
asta tuotetaan lämpöpumpuilla

– Kun kaasu yhdistetään syviin 
energiakaivoihin, hiilidioksidineut-
raalin energian osuus voi olla jopa 

Myyntipäällikkö 
Niilo Rossi ja 
toimitusjohtaja 
Mika Paloranta 
uskovat avau-
tuvien markki-
noiden tuovan 
alalle kaivattua 
pöhinää. 

Markkinat  
vapautuvat  
n Kotimaan kaasumarkki-
nat avautuvat kilpailulle 
1.1.2020 Gasumin ja venä- 
läiskaasun monopolin 
päättyessä. 

n  Tavoitteena on houku-
tella markkinoille uusia 
kaasun tukkumyyjiä.

n  Kilpailun uskotaan alen-
tavan hintoja ja tuovan 
alalle uusia innovaatioita.

Graffititaiteilija Jouni ”Psyke” Väänänen maalasi Toukolassa sijaitsevan Suomen Kaasuenergian paineenalennuskaapin kylkeen Love-tekstin vastalauseeksi maailmassa vallitsevalle vihalle. 

90 prosenttia. Loput voidaan korva-
ta uusiutuvalla biokaasulla. 

Kaasumarkkinat avautuvat
Tähän asti ainoastaan Gasum on tar-
jonnut kaasua suomalaisille jälleen-
myyjille. Tämä kuitenkin muuttuu 
ensi vuoden alussa, kun maakaasu-
markkinat avautuvat kilpailulle.

– Käytännössä tulemme luulta-
vasti näkemään saman kuin mitä 
sähkömarkkinoilla tapahtui yli 20 
vuotta sitten, Paloranta kertoo.

Kuluttajille muutos näkyy uusien 
kaasun tukku- ja vähittäismyynti-
yhtiöiden ilmestymisenä alalle. 
Kilpailun myötä hinnat laskevat ja 
markkinat piristyvät toimittajaken-
tän monipuolistuessa.

Tähän asti Suomeen on tuonut 
kaasua yksinomaan Gasum Venä-

jän ja Suomen välisen kaasuput-
ken kautta. Ensi vuoden alusta ava-
taan uusi Suomen ja Viron yhdistä-
vä Balticconnector-kaasuputki. Suo-
men Kaasuenergialla markkinoiden 
avautuminen otetaan vastaan ilolla.

– Valmistaudumme kilpailuun 
innolla. Maakaasun hinnoittelua 
tarkistetaan ja koko hinnoittelume-
kanismi monipuolistuu. On mah-
dollista, että myös Suomen Imat-
ran tuontiyhteys Venäjältä vapau-
tuu vielä muillekin, Paloranta avaa.

Paloranta uskoo vahvasti, ettei 
kaasumarkkinoilla – kuten muilla-
kaan aloilla – tule kangistua vanhoi-
hin kaavoihin.

– Saamme pöydälle uusia toimi-
joita ja innovaatioita, jotka vievät 
Suomea ja koko maailmaa kohti kes-
tävämpää tulevaisuutta. 
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Suomalaisella energiaosaamisella voidaan ratkoa ilmastonmuu-
toksen tuomia haasteita maailmalla. Energia-alan teknologian 
ja osaamisen viennillä on vielä paljon potentiaalia kasvaa.
teksti anna gustafsson  kuva patrik pesonen

Suomalaista 
energiaosaamista 
maailmalle

Imatran Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka ja FCG:n projektijohtaja Jarkko 
Olkinuora uskovat Suomen mahdollisuuksiin toimia edelläkävijänä ilmastotaistelussa. 

J uttua riittää, kun Jarkko Olkinuora 
ja Vesa-Pekka Vainikka tapaavat. Ol-
kinuora ja Vainikka ovat työtovereita 
energia-alan konsultoinnista vuosien 

takaa. Yhdessä työuriensa aikana he ovat 
nähneet energia-alaa maailmalla ja Suomes-
sa neljältä vuosikymmeneltä. 

Tällä hetkellä Olkinuora työskentelee 
konsulttiyritys Finnish Consulting Groupissa 
projektijohtajana, työkenttänään erityisesti 
energia-alan osaamisen vienti Itä-Euroop-
paan, muun muassa Ukrainaan ja Keski-Aa-
siaan. Vainikka puolestaan on palannut koti-
seudulleen, missä hän toimii Imatran Läm-
pö Oy:n toimitusjohtajana. Vainikan kaudel-
la Imatran Lämpö on toteuttanut mittavan, 
24 miljoonan euron energiamurroksen, joka 
mallina kiinnostaa myös maailmalla.  

Olkinuoralla ja Vainikalla on yhteinen nä-
kemys siitä, että Suomella on mahdollista 
ottaa globaalisti merkittävä rooli ilmaston-
muutoksen torjunnassa. 

– Pohjoismainen energiapaletti on hiili-in-
tensiteetin alhaisuudella mitattuna 25 vuot-
ta muuta maailmaa edellä. Suomen etuna on 
se, että meillä kylmän ilmaston energiainfra-
struktuuria on rakennettu alusta asti kestä-
västi. Suomalaisella energiateknologialla ja 
-osaamisella voisikin olla nykyistä merkit-
tävämpi potentiaali vientituotteena niihin 
maihin, joissa energiamurros on vasta tule-
vaisuuden suunnitelmissa, Vainikka kuvaa.

Suomesta mallia maailmalle
Olkinuora teki ensimmäisen energiaosaa-
misen vientiprojektinsa heti Neuvostoliiton 
hajottua. Tuolloin hän lähti parantamaan ja 
tehostamaan Irun voimalaitoksen toimintaa 
Tallinnaan. Suomen ja Viron energia-alan 
1990-luvun alun yhteistyön ansiosta poh-
joismainen kaukolämpöjärjestelmä on otet-
tu malliksi kaikkiin Baltian maihin. 

– Suomalainen kaukolämpöjärjestelmä 
on yksinkertainen, mutta luotettava. Alusta 
asti on investoitu niin, että laitteet kestävät 
mahdollisimman pitkään. Vaikka Suomes-
sa ei lähdetty tekemään kaukolämpöjärjes-
telmästä vientituotetta, se kelpaa mallirat-
kaisuksi, Olkinuora kuvaa.

Sekä Olkinuora että Vainikka toivoisivat 
pohjoismaisen energiateknologian viennil-
le suurempaa roolia ilmastonmuutoksen 
torjunnassa. Suomalaisella osaamisella oli-
si annettavaa kestävän kehityksen tavoit-
teiden saavuttamisessa, bioenergian käyt-
töönotossa sekä öljystä ja kivihiilestä irtau-
tumisen tukemisessa. 

Asiantuntijoiden oppimatka 
Olkinuora on asunut ja työskennellyt pit-
kään Venäjällä, mutta viime vuosina hän 
on työskennellyt erityisesti Ukrainassa ja 
Keski-Aasian maissa kuten Uzbekistanis-
sa ja Tadzhikistanissa. Olkinuora kiittelee 
Suomen valtion asiantuntija-apuhankkei-
ta, joiden puitteissa energia-alan osaajia on 
mahdollista kutsua twinning-nimikkeellä 
työvaihtoon ja opintomatkalle Suomeen. 

Yksi matkoista suuntautuu Imatralle, 
jonne Imatran Lämmölle saapuu Suomen 
ulkoministeriön rahoittaman ja Pohjois-
maiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n 
hallinnoiman Finland Ukraine Trust Fund 
-rahoituksen puitteissa ukrainalaisen läm-
pöyhtiön johtoa sekä asiantuntijoita. FCG 
on hankkeen koordinaattorikonsultti.  

– Tämän vuoden huhtikuussa veimme 
Uzbekistanista tulleen asiantuntijaryhmän 
tutustumaan tavallisen, 50-luvulla raken-
netun kerrostalon lämmönjakojärjestel-
mään. Asunto-osakeyhtiöjärjestelmä ja 
siihen perustuvan lämpö- ja sähköratkai-
sun tehokkuus teki heihin vaikutuksen, 
Vainikka kuvaa. 

Meteorologi Natalia Korhonen työskentelee Ilmatieteen laitoksella Helsingin Kumpulassa.

sien kasvitautien ja -tuholaisten leviämisen.
– Kasvitautien ja -tuholaisten riskeistä on 

vain arvioita ja varoitusjärjestelmiä tarvi-
taan, Korhonen toteaa.

Työssään Korhonen tutkii ilmaston tähän- 
astista muuttumista, raportoi siitä, laatii il-
mastoennusteita ja viestii eri yleisöille. Nyt 
tutkijaa työllistää Operandum-projekti, jo-
ka keskittyy Puruveden vesistön suojeluun.

– Me ilmastonmuutostutkijat tuotamme 
skenaarioita siitä, millainen ilmasto tulee 
tulevaisuudessa olemaan. Metsäntutkijat 
laskevat, millaiset metsänhoidolliset ratkai-
sut olisivat parhaita, jottei tulisi niin paljon 
ravinnehuuhtoutumia vesistöihin.

Korhonen näkee valoa teknologia-alojen 
kehityksessä. Järkevät ratkaisut voivat tule-
vaisuudessa säästää energiaa tavoilla, jois-
ta emme vielä tiedä. Tärkeitä ovat energian 
säilöönottomenetelmiä kehittävät, maaläm-
pöä ja maakylmää hyödyntävät teknologiat.

Ilmastonmuutoksen tutkimuksessa olen-
naista on monitieteellinen lähestymistapa. 
Sen parissa työskentelee merkittävä osa 
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöi-
den liitto Loimun yli 14 000 jäsenestä.

Ilmastonmuutosta voidaan hillitä, ja siihen sopeutumiseksi on 
löydettävissä ratkaisuja. Tähän tarvitaan monitieteistä tutkimus-
ta ja siitä ammentavaa poliittista tahtoa.
teksti aino tiirikkala  kuva joona raevuori

T oiveikas. Siltä meteorologi Natalia 
Korhosesta tuntui, kun hän lu-
ki Antti Rinteen hallituksen oh-
jelman. Jo 14 vuotta Ilmatieteen 

laitoksella työskennellyt Korhonen on seu-
rannut, kuinka kaupungit ovat vuosien ajan 
tilanneet ilmastoskenaarioita ja raportteja.

Tutkijoiden työtä on hyödynnetty myös 
nykyisessä hallitusohjelmassa, jossa ilmas-
tonmuutosta on lähestytty monelta taholta. 
Ohjelma jopa alkaa sanalla ilmastonmuutos.

– Nyt tarvitaan maajoukkuehenkeä. Yh-
dessä me ihmiset ilmastonmuutoksen hil-
litseminen ja siihen sopeutuminen toteute-
taan, Korhonen muistuttaa.

Korhonen korostaa, että ilmaston lämpe-
nemiseen on paras puuttua nyt. Tärkeintä 
on fossiilisten polttoaineiden päästöjen hil-
lintä. Kaikki hillitseminen kannattaa, vaik-
ka vain kahden asteen lämpeneminen esi-
teolliseen aikaan verrattuna on epävarmaa.

Uusia viljelykasveja 
Ilmastonmuutos nostaa talven ja kesän läm-
pötiloja Suomessa. Talvet lämpenevät enem-
män, minkä seurauksena entistä suurempi 
osa talven sateista tulee vetenä. Etelään saa-
daan lunta edelleen, mutta aiempaa harvem-
min. Kesien helle- ja kuivuusjaksot yleisty-
vät, samoin rankkasateet. Vuosien väliset 
säävaihtelut kuitenkin pysyvät.

– Maaseudulla tulee varautua veden sääs-
tämiseen ja talteen keräämiseen. Kaupun-
kisuunnittelussa taas on tärkeää varautua 
siihen, että välillä voi tulla paljon vettä.

Maatalous voi hyödyntää entistä poh-
joisemmassa lajikkeita, jotka menestyvät 
nyt Etelä-Ruotsissa tai Baltiassa. Pidempi 
ja lämpimämpi kasvukausi tuo mahdolli-
suuksia myös tuotokkaammille kasveille.

– Eteläisemmät lajikkeet vaativat jalos-
tusta, koska Suomessa on pidempi päivä. 
Kasvinjalostuslaitoksissa eri lajikkeita on 
testattu pitkään. 

Viljelijöiden on jatkossa hyvä viljellä sa-
manaikaisesti useita kasveja varmistaak-
seen, että jokin sato onnistuu.

Ilmastonmuutos mahdollistaa myös uu-

Ilmasto-opas
n Ilmasto-opas tarjoaa konkreet-
tista tietoa muuttuvasta ilmastos-
ta, muutoksen hillitsemisestä ja 
siihen sopeutumisesta.

n Opas esittelee ilmastonmuutok-
sen kuntakohtaisia vaikutuksia eri-
laisten skenaarioiden avulla.

n Oppaan ovat tuottaneet yhteis-
työssä SYKE, Aalto-yliopisto ja  
Ilmatieteen laitos.
WWW.ILMASTO-OPAS.FI

Tietoa muuttuvan 
ilmaston tilasta 

M aanantai-aamuisin 
Suomi herää: koti-
talouksissa sytyte-
tään valot ja ihmi-

set lähtevät liikkeelle. Teollisuus-
laitokset käynnistyvät.

– Sähkönkulutuksen syklisyys 
toistuu ympäri vuoden: kulutus 
on huipussaan aamuisin ja iltaisin, 
arki eroaa viikonvaihteesta, ker-
too Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja  
Tuomas Timonen.

Suomen suurimman vesivoima-
yhtiön johtaja tietää, että sähkön- 
tarpeemme kasvaa – eikä vähiten 
kuluttamiemme laitteiden ja palve-
luiden tähden. Energia-alan megat-
rendi on kaiken energiaan liittyvän 

Suomi pyrkii hiilineut-
raaliuteen vuoteen 2035 
mennessä. Sääalttiiden
uusiutuvien energiamuo-
tojen lisääminen vaatii 
rinnalleen säätövoimaa. 
Puhtaimmillaan sitä   
saadaan vesivoimasta. 

teksti aino tiirikkala  
kuva tapio auvinen 

sähköistyminen. Sähkönkulutus-
ta lisäävät myös ilmastotoimet, joi-
den seurauksena sähköautot yleis-
tyvät ja julkista liikennettä siirtyy 
raiteille.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaa-
tii energiantuotannolta nopeita toi-
mia, jotka perustuvat täysin hiiliva-
paisiin ja päästöttömiin ratkaisui-
hin. Siksi tuuli- ja aurinkovoiman 
osuus kasvaa tulevaisuudessa. Sään 
vaihtelusta riippuvaiset tuuli- ja au-
rinkoenergia eivät kuitenkaan ky-
kene tuottamaan sähköä tasaisesti.

– Säätövoimaa tarvitaan, sillä 
sähkötuotannon tulee jatkuvas-
ti vastata kulutusta. Kantaverkon 
jännitteen on pysyttävä tasaisena.

Vesivoima toimii joustavana re-
surssina vaihtelevalle energiantar-
peelle, sillä veden juoksutuksia voi-
daan tarpeen mukaan lisätä sekun-
titasolta lähtien.

– Vesivoima säätää kulutushuip-
pua. Kemijoki on Suomen suurin 
säätävä joki, Timonen kertoo. 

Sähköpula lähellä 
Tasalaatuista sähköä tuottava vesi-
voima on myös ilmastoystävällinen, 
hiilineutraali säätövoima. Kotimai-
sesta sähköstä 23-24 prosenttia saa-
daan vesivoimasta. Kemijoki Oy:n 
osuus tästä on kolmannes.

Vuosien väliset säävaihtelut vai-
kuttavat vesivoiman tuotantoon: 
sateiset kesät ja runsaslumiset tal-
vet täyttävät vesivarantoja, kun taas 
kuivuus syö niitä. Ilmastonmuutos 
lisää vuosivaihteluita ja siten säätö-
voiman tarvetta.

Vesivoiman rooli on merkittä-
vä myös energiantuotannon poik- 
keustilanteissa ja huoltovarmuu-
den turvaamisessa. Se lähtee kor-
vaamaan tilannetta ensin, jos esi-
merkiksi ydinvoiman tuotannos-
sa tai siirtoyhteyksissä tulee häi-
riö. Näin varmistetaan, että pisto-
rasioiden virta ei ehdy.

– Kemijoella pidetään aina ka-
pasiteettiä toimia myös häiriöti-
lanteessa. Kun muut toimet ehti-
vät korvata sähköntuotantoa, ve-
sivoima palautuu odottamaan jär-
jestelmän seuraavaa iskua.

Heinäkuussa 2018 Suomessa oli 
hetkellinen sähköpula, kun kanta-
verkkoyhtiön muuntoasemalla sat-
tui tulipalo ja räjähdys. Kaksi ydin-
voimalayksikköä tipahti pois ver-
kosta päivän aikana.

– Norjassa ja Ruotsissa oli ollut 
kuivaa. Ja kuinka sattuikaan: Poh-
joismaissa tuuli heikosti. Ensimmäi-
sen kerran historiassa kantaverkko-
yhtiö antoi sähköpulavaroituksen 
keskikesän helteillä. Tilanne oli to-

della kriittinen, Timonen kertoo.
Sähköjärjestelmä saatiin päivän 

aikana tasapainoon vesivoiman 
avulla, ja tilanteesta selvittiin säi-
kähdyksellä. Suomalaisten tuuletti-
met saattoivat jatkaa viilentämistä.

Vesivoima on sähkövarasto
Vesivoiman joustokyvyn korvaa-
jaksi ehdotetaan toisinaan akkuja. 
Timosen mukaan se vaatisi satojen 
miljardien investointeja, valtavasti 
säilytystilaa ja kaivosteollisuuden 
mineraaleja.

– Matemaatikkomme laski, että 
yhden tunnin säätökyvyn korvaa-
minen akuilla maksaisi 300 miljoo-
naa euroa. Lisäksi käytetty akku pi-
tää ladata uudestaan ennen seuraa-
vaa käyttöä. Vesivoima on jo ole-
massa oleva valtava akku, jonka 
palautumiskyky on nopea.

Huoltovarmuuden kannalta tär-
keää on myös se, että vesivoima on 
hajautettua. Suomi ostaa tällä het-
kellä noin neljänneksen sähköstään 
ulkomailta, pääasiassa Ruotsista ja 
Norjasta. Timonen uskoo, että poh-
joismaisen vesivoimasähkön saa-
tavuudesta tulee jatkossa entistä 
enemmän kilpailua, kun siirtoyh-
teydet Pohjoismaista ja Baltiasta 
Keski-Eurooppaan ja Iso-Britan-
niaan lisääntyvät.

– Mikä sen hinta tulee olemaan, 
kun Ruotsi pyrkii samalla vähentä-
mään ydinvoimatuotantoaan?

Timonen korostaa, että ilmaston-
muutoksen hillintä vaatii hiilipääs-
töjen vähentämisen lisäksi energi-
ansäästöä ja energiatehokkuuden 
lisäämistä. Kuten Kemijoen vael-
luskalakantojen palauttamisenkin 
kohdalla, avain on laajamittainen, 
kaikkien sidosryhmien yhteistyö. 

Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen korostaa, että ilmastonmuutoksen hallinta vaatii hiilipäästöjen vähentämisen lisäksi energiansäästöä ja energiatehokkuuden parantamista. 

Päästötöntä voimaa vedestä  
Tiesitkö  
sähköstä? 
n Yli 70 prosenttia Suo-
messa tuotetusta vuoro-
kautisesta säätösähköstä 
on vesivoimaa.

n  Pohjoismainen pörssi-
sähkö myydään Nord Poo-
liin, jossa sen hinta mää-
räytyy.

n  Teholtaan Suomen suu-
rin vesivoimalaitos on 
Imatrankoskessa.
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suunnittelussa ja valmistuksessa 
käyttämällä vain yhtä muovilaatua.

– Muovin kieltäminen ei ole rat-
kaisu, vaan on luotava uusia keino-
ja kiertotalouden toteuttamiseksi. 

Hiilineutraaliuteen tähtäävän tavoitteen saavuttaminen on Borealiksen energiapäällikkö Jari Salosen ja toimitusjohtaja Salla Roni-Porasen mukaan täysin mahdollista.

Energiatehokkuus vauhdittaa  
matkaa hiilineutraaliuteen 

Borealiksen tuotantolai-
tokset levittäytyvät laa-
jalle alueelle Kilpilahdes-
sa kymmenen muun yri-

tyksen kanssa. Aluetta halkovat 
putkistot kuljettavat raaka-aineita 
yritysten välillä ja tuovat niille sy-
nergiaetuja.

– Tarvitsemme yhteistyötä naa-
purissa toimivien yritysten kanssa 
ympäristövaikutusten vähentämi-
seksi, katsoo yhtiön toimitusjohta-
ja Salla Roni-Poranen.

Tuorein yhteisponnistus on pian 

Muovilla on merkittävä 
rooli ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä. Borealis 
Polymers Oy tavoittelee 
hiilineutraaliutta vuoteen 
2045 mennessä. Yhtiö  
on laatimassa tiekarttaa 
päästäkseen tavoitteeseen. 

teksti ritva-liisa sannemann 
kuva ismo henttonen

valmistuva voimalaitos, joka on oi-
va esimerkki kiertotalouden tärke-
ydestä. Voimala hyödyntää paikal-
lisia jätevirtoja ja vähentää alueen 
ulkopuolelta tulevien fossiilisten 
raaka-aineiden käyttöä.  

Kehityksellä tuloksia 
Suomen kemianteollisuus tavoit-
telee hiilineutraaliutta reilussa 25 
vuodessa. Borealiksen tiekartassa 
on lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
tähtäimen toimenpiteitä.

– Olemme parantaneet laitosten 
luotettavuutta järjestämällä koulu-
tuksia ja kehittämällä henkilöstön 
osaamista jatkuvan parantamisen 
hengessä, kertoo energiapäällikkö 
Jari Salonen.

Osaamisen kehittäminen ja toi-
mintatapojen muuttaminen on puo-
littanut soihdutuksien määrän suu-
rimmassa tuotantoyksikössä, eli ole-
fiinituotannossa. Borealis-konserni 
on myös investoinut järjestelmälli-
sesti ympäristöystävällisiin ratkai-
suihin ja energiansäästöön Por-
voon toimipaikassa. Uusia teknii-
koita otetaan käyttöön viiden vuo-
den välein seisokkien yhteydessä.

Yrityksessä on meneillään lukui-
sia energiansäästöhankkeita. Par-
haana Roni-Poranen pitää projektia, 
jossa olefiinituotantoon suunnitel-
laan isoa krakkausuunia, jolla kor-
vattaisiin pari pienempää. Moderni 
tekniikka merkitsee energiansääs-
töä ja samalla hiilidioksidipäästö-
jen vähentymistä. Vireillä on myös 
hanke, jossa tavoitteena on ottaa tal-
teen soihtuun meneviä virtauksia ja 
hyödyntää hiiltä höyryntuotantoon. 

Borealis on sitoutunut vapaaeh-
toiseen energiansäästösopimukseen 
vuodesta 2003 alkaen. Vuoteen 2030 
mennessä käytetystä sähköstä puo-
let on määrä olla uusiutuvaa säh-
köä ja energiatehokkuuden on tar-
koitus parantua 20 prosentilla.Bo-
realis, Neste ja pääkaupunkiseudun 
energiayhtiöt selvittelevät parhail-
laan hukkalämmön hyödyntämis-
tä kaukolämmön tuotannossa. Salo-
sen mukaan hukkalämpö voisi kat-
taa noin neljänneksen pääkaupun-
kiseudun kaukolämmön tarpeesta.

Uusia syöttöaineita 
Biopohjaisten raaka-aineiden käyt-
töä tutkitaan yhtenä vaihtoehtona 

hiilidioksidipäästöjen vähentämi-
sessä. Hiilineutraalien ratkaisujen ja 
uusien teknologioiden löytämisek-
si tarvitaan yhteistyötä muiden ke-
mianjättien, asiakkaiden ja toimit-
tajien sekä yliopistomaailman tut-
kijoiden kesken.

– Hiilineutraaliuden saavutta-
minen vuoteen 2045 mennessä on 
kova tavoite, mutta ihmiskunta on 
aina löytänyt ratkaisuja mahdotto-
milta tuntuviin ongelmiin, Roni-Po-
ranen toteaa toiveikkaana. 

Muovia tulisi käyttää niissä koh-
teissa, joissa se on selvästi muita 
materiaaleja parempi. Esimerkiksi 
autoteollisuudessa muovit vähen-
tävät polttoaineen kulutusta ja sa-
malla ilmastopäästöjä. Useissa lää-
ketieteellisissä sovelluksissa muovit 
ovat korvaamaton vaihtoehto. Ruo-
kapakkauksissa ne takaavat säily-
vyyden ja hygieenisyyden. Juoma-
vesi- ja sanitaatioverkostoissa muo-
vi on kestävä materiaali, joka vähen-
tää merkittävästi vesihävikkiä.

Yhtiö investoi muovien kierrä-
tykseen liittyvään tutkimukseen. 
Lopputuotteen kierrätettävyys ha-
lutaan ottaa huomioon jo tuotteen 

Säästöä  
energiaan
n Borealiksen tavoitteena 
on parantaa energiatehok-
kuutta 20 prosenttia vuo-
teen 2030 mennessä ver-
rattuna vuoteen 2015.

n  Porvoon yksiköllä on oma 
energianhallintajärjestelmä. 
Laitosten energiatehok-
kuutta seurataan jatkuvasti.

n  Toimipaikalla toteute-
taan jatkuvasti energiate-
hokkuutta parantavia 
investointihankkeita. K uluttaja tekee kaupassa 

ilmaston ja ympäristön 
kannalta tärkeitä valin-
toja. Viljelijä taas tekee 

niiden perusteella omia ratkaisu-
jaan pellolla. Yhdessä näistä syntyy 
maatalous, jossa on siis kyse kulut-
tajan ja viljelijän kumppanuudesta.

Niina Mayer pitää miehensä Phi-
lippin kanssa luomukarjatilaa Lem-
päälässä. Heidän tavoitteenaan on 
tuotantotapa, joka tekee hyvää 
luonnolle, eläimille ja ihmiselle. 
Maataloutta on paljon parjattu il-

Tiesitkö, että suomalaisen 
tomaatin vesijalanjälki on 
90 prosenttia pienempi 
kuin espanjalaisen? Ku-
luttajan ruokakaupassa  
tekemillä ratkaisuilla on 
iso merkitys ympäristön 
ja ilmaston kannalta.  

teksti outi rantala 
kuva outi neuvonen

mastonmuutoksen aiheuttajana, 
mutta Mayerin mukaan siellä pii-
levät myös ratkaisun avaimet.

– Haluamme jakaa tietoa muil-
lekin siitä, mitä luomukarjatilalla 
tehdään ja miten parjattu lehmä voi 
olla ratkaisemassa ilmastoasioita. 
Nurmiin perustuvalla tuotannolla 
on mahdollisuus sitoa paljon hiiltä 
maaperään, Mayer toteaa.

Kohti ympärivuotista satoa
Luonnonvarakeskuksen erikois-
tutkija Juha-Matti Katajajuuri tut-
kii ruokajärjestelmän kestävyyttä, 
ja muun muassa ruokien sekä yk-
sittäisten tuotteiden hiilijalanjäl-
kiä. Usein näkee kotimaisen ruu-
antuotannon ongelmaksi nostetta-
van sen, että tuotantokausi on niin 
lyhyt. Katajajuuren mukaan kasvi-
huoneet ovat menossa yhä enem-
män kohti ympärivuotista tuotan-
toa myös Suomessa.

– Uusilla ratkaisuilla päästään 
Suomessa talvellakin jopa parem-
piin satoihin kuin Etelä-Euroopas-
sa, Katajajuuri kertoo. 

Samaan aikaan kasvihuoneto-
maattiemme keskimääräinen hiili-

jalanjälki on saatu puolitettua.
– Tätä on edistänyt esimerkik-

si uusiutuvan energian käyttö kas-
vihuoneiden lämmönlähteenä. Yk-
sittäiset tilat pääsevät samalle hiili-
jalanjäljen tasolle kuin esimerkiksi 
Almeriassa. Muiden kestävyyste-
kijöiden osalta kotimainen tuotan-
to peittoaa tuonnin mennen tullen.

Katajajuuren tutkimuksissa on 
löytynyt erityispiirre suomalaises-
sa ruoantuotannossa. Runsaiden 
vesivarojen takia Suomella on mer-
kittävä etu kaikissa elintarvikkeis-
sa. Suomessa kasvatetun tomaatin 
vesijalanjälki on 90 kertaa pienem-
pi kuin Espanjassa.

Hiilijalanjäljissä on eroja 
Ruoantuotannon yhteydessä nou-
sevat usein esiin negatiiviset vaiku-
tukset, kuten vesistöjen rehevöity-
minen ja kasvihuonepäästöt. Näi-
hin on Suomessa pyritty vaikutta-
maan tukijärjestelmien kautta, li-
säksi useat viljelijät ovat tehneet 
omia ympäristöystävällisempiä rat-
kaisujaan. Kun luonto voi hyvin, ta-
louskin voi paremmin.

– Puhe ruuantuoantonnosta on 

usein liian yksinkertaista, vaikka ky-
seessä on monimutkainen systeemi. 
Kestävässä ruoantuotannossa vil-
jellään myös nurmea. Maata kuoh-
keuttamassa meillä kasvaa puna- ja 
valkoapila. Kun on nurmea ja apiloi-
ta, on myös järkevää, että mukana 
on märehtijä, joka hyödyntää ihmis-
ravinnoksi kelpaamatonta nurmea.

Mayer on huolissaan monimuo-
toisuuden heikkenemisestä. Eläin-
ten laiduntamisella ja nurmea vil-
jelemällä tuetaan maatalousympä-
ristön monimuotoisuutta. Lanta 
houkuttelee hyönteisiä, jotka tuo-
vat mukanaan lintuja, mikä tuo li-
sää elonkirjoa. 

Kun puhutaan lihantuotannosta, 
Katajajuuri toteaa, että suomalaisen 
ja tuontinaudanlihan hiilijalanjäl-
kien välillä ei ole merkittävää eroa, 
mutta kotimaisessa on puolensa.

– Suomessa iso osa naudanlihas-
ta kasvatetaan lypsykarjavasikasta. 
Kun lypsylehmät hyödynnetään li-
hana, niin keskimäärin naudanlihan 
hiilijälkemme on pienempi kuin glo-
baalisti. Sademetsäalueella laidun-
tanut ja siellä soijaa syövä nauta ai-
heuttaa suurimman hiilijalanjäljen.

Kun lannoitus mukautetaan  
maantuottokykyyn, ei synny yli-
määräistä ravinnekuormaa. Uusil-
la tekniikoilla pystytään karjanlan-
nasta erottelemaan typpi- ja fosfo-
rilannoitejakeita, jolloin ravinteita 
pystytään kierrättämään myös tilan 
ulkopuolella.

– Nurmen viljely ja säilörehun-
tuotanto on meidän haastavissa 
viljelyolosuhteissamme yksi keskei-
nen tuotantomuoto, jonka naudat 
sitten hyödyntävät. Lisäksi laidun-
tamisella saavutetaan suuri hyöty 
monimuotoisuuden kannalta.

Luomuviljelijänä Mayer liputtaa 
luonnonmukaisen alkutuotannon 
puolesta.

– Kun ei käytetä kemiallisia lan-
noitteita, ei aiheuteta kemikaali-
kuormaa esimerkiksi pohjaveteen.
Luontoa ei saisi pitää itsestäänsel-
vyytenä, Mayer toteaa.

Mayerin tila on mukana maaseu-
tuverkoston Puhdas valintakysymys 
-kampanjassa, jossa halutaan nostaa 
esiin sitä, että suomalaisilla tiloilla 
tuotetaan ruokaa entistä ympäris-
tö- ja ilmastoystävällisemmin. Se on 
yksi syy suosia kotimaista ruokaa. 

Nina ja Philipp Mayerin Philippin omistamalla Mantereen tilalla kiinnitetään erityistä huomiota eläinten hyvinvointiin. Tuotantotapa tekee hyvää luonnolle, eläimille ja ihmiselle. 

Maatalous on kuluttajan ja 
viljelijän kumppanuutta 
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T avarapyörä kaartaa py-
sähdyksiin Kemin kes-
kustassa ja kasvisravin-
to-ohjaaja Tarja Sipilä 

pysäköi kulkuneuvonsa Yhdessä 
ry:n ulko-ovelle. Korissa on kaup-
pojen lahjoittamia kasviksia, jotka 
olisivat hiukan nahistuneina muu-
ten matkanneet biojätteeseen. Ruo-
anlaittoon ne ovat edelleen sopivia, 
kuten jälleen kerran kemiläiset op-
pivat Sipilän vetämissä sosiaalisen 
keittiön kokoontumisissa.

Sipilän työ on osa Kemin kaupun-
gin Vihreä ja kestävä Kemi –hanket-
ta. Projektipäällikkö Eija Kinnunen 
ylistää Sipilän keittiötaitoja.

– Ruoka valmistetaan ja nauti-
taan yhdessä, joten tilaisuudet ovat 
todella kysyttyjä.

Sosiaalinen keittiö on osa Kemin 
kaupungin poikkeuksellisen vahvaa 
heittäytymistä ilmastonmuutoksen 
vastaiseen taisteluun. Kansliapääl-
likkö Jukka Vilén kertoo, että ilmas-
totyön kivijalkana on selkeä sitou-
tuminen: Kemi sai toisena kaupun-

Vihersertifikaatin sitomana 
uudelle kehityspolulle

kina Suomessa ISO14001:2015 –ym-
päristösertifikaatin. Hän arvioi, et-
tei sen harvinaisuus ole sattumaa.

– Nyt ulkopuolinen arvioija seu-
raa jatkuvasti mitä olemme saavut-
taneet ja edellyttää ilmastotyön 
määrän ja laadun jatkuvaa paran-
tamista. Selvitysten perusteella 
kaupungit eivät oikein uskalla tä-
hän ryhtyä, mutta taidamme muu-
tenkin olla omalla tavallamme hul-
luja, kun laitoimme itsemme tällai-
seen löysään hirteen, Vilén jatkaa.

Vilén laskee, että sertifiointi on 
maksanut palkkioineen noin 50 000 
euroa ja sen työstäminen oli kahden 
ihmisen kokopäivätyö. Hänen mie-
lestään on jo nyt selvää, että pää-
tös kannatti.

– Koko prosessissa on monta 
asiaa, jotka tukevat kaupunkiorga-
nisaation johtamista ja työskentelyä 
ympäristöasioiden ulkopuolellakin. 
Esimerkiksi jatkuva parantaminen 
on juuri sitä lean-ajattelua, jota ha-
luamme muutenkin tuoda toimin-
takulttuuriimme.

Se on myös tehokas kirittäjä, joka 
pitää kaupungin päätetyllä polulla.

– Sertifikaatti antaa rönsyilyä es-
tävät raamit. Nyt ilmastotyö on tiu-
kasti hallinnassa ja sillä on päättä-
jien tuki, Kinnunen huomauttaa.

Jäähyväiset muoville
Juuri nyt Kemin ilmastotyössä koh-
taavat suurhankkeet ja arkinen toi-
minta. Kemin Energian suunnitte-
lema biovoimalaitos lisäisi energia-
puun käyttöä, jolloin turpeen osuu-
den vähentyessä hiilidioksidipääs-
töt vähenevät kolmannekseen. 

Kemi on myös sitoutunut vä-
hentämään muovin käyttöä mer-
kittävästi: hiljattain kaikista kau-
punkiorganisaation roskakoreista 
poistettiin muovipussit. Tuloksena 
vuosittaista säästöä tulee 26 000 jä-
tekassin verran. 

Entä seuraavaksi? Säännöllisiin 
auditointeihin on löydyttävä jat-
kuvasti uusia tekoja. Vilén ja Kin-
nunen kertovat, että  kestävän elä-
mäntavan edistämistä tehdään nä-
kyvämmäksi kaupunkilaisille.

– Ehkä rakennusmääräyksissä 
tullaan edellyttämään puiden sääs-
tämistä tontin raivauksessa, tai as-
faltin sijaan harkitaan ruohokiveä 
parkkipaikkojen materiaalina. Kai-
kessa tulisi miettiä ympäristön kan-
nalta järkeviä tekoja, Vilén sanoo.

Kemin kaupunki halusi varmistaa ettei sitoutuminen 
kestävän kehityksen edistämiseen jää vain puheeksi. 
Nyt ulkopuolinen kirittäjä vaatii mitattuja tuloksia.
teksti juha-pekka honkanen  kuva joel karppanen

Kasvisravinto-ohjaaja Tarja Sipilän työ on osa Kemin kaupungin ponnis-
teluja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. 

Toimintaperiaate ”metsäs-
tä ja metsään takaisin” on 
Porvoon Energialle paitsi 
kiertotaloutta myös ym-

päristöystävällinen tapa hoitaa tuo-
tannon jätehuoltoa.

– Vaihtoehto olisi kaatopaikka, 
toimitusjohtaja Patrick Wackström 
toteaa ja lisää, että se olisi yhtiön 
ympäristöarvojen vastaista, mut-
ta myös kalliimpi ratkaisu.

Porvoon Energian kaukoläm-
mön- ja sähköntuotantolaitosten 
kattiloissa käytetään tekniikkaa, 
jossa polttoaine joutuu tekemisiin 
leijutushiekan kanssa. Leijupetin 
hiekka vaihdetaan säännöllisin vä-
lein, eikä sitäkään viedä kaatopai-
kalle, vaan hiekka menee uusio-
käyttöön maanparannusaineeksi 
ja maisemointitöihin.

Savukaasuista otetaan tuhkan li-
säksi talteen myös jäännöslämpö, 
jota hyödynnetään johtamalla se 
kaukolämpöjärjestelmään.

Wackström ei epäröi kuvata Por-
voon Energiaa kokoluokkansa ym-

Kiertotaloutta 
parhaimmillaan

päristöystävällisimpiin kuuluvana 
energiayhtiönä Suomessa.

– Täytämme jo nyt EU:n vuodelle 
2050 asettamat ympäristötavoitteet 
– vuosikymmeniä etuajassa. Olem-
me lähes täysin hiilineutraali yhtiö.

Lisää uusiutuvaa energiaa
Keskimäärin noin 95 prosenttia Por-
voon Energian tuottamasta kauko-
lämmöstä on uusiutuvaa sekä pääs-
tötöntä. Valtaosa siitä täyttää maail- 
man ainoan ympäristömerkityn 
EKOenergian kaikista tiukimmat 
kansainväliset kestävyyskriteerit.

– Ympäristöystävällisen ener-
giantuotannon edelläkävijänä py-
rimme järjestelmällisesti pienentä-
mään ekologista jalanjälkemme in-
vestoimalla biolämpövoiman lisäk-
si vesi-, aurinko- ja tuulivoimaan 
sekä käyttämään paikallisia palve-
luntuottajina yhteistyökumppa-
neinamme, Weckström vakuuttaa. 

Yhtiössä katsotaan, että paikal-
linen ja alueellinen tuotanto yh-
distettynä olemassa oleviin kau-

kolämpö-, sähkö- ja tietoliikenne-
verkkoihin luovat hyvät mahdolli-
suudet uusiutuvan energian osuu-
den edelleen kasvattamiseen. Esi-
merkiksi hukkalämmön hyödyntä-
minen yhdistettynä erilaisiin varas-
toratkaisuihin luovat hyvät puitteet 
jatkokehitykselle.

– Tätä työtä haluamme teh-
dä yhdessä asiakkaidemme kans-
sa, Wackström vakuuttaa ja viit-
taa Energiateollisuuden tekemään 
selvitykseen, jonka mukaan vuo-
teen 2030 mennessä jopa viidennes 
kaukolämpöverkkojen lämmityse-

Porvoon Energian biolämpövoimalaitoksissa Tolkkisissa käytetään polttoaineena puuhaketta.

Porvoon Energian Tolkkisten biolämpövoimalaitosten 
polttoaine tulee metsistä. Tuotannossa syntyvä tuhka 
uusiokäytetään palauttamalla se metsiin lannoitteena.
teksti rolf gabrielsson  kuva niko laurila 

nergiasta tulee hukkalämpöä hyö-
dyntämällä. 

Vastuullisuus edellä 
Porvoon Energian omistaja, Por-
voon kaupunki, on uudessa stra-
tegissaan nostanut ympäristöön 
liittyvät asiat sekä yhteiskuntavas-
tuun keskeiseen rooliin.

– Meillä ne ovat olleet ja ovat 
vahvasti jatkossakin toimintam-
me tärkeitä perusarvoja.

Toimintaa ohjaavana arvona 
yhteiskuntavastuu näkyy muun 
muassa ei-tuotannollisilla, alueel-

lisilla ympäristöinvestoinneilla se-
kä vuosittaisilla, paikallisilla tuilla 
lapsi- ja nuorisotyölle, urheilulle, 
taiteelle ja kulttuurille.

– Haluamme olla asiakkaidemme 
lähellä ja heille luonnollinen valinta.
 

“
 
Täytämme jo nyt 
EU:n asettamat 
tavoitteet.

Gasmetin tuotepäällikkö Emilia Jyrkiäinen ja markkinointipäällikkö Nenne Nordström uskovat entistä tarkemman päästömittauksen voimaan taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Jotta ympäristölle haitalliset 
päästöt saadaan minimoitua, 
tulee meidän tietää, mitä il-
massa oikein on. Tämä pätee 

niin teollisuuden päästöjen kuin 
ympäristössä luonnollisten pro-
sessien myötä syntyvien kaasujen 
kohdalla.

Uudet päästömittausratkaisut 
mahdollistavat aiempaa kunnian-
himoisemmat ilmastotavoitteet. 
Mittausteknologian kehittyminen 
onkin avainasemassa taistelussa il-
mastonmuutosta vastaan.

– Totuus on, että ilman luotet-
tavaa päästömittausta ja teknolo-

Teollisuuden tiukentuvat 
päästörajat sekä ilmaston 
tila peräänkuuluttavat 
tarkemman päästömit-
tauksen perään. Gasmet 
Technologies toimittaa 
mittausratkaisuja teolli-
suudenalojen ja ilmaston 
tutkimuksen käyttöön. 

teksti joonas ranta 
kuva gasmet

giaa, ei myöskään päästörajoja voi-
da alentaa, kertoo päästömittaus-
ratkaisuja teollisuudelle ja tutki-
mukseen toimittavan Gasmet Tech- 
nologies Oy:n markkinointipäällik-
kö Nenne Nordström.

Tehtaiden ja tuotantolaitosten li-
säksi esimerkiksi jätteenpolttolai-
tosten vaatimuksia määrittää suu-
relta osin laki. Ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttaville toi-
minnoille tarvitaan aina ympäris-
tösuojelulain mukainen, tehdas-
kohtainen ympäristölupa.

Lisäksi eri kasvihuonekaasuil-
la on omat luonnolliset päästö-
lähteensä. Metsät, suot, pellot ja 
esimerkiksi vesistöt voivat toimia 
lähteinä tai nieluina. Muun muas-
sa maanmuutostöissä on tärkeä 
tietää, miten työ vaikuttaa alueen 
luonnollisiin kasvihuonekaasu-
päästöihin.

Vientiä Amazonille asti 
Gasmet Technologies on ainoa 
suomalainen teollisen mittakaa-
van päästömittausratkaisujen val-
mistaja ja toimittaja. Maailmanlaa-
juisesti yritys on toimittanut jo yli 
4000 laitetta asiakkailleen. Alansa 
huippuna tunnetun yrityksen tek-
nologiaa voi löytää aina arktisilta 
alueilta Amazonille asti.

Mittausteknologialla voidaan 
varmistaa, että sitä käyttävän teh-
taan tai muun laitoksen päästöt 
noudattavat niin sanottua teolli-
suuspäästödirektiiviä, eli IED:tä 
(Industrial Emissions Directive). 
Erilaisten toimialojen erityispiir-
teisiin taas vastataan toimialakoh-
taisilla BAT-vertailuasiakirjoilla ja 
jäsenmaita sitovilla BAT-päätelmil-
lä. Päätelmät määrittävät parhaat 
käyttökelpoiset tekniikat, joilla ny-
kyisiä päästötasoja matalammat 
päästöraja-arvot voidaan saavuttaa 
sekä toimialakohtaiset BAT-päästö-
tasot, joiden mukaan ympäristölu-
vat jäsenmaissa määritellään.

– Eri toimialoilla on omat erikois-
piirteensä myös päästöjen suhteen. 
Tämä on myös huomioitu regulaa-
tiossa. Kattotason pyrkimys on silti 

sama: ilmastolle haitallisten pääs-
töjen leikkaaminen entistä tehok-
kaammin, Nordström painottaa. 

Suuria voimalaitoksia koskevat 
BAT-päätelmät julkaistiin 2017. Uu-
sina päästömittausvaatimuksina on 
muun muassa jatkuvatoiminen elo-
hopean mittaus yli 300 megawatti-
tunnin laitoksille sekä ammoniakin 
jatkuvatoiminen mittaus SCR- se-
kä SNCR-järjestelmiä käytettäessä.

– Suurilla voimalaitoksilla on 
siirtymäaikaa jäljellä vielä kaksi 
vuotta, jonka aikana laitokset päi-
vittävät esimerkiksi puhdistus- tai 
päästömittausteknologiaansa pää-
telmien mukaisiksi, täsmentää tuo-
tepäällikkö Emilia Jyrkiäinen.

Jätteenpolttoa koskevat BAT- 
päätelmät hyväksyttiin viime ke-
säkuussa.

– Vuonna 2023 päättyy myös jät-
teenpolttolaitosten siirtymäaika. 
Yhtenä uutena asiana BAT-päätel-
missä on mukana päästömittaus-
vaatimus myös elohopealle, Jyr-
kiäinen jatkaa. 

Tuloksia mittaamalla 
Ilmastonmuutoksen kannalta oleel-
lisimman yhdisteen, hiilidioksidin, 
lisäksi Gasmetin teknologia tunnis-
taa ja mittaa yli 400 eri kaasua. Ja 
havaittavien komponenttien mää-

rä vain kasvaa.
– Jokaisella kaasulla on oma sor-

menjälkensä. Kun kaasu on tiedos-
sa, voidaan se lisätä asiakkaan niin 
sanottuun kaasukirjastoon. Sitten 
kaasun pitoisuus voidaan määrit-
tää tarkasti. Uutta laitetta ei tarvi-
ta, vaan kyse on pienestä ohjelmis-
tomuutoksesta. Tehtailla ja tutki-
muksessa, Jyrkiäinen avaa.

Mittaukset parantavat myös työ-
turvallisuutta. Esimerkiksi pitkän 
matkan suljettuna kulkeneet rahti-
kontit voivat sisältää ihmiselle vaa-
rallisen korkeita kaasupitoisuuksia. 
Pahimmillaan kontin avaaminen ai-
heuttaa vakavia oireita taia jop hen-
genvaaran lastin purkajalle. Onnet-
tomuuksien välttämiseksi konttien 
sisäilma on suositeltavaa mitata en-
nen avaamista.

– Päästömittaaminen on muuta-
kin kuin vastuullisuutta ja reagoin-
tia säädöksiin. Jo nyt useat yrityk-
set julistavat päästöjensä vähene-
mistä vuosiraporteissaan, Nord-
ström toteaa.

– Suomalaiset voivat olla eri-
tyisen ylpeitä siitä, että ilmaston-
muutoksen ehkäisemisen kannal-
ta näinkin ratkaisevassa asemassa 
olevaa teknologiaa valmistetaan ja 
kehitetään kotimaisin voimin, Jyr-
kiäinen ja Nordström iloitsevat. 

Päästöt kuriin mittaamalla 

“
Ilman luotettavaa 
päästömittausta 
ja teknologiaa 
ei päästörajoja  
voida alentaa.  
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