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Vihreän siirtymän haasteita

Resurssien 
riittävyys

Ympäristöhaasteet YhteiskuntarauhaPandemia Yhteiskuntarauha
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hiilineutraaliudesta uusi kiinnepiste 

EU Fit for 55 -paketti Ilmastolain päivitysSuomen ilmasto- ja 
energiastrategia

COP26 Glasgow
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ICT-ratkaisujen 
ilmastotehokkuus 

olennaista

Kiinteistön 
energiaremontti 

leikkaa 
hiilijalanjäljestä jopa 

60–90%

Digikaksonen luo 
perustan uusille 

palveluille

80 % teollisuuden 
päästöistä linkittyy 

kiertotalouteen
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SSAB:n Raahen terästehtaan investointien aikaistaminen nopeuttaa 
merkittävästi päästövähennyksiä teknologiateollisuudessa ja koko 

Suomessa
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TIEKARTTA 2020 PÄIVITYS 2022

+50 % enemmän 
päästövähennyksiä 

jo vuonna 2030

-80 % 
päästövähennys 

vuonna 2035
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Teknologiateollisuuden päästöjä voidaan alentaa yli 80 % vuoteen 2035 
mennessä. Alan tuottamilla ratkaisuilla on lisäksi huomattavan suuri 

ilmastokädenjälki, joka kasvaa jatkuvasti. 

2010
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Kädenjälki kasvaa arvoketjun mukana -

vuotuinen potentiaali yli 70 MtCO2
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1. Raaka-aineet ja energia: 

ruostumaton teräs, 

metsäkoneet

2. Valmistus ja jalostus: 

Fossiiliton teräs, laitos- ja 

tehdassuunnittelut, IoT-ratkaisut

5. Lorem ipsum… 6. Lorem ipsum…

Vientipotentiaali

näkyy koko 

arvoketjussa

1. Raaka-aineet ja energia: 

ruostumaton teräs, 

metsäkoneet, 

bioenergiateknologia

3. Käyttö ja logistiikka: 

Energiatehokkaat 

rakennukset ja liikenne, 

tietoliikenne, nosto- ja 

siirtolaitteet

2. Valmistus ja jalostus: 

Fossiiliton teräs, laitos- ja 

tehdassuunnittelut, 

IoT-ratkaisut

4. Kierrätys: Polttoaineet, 

vedenpuhdistus, akut, 

tekstiilit, teknologia

Potentiaali 

näkyy koko 

arvoketjussa

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2035



CO2 KÄDENJÄLKI
Tausta

Jäteveden käsittely kuluttaa tyypillisesti 30 to 60% kunnan 
energiankulutuksesta. Laitosten prosessiendigitaalisella 
optimoinnilla voidaan siten saavuttaa merkittävää 
energiansäästöä ja edelleen päästövähennyksiä. 

Case

Älykäs vesihuoltojärjestelmä, joka käyttää prosessien optimointiin 
ennakoivaa tiedonhankintaa ja mahdollistaa reaaliaikaisen prosessin 
ohjauksen ja energianhallinnan.

Suunnittelun kädenjälkivaikutus

Noin 45% biologisten jätevedenpuhdistamoiden tarvitsemasta 
energiasta kuluu ilmastuksessa käytettävissä puhaltimissa. 
Älykkäillä ennakointi-, ohjaus- ja seuranta-algoritmeilla 
saavutetaan keskikokoisella jv-puhdistamolla 427 tCO2/a 
päästövähennys. 

Muut hyödyt

Älykäs vesihuoltojärjestelmä varmistaa kohtuuhintaisen ja 
turvallisen vesihuollon ja vähentää kuormitusta vesistöihin. Älykäs 
vesihuoltojärjestelmä voi osaltaan auttaa myös tulvariskien 
hallinnassa. 

Esimerkki: Älykäs vesihuoltojärjestelmä

Kädenjälkivaikutus näkyy myös muilla tavoin

Biodiversiteetti ja 
ravinnekuorman 

vähennys

931.8.2022 SKOL

Hukkalämpöjen 
talteenotto ja 

sektori-
integraatio

Turvallinen ja 
kohtuuhintainen 
vesi asukkaille

Älykkäillä ennakointi-, ohjaus- ja seuranta-algoritmeilla 
saavutetaan päästövähennys, jonka suuruus on 

427 tCO2 ekv. vuodessa

verrattuna perinteiseen biologiseen jv-puhdistamoon.



Kiertotalous lähtee suunnittelusta
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Kiertotalouden liiketoimintamalleista yritykset hyödyntävät eniten tuote-elinkaaren pidentämistä ja näkevät 
suurimman potentiaalin resurssitehokkuuden ja kierrätyksen liiketoimintamallissa

Teknologiateollisuuden tunnistamat mahdollisuudet kiertotaloussiirtymässä

20,5 %

18,1 %

49,4 %

66,3 %

47,0 %

25,3 %

9,6 %

19,3 %

34,9 %

45,8 %

49,4 %

Emme toistaiseksi hyödynnä mitään liiketoimintamallia

Jakamisalustat

Tuote palveluna

Uusiutuvuus

Resurssitehokkuus & kierrätys

Tuote-elinkaaren pidentäminen

Tällä hetkellä käytössä olevat kiertotalouden liiketoimintamallit Kiertotalouden liiketoimintamallit, joissa nähdään suurin potentiaali

Lähteet: Kiertotalouden taustakysely Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille (2021; N=83)
Huomiot: kiertotalouden liiketoimintamallit on kuvattu tarkemmin liitteissä
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• Tulevaisuudessa kaupungeilla on merkittävä rooli myös luonnon 
monimuotoisuuden ylläpitäjinä.

• Luonnon monimuotoisuus on olennaista ekosysteemipalveluille, joita 
ovat esimerkiksi hiilen sidonta, pölyttäminen ja puhdas ilma. 
Biodiversiteetin köyhtymisen myötä luonnon kyky tuottaa 
ekosysteemipalveluita heikkenee. 

• Kaupungissa viheralueet muun muassa imevät tulva- ja hulevesiä ja 
puut suojaavat paahteelta. Urbaani luonto myös parantaa ilmanlaatua ja 
vaimentaa kaupunkimelua.

• Ekosysteemipalvelut sekä alueille ominaiset luonnon ominaispiirteet ja 
arvokas lajisto otetaan huomioon jo maankäytön suunnittelun 
alkuvaiheessa. Näin pystytään säilyttämään myös alkuperäistä, alueelle 
ominaista lajistoa. 

• Käytännössä se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, etteivät kaupunkimetsät 
jää kaavoituksessa yksinäisiksi keitaiksi, vaan ne kytkeytyvät kaupungin 
ulkopuolisiin metsiin, jolloin eläimet pääsevät vapaasti liikkumaan ja 
geenien vaihto eri populaatioiden välillä pysyy yllä.

• Suunnittelussa on varmistettava, että kaupunkiympäristöstä löytyy 
sopivia paikkoja myös pölyttäjille ja muille eläimille, esimerkiksi 
valjastamalla joutomaita nykyistä parempaan käyttöön.

BIODIVERSITEETIN HALLINTA: CASE KAUPUNKISUUNNITTELU



Rakennetaan 
työkaluja ja turvaa 
riskien ja 
aineettomien 
oikeuksien hallintaan

Tuetaan pilotointi- ja 
demonstraatio-
hankkeita, joilla 
kehitetään teollisen 
mittakaavan 
ratkaisuja

Edellytetään 
julkisissa 
hankinnoissa 
digitaalista ja 
vihreää siirtymää 
edistäviä 
ratkaisuja.

Varmistetaan sujuvat 
viranomaisprosessit, 
jotka vauhdittavat 
investointeja. 
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Digivihreä kasvu varmistetaan panostamalla vähähiilisyys- ja 
kiertotalousratkaisuihin, digitalisaatioon ja TKI:hin sekä 
varmistamalla hankkeiden sujuva luvitus.

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2035



Kiitos!

Kiertotalousohjelman 2035 aineistot ladattavissa verkossa:
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-kiertotalousohjelma-
kasvua-mainetta-ja

Vähähiilisyystiekartta-aineisto ladattavissa verkossa: 
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-vahahiilitiekartta-
ratkaisuja-ilmastohaasteeseen

Biodiversiteetin hallinta -aineisto ladattavissa verkossa: 
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-
biodiversiteettiohjelma-tavoitteena-turvata-ja

Vastuullisuuslinjaukset ladattavissa:
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-
vastuullisuuslinjaukset-vastuullisuus-menestyvan

Lisätietoja

Sähköposti: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi
Puhelin: 040 – 550 7706
Twitter: @HSoimakallio
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Kestävän kehityksen tavoitteet


