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Teknologiateollisuuden jalanjälki:
Suorat päästöt ja niiden vähentäminen
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS JAKAUTUU RATKAISUJEN PERUSTEELLA
KOLMEEN PÄÄSEKTORIIN

Metallinjalostus
• Metallimalmien ja
teollisuusmineraalien
louhinta
• Metallien jalostus

Valmistava teollisuus
• Kone- ja
metallituoteteollisuus
sekä kulkuneuvojen
valmistus
• Elektroniikka- ja
sähköteollisuus

Palvelut
• Tietotekniikka
• Suunnittelu ja konsultointi
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SUORAT PÄÄSTÖT OVAT 7 % SUOMEN CO2-PÄÄSTÖISTÄ
Yli 90 % toimialan suorista päästöistä syntyy metallinjalostuksen arvoketjussa
Metallinjalostuksen arvoketjun

Valmistavan teollisuuden, ICT:n ja palveluiden

suorat päästöt ovat 3.8 MtCO2e (2017)

suorat päästöt ovat 0.065 MtCO2e (2017)
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Lähde: Tilastokeskus
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YHTEISIÄ JA TOIMIALAKOHTAISIA RATKAISUJA ON RUNSAASTI
Suuri osa teknologioita yhdistää teknologiateollisuuden sektoreita; osa on sektorikohtaisia

Valmistava
teollisuus

Metallinjalostus
Vaihtoehtoiset pelkistimet
(biohiili tai vety)
metallinjalostuksessa
Koneiden ja laitteiden
sähköistäminen
CO2 talteenotto ja
hyödyntäminen

Vähähiiliset raakaainelähteet

ICT/palvelut

Hukkalämmön ja liikeenergian talteenotto
Energiatehokkaat
moottorijärjestelmät
Kevyet materiaalit ja rakenteet
Koneiden uusiovalmistus
Materiaalia lisäävä valmistus

Sähköistäminen
Automaatio

Energiatehokkuusparannukset

Uudet liiketoimintamallit

Yhteinen pohja

Sisäisen logistiikan
ratkaisut
Hukkalämmön hyödyntäminen
ICT:n energiatehokkuus
Vähähiilisen sähkön
hankinta
Kiertotalous
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”Opetusniukka” tekoäly
Vihreät pilvipalvelut ja
sumupalvelut
Energiatehokas 5G ”Massive
MIMO”
Datakeskusten mitoittaminen
alle piikkikapasiteetin ja
tehokas marginaaliratkaisu

Digitalisaatio
Sivuvirtojen hyödyntäminen

Rakennusten energiatehokkuus
Energian kulutusjoustoteknologiat
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HYBRIT-hanke, jossa on kehitetty vetypelkistykseen perustuva teräksen
valmistusprosessi. Vähentää yli 90 % teknologiateollisuuden päästöistä.

Executive summary

TEKNOLOGISEN KEHITYKSEN VAUHDITTAMINEN

R&D (Research and development) laajennettava muotoon RDD&D (Research, development, demonstration and
deployment) uusien teknologioiden kaupallistamisen vauhdittamiseksi

Julkiset
hankinnat

Fokus: vähähiiliteknologioiden kaupallistaminen,
levittäminen ja massatuotanto

TKI
LÖYDÖS
Uusi ratkaisu
havaitaan

MARKKINAKOSKETUS
Ensimmäinen myyntiversio

HYPPY
Scale-up

Vienti

TUOTE
Tuotteistettu
ratkaisu

AIKAINEN VAIHE
Testattu, pilotoitu

HYÖDYKE
Laajalti käytössä,
hyödyntämiselle
ei teknisiä esteitä
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Kaivokset/metallinjalostus

TRL
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Valmistava teollisuus
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ICT/palvelut
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Kaivokset ja metallinjalostus
1. Vähähiiliset raaka-aineet
metallinjalostuksessa, esim. biomassa
koksin vaihtoehtona pelkistimenä
2. Vetypelkistys metallinjalostuksessa
3. Vähähiilisen sähkön hankinta
4. Sähköistäminen: kaivoksen koneet
5. Biopolttoaineet, polttoainemuutokset
kaivosten sisäisessä logistiikassa
6. Energiatehokkuusparannukset
7. Digitalisaatio
8. Sivuvirtojen hyödyntäminen (esim. kuonan
hyötykäyttö)
9. CCS/CCU
10. Synteettisten polttoaineiden valmistus
Valmistava teollisuus
11. Käyttövoimaratkaisut, esim.
energiatehokkaat moottorijärjestelmät
12. Hukkalämmön hyödyntäminen
13. Liike-energian talteenotto
14. Uudet materiaalit ja rakenteet
15. Uudenlaiset prosessit, esim. 3D-tulostus
16. IoT-sensorit
ICT/palvelut
17. Energiatehokkaampi/”opetusniukka” tekoäly
18. Energiatehokkaammat pilvipalvelut
19. Energiatehokkaammat sumupalvelut
(fog/edge computing)
20. Energiatehokas 5G ”Massive MIMO”
21. Keskusten mitoittaminen alle
piikkikapasiteetin ja tehokas
marginaaliratkaisu
22. Hukkalämmön hyödyntäminen
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PÄÄVIESTIT

Ei helppoja keinoja
Sähkön saatavuus ja hinta
ratkaisevat

Globaali markkina ja ajattelu
olennaista

• Energiaintensiiviselle teollisuudelle energia on yksi merkittävimpiä kulueriä. Energiansäästö
on suora rahasäästö.
➔ Helpot keinot on jo pitkälti käytetty. Yksin nykyprosesseja parantamalla päästöt vähenevät
vain rajallisesti.
• Vaikka monia teknisiä ratkaisuja voidaan esittää, nojaa suuri osa todella merkittävistä
teknisistä keinoista sähköistämiseen.
➔ Vähähiilisen sähkön hinta ja saatavuus määrittävät sen, toteutuvatko suuret
päästövähennykset. Vähähiilinen sähkö voi tulevaisuudessa olla yhä merkittävämpi
vetovoimatekijä teollisuuden sijoittautumiselle.
• Suomalaiset yritykset ja niiden toimipaikat kilpailevat globaalisti. Merkittävät investoinnit
varsinkin alkuvaiheessa kalliimpiin, vähäpäästöisiin teknologioihin eivät tapahtune ilman
julkista tukea.
➔ Globaalin markkinan vuoksi kokonaisuutta on ajateltava globaalista
näkökulmasta.Toisaalta kysyntä teknologiateollisuuden tarjoamille vähäpäästöisille ratkaisuille
on myös globaali.

Elinkaari ja kädenjälki
korostuvat

• Koko teknologiateollisuudelle (tai sen yksittäiselle toimialalle) ei voida esittää yhtä ratkaisua
yritysten äärimmäisen heterogeenisyyden vuoksi. Suorista päästöistä pääosa syntyy
metallinjalostuksessa, ja elinkaari- ja kädenjälkiajattelu on tuotava keskiöön kaikilla
toimialoilla..
➔Päästöjen pienentämisen on tapahduttava monessa kohtaa arvoketjua, ja uudenlaisten
materiaalien ja tuotantoprosessien tarve on selkeä.

Energiaintensiivisyys
nousussa ICT:ssä

• ICT-sektorilla, erotuksena muihin tässä työssä tarkasteltaviin sektoreihin, huima ja jatkuvasti
kiihtyvä kehitys on johtanut energiankulutuksen ja osittain –intensiteetin nousuun,
➔ Päästöjen vähentäminen ei pysy perässä yhtä helposti kuin kypsemmillä aloilla, ja syklit
ovat paljon lyhyempiä. Päästövähennykset ja -kustannukset ovat äärimmäisen vaikeita
ennakoida, kun moni ratkaisu on TRL 1-3. Sen sijaan osaamistarve ja vientipotentiaali ovat
mielenkiintoisia.
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Teknologiateollisuuden kädenjälki
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TEKNOLOGIATEOLLISUUS MAHDOLLISTA MERKITTÄVÄT PÄÄSTÖVÄHENNYKSET
Suuri osa välttämättömistä ratkaisuista päästöjen vähentämiseen koko yhteiskunnassa kehitetään
teknologiateollisuuden yrityksissä
• Teknologiateollisuuteen sisältyy teollisuutta, jolla on suuret suorat
kasvihuonekaasupäästöt, joiden vähentäminen on lähtökohta.
• Suurelta osin teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut toimivat
välttämättöminä teknologiasyötteinä talouden muilla sektoreilla –
maa- ja metsätaloudessa, energiasektorilla, metsä- ja
kemianteollisuudessa, liikenteessä, kaupan alalla, rakentamisessa ja
rakennuksissa ja niin edelleen.
• Erityisesti tuotantoteknologiat, jotka tarjoavat sähkönkulutukselle
joustomahdollisuutta, edistävät sähkömarkkinan vähähiilistymistä.
• Yli sektorirajojen ulottuvan T&K-yhteistyön tukeminen on olennaista
sekä uuden liiketoiminnan synnyttämiselle että
päästövähennysratkaisujen kehittämiselle.

Kaikilla talouden sektoreilla tarvitaan
teknologiateollisuudessa tuotettuja ratkaisuja
päästöjen vähentämiseen
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Teknologiateollisuuden
omien päästöjen
vähentäminen

Teknologisten innovaatioiden
kehittäminen ja kaupallistaminen muille
sektoreille
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Vuosittain globaalisti
tarvittavat
lisäinvestoinnit 1,5
asteen polun
toteuttamiseksi

830
MRD USD

Lähteet: IPCC Special Report on Global Warming of 1,5 C ja European Commission
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Euroopan vihreän
kehityksen
investointiohjelma
vuoteen 2030

1000
MRD EUR

-816 Mt CO2-ekv/a
potential

-499 Mt CO2-ekv
since 1990

-6 Mt CO2-ekv/a
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Kiertotaloudella voidaan vähentää raskaan
teollisuudenpäästöjä 59 % vuoteen 2050 mennessä.

Esimerkiksi kaikki
Outokummun Tornion
tehtaan tuotteet on tehty
70-90 prosenttisesti
kierrätetyistä
materiaaleista, ja ovat
elinkaarensa jälkeen taas
täysin kierrätettäviä.

Lähde: https://www.outokumpu.com/en/sustainability/product-stewardship/stainless-steel-life-cycle

Case: HOFOR Energiproduktion A/S
Valmet’s solution: Biomass-fired power boiler main environmental benefit

-70%
-1 200 000 t

annual CO2 emissions of
Copenhagen city*

annual reduction

2 500 000
Significantly reducing nitrogen
and sulphur oxide emissions
which are harmful to human
health, trees and plants.
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flights
Copenhagen
– New York
with Airbus A380

* In 2015, total annual CO2 emissions of Copenhagen city (area of 580,000
inhabitants) were 1.73 Mt including emissions from buildings, transportation
and waste. Source: Compact of Mayors (2017).

Case: OptiConcept M modular board and paper production line
A completely new, modular way to build a board or paper machine with
Savings in energy,
water and raw-materials

Built-in safety
and usability

Smaller carbon footprint
through compact design

Safe and easy daily operations:

30%

70% fewer stairs

lower energy consumption
compared to average

compared to conventional machine

Up to

40% less
hall space
Up to

Less fiber through
light-weight end product

30%
Saving in fresh water
consumption
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85%

430 000 kg

fewer platforms compared to
conventional machine

less CO2 emissions

Safe daily maintenance

Corresponds to a car
driving around the world

no need to remove walkway parts
during fabric changes or other
maintenance work

61 times

Kiitos!
Sähköposti: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi
Puhelin: 040 – 550 7706
Twitter: @HSoimakallio
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