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Globaalit megahaasteet ja muuttuva 

toimintaympäristö
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Nykypäästöillä 
jäljellä oleva 
maailman 
hiilibudjetti 
kulutetaan alle 
10 vuodessa

Jäljellä oleva 
hiilibudjetti

300
GtCO2

40
GtCO2

Nykyiset 
vuotuiset 
päästöt

1
astetta

Lämpötilan 
nousu

https://www.hs.fi/talous/art-2000008292125.html


Puolet 
maailman 
BKT:sta on 
riippuvaista 
luonnosta

50
%

Elinympäristöjen 
heikentymisen 
aiheuttamat 

päästöt
1.000.000

menetettyä 
lajia

Joka kahdeksas laji 
kuolee sukupuuttoon 
lähivuosikymmeninä 

4
mrd tn 
CO2/a



Käytetyistä 
luonnonvaroista 
vain pieni osa 
kierrätetään tai 
käytetään 
uudelleen

9
%

Ihmiskunnan 
kulutukseen 

tarvitaan 
keskimäärin 1,75 

maapalloa, 
suomalaiset 

tuplasti enemmän

80
mrd tn

Globaali raaka-
aineiden kulutus on 

kasvussa

3,8
maapalloa



8

Resurssien 
riittävyys

Ympäristöhaasteet YhteiskuntarauhaPandemia Yhteiskuntarauha
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• Valtiot 

– Kiina (2060), Etelä-Korea (2050), Japani (2050), Etelä-Afrikka (2050), 
Yhdysvallat (2050), Kanada (2050), EU (2050), Australia (2050), Intia 
(2047)

– Tavoitteiden kattavuus jopa 80 % maailman taloudesta  

• Yritysten hiilineutraaliustavoitteiden tuplaantuminen Suomessa 
ja maailmalla 2020

• Sääntely lisääntyy: COP26, EU FF55, kansallinen ilmasto- ja 
energiastrategia, ilmastolaki, EU biodiversiteettistrategia, 
vastuullisuuslainsäädäntö,…

• Sijoittajien ja pankkien hiilineutraaliustavoitteet

• Maailman suurin varainhoitaja BlackRock, USA:n suurin pankki JP Morgan 
Chase, Suomessa mm. Nordea (pk-yritysten suurin lainoittaja)

• Teknologia halpenee voimakkaasti (päästötön sähkö, akut, vihreä 
vety, ei-eläinpohjaiset proteiinit)

Toimintaympäristön nopea muutos: 
hiilineutraaliudesta uusi kiinnepiste, kiertotalous, 
biodiversiteetti ja yritysvastuu tulossa 



Korona Aftermath –selvitys 2021:

Uuden normaalin skenaariot esittävät vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia
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KasvuTaantuma

COVID toimii 

piristysruiskeena 

digitalisaatiolle ja 

vähähiilisiä 

teknologioita otetaan 

käyttöön, saaden 

aikaan positiivisen 

rakennemuutoksen 

ja runsaasti 

investointeja

Digivihreä 

kiihdytyskaista

COVID rauhoittuu 

jo 2021, mutta 

talouden 

palautuminen 

kestää 2-4 vuotta 

läpi useiden eri 

ajureiden 

yhteisvaikutusten

Hidas

palautuminen

Palkankorotusten ja 

inflaation epäsuhta 

johtaa työmarkkina-

kriisiin. Vero / tuki-

balanssin kehitys ja 

lainarahoitus 

Suomessa muita  

maita heikompaa

Stagnaatio ja kilpailu-

kyvyn menetys

COVID laantuu 2021 

alkuun mennessä, ja 

talous sekä yritykset 

palaavat nopeaan 

kasvuun. Vuoden 2020 

taloushäiriöiden 

takaisinmaksu kestää 

kuitenkin pitkään

Nopea 

palautuminen

Vientimaiden 

protektionismi ja 

valuuttojen sekä 

valtioiden vakaus luo 

merkittäviä ongelmia 

viennille ja 

hankintaketjuille

Lokalisoituminen

Pitkittynyt COVID luo 

yksittäisiä suuria, tai 

useita rinnakkaisia 

kriisejä, kuten esim. 

kysynnän romahdus, 

deflaatio, epävakaa 

inflaatio, osakemarkki-

nakriisi ja pankkikriisi

Moniulotteinen 

kriisi



Mitkä seuraavista tekijöistä ovat taustalla aiheutuneisiin 

haasteisiin (voit valita useamman):
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Kaikki Teollisuus Palvelualat 0-50 51-250 251-500 yli 500

Tuotteemme ovat pakotelistoilla Asiakkaamme ovat pakotelistoilla
Logistiikkahaasteiden vuoksi emme pysty toimittamaan tilauksia Pankki/maksuliikenne pakotteet
Joku muu syy, mikä?

Lähde: jäsenkysely, huhtikuu 2022
Vastausten lukumäärät per ryhmä:
Kaikki: 229, Teollisuus: 199, Palvelualat: 30, 0-50: 108, 51-250: 89, 251-500: 12, yli 500: 20.

Osuus yrityksista, jotka valitsivat ko. vaihtoehdon
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Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti prioriteetteja

Vaikutus liiketoimintaan kasvaa
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Mineraalisten raaka-
aineiden saatavuus

Puhtaan energian 
saatavuus

Uusiutuvien raaka-
aineiden saatavuus

Energian hinta

Investointien 
lupavarmuus

Yritysvastuu:
Huolellisuusvelvoite

Materiaalien 
jäljitettävyys

Logistiikan toimivuus

Logistiikan 
kustannukset

Standardit 

Biodiversiteetin 
hallinta

Kemikaalien hallinta



Kestävän kehityksen tavoitteellinen 

edistäminen
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TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KIERTOTALOUSOHJELMAN KESKEISET  
TAVOITTEET  2035 :
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OSAAMINEN

Kiertotalousosaamisen 
kehittyminen 

läpileikkaavasti osaksi 
asiantuntijoiden tietotaitoja

YHTEISTYÖ

Yritysten ja muiden 
toimijoiden välisen 

yhteistyön lisääntyminen 
toimialan sisällä sekä yli 

toimialarajojen

LIIKEVAIHTO

Toimialan yritysten 
liikevaihdon kasvu (€)

RESURSSI-
TUOTTAVUUS

Resurssien tuottavuuden 
kaksinkertaistaminen; 
lähtötasona vuosi 2015

KIERTO-
TALOUSASTE

Materiaalien 
kiertotalousasteen 

kaksinkertaistaminen

LUONNONVARAT

Luonnonvarojen kestävä 
käyttö: materiaalien 

elinkaaren pidentäminen

PÄÄSTÖT

Päästöjen 
vähentäminen

(MtCO2-e)
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KIERTO-
TALOUSASTE

Materiaalien 
kiertotalousasteen 

parantaminen (CMU)

PÄÄSTÖT
Päästöjen 

vähentäminen
(MtCO2-e)

RESURSSI-
TUOTTAVUUS

Resurssien tuottavuuden 
parantaminen (BKT/DMC) 

LUONNONVARAT
Luonnonvarojen kestävä 

käyttö: materiaalien 
elinkaaren pidentäminen
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• Strateginen ohjelma perustuu jäsenten tarpeisiin ja osaamiseen

• Tavoitteena on tehdä jäsenyritysten tekemää työtä näkyväksi sekä 
vahvistaa Teknologiateollisuuden asemaa kestävän arvonluonnin 
teemojen suunnannäyttäjänä.

• Selvityksen, tiekartan ja oppaan laadinasta on vastannut työryhmä, 
jossa oli mukana 15 jäsenyritystä eri sektoreilta. 

• Sisältö on laadittu kirjallisuusselvityksenä, jäsenhaastetteluin sekä 
kaikille jäsenille avoimissa työpajoissa, joissa konsulttina Ecobio Oy.

Ohjelma koostuu toisiaan täydentävistä osista:

1. Biodiversiteettilinjaukset 

2. Selvitys biodiversiteettiä koskevista sääntelystä 

3. Tavoitteet biodiversiteetin hallinnalle vuoteen 2050 saakka 

4. Opas yrityksille biodiversiteetin hallinnan käytännön toimista

Teknologiateollisuuden strateginen 
biodiversiteettiohjelma

15



Teknologiateollisuuden ilmastotyön 
vaiheet strategiakaudella 2019–2023

163.5.2022 Teknologiateollisuus

Kestävä arvonluonti uuden strategian kärkiteemaksi (2018)

Ilmasto- ja energialinjaukset (3/2019)

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2035 (9/2019–6/2020)

Työkalut ja kehitysohjelmat yrityksille (2020–2023)

Seuranta ja jatkokehitys (2022–2023)



CASE vähähiilisyystiekartat
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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

-80 % 
päästövähennys jo 

vuonna 2035



HYBRIT-hanke, jossa on kehitetty vetypelkistykseen perustuva teräksen 
valmistusprosessi. Vähentää yli 90 % teknologiateollisuuden päästöistä Suomessa.
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ICT-ratkaisujen 
ilmastotehokkuus 

olennaista

Kiinteistön 
energiaremontti 

palveluna voi leikata 
hiilijalanjäljestä jopa 

60–90%

Digikaksonen luo 
perustan teollisuuden 

uusille palveluille

80 % teollisuuden 
päästöistä linkittyy 

kiertotalouteen



Suomalaisen teollisuuden erityispiirre on 

kädenjälki, joka on monta kertaa suurempi 

kuin koko Suomen päästöt.

Kädenjäljellä tarkoitetaan tuotteiden tai 

palveluiden aikaansaamia positiivisia 

ilmastovaikutuksia käyttäjälle.
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22-6 Mt CO2-ekv/v

-816 Mt CO2-ekv/a 
potentiaali

-499 Mt CO2-ekv 
kumulatiivisesti 
vuodesta 1990



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

Vientipotentiaali 

näkyy koko 

arvoketjussa

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2035
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Teknologiateollisuuden päästöjä voidaan alentaa yli 80 % vuoteen 2050 
mennessä. Alan tuottamien ratkaisujen kädenjälkipotentiaali  on kasvaa samaan 

aikaan vähintään 70 miljoonaan tonniin CO2-päästöjä vuodessa.

2010

Teknologiateollisuus



Kestävä arvonluonti palvelualoilla
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Tausta

263.5.2022

SKOL toteutti 2021-2022 kestävän arvonluonnin 

hankekokonaisuuden, joka koostui kolmesta osa-alueesta: 

1. Suunnittelu- ja konsultointialan tuottama lisäarvo YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteisiin (hyöty yhteiskunnalle)

2. Suunnittelu- ja konsultointialan vähähiilisyytiekartta ja kädenjälki 
päästövähennykseen (hyöty tilaajalle)

3. Suunnittelu- ja konsultointialan kestävän arvonluonnin 
markkinoiden nykytila ja potentiaali (hyöty alan yrityksille)



CONTRIBUTIONS TO KEY SDGS

1st wave of consultancy ~1930-1970 ”Building and rebuilding”

A few stably growing consultants, with strong Finnish industries (e.g. forest) and infrastructure) 
particularily at paper industry, mainly domestic

2nd wave of consultancy ~1970-2010 ”Globalising and widening scope”

Globalisation starting from forest industry. Growing number of market 
players, with international chains taking root, more sectors covered 
and Nokia pulling ICT along

3rd wave of consultancy ~2010-2025 ”Complex solutions with even greater focus on sustainability”

Finnish domestic market still dominates, but Finnish issues are very 
much global issues. Consultants likewise work globally on difficult and 
complex issues, special focus on climate change, energy and material 
transition, emergence of artificial intelligence and smart applications

4th wave of consultancy ~2025- ”Reshaping consultancy for change in a changing world”

Consultants reorganise their workways, the focus of consulting, apply digital 
solutions and AI, and maximize their (global) handprint to reduce emissions 
and tackle biodiversity losss, large-scale societal electrification, alternative 
lifestyles, zero-emission technologies. Education, justice, poverty take on a 
larger role

What are the waves of Finnish 
consultancy?

03/05/2022

COPYRIGHT ÅF PÖYRY AB | SUSTAINABLE VALUE ADDED BY FINNISH CONSULTING INDUSTRY

1 2 3
4
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Consulting engineers’ competence and SDG coverage

FROM LONGLIST TO SHORTLIST

03/05/2022 COPYRIGHT ÅF PÖYRY AB | SUSTAINABLE VALUE ADDED BY FINNISH CONSULTING INDUSTRY28

Infrastructure Buildings Industry

2

1

3

Roads and Area 
Design

Traffic
Engineering

Environmental
Consulting

Structural Engineering

Heating, Ventilating, Air 
Conditioning

Construction 
management

Plant Engineering

Electrical and 
telecommunications
engineering

Process design

KEY 
SDGs

KEY 
SDGs

KEY 
SDGs



Scope 3 emissions are a major contributor to SKOL’s total emissions
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Scope 1
Direct emissions

Scope 2 
Emissions from purchased energy

Scope 3 
Other emissions / value chain emissions

− Sources controlled by the SKOL companies themselves, e.g.
business travel with company cars operated by employees, 
heat boilers if controlled by the company

− Purchased and consumed electricity, 
heating and cooling purchased by the 
SKOL companies

− Purchased or rented goods and services, business travel, upstream 
transportation and distribution, waste, employee commuting, fixed assets 
investments, other (reported sources may differ depending on a company)

Total: 36819 tCO2

Per employee: 1.9 tCO2

Total: 18859 tCO2

Per employee: 0.9 tCO22019

2020



Examples of how consulting engineering companies can reduce their 
carbon footprint
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Purchased energy
and electric cars

Acquired equipment, logistics, data 
transmission and other value chain activities

Scope 

3
Scope 

2

Company cars with
combustion engine
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Sometimes an improvement 
in scope 1 is actually 

transferred to scope 2 or 3

− Switching company cars to 
electric cars

- Selecting a clean/renewable energy plan
- Reducing energy use with electricity-efficient 

and smart equipment and practices
- Incentives for office premises and activities, 

e.g. LEED Certification, WWF Green Office
- Changing lighting  to less-energy consuming 

options
- Adjusting office needs with hybrid working

− Installing solar panels on office roof area

− Energy and environmental design of office 
premises and green retrofits (incl. insulation, 
lighting, HVAC)

- Deploying digital tools to replace part of travelling
- Selecting cloud service and mobile provider that uses 

clean electricity
- Reducing food waste and promoting of plant-based 

options
- Applying green criteria for procurement of goods and 

services
- Encouraging carpooling and cycling in employee 

commuting
- Minimising waste and enhancing recycling

− Preferring less GHG-intensive means of travelling

− Purchasing second hand or sustainably sourced office 
furniture

− Increase employee engagement to make them feel 
connected to reducing company carbon footprint
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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

323.5.2022 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.



Raken-

taminen

Detalji-
suunnit
telu

Yleis-
suunnitelma

KonseptiIdea

Kädenjälki

Käyttö ja 
kunnossapito

333.5.2022 SKOL

Asiantuntija-
palvelut

Asiantuntija-
palvelut

Asiantuntija-
palvelut

Asiantuntija-
palvelut

Asiantuntija-
palvelut

Asiantuntijapalvelut skaalaavat kädenjälkeä 

merkittävästi 

Kädenjälki/jalanjälki –suhde per asiantuntija:

1300:1



SUUNNITTELIJALLA ON 
ARVOVERKON 
TOIMIJOISTA SUURIN 
VAIKUTUS HANKKEEN 
ILMASTOKÄDENJÄLJEN 
SUURUUTEEN
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Vastuullisuus luo muutoskestävyyttä
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Millä tavoin toteuttaa vastuullista 
liiketoimintaa?
1. Filantropia ja erityisprojektit: lahjoitukset, sponsorointi, 

liiketoiminnan ytimen ulkopuoliset projektit

2. Integraatiotapa: Kestävä kehitys integroidaan olemassa olevaan 
liiketoimintaan – do less harm

• Minimitapa: Riskien vähentäminen 

• Laaja tapa: Olemassa oleva liiketoiminta on lähtökohta, mutta sitä kehitetään 

kokonaisvaltaisesti

3. Innovaatiotapa: Innovoidaan uusia tuotteita, palveluita, 
liiketoimintamalleja ratkaisemaan ympäristö- tai yhteiskuntavastuun 
ongelmia – do good

• Kestävän kehityksen ongelmat ovat uusien innovaatioiden lähde

Halme, M. and J. Laurila. 2009. Philanthropy, integration or responsibility. 

innovation? Exploring the financial and societal outcomes of different types of 

corporate responsibility. Journal of Business Ethics 84: 325-339. 



Lähde: Kontiokari V., Leino K., Miller T., Pessala P. ja Vanhanen J. (2019) Suomen vientiteollisuus ja ympäristöindikaattoreiden maavertailu

Energia ja 
ilmastonmuutos Energian tuottavuus

Uusiutuvien osuus

Suomi Ruotsi Saksa USA Brasilia Kiina

Ilma

Toiminta-
ympäristö

Luonnonvarat

CO2-päästöt

Sähkönpäästökerroin

Hiilinielut

Happamoittavat päästöt

Pienhiukkaspäästöt

Ilmanlaatu

Vedenkäytön intensiteetti

Metsävarojen käytön intensiteetti

Metsäpinta-alan osuus

Maankäytön muutos

Cleantech-innovaatioympäristö

Ympäristöjohtamisjärjestelmät

Ympäristöpolitiikan tiukkuus

Vedenlaatu, ekologinen

Vedenlaatu, kemiallinen

Vertailumaiden keskimmäisessä 

kolmanneksessa

Vertailumaiden heikoimmassa 

kolmanneksessa

Vertailumaiden parhaassa 

kolmanneksessa

Maa ei ole mukana 

tilastossa

Suomalainen teollisuus on maailman kärkeä 

ympäristövastuussa



When forecasting Finnish consulting turnover development, climate, 
cities and investments actually best explain growth
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Euroopan vihreän 
kehityksen 

investointiohjelma 
vuoteen 2030

1000
MRD EUR

Vuosittain globaalisti 
tarvittavat lisäinvestoinnit

1,5 asteen polun 
toteuttamiseksi 

830
MRD USD

Globaali 
investointitarve 

vihreään siirtymään 
vuoteen 2030

6300
MRD USD



Investoinnit vähähiilisiin ratkaisuihin kasvavat globaalisti. 
Suomelle se voisi tarkoittaa jopa yli 30 mrd euron vuotuista 

vientipotentiaalia.

3.5.2022

5 25201510 30 35 400

Investointi-
tavaroiden vienti 

2018

MRD €/v

Teknologiateollisuus

+20 %

+100%

Kysynnän kasvu 
nykyisillä 

politiikkatoimilla

Vähähiiliratkaisujen 
kasvupotentiaali 

elvytyksen  
vauhdittamana



3.5.2022 Teknologiateollisuus

• Teknologiateollisuuden yritykset haluavat olla yritysvastuun edelläkävijöitä. 

– Vastuullisen yritystoiminnan avulla vahvistamme yhteiskunnan eri toimijoiden luottamusta 
toimialaamme, edistämme kestävää kehitystä sekä luomme uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja.  

• Jokainen yritys valitsee vaikuttavimmat ja toimintaansa parhaiten soveltuvat 
tapansa toimia vastuullisesti. 

• Teknologiateollisuus kannustaa yrityksiä asettamaan kestävään kehitykseen ja 
yritysvastuun hallintaan liittyviä tavoitteita sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja 
niiden tuloksista avoimesti. 

• Yritysten on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa yritysvastuuriskit sekä omassa 
toiminnassaan että arvoketjussaan ja liittää ne osaksi riskienhallintaansa. 

• Kaikille kestävän kehityksen pilareille lisäksi omat tavoitteet:

– Taloudellinen vastuu hyvinvoinnin perustana

– Vastuunkantoa ihmisistä läpi arvoketjujen

– Kohti hiilineutraalia ja resurssiviisasta kiertotaloutta

• Viittaukset keskeisiin vapaaehtoisiin kansainvälisiin periaatteisiin ja 
ohjeisiin.

Vastuullisuus menestyvän liiketoiminnan 
perustana – case Teknologiateollisuus
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SUMMA SUMMARUM:

VASTUULLISUUS ON TIE TURVALLISEEN 
JA KESTÄVÄÄN TULEVAISUUTEEN

Photo: NASA



Lisä- ja yhteystiedot

437.10.2019 Teknologiateollisuus



Kiitos!

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

https://skol.teknologiateollisuus.fi/sites/skol/files/inline-
files/SKOL_Sustainable_value_added_AFRY_Full_report_141221%20%281%29.pdf

Kiertotalousohjelma ladattavissa:
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-
kiertotalousohjelma-kasvua-mainetta-ja

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 443.5.2022

https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-vahahiilitiekartta-ratkaisuja-ilmastohaasteeseen
https://skol.teknologiateollisuus.fi/sites/skol/files/inline-files/SKOL_Sustainable_value_added_AFRY_Full_report_141221 %281%29.pdf
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-kiertotalousohjelma-kasvua-mainetta-ja
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-biodiversiteettiohjelma-tavoitteena-turvata-ja
https://teknologiateollisuus.fi/fi/vaikutamme/kestava-kehitys/teknologiateollisuuden-vastuullisuuslinjaukset-vastuullisuus-menestyvan
mailto:helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi



