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Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastohaasteen ratkaisija! 

Pienennetään operatiivisesta 
toiminnasta aiheutuvaa 

jalanjälkeä Kasvatetaan kädenjälkeä, 
eli pienennetään muiden jalanjälkeä, 

kemianteollisuuden ratkaisuilla

Pieni jalanjälki – suuri kädenjälki. Kemianteollisuuden tiekartta vastaa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen polkuun. 
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Monenlaisia yrityksiä läpi koko arvoketjun
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2045 on lähempänä kuin kuvitellaan
1 investointisykli – 2 innovaatiosykliä – 5 huoltosykliä
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Päästövähennykset tapahtuvat teknologiaharppauksin
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Hiilineutraalisuus on monien tekojen summa



7

Hiilineutraalisuus on monien tekojen summa
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Mistä #hiilineutraalikemia tehdään?

Päästöttömästä
sähköstä

Innovaatioista Huippuosaajista
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Jalanjälkimurros tapahtuu sähköllä ja investoinneilla

20502045203520252015

7 TWh/v

31 TWh/v6,1 Mt 
CO2 ekv/v

1,2 mrd /v 1,2 mrd /v

2,6 mrd /v

0 Mt CO2 ekv/v

Päästötöntä sähköä

Investointeja

Kemianteollisuuden
kasvihuonekaasupäästöt

4,5x

+72%

Huippuosaajat kehittävät uutta ja vievät kemianteollisuuden kohti hiilineutraalisuutta.
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Kädenjälkimurros edellyttää raaka-ainevallankumousta 

Fossiilinen

Biopohjainen

Kiertotalou
s
Synteettinen

83 
%

9 %

8 %

48 
%

26 
%

24 
%

9 %

42 %41 %

8 %
2 %

Pienennetään globaalia jalanjälkeä viemällä tuotteita ja ratkaisuja maailmalle.
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Kemia mahdollistaa kiertotalouden
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Kädenjälkeä ja vientiä kasvattavat teknologiat

17 
mrd

12 
mrd

5 
mrd
lisäys

Tulevaisuuden 
vientipotentiaali

Viennin 
nykytaso

10 avainteknologiaa:

- Uusiutuvat polttoaineet
- Vähäpäästöinen suolanpoisto 

(käänteisosmoosi)
- Biohartsit
- Bioetanoli
- Kemiallinen muovikierrätys
- Biomuoveja pyrolyysiöljystä
- Akkukemian kierrätys
- Synteettiset polttoaineet ja 

kemikaalit
- Bioteknologia ja kaasumaisten 

raaka-aineiden hyötykäyttö
- Kipsin käyttö lannoitteisiin

26 Mt 
CO2
ekv/v

21 Mt 
CO2
ekv/v

Tulevaisuuden 
globaali 

kädenjälkipotentiaali
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Yhteistyöllä kohti hiilineutraalia kemianteollisuutta
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Pieniä ja suuria tekoja – kaikkia tarvitaan

https://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/juttusarjat/hiilineutraali-kemia/
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rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi

+358 40 586 3705

@RasmusPinomaa

#hiilineutraalikemia

Rasmus Pinomaa

Projektipäällikkö

Hiilineutraali kemia

Lisätietoja

ella.vilen@kemianteollisuus.fi

+358 50 541 2071

#hiilineutraalikemia

Ella Vilén

Asiantuntija, Vastuullisuus,

Hiilineutraali kemia

sidosryhmät ja tapahtumat
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