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JUHLAPUHE

Arvoisa Lappeenrannan teknillisen yliopiston juhlaväki. Teillä on alkamassa uusi lukuvuosi ja sen
mukanaan tuomat uudet haasteet. Kiitän kutsusta saada pitää juhlapuhe avajaisissanne.

Minulle on WWF:n edustajana ilo pitää juhlapuheenvuoro yliopistolle, joka haluaa näyttää, miten
tieteen ja teknologian avulla voidaan ratkaista ekologisia ongelmia ja rakentaa kestävää maailmaa.
Kahden seuraavan vuoden aikana teillä on kunnianhimoiset tavoitteet muuttaa yliopisto paikaksi, jossa
ei ainoastaan tutkita, vaan myös tuotetaan ja käytetään uusiutuvaa energiaa ja edistetään
energiatehokkuutta.

Puheeni aluksi käsittelen sitä, miksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tekemänne valinnat
energiaosaamisen ja uusitutuvien energiantuotantomuotojen opetukseen ja tutkimukseen ovat
äärimmäisen ajankohtaisia ja tärkeitä. Sen jälkeen kerron WWF:n näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia
energiantuotanto- ja -kulutustavoissa tulisi tapahtua. Esitykseni aikana nostan myös esiin joitakin
tutkimustarpeita. Lopuksi pohdin yliopistonne roolia kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ihmisten ekologinen jalanjälki kasvaa

Ihmisen hyvän elämän perusedellytys on elinvoimainen ja monimuotoinen luonto. Elämä teollistuneissa
maissa on kuitenkin ylittänyt luonnon kestokyvyn useita vuosikymmeniä. Jo 40 vuotta kansainvälisillä
foorumeilla on kiinnitetty huomiota siihen, että olemme sekä tietoisesti että tietämättämme
kuormittaneet luontoa ja käyttäneet luonnonvaroja kestämättömästi ja siten heikentäneet luonnon
monimuotoisuutta.

Rooman klubin raportti luonnonvarojen riittävyydestä herätti 1970-luvulla paljon keskustelua. Edelleen
Gro Harlem Brundtlandin johdolla 1980-luvulla julkaistu raportti ”Yhteinen tulevaisuutemme” päätyi
maailman päättäjien pöydille ja raportissa määritelty kestävän kehityksen käsite on jäänyt elämään.
2000-luvulle tultaessa ilmastonmuutos nousi konkreettiseksi globaaliksi huolenaiheeksi. Huolta ja
puheita on riittänyt jo 40 vuotta, mutta ne eivät yksin riitä. Tulee myös toimia.



Ekologisen jalanjäljen kehitys osoittaa, että toimintamme on ollut liian hidasta
(http://www.wwf.fi/mediabank/929.pdf). Ekologinen jalanjälki on mittari, joka kuvaa, kuinka suuri maa-
ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian
tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn.

Ekologinen jalanjälkemme on kaksinkertaistunut 1960-luvun jälkeen.
1970-luvulla se ylitti ensimmäistä kertaa maapallon kantokyvyn; ihmiset käyttivät uusiutuvia
luonnonvaroja yli niiden uusiutumiskyvyn ja hiilidioksidipäästöt olivat suuremmat kuin mitä maapallo
voi imeä. Ekologinen jalanjälki on maailmanlaajuisesti kasvanut huimaa vauhtia viimeisen 40 vuoden
ajan ja se on tällä hetkellä puolitoista kertaa maapallon kantokykyä suurempi. Samanaikaisesti luonnon
monimuotoisuus on vähentynyt globaalisti keskimäärin
30 % ja joillakin trooppisilla alueilla jopa 60 %.

Vain 20 % maailman väestöstä asuu OECD-maissa, mutta meidän osuutemme ekologisesta jalanjäljestä
on kuitenkin jopa 40 %. Ilmastonmuutoksen kohdalla osuutemme on vieläkin merkittävämpi. Mikäli
kaikki ihmiset eläisivät yhtä tuhlaavasti kuin me OECD-maissa, tarvittaisiin kolme maapalloa tuottamaan
viime vuoden aikana kuluttamamme uusiutuvat luonnonvarat ja tasapainottamaan energiantuotannon
ja kulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Koska ihminen on riippuvainen luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista, ei tällainen kehitys
voi jatkua. Ekologinen jalanjälki on siis saatava pienenemään - halusimme sitten ryhtyä sen vaatimiin
toimenpiteisiin tai emme. Reunaehdot tulevat siitä, että meitä on nyt 7 miljardia ja vuonna 2050 YK:n
maltillisten ennusteiden mukaan 9,2 miljardia. Vuonna 2050 käytössämme on edelleenkin vain yksi
maapallo. Meillä ei siis ole aikaa olla pelkästään huolestuneita seuraavat 40 vuotta, vaan meidän on
lopetettava jahkailu ja toimittava. Meillä on vastuu niin tulevista sukupolvista kuin myös luonnosta.

Yliopistojen ja korkeakoulujen tehtävänä on opetus, tutkimus ja niistä lähtevä yhteiskunnallinen
vaikuttaminen. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa yhtenä painopisteenä on energiatehokkuus ja
energiamarkkinat. Te olette suomalaisista yliopistoista suurin energiasektorin toimija ja olette
integroineet ilmastonmuutoksen hillinnän osaksi opetusta, tutkimusta sekä yhteiskunnallista
vaikuttamista. Lisäksi haluatte osoittaa johtajuutta myös käytännön arjessa. Green Campus-hankkeenne
tuulivoimaloineen toimii tästä hyvänä esimerkkinä.

Energian tuotantoon ja kulutukseen liittyvillä ratkaisuilla on keskeinen rooli ekologisen jalanjäljen
pienentämisessä. WWF:n Living Planet –raportin mukaan globaali hiilijalanjälki on kasvanut 35 %
vuodesta 1998 ja tällä hetkellä sen osuus on yli puolet ekologisesta jalanjäljestä. Nykyisiä energian
tuotanto- ja kulutustapoja tulee siis muuttaa nopeasti niin ihmisten, talouden kuin luonnon
näkökulmasta.

http://www.wwf.fi/mediabank/929.pdf).


Koska te olette tässä yliopistossa fokusoituneet energia-asioihin, päätin käsitellä puheessani WWF:n
viime keväänä julkaisemaa energiaskenaariota sekä haastaa teidät kanssamme viemään sitä
käytäntöön.

Energiaa uusiutuvilla vuonna 2050

WWF julkaisi viime keväänä energiaskenaarion vuoteen 2050. (http://www.wwf.fi/mediabank/981.pdf).
Skenaariomme mukaan siirtyminen lähes 100 %:sti uusiutuviin energiantuotantomuotoihin vuoteen
2050 mennessä on ainoa mahdollisuus, jolla voidaan turvata niin ihmisten hyvinvointi, terve talouden
toiminta kuin luonnon monimuotoisuuskin. Tavoite on haastava, sitä ei ole helppo toteuttaa, mutta
muuta vaihtoehtoa ei ole.

Positiivista on, että skenaariomme ei ole ainoastaan teknologisesti mahdollinen vaan myös
kustannustehokas. Laskelmien mukaan jopa 95 prosenttia tavoitteesta voitaisiin saavuttaa jo tällä
hetkellä olemassa olevan tai kehitteillä olevan tekniikan avulla.

Merkittävässä roolissa WWF:n skenaariossa ovat uusiutuvien energiantuotantomuotojen kehittämisen
lisäksi energiansäästö- ja energiatehokkuustoimenpiteet sekä energiankulutuksen sähköistyminen.

Riittävätkö uusiutuvan energian lähteet tyydyttämään globaalin energiantarpeen?

Tällä hetkellä yli 80 prosenttia koko maailman energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista, jotka
ovat ylivoimaisesti merkittävin yksittäinen ilmastonmuutoksen vaikuttaja. Lähes kaksi kolmasosaa
kasvihuonepäästöistä johtuu öljyn, maakaasun ja kivihiilen poltosta. WWF:n energiavisiossa fossiiliset
polttoaineet, ydinvoima ja perinteinen biomassa voidaan poistaa lähes kokonaan käytöstä vuoteen 2050
mennessä.

Onko realistista ajatella, että nykyistä vaihtelevampi yhdistelmä uusiutuvia polttoaineita voisi korvata
tämän vajeen? Meidän laskelmiemme mukaan on.

Skenaario on laadittu tällä hetkellä käytettävissä olevien uusiutuvien energialähteiden realistisen kasvun
varaan. Visiossa on huomioitu, kuinka paljon energialähteitä yleisesti voidaan lisätä, kuinka paljon
niiden käyttö kasvaa tällä hetkellä sekä se, mitkä kestävän kehityksen kriteerit rajoittavat niiden
lisäämistä.

Useimmissa tapauksissa uusiutuvien energian lähteiden käyttöä voitaisiin lisätä reippaasti enemmän
kuin mitä vuonna 2050 tarvitaan. Aurinkoenergian käyttö voitaisiin moninkertaistaa, merituulivoiman,
aalto- ja vuorovesivoiman, korkean lämpötilan ja geotermisesti tuotetun sähkön käyttö kaksinkertaistaa.
Myös rannikkotuulivoimaa ja alhaisen lämpötilan geotermistä energiaa voitaisiin lisätä selvästi. Poikkeus
on vesivoima, jonka lisäämistä rajoittavat suurten patojen ympäristö- ja työvoimakustannukset.

http://www.wwf.fi/mediabank/981.pdf).


Bioenergia on uusiutuvista energiantuotantomuodoista tällä hetkellä ongelmallisin ja sen käytön
lisäämisessä on noudatettava varovaisuusperiaatetta. Kuljetusalalla ja teollisuudessa on tiettyjä
tarpeita, joista ei pystytä nykyään käytettävissä olevan tekniikan avulla huolehtimaan ilman nestemäisiä
ja kiinteitä polttoaineita. Biomassa on ainut uusiutuva perinteisiä nestemäisiä polttoaineita korvaava
vaihtoehto. Osa tästä tarpeesta voidaan täyttää jätetuotteilla, mutta näiden tarpeiden tyydyttämiseksi
olisi silti pakko viljellä kestävän kehityksen mukaisia biopolttoainekasveja ja käyttää enemmän puuta
hyvin hoidetuista metsistä.

Huolellista maankäytön suunnittelua, tehokasta kansainvälistä yhteistyötä ja sääntelytoimia tarvitaan
varmistamaan, että bioenergian käytön lisääminen ei aiheuta haittaa elintarvike- tai vesivarannoille
saati uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja lisää metsäkatoa. Levästä saatava bioenergia tulee
todennäköisesti helpottamaan maankäyttöpaineita vuosisadan puoliväliin mennessä.

Suomessa käydään tällä hetkellä monella foorumilla keskustelua bioenergian käytön lisäämiseksi.
Bioenergiaa on maassamme paljon hyödynnettävissä, mutta mitkä ovat kestävyysrajat? Tähän
kysymykseen vastattaessa objektiivinen tutkimukseen perustuva tieto olisi erityisen tärkeää. Lisäksi
biomassa tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, joten biojalostamoteknologian tutkiminen ja
kehittäminen ovat myös tärkeitä tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa.

Suomen näkökulmasta uusiutuvan energiantuotannon lisäämisen suurimmat esteet ovat
maantieteelliset erityispiirteet ja niiden vaikutus. Lisää tutkimustietoa tarvitaan esimerkiksi sääolojen
kausittaisten vaihteluiden vaikutuksesta aurinkoenergian hyödyntämiseen sekä teknisiä innovaatioita,
kuten akkuteknologian kehittämistä, kausivaihtelujen tasaamiseksi.

Myös tuulienergian suhteen tarvitaan lisää tutkimustietoa tuuliolosuhteista, tuulen kausittaisuudesta
sekä säätövoiman tarpeesta. Lisäksi tarvitaan innovaatioita esimerkiksi voimaloiden jäätymisen ja
lintukuolemien estämiseksi. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto voi olla tällä saralla edelläkävijä,
sillä oma tuuli- ja aurinkovoimala tulevat antamaan tutkijoiden käyttöön aidot tutkimusvälineet ja
todelliset käyttöolosuhteet.

Avainasemassa tehokkuus ja sähköistäminen

Jotta kestävä energiatulevaisuus voisi toteutua, tulee energian kokonaiskulutuksen laskea.
Kunniahimoisilla energiansäästötoimilla voi energiantarve vuonna 2050 olla 15 % pienempi, kuin mitä se
oli vuonna 2005 – huolimatta siitä, että väestö, teollisuustuotanto, henkilöliikenne ja rahtiliikenne
kasvavat. 15 % alhaisempi energiantarve vuonna 2050 poikkeaa ratkaisevasti useimmista laskelmista,
joiden mukaan (väestö- ja talouskehityksen jatkuessa nykyisellään) energiantarve voisi jopa
kaksinkertaistua.



Kaikilla sektoreilla on jo olemassa järjestelmät, jotka mahdollistavat vaadittavat valtavat
energiatehokkuus- ja -säästötoimenpiteet. Haasteena onkin saada ne maailmanlaajuisesti käyttöön niin
nopeasti kuin mahdollista.

Rakennukset ovat suurimpia energiankuluttajia, ja juuri ne voidaan käytännössä muuntaa
energiankulutukseltaan passiivisiksi (tai jopa positiivisiksi) nykytekniikan avulla. Lämmitystä voidaan
vähentää ainakin 60 % eristämällä seinät, katot ja pohjakerrokset, vaihtamalla vanhat ikkunat uusiin ja
asentamalla tuuletusjärjestelmät, jotka ottavat lämmön talteen.

Paikalliset aurinkolämpöjärjestelmät, alhaisen lämpötilan geoterminen lämpö, lämpöpumput ja muu
tehokas tekniikka voivat tulevaisuudessa vastata jäljellä olevaan lämmön ja lämpimän veden
tarpeeseen.

Tehostamistoimenpiteitä tarvitaan lisäksi kaikissa teollisissa prosesseissa ja liikenteessä. Esimerkiksi
teollisuudessa tulee ryhtyä käyttämään enemmän kierrätettyjä ja energiatehokkaita materiaaleja.

Energiatehokkuuden parantamisessa ja energian säästössä on suuri liiketoimintapotentiaali, ja tätä te
voitte yliopistossa edistää. Energiatehokas rakentaminen lisääntyy merkittävästi seuraavien 10 vuoden
aikana, sillä EU:n kaikkien uusien rakennusten tulee olla melkein nollaenergiatasoisia vuoteen 2020
mennessä. Lisäksi valmisteilla oleva energiatehokkuusdirektiivi tullee määräämään, että julkisista
rakennuksista tulee energiakorjata vähintään 3 % vuosittain.

Tehokkuus- ja säästötoimenpiteiden lisäksi tarvitaan sähköistämistä. Kiinteiden tai nestemäisten
polttoaineiden sijasta tulee jatkossa suosia sähköenergiaa niin laajasti kuin mahdollista. Skenaariomme
edellyttää, että 2050-luvulla tuuli-, aurinko-, geoterminen ja vesivoima ovat tärkeimpiä sähköenergian
lähteitä, ja aurinko- ja geotermiset energialähteet sekä lämpöpumput tuottavat suuren osan
rakennusten ja teollisuuden vaatimasta lämmöstä. Lisäksi tarvitaan älykästä sähköverkkoa, joka varastoi
ja jakelee energiaa entistä tehokkaammin.

Bioenergiaa (nestemäisiä biopolttoaineita ja kiinteää biomassaa) käytetään silloin kun muu uusiutuva
energia ei tule kysymykseen – lentokoneissa, laivoissa ja kuljetuksissa sekä hyvin korkeita lämpötiloja
vaativissa teollisuusprosesseissa.

Sähkön osuus kokonaisenergiatarpeessa voisi kasvaa nykyisestä alle viidesosasta lähes puoleen. Kestävä
energiatulevaisuus riippuukin paljolti siitä, ryhdytäänkö käyttämään puhtaista, uusiutuvista lähteistä
peräisin olevaa sähköä fossiilisten polttoaineiden ja ydinenergian sijasta.

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan sähköön tuo mukanaan haasteita. Nykyinen
sähköverkko täytyy uudistaa niin, että siinä pystytään yhdistämään ja jakamaan sähköenergiaa yhä
useammasta lähteestä. Tehokas kansainvälinen verkosto auttaisi myös tasapainottamaan erilaisia
uusiutuvia energianlähteitä eri alueilta. Esimerkiksi Euroopassa Pohjanmereltä saatavaa tuuli- ja



merivoimaa voitaisiin täydentää alppiseutujen vesivoimalla ja Välimeren alueen ja Pohjois-Afrikan
aurinkoenergialla.

Älykkäät sähköverkot auttavat sähkönsiirrosta vastaavia laitoksia, voimayhtiöitä, liikeyrityksiä ja
kuluttajia tasapainottamaan kuormitusta ja kysyntää suhteessa tarjontaan.
Ylijäävällä energialla voitaisiin täyttää säiliöitä (erityisesti autojen akkuja) ja valmistaa vetypolttoainetta.
Sähköistymisen tulisi siten lisääntyä myös kuljetusalalla.

Älykkäät sähköverkot ja sähkön siirtäminen edellyttävät lisää tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen
tekemiseen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tulee olemaan erinomaiset mahdollisuudet, sillä
Green Campus voi toimia energialaboratorion koekenttänä.

Mitä WWF:n energiaskenaarion toteuttaminen maksaa?

Usein kunnianhimoiset energiantuotantorakenteen muutokset tyrmätään vetoamalla kustannuksiin.
Millaisia investointeja WWF:n skenaarion toteuttamiseksi tarvitaan ja miten tästä hyödytään
taloudellisesti?

Arviomme mukaan vuoteen 2050 mennessä säästämme vuosittain lähes 4 miljardia euroa edistämällä
energiatehokkuutta verrattuna siihen, että jatkaisimme kuten tähänkin saakka.

Aluksi muutos edellyttää suuria pääomakustannuksia esimerkiksi uusiutuvaa energiaa hyödyntävien
laitosten rakentamiseen, sähköverkon modernisoimiseen, tavara- ja henkilöliikenteen muuntamiseen ja
olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

Nämä kustannukset kasvavat seuraavien 25 vuoden aikana nykypäivän vuosittaisesta 1 miljardista
eurosta noin 3,5 miljardiin euroon. Investoinnit tulevat kannattaviksi noin vuonna 2040, jolloin säästöt
ovat suurempia kuin kustannukset.

Mikäli öljyn hinta nousee ennustettua ripeämmin, ja jos ilmastonmuutoksen aiheuttamat kustannukset
sekä fossiilisten ja perinteisten polttoaineiden vaikutus ihmisten terveyteen otetaan mukaan laskelmiin,
kannattavuuteen päästään jo paljon aiemmin.

Energiantarve voidaan siis tyydyttää uusiutuvilla lähteillä vuoteen 2050 mennessä vaarantamatta
talouskasvua ja lisäten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Itse asiassa monien ihmisten elämänlaatu
paranee heidän päästessään osallisiksi sähköstä ja puhtaasta energiasta.

Jokaisella teolla on väliä

Kestävän tulevaisuuden rakentamista ei voi jättää yksin yliopistojen, korkeakoulujen, yritysten,
viranomaisten ja poliitikkojen harteille. Myös meidän kaikkien pienillä ja suurilla teoilla on vaikutusta.



Meidän länsimaissa asuvien ihmisten elintapojen muuttaminen on avainasemassa. Tämä tarkoittaa
konkreettisesti ruokailu-, asumis- ja liikkumistottumuksiamme sekä ja hyvän elämän tavoittelua muusta
kuin kasvavasta materiamäärästä.

Esimerkiksi sillä, mitä syömme, on suora vaikutus kestävän energiatulevaisuuden rakentamisessa.
Niukkuus maapinta-alasta tulee kasvamaan. Maata tarvitaan kasvavalle väestölle yhä enemmän mm.
asumista, ruoan- ja energiantuotantoa sekä infrastruktuuria varten. Lihan tuotanto vaatii huomattavasti
enemmän maapinta-alaa kuin kasvisruoan. Globaalin lihankulutuksen kasvun tulisikin taittua, jotta
maata riittää tarpeeksi. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että OECD-maissa lihankulutuksen tulisi
puolittua henkeä kohti vuoteen 2050 mennessä ja muualla lihankulutus voisi kasvaa neljänneksellä.
Yhden kasvisruokapäivän pitäminen kerran viikossa vaikuttaa jo paljon. Lisäksi WWF kannustaa
välttämään ruoan päätymistä jätteeksi ja suosimaan lähellä tuotettua sekä luomuruokaa.

Liikkumistottumuksissamme tulee myös tapahtua muutoksia. Ihmisten liikkuminen kasvaa
todennäköisesti vuoteen 2050 mennessä siten, että OECD-maissa yleiset matkustusetäisyydet
lisääntyvät puolella ja kolminkertaistuvat muualla maailmassa.Tätä kasvua voidaan hallita siirtymällä
tehokkaampiin kuljetusmuotoihin, kävelemällä tai pyöräilemällä lyhyet matkat ja käyttämällä nykyistä
enemmän julkisia kulkuneuvoja sekä korvaamalla osan lentomatkoista junamatkoilla. Lisäksi entistä
parempi kommunikaatiotekniikka tekee osan matkoista tarpeettomiksi. Suuri osa suomalaisista tekee
tietotyötä, jota voisi tehdä osittain myös etätyönä. Suomessa tehdään päivittäin 1,6 miljoonaa
työmatkaa henkilöautolla, joten etätyön päästövähennyspotentiaali on valtava. Suomessa vietetään
ensi viikon perjantaina ensimmäisen kerran Kansallista etätyöpäivää, jonka tarkoituksena on paitsi
edistää etätyön tekemistä, myös tiedottaa henkilöautoilua vähäpäästöisemmistä
matkustusvaihtoehdoista.

Sähköpolkupyörät ja hybridi- sekä sähköautot ja -bussit ovat osa ratkaisua vähähiilisemmässä
liikkumisessa. Sähköautojen ja akkuteknologian kehittämisessä on selvää potentiaalia. Tähänkin
korkeakoulullanne tulee olemaan loistavat mahdollisuudet, kun teillä on koekäytössä autot sekä
polkupyörät.

Vähähiilisestä liikkumisesta tarvitaan lisää tutkimusta. Esimerkiksi hiilijalanjälkimittarit eivät ole
yhdenmukaisia ja niitä tulisi kehittää tutkimusvetoisesti. Liikkumistarvetta voitaisiin myös vähentää
uusilla teknisillä innovaatioilla etätyön ja etäneuvotteluiden edistämiseksi. Lappeenrannan teknillinen
yliopisto voisi osaltaan vaikuttaa näihin asioihin. Kaikkien nähtäville tulevat hiilijalanjälkimittarit sekä
energiankäytön seurantalaskurit puolestaan innostavat pienentämään omaa hiilijalanjälkeä
käytännössä.

WWF:n energiaskenaarion toteutumisesta monipuolisia hyötyjä



Uusiutuviin energiantuotantomuotoihin perustuva tulevaisuus tuo ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi
mukanaan myös poliittista vakautta, pienentää ympäristöriskejä sekä edistää globaalia tasa-arvoa ja
terveyttä.

Mikäli WWF:n energiaskenaario toteutuu, ei energiantuotannossa tarvitse enää kantaa huolta
uusiutumattomien raaka-ainevarantojen ehtymisestä, sillä energiahuolto tulee perustumaan uusiutuviin
lähteisiin. Öljyn ja maakaasun riittävyys ei enää uhkasi kansainvälistä taloutta eikä ydinenergia yleistä
turvallisuutta. Maailmassa ei enää pelattaisi poliittista peliä energialla, sillä länsimaiden kohtuullistunut
energiankäyttö ja entisten kehitysmaiden parantunut tietotaito toisi sopivan määrän energiaa kaikkien
elämään.

Uusiutuviin energiantuotantomuotoihin perustuva tulevaisuus pienentää myös ympäristöriskejä. 2050-
luvulla meriä ja rannikoita eivät enää uhkaisi öljyonnettomuudet. Sen sijaan ydinjätteiden loppusijoitus
aiheuttaa vielä 10 000 vuotta päänvaivaa. Ydinonnettomuuksien riski on kuitenkin pienentynyt 2010-
luvun tilanteeseen verrattuna, koska viimeisiäkin ydinvoimaloita ajetaan 2050-luvulla alas.

WWF:n energiaskenaarion toteutuminen edistää myös globaalia tasa-arvoisuutta. Tällä hetkellä noin
viidenneksellä ihmiskunnasta ei ole mahdollisuutta luotettavaan sähkönsaantiin, ja kahdella
viidenneksellä ei ole käytettävissä puhtaita polttoaineita eikä tekniikkaa ruoan valmistukseen ja
lämmitykseen. Uusiutuva energia edistää hyvinvointia etenkin kehitysmaissa, joissa mm. koulunkäynti
helpottuu, kun sähköä on saatavilla myös syrjäisissä kylissä.

Kehitysmaissa hengitystiesairaudet vähenevät, kun ruokaa ei enää laiteta avotulilla.
Suurkaupungeissakin on puhtaampaa ilmaa hengitettäväksi liikenteen hiukkaspäästöjen jäätyä
historiaan autokannan sähköistyttyä. Muutenkin fossiilisten polttoöljyjen polttamisesta aiheutuneista
hiukkaspäästöistä voidaan lukea vain historian kirjoista.

Yliopistot ja kestävä energiatulevaisuus

Teillä yliopistona on suuri mahdollisuus vaikuttaa opetuksen, tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen
vaikuttamisen avulla siihen, että kuvaamani WWF:n energiaskenaario toteutuu. Perehdyttyäni
yliopistonne Green Campus -hankkeeseen olen myös vakuuttunut siitä, että te koette skenaariomme
sekä mahdollisena toteuttaa, että välttämättömänä, jotta maailma saadaan käännettyä kestävälle
uralle.

Ympäristövastuullisuuden integroiminen osaksi yliopistojen toimintaa alkaa arvojen, vision ja strategian
määrittämisellä. Kunnianhimoisten ilmastonmuutosta hidastavien sekä muiden ympäristötavoitteiden
huomioiminen strategiatasolla on onnistumisen lähtökohta.

Strategia jalkautuu yliopiston arkeen tutkimuksen, opetuksen ja käytännön toiminnan kautta.



Tiede ja tutkimus tuottavat parhaimmillaan konkreettisia ratkaisuja. Lappeenrannan teknillisessä
yliopistossa tämä on mahdollista, sillä Green Campus toimii niin tutkimuslaboratoriona kuin myös
kaupallistettavien ratkaisujen testauspaikkana.

Opetussuunnitelma on yliopistojen ja korkeakoulujen keskeinen asiakirja, ja sen avulla myös
jalkautetaan monia strategisia linjauksia. Opetussuunnitelmapäätöksillä yliopistot voivat merkittävästi
vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Sen lisäksi, että sisällytätte opetussuunnitelmaanne
ammattialaanne liittyviä energiateknologiaan ja ympäristöjohtamiseen liittyviä erillisiä opintojaksoja,
kannustan teitä myös integroimaan hiilijalanjäljen pienentämistä tukevan näkökulman osaksi kaikkea
opetusta.

Lopuksi

Te Lappeenrannan teknillisen yliopiston johto, professorit, opettajat sekä muu henkilöstö ja ennen
kaikkea opiskelijat olette osaltanne rakentamassa kunnianhimoista sekä kestävää tulevaisuutta
Suomelle. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen
ovat valtavia haasteita, joihin sopeutuminen vaatii elämäntapojemme ja taloutemme muutosta.

Suomen hyvinvoinnin perusta luotiin metsäteollisuuden varaan, ICT-teknologia nosti hyvinvointimme
seuraavalle tasolle. Suomen kilpailukyvyn tulevaisuuden avaimet voivat löytyä energiansäästöstä ja
energiatehokkuudesta sekä uusitutuvaan energiantuotantoon liittyvistä innovaatioista ja innovaatioiden
kaupallistamistoimista. Te uskotte WWF:n tavoin, että tämä ei ole utopiaa. Green Campus tulee
toimimaan malliesimerkkinä siitä, kuinka joidenkin mielestä mahdottomalta kuulostava kestävä
energiatulevaisuus on mahdollista jo tänään.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä, kuten muussakaan ympäristönsuojelussa lähtökohtana ei tulisi
ainoastaan olla edellä esille nostamani kilpailu- tai hyötynäkökulma. Ympäristöeettinen, luonnon
välinearvoon ja itseisarvoon liittyvä pohdinta on myös tärkeää. Tämä pohdinta tulee onnistumaan
luontevasti Green Campuksenne arjessa. Campuksen luonnonläheinen sijainti herättää varmasti niin
opiskelijoissa kuin henkilökunnassakin rakkautta luontoon sekä halukkuutta toteuttaa WWF:n visiota
maailmasta, jossa ihmiset elävät sopusoinnussa luonnon kanssa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto
voikin tarjota tiedon lisäksi myös sitä tunnetta ja tahtoa, että muutos on mahdollinen ja välttämätön.
Tätä viestiä viemään tarvitaan nuoria, jotka paitsi osaavat tehdä muutoksen, myös haluavat sitä ja
uskovat siihen.

Lopuksi toivotan Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoille ja koko henkilökunnalle sekä kaikille
läsnä oleville sidosryhmillenne mukavaa juhlapäivää ja haastan teidät samalla toteuttamaan sellaista
tulevaisuutta, jossa energia voidaan tuottaa lähes sataprosenttisesti uusiutuvilla energianmuodoilla
vuonna 2050.




