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Vattenfall on Ruotsin valtion omistama energiayhtiö, jonka palveluksessa on 20 000 työntekijää ja jolla on toimintaa Ruotsissa, Saksassa, 

Alankomaissa, Tanskassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Vattenfall tukee siirtymistä uusiutuvaan energiajärjestelmään, ja sen 

päämääränä on olla johtava vastuullisen energiantuotannon toimija ja siten turvata luotettava ja kustannustehokas energiahuolto. 

 

 

 

 

Vattenfallista uusiutuvan sähkön 
pohjoismainen toimittaja AkzoNobelille 
 
AkzoNobel on sopinut Vattenfallin kanssa 1,25 TWh:n 
ympäristösertifioidun sähkömäärän toimittamisesta seitsemään Ruotsissa 
ja Suomessa sijaitsevaan laitokseensa. Yhteistyö Vattenfallin kanssa 
tarjoaa AkzoNobelille myös mahdollisuuden sähköjärjestelmän 
tasapainottamiseen tarvittaessa joustavan energiankulutuksen avulla.  
 
Tulevaisuuden sähkömarkkinat, joista yhä suuremman osan muodostaa uusiutuva sähköntuotanto 
tuuli- ja aurinkovoiman muodossa, tuovat lisähaasteita sähköjärjestelmälle. Niistä vuodenajoista 
selviämiseksi, jolloin sähkön tarve on suurimmillaan, hyödynnetään kysynnän joustavuutta*. Tämä 
tarkoittaa, että runsaasti sähköä käyttävät yritykset, kuten AkzoNobel, voivat olla joustavia sähkön 
käytössään ja myydä sähköä takaisin NordPoolille. Tämä ei ainoastaan paranna sähköjärjestelmän 
tasapainoa, mistä hyötyy koko yhteiskunta, vaan pienentää myös asiakkaan sähkökuluja.  
 
– Kauppa tuo hyvällä tavalla esiin Vattenfallin strategian kestävien ja joustavien ratkaisujen 
tarjoamiseksi sekä sen, että teollisuusasiakkaat haluavat asiantuntevaa neuvontaa. AkzoNobel on 
suuri ja tärkeä asiakas, ja yhteistyömme osoittaa, että meidän on mahdollista sekä täyttää asiakkaiden 
tarpeet että vaikuttaa osaltamme ilmastoystävällisen yhteiskunnan kehittämiseen, sanoo Vattenfallin 
myyntijohtaja Branislav Slavic.  
 
AkzoNobelin tavoite on, että sen pohjoismaisissa laitoksissa käytettäisiin vuonna 2020 yksinomaan 
tuuli- ja vesivoimaloissa tuotettua uusiutuvaa energiaa. 
 
– Pitkäjänteinen yhteistyö, uusiutuva sähkö ja mahdollisuus joustavaan kysyntään olivat kolme vahvaa 
syytä siihen, että uudeksi sähköntoimittajaksi valittiin juuri Vattenfall. Meille sähkön älykäs käsittely on 
erittäin tärkeää, koska sen avulla saadaan aikaan kestävä arvoketju samalla, kun se merkitsee hyviä 
kauppoja meille ja markkinoille. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyömme sujuu erittäin 
hyvin ja tunnemme, että Vattenfall kuuntelee meitä ja tarpeitamme, sanoo AkzoNobelin energiajohtaja 
Anders Österlund. 
 
Vattenfall on toimittanut 1. tammikuuta 2017 lähtien EPD-ympäristöselosteella (Environmental Product 
Declaration) varustettua sähköä seitsemälle AkzoNobelin laitokselle Ruotsissa ja Suomessa. 
Sopimuksen vuosimäärä on noin 1,25 TWh.  

 

Tietoja: 
AkzoNobel on johtava maali- ja kemianteollisuudessa toimiva yritys, joka toimii yli 80 maassa ja on yksi Ruotsin 
suurimmista vientiyrityksistä. Sen pääkonttori on Alankomaiden Amsterdamissa. Yrityksellä on noin 45 000 työntekijää. 
Sen tavaramerkkejä ovat mm. Eka, International, Cuprinol, Jozo ja Nordsjö.. 
 
*Kysynnän joustavuus tarkoittaa vapaaehtoista muutosta sähköverkosta hankittavan sähkön suhteen lyhyemmäksi tai 
pidemmäksi ajaksi jonkinlaista kannustetta vastaan. 
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