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Suomalaiset ovat valmiita ilmastotalkoisiin – energiayhtiö vastaa 
haasteeseen 
 
Kotitaloudet ovat halukkaita huomioimaan sähkösopimuksensa päästövaikutukset. 
Energiayhtiö Vattenfall vastaa haasteeseen tarjoamalla kuluttaja-asiakkailleen vain 
ilmastoystävällisiä sähkösopimuksia ja panostamalla voimakkaasti aurinko- ja 
tuulienergiaan lähivuosina. 
 
Ilmastonmuutos on yksi tulevan vaalikauden merkittävimmistä kysymyksistä. Tuoreen 
tutkimuksen* mukaan suomalaiset ovat valmiita tarttumaan moniin eri toimiin 
kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. 
 
Yli puolet suomalaisista pitää ilmastoystävällistä sähkösopimusta tärkeänä keinona 
ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.  
 
Ilmastoystävällinen eli fossiilivapaa sähkösopimus takaa, että kotitalouden kuluttaman sähkön 
tuotannossa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä.  
 
Yli kaksi kolmesta suomalaisesta on valmis vähentämään pakkausten ja muovikassien 
käyttöä.  
 
Joka kolmas on valmis suosimaan paikallisia tuotteita, käyttämään julkista liikennettä ja 
alentamaan kotinsa lämpötilaa. Hieman useampi kertoo voivansa vähentää ulkomaanmatkoja 
ja lihansyöntiä. 
 
Tulokset käyvät ilmi energiayhtiö Vattenfallin tilaamasta kyselystä, jossa selvitettiin 
suomalaisten näkemyksiä sähkön käyttöön ja ostamiseen liittyen. 
 
Tavoitteena fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana 
 
Kotitaloudet ovat selvästi valmiita kantamaan vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta ja 
yritysten on tehtävä niin myös, sanoo Vattenfallin Suomen kuluttajaliiketoimintajohtaja Taija 
Sjöblom. 
 
Vattenfall on päättänyt mahdollistaa fossiilivapaan elämän yhden sukupolven aikana. 
–  Jotta onnistumme pääsemään tavoitteeseemme, meidän on luonnollisesti itse oltava 
fossiilivapaita. Mutta se ei yksin riitä, vaan meidän on saatava muut mukaan. Tämä koskee 
teollisuutta, asiakkaita, koko ympäröivää yhteiskuntaa, Sjöblom sanoo. 
 
Yhtiö etsii jatkuvasti uusia ja innovatiivisia tapoja tuottaa energiaa asiakkailleen. Se investoi 
vuonna 2018 tuulivoimaan ja muuhun uusiutuvan energian tuotantoon noin 800 miljoonaa 
euroa. Tulevan kahden vuoden aikana uuteen tuulivoimakapasiteettiin on tarkoitus panostaa 
vielä reilummin: jopa yli kaksi miljardia. 
 
– Summa vastaa kolmea neljäsosaa kasvuinvestointien kokonaisbudjetistamme. Myös suuren 
mittakaavan aurinkoenergiatuotantoon ja akkuihin on luvassa noin 100 miljoonaa euroa. 
Monet projekteista sijaitsevat Alankomaissa, osa myös Saksassa, Sjöblom kertoo. 
 
Vattenfall otti käyttöön ensimmäisen suuren, 5 megawatin aurinkopuistonsa vuonna 2016 Parc 
Cynogissa, Walesissa. 
 



 

Lisäksi Vattenfall on yhdessä kumppaniensa kanssa mukana kehittämässä fossiilittomia 
ratkaisuja esimerkiksi teräs- ja betoniteollisuuteen. 
 
– Terästeollisuuden hankkeessamme rakennetaan Luulajaan Ruotsiin pilottilaitosta, jossa 
tutkitaan, kuinka terästä voidaan valmistaa vetykaasun avulla kivihiilen sijasta. Tällainen 
prosessi antaa suuria ilmastohyötyjä, sillä hiilidioksidipäästöt korvataan vesihöyryllä. 
Toteutuessaan menetelmä voi vähentää Suomen kokonaishiilidioksidipäästöjä seitsemällä 
prosentilla, Sjöblom kertoo. 
 
Kotitalouksille Vattenfall tarjoaa vain fossiilivapaita sähkösopimuksia. Näin se auttaa 
suomalaiskoteja hillitsemään ilmastokuormaansa. Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan 
kuluttajat pitävät Vattenfallia Suomen vastuullisimpana sähköyhtiönä (Sustainable Brand 
Index). 
 
Tulevissa eduskuntavaaleissa ratkaistaan Suomen ilmastopolitiikan suunta seuraaviksi 
vuosiksi. 
 
– Vaalit antavat jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälaisia ilmastonmuutosta 
hillitseviä päätöksiä Suomessa tehdään seuraavan vaalikauden aikana, Sjöblom sanoo. 
 
Tiedot ovat peräisin Vattenfallin teettämästä ja YouGov Finlandin toteuttamasta 
kyselytutkimuksesta. Kyselyyn vastasi yli 1 000 täysikäistä suomalaista. Vastaajajoukko 
edustaa suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan suhteen. Tiedot kerättiin 
6.2.– 10.2.2019. 
 
Lisätietoja: 
Sirpa Aula 
Viestintäpäällikkö 
Vattenfall Oy 
puh. 040 518 6049 
sirpa.aula@vattenfall.com 
 
 
Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen. Kaikki kotitalouksille myymämme sähkö tuotetaan 
fossiilittomasti. Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut 
sähköistämässä teollisuutta ja koteja sekä muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla 
jo yli sadan vuoden ajan. Tavoitteemme on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. 
Lisätietoa www.vattenfall.fi 
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