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Suomessa valmistettiin viime vuonna noin 1,3 
miljoonaa tonnia sementtiä, koko maailmassa 
noin 4 000 miljoonaa tonnia. Sementin tuotan-
non osuus Suomen kaikista kasvihuonepääs-
töistä on noin 1,3 prosenttia, kun koko maail-
massa se on noin viisi prosenttia. 

Suomalainen sementtiteollisuus pärjää 
siis hyvin kansainvälisessä vertailussa. Beto-
ni-lehden viime numerossa kerroimme, miten 
Finnsementti on jo saavuttanut EU:n vuoden 
2020 hiilidioksidipäästöjen alentamistavoitteen.

– Ympäristöasioista huolehtiminen on Finn-
sementissä päivittäistä työtä. Ympäristöasiat 
on siirretty juhlapuheista konkreettiseen teke-
miseen, Finnsementin ympäristöpäällikkö Ulla 
Leveelahti toteaa.

Energiankulutusta kuriin
Kotimainen sementtiteollisuus on aina ollut 
kiinnostunut energiankulutuksen pienentämi-
sestä. Energiatehokkuuden yhtenä motiivina on 
luonnollisesti ollut myös ostettavan energian 
korkea hinta.

Suomessa on siirrytty jo 1970-luvulla semen-
tin valmistuksessa kuivamenetelmään. Sen ener-
giankulutus ja päästöt ovat selvästi pienemmät 
kuin entisessä märkämenetelmässä, joka on 
edelleen käytössä monissa muissa maissa.

– Nykyisin energian kulutus tuotettua 
klinkkeritonnia kohti on noin 3 700 MJ, kun se 
toiminnan käynnistyessä vuonna 1915 oli lähes 
12 000 MJ. Energian kulutuksessa alamme olla 
jo melko lähellä teoreettista minimiä, kehitys-
johtaja Jorma Virtanen Finnsementistä kertoo.
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Ympäristövastuu on 
sementtiteollisuuden arkea

 Leena-Kaisa Simola, toimittaja Sementin tuotannon ympäristöystävällisyyden kehittäminen 
vaatii koko prosessin ympäristövaikutusten tunnistamista. Finn-
sementin ympäristön hyväksi tekemä työ on osa yrityskulttuuria, 
osaamista ja henkilökunnan asennetta.

Myös sementtiuunien hukkalämpö otetaan 
talteen ja hyödynnetään Paraisilla ja Lappeen-
rannassa kaupunkien kaukolämpöverkoissa. 
Vuosittain Finnsementti toimittaa verkkoihin 
noin 30 GWh lämpöenergiaa, mikä vastaa yli 
kahden tuhannen pientalon lämmitysenergian 
tarvetta.

Polttoainetta kierrätyksestä
Finnsementin uuneissa pääpolttoaineina käy-
tetään kivihiiltä ja petrokoksia. Näitä perintei-
siä, fossiilisia polttoaineita on korvattu entistä 
enemmän muilla energialähteillä kuten liha-
luujauholla, kierrätyspolttoaineella (REF) ja 
käytetyillä autonrenkailla.

Paraisilla kierrätyspolttoaineita on käytetty 
jo vuodesta 1998. Lappeenrannassa vuonna 2007 
käyttöön otettu uuni on suunniteltu vaihtoeh-
toisten polttoaineiden käyttöä varten. Toimintaa 
tehostaa vuonna 2009 valmistunut REF-poltto-
aineen varastointi- ja syöttölaitteisto.

Viime vuonna kierrätyspolttoaineiden osuus 
Finnsementin kokonaisenergian tarpeesta oli 
34,2 prosenttia.

– Tänä vuonna olemme todennäköisesti 
tekemässä uutta prosentuaalista ennätystä, 
Ulla Leveelahti sanoo.

Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä korvata 
jopa 60 prosenttia perinteisistä polttoaineista 
kierrätyspolttoaineilla. Kierrätyspolttoaineet 
ovat pääosin kotimaisia ja ne vähentävät suo-
raan sementinvalmistuksen hiilidioksidipäästöjä 
sekä epäsuorasti päästöjä kaatopaikoilla, kun 
jätteitä ei viedä sinne.

1, 2   Sementin valmistamiseen käytetään maankuoren 

viittä yleisintä alkuainetta. Pääraaka-aineena käytet-

tävää kalkkikiveä on hyvin saatavissa. Raaka-aineista 

suurin osa kuljetetaan tehtaille läheisistä avolouhok-

sista. Lyhyet kuljetusmatkat rasittavat ympäristöä 

mahdollisimman vähän.
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Sementtiuunit sopivat erittäin hyvin kierrä-
tysaineiden rinnakkaispolttoon, sillä kuumassa 
uunissa polttoaineet palavat täydellisesti eikä 
haitallisia pohjatuhkia synny.

Päästöjä pienemmiksi
Sementin valmistuksen ympäristövaikutuk-
sista lähistön asukkaat havaitsevat helpoim-
min hiukkaspäästöt. Niiden pienentämiseksi 
on tehty runsaasti kehitystyötä ja saavutettu 
myös merkittäviä tuloksia.

Yksistään Paraisilla hiukkaspäästöt olivat 
1930-luvulla jopa 50 tonnia päivässä. Koko viime 
vuonna hiukkaspäästöt olivat kahdella tehtaalla 
yhteensä enää 50 tonnia.

– Siirtyminen sähkösuodattimista pussisuo-
dattimiin on pienentänyt päästöjä voimakkaasti. 
Suodatinmateriaaleja on kehitetty kestämään 
sementin valmistuksen hyvin korkeita lämpö-
tiloja, Ulla Leveelahti sanoo.

Myös muiden kaasumaisten aineiden päästöt 
ovat pienentyneet huomattavasti.

Esimerkiksi typen oksideja syntyy kor-
keassa polttolämpötilassa lähinnä ilman sisäl-
tämästä typestä. Päästöjen vähentämiseksi 
Finnsementin molempien tehtaitten uunit on 
varustettu Low-NOx -polttimilla. Lisäksi käy-
tössä on alunperin hiilivoimaloihin kehitetty 
SNCR-menetelmä typen oksidien vähentämi-
seksi. Tämä alan teknologian huippua edus-

tava menetelmä sopii hyvin myös sementin 
valmistukseen.

– Vuonna 1986 typen oksidien päästöt 
Lappeenrannan tehtaalla olivat 3800 mg/m3, 
ja nyt ne ovat alle 500 mg/m3. Rikkipäästöt ovat 
pudonneet samassa ajassa 1900:sta nykyiseen 
20:een mg/m3, Leveelahti havainnollistaa pääs-
tövähennysten mittakaavaa.

– Polttoteknologian kehityksellä on enää 
vaikea saada kaasumaisia päästöjä pienem-
miksi, mutta koko ajan kehitetään uutta puh-
distusteknologiaa. Esimerkiksi typen oksidien 
päästöjä voidaan vielä jonkin verran vähentää 
muuttamalla typpi kemiallisesti takaisin sellai-
seen muotoon, missä se esiintyy ilmakehässä, 
Leveelahti kertoo.

Polttoprosessin energiatehokkuus, kierrä-
tyspolttoaineet, vaihtoehtoiset raaka-aineet 
sekä sementin seostaminen ovat vähentäneet 
hiilidioksidin ominaispäästöjä sementin val-
mistuksessa. Lisäksi jauheen sulamislämpö-
tilaa on alennettu käyttämällä niin sanottuja 
mineralisaattoreita.

Finnsementti on vuosina 2005–2013 inves-
toinut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
55 miljoonaa euroa. 

Betoni sitoo hiilidioksidia
Suurin osa rakennuksen energiankulutuk-
sesta ja päästöistä muodostuu rakennuksen 

käyttövaiheessa ja vain 10–15 prosenttia syntyy 
materiaalien valmistuksesta ja rakentamisesta.

Betoni on paitsi energiatehokas ja kestävä 
materiaali, myös täysin kierrätettävä. Purettu 
betoni voidaan murskata ja käyttää uudel-
leen esimerkiksi tienrakentamisessa. Suomi 
on betonin kierrätyksessä Länsi-Euroopan ja 
koko maailman kärkitasoa. Tällä hetkellä yli 80 
prosenttia betonista kierrätetään uusiokäyttöön.

– Murskatussa betonissa on aina mukana 
jonkin verran sitoutumatonta sementtiä, joka 
kostuessaan reagoi ja kovettuu uudestaan 
rakenteessa. Paremman kantavuuden ansiosta 
rakennekerrokset voidaan tehdä ohuemmiksi, 
jolloin luonnon kiviainesta säästyy merkittä-
västi, Jorma Virtanen muistuttaa.

Betonin karbonatisoituminen, joka on 
betonirakenteen sisällä hidasta, kiihtyy voi-
makkaasti, kun betoni murskataan ja se joutuu 
kosketuksiin ilman kanssa.

– Betoni sitoo vanhetessaan ja karbonati-
soituessaan itseensä takaisin yli puolet siitä 
hiilidioksidista, joka sen valmistuksessa irtosi 
kalkkikivestä. Tätä ei oteta nykyisissä elinkaa-
rilaskelmissa ja päästökaupassa mitenkään 
huomioon, Jorma Virtanen kritisoi.

• Finnsementin Ympäristöraportti 2014 ladattavissa: 

www.finnsementti.fi/yritys/ymparistoraportit

3 Kierrätyspolttoaineiden käytön lisääntyminen vuo-

desta 1997 viime vuoteen. Finnsementin tavoitteena 

on pitkällä tähtäimellä korvata jopa 60 prosenttia 

perinteisistä polttoaineista kierrätyspolttoaineilla. 

4 Hiukkasten ominaispäästöt ovat pienentyneet 

sähkösuotimien laajennusten ja uudistamisen myötä. 

Vuonna 2007 käyttöönotettu Lappeenrannan uusi 

uuni on varustettu tekstiilisuodattimin.
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5 Finnsementin Paraisten tehtaalla on käytetty 

kierrätyspolttoaineita jo yli 15 vuotta.

6 Lappeenrannan uusi uuni 7 on suunniteltu vaihto-

ehtoisia polttoaineita silmälläpitäen. Lappeenrannassa 

kierrätyspolttoaineiden osuus oli jo 41 prosenttia.

 Sementtiuunit sopivat erittäin hyvin kierrätysai-

neiden rinnakkaispolttoon, sillä kuumassa uunissa 

polttoaineet palavat täydellisesti eikä haitallisia poh-

jatuhkia synny.

7 Polttoaineiden laadun valvontaa varten Finnsemen-

tillä on Paraisten tehtaalla oma polttoainelaboratorio. 

Siellä tutkitaan tehtailla käytössä olevia polttoaineita 

sekä kartoitetaan mahdollisia uusia kierrätyspoltto-

aineita otettavaksi käyttöön.
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Last year, about 1.3 million tons of cement was 
produced in Finland, and about 4 000 million 
tons in the world. Cement production accounts 
for ca. 1.3% of greenhouse emissions in Finland, 
and for about five percent in the world. Finnse-
mentti has already achieved the target speci-
fied by EU for the reduction of carbon dioxide 
emissions by the year 2020. Finnsementti has 
in 2005-2013 invested a total of 55 million euro 
in the reduction of carbon dioxide emissions. 

In Finland, the dry method was adopted in the 
production of cement already in the 1970’s. This 
method has clearly smaller energy consumption 
and emissions than the previous wet method, 

which is still used in many other countries. The 
waste heat of cement kilns is also recovered and 
utilised in district heat networks.

The kilns of Finnsementti are primarily fired 
by coal and petcoke. Fossil fuels have already been 
replaced with e.g. meat and bone meal, recov-
ered fuel (REF) and used tires. In 2013, recycled 
fuels already covered 34.2% of the total energy 
demand of Finnsementti.

The transition from electric filters to bag 
filters has reduced particle emissions signifi-
cantly. Emissions of gaseous substances have 
been reduced considerably through advances 
made in combustion technology.

The energy efficiency of the combustion 
process, recycled fuels, alternative raw mate-
rials and compounding of cement have reduced 
the characteristic carbon dioxide emissions of 
cement production. The melting temperature 
of the powder has also been decreased by using 
so-called mineralisers.

Cement industry is environmentally responsible every day
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