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1 JOHDANTO 

Subjektiiviset tekijät muovaamassa objektiivista todellisuutta: ympäristöystävällisyys, 
kestävä kehitys ja skenaariot Suomen selluteollisuuden päästöille ja kehitykselle 
1995-2010. 

Tutkimuksen lähtökohtana on Suomen selluteollisuuden teknologiavalintojen teko 
ajanjaksolle 1995-2010. Kasvava ympäristöpaine ja rajalliset taloudelliset mahdollisuudet 
tekevät päätösten ulkoiset puitteet haastaviksi. Erityisesti ympäristöystävällisyyden ja 
kestävän kehityksen rooli on tarkasteltavana. 

Teknologiapäätöstä vaikeuttavat tekijät on sijoitettu kehilckoon joka on periaatteessa 
yleinen, mutta sovitettu selluteollisuuden erityispiirteisiin. Viimeksimainittuihin kuuluu 
kallis, hidas ja vaikeasti peruutettava päätösten toteuttaminen. 

Kyseiset tekijät luovat päätöksentekoon "taistelukentän usvaa", hämärtäen yleiskuvaa. 
Seurauksina kriteerien subjektiivisuudesta ja yksisilmäisyydestä kriteerien valinnassa 
- kokonaisnäkemyksen muodostuminen vaikeutuu, 
- tosiasioiden esille tulo estyy ja 
.- tärkeiden viestien perille meno hidastuu. 

Pääpaino on syiden ja seurausten analyysilla. Uutuusarvoon on pyritty soveltamalla 
tarkasteluun kehittyneitä matemaattis-loogisia menetelmiä. Tunnettuja ongelmia 
valaistaan näin vähemmän tunnetuista kulmista. 

Mikäli kestävä kehitys on kriteerinä selluteollisuudelle, on tutkimuksen ydinkysymys 
ovatko päätöksenteon tau stat kestävällä pohjalla ja annetaanko selluteollisuudelle 
mahdollisuus todelliseen kehitykseen. 

2 TYÖN TAVOITTEET JA RAKENNE 
2.1 Kestävän kehityksen polku 

Puhuttaessa Suomen selluteollisuuden teknologiaratkaisuista 1995-2010, käsitteet 
ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys esiintyvät keskeisessä roolissa. Ratkaisun tulisi 
olla ympäristöystävällinen; kestävän kehityksen polkua tulisi kulkea. Kokonaan toinen 
kysymyssai ja on: 

- ollaanko kestävän kehityksen polulla? 
- pääst~iänkö kestävän kehityksen polulle? 
- pudotaanko kestävän kehityksen polulta? 
- ennen kaikkea, mitä ovat kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys? 

Toisaalta on olemassa tekijöitä, jotka vaikeuttavat päätöksentekoa. Nämä tekijät on 
valittu tutkimuksen teemoiksi - punaisiksi langoiksi jotka kutovat kokoon esityksen. 
Esimerkeillä havainnollistetaan teemoja eri näkökulmista erilaisilla matemaattisilla 
menetelmillä. Tällöin tunnettua ongelmaa tarkastellaan vähemmän tunnetuista kulmista. 

2.2 Teernat 
Jokin skenaario selluteollisuuden kehityksestä 1995-2010 tulee toteutumaan. Osittain 
siihen vaikuttavat Suomessa tehdyt päätökset. Ajattelua helpottaa, jos lähtökohdaksi 
otetaan tuttu analogia tai kuva. Otetaan selluteollisuuden analogiaksi prosessi, ja 
määritellään t~ihän kuvaan liittyen kestävä kehitys toimivaksi prosessinohjaukseksi. 

Jos verrataan selluteollisuutta hidasliikkeiseen prosessiin, voidaan prosessin ohjauksessa 
ajautua syrjään mm. 



12 

- puutteellisen tietämyksen takia: kun ei ole pystytty selvittämään prosessiin vaikuttavia 
tekijöitä ja niiden vuorovaikutuksia 

- käyttämällä soveltumatonta prosessinohjausta 
perustamalla prosessinohjaus ennakkokäsityksiin sen sijaan että tutkittaisiin prosessin 
fysikaalisia ominaisuuksia 

- unohtamalla prosessinohjauksessa tarkkailtavista kriteereistä useimmat ja keskittymäl-
lä muutamaan lähes satunnaisesti valittuun 

Niille syille analogisesti päätöksiä vaikeuttavat mm. (kts. kuva 2-1) 
ongelman kokonaisuuden hahmottaminen, mielipideilmaston vaikutus, 
yksisilmäisyys kriteerien suhteen, subjektiiviset tausta-arviot, 
pii itöksenteosta riippumattomat tekijät, muutoksien hitaus sekä 
puutteellinen tietämys uusista teknologioista. 

Ongelman kokonaisuus: syyt ja seuraukset 

Ongelma on niin laaja, ja sen käsitteiden keskinäiset riippuvuudet niin monimutkaiset, 
että on hyvin vaikeata hahmottaa kokonaisuutta ja syy-seuraus-ketjua. 

Mielipideilniaston vaikutus 

Mielipideihmaston nia ritteleminenkin on pienoinen ongelma. Voidaan kuitenkin puhua 
tietysti ilmapiiristä ja tietyistä painotuksista jotka tiedotusvälineiden ja julkisen 
keskustelun välittäminä tuntuvat olevan vallalla. 

Yksisilmäisyys kriteerien suhteen 

Kun huomio, joko huolellisen kampanjan tai suhteellisen sattumanvaraisen tapahtumaket-
jun seurauksena, kiinnittyy ainoastaan yhteen tai muutamaan monista mahdollisista 
lc iteereistä, ollaan klassisessa tilanteessa, jossa prosessin kokonaisoptimista voidaan 
ajautua pahasti sivuun. 

Subjektiiviset tausta-arviot 

Päätösten taustalla ovat useissa tapauksissa julki lausumattomat, tarkemmin perustelemat-
tomat, joskus tiedostamattomatkin subjektiiviset arviot. Tämä vaikeuttaa sekä keskustelua 
että pitöksentekoa, ajoittain ratkaisevastikin. 

Päätöksenteosta riippumattomat tekijät 

Ylthttävät, ulkoiset muutokset ovat luonnollinen, joskus hyödyllinenkin osa prosessia. 
Vaarana on tilanne jossa Sosnovij Bor- tyyppinen tapahtuma yhtäkkiä tuo julkisuuteen 
koko ajan tiedossa olleet asiat ja synnyttää paniikkireaktion, joka vie kehitystä entistä 
enemmän syrjään optimista. 

Muutoksien hitaus 

Sekä vaadittujen investointien suuruus että tarve testata menetelmät perusteellisesti 
hidastavat muutoksia. 

Puutteellinen tietämys uusista teknologioista 

Runsaasti erittäin lupaavaa tutkimusta on meneillään mm. vesikiertojen sulkemisesta. 
Tämä ei ole tarpeeksi laajasti yleisessä tiedossa. Mikäli päätöksiä tehdään ottamatta 
huomioon kaikkia mahdollisuuksia, voidaan helposti sitoa kehitys kalliisiin ja vanhentu-
neisiin ajatuksiin ja j~irjestelmiin. 
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Kuva 2-1. Vaikeuttavat tekijät ja kokonaiskuva 
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2.3 Esimerkit 

Edellä esitellylle teemakehikolle annetaan sisältöä käyttämällä neljää esimerkkiä. 
Käyttämällä musiikkianalogiaa, esimerkit ovat variaatioita teemoista. Esimerkit esitellään 
tässä lyhyesti, ja tarkemmin asiaankuuluvissa kohdissa raporttia. 

Esimerkki 1: 

KRIITTISYYSMITTARI 

Yksi käsite yhtenä ajanhetkenä: mikä on ympäristöystävällinen tuote? Joukko tuotteita 
laitetaan arvojärjestykseen. 

Esimerkki 2: 

MUTU-SKENAARIO 

Käsitteiden keskinäinen riippuvuus yhdessä skenaariossa: miten päästöt, kannattavuus, 
mielipide ja muut keskeiset tekijät kehittyvät 1995-2010? 

Esimerkki 3: 

SKENAARIOSIMULOINTI: SKENAARIO ELÄVÄNÄ OLENTONA 

Kestävä kehitys-käsite ja useita skenaarioita: arvotettuja ajoja simulointimallilla joka 
pohjautuu geneettiseen optimointiin (kts. liite Sanasto). Skenaarion kulun määrittelevät 
muuttujien arvot koodataan skenaarion ytimeksi, jonka avulla skenaarioita voidaan 
manipuloida. 

Esimerkki 4: 

SKENAARIOSIMULOINTI: SELLUTEOLLISUUS JA UUDET TEKNOLOGIAT 

Edellisen esimerkin tuloksista edelleenjalostettuja skenaarioita, joissa uusia valkaisu- ym. 
prosesseja. 

Kaikilla esimerkeillä on yhteinen punainen lanka. Esimerkeissä erottavina tekijöinä ovat 
koko ja monimutkaisuus sekä aika-akselin pituus. Toisin sanoen: teemoja varioidaan 
ajassa ja avaruudessa. 

Ongelman koko ja monimutkaisuus etenee kahta akselia pitkin; pienemmästä suurem-
paan, yksinkertaisemmasta monimutkaisempaan, eli yksinkertaisemmasta käsitteestä 
käsitteiden keskinäisen riippuvuuden kautta monimutkaiseen käsitteiden yhdelmään. 

Aika-akseli puolestaan kulkee yksittäisestä ajanhetkestä, yhden skenaarion kautta, 
lukuisiin mahdollisiin skenaarioihin (taulukko 2-1). 

2.4 Näkökulmat 

Tunnettuja ongelmia valaistaan vähemmän tunnetuista kulmista myös seuraavasti 

Kuvan 2-1 mukainen luettelo päätöksentekoon vaikuttavista voimista on tarkastelun 
kohteena läpi työn. Eri kohdissa painotukset ovat erilaiset, kuten taulukko 2-2 osoittaa. 

Katsoi selluteollisuutta miten tahansa, kehityssuunta lienee koko ajan paraneva, mutta 
pienet erot korostuvat, ja virheet ovat kalliita. Jotta voidaan mitata eri voimien vaikutus, 
on oltava 
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Taulukko 2-1. Esimerkkien luokittelu ajan ja käsitteiden pohjalta 

Käsite 	 Käsitteiden välinen nip- 	Kestävä kehitys käsitteiden 
puvuus 	 yhdelmänä 

Yksi hetki 	Esimerkki: 
Ympäristö- 
ystävällinen tuote 

Tulos: mittari ja 
arvojärjestys 

Yksi skenaario 	- 	 Esimerkki: Mutu-ennuste kehityk- 
sestä eri olettamusten vallitessa 

Tulos: kommentoitu tapahtu- 
maketju 	 - 

Useita skenaarioita - 	 Esimerkki: Skenaariosimulointi 

Tulos: useiden skenaarioiden 
keskuudesta valiojoukko 

- tapa mitata kestävän kehityksen polulla oloa 
- tapa kuvata polkua 

Tapa mitata kestävää kehitystä 

Ympäristöystävällisen tuotteen hyvin yksinkertaista kriittisyysmittaria (luku 3) 
laajennetaan luvussa 5 kohti yksinkertaista kestävän kehityksen määritelmää. 

Tapa kuvata polkua 

Skenaarioennusteen kuvaaminen polkuina esitellään luvussa 4, ja tapaa sovelletaan 
luvussa 5 tarkempaan ennusteeseen. 

Kriittisyysmittari (luku 3) ja polku (luku 4) sulautuvat näin yhteen luvussa 5. Luvussa 
6 hahmotellaan jatkotoimenpiteitä - kuten taulukko 2-3 osoittaa. 

2.5 Ajatuksenkulku kaavioina 
Selventäviä kaavioita on kahta lajia: työn rakennetta kuvaavia ja johtopäätöksille taustaa 
antavia. Rakennekaaviot pyrkivät kuvaamaan kokonaisuuden ja sen osasten läpi kulkevat 
punaiset langat. Johtopäätöskaaviot antavat taustaa kunkin luvun lopuissa esiintyville 
yhteenvedoille. Tyypiltään kaaviot ovat virtauskaavioita ja puita. 

Rakennekaaviot 

Lukija joka haluaa saada visuaalisen pikakatsauksen työstä, voi taulukon 2-4 mukaisesti 
lukea kaaviot järjestyksessä. Kuva 2-2 sivulla 18 havainnollistaa työn kokonaisuuden. 
Kuvat 3-1, 4-1 ja 5-1 menevät tasoa syvemmälle, selvittIen lukujen juonenkulun. 
Kaaviot sisältävät myös viittaukset kappaleisiin joissa kutakin asiaa käsitellään. 

Johtopi5töskaaviot 

Jokaisen luvun lopussa on iskulauseenomaisia johtopäätöksiä koottu huoneentauluiksi. 
Näiden tiivistelmien juuret löytyvät kohdan 2-2 teemoista, mitä sivun 19 kuva 2-3 
havainnollistaa. Kuvat 3-16, 4-10, 5-21 ja 7-1 puolestaan ovat tarkennuksia kuvaan 2-3, 
sisältäen teemojen lisäksi viittaukset olennaisiin kappaleisiin. 
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Taulukko 2-2. Teemat ja niiden esiintyminen, I 

Luku 3: Ympäris-
töystävällinen 
tuote 

Subjektiiviset arviot 

Mielipideilmaston 
vaikutus 

Käsitteiden keskinäi-
set riippuvuudet 

Laajan ongelman hah-
mottaminen 

Päätöksenteosta riip-
pumattomat tekijät 

Uudet teknologiat 

Yksisilmäisyys kritee-
rien suhteen 

Prosessin hitaus 

Luku 4: 	 Luku 5: 
Mutuskenaariot 	Skenaariosimu- 

lointi 

Taulukko 2-3. Teemat is niiden esiin 

Luku 3: Ympä-
ristöystävällinen 
tuote 

Ympäristökriittisyys 

Skenaariopolut 

Kestävä kehitys 

Jatkokehi telmät 

nen, II 

Luku 4: 	Luku 5: 	Luku 6: 
Mutuskenaa- Skenaariosimu- Jatkonäkymät 
riot 	 lointi 

Taulukko 2-4. Kaaviot 

Kaaviotyyppi Kaavio 	 Sivu 
Ajatuksenkulku 2-2 Kokonaisuus 	 17 

3-1 Luku 3: Ympäristöystävällinen tuote 	 20 
4-1 Luku 4: Mutuskenaariot 	 40 
5-1 Luku 5: Skenaariosimulointi 	 60 

Johtopäätös 	2-3 Kokonaisuus 	 18 
3-16 Ympäristöystävällisyyden subjektiivisuus 	 38 
4-10 Lähtötiedot ja lopputulokset 	 58 
5-21 Yksisilmäisyys ja osaoptimi 	 99 
7-1 Kestävä kehitys ja talous 	 92 
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Kuva 2-2. Kaavio työn rakenteesta 



M 

Johlopäälökslå 

kainen 
tavälllsyyden 
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Subjektiiviset tausta-arviot =Ykslsllmålsyy —  Ykslsllmåisyys kritearlen Prosessiteollisuuden 
suhteen muutosten hitaus 

ldeilmaslon vaIkutn4 monimutkaiset Päätöksenteosta Li Yksisilmälsyys krileerien E1014 L t riipp  wuudel  iippumattomat tekijät suhteen 

Ykslsilmäisyys luiteerien laajan Laatan ongelman Uusien leknologiolden 
suhteen hall tseminen vaikutus 

Kuva 2-3. Huoneentaulujen taustalla olevia teemoja 
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3 YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTE 
3.1 Yleistä 

Töissä jaksossa tutkitaan ympäristöystävällisen tuotteen käsitettä. Tarkoituksena on esittää 
yksinkertainen mittari, ja sen pohjalta valottaa eri asiantuntijoiden näkemyksiä ja 
tuotteiden välisiä arvojärjestyksiä. Kyseeseen tulevat siis esityksen teemoista subjektiivis-
ten arvioiden kvantifiointi ja laajan ongelman hallinta. Yksisilmäisyyden vaarat saadaan 
samoin esille. Valitut esimerkkituotteet lasketaan sekä nykyisellä teknologialla että 
uusilla prosesseilla. Kestävän kehityksen osana nostetaan siis nähtäväksi ympäristöystä-
vällisyys. Suoranaiset ja olennaiset taloudelliset kytkennät tuodaan mukaan seuraavissa 
luvuissa. Luvun rakenne on kuvattu kaaviossa 3-1. 

3.2 Ympäristöystävällisyyden käsite 

Lähtökohtana on, että useat eri tahot etsivät tapoja laittaa metsäteollisuuden tuotteita 
järjestykseen ympäristöystävällisyyden suhteen. Ympäristömerkit ja erilaisten virallisten 
ja epävirallisten järjestöjen julkaisut ovat todisteina olemassaolevista arvojärjestyksistä, 
jotka kuitenkaan eivät suinkaan ole konsensuksen tuotteita. 

Koska kyseessä on vertailu, jossa punnitaan hyvin monia ja monentyyppisiä kriteerejä 
vastakkain, vertailu on subjektiivista. Mitä useampia kriteerejä otetaan huomioon, sitä 
suuremmat erot arvotuksissa saataneen aikaan. Alla on tarkoitus valita mahdollisimman 
yksinkertainen, mutta silti mielekäs vertailumenetelmä sekä tuotteet, joita vertailla. 
Timin jälkeen on vuorossa käytettävien asiantuntijoiden mielipiteiden vangitseminen 
numeroin ja tulosten analyysi. 

3.3 Menetelmä 

Yksinkertaisen menetelmän pohjustukseksi sivutaan hyvin lyhyesti olemassaolevia 
menetelmiä ja hyväksymisleimoja. Sen jälkeen otetaan joukko keskeisiä suureita ja 
etsitään niiden yhdistelyyn jokin havainnollinen mitta-asteikko. Lopuksi tarkastellaan 
helppoutta ottaa kantaa tuloksiin ja tulosten visualisointia. 

3.3.1 Ympäristömerkit ja indeksit 

Täl1~i hetkellä on jo käytössä erilaisia ympäristömerkkejä. Pohjoismaisen ympäristömer-
kin on tarkoitus ottaa huomioon seuraavat asiat: 

tuotteen m~iiirälliset ja laadulliset ympäristövaikutukset 
kuluttajien tarve saada ympäristötietoa 
mahdollisuus muuttaa markkinoiden käyttäytymistä 

Teistä on pitkä tie tarkkoihin rajoihin ja määritelmiin paperilajeille. 

Esko Rossin menetelmä (kts. esim. kirjallisuusviite [1]) puolestaan on ansiokas askel 
kohti ymp~iristöindeksiä, jossa tutkitaan ympäristövaikutuksia erilaisin riskipainotuksin. 
Minkäänlaista standardin ei kuitenkaan ole: ympäristöystävällisyyttä on enemmänkin 
mitattu ottamalla haastatteluin esille vähemmän tarkasti perusteltuja käsityksiä. 

3.3.2 Keskeisi~i sum-eita 

Keskeisistä suureista otetaan tässä selkeyden ja havainnollisuuden vuoksi huomioon vain 
kolme ryhmää : 



N O 

Kuva 3-l. Luvun rakenne 
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Resurssien kulutus: 
- Kiertokuidun määrä 
- Energia 
Päästöt: 
- Päästöt vesistöihin 

Kiertokuidun määrä on valittu edustamaan raaka-aineystävällisyyttä. Kuinka hyvä 
mittari se itse asiassa on, on toinen asia. 

Energiankulutus on, maailmankaikkeudessa, jossa energiapulaa ei ilmene, kuitenkin 
nykyteknologialla olennainen kriteeri. 

Päästöt vesistöihin edustavat päästöjä. Päästöt ilmakehään ja kiinteät jätteet on jätetty 
pois siitä yksinkertaisesta syystä, että pyritään tässä osoittamaan mahdollisimman vähillä 
keinoilla subjektiivisuuden vaikutukset. 

3.3.3 Mittari 

Jokaisessa vertailumenetelmässä on hyötyä siitä, että saadaan liitettyä sen tulokset 
johonkin ilmiöön joka on muista yhteyksistä tuttu tulosten arvioijille. Lämpömittari on 
sopiva analogia: se sopii vesistöihin suunnattuihin päästöihin, asteikko nollasta sataan 
on keskeinen ja kiehumispistettä voidaan luontevasti pitää äärimmäisenä kriittisyyden 
tu ana. 

3.3.4 Helppous ottaa kantaa 

Sellu- ja mekaanispohjaiset tuotteet arvioidaan erikseen, joten asiantuntijoita pyydetään 
täyttämään seuraava kaavake kumpaakin tuoteryhmää varten. Kullekin suureelle 
määritellään tällöin huonoin ja parhain arvo sekä painokerroin. 

Ryhmä 	Suure 	 Huonoin 	Paras ar- 	Paino 
arvo 	vo 	 (%, summa 100) 

Kuituraaka- 	Kierratyskuidun 
aine 	 määrä (%) 

Energia 	Ostosähkö 
(MWh/ADI) 

Kokonaissähkö 
(MWh/ADt) 

Päästöt 	Kiintoaine 
vesistöihin 	(kg/ADt) 

COD (kg/ADt) 

BOD (kg/ADt) 

AOX (kg/ADt) 

P (kg/ADt) 

N (kg/ADt) 

Painot jaetaan harkinnan mukaan siten, että niiden summa on 100. Huonoin arvo 
tarkoittaa arvoa joka antaa kiehumispisteen (= 100), paras arvo jäätymispisteen (= 0). 
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Meillä on siis yksinkertainen painotusmenetelmä yhdistettynä rajoihin jokaiselle 
kriteerille: selkeydestä huolimatta erilaisten arvotuspohjien määrä on hyvin suuri. Lisäksi 
voidaan erikseen laskea energiakriittisyys, kuitukriittisyys, niistä yhdistämällä 
resurssikriittisyys, sitten päästökriittisyys ja lopulta kokonaiskriittisyys, kaikki 
samalla 0..100-asteikolla. 

Vertailukelpoisien olosuhteiden aikaansaamiseksi suureitten arvot laskettiin kaikille 
tuotteille samalla tietokoneohjelmalla. Tämä ohjelma kirjoitettiin alun perin SYTYKE 
6: "Projekti 95":ttä varten, ja sitä on sen jälkeen edelleenkehitetty mm. lisäämällä uusia 
teknologioita. Asiantuntija ei siis suoraan ota kantaa tuotteisiin, vaan ainoastaan 
kriteereihin. Tulevat prosessit ja nykyteknologia asetetaan näin samalle viivalle - 
riittävän oikeudenmukaisesti. 

3.3.5 Visualisointi 

Visualisoinnissa yleensä voidaan erottaa ainakin kaksi tasoa. Ensimmäisellä tasolla 
tulokset esitetään yksinkertaisesti, yksi käsite kerrallaan, usein käyttäen turhankin monta 
kuvaa. Toisella tasolla pyritään yhdistämään käsitteitä ja riippuvuuksia uudella tavalla. 
Samalla menetetään useimmiten tulkinnan helppoutta. Pysytellään tässä ensimmäisellä 
tasolla, ja kuvataan tulokset jokaisen asiantuntijan kohdalta tolppakuvalla, jossa kaikki 
tuotteet ovat rinnakkain, sekä kaksi-ulotteisella kartalla, jolle tuotteet sijoitetaan 
resurssikriittisyydenja päästökriittisyyden koordinaateilla. Yhdistelyinä saadaan paperien 
ja massojen erillisvertailuun kriittisyyskuva, jossa nähdään asiantuntijat, tuotteet ja 
kriittisyyden vaihtelu, sekä sijoituskuva, jossa nähdään asiantuntijat, tuotteet, ja 
asiantuntijoiden antaman arvojäi jestyksen vaihtelu. 

3.4 Tarkasteltavat tuotteet 

3.4.1 Valintaperusteet 

Valitaan muutama keskeinen paperilaji (resepteineen) sekä kaikki merkittävät kemialliset 
ja mekaaniset massat. 

Paperilajeissa keskeiset lajit valitaan markkinakoon sekä taloudellisen merkityksen ja 
kiinnostavuuden pohjalta. 

3.4.2 Valitut tuotteet 

Tuotteet on laskettu kahdessa ryhmässä: olemassaolevina sekä uusiin ja tuleviin 
prosesseihin nojautuen. Yhteisenä taustatekijänä on käytetty massateknologiaa ja 
energiantuotantotapaa. Nämä on pyritty valitsemaan Suomen olosuhteiden mukaan 
sopivaa keskivertoa edustavaksi. 

Vertailtaessa uusia teknologioita on otettu kaksi vaihtoehtoista ratkaisua AOX-
ongelmalle. joko valkaisukemikaalit pidetään ennallaan ja suljetaan valkaisimojäteveden 
kiertoja, tai muutetaan valkaisukemikaalit ja jätetään valkaisimojäteveden kierrot 
avoimiksi. 

Vertailulaskelmissa olemassaoleville tuotteille käytetty selluntuotantoteknologia: 

- puun kuivakuorinta 
- eräkeitto/vuokeitto, jatkettu 
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- tehostettu pesu 
- 1-vaiheinen happidelignifiointi 
- LC/MC-valkaisimo, korkea D-substituutio 
- mustalipeän ka-pitoisuus 75 % tai yli 
- mäntyöljyn palstoitus rikkihapolla 
- hajukaasujärjestelmä normaali, meesanpesu normaali 
- vesikiertojen sulkemisaste tehostettu 

Keräyskuidun siistaus tehdään tehtaalla. 

Vertailulaskelmissa uusia ja tulevia prosesseja hyödyntäville tuotteille käytetyt 
selluntuotantoteknologiat: 

- R3H-laitos 
- peroksidivalkaisu tai valkaisimojätevesien kierron osittainen sulkeminen 
- uusien massojen ISO-vaaleusaste 90 

Vertailulaskelmissa käytettävät paperilajit 

Paperilajeja on kolme, joista yhdestä käytetään reseptivariaatioita. Kahta sellupohjaista 
paperia tarkastellaan myös vaihtoehtoisilla tavoilla eliminoida AOX-päästöt. 

Nykyiset: 

1) Sellupohjainen päällystämätön puuvapaa kopiopaperi (uncoated woodfree copy paper, 
UWF) 
2) Kierrätyskuitupohjainen päällystämätön puuvapaa kopiopaperi (UWFWas) 
3) Sanomalehtipaperi (NEWS) 
4) Päällystetty puupitoinen paperi (LWC) 

Uudet: 

5) UWF, peroksidivalkaisu (UWFChe) 
6) UWF, MC-valkaisimo, korkea D-substituutio, valkaisimojäteveden kiertoja suljettu 
(UWFClo) 
7) LWC, peroksidivalkaisu (LWCChe) 
8) LWC, MC-valkaisimo, korkea D-substituutio, valkaisimojäteveden kiertoja suljettu 
(LWCClo) 

Clo-vaihtoehtojen takana on Jaakko Pöyry Oy:llä kehitetty menetelmä, joka perustuu 
alkalisten ja happamien jätevesijakeiden erottamiseen toisistaan jo valkaisimossa. 
Rapson-Reeve-menetelmän tulokset osoittivat, ettei kloridipitoisen jäteveden sekoittami-
nen mustalipeän joukkoon ole järkevää. Jaakko Pöyry Oy:n menetelmä on kehitetty 
modernille, nelivaiheista klooripitoista valkaisua käyttävälle havusulfaattitehtaalle. 
Alkalinen jae, joka syntyy kloorausta seuraavassa uutosvaiheessa, johdetaan ruskean 
massan pesuun ja edelleen mustalipeän mukana kemikaalikiertoon. Klooridioksidivaiheis-
ta saatu hapan suodos käytetään suurimmaksi osaksi kloorausvaiheen pesureissa. 
Ylimääräinen jae kerätään suodossäiliöistä, yhdistetään kloorausvaiheen suodokseen ja 
johdetaan haihduttimelle. Haihduttimella jätevesi haihdutetaan noin 5 %:n kuiva-
ainepitoisuuteen. Tämän jälkeen konsentraatista poistetaan kloorivedyt ja sakeus 
nostetaan 50 %:iin. Happaman jakeen haihdutuksessa talteenotettu vesi voidaan käyttää 
tehtaalla tuorevetenä. 

Reseptit esitellään taulukossa 3-1. 
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Taulukko 3-1. Verrattavat paperilajit ja reseptit (summa 100 %) 

Sellupohjainen Kierrätyskuitu- 	Sanoma- 	Päällystetty 
päällystämätön pohjainen pääl- 	lehtipa- 	puupitoinen 
puuvapaa ko- lystämätön puu- 	peri 	paperi 
piopaperi vapaa kopiopa- 

peri 

Valkaistu havu-sa 26 % - - 	16 % 

Valkaistu lehti-sa 40 % - - 	- 

Hierre CSF 100 - - 45 % 	- 

Hierre CSF 65 - - - 	19 % 

Siistattu kierrätys- - 66 % 46 % 	20 % 
kuitu 

Täyte- ja päällysteai- 22 % 22 % - 	34 % 
neet 

Liimat ja sideaineet 5 % 5 % - 	6 % 

Kosteus 7% 7% 9% 	5% 

Vertailulaskelmissa käytettävät massalajit 

Vertailtavia massoja on enemmän kuin paperilajeja. Havu- ja lehtisulfaateille on lisäksi 
tarkasteltu vaihtoehtoisia AOX-ratkaisuja. Sulkeissa ovat kuvissa ja osassa taulukkoja 
käytetyt englanninkieliset lyhenteet. 

Nykyiset: 

1) Hioke CSF 100 (SGW) 
2) Painehioke CSF 100 (PGW) 
3) Hierre CSF 100 (TMP) 
4) Kemihierre (CTMP) 
5) Havusulfaatti, valkaisematon (UBSKP) 
6) Havusulfaatti, valkaistu (BSKP) 
7) Lehtisulfaatti, valkaisematon (UBHKP) 
8) Lehtisulfaatti, valkaistu (BHKP) 
9) Jätepaperimassa, siistattu (RECYCLED) 

Uudet: 

10) BSKP, peroksidivalkaisu (BSKPChe) 
11) BSKP, MC-valkaisimo, korkea D-substituutio, valkaisimojäteveden kiertoja suljettu 
(BSKPClo) 
12) BHKP, peroksidivalkaisu (BHKPChe) 
13) BHKP, MC-valkaisimo, korkea D-substituutio, valkaisimojäteveden kiertoja suljettu 
(BHKPCIo) 

Vaihtoehtojen 11 ja 13 pohjana oleva sulkemisteknologia on esitelty aiemmin 
kappaleessa 3.4.2. 

Laskelmien tulokset 

SYTYKE 6: "Projekti 95"-ohjelmistolla ja sen myös uusia ja tulevia prosesseja 
hyödyntävällä jatkokehitelmällä "Jaakko Pöyry Mill Impact" saadaan laskettua mille 
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tehtaalle hyvänsä puuraaka-aineen käyttö, kemikaalikulutus, energiankulutus, päästöt 
vesistöihin, päästöt ilmakehään ja kiinteät jätteet. Näistä tuloksista on poimittu 
kriteereiksi valittujen suureiden arvot. Taulukossa 3-2 esitellään paperilajit, taulukossa 
3-3 massalajit. 

Huomioita eroista paperilajien välillä 

Lisäselvennyksenä eroista voidaan käyttää taulukkoa 3-4, jossa on esitetty jokaiselle 
kriteerille se laskennallinen vaihtoehto joka antaa parhaimman ja huonoimman tuloksen. 

Sanomalehtipaperi kerää huomattavan paljon viimeisiä sijoja; kokonaan kierrätyskuitu-
pohjainen päällystämätön kopiopaperi ja suljetun kierron päällystämätön kopiopaperi 
puolestaan kärkitiloja. 

Huomioita eroista massalajien välillä 

Kuten paperilajien tapauksessa, esitetään taulukko (3-5), josta löytyvät jokaiselle 
kriteerille parhaimman ja huonoimman tuloksen antavat vaihtoehdot. 

CTMP päästöineen ja TMP energiankulutuksineen ovat suuria häviäjiä. Suljetun kierron 
valkaistut sulfaattimassat ovat muuten kärjessä, ja selvästi vaihtoehtoista AOX-ratkaisua 
edellä. 

Taulukko 3-2. Verrattavat paperilajit - vertailussa käytettyjen kriteerien lasketut arvot 

Kierr. 
kuitu 
(%) 

Osto- 
sähkö 
(MWh/ 
ADt) 

Kok. 
sähkö 
(MWh/ 
ADt) 

Kiin- 
toaine 
(kg/ 
ADt) 

COD 
(kg/ 
ADt) 

BOD 
(kg/ 
ADt) 

AOX 
(kg/ 
ADt) 

P 
(kg/ 
ADt) 

N 
(kg/ 
ADt) 

UWF 0 0,465 1,15 10,3 37,5 13,3 1,11 0,036 0,050 

UWFChe 0 0,356 1,15 6,3 16,1 5,6 0,00 0,017 0,027 

UWFClo 0 0,356 1,15 4,8 6,9 2,9 0,00 0,006 0,023 

UWFWas 100 0,500 0,89 25,3 25,3 10,5 0,00 0,005 0,020 

NEWS 50 1,74 1,95 25,3 38,6 15,2 0,00 0,017 0,057 

LWC 36 1,11 1,44 17,3 27,0 10,3 0,45 0,020 0,043 

LWCChe 36 1,06 1,44 15,8 20,7 8,1 0,00 0,015 0,037 

LWCClo 36 1,06 1,44 15,4 18,6 7,4 0,00 0,013 0,036 



Taulukko 3-3. Verrattavat massalajit - vertailussa käytettyjen kriteerien lasketut arvot 

Kierr. Ostosähkö Kok. 	 Kiinto-aine COD BOD AOX P N 

kuitu (MWh/ sähkö 	 (kg/ 	 (kg/ (kg/ (kg/ (kg/ (kg/ 

(%) ADt) 	(MWh/ADt) ADt) 	 ADt) ADt) ADt) ADt) ADt) 

CTMP 0 1,91 2,00 30,0 115,0 50,0 0,0 0,040 0,100 

TMP 0 2,41 2,50 11,0 42,0 16,0 0,0 0,025 0,080 

PGW 0 1,52 1,60 8,0 31,0 12,0 0,0 0,020 0,080 

SGW 0 1,52 1,60 8,0 26,0 10,0 0,0 0,020 0,080 

RECYCLED 100 0,242 0,440 30,0 30,0 12,0 0,0 0,005 0,020 

13HKP 0 0,019 0,765 9,5 43,4 14,8 0,866 0,047 0,060 

UBHKP 0 0,0 0,65 6,5 10,0 3,0 0,0 0,032 0,055 

BSKP 0 0,088 0,820 9,5 51,6 17,6 2,5 0,047 0,060 

UBSKP 0 0,0 0,632 6,5 12,3 3,7 0,0 0,032 0,055 

13SKPChe 0 0,0 0,820 4,5 17,6 5,6 0,0 0,022 0,030 

BSKPCIo 0 0,0 0,820 2,4 5,8 2,2 0,0 0,007 0,024 

BHKPChe 0 0,090 0,765 4,5 18,0 5,5 0,0 0,022 0,030 

BHKPCIo 0 0,090 0,765 2,4 4,9 1,8 0,0 0,007 0,024 

Taulukko 3-4. Paperilajien ääriarvot kriteereille 

Kriteeri Paras Huonoin 

Kierr.kuitu (°Io) UWFWas 100 % UWF, muut vaihtoehdot 0 % 

Ostosähkö (MWh/ADt) UWF (uudet) 0,356 NEWS 1,74 

Kok.sähkö (MWh/ADt) UWFWas 0,89 NEWS 1,95 

Kiintoaine (kg/ADt) UWFCIo 4,8 UWFWas, NEWS 25,3 

COD (kg/ADt) UWFCIo 6,9 NEWS 38,6 

BOD (kg/ADt) UWFClo 2,9 NEWS 15,2 

AOX (kg/ADt) UWF (paitsi perustap.), UWF 1,11 
NEWS,LWC (uudet) 0,0 

P (kg/ADt) UWFWas 0,005 UWF 0,036 

N (kg/ADt) UWFWas 0,020 NEWS 0,057 
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Taulukko 3-5. Massalajien ääriarvot kriteereille 

Kriteeri  

Kierr.kuitu (%) 

Ostosähkö 
(MWh/ADt) 

Kok.sähkö 
(MWh/ADt) 

Kiintoaine (kg/ADt) 

COD (kg/ADt) 

BOD (kg/ADt) 

AOX (kg/ADt) 

P (kg/ADt) 

N (kg/ADt) 

Paras 	 Huonoin 

RECYCLED 100 % 	 Kaikki muut vaihtoehdot 0 % 

UBHKP, UBSKP, uudet BSKP:t TMP 2,41 
0,0 

RECYCLED 0,44 
	

TMP 2,50 

BSKPClo, BHKPClo 2,4 
	

RECYCLED, CTMP 30,0 

BHKPClo 4,9 
	

CTMP 115,0 

BHKPClo 1,8 
	

CTMP 50,0 

Useimmat 0,0 
	

BSKP 2,5 

RECYCLED 0,005 
	

BHKP, BSKP 0,047 

RECYCLED 0,020 
	

CTMP 0,100 

3.5 Haastatellut asiantuntijat 

Haastatellut asiantuntijat ovat kaikki Jaakko Pöyryn työntekijöitä, eri puolilta yhtymää. 
Tällainen tilastollinen otoshan hankaloittaa periaatteessa kaikin tavoin tavoitetta osoittaa 
mielipiteiden subjektiivisuutta, mutta tämä on tarkoituksellista. Mikäli saadaan aikaan 
eroja näin homogeenisessa joukossa, on odotettavissa huomattavasti suurempia eroja 
laajemmassa ja heterogeenisemmassa materiaalissa. 

Taulukossa 3-6 ovat eri kriteereille annetut painot. Arvosanarajat ovat vastaavasti 
esitettyinä taulukossa 3-7. Arvosanarajat muunnetaan lineaarisesti asteikolle 0..1. 
Ensimmäinen luku riittää antamaan huonoimman arvosanan 0, toinen luku parhaimman 
arvosanan 1. Esim. jos sellupohjaisen tuotteen BOD-päästöille rajat ovat 25..15, antaa 
BOD-arvo 25 tai suurempi arvosanan 0, BOD-arvo 15 tai pienempi arvosanan 1 ja BOD-
arvo 20 arvosanan 0,5. 

3.6 Arvojärjestykset 

Seuraavilla neljällä sivulla esitellään jokaisen asiantuntijan painotuksiin ja kriteerirajoihin 
perustuen tolppakuva, jossa kaikki tuotteet ovat arvojärjestyksessä, sekä kaksi-
ulotteinen kartta, jolle tuotteet on sijoitettu resurssitilan ja päästötilan koordinaateilla. 
Resurssitila saadaan asiantuntijan antamilla painoilla painotettuna keskiarvona 
ostosähkön, kokonaissähkön ja kierrätyskuidun saamista arvoista, muunnettuna asteikolle 
0..100. Päästötila lasketaan vastaavasti kiintoaineen, COD:n, BOD:n, AOX:n, fosforin 
ja typen arvoista. 

Tolppakuvassa kriittisimmällä tuotteella on siis suurin kriittisyysarvo. Kartalla puolestaan 
parhaat tuotteet löytyvät origosta, kriittisimmät oikeasta yläreunasta. 
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Taulukko 3-6. Asiantuntijoiden arviot eri kriteereiden painoista 

Asiantuntija 1 	Asiantuntija 2 	Asiantuntija 3 	Asiantuntija 4 

Kierrätyskuitu 0,20/0,20 1) 0,10/0,20 0,20/0,20 -/- 

Ostosähkö -/- 2) 0,05/0,05 0,15/0,15 0,25/0,25 

Kokonaiss thkö 0,20/0,20 0,05/0,05 0,15/0,15 0,25/0,25 

Kiintoaine 0,15/0,15 0,05/0,05 -/- 0,10/0,10 

COD 0,15/0,15 0,30/0,25 0,30/0,30 0,10/0,10 

BOD 0,30/0,30 0,10/0,15 0,05/0,05 0,30/0,30 

AOX /- 0,15/0,05 0,05/0,05  

P -/- 0,10/0,10 0,08/0,08  

N -/- 0,10/0,10 0,02/0,02 

Yht. 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 
1) Kriteerin paino sellupohjaiselle tuotteelle/kriteerin paino mekaanispohjaiselle tuotteelle 
2) Kriteeri vailla painoa kummallekin tuotetyypille 

Taulukko 3-7. Asiantuntijoiden eri kriteereille antamat arvosanarajat (huonoin..paras, 
sellupohj. tuotteet/mekaanispohj.tuotteet) 

Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija 
1 	 2 	 3 	 4 

Kierrätyskuitu (%) 	 0..100/ 	0..15/ 	 0..20/ 	-/- 1) 
0..100 	30..100 	0..100 

Ostosähkö (MWh/ADt) 	-/- 	 0,35..0/ 2) 	0,5..0/ 	0,5..0/ 
2,2..1,3 2,2..1,0 1,0..0 

Kokonaissälikö 0,9..0,4/ 1,2..0,7/ 1,5..0,3/ 1,0,.0,4/ 
(MWh/ADt) 2,5..0,4 2,3..1,5 2,5..1,0 1,0..0,4 

Kiintoaine (kg/ADt) 20..15/ 20..11/ 25..12/ 25..11/ 
40..10 15..11 20..10 25..11 

COD (kg/ADt) 110..50/ 56..40/ 100..30/ 70..40/ 
70..40 34.30 75..60 70..40 

BOD (kg/ADt) 25..15/ 19..15/ 32..14/ 25..16/ 
30..20 17..15 25..18 25..16 

AOX (kg/ADt) -/- 1,5..1,0/ 6..1,5/  
0,003..0,002 0..0 

P (kg/ADt) -/- 0,065..0,050/ 0,12..0,050/ -/- 
0,03..0,025 0,080..0,020 

N (kg/ADt) -/- 0,6..0,4/ 0,5..0,250/ -/- 
0,3..0,2 0,200..0,150 

1) Koska, kuten taulukosta 3-6 havaitaan, kriteerillä ei ole merkitystä asianhmtijalle, ei asiantuntija myöskään ole 

antanut rajoja kriteerille. 

2) Tulkintaesunerkki: sellupohjaiselle tuotteelle ostosähkön rajat ovat 0,35..0, mekaanispohjaiselle tuotteelle 2,2..1,3. 

Tällöin sellupohjaiselle tuotteelle 0,35 MWh/ADt ostosähköä tai enemmän antaa arvosanan 0, 0 MWh/ADt arvosanan 

1, ja puoliväli 0,175 MWh/ADt arvosanan 0,5. 
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3.7 Analyysi poikkeamista 
Paperien arvojärjestys 

Kuvissa 3-10 ja 3-11 nähdään miten kriittisyys ja kriittisyyden pohjalta laskettu sijoitus 
vaihtelevat eri asiantuntijoilla. 

Puuvapaa kopiopaperi on kierrätyskuitupohjaisena ensimmäisenä kaikilla listoilla paitsi 
asiantuntijalla 4. Viimeksimainitun painotukset ja rajat sallivat uusilla teknologioilla 
tuotetun sellupohjaisen puuvapaan kopiopaperin siirtyä kärkeen, mutta paperien väliset 
erot ovat pienet. Muilla asiantuntijoilla sellupohjainen puuvapaa kopiopaperi sijoittuu 
huonosti myös silloin kun uusia prosesseja on käytetty tuotannossa. Suurin aaltoliike 
esiintyy sanomalehtipaperin suhteen, joka saa kaksi viimeistä sijaa ja kaksi toista sijaa. 

Kuva 3-12, "vaelluskartta", on yhteenveto siitä miten valitut paperilajit sijoittuvat eri 
asiantuntijoiden arvosteluasteikoilla. UWF kiertää äärimmäisen pientä nurkkaa, jota 
kuvastaa hyvin suuri resurssikriittisyys ja hyvin pieni päästökriittisyys. UWFWas tekee 
laajan kaaren vasemmassa alakvadrantissa (pieni resurssi- ja päästökriittisyys), LWC ja 
NEWS laajat kaaret vasemmassa yläkvadrantissa (suuri resurssikriittisyys, pieni 
päästökriittisyys). Koska uudet tuotteet sijoittuvat läihes kokonaan y-akselille eli niiden 
p,UIstökriittisyys on äärimmäisen pieni, ei niitä ole laitettu kuvaan. 
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Massojen arvojärjestys 

Kuvissa 3-13 ja 3-14 nähdään miten massalajien kriittisyys ja kriittisyyden pohjalta 
laskettu sijoitus muuttuvat. Mukaan tarkasteluun on otettu 8 lajia, joukossa suljetun 
kierron (kts. selitys kohdassa 3.4.2) havu- ja lehtisulfaattimassa. Siistattu kierrätyskuitu-
massa on kärjessä, paitsi asiantuntijalla 4, jonka painotukset nostavat esiin valkaisemat-
toman havusulfaatin, valkaistun lehtisulfaatin ja suljetun kierron valkaistun havusulfaatin. 
Kemihierre, hierre ja valkaistu havusulfaatti miehittävät viimeiset sijat. 

Kuva 3-15 on kuvaa 3-12 vastaava vaelluskartta. Kemihierre liikkuu pahimmalla 
mahdollisella alueella ja siistattu kierrätyskuituinassa sen vastakohtana. Valkaisematon 
havusulfaatti saa kaikilta puhtaat paperit päästöistä, mutta heilahtelee voimakkaasti 
energian suhteen. Valkaistun havusulfaatin suhteen saadaan esiin voimakkain ristiriita: 
liikkuma-alue on lähes koko kuvan keskiosa. 
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3.8 Johtopäätöksiä 

Huoneentaulu 

Tehtäessä selluteollisuuden teknologiaratkaisuja on syytä muistaa että 

- jokainen ympäristöystävällisyyden määritelmä on subjektiivinen 

Ympäristökriittisyyttä kestävän kehityksen osana on valotettu katsomalla lukuisien 
nykyisiin ja tuleviin prosesseihin perustuvien tuotteiden arvojärjestystä eri asiantuntijoi-
den antamilla ympäristöystävällisen tuotteen määritelmillä. Yksi olennainen teknolo-
giavalinta on jo noussut esille: ratkaistaanko AOX-päästöjen ongelma siirtymällä uusiin 
valkaisukemikaaleihin vai sulkemalla valkaisimon jätevesikiertoja. Taulukkojen 3-2 - 3-5 
tulokset näyttävät, että julkisuudessa vähemmälle huomiolle jäänyt vesikiertojen 
sulkeminen ainakin peroksidivalkaisuun verrattuna vaikuttaa tehokkaammalta. Mikäli 
siitä huolimatta tarraudutaan k1oorikemkaalittomaan ratkaisuun, saattaa syynä joissain 
tapauksissa olla metsäteollisuuden ohitse kloorinvalmistukseen ulottuvat tavoitteet. 
Tällöin ilmeisesti unohdetaan, että kloori on NaOH:n valmistuksen sivutuote. 

Ympäristöystävällisyyden tutkimiseksi on jatkossa tarkoitus soveltaa sääntökannalla (kts.ööö 
liite Sanasto) vahvistettua joukkoa asiantuntijahermoverkkoja (kts. liite Sanasto) 
sellutehtaan laajempaan arviointiin, jossa otetaan huomioon päästöt vesistöihin, päästöt 
ilmakehään, kiinteät jätteet, energian ja raaka-aineiden kulutus sekä talousnäkökulmat. 
Tämän luvun tarkoitus on osoittaa mielipiteitä ja eroavaisuuksia yksinkertaisella, mutta 
kuitenkin riittävän toimivalla tavalla. Suurin heikkous lienee talousnäkökohtien 
täydellinen poissaolo - tämäkin puute korjataan luvussa 5. Mihin huoneentaulu 
pohjautuu, ilmenee kuvasta 3-16. Tutkimuksen teemoista voidaan sanoa seuraavaa: 

Subjektiiviset arviot - jokainen asiantuntija on antanut omat painotuksensa ja arvosanara-
jansa tuotteille. 

Laajan ongelman hahmottaminen - on otettu huomioon kuituraaka-aine, energia ja 
päästöt vesistöihin osana laajempaa kenttää. 

Uudet teknologiat - 2000-luvun tuotteiden päästöjä on laskettu käyttäen hyväksi sitä 
varten "Projekti 95"-tietokoneohjelmasta kehitettyä "Jaakko Pöyry Mill Impact"-
ohjelmaa. 

Yksisilinäisyys kriteerien suhteen - Käytetyt asiantuntijat, joilla on yhteinen tausta, ovat 
painottaneet kriteerejä laajalla alueella. Olisi voitu ottaa mukaan esim. yksinomaan 
AOX-päästöihin ja kierrätyskuituun keskittyvä näkemys, jollaiselle löytyy edustajia 
julkisuudessa. Tämä laajennus tapahtuukin luvussa 5. 

Kaikenkaikkiaan: perusteltuja, kiistattomia, menetelmästä riippumattomia eroja 
näkemyksissä tuotteen ympäristöystävällisyydestä esiintyy. 



Kuva 3-16. Ympäiistäystävällisyyx cubjektaivisena käsitteenä 



39 

4 MUTUSKENAARIOT 

4.1 Yleistä 

Tämän luvun ytimenä on tapa pukea sormituntumat syistä ja seurauksista selkeään, 
matemaattiseen ja toiminnalliseen muotoon. Kohteena on yksi skenaario seurauksena 
monimutkaisista käsitteiden välisistä riippuvuuksista; tuloksena saadaan ennusteiden 
perusteet ja kommentoitu tapahtumaketju - eli kuljettu polku. Subjektiiviset arviot, 
mielipideilmaston vaikutus, päätöksenteosta riippumattomat tekijät sekä laajan ongelman 
hallinta ovat pääteemoja. Menetelmää sovelletaan kolmella eri tavalla: yhden 
lähtötilanteen seurauksena olevaan tasapainotilaan, useaan perättäiseen tasapainotilaan 
sekä erään lähtötilanteen seurauksena olevaan sykliin. Kun menetelmä on esitelty, 
tutkitaan käytännön tasolla mihin nykyisen kaltainen lähtötilanne saattaa johtaa ja miten 
neljän eri asiantuntijan käsitykset eroavat. Aika-akseli 1995-2010 saadaan mukaan 
koostamalla kaksi vaihtoehtoista ketjua ulkoisia impulsseja ja tutkimalla millaisiin 
metsäteollisuuden skenaarioihin nämä eri asiantuntijoiden mielestä johtavat. Lopuksi 
näytetään esimerkki syklistä, jossa yleisen mielipiteen heilahtelut ja sen seuraukset ovat 
keskeisenä tekijänä. Kuva 4-1 havainnollistaa luvun rakennetta. 

4.2 Kokonaiskuva 

Kun lähdetään ennustamaan tulevaisuutta, valitaan yleensä joko hyvin raskas 
matemaattinen menetelmä tai sitten puhdas mutu. Juhlallisesti määritellen mutu on 
alkutavupohjaisesta merkkiyhdelmästä (suom. arkikiel. musta tuntuu) ammattikieleen 
noussut termi. Suoranaista vastinetta ei muista kielistä helpolla löydä, mutta intuitiivista 
päätelmää sormituntuman pohjalta on vaikea kuvata lyhemmin ja iskevämmin. Historia 
toistaa itseään muttei tarpeeksi, minkä vuoksi asiantuntijan sormituntumalla on aina 
oleva suuri merkityksensä. Ongelmana on kuitenkin keskustelu tällaisesta ennusteesta: 
yleensä kyseessä on laaja ja merkittävä tulos, joka on joko hylättävä tai hyväksyttävä. 
Sen taustalla ovat kuitenkin usein hyvin monimutkaiset riippuvuussuhteet useiden 
käsitteiden välillä. 

Herää kysymys: miten voimme siirtää keskustelua yksityiskohtaisemmalle tasolle, jolloin 
voidaan ottaa kantaa mutun taustalla oleviin, yksinkertaisempiin väitteisiin ja 
riippuvuuksiin. Toisin sanoen, voimmeko mitenkään formalisoida mutua? 

Yksi mahdollinen vastaus on käyttää menetelmää, jossa 
- lähdetään keskeisistä käsitteistä, 
- ilmaistaan riippuvuussuhteet niiden välillä verbaalisesti ja 
- tutkitaan mihin nämä riippuvuussuhteet johtavat. 

Erästä tällaista menetelmää voidaan kuvata seuraavin sanankä~intein: 

Luotettavuuden takaavat vankka matemaattinen pohja ja riittävän selkeästi ilmaistut 
perusteet. Asiantuntijoiden tietämys on kohtuullisen helposti kerättävissä, ja kehittynyt 
herkkyysanalyysi mahdollisilla tulevaisuuksilla ja mahdollisten tulevaisuuksien 
hienosäädöillä suoritettavissa. Lisäksi eri asiantuntijoiden ennusteet ovat yhdistettävissä. 

Menetelmä esitellään esimerkin avulla. Tämä on mutuskenaarioennuste jossa otetaan 
huomioon metsäteollisuuden ja kansakunnan kannalta olennaisia tekijöitä. 



Kuva 4-1. Luvun rakenne 
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4.3 Menetelmä ja esimerkki 
4.3.1 Matemaattinen pohja 

Käytettävä menetelmä kulkee virallisesti nimellä FCM (Fuzzy Cognitive Map) (kts. 
esim. kirjallisuusviite [2]). Suora käännös 'sumea kognitiivinen kartta" ei ole kaikkein 
havainnollisimpia ja iskevimpiä nimityksiä, minkä vuoksi valittu termi mutu lienee 
puolustettavissa. Perusidea on yksinkertainen: 

1) Kerätään mallitettavan ilmiön keskeiset tekijät - käsitteet joiden välillä 
vuorovaikutussuhteet vallitsevat. 

2) Kerätään sääntökanta (kts. liite Sanasto). 

Tällöin pyydetään asiantuntijaa ottamaan sanallisesti kantaa siihen, millainen riippuvuus-
suhde kunkin kahden tekijän välillä vallitsee. 

Esim. "Kun X kasvaa, miten käy Y:n? Kasvaako se, pieneneekö se vai pysyykö se 
samana? Mikäli Y muuttuu, muuttuuko se hieman vai paljon?" 

Ennen tätä on valittu verbaalinen asteikko (esim. ei lainkaan, hieman, kohtalaisesti, 
paljon) ja sitä vastaava numeerinen koodaus (esim. 0 0,33 0,66 1,00). S,iäntökanta 
puetaan nyt numeeriseen muotoon, minkä jälkeen FCM on valmis toimimaan. 

Menetelmän vahvuuksia ja heikkouksia 

Menetelmin vahvuus on siinä mihin sitä tässä käytetään: monimutkaisten 
ristiinkytkentöjen vaikutusten selvittämisessä. Lisäksi käsitemalli on helppo tehdä, 
sääntökantoja helppo muunnella ja kokeiluja vaivatonta tehdä. 

Heikkoutena on tietty herkkyys valitulle numeeriselle asteikolle ja, luonnollisesti, 
liikkuminen verbaalisella, summittaisella tasolla. 

Käyttötapoja 

Menetelmää voi käyttää kandensuuntaisesti. Lähtemällä sääntökannasta johon 
luotetaan, voidaan tutkia mikä kokonaisvaikutus monimutkaisten ristiinkytkentöjen 
jälkeen on. Lähtemällä puolestaan lopputuloksesta johon luotetaan, voidaan selvittää 
monimutkaisen kokonaisuuden takana olevat yksinkertaiset riippuvuudet virittämällä 
s~iäntökantaa kunnes toivottu lopputulos saadaan. 

Ajallisesti voidaan tutkia yhtä ajanhetkeä tai skenaariota. Menetelmä toimii myös omalla 
tavallaan lausuntokehittimenä, kun tuloksille annetaan verbaalinen tulkinta (kts. 
esimerkit). 

Aikaulottuvuuden lisääminen 

Liikuttaessa formalisoidussa mutussa, voidaan aikaulottuvuuden lisääminenkin suorittaa 
tavalla, joka on jossain ehdottoman tarkkuuden ja sormituntuman välillä. Toisin sanoen, 
voidaan esim. skenaarioita koottaessa arvioida, kuinka kauan tietyn tasapainotilan 
saavuttaminen kestää, ja täten sijoittaa kyseinen vaihe aika-akselille. 

Useiden asiantuntijoiden verkkojen yhdistäminen 

Nimensä mukaisesti (fuzzy=surrea), menetelmään kuuluva useiden verkkojen 
yhdistäminen tapahtuu sumean logiikan (kts. liite Sanasto) keinoin. 
Yksinkertaisimmillaan tänä on seuraavaa: kun yhdistetään viisi eri verkkoa, otetaan 
kunkin käsiteparin välisen riippuvuuden arvoksi sumea unioni eli suurin viidestä eri 
riippuvuudesta. Esim. 



A: "Kun X kasvaa, Y kasvaa hieman." 
B: "Kun X kasvaa, Y kasvaa paljon." 

Yhdistelmä: 

A+B: "Kun X kasvaa, Y kasvaa paljon." 

Esimerkki siitä miten algoritms asettuu tasapainotilaan: 

Käytetään yhdeksän tekijän muodostamaa verkkoa (samaa kuin kuvassa 4-2 ja muissa 
esimerkeissä). Kuvassa 4-2 esim. yksisuuntainen nuoli "Yritysten kannattavuudesta" 
"Työllisyyteen" tarkoittaa, että yritysten kannattavuudessa tapahtuva muutos vaikuttaa 
työllisyyteen. Kaksisuuntainen nuoli "Yritysten kannattavuuden" ja "Kansantalouden 
tilan" välillä tarkoittaa, että muutos jommassakummassa saa aikaan muutoksen myös 
toisessa. Itse menetelmän algoritmia on ehkä turha kuvata kokonaisuudessaan tässä (kts. 
kirjallisuusviite [2]). Tiivistäen: 

- käsitteiden keskinäisistä, numeroarvoiksi muunnetuista riippuvuussuhteista kootaan 
riippuvuusmatriisi. 

- muodostetaan lähtötilavektori (matriisi, jossa kunkin käsitteen lähtöarvo, tav. 0,00). 
- muodostetaan impulssivektori (matriisi, jossa kunkin käsitteen muutokset). Esim. jos 

kuvan 4-2 mallissa "Mielipiteen voimakkuus" on järjestyksessä ensimmäinen käsite 
ja se muuttuu maksimaalisesti, saadaan vektori (1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00). 

- summataan lähtötilavektori ja impulssivektori. 
- kerrotaan riippuvuusmatriisi lähtötilavektorin ja impulssivektorin summalla, jolloin 

saadaan (lähtötilan jälkeistä tilaa) kuvaava nykytilavektori. 
- kun nykytilavektori ja sitä edeltävä vektori ovat tarpeeksi lähellä toisiaan (valitun 

konvergenssiehdon mukaan) tai muutos muuten stabiloituu, on tasapainotila 
saavutettu. Mikäli stabiloitumista ei tapahdu, voidaan kuitenkin päästä sykliin, jossa 
samat peräkkäiset tilat seuraavat toisiaan. 

Lähtöimpulssi on kuvan 4-2 mallin tekijän "Mielipiteen voimakkuus" voimakas kasvu 
(1,00). Kun stabiilisuus eli impulssin aiheuttamien muutosten suuruus saadaan 
asettumaan, on tasapainotila saavutettu. Järjestyksessä toinen iteraatio antaa kokonaistilaa 
kuvaavan taulukon: 

Tekijä 	 Arvo 	 Ed. arvo 	Impulssi 

Mielip. voimakkuus 0,22 0,00 1,00 

Mielip. rationaalisuus 0,00 0,00 0,00 

Tuotevalikoiman vihreys 0,44 0,33 0,00 

Lainsäädännön kireys 0,44 0,00 0,00 

Yritysten ympäristötietoisuus 0,44 0,33 0,00 

Yritysten kannattavuus -0,88 0,00 0,00 

Kansantalouden tila -1,00 -0,33 0,00 

Työllisyys -1,00 -1,00 0,00 

Päästötilanne -0,55 -0,33 0,00 

Stabiilisuus 	 3,21 	 3,32 
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Muutamaa iteraatiota myöhemmin luvut alkavat asettua: 

Tekijä Arvo Ed. Arvo Impulssi 

Mielip. Voimakkuus 0,80 0,81 1,00 

Mielip. Rationaalisuus -0,10 -0,10 0,00 

Tuotevalikoiman vihreys 0,60 0,58 0,00 

Lainsäädännön kireys 0,64 0,64 0,00 

Yritysten ympäristötietoisuus 0,43 0,48 0,00 

Yritysten kannattavuus -1,00 -1,00 0,00 

Kansantalouden tila -1,00 -1,00 0,00 

Työllisyys -1,00 -1,00 0,00 

Päästötilanne -1,00 -1,00 0,00 

Stabiilisuus 0,27 0,32 

Lopulta saadaan peräkkäin kaksi toisiaan riittävän lähellä olevaa taulua, ja konvergenssi 
on saavutettu. 

Tekijä 	 Arvo 	 Ed. arvo 	Impulssi 

Mielip. voimakkuus 0,80 0,80 1,00 

Mielip. rationaalisuus -0,11 -0,11 0,00 

Tuotevalikoiman vihreys 0,59 0,60 0,00 

Lainsäädännön kireys 0,64 0,64 0,00 

Yritysten ympäristötietoisuus 0,45 0,43 0,00 

Yritysten kannattavuus -1,00 -1,00 0,00 

Kansantalouden tila -1,00 -1,00 0,00 

Työllisyys -1,00 -1,00 0,00 

Päästötilanne -1,00 -1,00 0,00 

Stabiilisuus 0,23 0,23 
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Kuva 4-2. Esimerkkimalli esimerkkiriippuvuuksin 

4.3.2 Riittävän selkeästi ilmaistut perusteet 

Ensimmäisenä vaiheena on käsiteltävän ongelman käsitteiden määrittely. Jokainen 
asiantuntija sisällyttää omat taustalla olevat käsityksensä termien määrittelyyn. Tämä ei 
kuitenkaan poikkea siitä, mitä tapahtuu kun asiantuntijaa pyydetään kirjoittamaan 
lausunto. Vertailu kahden eri sääntökannan tuloksien välillä on kuin vertailu kahden 
detaljoidun asiantuntijalausunnon välillä. Tässä liikutaan alemmalla tarkkuustasolla kuin 
luvuissa 3 ja 5. 
Esimerkkimallissa käsitteet on valittu seuraavasti (kts. kuva 4-2): 

- YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS 

Yleisellä mielipiteellä tarkoitetaan ennenkaikkea tiedotusvälineissä ja julkisessa 
keskustelussa ilmenevää metsäteollisuuden toimintaan liittyvää arvotusten ja tunteiden 
joukkoa, josta vastaajalla on käsityksensä. 

- YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS 

Tässä tapauksessa rationaalisuudella tarkoitetaan kykyä nähdä metsä puilta: ottaa 
huomioon kokonaiskuva ilman ylitsepä~isemättömiä tiedostamattomia refleksejä. 

- TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS 

Tuotevalikoima on sitä "vihreämpi", mitä paremmin se noudattaa kulloinkin vallitsevaa 
käsitystä ympäristöystävällisestä tuotteesta. Eri asia on, että (kuten edellisessä luvussa 
esitettiin) ympäristöystävällisyyskin on subjektiivinen termi. 



- LAINSÄÄDÄNNÖN JA SEN MUKAISTEN PAASTÖRAJOJEN KIREYS 

Eli: kuinka tiukat rajat tehtaiden toiminnalle asetetaan. Tässä vaikuttaa voimakkaana 
taustalla määrittelijän käsitys siitä, millaiset rajat ovat saavutettavissa. Vaikutuksensa on 
myös sillä, miten määrittelijä kokee aiheutuvat tai aiheutuneet haitat. 

- YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS 

Kuinka suuressa määrin yritykset toiminnassaan pyrkivät ottamaan huomioon 
ympäristövaikutukset. 

- YRITYSTEN KANNATTAVUUS 

Puhtaan taloudellinen kriteeri. 

- KANSANTALOUDEN TILA 

Epämääräisempi kriteeri, josta jokaisella on kuitenkin selvä näkemys. 

- TYÖLLISYYSTILANNE 

Merkitykseltään ilmeinen. 

- PÄÄSTÖTILANNE 

Määrittelijän näkemys päästöistä voi pitää sisällään näkemyksen paitsi päästöjen 
suuruudesta myös niiden vaikutuksesta, ja esim. mielikuvan jatkuvasti tiukentuvista 
arvosteluperiaatteista. 

4.3.3 Asiantuntijoiden tietämyksen kerääminen 

Asiantuntijat määrittelevät mallin jokaisen käsitteen välille riippuvuussuhteen. Valitaan 
asteikko (esim, ei lainkaan, hieman, kohtalaisesti, huomattavasti = (0 0,33 0,66 1,00), 
jonka jälkeen saadaan joukko sääntöjä tyyliin: 

"Kun YRITYSTEN KANNATTAVUUS paranee, TYÖLLISYYS paranee huomattavasti." 
"Kun YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS kasvaa, YLEISEN MIELIPITEEN 
RATIONAALISUUS vähenee kohtalaisesti." 

Kun kaikki käsitteet on käyty pareittain läpi ja niiden väliset riippuvuudet määritelty, on 
syntynyt sääntökanta (kis. liite Sanasto) jonka avulla tuloksia generoidaan. 

4.3.4 Kehittynyt herkkyysanalyysi 

Kun meillä on malli ja sääntökanta, menetelmä toimii seuraavasti: 

Halutaan tietää esim. mitä seuraa,jos YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS kasvaa 
voimakkaasti. Tämä ärsyke annetaan syöttötietona, ja malli alkaa etsiä uutta 
tasapainotilaa. Se joko 
- löytää yhden ainoan tasapainotilan, 
- löytää syklin toistuvia ilmiöitä 
- (harvemmin) ei löydä tasapainoa. 

Tasapainotila on tällöin tulkittavissa muutoksen seuraukseksi, ja sykli puolestaan 
muutoksen aiheuttamaksi sarjaksi toisiaan seuraavia heilanduksia. 



4.4 Mutuskenaarioanalyysi 

Menetelmän käytössä metsäteollisuusesimerkkiin käsittelyjärjestys on seuraava: 

1. Kun ongelma on määritelty, tarvitaan joukko asiantuntijoita antamaan omat 
sääntökantansa: valitut asiantuntijat esitellään lyhyesti. 

2. Tämän jälkeen analysoidaan tarkemmin yhtä monimutkaista muutostilannetta ja sen 
seurauksia, vertaillen neljän asiantuntijan sääntökantojen antamia tuloksia. 

3. Seuraavaksi esitellään tapa tehdä skenaarioita "rakennuspalikoista", ja analysoidaan 
kahta esimerkkiä - jälleen asiantuntijavertailuna. 

4. Viimein esitellään esimerkki syklistä joka syntyy eräällä sääntökannalla, ja annetaan 
loppukommentit. 

4.4.1 Asiantuntijat 

Asiantuntijat ovat neljä Jaakko Pöyryn työntekijää, joilla kaikilla erilainen tausta - 
mukana mm. ympäristönsuojelua, tuotantotaloutta, matematiikkaa, tietokoneita, 
ekonometriaa, metsänhoitoa. 

4.4.2 Yhden tilanteen analyysi 

Liihtötilanne 

Otetaan seuraavanlainen impulssi, jossa saatetaan nähdä ajankohtaisia piiirteitä, ja 
analysoidaan sitä verraten asiantuntijoiden sääntökantojen tuottamia ennusteita: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS kasvaa hieman. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS vähenee hieman. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS huononee huomattavasti. 
KANSANTALOUDEN TILA huononee huomattavasti. 
TYÖLLISYYSTILANNE huononee huomattavasti. 

Asteikko on (ei lainkaan, hieman, huomattavasti, paljon) eli (0 0,33 0,66 1,00). 
Analysoitaessa tuloksia jaetaan käsitteet luokkiin: 

Yleinen mielipideilmasto 
- YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS 
- YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS 

Yritystaso 
- TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS 
- YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS 
- YRITYSTEN KANNATTAVUUS 

Kansakunta 
- KANSANTALOUDEN TILA 
- TYÖLLISYYSTILANNE 
- LAINSAADÄNNÖLLISTEN PAASTÖRAJOJEN TIUKKUUS 

Päästöt 
- PÄÄSTÖTILANNE 

Yhteenveto tuloksista on taulukossa 4-1. (Al = asiantuntija 1, tässä ja seuraavissa 
taulukoissa ja kuvissa). 



47 

Taulukko 4-1. Yhden tilanteen analyysi 

Asiantuntijat 

Al 	 A2 	 A3 	 A4 

Yleinen 	Heikkenee paljon; 	Voimistuu hieman. 	Voimistuu 	 Heikkenee hieman, 
mielipideil- 	samalla kohtalainen 	 kohtalaisesti, 	 rationaalisuus 
masto 	rationaalisuuden 	 rationaalisuus vähe- 	vähenee hieman. 

väheneminen. 	 nee hieman. 

Yritystaso 	Tuotevalikoiman Kannattavuus 	Tuotevalikoiman Tuotevalikoiman 
vihreys, heikkenee paljon. 	vihreys kasvaa vihreys heikkenee 
ympäristötietoi- kohtalaisesti, kohtalaisesti, 
suus ja kannattavuus ympäristötietoi- ympäristötietoi- 
heikkenevät paljon. suus kasvaa hieman, suus ja kannatta- 

kannattavuus heikke- vuus paljon. 
nee paljon. 

Kansakunta 	Kansantalouden tila ja Kansantalouden Kansantalouden tila ja Kansantalouden 
työllisyys heikkenevät tila heikkenee työllisyys heikkenevät tila heikkenee 
paljon, lainsääclännön paljon, työllisyys paljon. Lainsäädän- paljon, työllisyys 
kelutyssuunta hieman. Lainsää- nön kehityssuunta paranee hieman. 
kevenevä. dännön jonkin verran tiuk- Lainsäädännön 

kehityssuunta keneva. kehityssuuntana 
tiukkeneva. huomattava 

keveneminen. 

Päästöt 	Päästötilanne Ei muutosta. Päästötilanne Päästötilanne 
heikkenee hieman. heikkenee paljon. heikkenee kohtalai- 

sesti. 

Sääntökannan antamat tulokset on muunnettu verbaalisiksi: saadaan siis detaljoidut 
asiantuntijalausunnot, joissa ovat mukana asiantuntijoiden ennakkokäsitykset ja 
sormituntumat. 

Yleinen mielipideilmasto 

Arviot mielipideilmaston reaktiosta vaihtelevat huomattavasti ennenkaikkea 
voimakkuuden suhteen: enemmistö sensijaan näkee ilmaston muuttuvan vähemmän 
rationaaliseksi. Voimakkuuden suhteen kummatkin äärilaidat esiintyvät (Al ja A3). 

Yritystaso 

Yritystasolla kannattavuuden voimakkaasta heikkenemisestä ollaan yhtä mieltä. A2 ei 
näe muita muutoksia, Al ja A4 näkevät valikoiman vihreyden ja ympäristötietoisuuden 
voimakkaan heikkenemisen, kun taas A3 näkee kummassakin paranemista. 

Kansakunta 

Kansantalouden tilan voimakkaasta heikkenemisestä ollaan yksimielisiä. 
Työllisyystilanteen huononeminen on selviö muille paitsi A4:lle, joka näkee muun 
synkkyyden seassa hieman helpotusta. Lainsäädännöstä esiintyy kummankin äärilaidan 
ennusteita. 

Päästöt 

A3 näkee voimakkaan päästötilanteen heikkenemisen, Al ja A4 jonkinasteisen 
heikkenemisen, A2 ei ennusta muutosta. 

Kuva 4-3 esittelee tilanneanalyysin numeroina. 
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Kuva 4-3. Yhden tilanteen analyysi 

Erojen syitä 

Yleisesti ottaen pätee: mitä monimutkaisempi sääntökanta, sitä monimutkaisemmat 
seurausvaikutukset. Asiantuntija 2:lla on yksinkertaisin sääntökanta, seuraukset ovat 
myös vähäisimmät. Asiantuntija 4:llä on puolestaan monimutkaisimmat linkit - 
erityispiirre on, että yleisen mielipiteen voimakkuus ja rationaalisuus muuttuvat aina 
yhdessä, ja aina samalla tavalla: voimakkuuden kasvu vähentää rationaalisuutta. Muilla 
esiintyy samaa näkökantaa, mutta ei läheskään yhtä laajasti ja johdonmukaisesti. 

Tosiasia on, ettei näin monimutkaisista riippuvuuksista seuraavia eroavaisuuksia ole 
helppo selittää ilman tarkkaa sääntökannan analyysiä. Tällöin myös tapa, millä 
tasapainotilanne löytyy antaa selkeyttä. Mutta: menetelmä seisoo loogisesti ja 
matemaattisesti vahvalla pohjalla. Mikäli yllättäviä tuloksia ilmenee (esim. työllisyyden 
paraneminen asiantuntijalla 4, päästötilanteen ja lainsäädännön linkki), on harkittava 

- onko yllättävä tulos sittenkin mahdollisesti oikea tai 
- kaipaavatko säännöt hienosäätöä. 

Kun tällainen ohjelma on kä)'tettävissä, on sääntökannan hiominen suhteellisen nopea 
toimenpide, joka lisäksi pakottaa asiantuntijaa entisestään tarkentamaan käsityksiään. 

Tässä tapauksessa tulee lisäksi muistaa, että tietyt mallin käsitteet voi tulkita eri tavoilla, 
ja tästä voi seurata eroavuuksia. Mikäli. joukko asiantuntijoita käy yhdessä läpi tuloksia 
hioen sääntökantoja, voidaan samalla selkeyttää käsitteiden määrittelyjä. Lopputuloksena 
voi olla yksi tai kaksi hiottua konsensus-sääntökantaa - tai ainakin käsitteiden ja 
riippuvuuksien ohjattu selkeyttämisprosessi. 

4.4.3 Palikkaskenaariot 

Kun pyrkimyksenä on skenaario-ennusteiden kokoaminen ajanjaksolle 1995-2010, on 
mahdollista toimia seuraavasti: 

- luokitellaan lähtötilanteeksi joukko impulsseja 



- tehdään skenaario jakamalla ajanjakso viiden vuoden paloihin ja antamalla jokaiselle 
oma lähtöimpulssijoukko 

- kuvitetaan tuloksista olennaisimmat: päästötilanne ja yritysten kannattavuuden kehitys 

Lähtöimpulssien luokittelu 

Jaetaan ensin impulssien osajoukko neljään kvadranttiin: 
- talous/mielipide 
- yritys/kansakunta 

Tuloksena saadaan taulukko 4-2. 

Taulukko 4-2. Impulssien lähteet 

Talous 	 Mielipide 

Yritys 	 Yritysten 	 Yritysten ympäristötietoisuus. 
kannattavuus. 

Kansakunta 	 Kansantalouden tila. 	Yleisen mielipiteen voimak- 
kuus. 

Yleisen mielipiteen ratio-
naalisuus. 

Jos valitsemme lähtökohdaksi kansakunnan tason, saamme joukon perusimpulsseja: 

1) Talous 
1.1) Kansantaloudesta lähtevä talousnousu 
1.2) Muuttumaton tila 
1.3) Kansantaloudesta lähtevä talouskriisi 

2) Mielipideilmaston muutokset 
2.1) Voimistuva, epärationaalistuva 
2.2) Epärationaalistuva 
2.3) Heikkenevä, epärationaalistuva 
2.4) Voimistuva, rationaalistuva 
2.5) Rationaalistuva 
2.6) Heikkenevä, rationaalistuva 

Vastaavasti voidaan toimia yritystasolla. 

Rakennuspalikat ja skenaariot 

Näistä impulsseista voimme koota joukon skenaarioita. Tällöin valitsemme kolme 
impulsnia, ja ajoitamme ne väleille 1995-2000, 2000-2005 ja 2005-2010. 

Tarkastelun kohteeksi valitaan kaksi kolmen pisteen skenaariota (taulukko 4-3). 

Kuvat ja niiden tulkinta 

Nämä skenaariot kuvitetaan kandentyyppisillä kuvilla. 
- Päästökuva kuvaa pelkästään päästötilanteen kehitystä ajan ja asiantuntijan funktiona. 
- Kvadranttikuva esittää yritysten kannattavuuden ja päästötilanteen liikettä ajanjaksolla 

eri asiantuntijoiden mukaan. 

Asteikko on seuraavanlainen: lähtötilanne on 0. Jokaisella kolmesta ajanjaksosta suureen 
(kannattavuuden tai päästötilanteen) maksimaalinen paraneminen saa arvon +1, 
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muuttumaton tila arvon Oja maksimaalinen huononeminen -1. Tällöin, mikäli jokaisella 
ajanjaksolla tapahtuu maksimaalinen päästötilanteen paraneminen, on päästötilanteen 
arvo kausien päättyessä 0, 0+1, 0+1+1 ja lopulta 0+1+1+1. Muutokset siis 
yksinkertaisesti kumuloituvat. 

Taulukko 4-3. Tarkasteltavat skenaariot 

Skenaario 1: 	 Skenaario 2: 

1995- 	Kansantalouden tila para- 
2000 	nee. 

Yleinen mielipide 
voimistuu, rationaalisuus 
vähenee. 

2000- 	Yleinen mielipide 
2005 	voimistuu, rationaalisuus 

vähenee. 

Yritysten ympäristötietoi-
suus kasvaa. 

2005- 	Kansantalouden tila para- 
2010 	nee. 

Yritysten 
ympäristötietoi-
suus kasvaa. 

Kansantalouden tila paranee. 

Yleinen mielipide heikkenee, ratio-
naalisuus kasvaa. 

Yritysten ympäristötietoisuus kasvaa. 

Yleisen mielipiteen rationaalisuus 
vähenee. 

Yritysten ympäristötietoi-
suus vähenee. 

Kansantalouden tila heikkenee. 

Yleinen mielipide voimistuu. 

Kvadranttikuvassa kvadranteilla on siis merkityksensä: 

III 	I 

IV 	II 

Kvadrantti I on paras mahdollinen: yritysten kannattavuus on parantunut ja 
päästötilanne kohentunut verrattuna lähtötilanteeseen. Kvadrantti IV on sen vastakohta: 
sekä yritysten kannattavuus että päästötilanne ovat kehittyneet negatiiviseen suuntaan. 
Kvadrantti II:ssa kannattavuuskehitys on myönteinen, päästökehitys negatiivinen, 
kvadrantti III:ssa päinvastoin. Näin ollen kuljettu polku kvadrantista toiseen kuvaa 
yleisellä tasolla skenaarioennustetta, esim: 

1995-2000 	2000-2005 	2005-2010 
In 	 iv 

on kehitys jossa kaikin puolin hyvä kehityssuunta ensin murtuu päästöjen osalta ja 
lopulta myös kannattavuuden suhteen. Mikäli päästöjä painotetaan vähemmän kuin 
kannattavuutta, on paremmuusjärjestys suoraan I-II-III-IV. 



PÄÄSTÖTILANTEEN MUUTOKSET 
3 

PÄÄSTÖTILANNE PARA 

NEE PÄÄSTÖTILANNE HUON 

-3 
1995 	 2000 

RATION. laskee 
KANSANTAL. kohenee 

MIELIP. voimistuu 

1 
Al 

A2 
0 

-X - A3 

 -© A4 

-2 

2 

N'E E 

:11:1: 
-_ 

2005 	 2010 
RATION. laskee 
YMPTIET. kasvaa 	KANSANTAL. kohenee 
MIELIP. voimistuu 	YMPTIET. kasvaa 
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4.4.4 Palikkaskenaarioiden analyysiä 

Skenaario 1 

Asiantuntija 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
1 I/II Iv II 
2 IV IV IV 
3 IV IV IV 
4 II II II 

Asiantuntijat jakautuvat kahteen ryhmään: päästötilanteen suhteen (kuvat 4-4, 4-5) ollaan 
yksimielisiä negatiivisesta kehityksestä, mutta kannattavuuden suhteen (kuva 4-5) A2 ja 
A3 pysyttelevät koko ajan negatiivisella puolella, Al ja A4 pääosin positiivisella. 
Kokonaisuutena A3 ja A4 siis oleskelevat koko ajan negatiivisimmassa kvadrantissa, Al 
ja A4 toiseksi parhaassa. 

Kuva 4-4. Skenaario 1, päästötilanteen kehitys 1995-2010 



3 
PAÄSTt3T 

2 

1 

0 

-1 

-2 
PAÄSTÖT 

-3 
-3 	-2 

YRIT. KANNATT. HUONO 

0 

-1 	0 	1 	2 	3 
YRIT. KANNATT. HYVA 
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- '- Al 	T' A2 	* A3 	--1 - A4 

Kuva 4-5. Skenaario 1, kvadranttikuva 

PÄÄSTÖTILANTEEN MUUTOKSET 
3 

PÄÄSTÖTILANNE PARA 

2 

1 
-- Al 

A2 
0 

A3 
-Fl- A4 

-2 

PÄÄSTÖTILANNE HUONONEE 
-3 	 — 	 J 

	

1995 RATION. kasvaa 2000 	 2005 	 2010 
MIELIP. voimistuu 

KANSANTAL. kohenee 	RATION, laskee 	KANSANTAL. huononee 
YMPTIET. kasvaa 	YMPTIET. laskee 	MIELIP. voimistuu 

Kuva 4-6. Skenaario 2, päästötilanteen kehitys 1995-2010 
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Skenaario 2 

Asiantuntija 1995-2000 2000-2005 2005-2010 
1 I I/III III/TV 
2 I/II I/II III/IV 
3 I I I 
4 III III/I II 

Päästötilanne (kuva 4-6) on lähes kokonaan positiivinen mutta loppua kohden laskeva 
kaikilla. Asiantuntija 3 eroaa muista pysymällä parhaassa kvadrantissa koko ajan, muut 
pysyttelevät varsin pienen neliön sisällä (kuva 4-7), kulkien omia teitään. A4 päätyy 
kvadranttiin II, Al ja A2 kvadranttien III ja IV rajamaille. 

Erojen syitä 

Jo esitellyt peruserot (4.3.2, Erojen syitä) pätevät nytkin selityksinä. 

3 ,  

PAASTOTI 
2 

1 

0 

-1 

-2 
PA AST OT' 

-:j 	 - 

-3 	-2 	-1 	0 	1 	 2 	3 
YRIT. KANNATT. HUONO 	 YRIT. KANNATT. HYVÄ 

Al 	I A2 	*- A3 	—H- - A4 

Kuva 4-7. Skenaario 2, kvadranttikuva 

4.4.5 Esimerkki syklistä 

Otetaan sitten esimerkki syklistä, aineistona asiantuntija 4:n hieman monimutkaistettu 
sääntökanta. Huomautetaan vielä, että tämä saattaa olla hieman käi jistetty sääntökanta 
(ehkä erityisesti päästörajojen suhteen). 

Tapa jolla tällaiseen sykliin voi saada aikaulottuvuuden on yksinkertainen: asiantuntija 
katsoo läpi vaiheet ja antaa arvion siitä kuinka kauan siirtymä kustakin vaiheesta toiseen 
saattaisi kestää. 

Lähtöimpulssi: Yritysten kannattavuus heikkenee voimakkaasti. 

Seuraus: Ei tasapainotilaa, vaan 7-vaiheinen sykli, jossa meillä on kaksi ääri-ilmiötä: 
toisaalta talouden nousuja yleisen mielipiteen suuntautuminen pieneksi, marginaaliseksi, 
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epärationaaliseksi ilmiöksi, ja toisaalta talouden lasku ja heikentyvä, järkiintyvä 
mielipideilmasto. Nämä ääritilat aikaansaavat liikkeen kohti toisiaan. 

Vaihe 1: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS laskee hyvin paljon. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS laskee paljon. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS laskee hyvin paljon. 
LAINSAADÄNNÖLLISTEN PAASTÖRAJOJEN KIREYS laskee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS vähenee hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS paranee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA paranee hyvin paljon. 
TYÖLLISYYSTILANNE paranee hyvin paljon. 
PÄÄSTÖTILANNE huononee hyvin paljon. 

Tulkinta: Teollisuus tinkii muusta talouden kustannuksella. Yleinen mielipide 
ympäristöasioista heikkenee, mutta kärjistyy. Keskittyminen muuhun huonontaa 
päästötilannetta. 

Vaihe 2: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS laskee hyvin paljon. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS laskee kohtalaisesti. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS laskee kohtalaisesti. 
LAINSAADANNOLLISTEN PAASTORAJOJEN KIREYS laskee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS vähenee hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS paranee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA paranee vähän. 
TYÖLLISYYSTILANNE huononee vähän. 
PÄÄSTÖTILANNE paranee vähän. 

Tulkinta: Yleinen mielipide kulkee entistä enemmän kohti pientä, kiihkeätä, 
irrationaalista ryhmää. Talouspainotteisuus jatkuu, mutta on taittunlassa. 

Vaihe 3: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS laskee hyvin paljon. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS nousee vähän. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS nousee hyvin paljon. 
LAINSAADANNOLLISTEN PAASTORAJOJEN KIREYS laskee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS kasvaa hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS huononee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA huononee hyvin paljon. 
TYÖLLISYYSTILANNE huononee hyvin paljon. 
PÄÄSTÖTILANNE paranee hyvin paljon. 

Tulkinta: Vastareaktio talouspainotukselle: yleinen mielipide heikkenee, mutta 
rationalisoituu. Tapahtuu liike kohti ympäristötietoisuutta yrityksissä, päästötilanne 
paranee, talousnäkymät huononevat. 

Vaihe 4: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS nousee kohtalaisesti. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS nousee kohtalaisesti. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS nousee hyvin paljon. 
LAINSAADANNOLLISTEN PAASTORAJOJEN KIREYS kasvaa hyvin paljon. 
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YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS kasvaa hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS huononee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA huononee hyvin paljon. 
TYÖLLISYYSTILANNE huononee hyvin paljon. 
PÄÄSTÖTILANNE paranee hyvin paljon. 

Tulkinta: Rationaalinen yleinen mielipide voimistuu. Päästöt, 
ympäristötietoisuus paranevat, talouden kuva huononee. 

Vaihe 5: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS nousee hyvin paljon. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS laskee vähän. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS nousee paljon. 
LAINSÄÄDÄNNÖN KIREYS nousee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS kasvaa hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS huononee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA huononee hyvin paljon. 
TYÖLLISYYSTILANNE huononee hyvin vähän. 
PÄÄSTÖTILANNE paranee hyvin vähän. 

yritysten 

Tulkinta: Yleisen mielipiteen voimakkuus kasvaa, mutta rationaalisuus alkaa nyt vähetä. 
Talous jatkuvasti alamäessä. 

Vaihe 6: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS nousee hyvin paljoa. 
YLEISEN MIELIPII?EEN RATIONAALISUUS laskee hyvin paljon. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS laskee hyvin paljon. .... 	.. 	.. 	.... 	.. 
LAINSAADANNOLLISTEN PAASTORAJOJEN KIREYS nousee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS vähenee hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS paranee hyvin paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA paranee vähän. 
TYÖLLISYYSTILANNE paranee hyvin paljon. 
PÄÄSTÖTILANNE huononee hyvin paljon. 

Tulkinta: Vastareaktio mielipiteen epärationalisoitumiselle: heiluri kohti 
talouspainotteisuutta. 

Vaihe 7: 

YLEISEN MIELIPITEEN VOIMAKKUUS nousee vähän. 
YLEISEN MIELIPITEEN RATIONAALISUUS laskee hyvin paljon. 
TUOTEVALIKOIMAN VIHREYS laskee hyvin paljon. 
LAINSAADANNOLLISTEN PAASTORAJOJEN KIREYS laskee hyvin paljon. 
YRITYSTEN YMPÄRISTÖTIETOISUUS vähenee hyvin paljon. 
YRITYSTEN KANNATTAVUUS paranee hyvin. paljon. 
KANSANTALOUDEN TILA paranee hyvin paljon. 
TYÖLLISYYSTILANNE paranee hyvin paljon. 
PÄÄSTÖTILANNE huononee hyvin paljon. 

Vastareaktio kohti puhdasta talouspainotteisuutta jatkuu, ja seuraava syklin vaihe onkin 
taas vaihe 1. 

Sykliä esittävät kuvat 4-8 ja 4-9. Niissä mielipideilmasto ja talous on piirretty samaan, 
vertailun mandollistavaan kehykseen. Tällöin mielipideilmastolle x-akseli on 
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rationaalisuus ja y-akseli voimakkuus, taloudelle x-akseli kansantalous ja y-akseli 
yritysten kannattavuus. Näin kvadranteille on malidollisla tulkita saipa 
paremmusjärjestys 1-TI4H-TV kuin aikaiserminkin (4.4.3). Sisäänrakennettu arvojen 
priorisointi kuvassa on siis, että voimakas ja epärationaalinen mielipide on pahin 
mahdollinen mielipideilmasto, ja rationaalisuus tärkeämpi kuin voimakkuus. Tällöin: 

I: Kansantalous, yritysten kannattavuus nousussa. 
Mielipiteen voimakkuus laskussa, rationaalisuus nousussa. 

II: Kansantalous nousussa, yritysten kannattavuus laskussa. 
Mielipiteen rationaalisuus nousussa, voimakkuus nousussa. 

III: Kansantalous laskussa, yritysten kannattavuus nousussa. 
Mielipiteen voimakkuus ja rationaalisuus laskussa. 

IV: Kansantalous, yritysten kannattavuus laskussa. 
Mielipiteen voimakkuus nousussa, rationaalisuus laskussa. 

Tällöin saadaan polut: 

Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 

Talous 	 I 	I 	IV 	IV 	1V 	T 	I 
Mielipide 	 111 	111 	1 	II 	1 V 	IV 	IV 

Kuva 4-8 näyttää, miten mielipideilmasto todella kiertää ympyrää, saavuttaen (valitun 
arvomaailman mukaisen) parhaan arvonsa vaiheessa 3, ja huonoimman arvon vaiheessa 
6. Kuvan 4-9 taloussykli liikkuu jyrkemmin, diagonaalisesti, pysyen kauempana 

MIELIPIDE HEIKKENEE 
1 	— — —  

Vaihe 1 Vaihe 2 	 Vaihe 3 \ 

MI LIPIDE /EPÄRATIONAALISTUU 	 MIE'LIPIDS RATIONAALISTU 

Vai hQ 7 	 \ 

~ 	 1 
Vaihe 4 

Vail,h e 6 	 Vaihe 5 
- 1 1— — — — — — — — 'MIELIPIDE VOIMISTUU 	 • 1 

-1 	 -0,5 	 0 	 0,5 	 1 

—j' — M1I.I.11' lt7F 

Kuva 4-8. Mielipidesykli 
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Vaihe 2,6 	 Vaihe 1,7 

YRIT. KANNATT. PARANEE 	 1  

KA SANTALOUDEN TILA HUONONEE 	 KANSANTALOUDEN TILA PARAN E 

1 	Vaihe 3,4,5 	YRIT. KANNATT. HEIKKENEE 	 _ 1 

-1 	 -0,5 	 0 	 0,5 	 1 

TALOUS 

Kuva 4-9. Taloussykli 

ääriasennoissa. Tällaisesta,sormituntumaa kuvaavasta diagrammista voi saada 
kirjaimellisen sormituntuman vaikkapa seuraamalla yhden käden sormella taloussykliä, 
toisen käden sormella mielipidesykliä, ja antaen sormien liikkua synkronisoidusti. 
Ilmenee, että talous ja mielipideilmasto eivät viihdy samassa kvadrantissa, vaan 
ajavat toisiaan ääriarvosta ääriarvoon. 

4.5 Johtopäätöksiä 

Huoneentaulu 

Tehtäessä selluteollisuuden teknologiaratkaisuja on syytä muistaa että 
- jokainen ympäristöystävällisyyden määritelmä on subjektiivinen 
- yleinen mielipide on mielipide muttei välttämättä yleinen 
- pienet erot lähtöolettamuksissa johtavat suuriin eroihin loppupäätelmissä 

Mahdollisia eri lähtökohtiin pohjautuvia tulevaisuuden skenaarioita on tässä tuotettu eri 
asiantuntijoiden antamien sääntökantojen (kts. liite Sanasto) pohjalta. Huoneentaulun 
viimeisen väittämän taustaa havainnollistetaan kuvassa 4-10. Tämän työn teemat ovat 
tulleet esiin seuraavasti: 

Subjektiiviset arviot - on nähty miten erilaisiin tuloksiin sormituntumat johtavat. 

Mielipideilmaston vaikutus - mielipideilmaston vuorovaikutus taloudellisten näkökohtien 
kanssa on ollut keskeisessä asemassa analyysissä. 

Laajan ongelman hallinta - valitun mallin monimutkaiset keskinäiset riippuvuudet ovat 
antaneet tuloksia joita kaikki sääntökantojen määrittelijät eivät osanneet odottaa. 

Vaikkakin eri asiantuntijoiden sääntökannat eivät suuresti poikenneet toisistaan, olivat 
seuraukset huomattavan erilaisia. Tämä on johdonmukainen seuraus siitä, että keskeisten 
tekijöiden välillä vallitsee monimutkainen keskinäinen riippuvuussuhde. 
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Kuva 4-10. Pienet erot lähtöolettamuksissa, suuret erot loppupä~itelmissä 
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5 SKENAARIOSIMULOINTI 
5.1 Yleistä 

Tässä luvussa ympäristöystävällisyyden määritelmää laajennetaan kestävän kehityksen 
suuntaan. Yhdestä skenaariosta siirrytään vertaamaan suurempaa skenaariojoukkoa 
kestävän kehityksen polun suhteen. Teemat: prosessin hitaus, laajan ongelman 
hallitseminen, subjektiiviset arviot ja päätöksenteosta riippumattomat tekijät yhdistyvät. 
Mielipideilmaston vaikutusta ja keskinäisiä riippuvuuksia tutkitaan myös mallittamalla 
keskinäisten vaikutusten verkosto. Keskeiseksi nousee ajattelumalli, jossa skenaariota 
käsitellään kuin elävää olentoa. Tämä tarkoittaa sitä, että skenaarion määrittelee 
kromosomi, johon on tiiviisti koodattu sen ominaisuudet. Tällöin, tätä kromosomia 
manipuloimalla, voidaan tutkia mallitettua ongelmaa mitä erilaisimmista kulmista. Mikäli 
lähdemme genetiikan sääntöjen mukaan jalostamaan skenaarioista parempia ja parempia 
yksilöitä, siirrymme geneettisen optimoinnin nimellä tunnettuun matematiikan haaraan. 
Tässä luvussa ajetaan ja arvotetaan ensin nykyisen prosessiteknologian mukaisia 
skenaarioita Suomen selluteollisuutta kuvaavalla mallilla, jossa tehtailla on omat, 
yksilölliset tapansa reagoida muutoksiin ympäristössä. Kun on näin tarkasteltu 
nykyteknologian antamia mahdollisuuksia, esitellään lopuksi uusiin teknologioihin 
perustuva, talousulottuvuutta vailla oleva, tarkoituksellisen optimistinen skenaarioajo 
Jaakko Pöyry Impact-mallilla. Kuva 5-1 havainnollistaa luvun rakennetta. 

5.2 Malli 
Metsäteollisuuden 2000-luvun skenaarioita on tutkittu eri lähtökohdista ja eri 
lähestymistavoilla (esiin. kirjallisuusviite [3]). Näitä katsantotapoja täydentämään lienee 
sijaa varsin erilaisella pohjalla lepäävälle tarkastelulle, jossa lähdetään perusväitt~imistä: 

- tehdasta ja metsäteollisuutta kokonaisuudessaankin voidaan tarkastella olentona joka 
taistelee olemassaolostaan muuttuvissa olosuhteissaja muuttaa itseään selviytyäkseen 
parhaalla mahdollisella tavalla. 

- tehtaanja metsäteollisuuden käyttäytymistä kuvattaessa ei mennä suoraan makro- eikä 
juuri mikrotalousteoriankaan tasolle vaan annetaan niiden vaikutuksen tulla 
välillisesti, asiantuntijoiden tietämyksenä tehtaitten tilasta ja käyttäytymisestä. 

- mielipiteitten väliselle dynamiikalle annetaan suuri merkitys: mallitetaan vuorovaiku-
tus jossa vaihteleva yleinen mielipide eri detaljitasoilla, viranomaiset ja p~iästörajojen 
mahdollinen herkkyys yleiselle mielipiteelle sekä tehtaitten käsitys siitä miten 
reagoida tämänkaltaiseen painostukseen operoivat. 

Tämä lähestymistapa yhdistää piirteitä mm. asiantuntijajiirjestelmistä ja geneettisistä 
algoritmeista (kts. liite Sanasto, kirjallisuusviite [4]). Geneettisenä optimointina tunnettu 
optimointimenetelinä lähtee genetiikasta. ratkaisut kuvataan kronmosomeina, jotka 
määrittelevät yksilön, joka kuuluu populaatioon, jossa elinkelpoisimmat selviävät 
hengissä. Optimointi (ja simulointi) muodostuu silloin erään populaation historiaksi. 
Sukupolvi toisensa jälkeen syntyy ja arvioidaan elinkelpoisuuden perusteella. Parhaat 
pääsevät antamaan perimäänsä seuraavalle sukupolvelle. Sukupolvet vaihtuvat, ja yksilöt 
(eli ongelman ratkaisut) jalostuvat yhä paremmiksi. Menetelmään sisältyvää 
rodunjalostusperiaatetta ei kannata ottaa turhan vakavasti: kyseessä on vain tapa jolla 
monimutkaisen ongelman ratkaisut evoluution kautta kehittyvät paremmiksi. Olennaista 
on, että menetelmän on havaittu toimivan ja olevan sovellettavissa mitä erilaisimpiin, 
äärimmäisen monimutkaisiin ongelmiin. Tämä johtaa seuraavaan ideaan: 

yhtä skenaariota voidaan pitää yksilönä ja samalla yhtenä mahdollisena 
komp rornissiratkaisuna konsensus-näkemykselle tavoitellusta tulevaisuudesta. Tällöin 
geneettinen optimointi ja sen evoluutioprosessi voidaan nähdä kuvana neuvot-
teluprosessista jossa konsensus-näkemys muodostuu. Lähtösukupolvi muodostuu 
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neuvottelun osapuolten antamista ratkaisuehdotuksista, ja kun elinkelpoisuutta mittaava 
kestävän kehityksen määritelmäkin on yhdistelmä neuvottelevien osapuolien määri-
telmistä, kuvaa evoluutioprosessi tapaa millä kaikkien kannalta tyydyttävämpi kompro-
missiratkaisu vähitellen muotoutuu lähtöehdotuksista. Tällöin myös väliratkaisut ja tavat 
joilla ne muodostuvat voivat antaa lisäinformaatiota. 

Tässä työssä on tarkoituksena esittää uudenlaisia tarkastelukeinoja tunnetulle ja tärkeälle 
ongelmalle. Geneettistä lähestymistapaa käytetään simuloitaessa, pehmeänä laskuna kohti 
täysimittaista optimointia, joka kuuluu toiseen tutkimusprojektiin. Skenaarion määrittely, 
mallin dynamiikka ja kestävän kehityksen määritelmä esitellään kokonaisuuden osina. 

5.2.1 Skenaarion siemen - kromosomi 

Geenit ja kromosomit 

Perimä on talletettuna kromosomeihin, jotka koostuvat useista geeneistä. Jokainen geeni 
ohjaa yksilön tiettyä piirrettä. 

Skenaarion määritelmä 

Skenaario määritellään kromosomina. Kromosomiin kuuluvat geenit on saatu edempänä 
esitettävällä tavalla, jakamalla tarkastelu makro- ja mikrotasolle. 

Taulukko 5-1 on yhteenveto geeneistä jotka muodostavat tämänkertaisen 
skenaariosimuloinnin kromosomin. Nämä geenit esitellään seuraavassa yksitellen. 

Taulukko 5-1. 19 tehtaan tapauksen kromosomi jaettuna geeneihin 

Taso Geeni 
	

Parametrien 	Selitys 
järjestysnumerot 
kromosomissa 

Makro Sultdanne 	 1-2 

3 
Ulkoinen paine 	4-5 

6 
Yleinen mielipide 	7-9 
päästöasioissa 	 10-11 
Lainsäädännön riippuvuus 
yleisestää mielipiteestä 	12-14  

Suhdanteet 1 ja 2 (Skenaariossa 2 suhdannetta, jolloin siirtymi-
nen suhdanteesta 1 suhdantecseen 2 tapahtuu parametrin 3 mu-
kaisena vaihtumisvuonna) 
Vaihtumisvuosi 
Ulkoinen paine 1 ja 2 (vastaavasti kuin suhdanneparametri) 
Vaihtumisvuosi 
Mielipideilmasto 1-3 (vastaavasti kuin suhdanneparametri) 
Vaihtumisvuodet lja 2 

Mikro Ympäristöstrategia 	15-33 	 1 "Reagoiden" 
2 "Ennakoiden" 

Tehdaskohtainen kiinto- 
aineraja 34-52 1-3 
Tehdaskohtainen COD- 
raja 53-71 1-3 
Tchdaskohtainen BOD- 
raja 72-90 1-3 
Tehdaskohtainen AOX- 
raja 91-109 1-3 
Tehdaskohtainen P-raja 110-128 1-3 
Tehdaskohttinen N-raja 129-147 1-3 
Päästörajojen saavutta- 
misvuosi 148-166 1996-2010 



Makrotaso 

Taloussuhdanne on kansantalouden tila sopivasti mitattuna. Arvot ovat: laskun pohja, 
nousu pohjalta, nousun huippu, lasku pohjaa kohden. Suhdanne voi vaihtua kerran välillä 
1995-2010. Skenaarioajoissa suhdanneparametriä ei ole käytetty. 

Tehtaaseen vaikuttavia voimia esittelee kuva 5-2. 

Ulkoinen paine on yleissuunta painostuksessa metsäteollisuutta kohtaan. Ajoihin valitut 
painetyypit ovat: 

1 Nykyinen paine (AOX, hieman kierrätyskuitupainetta) 
2 Paine vähentää energiankulutusta 
3 Paine lisätä kierrätyskuidun käyttöä 

Mielipide-
ilmasto 

' 

Tehdas  siat. 

Marlc{cina-
tilanne 

'I'clJ1. 	TaIO I. 	
:suit Fuito tila 	tila 

sy 

1=oimen pide 

Kuva 5-2. Tehtaaseen vaikuttavat voimat 

Tapauksessa 3 esiintyy nykyistä huomattavasti suurempi paine kierrätyskuidun käyttöön. 
Ulkoinen skenaario voi vaihtua kerran välillä 1995-2010. 

Yleinen mielipide päästöistä vesistöihin ilmaisee mitkä päästöt millä painoilla ovat huo-
mion keskipisteenä. Yleisiä mielipiteitä on mallin tietokannassa vaihtelun aikaansaami-
seksi 16 erilaista, mm.: 

- yksisilmäiset mielipiteet (vain yksi päästö merkityksellinen) 
- AOX 
- COD jne. 

- parit 
- BOD, COD jne. 

- tasapaino 
- kaikki päästöt samanarvoisia 

- välinpitämättömyys 
- millään päästöllä ei mitään merkitystä 

Yleinen mielipide voi vaihtua kaksi kertaa ajanjaksolla. 

Lainsäädännön riippuvuus yleisestä rnielipiteestä ilmaisee mahdollisen kallistuman 
tehdaskohtaisissa päästörajoissa kohti yleisen mielipiteen painotuksia. Riippuvuus on 
jaettu kolmeen tasaväliseen ajanjaksoon, kyseessä on kyllä/ei-muuttuja. 

Mikrotaso 

Yrityksen ympäristöstrategia kuvaa miten yritys suhtautuu yleiseen mielipiteeseen. 
Valitut arvot ovat 
- "Reagoiden" : Tehdas katsoo että paras tulos saavutetaan noudattamalla määräyksiä 
silloin kun ne tulevat. 
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- "Ennakoiden" : Tehdas katsoo että ennakoimalla viranomaisten päätöksiä ja 
tarkkailemalla yleistä mielipidettä voidaan saavuttaa etuja. 

Tehdaskohtaiset päästörajat annetaan vesistöihin suunnatuille päästötyypeille 

-kiintoaine (SUSP) 
-kemiallinen hapenkulutus (COD) 
-biologinen hapenkulutus (BOD) 
-orgaanisesti sitoutunut kloori (AOX) 
-fosfori (P) 
-typpi (N) 

Näistä typpi ei tällä hetkellä kuulu tehdaskohtaisilla rajoilla tarkkailtaviin päästöihin. 
Malli laskee myös esim. virtaaman ja lisätyt ravinteet, mutta niitä ei tässä vaiheessa 
otettu mukaan. Kiintoaine ja BOD lienevät putoamassa pois, mutta ne on kuitenkin tässä 
säilytetty. AOXin mahdollisesti korvaavasta parametristä ei ole tällä hetkellä tietoa, eikä 
uusia parametreja ole yritetty kehittää. Vaikka tarkasteluhorisontti ulottuu vuoteen 2010 
asti, on tulosten tulkitsemiseksi helpompi liikkua tutulla maaperällä. 

Kun tehdaskohtaiset rajat generoidaan, valitaan jokaiselle päästötyypille yksi kolmesta 
tasosta: 

- 1 Realistinen vaatimus vuodelle 1995 
- 2 Realistinen vaatimus vuodelle 2000 
- 3 Realistinen vaatimus vuodelle 2005 

Realistisista vaatimuksista on erilaisia mielipiteitä. Taulukossa 5-2 on kaksi esimerkkiä. 
Ylempi on ohjelman esitellyissä ajoissa käytetty, erään Jaakko Pöyryn asiantuntijan 
näkemys, toinen sille vaihtoehtoinen katsantokanta. Tässä työssä ei sinänsä oteta kantaa 
siihen, kumpi on todennäköisempi. Päinvastoin, valittujen rajojen suuren merkityksen 
vuoksi jatkosuunnitelmissa on tehdaskohtaisten rajojen ottaminen yleisen 
mielipideilmaston tavoin muuttujaksi - eli skenaariossa valittaisiin eri ajanjaksoille jokin 
vaihtoehtoisista rajasäännöstöistä. 

Taulukko 5-2. Tasot sellutehdaskohtaisille päästörajoille vesistöihin 

1995 	 2000 	 2005 

Kiintoaine 5 3 2 
kg/ADt 5 2 2 

COD 50 1)50 30 30 
kg/ADt 50 30 <20 

BOD 	 3 	 2 	 0,7 
kg/ADt 	 3 	 1 	 0,5 

AOX 1,42) 0.8 0,3 
kg/ADt 1,4 0,5 0,0 3) 

P 0,06 0,04 0,03 
kg/ADt 0,06 0,03 0,01 

N kg/ADt 0,5 0,3 0,2 

1) HELCOM-taso 65 kg/ADt, mutta esim. 30 kg/ADt täysin saavutettavissa. 
2) Keskiarvo havu- ja lehtiselluloosasta. 
3) Kloorikemikaalien käytön arvioitu loppuneen. 
Ylemmässä sarjassa ei oleteta suljetun kierron sellu- eikä paperitehdasta vuodelle 2005. Tertiääripuhdistus on. 
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Päästörajan saavuttamisvuosi on vuosi välillä 1996-2010 jolloin raja on viimeistään 
saavutettava. Oletus on että tehtaalle voimassa olevat entiset päästörajat on saavutettu 
ennen skenaarion alkamista. 

Jotta saataisiin selville todellinen ympäristökuorma, kierrätyskuitu oletetaan tehtaalla 
siistattavaksi. Siistauslaitoksiahan ei suinkaan ole joka tehtaalla, mutta halula~in päästä 
eroon laskennallisesta tia thasla: ostel usta uusiomassasta joka ei saastuth lainkaan. 

Kun nämä geenit koodataan 19:lle sellutehtaalle 0/1-muotoiseen kromosomiin, päädytään 
386 merkkiä pitkään jonoon nollia ja ykkösiä (kts. taulukko 5-1) johon on koodattu 166 
parametriä. Periaatteessa tämä antaisi 2^386 erilaista kromosomia eli kromosomin 
tulkintana skenaariota. 2^386 kokonaislukuna koko komeudessaan on 

]576080247855779]6849]]6]604005744552203]895708]86178667] 7931736169- 
82887085988842445657065019539662563226511961227264 

eli noin 1,5*10^116 - luultavasti riittävä määrä, ainakin aluksi. Tosiasiallinen erilaisten 
skenaarioiden määrä on koodauksestajohtuen huomattavasti pienempi, mutta silti sangen 
vaikuttava. 

5.2.2 Mallin dynamiikka 

Perusperiaat teet 

I(romosomi on perimä joka laukaisee tta1p3iitutii,,ik jotka uzETodos1Jval skenaarion. 
Toisinsanoen: tämäntyyppisessä skenaariosimuloinnissa kaikki määräytyy sinä hetkenä 
kun yksilön eli skenaarion perimä määritellään. Sen sijaan vaaditaan simulointimalli, että 
pystytään kaikessa tarkkuudessaan saamaan selville, millaiseksi skenaario perimän 
seurauksena muodostui. Taulukossa 5-1 on esitetty tässä työssä käytetty kromosomi, joka 
on sovitettu tutkimaan ongelmaa jossa olemassaoleva selluteollisuus sopeutuu ymp~uistön 
impulsseihin. Yhtä hyvin voitaisiin muuttaa lähestymistapaa ja keskittyä vaikkapa yhden 
tuotteen tai tehdasryhmän sopeutumiseen: esim. puupitoisten paperien tulevaisuuteen 
integroiduissa tehtaissa. Kuva 5-3 sijoittaa kuvan 5-2 tehtaan skenaariokehykseen, jossa 
tehtaat yksilöllisesti vuosi toisensa jälkeen reagoivat ulkoiseen paineeseen taipumustensa 
ja tilansa mukaisesti. 

Elinkelpoisuus (fitness) ori mikiaa yhden kromosomin iuottanian ratkaisun 
hyvyydestä. Tässä työssä on tutkittu kestävää kehitystä koko selluteollisuuden kannalta, 
mutta kaikki mallin tulokset ovat käytettävissä: jokaista tehdasta seurataan suurella 
detaljimäärällä, joten elinkelpoisuuden mittana voisi olla yhden ainoan tehtaan kehitys. 

Reagointitavat mikro- ja mikrolasolla ovat lielpos~i vaihclettavia. Tässä työssä on 
valittu tietyt tuotannonsäätelyalgoritmit, tietty järjestys jonka pohjalta ulkoisia 
jätevedenpuhdistuslaitteistoja ja prosessia muutetaan, tietty yrityksen reagointitapa 
ulkoisiin paineisiin, tietty lainsäädännöllinen käyttäytyminen, mutta kaikki nämä voidaan 
helposti korvata toisilla. 

Näin ollen sama malli voidaan, vaihtamalla kromosomia ja sen tulkintaa, 
elinkelpoisuuden mittaa ja joitakin reagointitapoja, sovittaa tutkimaan jotakin aivan toista 
ongelmaa jollain toisella detaljitasolla. 

Mallin piirteitä: ulkoiset vaiki ukset 

Taloussuhdanne vaikuttaisi investointiherkkyyteen, mutta on esitellyissä ajoissa kytketty 
pois. 
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Ulkoinen paine: mielipideilmasto 

Painostus energia-, AOX- tai kierrätyskuitusuuntaan vaikuttaa tuotantoihin ja resepteihin 
myöhemmin esiteltävällä tavalla. 

Yleinen mielipide päästöistä vesistöihin 

Jokaiselle tehtaalle on skenaarion kromosomissa annettu päästötyyppikohtaiset rajat. 
Mikäli jonkin päästötyypin painotus yleisessä 

mielipiteessä on riittävän voimakas ja lainsäädäntö ajanjaksolla riippuvainen yleisestä 
mielipiteestä, kiristetään tämän silmätikkuna toimivan päästötyypin rajoja yhdellä tasolla, 
mikäli ei jo olla annettu rajaksi tasoa "2005" (kts. taulukko 5-2: sellutehdaskohtaiset 
päästörajatasot). 

Mallin piirteitä: sääntökannat 

Kun tehdas saa päästörajansa, se arvioi ensin missä suhteessa sen tulee parantaa 
toimintaansa. Mikäli sen strategiana on "ennakoiden", se tutkii myös mikä lis~itoimenpide 
vallitsevassa ilmapiirissä antaa sille suurimman hyödyn. Kun se näin on määrännyt 
tavoitteensa, se tutkii sääntökannastaan mitkä toimenpiteet ovat mahdollisia senhetkisessä 
tilassa, ja toteuttaa ne kunnes riittävä tulos on saavutettu. Päästörajat toteutetaan, maksoi 
mitä maksoi - sakkoja ei ole tässä mallitettu, ei siis myöskään strategiaa joka kylmästi 
rikkoo päästörajoja. 

Mallin piirteitä: reseptit ja hiotannot 

Jokaisen tehtaan jokaiselle tuotteelle on mallin tietämyskannassa arvioitu 

- normaaliresepti (AOX- ja hieman kierrätyskuitupainetta) 
- energiansäästöresepti 

- kierrätyskuituresepti 

sekä 

- tuotanto 1995 
- maksimituotanto ilman lisäinvestointeja 1995-2010 
- minimituotanto 1995-2010. 

Mikäli on katsottu että mitään energiansstö- tai kierrätyskuituresepti~i ei voida toteuttaa 
ilman tuotannon lopettamista, eivät kyseiset reseptit eroa normaalireseptistä. 

Minkään tehtaan ei arvioida lopettavan tuotantoaan ajanjaksolla. Radikaaleja 
tuotevalikoiman muutoksia ei myöskään ole tehty mahdollisiksi. Energiansäästö 
siirtymällä hierteistä painohiokkeisiin on taloudellisesti niin kallista, ettei se pelkästään 
energiansäästötoimenpiteenä nykyolosuhteissa kannata. Eräät tällaiset 
energiansäästöreseptit ovat niin raskaita, että niitä voi pitää realistisina vasta pitkällä 
2000-luvun puolella. 	Nämä toimenpiteet on kuitenkin tietyille tehtaille tehty 
mahdollisiksi, mutta suurin taloudellisin sakoin. 

Mielipideilmasto vaikuttaa myös tuotantoihin: esim. kierrätyskuitupaineen aikana 
kierrätyskuitupohjainen tuotanto vähenee sisämaan tehtaissa. 

Nämä ovat valittuja strategioita: ne voidaan jatkossa tehdä monipuolisemmiksi. Valitut 
kolme mielipideilmastoa voidaan täydentää muilla, esim. tehtaan vesikiertojen 
sulkemispaineella, jolloin tulos lienee hyvinkin erilainen - jollei suorastaan selvästi 
parempi. 
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5.2.3 Esimerkki 

Seuraava esimerkki skenaarion kromosomista on yksi 2^386 mahdollisesta. Kromosomi 
näyttää seuraavalta: 

1011111110011111110100011000011111011011111 
1010011000000110101000001111110101011010100 
0110101111001100100111011010010100110001111 
010010001100111000000011oo110001o111oo111oo 
0100100111100001001010011101110111001011000 
1110111110111010000010000101111010010100010 
1110]10]1100]10]100111110001111001001101111 
1010110001101011011111000110001111011000111 
110000101100100000001111111110010110100110 

Kromosomin tulkinta on huomattavasti informatiivisempi. 

Makrotaso 

Suhdanne 
Suhdannetyyppi 0 vuosina 1995-2000. 
Suhdannetyyppi 2 vuosina 2001-2010. 

Ulkoinen paine 
"Nykyinen, AOX-paine" 1995-2000. 
"Kierrätyskuitupaine" 2001-2010. 

Yleinen mielipide päästöasioissa : 
AOX-painotus vuosina 1995-1999. 
P-painotus vuosina 2000-2004. 
Tasainen painotus kaikille kuudelle päästölle vuosina 2005-2010. 

Ylläolevat tasaiset 5-10 vuoden välit ovat valinnan tulosta: ajanjaksojen synkronisointi 
ei ole mitenkään sisäänrakennettu kromosomiin. 

Lainsäädännön riippuvuus yleisestä mielipiteestä : 
1995-1999 riippuvuussuhde. 
2000-2004 riippuvuussuhde. 
2005-2010 riippuvuussuhde. 

Mikrotaso 

Mikiotasolla ovat taulukossa 5-3 mainitut 19 sellua tuottavaa tehdasta. 

Poimitaan näkyville ern (nimeltä mainitsemattoman) sellutehtaan kohdalle eräässä 
skenaariossa osunut parametrisointi. 

Ympäristöstrategia : 2 "Reagoiden" 
Kiintoaineraja : 1 2,0 kg/ADt 
COD-raja : 1 30,0 kg/ADt 
BOD-raja : 1 0,7 kg/ADt 
AOX-raja : 2 0,8 kg/ADt 
P-raja : 1 0,030 kg/ADt 
N-raja : 2 0,300 kg/ADt 
Päästörajojen saavuttamisen 
aikaraja: 1998 



Taulukko 5-3. 19 tehdasta 

Enocell Oy, Uimaharju 
Enso-Gutzeit Oy, Kaukopää 
Enso-Gutzeit Oy, Kotka 
Enso-Gutzeit Oy, Tainionkoski 
Enso-Gutzeit Oy, Varkaus 
Kymmene-yhtiöt, Kaukas Oy 
Kymmene-yhtiöt, Kymin Paperiteollisuus Oy 
Kymmene-yhtiöt, Wisaforest Oy 
Oy Metsäbotnia Ab, Kaskinen 
Oy Metsäbotnia Ab, Kemi 
Metsäsellu Oy, Äänekoski 
Sunila Oy, Sunila 
Veitsiluoto Oy, Kemijärvi 
Veitsiluoto Oy, Oulu 
Veitsiluoto Oy, Veitsiluoto 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Joutseno 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Pori 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Rauma 
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Valkeakoski 

Tässä vaiheessa yksittäiset tehtaat on viritetty toimimaan tavalla joka on suhteellisen 
luonteva mutta vailla suurempia vivahteita. Lisätarkkuutta ja vaihtelumandollisuuksia 
on tarkoitus lisätä mallia edelleenkehitettäessä. 

Vuorovaikutusten tulkinta esinierkkitapauksessa 

Tässä ajettavat skenaariot on tarkoitukselle valittu niukkuuden skenaarioiksi, joten 
suhdanneparametreille ei ole annettu merkitystä. 

Ulkoiselle paineelle saadaan tässä nopea vaihtuminen AOX-paineesta pitkäjänteiseen 
kierrätyskuitupaineeseen. Tämän seurauksena: 
- tehtaat ensin käyttävät AOX-reseptejä, ja siirtyvät sitten kierrätyskuituresepteihin 
- sisämaan tehtaat vähentävät asteittain niiden tuotteiden tuotantoa joissa 

kierrätyskuidulla on osuus 

Mitä suuremmat siirtymät kierrätyskuituun, sitä suuremmat negatiiviset talousvaikutukset 
tehtaalle. 

Mikäli kyseessä olisi energiansäästöskenaario, toimenpiteitä olisivat mm. 
- siirtyminen hierteistä hiokkeisiin, missä mahdollista 
- hierrepitoisilla resepteillä tehtävien tuotteiden tuotannon vähentäminen 

Yleinen mielipide päästöasioissa on tässä kolme suhteellisen lähellä toisiaan olevaa 
mielipideyhdelmää. Yhteistä niille on BOD-painotus. Koska lainsäädännön riippuvuutta 
yleisestä mielipiteestä ei ole, yleinen mielipide vaikuttaa vain tehtaisiin joiden 
ympäristöstrategia on 2 "Ennakoiden". Nämä pyrkivät parantamaan imagoaan ja 
saavuttamaan markkinaetuja keskittymällä lainsäädännöllisten päästörajojen lisäksi 
yleisen mielipiteen polttopisteisiin. 

5.2.4 Skenaarion arvotus 

Menetelmä ja kriteerit 

Kriteerinä skenaarion arvioimiselle toimii KESTÄVÄ KEHITYS-nimellä kulkeva 
määritelmä, joka poimii eri aspekteja skenaariosta ja painottaa niitä. Määritelmällä 



tarkoitetaan tässä matemaattista kaavaa, algoritmia tai muuta matemaattis-loogista 
rakennetta. Kestävä kehitys ei ole pelkkä sisällyksetön muotisana, vaan sen ympärille 
on syntynyt runsaasti kirjallisuutta ja luokitelmia. Tässä tyydytään rajoittumaan pieneen, 
havainnolliseen osajoukkoon siitä, mitä käytetystä simulointimallista saadaan tuloksina. 
Kestävän kehityksen ja siihen liittyen esim. tuotteiden elinkaarten arvotus on ongelma, 
johon toistaiseksi on paneudettu valitettavan vähän. Tällä kertaa tyydytään 
painokertoimiin, mutta suunnitelmissa on siirtyminen monipuolisempiin matemaattisiin 
ilmaisukeinoihin. 

Käytetty määritelmä tässä on laajennelma luvun 3 ympäristöystävällisen tuotteen 
käsitteestä. Käytetään jatkuvasti lämpötila-analogiaa kriittisyyden mittana, ja kriteerilista 
on seuraavan näköinen: 

1 ENERGIA 
- Hierteiden (CTMP:n ja TMP:n) osuus kuituraaka-aineesta 

2 KUITURAAKA-AINE 
- Kierrätyskuidun osuus kuituraaka-aineesta 

3 PAASTÖT VESISTÖIHIN 
- SUSP 
- COD 
- BOD 
- AOX 

P 
N 

4 TALOUS 

- Vaadittujen reseptimuutosten raskaus 

Ulkoisten paineitten pakottamat muutokset arvioidaan raskaudessa (taloudellinen ja 
tekninen) välillä 0..5 (0 = ei muutosta, 5 = äärimmäisen raskaat muutokset). Raskaus 
jätetään voimaan muutoshetkestä skenaarion loppuun. 

- Reseptimuutosten seuraukset 

Mikäli yhdenkin tuotteen reseptimuutoksen raskausarvo (0..5) on vähintään 4 tai 
raskausarvojen tuotannolla painotettu keskiarvo vähintään 2, katsotaan tehtaan olevan 
kriisitilassa taloudellisesti ja teknisesti. 

- Ulkoisen jätevedenpuhdistuksen velkakuorma/ADt 

Jokaiselle ulkoisen jätevedenpuhdistuksen investoinnille (investoinnille, jonka tehdas 
tekee saavuttaakseen päästörajan tai parantakseen imagoaan eri syistä) ajatellaan 15 v. 
poistoaika, ja lasketaan tämän perusteella jokaisen tuotantotonnin päällä "lepäävä" 
velkataakka. Tämä velkataakka muunnetaan luvuksi välillä 0..5 (0 = ei lainkaan 
velkakuormaa, 5 = erittäin raskas velkakuorma). 

- Myyntiin tarkoitetun kokonaistuotannon määrä 

Vaikkakin tuotannon määrä sinänsä ei välttämättä kerro kannattavuutta, esimerkissä 
tuotantorakenne säilyy jalostusarvoltaan pääosin samanlaisena kuin nyt, joten kestävän 
kehityksen määritelmään sisällytetään mahdollisuus priorisoida tuotantoa kotimaassa. 
Kierrätyskuitua ei luonnollisestikaan synny myytäväksi. 
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Esimerkki asiantuntijamodulista 
Kestävää kehitystä kuvaava asiantuntijamoduli voisi olla esim. seuraavanlainen 
(kriittisyysarvo 0 on ihannetilanne, kriittisyysarvo 100 kriisitilanne): 

1 ENERGIA - paino 0,15 
- Kriittisyys 0 : 	 Reseptissä 0 pros. CTMP:tä ja/tai TMP:tä 
- Kriittisyys 100: 	 Reseptissä 5 pros. CTMP:tä ja/tai TMP:tä 

2 KUITURAAKA-AINE - paino 0,10 
- Kriittisyys 0 : 	 Reseptissä 100 pros. kierrätyskuitua 
- Kriittisyys 100: 	Reseptissä 0 pros. kierrätyskuitua 

3 PÄÄSTÖT VESISTÖIHIN - paino 0,25 

SUSP - paino 0,00 
COD - paino 0,15 
- Kriittisyys 0 : 60 kg/ADt 
- Kriittisyys 100 : 75 kg/ADt 
BOD - paino 0,025 
- Kriittisyys 0 : 18 kg/ADt 
- Kriittisyys 100: 25 kg/ADt 
AOX - paino 0,025 
- Kriittisyys 0 : 0 kg/ADt 
- Kriittisyys 100: 0,001 kg/ADt 
P - paino 0,04 
- Kriittisyys 0 : 0,020 kg/ADt 
- Kriittisyys 100: 0,080 kg/ADt 
N - paino 0,01 
- Kriittisyys 0 : 0,150 kg/ADt 
- Kriittisyys 100: 0,200 kg/ADt 

4 TALOUSASPEKTIT - paino 0,5 

Vaadittujen reseptimuutosten raskaus (0..5) - paino 0,125 
- Kriittisyys 0 : 	 1,5 
- Kriittisyys 100 : 	 3,0 
Reseptimuutosten seuraukset: kriisitilassa olevien tehtaiden lukumä~irä (0 
0,125 
- Kriittisyys 0 : 	 2 
- Kriittisyys 100: 	 5 
Ulkoisen jätevedenpuhdistuksen velkakuorma (0..5) - paino 0,125 
- Kriittisyys 0 : 	 1,0 
- Kriittisyys 100: 	 3,0 
Myytävä tuotanto - paino 0,125 
- Kriittisyys 0 : 	 8500000 ADt 
- Kriittisyys 100 : 	 8000000 ADt 

5.3 I,ow4ech-skenaariot 

19) - paino 

Tässä jaksossa tarkastellaan nykyteknologiaan pohjautuvien ratkaisujen valossa joukkoa 
mahdollisia tulevaisuudennäkymiä. Low-tech-nimitys lienee kuvaava ainakin vuoden 
2010 perspektiivistä. 

5.3.1 Verrattavat skenaariot: pooli 

Geneettinen optimointi lähtee liikkeelle alkusukupolvesta, jota voi kutsua vaikkapa 
nimellä pooli. Poolin voi arpoa tai antaa. Nyt esiteltävissä "geneettisessä simuloinnissa" 
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lähtösukupolvi on annettu, ja muodostettu loogisesti niistä lähtötilanteista joita haluttiin 
tarkastella. Lähtösukupolvesta ei tässä siirrytä eteenpäin. Käytetään kuutta eri 
määritelmää kestävälle kehitykselle ja arvotetaan niillä koko pooli. 

Tutkitaan ennen kaikkea ulkoisen paineen ja hieman myös päästöpainotusten vaikutusta. 
Tällöin katsotaan itse asiassa vain taulukon 5-1 parametrejä 4-5 ja 7-9 ja pidetään muut 
kiinteinä. Kun yhdistetään taulukon 5-4 esittämällä tavalla 3 ulkoista painetta ja 2 
päästöpainotusta, saadaan 3 * 3 * 2 = 18 skenaarion joukko. Tämä on hyvin pieni 
osajoukko kaikista mahdollisista skenaarioista, mutta eroja saadaan aikaan jo siinä - 
ovathan valitut muuttujat yksinään kaikkein suurimman vaikutuksen omaavia. 

Taulukko 5-4. Skenaarioiden nimeämiskoodi 

Ulkoinen paine 	Ulkoinen paine 	Päästöpainotukset 
1995-2000 	 2001-2010 	 1995-1999, 2000-2004, 

2005-2010 

Nykyinen, AOXin 	Nykyinen, AOXin 	Ensin AOX, sitten P, 
vähentäminen (N) 	vähentäminen (N) 	lopulta kaikki 6 

päästöä tasaisesti 
(V = vaihteleva) 

3 * 3 * 2 skenaariota = Energian säästö 	Energian säästö 
(E) 	 (E) 

Kierrätyskuidun 	Kierrätyskuidun 	Koko ajan BOD ja 
käyttö (K) 	 käyttö (K) 	 COD 

(T = tasainen) 

Käyttäen taulukon 5-4 koodausta voimme nimetä skenaariot tyyliin 

NEV = nykyinen ulkoinen paine 1995-2000, energian säästöön kohdistuva ulkoinen 
paine 2001-2010, vaihteleva vesistöihin suunnattujen päästöjen keskinäinen painotus. 

Tätä tapaa käytetään tästä eteenpäin. 

5.3.2 Arvotusperiaatteet: kestävän kehityksen määritelmät 

Valittuja kestävän kehityksen määritelmiä on kuusi erilaista. Ympäristöystävällistä 
tuotetta käsittelevästä luvusta on otettu neljä asiantuntijamodulia ja laajennettu ne 
sovittaen kestävän kehityksen määritelmiksi. Taulukossa 5-5 nähdään käytetyt 
painotukset: määritelmät Ml ..M4 vastaavat ympäristöystävällisyyden asiantuntijoita 
A1..A4, M5 ja M6 ovat yksisilmäisesti taloutta tai ympäristöystävllisyyttä tarkastelevia 
konstruktioita. Laskettaessa kriittisyysarvoja eri osatekijöille, on koko skenaarion 
kriittisyys keskiarvo vuoden 2010 kriittisyydestä ja koko skenaarion keskiarvosta: sekä 
lopputulos, että polku joka sinne vei, ovat merkitseviä. 

5.3.3 Analyysejä ajoista 

Ongelman muotoilu 

Kuten kohdassa 5.2.2 esitettiin, malli voidaan sovittaa vastaamaan hyvin monen tasoisiin 
ja tyyppisiin ongelmiin. Tällä kertaa analysoidaan ulkoisen painostuksen vaikutuksia 
muuten kiinnitetyllä parametrijoukolla käyttäen kuutta eri kestävän kehityksen 
määritelmää. Materiaalina on kohdassa 5.3.1 kuvattu lähtöpooli. 
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Taulukko 5-5. Käytetyt kestävän kehityksen määritelmät - painotukset 

M1 	 M2 	M3 	M4 	M5: puhdas 	M6: talous 
talouspaino- 	täysin 
tus 	 huomiotta 

Energia 0,20 0,15 0,05 0,15 - 0,1 

Kierrätyskuitu 0,15 0,15 0,10 - - 0,4 

Päästöt 0,30 0,40 0,35 0,25 - 0,5 
vesistöihin 

SUSP - 0,10 0,025 0,05 - - 

COD 0,16 0,10 0,125 0,05 - 0,1 

- BOD 0,035 0,20 0,075 0,15 - 0,1 

AOX 0,035 - 0,025 - - 0,3 

P 0,05 - 0,05 - - 

N 0,02 - 0,05 - - - 

Talous 0,35 0,30 0,5 0,6 1,0 - 

- Reseptin-vaih- 0,10 0,10 0,125 0,15 0,3 - 
dot 

- Tehtaat 0,075 0,05 0,125 0,125 0,1 - 
hälytystilassa 

- Ymp.inv, vei- 0,075 0,05 0,125 0,125 0,2 - 
kakuorma 

- Myyntituo- 0,10 0,10 0,125 0,2 0,4 -  
tan to 

Tulos 

Kun ajetaan läpi lähtöpoolin 18 skenaariota kestävän kehityksen määritelmillä, saadaan 
kuvien 5-4 ja 5-5 näkymät. Kuva 5-4 esittelee skenaarioiden kokonaiskriittisyyden, kuva 
5-5 puolestaan skenaariot talousnäkymät ja ympäristökriteerit yhdistävällä kartalla. 

Kuten kuva 5-4 osoittaa, heilahtelu on neljällä ensimmäisellä määritelmällä M1..M4 
kokonaisuudessaan hyvin samanlaista: puhtaasti talouskriteerejä katsova M5 sekä 
puhtaasti (ja yksisilmäisesti) ympäristökriteerejä tarkkaileva M6 eroavat joukosta. 
Erityisesti M6:en yksisilmäisyys ja kriteerivalinta pienentävät heilahteluja. Kun haemme 
kunkin määritelmän mukaiset huonoimmat ja parhaimmat skenaariot, saamme taulukon 
5-6. 

Taulukko 5-6. Parhaat ja huonoimmat skenaariot määritelmittäin 

Paras skenaario Huonoin skenaario 

M1 EEV, EEK: 17,80 NKV: 30,86 
M2 NEV: 27,62 KKK: 53,82 
M3 NEV: 23,94 KKK: 38,77 
M4 NEV: 23,67 KKK: 48,90 
M5 NNV: 29,43 KKK: 67,67 
M6 EEV, EEK: 48,38 NKV: 51,79 
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Tästä voimme todeta, että ehkä eniten ympäristöasioita JP-ryhmästä painottanut Ml ja 
"yksisilmäinen" M6 erottuvat omaksi ryhmäkseen, kun taas muut muodostavat toisen 
ryhmän, jossa talouspainotteinen M5 hieman erottuu. Parhaita skenaarioita ovat siis 
NEV, EEV, EEK, NNV; huonoimpia KKK, KKV, NKV. 

Huomiota herättää, että voimakkaasti kierrätyskuitua painottavalle määritelmälle M6 
kuitenkin saadaan parhaiksi energiaskenaariot EEK ja EEV. Tämä kohdistaa huomion 
tärkeään, helposti unohdettuun tosiasiaan: 

Kohdistamalla paine yhteen, pieneen detaljiin (esim. AOX) voidaan haluttu tulos 
saavuttaa. Tällainen yksisilmäisyys johtaa kuitenkin kokonaisuuden kannalta harvoin 
hyvään lopputulokseen: osaoptimi ei ole sama kuin kokonaisoptimi. Metsäteollisuus ei 
ole passiivinen ja reagointikyvytön painostuksen vastaanottaja: se sovittaa käytöksensä 
ulkoiseen paineeseen varmistaakseen oman elämänsäjatkumisen. Lopputulos, yhdistelmä 
paineesta ja metsäteollisuuden tavasta reagoida, ei suinkaan ole ilmeinen. 

Tässä tapauksessa tuotannon siirto Eurooppaan muuttaa kierrätyskuitupaineessa kotimaan 
tilannetta määritelmä M5:en kannalta huonompaan suuntaan. Sensijaan hierteiden käytön 
väheneminen johtaa M5:lle mieluisampaan tulokseen. 

Hyvässä ja pahassa ansioituneista skenaarioista valitaan EEV ja NEV edustamaan 
parhaita, KKV huonoiksi katsottuja. Tutkitaan tarkemmin näiden skenaarioiden 
tuotantoja, päästöjä vesistöihin, kuituraalca-ainetaseita ja talousnäkökohtia. Annetuissa 
tuloksissa on käytetty ehkä turhankin suurta tarkkuutta, mutta lukija käyttää epäilemättä 
omaa harkintakykyään. 

Tuotannot 

Tuotantojen suhteen skenaarioiden välinen ero tulee ilmi puupitoisissa papereissa. 
Keskeinen vaikuttava tekijä on energiapaine. Puupitoisissa papereissa energiansäästöä 
reseptejä vaihtamalla harrastetaan suhteellisen pienessä mittakaavassa, joten säästöt 
saadaan aikaan ennenkaikkea siirtymällä pois energiaa kuluttavien lajien tuotannosta. 
Näin ollen KKV sallii suurimmat puupitoisten paperien tuotannot, NEV seuraa ja EEV 
on selvästi pienin. Muuten erot eivät ole kovin suuria - näiden ajojen lähestymistapa ei 
synnytä radikaaleja lajisiirtymiä. 

Kriittisyys 
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Kuva 5-4. Skenaarioiden arvotuskäyrät 
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TALOUS 
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Kuva 5-5. Skenaariot talous-vastaan--ympäristökriteerit-kartalla 

Taulukko 5--7. Skenaariovertailu - keskeisten lajiryhmien tuotantotaseet 1995-2010 (1000 
ADt/a) 

1995 2000 2005 2010 

Puupit. 1535 NEV 1577 NEV 1105 
paperit (lyh. MECH) KKV 1446 KKV 1437 LLV 1449 

EEV 872 EEV 756 EEV 756 

Hienopaperit 1505 NEV 1583 NEV 1621 NEV 1641 
paperit (lyh. WF) KKV 1496 KKV 1504 KKV 1514 

EEV 1593 EEV 1621 EEV 1641 

Muut pap. 1026 NEV 1085 NEV 1115 MEV 1130 
ja kart. (lyh. Other)1) KKV 1038 KKV 1052 LLV 1+63 

EEV 1085 EEV 1115 NEV 1130 

Valk. ha-sa 1860 NEV 1897 NEV 1988 NEV 2034 
KKV 1970 KKV 2025 KKV 2053 
EEV 1970 EEV 2025 EEV 2053 

Valk. le-sa 1510 NEV 1542 NEV 1621 NEV 1660 
KKV 1605 KKV 1653 KKV 1676 
EEV 1605 EEV 1653 NEV 1676 

1) Ei sis. säkkipaperia, sanomalehtipaperia. 
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Tuotanto (1000 t/a) 
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Kuva 5-6. Tuotantotase, skenaario EEV 
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Kuva 5-7. Tuotantotase, skenaario NEV 
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Tuotanto (1000 t/a) 
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Kuva 5-8. Tuotantotase, skenaario KKV 

fl i stöt vesistöi h n 

Taulukko 5-8 esittää selluteollisuudelle lasketut keskiaivot. Koska yritysten ennakoivaa 
ympäristöstrategiaa ei ole tehty liian voimakkaaksi, on luonnollista, että saavutetaan 
melkein sama tulos lopuksi: tehdaskohtaiset päästörajat ja niiden saavuttaalisvuodethan 
ovat samat kaikissa skenaarioissa. Erot syntyvät reseptien ja tuotantojen muuttuessa, 
jolloin tarvittavat ulkoisen jäteveden puhdistukseen ja prosessiin liittyvät muutokset ovat 
pienempi~i. 

Verrattaessa tuloksia taulukkoon 5-2 voidaan tehdä huomioita. Käytetty rajasäännöstö 
on ylempi saija, ja tehdaskohtaiset rajat ja saavuttamisvuodet ovat osuneet niin ettei 
vuoden 2005 taso saavutetaan kaikissa suhteissa, paikoitellen hyvinkin aikaisin. 
Tarkasteltaessa vaihtoehtoista päästörajasai jaa samassa taulukossa 5-2 voidaan todeta että 
BOD, AOX ja P eivät edes 2010 saavuta vuoden 2005 vaatimustasoa. BOD:n suhteen 
ero ei ole suuri: n. 0,6 verrattuna 0,5:een. P:n kohdalla ero on suhteellisesti suurempi, 
n. 0,019 vaatimuksen ollessa 0,01. AOX on huomattavin poikkeama: vaihtoehtoinen 
päästörajasarja olettaa kloorikemikaalien käytön loppuneen. Tämän olettamuksen 
sisällyttäminen lasl:entamalliin on merkittävä periaatteellinen kysymys. Näin ei ole tehty, 
eikä AOX:n nollatasoa näin ollen edes pystyttäisi saavuttamaan. Käytettäessä suljettuja 
vesikiertoja päästäisiin huomattavasti lähemmäksi tavoitetta, mutta nämä prosessit tulevat 
mukaan vasta luvussa 5.4. 

Tässäkin lienee syytä huomauttaa, että tulokset saavutetaan äärimmäisen raskain 
taloudellisin uhrauksin. 
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Taulukko 5-8. Skenaariovertailu, päästöt vesistöihin 1995-2010 (kg/ADt) 

1995 2000 2005 2010 

SUSP NEV 1,79 NEV 1,46 NEV 1,14 NEV 1,03 
KKV 1,86 KKV 1,44 KKV 1,13 KKV 1,03 
EEV 1,78 EEV 1,49 EEV 1,15 EEV 1,03 

COD NEV 25,4 NEV 15,6 NEV 12,0 NEV 8,69 
KKV 24,8 KKV 15,5 KKV 11,6 KKV 8,63 
EEV 25,2 EEV 16,4 EEV 12,2 EEV 8,84 

BOD NEV 1,54 NEV 1,01 NEV 0,78 NEV 0,59 
KKV 1,52 KKV 1,04 KKV 0,77 KKV 0,59 
EEV 1,53 EEV 1,09 EEV 0,80 EEV 0,60 

AOX NEV 0,82 NEV 0,43 NEV 0,34 NEV 0,26 
KKV 0,80 KKV 0,42 KKV 0,33 KKV 0,26 
EEV 0,83 EEV 0,46 EEV 0,34 EEV 0,27 

P NEV 0,024 NEV 0,022 NEV 0,020 NEV 0,019 
KKV 0,023 KKV 0,021 KKV 0,019 KKV 0,018 
EEV 0,024 EEV 0,023 EEV 0,021 EEV 0,019 

N NEV 0,093 NEV 0,088 NEV 0,087 NEV 0,085 
KKV 0,089 KKV 0,086 KKV 0,083 KKV 0,082 
EEV 0,093 EEV 0,092 EEV 0,088 EEV 0,087 
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Kuva 5-9. Tase päästöille vesistöihin, skenaario EEV 
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Kuva 5-10. Tase päästöille vesistöihin, skenaario NEV 
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Kuva 5-11. Tase päästöille vesistöihin, skenaario KKV 



Kuituraaka-aine 

Kuituraaka-ainetase on esitetty prosenttiosuuksina. Erot ovat suurempia kuin vesistöihin 
suunnattujen päästöjen tapauksessa. KKV:ssä kierrätyskuidun osuus on luonnollisesti 
selvästi suurin, mutta kuitenkin suurimmillaan vain 10,5 %. Lisäksi kierrätyskuidun 
osuus pienenee loppua kohden sisämaan tuotantojen vähetessä. Valkaistu 
sulfaattiselluloosa on kaikissa skenaarioissa suuruudeltaan ylivoimainen komponentti. 
Tämä on luonnollista, jo fysiikan lakien mukaan kuitua ei synny kierrätettäväksi tyhjästä. 
NEV-skenaariossa esiintyvä hyppäys tapahtuu paineen vaihtuessa energiapaineeksi: 
NEViin sisältynyt hienoinen kierrätyskuitupaine helpottaa, hierteen osuus vähenee ennen 
kaikkea tuotantoa vähentämällä. 

Taulukko 5-9. Skenaariovertailu, kuituraaka-ainetase 1995-2010 

1995 	 2000 	 2005 	 2010 

Hioke NEV 6,7 NEV 8,4 NEV 5,7 NEV 5,6 
(%) KKV 5,3 KKV 4,3 KKV 3,8 KKV 3,7 

EEV 8,6 EEV 4,9 EEV 4,1 EEV 4,0 

Hierre NEV 3,3 NEV 1,2 NEV 0,3 NEV 0,3 
(%) KKV 3,2 KKV 2,3 KKV 2,3 KKV 2,4 

EEV 1,1 EEV 0,3 EEV 0,1 EEV 0,1 

Kemi- NEV 0,3 NEV 0,0 NEV 0,0 NEV 0,0 
hierre KKV 0,3 KKV 0,4 KKV 0,4 KKV 0,4 
(%) EEV 0,0 EEV 0,0 EEV 0,0 EEV 0,0 

Valk. NEV 74,5 NEV 74,5 NEV 78,1 NEV 78,2 
sa (%) KKV 70,4 KKV 73,6 KKV 74,6 KKV 74,9 

EEV 75,0 EEV 79,3 EEV 80,2 EEV 80,2 

V-ton NEV 11,7 NEV 12,3 NEV 13,1 NEV 13,2 
sa (%) KKV 9,8 KKV 10,4 KKV 10,6 KKV 10,6 

EEV 11,7 EEV 13,1 EEV 13,5 EEV 13,6 

Kierr. NEV 2,8 NEV 2,8 NEV 1,9 NEV 1,9 
kuitu (%) KKV 10,5 KKV 8,6 KKV 7,8 KKV 7,5 

EEV 2,8 EEV 1,5 EEV 1,3 EEV 1,2 

Muu (%) NEV 0,7 NEV 0,8 NEV 0,9 NEV 0,9 
KKV 0,6 KKV 0,5 KKV 0,5 KKV 0,5 
EEV 0,7 EEV 0,9 EEV 0,9 EEV 0,9 

Talousnäkökohdat 

Tarkasteltaessa taloudellisia näkökohtia, voidaan todeta että EEV ja NEV eivät eroaa 
toisistaan suuremmalti muutoin kuin kokonaistuotannon määrässä. Kuten on todettu, 
EEV:n reseptisiirtymät ovat varovaisia ja energiapainetta lievitetään vähentämällä 
tuotantoa, kun taas NEV sisältää lievää kierrätyskuitupainetta. KKV antaa korkeimmat 
tuotantomäärät, mutta sen rasitukset ovat hyvin suuret, ja kriisitilassa olevien tehtaiden 
lukumäärä kohoaa lähes puoleen koko tehdasjoukosta. 

Toistettakoon tässäkin vielä, että selluteollisuus ei kestäisi taloudellisesti 
ainuttakaan näistä skenaarioista ilman todella huomattavaa tilanteen pysyvää 
paranemista. 
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Kuva 5-12. Kuituraaka-ainetase, skenaario EEV 
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Kuva 5-13. Kuituraaka-ainetase, skenaario NEV 
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Kuva 5-14. Kuituraaka-ainetase, skenaario KKV 

Taulukko 5-10. Skenaariovertailu, taloudelliset kriteerit 1995-2010 

1995 2000 2005 2010 

Reseptin- NEV 0,95 NEV 1,08 NEV 0,84 NEV 0,84 
vaihto KKV 2,64 KKV 2,34 KKV 2,20 KKV 2,14 
(0..5) EEV 1,07 EEV 0,66 EEV 0,58 EEV 0,58 

Tehtaat NEV 3 NEV 3 NEV 3 NEV 3 
kriisi-tilassa KKV 9 KKV 9 KKV 8 KKV 8 
(0..19) EEV 3 EEV 3 EEV 3 EEV 3 

Ymp.inves- NEV 1,30 NEV 4,32 NEV 5,00 NEV 3,70 
toinnit/ KKV 1,30 KKV 4,20 KKV 4,78 KKV 3,51 
(0..5) EEV 1,33 EEV 4,40 EEV 5,00 EEV 3,76 

ADt (1000 NEV 8100 NEV 8386 NEV 8036 NEV 8166 
to/a, paperi ja KKV 8100 KKV 8140 KKV 8247 KKV 8344 
massa) EEV 8081 EEV 7675 EEV 7719 EEV 7815 

NEV, EEV, KKV 

Valitut kolme skenaariota ovat äärimmäisen pieni osajoukko kaikista mahdollisista, ja 
lisäksi läheistä sukua toisilleen. Esim. tehdaskohtaiset päästörajat ja niiden ajoitushan 
ovat samat. Silti saadaan aikaan variaatiot, jotka koko maan mittakaavassa ovat tuntuvia. 
Esitettyjen muuttujien suuren lukumäärän vuoksi on vaikea esittää kokonaisuutta 
visuaalisesti kaikkine ulottuvuuksineen. Yhteenvedoksi yksi tulos: kierrätyskuitupaine 
ei parhaiten tue kestävää kehitystä minkään tämän tutkimuksen määritelmän 
mukaan. 
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Kuva 5-15. Talousnäkökohdat, skenaario EEV 
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Kuva 5-16. Talousnäkokohdat, skenaario NEV 
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Kuva 5-17. Talousnäkökohdat, skenaario KKV 

5.4 High-tech-skenaario 
Luvussa 3 laskettiin vertailuun uusia menetelmiä hyödyntäviä tuotteita. Kohdassa 5.3 
tutkittiin kuinka pitkälle päästäisiin ilman uusia valkaisuja ja valkaisimon 
jätevesikiertojen sulkemista. Tässä siirrytään eteenpäin yhdistellen palasia kummastakin, 
käyttäen "Jaakko Pöyry Mill Impact"-mallia. EEV-skenaarion tuotannot sovelletaan 
hieman muuntaen kolmeen pisteeseen: 1995, 2003 ja 2010 (kokonaistuotanto on 1995 
8,1 milj. ADt/a, 2003 7,675 milj. ADt/a ja 2010 7,719 milj. ADt/a). Näihin pisteisiin 
liitetään jokaiselle 19:lle tehtaalle tehdaskohtainen ennuste selluntuotantoprosessista, 
kaasujenpuhdistuslaitteistosta ja ulkoisesta jätevesien puhdistuksesta. Valkaisimon 
jätevesikierron eriasteiset sulkemiset, valkaisumenetelmät (mm. lignox, 
peroksidivalkaisu, entsyymivalkaisu) sijoitetaan valituille tehtaille. Resepteissä ei käytetä 
kohdan 5.3 ennusteita. Energiakysymyksiin ei ole keskitytty samalla tarkkuudella kuin 
muihin. Talousnäkökohtia ei katsota lainkaan: tämä tarkastelu on eräs harkitun 
optimistinen näkemys mahdollisuuksista, mikäli taloudelliset edellytykset löytyisivät ja 
teknologiset lupaukset lunastettaisiin. Tuloksina esitetään päästöt vesistöihin, päästöt 
ilmakehään ja kiinteät jätteet. Vähäisestä skenaarion pisteistä johtuen joissain kohdin 
esiintyy huomattavia hyppäyksiä: näihin ei liene syytä kiinnittää liikaa huomiota. 

Talousnäkökohtien puuttumisen vuoksi skenaariota ei myöskään ole arvotettu kestävän 
kehityksen määritelmillä. Kuvien ja taulukoiden ylitulkitsemista on pyritty välttämään. 

Päästöt vesistöihin 

Taulukko 5-11 ja kuva 5-18 esittävät ydinsuureet päästöistä vesistöihin skenaariossa 
1995-2010. 

Tulokset ovat tässä huomattavan myönteisiä. Uusilla menetelmillä saadaan AOX lopulta 
lähes nollaan. Vesimäärä putoaa lähes puoleen, kiintoaine 70 %, COD-päästöt 80 %, 
BOD-päästöt yli 80 %. Lisättyjen ravinteiden määrän pudotus on vielä suurempi. 
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Mahdollisuuksia siis on, mikäli taloudelliset edellytykset löytyvät, ja teknologia 
toimii. 

Päästöt ilmakehään 

Taulukko 5-12 ja kuva 5-19 antavat näkymän päästöistä ilmakehään. 

Optimistisen kehityksen vesistöihin suunnatuille päästöille rikkoo päästökuva 
ilmakehään. Rikkidioksidipäästöt vähenevät 85 %, pelkistyneet rikkiyhdisteet 30 %, 
mutta tässä skenaariossa muut suureet kasvaisivat - myös hiilidioksidi, mm. sulfaattisel-
luloosan osuuden kasvun johdosta. 

Taulukko 5-11. Päästöt vesistöihin 1995-2010 

Vuosi 1995 	 Vuosi 2003 	Vuosi 2010 

Jätevesimäärä 405688 329404 220060 
(1000 m3/a) 

Kiintoaine 13786 5454 3688 
- (t/a) 
-(kg/ADt) 1,70 0,71 0,48 
COD 204987 69436 38095 
-(t/a) 
-(kg/ADt) 25,3 9,0 4,9 
BOD 12198 3555 2050 
-(t/a) 
-(kg/ADt) 1,51 0,46 0,27 
AOX 7025 1034 336 
-(t/a) 
-(kg/ADt) 0,87 0,13 0,04 

P 192 138 99 
-(t/a) 
-(kg/ADt) 0,024 0,018 0,013 

N 755 474 338 
-(t/a) 
-(kg/ADt) 0,093 0,062 0,044 

Ravinteena lisätty 	P 370 2 3 
(t/a) 

1566 250 130 
Ravinteena lisätty N 
(t/a) 
Puhdistamojen säh- 118 37 30 
könkulutus 
(GWh/a) 

Kiinteät jätteet 

Taulukko 5-13 ja kuva 5-20 valaisevat kiinteiden jätteiden tilannetta. Todella huomattava 
siirtymä tuhkaan kokonaismäärän pienetessä on pääasiassa seurausta tehtaiden 
valkaisimojen jätevesikiertojen osittaisista sulkemisista ja jätteiden poltosta. 
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Kuva 5-18. Päästöt vesistöihin 

Taulukko 5-12. Päästöt ilmakehään 1995-2010 

1995 2003 2010 

Kuiva savukaasu 59680 87254 88493 
(10E6 m3n/a) 

Vesihöyry savukaasussa 15737 34862 35388 
(10E6 m3n/a) 

CO2 19228 23905 24254 
-(1000 t/a) 

-(kg/ADt) 2370 3114 3142 

S02 17896 	• 5304 2594 
-(t/a) 

-(kg/ADt) 2,21 0,69 0,34 

NO2 15605 17173 16949 
-(t/a) 

-(kg/ADt) 1,93 2,24 2,20 

Pelkistyneet rikkiyhd. 1713 1296 1236 
- (t/a) 

-(kg/ADt) 0,21 0,17 0,16 
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Kuva 5-19. Päästöt ilmakehään 1995-2010 

Taulukko 5-13. Kiinteät jätteet 1995-2010 

1995 2003 2010 
Tuhka (t/a) 	 37855 302443 370904 
Kuiturejekti (tia) 	 15526 14969 15070 
Kalkkirejekti (t/a) 	 135510 138978 141705 
Vedenpuhdistusliete (t/a) 	129746 50755 4004 
Vedenpuhdistuslietteen vesi 	291646 104308 6932 
(tja) 
Yhteensä (t/a) 	 610283 611454 538614 
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Kuva 5-20. Kiinteät jätteet 1995-2010 



Kiinteiden jätteiden kokonaismäärä on laskemaan päin, mutta siirtymä on huomattava: 
tuhkan määrä kymmenkertaistuu, vedenpuhdistusliete ja lietteen vesi katoavat lähes 
kokonaan. Kysymykset kiinteiden jätteiden poltosta ja/tai kaatopaikalle viemisestä 
liittyvät keskeisiin päätöksiin - kehitteillä olevat menetelmät kuten siistausjätteen poltto 
sementtiuunissa (jolloin orgaaninen aines korvaa fossiilista polttoainetta ja 
epäorgaanisesta aineesta muodostuu klinkkeriä ja siitä ensiluokkaista sementtiä) ovat 
tarpeen. 

5.5 Johtopäätöksiä 

Huoneentaulu 

Tehtäessä selluteollisuuden teknologiaratkaisuja on syytä muistaa että 

- jokainen ympäristöystävällisyyden määritelmä on subjektiivinen 

- yleinen mielipide on mielipide muttei välttämättä yleinen 

- pienet erot lähtöolettamuksissa johtavat suuriin eroihin loppupäätelmissä 

- yksisilmäisyys on huonon kokonaisratkaisun tae 

Tulevaisuudennäkymiä on valaistu eri suunnilta, yhdistellen eri mallittamistapoja eri 
teknologioihin ja eri optimistisuuden asteisiin. Geneettisten algoritmien soveltaminen 
simulointimalliin mahdollisten skenaarioiden analysoinniksi on vasta ensiaskel, samoin 
kestävän kehityksen määritelmän soveltaminen mallin tuloksien hyvyyden mittana. 
Huoneentaulun viimeisen väittämän taustoja selvittää kuva 5-21. Kaikki teemat ovat 
olleet esillä: 

Subjektiiviset arviot, yksisilmäisyys kriteerien suhteen - kestävän kehityksen määritelmät 
ovat kuvanneet eri tapoja arvioida skenaarion hyvyyttä. 

Mielipideilmaston vaikutus, käsitteiden keskinäiset riippuvuudet, päätöksenteosta 
riippumattomat tekijät - geneettiseen malliin rakennettu mielipidedynamiikkaja yritysten 
reagointi ulkoisiin paineisiin ovat yritys kuvata monimutkaista vuorovaikutusta. 

Laajan ongelman hahmottaminen, uudet teknologiat, prosessin hitaus - esittämällä low-
tech- ja high-tech-skenaarioita on nähty mahdollisuuksia. Prosessin hitaus on kuitenkin 
pidettävä mielessä. Kaikki esitetyt skenaariot ovat nykytilanteessa enemmän tai 
vähemmän optimistisia. Tämä on tarkoituksellista; olisi helppoa esittää skenaarioita jotka 
ovat vain nykytilanteen jatkeita. Talousnäkökulmia on kuitenkin pyritty jatkuvasti 
painottamaan teknisten mahdollisuuksien seassa. Lähivuosien suurista päätöksistä on 
nostettu esiin AOX-ongelman ratkaisuvaihtoehdot sekä kiinteiden jätteiden kasvu ja sen 
seuraukset. 

Skenaarioilla on nostettu esiin mahdollisuuksia; pessimistisimmät skenaariot pystyy 
tuottamaan valitettavan hyvin ilman mallittamistakin. 



:.3 

slsllmälsyys on huonon 
kokonaisratkaisun tae 

ksisllmälsyya loiteerien Pääiåksenteosta ngelman 
suhteen riippumattomat tekijåt inen 

~L~s 

Analyy situotteiden Y låttåvål muutokset Mutuskenaa lolden 	 Kesthvän kehityksen 
arvojä j 	en Skenaarloanatyyst 5.3.3 mlellpldellmastossaa 
poikkeamista 3.7 

 

r seuaukset 5.~.2 anayys l 4.4 	 mäå llelmä skenaarlon 
arvoluksessa 5.3.2  

Kestävän eimhtksen 
måårilelmät Keskeiset sourest 

skenaarlolden ympåristöystävållisyyttå 

arvotuksessa 5.3 .2 maardeltåesså 3.3.2 

Kuva 5-21. Yksisilmäisyys on huonon kokonaisratkaisun tae 



6 JATKONÄKYMÄT 

6.1 Kestävän kehityksen polku ja siihen vaikuttavat tekijät 

Alussa luokiteltiin prosessia syrjään vieviä tekijöitä. Kyseessä ei ole mikään tieteellisen 
tarkka teoreettinen kehikko, vaan yritelmä sijoittaa tekijät puitteisiin joissa niistä on 
helpompi keskustella. Esimerkeillä on pyritty näyttämään tekijöiden vaikutusta erilaisilla 
kehittyneillä matemaattis-loogisilla menetelmillä. Siirtymällä hetkeksi syvemmälle 
subjektiivisuuteen, tarjotaan kouriintuntuvia esimerkkejä uhkaavista harha-askelista. 

Vaikeus hahmottaa kokonaisuus ja seuraukset 

Ankarilla rajoituksilla ja painostuksella voidaan saada päästöt kuriin, mutta ilman 
laajempaa näkemystä tuloksena voi olla taloudellinen katastrofi ja sen seurauksena 
heilahdus toiseen, erittäin kovan arvomaailman leimaamaan suuntaan. Luvun 4 sykli-
esimerkki oli viittaus tähän suuntaan. 

Yhden ongelman ratkaisu aiheuttaa helposti uuden ongelman. Esimerkki on 
ravinneaineiden poisto jätevesistä kemiallisesti saostamalla, mikä aiheuttaa toisen haitan, 
kemiallisen lietteen sijoittamisen kaatopaikalle. 

Yhden asian liikkeet, keskittyen esim. AOX-päästöihin, kasvattavat riskiä että päädytään 
kalliisiin ja kokonaisuuden kannalta tehottomiin osaratkaisuihin. 

Mielipideilmaston vaikutus 

Markkinavoimat eivät suinkaan välttämättä ole nimettömiä ja näkymättömän käden 
ohjaamia. Nykyinen, selluteollisuuden valkaisimojätevesien päästöjen klooriyhdisteisiin 
sekä kierrätyskuidun käytön lisäämiseen keskittyvä painostus on selkeästi jäljitettävissä. 
On hyvin epätodennäköistä, että ekologinen suuntaus tulee muuttumaan, mutta on selkeä 
valinta, mitä paineita yritetään luoda. Ajateltavissa oleviin ja monin tavoin toivottaviin 
paineisiin kuuluvat esim. sellu- ja paperitehtaiden vesikiertojen sulkeminen. 

Päätöksenteosta riippumattomat tekijät 

Voi riippua täysin sattumasta, mihin seuraava suuri paine metsäteollisuutta vastaan 
kohdistuu: uusi Tshernobyl tai vielä tuntematon ympäristökatastrofi voi suunnata kaiken 
huomion yhteen monista seikoista, muuttaen huolella laaditut suunnitelmat. 

Subjektiivisten arvioiden vaikutus 

On helppo perustaa päätöksenteko siihen mikä koetaan yleisesti hyväksytyksi, mutta 
taustalla voikin olla hyvin pieni ja äänekäs painostusryhmä joka pyrkii sanelemaan sekä 
ongelmat että ratkaisut. 

Prosessin hitaus 

Lainsäädäntö tai markkinat voivat pakottaa nopeisiin selluteollisuuden tuotantorakenteen 
muutoksiin, mutta nämä vaativat niin suuria investointeja ettei nopeita käänteitä ole 
odotettavissa, etenkään raskaasti velkaantuneissa maissa. 

Uusien teknologioiden ja toimenpiteiden vaikutus 

Mikäli kategorisesti sitoudutaan tällä hetkellä valittuun ratkaisuun jonkin nähdyn 
epäkohdan poistamiseksi, suljetaan tie paremmilta, innovatiivisilta ratkaisuilta. Mikäli 
esim. jätepaperin käyttö energian tuotantoon jo ennalta ehdottomasti kielletään, tai mikäli 



uusia uria aukovia jäteveden kiertojen sulkemismenetelmiä vastustetaan koska niissä on 
yksityiskohtia jotka rikkovat uskonkappaleita vastaan, estetään todellinen kehitys. 

6.2 Päätöksenteon apuinenetelmät 

k'ä'itöksenteon Puki 

Tässä. työssä on mm. pyritty esittämään tapoja välittää eriävät näkemykset halutuista 
kehityssuunnista tavalla joka poikkeaa sokeasta opinkappaleiden hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä. Logiikan, matematiikan, tietokoneiden käyttö on tapa kokeilla 
vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Numeroilla voi valehdella, mutta numerot eivät vaadi 
sokeaa uskoa ja tunteenomaista sitoutumista. 

Päätöksenteon tukijärjestelmien tekijät pyrkivät tietyissä onnettomissa tapauksissa 
kahlitsemaan päätöksentekijät tiukkoihin ajatusrakennelmiin, ja sanelemaan heille mikä 
on rationaalista käytöstä, mikä ei. Tämä yleensä saa päätöksentekijät hylkäämään 
tällaiset tukijärjestelmät täydellisesti. Kaikilla on ennakkoluulonsa: tässä työssä 
epärationaalisuutena pidetään ennenkaikkea sitä että kieltäydytään selvittämästä 
päätöksenteon takana olevia arvotuksia. Toisin sanoen: kieltäydytään pitämästä 
päätöksentekoa selkeisiin periaatteisiin pohjautuvana ilmiönä. Selkeästi ilmaistua ja 
pohjustettua mielipidettä sen sijaan pidetään rationaalisena, vaikka tausta olisikin 
tunnepohjainen. Pää(öksenteon tuki on kirjaimellisesti päätökseniteonx tukea, ei 
yrifystä sanell,n päätöksiä tai pakottaa päätöksentekijöitä ajattelemaan 
lietckoneicu lailla. 

Ym1)da-itöly,-itiiv"ilisyyflcii ja kestävän kehityksen arviointi 

Ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys on tässä käsitelty hyvin yksinkertaisesti, esim. 
ottaen huomioon vain osa päästöistä. Laajentaminen ilmakehään tapahtuvien päästöjen 
ja kiinteiden jätteiden puolelle ja siirtyminen yksityiskohtaisemmalle tasolle käyttäen 
kehittyneempiä menetelmiä on seuraava askel. Taloudellisten näkökulniien 
nmerkityksestii ei kuitenkaan tingitä. Mikään teknologinen ratkaisu ei synny ilman 
taloudellista panostusta. Mikään teknologinen ratkaisu joka on taloudellisesti 
katastrofaalinen ei ole läpivietävissä, paitsi täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa. 

Skei}aariot - Huilu ja alhatt 

Päätöksillä on seurauksensa. Mikäli voidaan käyttää hyväksi tietokonetta mandollisien 
tulevaisuuksien seulomisessa ja karsimisessa, miksi ei tehtäisi niin? Yksi ainoa ohjelma 
yhdessä henkilökohtaisessa tietokoneessa vastaa tietynlaisissa ongelmissa isoa 
organisaatiota tutkimusapulaisia, jotka seulovat materiaalin: sen jälkeen ihmisen 
asiantuntemus ja ylivertaiset kyvyt voidaan keskittää seulottuun aineistoon. 

Tämäntyyppisten järjestelmien käyttöalueina voisivat olla erilaiset suunnittelu- ja 
arviointimenettelyt sekä myös esim. seminaarit, joissa pyritään saamaan selville kunkin 
näkemyksen taustalla olevat olettamukset ja kiteyttämään ne - mahdollisesti luomaan 
konsensusta, ainakin rakentamaan keskustelun pohjaksi selkeitä määritelmiä. 
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7 YHTEENVETO 

Huoneentaulu 

Tehtäessä selluteollisuuden teknologiaratkaisuja on syytä muistaa että 

- jokainen ympäristöystävällisyyden määritelmä on subjektiivinen 
- yleinen mielipide on mielipide muttei välttämättä yleinen 
- pienet erot lähtöolettamuksissa johtavat suuriin eroihin loppupäätelmissä 
- yksisilmäisyys on huonon kokonaisratkaisun tae 
- kestävä kehitys ilman talousnäkökohtia ei ole kestävää eikä kehitystä 

Tuotteen ympäristöystävällisyys on mielipide 

Kun kyseessä on mielipide, on sen syytä olla hyvin perusteltu. Useissa menetelmissä 
kysytään mielipiteitä tuotteista. Tämä tuo mukanaan vaarallisen joukon ennakkoluuloja. 
Kestävämmälle pohjalle päästään kysyttäessä mielipiteitä tuotannon seurauksista - 
mukaanluettuina päästöt, resurssienkulutus ja taloudelliset vaikutukset. 

Mikäli ei nähdä metsäteo1lisnot t a kierrätyskuidulta ei nähdä metsää puilta 

Kohdistamalla paine pelkästään suppeisiin osaongelmiin kuten AOX ja kierrätyskuidun 
käyttö, aiheutetaan mitä todennäköisimmin hallaa kokonaisratkaisulle. 

Toisella silmälaput, toisella käsi selän taakse sidottuna 

Yksisilmäisyys ei rajoitu vain kriteereihin. Usein pyritään myös sanelemaan sallitut 
teknologiset ratkaisut eikä vain tulokset. Sitomalla näin ongelmanratkaisijoiden kädet 
ajaudutaan helposti hätäratkaisuihin. 

Kestävä kehitys ilman taloudellisia niix.ökohtia ei ole kestävää eikä kehitystä. 

Kestävän kehityksen edellytyksinä (kts. kuva 7.1) ovat mittava taloudellinen panostus 
ja teknologiset edistysaskeleet. Ainoastaan vauras selluteollisuus kykenee vaadittaviin 
toimenpiteisiin. Kestävä kehitys on kattavasti määriteltyä hyvinvointia, ei taloudellista 
kurjistumista. 
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Kuva 7-1. Kestävä kehitys ja talousnäkökohdat 



LUTE 
SANASTO 

Osa alla olevista termeistä määritellään eri koulukunnissa eri tavoin: tarjotaan tässä 
yksi mahdollinen, yksinkertaistettu versio. 

Asiantuntijajärjestelmä 

Tietokoneohjelma, jolla ratkaistaan päättelyä vaativia tehtäviä esim. pukemalla 
asiantuntijan tietämys sääntökannan muotoon ja yhdistämällä sääntöjä eri 
päättelyalgoritmien mukaan. 

Sääntökanta 

Esim. joukko tuotantosääntöjä (eli muotoa "JOS X, NIIN Y"-olevia sääntöjä) joihin 
tietyn ongelman ratkaisemiseen tarvittava tietämys puetaan. 

Geneettinen optimointi 

Optimointimenetelmä, joka suorittaa älykästä kokeilua ratkaisuja löytääkseen. Analogiana 
on genetiikka tai pikemminkin rodun jalostus: ratkaisuja kasvatetaan sukupolvi kerrallaan 
ja parhaat pariutetaan keskenään. Kasvinjalostuslaitoksen johtajaa voidaan pitää 
käytännön geneettisenä optimoijana. 

Hermoverkko 

Matemaattinen algoritmi, joka pyrkii imitoimaan keskushermoston tapaa ratkaista 
ongelmia. Kuinka lähellä keskenään tiiviisti kertoimin kytketty solmujoukko on 
hermostoa, on kysymys sinänsä. 

Sumea 

Määrittelytapa, jossa esim. luku 1 ei ole tarkalleen 1 vaan tietyllä todennäköisyydellä 
vaikkapa välillä 0,5.. 1,5 oleva luku. Soveltuu verbaalisten asteikkojen muuntamiseen 
numeroiksi. 

Skenaario 

[Lat. scaenarium < scaena, näyttämö] Hahmotelma mistä tahansa ehdotetusta tai 
suunnitellusta, todellisesta tai kuvitellusta sarjasta tapahtumia. 

Mu tu 

[Suom. arkikiel. musta tuntuu] Ammattikieleen siirtynyt alkutavuyhdelmä, joka kuvaa 
intuitiivista käsitystä jostakin asiasta. 
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