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Aihe: Kirjallinen huomautus Suomen ilmastopaneelille

Arvoisat Suomen ilmastopaneelin jäsenet,

Olemme käyneet läpi muistionne1 sähköistämisen mahdollisuuksista kas-
vihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä. Ilmastopaneelin muistiot ovat jul-
kaisuja, joilla pyritään tarjoamaan poliitikoille mahdollisimman laadukasta
tutkittua tietoa politiikanteon tueksi, joten muistiota ja sen tausta-aineistoja ja
oletuksia on syytä tarkastella vaadittavalla tarkkuudella. Olemme samaa mieltä,
että sähköistämällä prosesseja aina teräksen valmistamisesta kaukolämpöver-
kon ulottumattomissa olevien asuntojen lämmittämiseen lämpöpumpuilla, on
päästöjä mahdollista vähentää huomattavasti. Skenaariossanne ennalta tehdyt
oletukset kuitenkin rajaavat tarkasteluiden mahdollisia tuloksia huomatta-
vasti, eikä lopputulos esitä tasapainoista kuvaa Suomen energiantuotannon
mahdollisista kehityskaarista.

Muistionne kvantitatiiviset tulokset nojaavat yksittäisessä diplomityössä2
toteutettuihin skenaariomallinnuksiin ja työn valvojana ja ohjaajana on toi-
minut Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja. Kyseinen diplomityö on
kelpo raportti opinnäytteeksi, mutta sitä ei ole rajallisuutensa ja rajoitteidensa
vuoksi selvästikään tarkoitettu kansallisen energiapolitiikan suunnittelemisen
tausta-aineistoksi. Ensimmäinen isompi ongelma on, että muistiossanne ja sen
taustalla olevassa diplomityössä Suomen energiapolitiikan oletetaan jatkossa
voimakkaasti rajoittavan käytettävissä olevaa keinovalikoimaa: ydinvoimakapa-
siteetti rajataan jo rakennettuun ja rakenteilla olevaan, eikä lisärakentamista
sallita saatikka sen vaikutuksia tutkita. Oletus on virheellinen, sillä työ- ja
elinkeinoministeriö on linjannut ydinenergialainsäädännön uudistamistarpeista
mm. edistääkseen modulaaristen ja sarjavalmisteisten ydinvoimalaitoshankkei-
den toteuttamista3.

Toinen vakava ongelma muistiossa liittyy rajasiirtokapasiteetin mallintami-
seen 5–10 GW:n tehoisella ”virtuaalivoimalalla”, josta on saatavilla oletettavasti
1https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2021/06/ilmastopaneelin-
julkaisuja-3-2021-sahkolla-merkittava-rooli-suomen-kasvihuonekaasupaastojen-
leikkaamisessa.pdf

2https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/107675
3https://tem.fi/-/tyoryhma-ydinenergialainsaadannon-kokonaisuudistus-tarpeen
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edullista ja puhdasta sähköä aina tarvittaessa, ja jonne Suomessa tuotetun
ylijäämäsähkön voi tarvittaessa myydä. Nykyinen ja vuoteen 2025 mennessä
valmistuva rajasiirtokapasiteetti Ruotsiin ja Norjaan tulee olemaan yhteensä 3.5
GW. Siirtokapasiteetin mahdollisesti jopa yli 6 GW:n lisäyksen kustannukset
sekä rajan yli että Suomen sisällä on muistion laskuissa jätetty huomiotta,
eikä virtuaalivoimalan tuntikohtaista saatavuutta ole mallinnettu. Pelkkä hin-
nan sitominen Nordpool-alueen historialliseen ja ennustettuun hintatasoon
sekä hinnan kaksinkertaistaminen viimeisen 1 GW kohdalla ei ole riittävää,
sillä hinnan tulevasta volatiliteetista ja pohjoismaisen vesivoimakapasiteetin
laajamittaisesta hyödyntämisestä myös Saksan ja Britteinsaarten käyttöön on
huomattavaa epävarmuutta.

Esimerkiksi tuoreen Ruotsissa tehdyn sähköistämistä tarkastelevan selvi-
tyksen4 mukaan Ruotsille kustannustehokkaimmissa vaihtoehdoissa tuotan-
nosta on keskimäärin kolmannes tuulta, kolmannes vesivoimaa ja kolmannes
ydinvoimaa, sähköntarpeen kasvaessa 50% aina 210 TWh:iin asti vuoteen
2045 mennessä. Huomattavaa on, että kustannustehokkaimmassa skenaariossa
ydinvoima kattaa lähes puolet tuotannosta, noin 100 TWh, ja että ydinvoi-
makapasiteettia suositellaan kasvatettavan nykyisestä. Selvityksen mukaan
Ruotsin vesivoimakapasiteetti tullaan tarvitsemaan maan oman tuulivoimaka-
pasiteetin tuotantovaihteluiden tasaamiseen, eikä tämäkään välttämättä riitä:
skenaarioiden mukaan Ruotsista tulee sähkön nettotuoja.

Yleisesti tiedetään, että tuulivoiman tuntikohtainen tuotanto korreloi
erityisen vahvasti Saksa-Tanska-Ruotsi -akselilla5. Mikäli tulevaisuuden säh-
köjärjestelmä Nordpool-markkina-alueella pohjautuisi tuulivoimaan, tuotan-
non ollessa alhaalla Suomessa on se sitä suurella todennäköisyydellä koko
Nordpool-alueella. Tällaisissa tyypillisesti useita kertoja kuukaudessa ja päiviä
kestävissä vähäisen tuulen jaksoissa Nordpool-alueen vesivoimakapasiteetti
ei enää riitäisi säätövoimaksi koko alueelle. Kaikki alueen maat eivät yksin-
kertaisesti voi pohjata sähköjärjestelmiensä mallinnusta virtuaalivoimaloiden
mahdollistamaan säätöön. Tällaisen oletuksen tekeminen Suomen ilmastopa-
neelin kaltaisen tahon julkaisemassa muistiossa on alueen oletettu kehitys
huomioiden riskialtista.

Muistiossanne esitetty energiajärjestelmämallinnus olisi tullut toteuttaa
ilman ydinvoimakapasiteetin keinotekoista rajaamista sekä tutkimalla myös
tapauksia, joissa virtuaalivoimalan kapasiteetti ei ole käytettävissä. Lisäksi
pitäisi huomioida Suomea ympäröivien maiden suunnitelmat omien vesi-
voimavarantojensa tuntikohtaisen käytettävyyden ja rajasiirtokapasiteettiensa
kehittämisen suhteen. Ymmärrämme, että poliittisiin linjauksiin ydinvoiman
lisärakentamisesta liittyy epävarmuuksia, mutta lisärakentamisen täysi kielto
ei kuitenkaan ole todennäköistä eikä toivottavaa: myös IPCC peräänkuuluttaa
ydinvoiman merkittävää lisärakentamista, keskimäärin kapasiteetin globaa-
lia nelinkertaistamista 2050 mennessä6. Muistiossanne tehdyn epärealistisen

4https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/hallbarhet-miljo-och-energi/
kraftsamling-elforsorjning-langsiktig-scenarioanalys_1145155.html

5https://doi.org/10.1002/we.2095, kuva 3
6https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
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oletuksen vuoksi tuulivoima jää käytännössä ainoaksi kestävästi lisättävissä ole-
vaksi vaihtoehdoksi ja loppupäätelmänä suosittelette tuulivoiman merkittävää
lisärakentamista.

Muistiossa on myös muita enemmän tai vähemmän huomattavia ristirii-
taisuuksia ja epäkohtia. Listaamme niitä alla:

1. Mainitsette muistionne kartoittavan ”erilaisten sähköistymispolkujen vai-
kutukset Suomen energiajärjestelmään”. Tästä huolimatta ydinvoima-
kapasiteetin lisärakentamisen vaikutuksia ei ole tutkittu lainkaan sen
paremmin sähkön- kuin lämmöntuotannossakaan.

2. Mainintanne, että ”PtX (Power-to-X, tai P2X, jossa X = väli- tai loppu-
tuote) tarkoit[taa] uusiutuvan sähköenergian muuntamista muiksi ener-
giankantajiksi tai tuotteiksi” ei pidä paikkaansa. Elektrolyysi ei edellytä
uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Myös ydinvoima kelpaa
tähän prosessiin, mahdollistaen jopa perinteistä elektrolyysiä energiate-
hokkaammat korkean lämpötilan elektrolyysiprosessit.

3. Mainitsette, että ”Pariisin ilmastosopimus ja päästöoikeuksien hinnan
nousu Euroopassa vauhdittavat uusiutuvien energialähteiden markkinoi-
ta”. Jätätte mainitsematta, että sama päästöoikeuksien hinnannousu tekee
myös ydinvoimasta entistä taloudellisempaa fossiilisiin verrattuna.

4. Mainitsette, että ”mitä enemmän joustavuutta energiajärjestelmässä on,
sitä enemmän myös uusiutuvaa energiaa voidaan rakentaa”. Todellisuu-
dessa asia on päinvastoin, ja energiajärjestelmässä joustavuus lasketaan
lisäkustannukseksi. Käyttämässänne energiajärjestelmämallissakin jous-
tavuus sisältää virtuaalivoimalan, jonka kapasiteetilla ja operoinnilla on
omat kustannuksensa. Mitä enemmän vaihtelevatuottoista uusiutuvaa tuo-
tantoa järjestelmä sisältää, sitä kannattomampaa on sen lisärakentaminen
joustavuuskapasiteetin kasvuvaatimusten ja lisäkapasiteetin kapasiteetti-
kertoimen pienenemisen vuoksi.

5. Viittaatte Ruotsissa tehtyyn tutkimukseen sähköistymisestä7 mainitessan-
ne, että arvion mukaan ”yhtä skenaariota lukuun ottamatta kaikki sähkö
Ruotsissa olisi uusiutuvaa vuonna 2045, ja tästä yli puolet olisi tuuli-
voimaa”. Jätätte mainitsematta, että kyseisessä lähteessä on tutkittu vain
kolmea skenaariota, joista kahdessa ydinvoima on keinotekoisesti rajattu
pois valikoimasta. Kyseisen raportin kolmannessa, ydinvoiman sallivassa
skenaariossa ”förnybart och kärnkraft” kapasiteettikertoimet huomioiden
ydinvoimantuotantoa on yhtä paljon kuin tuulivoimatuotantoa. Jätätte
myös mainitsematta, että kyseisessä kolmannessa ydinvoimaa sisältävässä
skenaariossa sähköntuotannon kustannukset per tuotettu kWh vuonna
2045 olisivat viittaamanne tutkimuksen mukaan 20% pienemmät kuin
kahdessa ydinvoimaa sisältämättömässä skenaariossa. Lisäksi jätätte täy-
sin mainitsematta muut tutkimukset, kuten esimerkiksi viittaamamme
tutkimus Ruotsin sähköistämisestä, jossa ydinvoima säilyy keskeisessä
asemassa kustannustehokkuutensa ja säistä riippumattoman tuotantonsa

7https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/sa-tycker-vi/
fardplaner-fossilfritt-sverige/fardplan-el-20190802.pdf
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vuoksi. Myös koko Euroopan laajuisissa tutkimuksissa on todettu, että
ydinvoiman tai vaihtoehtoisesti hiilidioksidin talteenoton pois jättäminen
keinovalikoimasta nostaisi sähköjärjestelmän kustannuksia jopa 30%8.

6. Mainitsette, että muistionne esittämissä skenaarioissa ”bioenergian määrä
kasvaa hieman sähköistymisen edetessä energiajärjestelmän toimivuuden
varmistamiseksi”. Koska mallinnuksenne ”ei ota huomioon LULUCF-
sektorilla tapahtuvia muutoksia nieluissa ja päästöissä”, vaikuttaa biomas-
san lisäkäyttö olevan ristiriidassa päästövähennysten ja luonnonvarojen
kestävän kehityksen kanssa. Mainitsette, että bioenergian käyttöä ”voi-
taisiin korvata lisäämällä sähköpolttoaineiden tai sähkön varastoinnin
käyttöä, mikä kasvattaisi muiden energialähteiden osuutta sähkön tuo-
tannossa”. Jätätte mainitsematta, että yhtä lailla energiajärjestelmän toimi-
vuus paranisi ydinvoiman lisärakentamisella, jopa vähentäen kestävän
kehityksen kannalta ongelmallista bioenergian tarvetta nykyisestä.

7. Mainitessanne, että ”yleisesti ottaen teollisuuden sähköistäminen on osit-
tain huonosti tunnettu ja monimuotoinen joukko erilaisia ratkaisuja”,
nostatte esiin yhtenä vaihtoehtona ”keskeisen fossiilisten polttoaineiden
polttoon perustuvan, esimerkiksi prosessihöyryä tuottavan kattilan vaihta-
mi[s]en lämpöpumppuihin perustuvaan prosessihöyryn tuotantoon”. Teol-
lisuudessa tarvittavan prosessihöyryn lämpötila on huomattavan korkea,
tyypillisesti reilusti yli 100 astetta, jolloin lämpöpumppujen tehokerroin
(COP) ja sikäli niiden lisähyöty puhtaaseen sähköön verrattuna jää alhai-
semmaksi kuin esimerkiksi rakennusten lämmityksessä tai kaukolämmön
tuotannossa. Korkean lämpötilan prosessihöyryn tuottaminen lämpöpum-
puilla merkittävällä COP-arvolla on mahdollista hyödyntämällä prosessien
hukkalämpöjä. Näiden prosessien alkuperäinen lämpö on kuitenkin tuo-
tettava jollain muulla tavoin. Jätätte mainitsematta, että prosessilämpöä
voidaan tuottaa erityisesti modulaarisilla pienydinvoimaloilla.

8. Mainitsette, että ”teollisuuden sähkönkäyttö on ympärivuotista, mikä
helpottaa sähköistymistä, sillä se ei aiheuta vastaavaa vuodenaikaisista
lämmönvaihteluista johtuvaa tehohaastetta kuin esimerkiksi lämmityssek-
torin sähköistys”. Todellisuudessa esimerkiksi teräs- ja metsäteollisuus
ovat pääosin jatkuvaa ja vakaata sähköntuotantoa suosivaa prosessiteolli-
suutta, joiden taloudellinen kilpailukyky heikkenee kulutusta leikkaavan
kysyntäjouston takia. Seurauksena leikkaava kysyntäjousto onkin hinnoi-
teltu huomattavan korkealle9, joten se lisää aktivoituessaan merkittävästi
sähkön hinnan volatiliteettia. Vain pieni osa teollisesta sähkönkulutukses-
ta sisältää edullisia välivarastoja, jotka mahdollistavat kulutusta siirtävän
kysyntäjouston ilman huomattavaa hinnankorotusta. Juuri kyseisestä
syystä nyt mainituilla sekä muilla vastaavilla raskaan teollisuuden aloilla
toimivat yritykset ovat perustaneet Mankala-periaatteella toimivaa ydin-
energiaan perustuvaa vakaata sähköntuotantoa. Emme voi yhtyä päätel-
miinne raskaan teollisuuden insentiivistä osallistua merkittävässä määrin
prosessituotannon taloudellisuutta heikentävään kysyntäjouston toteutta-

8https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.08.109
9http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2005/PRO3_P3017_05.pdf
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miseen, mikäli vaihtoehtona on ydinvoiman mahdollistama tasainen ja
vakaa sähköntuotanto.

9. Mainitsette, että diplomityössä suoritetuissa simulaatioissa ”ydinvoiman
määrä annettiin lähtötietona muun muassa aiemmin tehtyihin energialin-
jauksiin perustuen (alle 30%)”. Ette perustele tätä linjausta mitenkään.
Ette myöskään anna viitettä linjaukseen, jossa ydinvoimakapasiteetin mää-
rä rajattaisiin lainsäädännöllä alle 30%. Suomessa ei ole tehty poliittista
päätöstä ydinvoiman lisärakentamisen rajoittamisesta.

10. Muistiossanne peräänkuulutetaan, että ”tuulivoiman määrä kasvaa huo-
mattavasti nykyisestä, mikä edellyttäisi todennäköisesti laajaa merituu-
livoiman käyttöä.” Muistionne pohjana olevan diplomityön energiajär-
jestelmämallinnuksessa tuulivoiman kustannukseksi on kuitenkin ole-
tettu maatuulivoiman hinta (diplomityön taulukot 4.1 ja 4.2). Mikäli
energiamallinnuksessanne päädytään tarvitsemaan merelle rakennettavaa
tuulivoimaa, tulee sille osoittaa sen todellinen kustannus.

11. Muistionne pohjana olevassa diplomityössä ydinvoiman investointikus-
tannus on otettu EU:n JRC:n raportista10. Samaisessa raportissa on myös
arviot investointikustannuksista sekä maa- (1350 AC/kW vuonna 2020;
1100 AC/kW vuonna 2050) että merituulisähkölle (2880 AC/kW vuonna
2020; 2280 AC/kW vuonna 2050). JRC:n raportoimat investointikustan-
nukset ovat 30% ja 40% korkeammat kuin käyttämänne luvut. Myös
käyttämänne ydinvoiman ja maatuulivoiman investointikustannusten
suhdeluvut (4.4 vuonna 2018; 4.7 vuonna 2050) vaikuttavat olevan
liioiteltuja. IEA:n vuoden 2020 raportin11 mukaan maakohtaiset suhde-
luvut ovat esimerkiksi Ranskalle 2.8 ja Yhdysvalloille 3.2. Koska oletetut
kustannukset oleellisesti vaikuttavat energiajärjestelmän optimoinnin lop-
putuloksiin, tulisi muistiossanne esittää herkkyysanalyysi teknologioiden
hintakehitysten suhteen.

12. Muistionne kuva 3 lämmöntuotannon energiatehokkuudesta jättää mai-
nitsematta ydinenergian puhtaana vaihtoehtona kaukolämmön tuotan-
toon. Jo tällä hetkellä ydinvoimalla tuotetaan suuria määriä puhdasta
kaukolämpöä12. Suomessa sekä VTT että LUT kehittävät parasta aikaa
kotimaisia passiivisesti turvallisia pienreaktoreita kaukolämpöverkkojen
tarpeisiin13. Huomioiden Baltian alueen, Puolan ja muun itäisen Euroo-
pan tarpeet kaukolämpöjärjestelmiensä puhdistamiseen on suomalaisella
kaukolämpöä tuottavalla pienreaktorilla laajat työllistämis- ja liiketoimin-
tamahdollisuudet niin Suomessa kuin Euroopassakin.

13. Muistionne maininta, että sähköistymisessä ”nykyteknologialla ei vielä
pystytä kattavasti vastaamaan suurimpiin huoltovarmuus- ja toimitusvar-
muuskysymyksiin” on väärä. Huolto- ja erityisesti toimitusvarmuuskysy-

10https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC92496
11https://iea.blob.core.windows.net/assets/ae17da3d-e8a5-4163-a3ec-2e6fb0b5677d/
Projected-Costs-of-Generating-Electricity-2020.pdf

12https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119546
13https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/fossiilisille-kyytia-vtt-
kehittaa-pienreaktoria-kaukolampokayttoon
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mykset vaihtelevatuottoisiin uusiutuviin pohjaavassa energiajärjestelmässä
johtuvat etupäässä juuri säätövoimatarpeen tyydyttämisestä. Ydinenergi-
aan pohjaavassa sähköistyksessä esimerkiksi huoltovarmuus on hoidetta-
vissa ydinpolttoaineen jopa vuosia mahdollistavan varastoinnin avulla.
Myös säätövoiman tarve luonnollisesti pienenee ydinvoiman kattaessa
mahdollisimman suuren osan peruskuormasta. Eritoten tästä näkökul-
masta ydinenergian keinotekoinen rajoittaminen vaikuttaa tieteellisen
tarkastelun kestämättömältä valinnalta: ydinenergia on toistaiseksi ainoa
vähäpäästöinen säätiloista lähes täysin riippumaton suuren mittakaavan
energiantuotantomuoto.

Haluamme korostaa energiajärjestelmämallinnuksissa ennakkoon tehtyjen
rajoitusten ongelmallisuutta ja Suomen ilmastopaneelin tieteellistä vastuuta
asiassa. Varoittavana esimerkkinä oheinen kuvakaappaus työ- ja elinkeino-
ministeriön seminaarista 25.9.2020, jossa esitellään skenaariota energiasek-
torin päästöjen puolittamiseen Suomen ilmastopaneelin nimissä. Skenaarion
oletuksissa ydinvoimakapasiteetiksi on laskettu Olkiluodon kolmas yksikkö.
Esityksen ongelmallisuus seuraa siitä, että oletus ydinvoimakapasiteetin pie-
nenemisestä 39% nykyisestä esitetään tuloksena, ja tämä väreillä korostettu
”tulos” poliittisena neuvona päättäjille.

Tämän kehäpäätelmäongelman lisäksi kyseisen skenaarion oletukset itses-
sään ovat epärealistisia. TVO oli jo vuonna 2018 saanut käyttöluvat Olkiluoto
1 & 2 yksiköille vuoteen 2038 asti. Myös Fortum aloitti YVA menettelyn Lo-
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viisan yksiköiden käyttöluvan jatkamiseksi vuoteen 2040 asti jo elokuussa
2020, ennen kyseistä työ- ja elinkeinoministeriölle 25.9.2020 annettua selvitys-
tä. Lisäksi rakenteille lähdössä on Fennovoiman Hanhikivi 1, joka on saanut
poliittisen periaatepäätöksen ja nykytiedon mukaan valmistuu ennen vuotta
2035. Myös Suomen omat VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston
johtamat kaukolämmöntuotantoon tarkoitettujen pienreaktoreiden kehitystyöt
on jätetty täysin huomiotta.

Suomen ilmastopaneeli on määritellyt tehtäväkseen ”edistää tieteen ja
politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä” sekä ”antaa suosituksia
hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä
otetta ilmastotieteissä”. Ilmastopaneeli korostaa selvitystensä pohjautuvan tie-
teellisiin perusteisiin. Suomen Ekomodernistit ry:n silmissä sekä aiempi työ-
ja elinkeinoministeriölle 25.9.2020 Suomen ilmastopaneelin nimissä annettu
selvitys että nyt käsiteltävä uudempi muistionne sähköistämisestä näyttäyty-
vät puutteellisina. Yllämainittuihin asiakohtiin ja tieteelliseen läpinäkyvyyteen
vedoten vaadimme Suomen ilmastopaneelia jatkossa noudattamaan omaa
sitoutumistaan tieteellisiin perusteisiin.

Kunnioittaen,

Suomen Ekomodernistit



Tuemme tätä Suomen Ekomodernistit ry:n huomautusta Suomen
ilmastopaneelille:

Eero Hirvijoki akatemiatutkija, Aalto-yliopisto
Rauli Partanen tietokirjailija, ThinkAtom
Antti Hakola vanhempi tutkija, VTT
Taina Kurki-Suonio vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
Tuomas Tala johtava tutkija, VTT
Antti Snicker akatemiatutkija, Aalto-yliopisto
Tuomas Koskela vanhempi tutkija, University College London
Ville Tulkki tekniikan tohtori
Jaakko Leppänen tutkimusprofessori, VTT
Juhani Hyvärinen professsori, energiatekniikan osaston johtaja, LUT
Heikki Suikkanen apulaisprofessori, LUT
Jani-Petri Martikainen vanhempi yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
Markus Airila vanhempi tutkija, VTT
Seppo Sipilä yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto
Salomon Janhunen tutkija, Tokamak Energy Ltd.
Aaro Järvinen vanhempi tutkija, VTT
Jarmo Ala-Heikkilä asiantuntija, Aalto-yliopisto
Timo Kiviniemi tutkija, Aalto-yliopisto
Rainer Salomaa professori emeritus, Aalto-yliopisto
Andrea Sand apulaisprofessori, Aalto-yliopisto
Janne Hirvonen tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
Lauri Laakso extraordinary professor, North-West University
Markus Olin tutkimusprofessori, VTT
Riitta Kyrki-Rajamäki professori emerita, LUT
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