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Kandidaatintyön tavoitteena on kertoa maailman energiavaroista ja selvittää niiden 

riittävyyttä tulevaisuudessa. Työssä kerrotaan erilaisista uusiutuvista ja 
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riittävyyksistä tulevaisuudessa. 
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eikä tulevaisuuden energiantarvetta. Näiden lisäksi energiankulutuksen jakautuminen eri 

energiamuotojen välille tulevaisuudessa riippuu monista eri asioista. 
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1 JOHDANTO 

 

Maapallon energiavarat ovat rajallisia ja lisäksi epätasaisesti eri puolille maailmaa 

jakautuneita. Fossiilisia polttoaineita on käytetty laajamittaisesti 1800-luvun alun 

teollisesta vallankumouksesta lähtien. Kivihiili korvasi puun yleisimpänä 

energianlähteenä, kunnes öljy syrjäytti kivihiilen reilu sata vuotta sitten. Öljyn 

käyttökelpoisuus erilaisina jalosteina johti sen käytön voimakkaaseen kasvuun, kunnes 

öljykriisit 1970-luvulla katkaisivat öljyn käytön kasvun. Fossiiliset polttoaineet ovat 

edelleen tärkeimpiä energianlähteitä maailman energiantuotannossa. 

Uusiutumattomuuden takia fossiiliset polttoaineet loppuvat joskus maapallolta ja niiden 

korvaajaksi on keksittävä toimivia uusiutuvia energianlähteitä. 

 

Uusiutumattomiksi energiavaroiksi siis määritellään hiilen ja öljyn lisäksi myös 

maakaasu, turve ja uraani. Uusiutumattomien energiavarojen tarkkaa määrää ei tiedetä, 

mutta tiedossa olevien esiintymien lisäksi on arvioita vielä löytämättömistä 

esiintymistä. Uusiutuvia energiavaroja ovat vesi, aurinko, tuuli, biomassa, geoterminen 

lämpö ja maalämpö. Uusiutuvien energiavarojen riittävyys on periaatteessa rajaton. 

 

Tässä työssä tarkastellaan maailman energiavarojen nykyistä tilannetta, sekä niiden 

riittävyyttä tulevaisuudessa. Energiavarojen tilannetta tutkitaan erikseen Suomen, 

Euroopan ja koko maailman mittakaavassa. Työn tavoitteena on selvittää erilaisten 

polttoaineiden ja energianlähteiden etuja ja haittoja, sekä niiden käyttömahdollisuuksia 

eri puolilla maailmaa nykyhetkellä ja tulevaisuudessa. Suomen osalta tarkastelu 

keskittyy lähinnä uusiutuviin energiamuotoihin, varsinkin biomassaan.  Euroopan- ja 

maailmanlaajuisessa tarkastelussa keskitytään uusiutuvien lisäksi myös fossiilisten 

polttoaineiden varantoihin. 
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2 ENERGIALÄHTEET JA NIIDEN OMINAISUUKSIA 

Taulukko 1. Polttoaineiden tehollisia lämpöarvoja ja tiheyksiä (Lähde: Puuenergia 2003) 

 

 

Polttoaineiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat lämpöarvo, kemiallinen koostumus, 

kosteuspitoisuus, tuhkapitoisuus, tuhkan koostumus ja sulamiskäyttäytyminen, tiheys, 

jauhautuvuus, viskositeetti ja muut käsittelytekniset ominaisuudet. (Suomessa 

käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia 2000, 23.) 

 

2.1 Uusiutumattomat energiavarat 

 

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa energiasta pyritään tuottamaan uusiutuvilla 

energialähteillä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Uusiutumattomien 

energialähteiden osuus primäärienergian tuotannossa tulee silti pysymään vielä pitkään 
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suurimpana osuutena. Öljyvarojen vähentyessä siirtyy öljyn kulutus voimalaitoksista 

enemmän liikenteen tarpeisiin. Voimalaitoksissa vastaavasti kivihiilen ja muiden 

korvaavien polttoaineiden käyttö lisääntyy. Polttoaineiden fysikaalista ja kemiallista 

rakennetta on vaikea selvittää tarkasti, johtuen niiden monimutkaisesta ja useista eri 

alkuaineista koostuvista rakenteista. Tästä johtuen polttoaineiden ominaisuuksien 

määrittämisessä käytetään standardisoituja menetelmiä. Kosteuspitoisuus on 

polttoaineiden tärkeä ominaisuus, sillä se vaikuttaa suoraan polttoaineen teholliseen 

lämpöarvoon. (Poltto ja palaminen 2002, 122.) 

 

 

2.1.1 Öljy 

 

Öljy on syntynyt miljoonien vuosien aikana levistä ja muusta biomassasta. Auringon 

energiaa on varastoitunut tähän biomassaan ja siitä öljyn energiasisältö muodostuu. 

Tämä biomassa on aikoinaan päätynyt olosuhteisiin, jossa bakteerit ja muut pieneliöt 

eivät ole päässeet hajottamaan sitä. Näistä olosuhteista biomassa on sitten päätynyt 

sopivalle syvyydelle maaperään, jossa paine ja lämpötila ovat olleet sopivat biomassan 

muuttumiselle öljyksi. Tällaisia olosuhteita syvemmälle päätynyt biomassa on 

muuntunut maakaasuksi ja lähemmäs pintaa jäänyt niin sanotuksi palavaksi kiveksi. 

Maankuoressa olevat öljyesiintymät eivät ole suuria altaita tai järviä, vaan öljy sijaitsee 

kiviaineksessa olevissa huokosissa. Näiden huokosten koko ja keskinäiset yhteydet 

toisiinsa määrittelevät öljyesiintymän hyödynnettävyyden. Öljyn ja kaasun ollessa 

tiheydeltään ympäröivää ainesta harvempaa ja tämän lisäksi korkean paineen alaisena, 

pyrkivät ne ylöspäin. Siksi öljyesiintymän yläpuolella täytyy olla geologinen 

muodostuma, joka estää öljyn pääsyn maanpinnalle. Öljyesiintymissä on myös 

huomattavia keskinäisiä eroja. Esimerkiksi öljyn happamuus ja epäpuhtaudet 

vaikuttavat suuresti sen jalostuskelpoisuuteen. (Suomi öljyn jälkeen 2013, 16-17.) 

 

Raakaöljystä jalostetut polttoöljyt voidaan jakaa raskaisiin ja kevyisiin öljylaatuihin. 

Raskaat polttoöljyt ovat huoneenlämmössä viskositeetiltaan suuria nesteitä, joten niiden 

käyttö vaatii yleensä öljyn lämmittämisen riittävän suureen lämpötilaan juoksevuuden 

parantamiseksi. (Poltto ja palaminen 2002, 117.)  
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Öljyn erilaiset jalosteet voidaan karkeasti luokitella neljään ryhmään. Ryhmistä 

ensimmäinen on kaasut, joihin kuuluu metaani, etaani, propaani ja butaani. Metaani on 

maakaasun tärkein osa ja yleisesti käytössä esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotannossa. 

Etaanista valmistetaan petrokemikaaleja ja muoveja, kun taas propaania ja butaania 

käytetään esimerkiksi kaasugrilleissä ja savukkeensytyttimissä. Toinen jalosteryhmä on 

kevyet jalosteet, joita ovat esimerkiksi nafta ja bensiini. Nafta on petrokemikaalien, 

muovien ja liuottimien valmistuksessa käytettävä aine. Bensiini on tällä hetkellä 

käytetyin liikennepolttoaine ja arvokkaimpia öljyjalosteita. Kolmannen jalosteryhmän 

muodostavat keskiraskaat jalosteet, joihin kuuluu esimerkiksi lentokoneiden 

turbiinimoottoreiden polttoaineena käytettävä kerosiini. Myös dieselöljy ja kevyt 

polttoöljy kuuluvat tähän ryhmään. Neljäs ryhmä on raskaat jalosteet, johon kuuluvat 

muun muassa voiteluöljyt, laivoissa, teollisuudessa ja sähkön tuotannossa käytettävä 

raskas polttoöljy, asfaltin ja kattohuopien raaka-aine bitumi sekä terästeollisuuden 

käyttämä koksi. (Suomi öljyn jälkeen 2013, 17-18.)  

 

 

2.1.2 Maakaasu 

 

Maakaasu on miljoonien vuosien kuluessa muodostunutta luonnonkaasua, joka koostuu 

erilaisista hiilivedyistä. Maakaasun koostumus vaihtelee esiintymisalueittain, mutta sen 

pääasiallinen yksittäinen komponentti on aina metaani (CH4). Muita maakaasussa 

esiintyviä komponentteja voivat olla etaani (C2H6), propaani (C3H8), butaani (C4H10), 

typpi (N2), ja hiilidioksidi (CO2). Suomeen Venäjältä tuotavan maakaasun 

metaanipitoisuus on hyvin korkea, noin 98 %. Maakaasu ei sisällä lainkaan 

rikkiyhdisteitä. (Poltto ja palaminen 2002, 117.)  

 

Kaasumaisille polttoaineille yhteisiä ominaisuuksia ovat korkea syttymislämpötila, 

suuri palamisnopeus ja laaja syttymisalue. (Suomessa käytettävien polttoaineiden 

ominaisuuksia 2000, 141.) 
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Taulukko 2. Eri maakaasukenttien kaasujen koostumus (Lähde: Poltto ja palaminen 2002) 

  Venäjä Saksa Yhdysvallat Hollanti Norja Norja 

Komponentti Urengoi Goldenstedt Kansas Gronningen Ekofisk Troll 

  % % % % % % 

Metaani 97,9 88,0 84,0 81,3 85,8 93,2 

Etaani 0,8 1,0 6,7 2,8 8,3 3,7 

Propaani 0,2 0,2 0,3 0,4 2,8 0,4 

Butaani 0,1 0,0 0,0 0,4 1,2 0,5 

Typpi 0,9 10,0 8,3 14,2 0,4 1,6 

Hiilidioksidi 0,1 0,8 0,7 0,9 1,5 0,6 

 

Taulukossa 2 voidaan vertailla eri puolilla maailmaa sijaitsevien maakaasukenttien 

maakaasujen koostumuksia. Myös Suomeen tuotava, venäläinen maakaasu on 

laadullisesti parhaasta päästä eli metaanipitoisuudeltaan korkeinta. 

 

 

2.1.3 Kivihiili 

 

Kivihiili on satojen miljoonien vuosien kuluessa syntynyttä, maakerrosten väliin 

puristukseen jääneiden kasvien muodostamaa ainetta. Hiilen ominaisuudet riippuvat 

lämpötilasta, paineesta ja muodostelman iästä. Ensin biomassa muuntuu turpeeksi, 

sitten ruskohiiltä, tämän jälkeen kovaa kivihiiltä. Sopivissa olosuhteissa kivihiilestä 

muodostuu edelleen antrasiittia. Kovassa paineessa hiilestä muodostuu timantteja. 

Prosessin kaikkia vaiheita esiintyy maailmassa edelleen. Mitä pidemmälle prosessi on 

edennyt, sitä tiiviimpää ja kovempaa hiilestä on tullut. Polttoainekäytössä hiilen laatu 

luokitellaan sitä korkeammaksi, mitä pidemmälle prosessi on edennyt. Hiilellä tehdään 

noin 40 % maailmassa käytetystä sähköstä. Kivihiili oli 1960-luvulle asti maailman 

suurin primäärienergian lähde, jonka jälkeen öljy syrjäytti sen. Primäärienergian 

tuotannosta kivihiilen osuus on noin neljänneksen. Kivihiili on myös ensimmäinen 

ihmisen hyödyntämä fossiilinen polttoaine. Kivihiili sisältää alkuainehiilen (C) lisäksi 

myös pieniä määriä rikkiä, typpeä, happea,  vetyä ja raskasmetalleja. (Hyvä tietää 

hiilestä 2009, 4-5.) 
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2.1.4 Turve 

 

Turve on kuolleiden kasvien osista hyvin kosteissa olosuhteissa muodostunutta 

materiaalia. Turve sisältää myös maatumattomia tai huonosti maatuneita kasvinosia ja 

puuainesta. Hapen puutteen ja runsaan vesimäärän takia kasvien kunnollista hajoamista 

ei tapahdu ja tästä johtuen syntyy jatkuvasti kasvava turvekerrostuma. Koska turve 

uusiutuu hitaasti, ei sitä voida yksiselitteisesti sijoittaa uusiutuvien tai fossiilisten 

polttoaineiden luokkaan. Turve on tuhansia vuosia vanhaa, kun taas hiilen ja öljyn ikä 

on miljoonia vuosia. 

 

Suomen ilmastostrategiassa turve on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi 

biomassapolttoaineeksi, mutta kansainvälisissä tilastoissa se on tällä hetkellä fossiilisten 

polttoaineiden luokassa. Myös päästökaupassa turve luokitellaan fossiiliseksi 

polttoaineeksi. Näistä syistä johtuen turvetta käsitellään myös tässä työssä fossiilisena 

polttoaineena. 

 

Turpeen koostumus ja rakenne riippuvat oleellisesti kasvilajikoostumuksesta ja 

maatumisasteesta. Turpeen kuiva-ainepitoisuus on hieman yli 50 prosenttia, eli samaa 

luokkaa kuin puulla. Lämpöarvoltaan turve on samaa tasoa tai hieman suurempi kuin 

puupolttoaineet, mutta selvästi alempi kuin hiili tai maakaasu. Päästökertoimeltaan 

turve on edellä mainituista polttoaineista suurin. (Turpeen energiakäytön asema Suomen 

energiajärjestelmässä 2005, 11-12.) 

 

 

2.1.5 Uraani 

 

Uraania on ollut pieninä pitoisuuksina kaasu- ja pölypilvessä, mistä aurinko ja maapallo 

ovat muodostuneet noin 4,6 miljardia vuotta sitten. Ajan kuluessa uraanin määrä 

maapallolla on vähentynyt huomattavasti radioaktiivisen hajoamisen seurauksena. 

Uraani esiintyy useimmiten uraniniitti-nimisenä mineraalina (UO2). (Perustietoa 

uraanista 2013.) 

 

Uraani on selvästi yleisin ydinreaktoreiden ydinpolttoaine. Uraanilla on kaksi 

pääisotooppia, 
235

U ja 
238

U. Näistä vain 
235

U on fissiiliä eli halkeavaa materiaalia, toisin 
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sanoen se saadaan halkeamaan helposti neutroneilla. 
235

U-isotoopin uraania joudutaan 

yleensä rikastamaan luonnon 0,711 prosentin pitoisuudesta noin 2-5 prosenttiin, jotta 

siitä saadaan käyttökelpoista ydinpolttoainetta. Loppuosuus polttoaineesta, eli yleensä  

238
U voi fissioitua ainoastaan tietyn energiatason nopeiden neutroneiden osumista. 

Kuitenkin, neutronikaappauksen tapahtuessa 
238

U muuntuu lopulta plutoniumin 239-

isotoopiksi eli 
239

Pu:ksi. 
239

Pu on myös fissiiliä, joten se toimii myös reaktorissa 

lämmönlähteenä. Sen osuus kasvaa hitaasti ja on lopulta melkein 30 % reaktorin 

tehontuotannosta.   (Nuclear Energy Today 2003, 16.) 

 

2.2 Uusiutuvat energiavarat 
 

Uusiutuvien energiamuotojen etuna on käytännöllisesti katsoen rajaton riittävyys. 

Tämän lisäksi energiantuotanto uusiutuvilla energialähteillä on päästöiltään olematonta 

tai ainakin huomattavasti uusiutumattomia puhtaampaa.  Käytön yleistymistä hidastaa 

muun muassa korkeat hinnat, tekniikan kehittymättömyys ja näiden energiamuotojen 

hyödyntämiseen soveltuvien alueiden puuttuminen tai hankala sijainti. 

 

 

2.2.1 Bioenergia 

 

Bioenergiaksi luokitellaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biopohjaiset 

yhdyskuntien ja teollisuuden prosessi- ja kierrätystähteet, biopolttonesteet, biokaasut ja 

biolietteet. Puuperäisiin polttoaineisiin kuuluu esimerkiksi teollisuuden jäteliemet kuten 

mustalipeä, kuori, puru, puuperäiset prosessitähteet (metsähakkeet ja murskeet), pelletit 

ja briketit, kanto- ja juuripuu, puuhiili, puukaasu, pyrolyysinesteet sekä energiapaju. 

(Puuenergia 2003, 18.) 

 

Biomassan syntyprosessi perustuu yhteyttämiseen. Kasvien lehdet valmistavat ilman 

sisältämästä hiilidioksidista ja maaperän vedestä auringon energian avulla yksinkertaisia 

sokereita. Kasvisolut muokkaavat niistä edelleen monimutkaisempia hiilestä (C), 

hapesta (O) ja vedystä (H) koostuvia yhdisteitä. Näistä muodostuu puun rakenneaineet 

selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini sekä erilaiset uuteaineet. Ligniinin korkean 

hiilipitoisuuden ansiosta sillä on myös korkea lämpöarvo. (Puuenergia 2003, 24.) 
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Taulukko 3. Puupolttoaineiden ominaisuuksia (Lähde: Puuenergia 2003)  

 
 

Taulukosta 3 nähdään puusta polttoainekäyttöön jatkojalostettujen brikettien ja 

pellettien ominaisuuksien ylivertaisuus verrattuna sahanpuruun ja hakkeeseen. 

Puristetuilla jatkojalosteilla on huomattavasti korkeampi tiheys ja tehollinen lämpöarvo 

sekä alempi kosteuspitoisuus. Sahanpurun ja hakkeen energiatiheydet ovat kiinteiksi 

polttoaineiksi melko alhaisia. 

 

Kiinteiden puupolttoaineiden lisäksi merkittävä puuperäinen polttoaine on 

sulfaattisellun keittoprosessissa syntyvä mustalipeä. Sulfaattimenetelmä on nykyisin 

merkittävin maailmalla käytetty kemiallisen massan valmistusmenetelmä. Menetelmä 

perustuu raaka-ainepuun selluloosakuituja sitovan ligniinin poistamiseen 

epäorgaanisilla, vahvasti emäksisillä keittokemikaaleilla. Mustalipeän kuiva-

ainepitoisuutta nostetaan haihduttamolla, jonka jälkeen polttokelpoinen mustalipeä 

suihkutetaan polttoon sellutehtaan soodakattilaan. Soodakattilassa keittokemikaalit 

regeneroidaan uudelleen käytettäviksi ja mustalipeän sisältämät puusta liuenneet osaset 

poltetaan lämpöenergiaksi. Mustalipeän kemiallinen koostumus ja ominaisuudet 

vaihtelevat merkittävästi ollen riippuvaisia muun muassa lipeän kuiva-

ainepitoisuudesta, keittohakkeen laadusta (lehti- tai havupuuhake), sovelletusta 

keittomodifikaatiosta ja tehtaan prosessivesien kierrätysasteesta. Mustalipeä poikkeaa 

muista perinteisistä polttoaineista sisältämänsä veden ja epäorgaanisten aineiden suuren 

määrän takia. (Poltto ja palaminen 2002, 137.) 

 

 

2.2.2 Vesivoima 

 

Vesivoimalaitoksilla muutetaan veden virtaus sähköksi tehokkaasti, noin 90 prosentin 

hyötysuhteella. Tästä syystä suuria parannuksia vesivoimalaitosten hyötysuhteissa ei ole 
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mahdollista enää saavuttaa. Vesivoima poikkeaakin muista uusiutuvan energian 

muodoista sikäli, että siinä käytettävä teknologia on jo pitkään ollut käytössä. 

Vesivoimalaitoksessa turbiinit muuttavat veden virtauksen liike-energian sähköksi. 

Turbiinityyppejä on yleisesti käytössä neljää erilaista, jotka ovat Pelton-, Francis-, 

Kaplan- ja putkiturbiini. Sopivin turbiinityyppi valitaan muun muassa voimalaitoksen 

putouskorkeuden perusteella. Vesivoima on hyödynnetty teollisuusmaissa jo niin 

tehokkaasti, että kovin suuria lisäyksiä sen tuotantoon ei ole enää mahdollista saavuttaa. 

Kehittyvissä maissa sen sijaan potentiaalia vesivoiman lisärakentamiselle on yhä. 

Teollisuusmaissa saattaa olla tulevaisuudessa kasvavaa merkitystä pienvesivoimalle ja 

pumppuvoimalaitoksille, joilla energiaa saadaan varastoitua melko edullisesti, samalla 

kun epätasaisesti sähköä tuottavien aurinko- ja tuulivoimaloiden määrä kasvaa. 

(Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa 

liiketoiminnassa 2012, 34-35.) 

 

Vesivoiman tuotanto ei aiheuta päästöjä ilmaan, vesistöihin tai maaperään. Vesistöjen 

virtausta säätelemällä voidaan sähköntuotantoa siirtää kulutusta vastaaviin aikoihin. 

Vesivoima on tärkeää ja erinomaista säätövoimaa, koska veden virtauksen muuttaminen 

onnistuu vesivoimalaitoksella nopeasti ja helposti. Voimalaitospadoilla säännöstellyissä 

vesistöissä myös tulvantorjuntaan voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Tulvavettä 

varastoidaan patoaltaaseen ja käytetään sähköntuotantoon.  

 

Sääntely vaikuttaa vesistöjen luonnonmukaisiin vedenkorkeuden vaihteluväleihin, 

rytmeihin ja virtaamiin. Nämä muutokset vaikuttavat myös vesistöjen virkistyskäyttöön, 

kalatalouteen ja ekologiaan. Vaikutukset ovat paikallisia ja riippuvaisia vesistön 

ominaisuuksista ja säännöstelytavasta. Virtaavassa vedessä kutevien kalojen 

lisääntymismahdollisuudet ovat yleensä heikentyneet rakennetuissa vesistöissä koskien 

vähäisen määrän tai kokonaan katoamisen takia. Voimalaitosten padot muodostavat 

kulkuesteen veneilijöille ja vesistöä ylöspäin nouseville kaloille. Näitä haittoja voidaan 

kuitenkin lieventää tai poistaa kokonaan erilaisilla ympäristön hoitotoimenpiteillä. 

Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kalaistutukset, kalateiden rakentaminen 

voimalaitospadon ohitse, kalojen elinympäristöjen kunnostukset sekä veneiden pito- ja 

laskupaikkojen rakentaminen. (Energia ja ympäristö 1998, 10.) 
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2.2.3 Tuulienergia 

 

Tuulesta saatava energia on alun perin lähtöisin auringosta. Maailmanlaajuisesti tuulet 

syntyvät maapallon pinnalla vallitsevista paine-eroista. Paine-erot aiheutuvat auringon 

lämpösäteilyn epäsäännöllisestä lämmitysvaikutuksesta eri puolilla maapalloa. 

Esimerkiksi päiväntasaajan lähistölle auringon lämpöä absorboituu huomattavasti 

enemmän kuin napa-alueille. Yksinkertaistettuna ilma nousee ylöspäin päiväntasaajalla 

ja laskeutuu alaspäin navoilla. Maapallon pyörimisellä on myös vaikutuksensa tuulien 

kehittymiselle, kuten myös vuodenaikojen vaihtelusta seuraavilla auringon 

lämmitysvaikutusten muutoksilla. (Wind Energy Explained 2010, 24.) 

 

Kuva 1. Esimerkki tuulen tuottaman tehon vaihtelusta eri vuodenaikoina (Kuva: Wind energy 

explained 2010) 

 

Kuvasta 1 nähdään tuulesta saatavan keskimääräisen tehon vaihtelu eri vuodenaikoina. 

Tuulisimman ja vähiten tuulisen vuodenajan ero tuulesta saatavan sähkön tuotannossa  

voi olla merkittävä. 
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Kuva 2. Tuulen nopeuden ja tuulivoimalan roottorin koon vaikutus saatavissa olevaan tehoon 

(Kuva: Wind energy explained 2010) 

 

 

Kuva 3. Esimerkki tuulivoimalan tehontuotosta erilaisilla tuulen nopeuksilla (Kuva: Wind 

energy explained 2010) 

 

Kuvasta 3 nähdään, miten tuulen nopeuden kasvaessa tuulivoimalan tehontuotto kasvaa 

jyrkästi tiettyyn rajaan asti. Tuulen saavuttaessa tietty yläraja, mille tuulivoimala on 

maksimissaan mitoitettu, pysähtyy turbiini turvallisuussyistä hajoamisen estämiseksi. 

 

Merituulivoimalla tarkoitetaan merissä tai järvissä sijaitsevilla tuulivoimaloilla tuotettua 

sähköä. Kiinnostus merituulivoimaa kohtaan on ollut viime vuosina voimakkaassa 
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kasvussa, johtuen lähinnä tuulivoimalle sopivien maa-alueiden puutteesta. Erityisesti 

Pohjois-Euroopassa tätä vaihtoehtoa on selvitetty paljon viime vuosina. (Wind Energy 

Explained 2010, 461.) 

 

Vaikka merituulivoimalla pystytään hyödyntämään parempia tuuliolosuhteita, nykyisillä 

teknologioilla tuulivoimaloiden rakentaminen merelle on vielä haasteellista merellä 

vallitsevien olosuhteiden ja pitkien sähkön siirtomatkojen takia. Tulevaisuudessa 

merelle rakennettavilla tuulivoimaloilla voidaan kuitenkin merkittävästi kasvattaa 

tuulivoiman osuutta energiantuotannossa. Nykyisten merituulivoimaloiden 

nimelliskapasiteetit vaihtelevat yleisesti 2-5 MW välillä, mutta jopa yli 10 megawatin 

voimaloita on suunnitteluasteella. Tuuliturbiineja rakennetaan tyypillisesti useita 

kappaleita samalla alueelle, jolloin alueesta käytetään nimitystä tuulipuisto. Maa-

alueille rakennettavien tuulipuistojen nimelliskapasiteetti on tyypillisesti 

suuruusluokkaa 5-300 MW. Merituulipuistoilla vapaa maa-ala ei kuitenkaan toimi 

tuulipuiston kokoa rajoittavana tekijänä. Lisäksi tuulivoimaloiden kapasiteettien 

jatkuvasti kasvaessa nämä yhdessä mahdollistavat tulevaisuudessa hyvinkin suurten 

tuulipuistojen rakentamisen. (Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan 

energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012, 33.) 

 

 

2.2.4 Aurinkoenergia 

 

Auringon säteilytehoa voidaan muuntaa käyttökelpoiseksi energiamuodoksi, kuten 

sähköksi tai lämmöksi, käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa teknologiaa. 

Aurinkoenergiaa hyödynnetään pääasiassa hajautetusti, toisin sanoen aurinkopaneelit 

ovat lähinnä rakennuskohtaisia eikä keskitettyjä, laajaa joukkoa palvelevia 

voimalaitoksia. Auringon energian hyödyntäminen lämmitykseen on periaatteessa 

melko yksinkertaista. Auringosta tuleva säteily johdetaan aurinkokeräimen ja 

väliaineena toimivan ilman tai veden avulla lämmönvaraajaan. Aurinkosähkökennoista 

koostuvissa aurinkosähköpaneeleissa auringon säteilyenergia muunnetaan suoraan 

sähköksi. Auringon paistaessa aurinkopaneelin puolijohdemateriaaliin syntyy jännite, 

joka hyödynnetään sähkönä. (Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan 

energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012, 33.) 
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2.2.5 Muita energiamuotoja 

 

Kierrätyspolttoaineet ovat yhdyskuntien ja yritysten polttokelpoisista, kuivista ja 

kiinteistä sekä jätteen syntypaikalla lajitelluista jätteistä valmistettua polttoainetta. 

Kierrätyspolttoaineiden ominaisuudet vaihtelevat runsaastikin, koska ne koostuvat 

erilaisista jätemateriaaleista. (Poltto ja palaminen 2002, 119.) 

 

Geoterminen energia on maapallon sisälle varastoitunutta termistä energiaa. Maan 

ytimen lämpötila on noin 3500-4500 °C ja mannerkuoressa lämpötila on noin 200-1000 

°C. Geotermisen energian hyödyntämisessä on tapahtunut merkittävää kehitystä viime 

vuosikymmeninä. Geotermisen energian resursseja on paikannettu noin 90 maassa ja yli 

70 maassa tuotetaan geotermistä sähköä. Geotermiset resurssit voidaan jaotella kahteen 

kategoriaan riippuen siitä, onko geoterminen lähde kytköksissä maankuoren 

tuliperäiseen aktiivisuuteen vai ei. Sähköntuotanto geotermisellä energialla tapahtuu 

yleensä tuliperäisellä alueella, jolloin on helpompaa saavuttaa korkea höyryn lämpötila. 

Lämmityskäyttöön voidaan käyttää myös muiden kuin tuliperäisten alueiden 

geotermistä energiaa. (Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan 

liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012, 35.) 

 

Lämpöpumpuilla siirretään maahan, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon 

lämpöenergiaa rakennusten ja niiden käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumput 

vaativat toimiakseen sähköä ja yleensä niitä käytetään rakennuksissa jonkun toisen 

lämmitysmuodon rinnalla. Lämpöpumppujen päätyypit ovat maalämpöpumppu, 

poistoilmalämpöpumppu ja ilma-ilma –lämpöpumppu. Maalämpöpumpulla voidaan 

hyödyntää pintamaalämpöä, kalliolämpöä tai vesistölämpöä. Ilmalämpöpumppua 

voidaan hyödyntää myös jäähdytykseen, esimerkiksi kesäisin. Lämpöpumput ovat 

yleistyneet viime vuosina voimakkaasti, erityisesti omakotitalokäytössä. (Näkymiä 

Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa 

liiketoiminnassa 2012, 35.) 

 

Valtamerien energiaa voidaan hyödyntää veden liike-energian, lämpötila- ja 

suolapitoisuusgradienttien sekä bioenergian avulla. Näistä suurimman kehitystyön 

kohteena tällä hetkellä ovat aalto- ja vuorovesivoima. Vuorovesivoimalat perustuvat 
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joko veden pinnankorkeuksien muutoksien tai merivirtausten hyödyntämiseen. 

(Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa 

liiketoiminnassa 2012, 35.) 

 

3 ENERGIAVARAT 

 

Maailman energiavarat koostuvat erilaisista fossiilisista polttoaineista sekä uusiutuvasta 

energiasta eri muodoissaan. Fossiilisia polttoaineita ovat kivihiili, öljy, maakaasu ja 

turve. Uusiutuvia energiamuotoja ovat aurinko-, tuuli- ja vesivoima, sekä biomassa. 

Fossiilisten ja uusiutuvien energianlähteiden lisäksi eräs tärkeä energianlähde on uraani, 

jota käytetään ydinvoimaloiden reaktoreissa ydinpolttoaineena. 

 

Energiavarojen riittävyys riippuu suoraan energian kysynnästä. Kysyntään sen sijaan 

vaikuttaa väestönkasvu, talouskasvu, energian hinta ja energiantuotantoteknologian 

kehitys, sekä ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset. (Energiatalous 2025, 18.) 

 

Vuonna 2008 maailman primääri- eli kokonaisenergiantuotanto oli 12264 Mtoe, josta 

uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin 1567 Mtoe, eli 12,8 %. Suurin osa energiasta siis 

tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. (Näkymiä Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan 

energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012, 36.) 
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Kuva 4. Maailman primäärienergian tuotannon jakautuminen vuonna 2008 (Kuva: Näkymiä 

Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012) 

 

Kuvasta 4 nähdään fossiilisten polttoaineiden selkeästi suurin osuus maailman 

primäärienergian tuotannossa. Uusiutuvat energiantuotantomuodot ja ydinvoima 

yhdessäkin tuottavat vain vajaan viidenneksen kaikesta primäärienergiasta. 
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Kuva 5. Erilaisten uusiutuvien energialähteiden tuotanto-osuudet vuonna 2008 (Kuva: Näkymiä 

Suomen mahdollisuuksista uusiutuvaan energiaan liittyvässä globaalissa liiketoiminnassa 2012)  

 

 

EROEI (Energy Returned On Energy Invested) on lyhenne, joka kuvaa saadun energian 

suhdetta sen hankkimiseksi käytettyyn energiaan. Esimerkiksi EROEI 4:1 tarkoittaa että 

neljän energiayksikön hankkimiseen käytetään yhden yksikön verran energiaa. 

Fossiilisten polttoaineiden EROEI on ollut kautta aikojen selvästi muita 

energiantuotantomuotoja korkeampi, mutta tilanne on tällä hetkellä muuttumassa. 

Ihmiskunnan EROEI:n ollessa 5:1, menee 20 prosenttia käytetystä energiasta energian 

tuotantoon ja 80 prosenttia jää muihin yhteiskunnan toimintoihin. Lähestyttäessä arvoa 

1:1 yhä suurempi osa käytettävissä olevasta energiasta menee energian hankintaan ja on 

siten pois muista toiminnoista. EROEI:n selvittäminen on kuitenkin haasteellista, sillä 

sen laskemista ei ole standardisoitu. Selvitystä voidaan monimutkaistaa lähes 

rajattomasti käyttämällä yhä tarkempia tietoja. (Suomi öljyn jälkeen, 46-48.) 

 

 

3.1 Maailman energiavarat 
 

 

Polttoaineet tulevat olemaan koko maailmassa pääasiallinen primäärienergian lähde 

myös tulevaisuudessa. Fossiilisten polttoaineiden jatkuvasti pienenevät varannot ja 

niiden hankalampi hyödynnettävyys muuttavat kuitenkin kulutusta siten, että 

öljyjalosteiden käyttö keskittyy lähinnä pelkkään liikennekäyttöön ja kivihiilen sekä 

muiden kiinteiden polttoaineiden käyttö voimalaitoksissa lisääntyy. Fossiilisten 

polttoainevarantojen pieneneminen ja niiden polttamisesta aiheutuvat 

ympäristövaikutukset saavat aikaan tarpeen kehittää nykyisiä polttotekniikoita 

paremmiksi ja keksiä myös uusia, entistä parempia tekniikoita mahdollisimman 

taloudellisen polttoaineiden käytön mahdollistamiseksi. (Poltto ja palaminen 2002, 23.) 
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3.1.1 Öljyvarat 

 

Öljyesiintymät ovat jakautuneet geologisin perustein epätasaisesti eri puolille maailmaa. 

Lähi-idän alueella sijaitsee noin 60 prosenttia nykyisin arvioiduista öljyvaroista. Lähes 

kaikki ihmiset tarvitsevat silti nykyisin öljyä riippumatta siitä, onko heidän 

asuinvaltiossaan öljyesiintymiä. Kaikesta maailmassa koskaan käytetystä öljystä yli 90 

prosenttia on käytetty vuoden 1960 jälkeen. (Suomi öljyn jälkeen 2013, 24.) 

 

Maailman jäljellä olevat öljyvarat eivät tule rajoittamaan öljyn saatavuutta vuoteen 2035 

mennessä, tosin, helposti hyödynnettävien esiintymien ehtyessä öljyn 

tuotantokustannukset ja sitä kautta myös hinta tulevat nousemaan voimakkaasti. 

Maailmanlaajuiset todetut öljyvarat olivat 1523 miljardia tynnyriä vuoden 2011 lopussa. 

OPEC-maissa on noin 70 % kaikista maailman öljyvaroista. Maailmanlaajuisesti 

tarkasteltu reservit/tuotanto –suhde, jota toisinaan käytetään tulevaisuuden tuotannon 

mittarina, on ollut tasaisessa nousussa viime vuosina. Vuoden 2011 lopussa tämä suhde 

oli 55 vuotta. 

 

Taulukko 4. Arvioitu EROEI eri öljyntuotantomuodoille (Lähde: Suomi öljyn jälkeen 2013) 

Eri öljyntuotantomuotojen arvioitu EROEI 

100:1  Öljy 1930-luvulla Yhdysvalloissa 

25:1  Öljy 1970-luvulla Yhdysvalloissa 

15:1  Öljy 2000-luvulla Yhdysvalloissa 

4…7:1  Syvän ja ultrasyvän meren öljy 

3…6:1  Öljyhiekan tuotanto 

2:1  Öljyliuske   

 

Taulukosta 4 huomataan miten öljyntuotantoon kuluu energiaa jatkuvasti enemmän 

uusien öljyesiintymien sijaitessa hankalammin hyödynnettävissä paikoissa tai kun öljyä 

joudutaan perinteisen öljyn sijaan tuottamaan öljyhiekasta tai –liuskeesta. 

 

Yli 70 % todettujen öljyreservien kasvusta vuodesta 2000 lähtien on tullut vanhojen 

öljykenttien uudistuksista ja loput 30 % kokonaan uusista löydöksistä. Viime vuosina 

uusien öljyesiintymien löytäminen on yleistynyt korkeiden öljyn hintojen aikaansaaman 

tutkimuksen lisääntymisen myötä. Öljyn tuotantovauhti on silti edelleen huomattavasti 

uusien esiintymien löytämisvauhtia edellä. Esimerkiksi vuonna 2011 löydettiin 
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esiintymiä 12 miljardin tynnyrin edestä, joka vastaa saman vuoden öljyntuotannosta 40 

% osuutta. Uusien löydettyjen esiintymien koko on ollut kasvussa 90-luvun lopulta 

lähtien etsintöjen keskittyessä uusiin syvänmeren kohteisiin.  

 

Taulukko 5. Jäljellä olevat teknisesti hyödynnettävissä olevat öljyvarat tyypeittäin ja alueittain 

vuoden 2011 lopussa (miljardia tynnyriä) (Lähde: World Energy Outlook 2012) 

 

 

Arviot jäljellä oleville hyödynnettäville öljyvaroille sisältävät tällä hetkellä todettujen 

varojen lisäksi myös sellaisen öljyn, joka saattaa löytyä tulevaisuudessa nykyisiltä 

kentiltä, kuten myös teknisesti tuotettavissa olevan öljyn, jota ei ole vielä löydetty. 

Nämä arviot antavat huomattavasti paremman kuvan pitkän aikavälin 

tuotantomahdollisuuksista. On kuitenkin paljon epäselvää näiden löytämättömien 

öljyesiintymien koosta ja siten tulevaisuuden tuotantoon riittävästä öljyn määrästä. 

IEA:n arvion mukaan vuoden 2011 lopussa teknisesti hyödynnettävissä olevat öljyvarat 

olivat noin 5900 miljardia tynnyriä. 

 

Iso osa jäljellä olevista hyödynnettävistä öljyvaroista luokitellaan epätavallisiksi 

öljyvaroiksi. Ne koostuvat lähinnä liuskeöljystä, erittäin raskaasta öljystä, öljyhiekasta 

ja kerogeeniöljystä. Näiden epätavallisten öljyvarojen arvioidaan olevan noin 3200 

miljardia tynnyriä, eli yli puolet kaikista jäljellä olevista öljyvaroista. Arviot 

epätavanomaisten öljyvarojen määristä ovat tavanomaisten varojen arvioita 
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epätarkempia. Tämä johtuu epätavanomaisten varojen tutkimuksen suhteellisesta 

vähyydestä ja vähäisestä kokemuksesta niiden hyödyntämisessä. Monesti näiden 

varojen hyödyntämistä hankaloittaa tekniset, luonnonsuojelulliset, poliittiset ja 

kustannukselliset haasteet. Epätavanomaisten öljyvarojen tutkimus ja hyödyntäminen 

on tällä hetkellä edistyneintä Pohjois-Amerikassa, jonka takia myös arvioidut varat ovat 

siellä suurimmat. Muutamat muut alueet, joilla tiedetään olevan suuria perinteisen öljyn 

resursseja, saattavat myös pitää sisällään suuria epätavanomaisia öljyvaroja. Näitä ei 

vain ole vielä tutkittu kovinkaan paljoa. (World Energy Outlook 2012, 2012, 97-101.) 

 

 

3.1.2 Maakaasuvarat 

 

Maakaasua on laskettu riittävän ainakin muutamaksi seuraavaksi vuosikymmeneksi 

huolimatta sen kysynnän voimakkaasta kasvusta. Viime vuosien aikana arvioita 

hyödynnettävissä olevista maakaasuesiintymistä on nostettu ylöspäin. Sekä perinteisten, 

että uudentyyppisten maakaasuesiintymien määrän on havaittu olevan huomattavasti 

aiemmin luultua suuremman. On kuitenkin vielä osittain epäselvää kuinka kalliiksi 

näiden hyödyntäminen tulisi ja kuinka kauan niiden saaminen tuotantokuntoon tulisi 

kestämään. Vuoden 2011 loppuun mennessä todetut maakaasuvarat olivat 208 tcm, 

jossa oli 12 tcm:n lisäys vuoteen 2010 verrattuna. Näihin laskettuihin maakaasuvaroihin 

sisältyy lähes kaikissa valtioissa ainoastaan perinteinen maakaasu, poikkeuksen 

Yhdysvallat ja Kanada, joissa myös liuskekaasu, hiekkakivestä saatava kaasu sekä 

kivihiilikerrostumista saatava metaani lisäävät osuuttaan kokonaisvaroista. 

Kaasukenttälöydökset ovat jatkuneet nopealla vauhdilla, vuonna 2010 löydettiin 3,3 tcm 

ja vuonna 2011 2,3 tcm edestä hyödynnettävissä olevia esiintymiä. 

 

Taulukko 6. Jäljellä olevat teknisesti hyödynnettävissä olevat maakaasuvarat tyypeittäin ja 

alueittain vuoden 2011 lopussa (tcm) (Lähde: World Energy Outlook 2012)  
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IEA on äskettäin päivittänyt arviotaan hyödynnettävissä olevien kaasuvarojen määrästä 

selvästi ylöspäin. Tällä hetkellä arvioidaan teknisesti saavutettavissa ja 

hyödynnettävissä olevien maakaasuvarojen määräksi noin 460 tcm. Tämä sisältää 

perinteisen maakaasun todetut esiintymät ja arvioidut vielä löytämättömät esiintymät. 

Kun epätavalliset kaasuesiintymät huomioidaan, on arvioitujen maakaasuvarojen 

kokonaismäärä 790 tcm, joka nykykulutuksella riittäisi 230 vuoden kulutukseen. (World 

Energy Outlook 2012, 2012, 133.) 

 

 

3.1.3 Hiilivarat 

 

Vuoden 2010 lopussa maailman hiilivarat olivat hieman yli triljoonan tonnin, joka 

vastaa nykyisellä tuotantovauhdilla 140 vuoden hiilen tuotantoa. Tästä 70 % on 

antrasiittia ja kivihiiltä, loput 30 % lämpöarvoltaan huonompaa ruskohiiltä. Näiden 

varojen lisäksi arvioidaan olevan vielä löytymättömiä esiintymiä noin 20-kertainen 

määrä nykyisiin löydettyihin esiintymiin verrattuna. Maailman hiilivarannot ovat 

jakautuneet yli 70 valtion alueelle, mutta kaikista varoista kolme neljäsosaa sijaitsee 

neljässä valtiossa: Yhdysvalloissa (31 %), Kiinassa (25 %) ja noin 10 % sekä Venäjällä 

että Intiassa. Näiden neljän valtion hiilen tuotanto myös kattaa noin 70 % koko 

maailman hiilen tuotannosta. Suurin osa tästä menee kyseisten valtioiden omille 

markkinoille. Suurimmat kivihiilen viejämaat ovat Australia ja Indonesia, mutta näiden 

valtioiden yhteenlasketut kivihiilivarat ovat vain noin 7 % koko maailman varoista. 

Hiilivarojen loppuminen ei ole näkyvissä lähivuosikymmeninä, mutta hiilen 



24 
 

tuotantokustannukset tulevat nousemaan nykyisten kaivosten tuotannon ehtyessä. 

Tällöin joudutaan rakentamaan uusia kaivoksia kauas nykyisistä hiilen käyttöpaikoista 

ja kuljetusreiteistä. (World Energy Outlook 2012, 2012, 163-164.) 

 

 

Kuva 6. Maailman kivihiiliresurssit valtioittain vuoden 2010 lopussa (Kuva: World Energy 

Outlook 2012)  

 

 

3.1.4 Uraani 

 

Nykyisellä ydinvoimakapasiteetilla ja reaktoritekniikalla maailman uraanivarojen 

arvioidaan riittävän yli sadaksi vuodeksi. Maailman uraanivaroista 90 prosenttia 

sijaitsee yhdeksän valtion alueella, joista suurimmat varat (30 % koko maailman 

varoista) on Australiassa. Uraanivarat arvioidaan eri kustannusluokkiin, koska 

uraaniesiintymän ominaisuudet vaikuttavat tuotantokustannuksiin kyseisen esiintymän 

yhteydessä. Viime vuosina edullisimman kustannusluokan (<USD 40/kgU) varannot 

ovat pienentyneet lähinnä kohonneiden tuotantokustannusten takia. Samaan aikaan 

korkeamman kustannusluokan varannot kasvavat.  
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Vuonna 2011 uraania tuotettiin 20 eri valtiossa yhteensä 53494 tonnia. Uraanin tuotanto 

on kasvanut 2000-luvulla 35000 tonnista 53000 tonniin. Uraania saadaan 

uraanikaivosten lisäksi myös sivutuotteena esimerkiksi kullan ja kuparin tuotannosta. 

(Uraanimarkkinoiden nykytilanne ja näkymät 2013.) 

 
Kuva 7. Maailman vuotuinen uraanin tuotanto ja tarve vuosina 1945-2011 (Kuva: 

Uraanimarkkinoiden nykytilanne ja näkymät 2013) 

 

 

3.1.5 Uusiutuva energia 

 

Uusiutuvan energian kulutus oli 1684 miljoonaa öljyekvivalenttitonnia (Mtoe) vuonna 

2010, eli 13 % maailmanlaajuisesta primäärienergian tarpeesta. Tähän sisältyy 

perinteinen biomassa, eli puu, puuhiili, hakkuutähteet ja eläinten lanta. Uusiutuvien 

energiamuotojen osuus on pysynyt samana vuodesta 2000 asti, tosin perinteisen 

biomassan osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on laskenut hieman, kun taas 

esimerkiksi biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineista on ollut kasvussa. 

Vesivoima, jolla tuotetaan suurin osuus uusiutuvasta energiasta, on pysynyt osuudeltaan 

samana kuin ennenkin. Sähköntuotanto tuulivoimalla kasvoi keskimäärin 27 % ja 

aurinkovoimalla keskimäärin 42 % vuodessa vuosien 2000 ja 2010 välillä.  (World 

Energy Outlook 2012, 2012, 212.) 
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3.1.6 Turve Euroopassa 

 

Euroopan suoalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 96 miljoonaa hehtaaria. Eniten 

soita on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Turvetta hyödynnetään energiantuotannon 

lisäksi myös kasvu- ja ympäristöturpeena. EU-maista turvetta käytetään eniten 

Suomessa, Irlannissa, Saksassa, Ruotsissa ja Baltian maissa, joista tosin Saksan turpeen 

käyttö keskittyy energiantuotannon sijaan kasvu- ja ympäristöturpeeseen. (Turpeen 

energiakäytön asema Suomen energiajärjestelmässä, 69.) 

 

Taulukko 7. Turpeen tuotantomääriä eri valtioissa vuonna 1999. (Lähde: Turpeen 

energiakäytön asema Suomen energiajärjestelmässä 2005) 

 

 

3.2 Suomen energiavarat 
 
Taulukko 8. Uusiutuvan energian käyttö Suomessa energialähteittäin primäärienergiana, TWh 

vuodessa (Lähde: Energian kysyntä vuoteen 2030 – Arvioita sähkön ja energian kulutuksesta 

2009) 
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Taulukosta 8 nähdään erilaisten uusiutuvien energialähteiden osuudet vuosina 2007 ja 

2008 sekä ennustettu tilanne vuodelle 2020. Ennusteen mukaan varsinkin metsähakkeen 

ja tuulivoiman osuus tulee kasvamaan voimakkaasti. (Energian kysyntä vuoteen 2030 – 

Arvioita sähkön ja energian kulutuksesta 2009, 9.) 

 

Suomen energiahuollolle on tyypillistä käytettävien energialähteiden monipuolisuus. 

Tämä lisää energiahuollon varmuutta ja kilpailukykyä. Tuontienergian osuus on suuri 

sekä energian hankinnassa että kulutuksessa. Kotimaisten energialähteiden osuutta 

kuitenkin pyritään kasvattamaan. Suomen tärkeimpiä omia energialähteitä ovat 

puuperäiset polttoaineet, turve ja vesivoima. Kierrätyspolttoaineiden, biokaasujen ja 

biopolttonesteiden sekä tuulivoiman osuudet ovat myös kasvussa. (Puuenergia 2003, 

15.) 

 

Suomen turvemaiden yhteenlaskettu pinta-ala on 9,39 miljoonaa hehtaaria, joista 

biologisia soita on 8,9 miljoonaa hehtaaria. Biologiseksi suoksi määritellään paikka, 

jossa maata peittää turvekerros tai suokasvillisuuden osuus pintakasvillisuudesta on yli 

75 prosenttia. Geologisia soiden osuudeksi on laskettu karttamittauksin noin 5,1 

miljoonaa hehtaaria. Geologinen turvekerrostuma tarkoittaa suota, jossa turvekerroksen 

paksuus on vähintään 0,3 metriä ja pinta-ala vähintään 20 hehtaaria. Alle 20 hehtaarin 

kokoisia suoalueita on 2,6 miljoonaa hehtaaria. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) 

mukaan suurimmat turpeen energiavarat löytyvät Lapin (4700 TWh), Pohjois-

Pohjanmaan (2300 TWh), Kainuun (1300 MWh) ja Pohjois-Karjalan (900 MWh) 

maakunnista. GTK:n arvion mukaan Etelä- ja Lounais-Suomen turvetuotantoon 

soveltuvat turvevarat riittävän nykyisellä kulutuksella alle sadaksi vuodeksi. Keski-

Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan turvevarojen riittävyys on noin 500 vuotta ja Lapissa 

turvetta riittää jopa 2000 vuoden kulutukseen. (Turpeen energiakäytön asema Suomen 

energiajärjestelmässä 2005, 13-14.) 
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Kuva 8. Soiden käyttö Suomessa (Kuva: Turpeen energiakäytön asema Suomen 

energiajärjestelmässä 2005)  

 

 

Suomen metsien runkopuun kasvu on noin 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Oksat 

mukaan lukien kaiken maanpäällisen puubiomassan vuosikasvu on 110 miljoonaa 

kuutiometriä vuodessa. Energiakäytössä tyypillinen puumateriaali koostuu viallisesta ja 

teollisuuskäyttöön alamittaisesta alle 7-8 cm:n runkopuusta, kuoresta ja varsinkin 

latvusmassasta. Kaupallisissa hakkuissa se jää työmaalle markkinakelvottomaksi 

tähteeksi. Tärkeimmät energiapuun lähteet ovat taimikoiden harvennuspuu, kaupallisten 

ensiharvennusten kuitupuun rinnakkaistuotteena saatava pienpuu, päätehakkuualojen 

hukkarunkopuusta ja latvusmassasta koostuva hakkuutähde, vajaatuottoisista 

metsiköistä poistettava heikkolaatuinen lehtipuuvaltainen pienpuu sekä Etelä-Suomen 

tyvilahoinen kuusipuu. Teollisuuden raaka-aineeksi soveltuvaa puuta ei lueta 

kuuluvaksi energiareserviin, koska kansantalouden näkökulmasta on kannattavampaa 

käyttää kyseinen puumateriaali massan ja paperin valmistukseen. (Metsämme 

bioenergian lähteenä, 12-13.) 
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4. SKENAARIOITA JA ENNUSTEITA 
 

4.1 Tulevaisuudennäkymiä 
 

Vaikka maapallon öljyvarat eivät ole lähitulevaisuudessa loppumassa, tulee niiden 

hyödyntäminen jatkossa koko ajan kalliimmaksi ja hankalammaksi. Helpossa paikassa 

tai markkinoiden lähellä sijaitsevat hyvälaatuista öljyä sisältävät öljyesiintymät ehtyvät 

ja öljyä joudutaan etsimään esimerkiksi napa-alueilta. Öljyntuotanto näissä olosuhteissa 

tulisi olemaan äärimmäisen haastavaa. Infrastruktuurin rakentaminen ja pitkät 

kuljetusmatkat toisivat myös lisää haasteita. (Suomi öljyn jälkeen, 53-54.) 

 

Öljyhuippu tarkoittaa öljyntuotannon maksimivauhtia jollakin tietyllä alueella, 

huomioitaessa sen olevan uusiutumaton ja vähenevä luonnonvara. Öljyhuipun 

havainnointi on haastavaa, koska öljyntuotannon huipun näkee vasta jälkikäteen, huipun 

ollessa jo ohitse. Öljyn tuotantomäärien arviointi etukäteen on myös vaikeaa, koska se 

riippuu monesta tekijästä. Näitä tekijöitä ovat muun muassa kuluttajien 

ostokäyttäytyminen, taloustilanne, öljyn hintakehitys, sääolot, sääntely ja lait, paikalliset 

yhteiskunnalliset kriisit, geopolitiikka, sodat, puutteelliset lähtötiedot ja geologisissa 

ennusteissa ja mittauksissa tehdyt virheet.  (Suomi öljyn jälkeen 2013, 26-27.) 
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Kuva 9. Ruuan ja öljyn hintakehitys vuosien 2000 ja 2010 välillä. (Kuva: Suomi öljyn jälkeen 

2013) 

 

Kuvasta 9 nähdään kuinka ruuan hinta on riippuvainen öljyn hinnasta. Ruokatuotteiden 

kuljetukseen tarvitaan öljyä ja tästä syystä muutokset öljyn hinnassa näkyvät 

välittömästi myös ruuan hinnassa. Myös ruokien valmistuksessa tarvitaan monissa 

tapauksissa öljyä tai maakaasua. 

 

Öljyn lisäksi myös kivihiilen EROEI on pienenemässä. Tämä johtuu siitä, että parhaat 

ja helpoiten hyödynnettävät kivihiiliesiintymät on käytetty ensimmäisenä loppuun. 

Parhaat hiililaadut ovat myös vähenemässä, joten hiilen louhimisen vaikeutuessa myös 

hiilen laatu heikkenee. Uusien esiintymien sijainti on lisäksi usein niin syrjäinen, että 

niiden hyödyntämistä varten pitää rakentaa uudet kulkuyhteydet. Joidenkin arvioiden 

mukaan kivihiiltä riittää nykykulutuksella 250 vuodeksi. Toisaalta suuri osa näistä 

kivihiilivaroista ei ole käytettävissä nykyisellä hinnalla, tekniikalla ja EROEI:lla. 

(Suomi öljyn jälkeen 2013, 49-50.) 
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Maakaasun EROEI on huomattavan riippuvainen paikasta, tuotantotavasta, lopullisesta 

käyttöpaikasta ja näiden välisestä infrastruktuurista. Kaasun siirto kaasuputkea pitkin on 

taloudellista ja tehokasta, mutta putken rakennuskustannukset kalliita. Kaasun 

nesteyttäminen ja kuljettaminen säiliöautoilla sen sijaan vaatii huomattavasti enemmän 

energiaa kuin putkea pitkin siirtäminen. Liuskekaasun tuotanto poikkeaa normaalista 

maakaasun tuotannosta esiintymien nopean ehtymisen vuoksi. Tämän takia se vaatii 

jatkuvaa uusien kaivojen poraamista sekä kemikaalien ja höyryn työntämistä 

porakaivoihin tuotannon jatkamiseksi. Yksittäiset kaivot tyhjenevät nopeasti, joten 

pysyvää infrastruktuuria ei kannata rakentaa aina kaivojen lähistölle. Tästä johtuen 

liuskekaasun EROEI on usein heikompi kuin perinteisellä maakaasulla. (Suomi öljyn 

jälkeen 2013, 50-51) 

 

 

4.2 Skenaariotarkastelua 
 

IEA on tutkinut erilaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden energiankulutukselle. 

Valtioiden poliittisilla päätöksillä on suuret vaikutukset energiamarkkinoihin. New 

Policies Scenario (NPS) on skenaario, jossa huomioidaan olemassa olevat poliittiset 

päätökset ja oletetaan niiden toteutuvan. Current Policies Scenario (CPS) on skenaario, 

jossa uusia poliittisia päätöksiä vuoden 2012 jälkeen ei oteta käyttöön. 450 Scenario 

(450 Sc.) on skenaario, jossa poliittisilla päätöksillä pyritään pitämään pitkän aikavälin 

globaali ilmaston lämpeneminen 2 °C:ssa. (World Energy Outlook 2012, 2012, 33.) 

 

Maailman primäärienergian kysyntä kasvaa 35 % vuosien 2010 ja 2035 välillä NPS:n 

mukaan, eli keskimäärin 1,2 % vuodessa. Tämä olisi selkeä hidastuminen energian 

kysynnän kasvuun jos vertailuajanjaksona käytetään kahta edeltävää vuosikymmentä. 

CPS-skenaariossa energian kysyntä kasvaa nopeammin, 1,5 % vuodessa. Jopa 450-

skenaariossa energian kysyntä kasvaa, tosin vain 0,6 % vuodessa. Tämän vaihtoehdon 

toteutuminen tosin vaatisi huomattavia muutoksia energiasektorilla.  (World Energy 

Outlook 2012, 2012, 50.) 

 

Kehittyvien, OECD:hen kuulumattomien valtioiden osuus maailman energian tarpeesta 

kasvaa jatkuvasti. Se on kasvanut vuoden 1973 lukemasta 36 % vuoteen 2010 mennessä 
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55 %:iin ja osuuden kasvu jatkuu kaikissa skenaarioissa. Skenaarioiden keskiarvona 

OECD:hen kuulumattomien valtioiden osuus maailman primäärienergian tarpeesta on 

64 % vuonna 2035. (World Energy Outlook 2012, 2012, 50-51.) 

 

 

Kuva 10. Öljyn kysynnän kasvu alueittain (CPS). (Kuva: World Energy Outlook 2012) 

 

Kuvassa 10 nähdään öljyn kysynnän muutos CPS-skenaarion mukaan. Kehittyneissä 

maissa kysyntä vähenee, mutta muualla maailmassa kasvaa. 

 

Fossiiliset polttoaineet pysyvät kaikissa kolmessa skenaariossa suurimpina 

energialähteinä. Vuonna 2010 öljyn, hiilen ja maakaasun osuus primäärienergiasta oli 

81 % ja vuonna 2010 niiden osuus skenaariosta riippuen on välillä 80 % (CPS) tai 63 % 

(450 Sc.). Vaikka fossiilisten polttoaineiden kysyntä pysyy korkealla tasolla, 

uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa nopealla tahdilla siten, että niiden osuus on 

kaikissa skenaarioissa tulevaisuudessa huomattavasti nykyistä suurempi. Uusiutuvien 

osuus on korkein 450-skenaariossa, ollen 27 % vuonna 2035, kun vuonna 2010 se oli 13 

%. (World Energy Outlook 2012, 2012, 51.) 

 

NPS-skenaariossa globaali energian kysyntä kasvaa 35 % vuosien 2010 ja 2035 välillä. 

Tämä on öljyekvivalenttitonneina muutos vajaasta 13000 miljoonasta tonnista noin 

17000 miljoonaan tonniin. Energian kysynnän kasvu hiipuu vuosien 2010-2020 

välisestä 1,6 prosentin vuosittaisesta kasvusta 1,0 prosenttiin vuodessa aikavälillä 2020-

2035. (World Energy Outlook 2012, 2012, 52.) 
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Kuva 11. Todetut öljyvarat vuoden 2011 lopussa öljyvaroiltaan suurimmassa valtiossa (Kuva: 

World Energy Outlook 2012)  

 

Kuvassa 11 on todettujen öljyvarojen lisäksi reservit/tuotanto –suhde (R/P ratio). 

Vaihtelu on suurta eri valtioiden välillä. 

 

 

 

Kuva 12. Maailman öljyntuotanto tyypeittäin (NPS) (Kuva: World Energy Outlook 2012) 
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Kuvassa 12 on öljyntuotannon jakautuminen NPS-skenaarion mukaan eri vuosina. 

Perinteisen öljyn, erityisesti tällä hetkellä tuotannossa olevien öljykenttien, tuotanto 

laskee ja uudenlaisten öljyesiintymien hyödyntäminen yleistyy. 

5. YHTEENVETO 
 

Maailman energiavarat koostuvat uusiutumattomista ja uusiutuvista energiamuodoista. 

Uusiutumattomat ovat miljoonien vuosien aikana maankuoren sisällä muodostuneita 

aineita, eikä niitä käytännössä enää muodostu lisää sen jälkeen, kun ne on kerran 

hyödynnetty. Uusiutuvat energialähteet perustuvat lähinnä alunperin Auringosta 

lähtöisin olevaan energiaan, joten niitä riittää käytännössä rajattomasti. Uusiutuvien 

hyödyntäminen on kuitenkin useimmissa tapauksissa huomattavasti uusiutumattomia 

kalliimpaa ja hankalampaa. 

 

Energiavarat ovat jakautuneet hyvin epätasaisesti eri puolille maailmaa. Kuitenkin 

esimerkiksi öljylle on nykyhetkellä tarvetta kaikkialla. Suomessa fossiilisten 

energialähteiden varannot ovat suomaita lukuun ottamatta olemattomat, mutta 

uusiutuvien energiamuotojen, varsinkin puuperäisten polttoaineiden ja vesivoiman 

hyödyntäminen on tärkeässä osassa Suomen energiantuotannossa. 

 

Maapallon energiavarojen riittävyyden arviointi on monista seikoista johtuen 

haasteellista. Energiankulutuksen kehityksen lisäksi erilaisten energialähteiden 

resurssien tarkka arviointi on vaikeaa. Vielä ei myöskään ole varmaa tietoa, kannattaako 

tiettyjä esiintymiä hyödyntää mahdollisesti tulevaisuudessa. Energian hinnan noustessa 

kuitenkin yhä hankalammissa paikoissa olevien energiavarojen hyödyntäminen tulee 

kannattavaksi. Uusiutuvien energiamuotojen kehittyessä perinteisten fossiilisten 

energiamuotojen merkitys tulee laskemaan pitkällä aikavälillä, vaikkakin fossiiliset 

energialähteet tulevat pysymään vielä pitkään maailman suurimpina primäärienergian 

lähteinä. 
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