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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tarkastelua 

Yhdyskuntien energiahuolto on vaiheessa, jossa on mietittävä, miten energiantuotannon ympä-

ristövaikutuksiin pystytään vaikuttamaan ja miten energiantuotanto saataisiin kestävälle pohjalle. 

Kannustimet uusiutuvien energialähteiden käytön edistämiselle ovat peräisin niin kansalliselta 

kuin kansainväliseltäkin taholta. Lisäksi tiedetään, että bioenergialla on merkittävä rooli Pohjois-

Suomen energiantuotannossa. Energialähteiden paikallisuus ja esimerkiksi metsäsektorin vaiku-

tus työllistävänä tekijänä koetaan Pohjoisen Suomen alueella tärkeäksi. Tällä hetkellä emme kui-

tenkaan vielä tiedä onko bioenergian käyttö pohjolan olosuhteissa ekologisesti kestävällä poh-

jalla ja mitä hyötyjä tai haittoja bioenergian tuottaminen pohjolan olosuhteissa aiheuttaisi ilmas-

tollisesta näkökulmasta. 

Maamme on laaja, etäisyys eteläisimmän ja pohjoisimman pisteen välillä on yli tuhat kilometriä 

ja sitä myöden luonnonolot ja kasvuolosuhteet vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Suomea. 

Eteläisemmän Suomen energiantuotantomuodot eivät välttämättä ole pohjoisemmassa samanar-

voisessa asemassa. Mietittäväksi onkin tullut, miten energiahuolto olisi tehokasta ja ekologisesti 

kestävällä tavalla järkevää toteuttaa niillä aluilla joilla vesi-, aurinko- tai tuulivoiman hyödyntä-

miselle on haasteita ilmastoon tai maantieteellisiin olosuhteisiin liittyen ja alueille joilla on yhtä 

aikaa runsaat metsävarat. 

Pohjoisen Suomen, Rovaniemen olosuhteissa, jossa metsä- ja turve ovat energialähteinä paikal-

lisia sekä lyhyiden kuljetusetäisyyksien päässä, voidaan pohtia, mitä eroja tällä on verrattaessa 

samojen energiatuotantomuotojen ja –lähteiden hyödyntämistä keskivertotilanteessa muualla 

Suomessa. Metsänkasvun on arvioitu lisääntyvän pohjoisen leveyspiireillä Etelä-Suomea enem-

män ja poistuma on puolestaan pienempi suhteessa biomassan kasvuun. Energialähteiden paikal-

lisuus, miksi lähteä kuljettamaan puutavaraa muualle, jos se voitaisiin käyttää pääasiassa paikal-

lisesti. Nämä ovat asioita, jotka ovat tutkimuksen taustalla. (Ilmasto-opas.fi. (3)) 

Mielenkiinnon kohteena on myös se, mikä vaikutus tuotannolla, suhteessa lyhyillä kuljetusetäi-

syyksillä sekä tuotantotavoilla ja laitostoiminnalla on ympäristövaikutuksiin ja miten nämä seikat 

kompensoivat esimerkiksi turpeen käytöstä aiheutuvien ympäristövaikutusten muodostumista. 

Bioenergian käyttöä rajoittaa ja ohjaa myös useita direktiivejä ja säädöksiä, joista osa on jo ole-

massa olevia ja toiset vasta valmisteilla olevia lainsäädännön määritelmiä bioenergian käytöstä, 
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kuten LCP-direktiivi, MCP-direktiivi, sekä lisäksi kansallinen lainsäädäntö (Supo- ja Pipo-ase-

tukset), KEMERA, kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteeristö, turpeen verotus, sekä met-

säenergialla tuotetun sähkön tuet säätelevät bioenergian käyttöä energiantuotannossa. Päästö-

kauppa ja sen ehdot määrittelevät paljolti miten bio- ja etenkin puuperäisten polttoaineiden käyttö 

tulevaisuudessa tulevat toteutumaan.  Kehitystrendit EU lainsäädännössä antavat pohjan kansal-

liselle lainsäädännölle. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Diplomityön tavoitteena on selvittää Rovaniemen olosuhteissa toteutetun polttoainehankinnan 

ekologinen kestävyys ja kartoittaa energiantuotannon ympäristövaikutuksia elinkaarimallinnuk-

sen (GaBi-ohjelmisto) avulla. Tarkastelukohteena on Napapiirin Energia ja Vesi oy:n Suosiolan 

voimalaitos Rovaniemellä. Työn tavoitteena on selvittää, mikä valituista energialähteistä olisi 

ekologisesti paras vaihtoehto, jos oletettu polttoainekäyttö lisääntyisi 20 %. Vertailukohtana 

työssä käytetään vuoden 2015 tietoja. Työssä selvitetään polttoainekäytön ekologisen kestävyy-

den lähestymiskulmat, jossa on huomioitu vaikutukset polttoaineen hankinnasta, logistiikasta ja 

käytöstä Rovaniemen olosuhteissa. Työn tavoitteena on myös tarkastella sähkön- ja lämmöntuo-

tannon kehitysnäkymiä ja biomassaan liittyviä kestävyyskriteerejä, sekä Rovaniemellä toteutet-

tavissa olevan kiertotalouden vaikutuksia (tuhka, rakeistamotoiminta). 

 

1.3 Työn rajaukset 

Ekologinen kestävyys rajataan koskemaan vain polttoaineen käytön ilmastonmuutosvaikutusta. 

Ilmastonmuutosvaikutusta määritettäessä kasvihuonekaasuista huomioon on otettu hiilidioksidi 

(CO2), metaani (CH4) ja typpi (N2O) päästöt. Työssä oletetaan, että 20 % kasvu polttoaineen 

käytössä tapahtuisi Rovaniemen kantaverkon alueella, jolloin erillisverkot voidaan jättää tarkas-

telun ulkopuolelle. Oletetaan, että kyse on nimenomaan Rovaniemen keskusta-alueen verkosta. 

Oletetaan lisäksi, että kyse on Suosiolan voimalaitoksesta. 
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1.4 Napapiirin Energia ja Vesi Oy - Toiminnankuvaus 

Napapiirin Energia ja Vesi on konserni, myöhemmin NEVE, joka vastaa Rovaniemen lähialueen 

energia- ja vesihuollosta. Liiketoimintakaupan myötä, kesäkuussa 2015 Rovaniemen energia-

huolto ja vesihuolto yhdistyivät Napapiirin Energia ja Vesi konserniksi, kun NEVE osti Rova-

niemen kaupungilta Napapiirin Vesi-liikelaitoksen liiketoiminnan. Rovaniemen Verkko Oy hal-

linnoi ja ylläpitää jakelualueensa, Rovaniemen kantakaupunki, sähkön siirto- ja jakeluverkostoa. 

Yhtiö kuuluu konserniin, jonka emoyhtiönä Napapiirin Energia ja Vesi Oy toimii. Jakelualueen 

toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä toimii puolestaan Energiapolar Oy. (NEVE Vuosikertomus 

2015.) 

Napapiirin Energia ja Vesi-konsernin toiminnan perustana ovat sertifioidut ISO 14001-ympäris-

töjärjestelmä, ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä 

OHSAS 18001. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on määrätietoisesti lisätty konsernin toi-

minnassa ja konsernin liiketoiminta ulottuu polttoainetuotannosta energiantuotannon kautta ener-

giantuotannon sivutuotteiden tuotantoon, siirtoon ja jakeluun. Energiantuotannon sivutuotteena 

syntyvä tuhka jalostetaan laitoksen omalla Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä toimivalla ra-

keistamolla lannoitekäyttöön sopivaksi tuotteeksi. Mustikkamaan polttoaineterminaali toimii 

tuhkan varastointipaikkana. (NEVE Vuosikertomus 2015.) 

Tärkein energiantuotantolaitos Suosiolan voimalaitos sijaitsee Rovaniemellä, reilun parin kilo-

metrin päässä Rovaniemen keskustasta. Laitoksella tuotetaan sähköä sekä lämpöä. Suosiolan li-

säksi tuotantoon kuuluu Rovaniemellä myös pienempiä lämpölaitoksia, ne on jätetty kuitenkin 

tämän tarkastelun ulkopuolelle. Voimalaitos rakennettiin kaukolämpöteholle 62 MW ja sähköte-

holle 32 MW (brutto). Laitoksen käydessä pieneksi vuosina 2013 ja 2014 toteutetut kehitysin-

vestoinnit nostivat kaukolämpötehon kahden vuoden aikana 62 MW:sta nykyiseen n. 74 MW 

(Koko Suosiola n. 150 MW kaukolämpöteho). Suosiolan kehitysinvestointien ja metsäenergian 

käytön lisäämisen myötä NEVE:n hiilidioksidipäästöt (111 890 tCO2) olivat vuonna 2015 ma-

talimmat koko päästökauppahistorian ajalta 2005–2015 (päästökaupassa mukana olevien kanta-

verkon laitosten osalta). Savukaasupesurin käyttöönotto on laskenut merkittävästi NEVE:n hiili-

dioksidi-, rikkidioksidi-, typenoksidi-, hiukkas- ja suolahappopäästöjä sekä tuhkamääriä. (NEVE 

Vuosikertomus 2015.) Vuonna 2015 koko konsernin kaikki päästöt laskivat verrattuna aikaisem-

paan, jolloin savukaasupesuri oli käytössä ensimmäisen kerran koko kalenterivuoden ajan. 

 



11 

 

2 NÄKÖKULMAT BIOMASSAN KÄYTÖN EKOLOGISEEN 

KOKONASKESTÄVYYTEEN 

 

Ekologinen kestävyys ja kestävä kehitys kulkevat hyvin pitkälti käsikädessä. Kestävän kehityk-

sen päämääränä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet nyky-yhteiskunnalle sekä sen tuleville 

sukupolville. Kestävän kehityksen perusehtona on, että pitkällä aikavälillä muun muassa biolo-

ginen monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus pystytään säilyttämään.  Ehtoihin kuuluu 

myös se, että ihmisen taloudelliset ja aineelliset toiminnot saadaan sopeutettua luonnon kestoky-

vyn rajoihin. (Motiva.fi (2).2015) 

Edellytys ekologisen kestävyyden toteutumiselle on luonnonvarojen kestävä kulutus. Luonnon-

varojen säästäminen ja niiden tehokas käyttäminen nivoutuvat hyvin vahvasti yhdyskuntien ke-

hittämiseen, ihmisten jokapäiväiseen elämään sekä menestyvän liiketoiminnan kehittämiseen. 

Raaka-aineiden käytön tehostaminen, ravinteiden kierrättäminen ja uusiutuvien energialähteiden 

hyödyntäminen ovat asioita, joiden avulla ekologisen kestävyyden edellytykset pysytään täyttä-

mään. (Sitra.fi. 2015) 

Energia, energiantuotanto ja –kulutus muodostavat keskeisimmän haasteen ekologiselle kestä-

vyydelle ja sen kehittämiselle. Maailmanlaajuisesti merkittävin osa energiantuotannosta perustuu 

edelleen fossiilisten energialähteiden hyödyntämiseen. Siirtyminen vähemmän ympäristöä kuor-

mittaviin energialähteisiin ja tehokkaampaan energiantuotantoon sekä kulutustottumusten seu-

raaminen ovat siksi keskeisessä asemassa. 

Uusiutuvien energialähteiden käyttöä pyritään lisäämään energiantuotannossa. Tästä on tehty 

niin kansallisia kuin kansainvälisiäkin sopimuksia, jotka velvoittavat esimerkiksi Euroopan 

Unionin alueen jäsenmaita toimiin asian toteuttamiseksi. (Motiva.fi (2).2015) Vuoden 2010 ke-

säkuuhun mennessä jokaisen EU-jäsenmaan tuli toimittaa Euroopan Unionille kansallinen uu-

siutuvan energian toimintasuunnitelma (NREAP). Suunnitelmassa tuli esittää arviot energian 

loppukulutuksesta, tavoitteista, kehitysnäkymistä uusiutuvan energiantuotannon parissa sekä po-

liittisista tukitoimista vuosina 2010-2020. (Motiva.fi (2).2015) Biomassojen käyttö ja sen osuu-

den kasvattaminen energiantuotannossa ovatkin merkittävässä asemassa ilmastonmuutoksen tor-

junnassa ja Suomen energiahuollon saattamisessa kestävämmälle pohjalle. (Skr.fi. 2015) 
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Biomassojen käyttö energiantuotannossa mielletään yleensä myönteisenä, mutta asiaa kohtaan 

on osoitettu myös kritiikkiä. Kritiikki on useimmiten johtunut siitä, että elintarvikkeiksi kelpaa-

via tuotteita on alettu käyttää perinteisen rehu- ja elintarviketuotannon ohella myös esimerkiksi 

liikenteen biopolttoaineiden valmistukseen. (Skr.fi. 2015) Energiantuotantoon käytettävien polt-

toaineiden luokittelu uusiutuviin ja uusiutumattomiin energianlähteisiin herättää myös keskuste-

lua, turve on yksi näistä. Turpeen asema biopolttoaineiden keskuudessa ei ole itsestään selvä.  

Biomassojen ekologisesti kestävän käytön edellytys on, että huolehdimme luonnon hiilinieluista. 

Hiilinielut keräävät hiiltä sisältäviä kemiallisia yhdisteitä, kuten hiilidioksidia ja varastoi sen it-

seensä. Metsät ja meret ovat tärkeimpiä hiilinieluja. Fotosynteesissä kasvit muuttavat ilman hii-

lidioksidia omaksi biomassakseen, meriin hiilidioksidi liukenee sellaisenaan tai muissa epäor-

gaanisissa muodoissa. Maaperä ei itsessään sido hiilidioksidia, vaan se voi toimia myös hiilidi-

oksidin vapauuttajana. Ilmastonmuutoksen kannalta hiilinielujen merkitys on erittäin suuri. Ih-

minen voi omalla toiminnallaan joko lisätä, ylläpitää tai tuhota hiilinieluja. Metsien kunnostuk-

sen sekä metsämaiden muun käyttöönoton tulisi olla tasapainossa. Uudelleen metsitetyt maat 

ovat kuitenkin harvoin suoraan verrattavissa hakkuissa menetettyihin metsämaihin, sillä alueet 

ja niiden lajisto voivat muuttua uudelleen metsityksen seurauksena. (Ilmasto-opas.fi.(1)) Maape-

rään ja sen kasvillisuuteen on sitoutuneena suuret hiilivarastot ja nämä vapautuvat polttoproses-

sin yhteydessä. Huomionarvoista onkin, miten niiden pääsy ilmakehään saadaan estettyä ja millä 

turvataan uusien hiilinielujen muodostuminen. 

Biomassojen käytön lisäämiseen liittyy oleellisesti myös sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia. 

Työllistävä vaikutus, huoltovarmuus ja toimitusvarmuus ovat asioita joihin uusiutuvia energia-

lähteitä käyttävän energiantuotannon katsotaan pystyvän vaikuttamaan ja tuomaan lisäarvoa. 

Toimitusvarmuuteen esimerkiksi puupolttoaineen osalta vaikuttaa vuodenajat ja korjuuolosuh-

teet. Varastointi ja säilyvyyskysymykset on otettava myös huomioon. Työllistävä vaikutus näkyy 

esimerkiksi lisääntyneenä puutavaran kuljettajien määränä.  

Valtio on omalta osaltaan mukana biomassojen energiantuotantokäytön edistämisessä. Valtio tu-

kee muun muassa metsähakkeen käyttöä verotuksellisesti sekä erilaisten investointi- ja tuotanto-

tukien kautta. Tällä järjestelyllä pyritään takaamaan energiapuun korjuuyrittäjille riittävä kannat-

tavuus. Lämpöyrittäjätoiminta voi olla paikallisesti se taho joka pystyy tehostamaan metsähak-

keen hankintaa lähialueen metsistä. (Motiva.fi (4). 2015) 
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2.1 Toiminta-alueena arktiset alueet 

 

Pohjoisen olosuhteista ja arktisen alueen energia- ja ilmastoasioista tiedottamisesta vastaa pää-

asiassa napapiirin tuntumaan Rovaniemelle perustettu Arktinen keskus. Lapin yliopiston Arkti-

nen keskus on vuonna 1989 perustettu monitieteisen arktisen tutkimuksen ja tiedonvälityksen 

kansainvälinen keskus (Articcentre.org. 2015.). Lapin liitto on yksi Lapin alueella toteutettavan 

tutkimuksen edistäjistä. Lapin liiton aloitteesta on toteutettu muun muassa maakunnallinen ener-

gia- ja ilmastostrategia, jotka ylettyvät vuoteen 2030. (Lapin liitto (1) ja Lapin liitto (2)) Rova-

niemen seutukunnan kasvihuonekaasutasetta on laskettu mm. vuosille 2008 ja 2014. 

 

Lapin alueen energiavisio ja strategiset tavoitteet on valmisteltu selvitystyössä mukana olleen 

ohjausryhmän yhteistyönä toimintaympäristö ja potentiaalianalyysien pohjalta. Visiota on pyritty 

rakentamaan, toteutettavissa oleva tulevaisuuden tila huomioon ottaen, mahdollisimman kun-

niainhimoisin tavoittein. Lapin energiantuotannolle ja –kulutukselle muotoillussa strategiassa on 

huomioitu Lapin maakuntasuunnitelmassa vuodelle 2030 asetetut elinkenopoliittiset ja aluera-

kenteeseen liittyvät tavoitteet. (Lapin liitto (1)) 

 

Ilmastolliset vaikutukset näkyvät arktisten alueiden osalta eri tavalla kuin eteläisemmässä Suo-

messa. Lämpötilan nousun jakautuminen ei ole maapolla tasaista, vaan lämpeneminen on voi-

makkainta erityisesti pohjoisen pallonpuoliskon korkeilla leveysasteilla. Lämpötilojen kohoami-

sen ja sademäärien on arvioitu olevan Lapissa hieman muuta maat voimakkaampaa ja etenkin 

talvilämpötilojen on arvioitu kohoavan noin kaksi kertaa enemmän kuin kesälämpötilojen. (La-

pin liitto (2)) 

 

Maakunnan taloustilanne, elinkeinorakenne, ihmisten määrä ja asukastiheys ohjaavat pääosin 

asukasta kohden muodostuvien päästöjen määrää. Energiankulutuksen on Lapin ilmastostrate-

gian mukaan todettu kehittyvän ennen kaikkea teollisuuden investointien ja palvelusektorin ke-

hityksestä riippuen. Hiilidioksidipäästöt riippuvat paljolti siitä, miltä osin turvetta ja kivihiiltä 

saadaan korvattua puupolttoaineilla. Ilmastostrategiassa esitettyjen arvioiden mukaan Lapin alu-

een päästöt tulisivat kasvamaan vuoteen 2030 mennessä, ellei puupolttoaineiden käyttöä pystytä 

lisäämään voimakkaasti. (Lapin liitto (2)) 
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Lapin alueella toteutetun maakuntasuunnitelman tahtotilan ja siinä esitettyjen tavoitteiden mu-

kaisesti, maakunnan työpaikkojen ja asukkaiden määrää tultaisiin kasvattamaan. Tavoitteiden 

täyttyminen edellyttää kuitenkin talouskasvua sekä luonnonvarojen aktiivista hyödyntämistä. Il-

mastonmuutoksen vaikutukset kehitykseen vaikuttavana tekijänä on pyritty huomioimaan maa-

kuntasuunnitelmaa tehtäessä ja saamaan tavoitteista siten mahdollisimman realistiset arviot. (La-

pin liitto (2)) 

 

Arktisten alueiden biotaloudessa, kuten myös energiantuotannossa korostuvat raaka-aineiden 

paikallisuus ja luontoarvoja kunnioittava toiminta ja ylläpito. Luontoarvot ovat arktisilla alueilla 

keskeisiä hyvinvointi- ja virkistystekijöitä. Metsiin ja soihin perustuva teollisuudenala on mur-

rosvaiheessa. Vähähiilisen biotalouden suunnannäyttäjänä metsäsektori on keskeisessä roolissa. 

Sen merkitys uusien tuotteiden ja materiaalien sekä palveluiden ja energian perustana on merkit-

tävä. (Articfinland (2) 2015) Tukipolitiikalla on Lapin alueella merkittävä vaikutus korjuun ja 

hyödyntämisen kannattavuuteen, koska Lapin metsähakevaroista valtaosa, eli noin 70 % koostuu 

nuorten metsien pienpuusta, jonka korjuukustannukset ovat metsähakejakeista kaikkein kor-

keimmat. (Lapin liitto (1)) 

 

Metsä – ja puuteollisuus sekä metsätalous työllistivät Lapissa vuonna 2013 noin 3 200 henkeä. 

Monet metsänomistajat saavat metsätaloudesta lisäansiota, minkä merkitys on usein merkittävä, 

sillä metsätalous on Lapin aluetaloudessa ollut muuta maata huomattavasti suurempi. Perinteis-

ten tuotteiden rinnalle on kehittymässä myös uusia tuotteita ja liiketoimintamalleja. Teollisuu-

della on käytössään pohjoisten kasvuolojen tuottamaa laadukasta raaka-ainetta, jonka varaan 

kansainvälisen imagon rakentaminen on mahdollista. Puun käsittelyn osaamine ja tuotteistami-

nen tuo pohjoisessa mahdollisuuksia etenkin alan pienille ja keskisuurille toimijoille (Articfin-

land (2) 2015). Esimerkiksi Rovaniemellä energiantuotannossa voimalaitoksella syntyvän polt-

totähteen hyödyntäminen on alettu tuotteistaa rakeistamo liiketoiminnan myötä. Kuva 1 on Suo-

siolan voimalaitoksen vieressä olevasta rekeistamosta. 
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Kuva 1: Rakeistamolaitos Suosiolan voimalaitoksen vieressä. 

 

Lapin runsaat luonnonvarat luovat energiantuotannolle hyvät olosuhteet maakunnan alueella. 

Lappi on sähköntuotannon osalta omavarainen, sillä sähkö tuotetaan yli maakunnan oman kulu-

tuksen. Tämä on mahdollista pääasiassa uusiutuvien energialähteiden ansiosta. Vuonna 2007 

maakunnan omavaraisuusaste oli 107 % ja uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta oli 91 

%. Koko energiantuotantosektorilla lämmön ja sähkön osalta uusiutuvien energialähteiden osuus 

Lapissa oli tuolloin 70 %. (Lapin liitto (1)) 

Valmisteltaessa vuodelle 2030 ulottuvaa Lapin energiastrategiaa todettiin, että lähivuosien ai-

kana metsähakkeen kilpailukyvyn takaaminen perustuu kestävän metsätalouden rahoituslain pe-

rusteella myönnettäviin KEMERA tukiin. Tukien myötä on pyrittävä niin määrällisesti kuin tu-

kien ohjautumisenkin myötä vaikuttamaan siihen, että metsähakkeen käytön edistäminen ja li-

sääminen on Lapin alueella mahdollista myös jatkossa, sekä toiminta houkuttelevaa alan toimi-

joille. Tukien varmistaminen raaka-aineen toimitusketjulle on tärkeää, jotta metsähake saadaan 

toimitettua taloudellisesti kattavalla tavalla eri käyttöpaikkoihin. Energiastrategiassa todettiin 

kuitenkin, että pitkän aikavälin tavoitteena on markkinaehtoinen toiminta ilman tukitarvetta. (La-

pin liitto (1)) 
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Arktisten alueiden energiatalous ei kuitenkaan peruste pelkästään bioenergian varaan, sillä öljy- 

ja kaasuvarat ovat globaalissa mittakaavassa yksi merkittävimmistä luonnonvaroista arktisilla 

alueilla. Arvioiden mukaan alueella sijaitsee jopa 13 % löytämättömistä öljyvaroista ja 30 % 

maakaasusta. Kansainvälinen mielenkiinto ja taloudellinen intressi näiden luonnonvarojen osalta 

ovat varsin merkittävä. Suomella on intressi olla mukana arktisilla alueilla tapahtuvassa liiketoi-

minnassa, koska nämä energiavarat sijaitsevat suhteellisen lähellä Suomea, Norjan ja läntisen 

Siperian alueella. Arktisten alueiden liiketoiminnalla on vaikutusta myös erilaisten tuotteiden ja 

palvelujen kysyntään. Tämän johdosta pohjoisilla alueilla kasvaneelle puulle avautuu jalostus- 

ja markkinointimahdollisuuksia etenkin pienille ja keskisuurille teollisuustoimijoille. (Articfin-

land (1) 2015) 

Maassamme on erityisosaamista uusiutuvien energialähteiden kuten metsäenergian osalta. Suo-

men valtti maailmalla on näiden osaamisalueiden markkinoinnissa, jolla tavoitellaan niiden vien-

nin edistämistä. Tähän tarvitaan valtion tukea, sekä yritysten aktiivista roolia ja eri toimijoiden 

yhteistyötä. (Articfinland (1) 2015) Arktiset olosuhteet, kuten pitkä talvi, pakkanen ja lumi, pi-

meys sekä pitkät kuljetusetäisyydet luovat haasteita ja haastavat siten luomaan uusia toimialaa, 

metsä- ja bioenergia-alaa hyödyttäviä ratkaisuja (Luotsi.lappi.fi 2015). Energiatehokkuuden ja 

kokonaisvaltaisen kiertotalousajattelun merkitys on näissä olosuhteissa myös merkittävässä roo-

lissa. 

 

2.2 Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasutaseen kehitys 

 

Lapin kasvihuonekaasupäästöt olivat ilmastostrategia-selvityksen mukaan vuonna 2008 noin 2,8 

milj. t CO2 ekv. Kuvassa 2 on esitettynä Lapin kasvihuonekaasutase vuodelta 2008. Asukaskoh-

taiset päästöt ovat Lapissa asuvilla keskimäärin 15 t CO2 ekv/asukas, joka on noin 2 t CO2 

ekv/asukas enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Ilmastostrategiassa esitetyissä laskelmissa 

päästöt asukasta kohden eivät huomioi lappilaisten asukkaiden ja yritysten kulutuksen kautta 

muualla maailmassa aiheutuneita päästöjä tai niiden vähenemiä. 
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Kuva 2: Lapin kasvihuonekaasutase 2008. (Lapin liitto (2)) 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen osalta suurimmat tuotantovaiheen päästöjentuottajat Lapissa ovat 

energiantuotanto (65 %) ja liikenne (21 %), josta energiantuotannon päästöt ovat pääosin peräisin 

teollisuuden käyttöön tarkoitetusta energiantuotannosta. Lapin Ilmastostrategia 2030-laskel-

massa ei otettu huomioon Lapin Kullan ja Kemijärven sellun päästöjä, jotka olivat n. 15 000 t 

CO2 ekv. vuonna 2008. (Lapin liitto (2)) Edellä esitetystä kuvaajasta käy ilmi, että Lapin alueella 

loppukäyttövaiheen päästöistä liki puolet (48 %) aiheutuu teollisuudesta, liikenteen osuus on 

noin neljännes (21 %). Asumisesta johtuvien päästöjen osuus on noin 11 % kokonaispäästöistä. 

 

Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasutase vuodelta 2008 on esitetty kuvassa 3 ja vuoden 

2014 tase on esitetty kuvassa 4. Vuoden 2014 selvitys on tehty erillisenä selvityksenä. Kokonais-

päästöt Rovaniemen alueella vuonna 2008 olivat yhteensä n. 0,52 milj. t CO2 ekv. Loppukäytöstä 

suurimmat päästöjen aiheuttaja ovat asuminen (31 %) ja liikenne (31 %). Maa- ja metsätalouden 

osuus on näihin verrattuna huomattavasti pienempi (12 %). 
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Kuva 3: Rovaniemen seutukunnan kasvihuonekaasutase 2008. Kokonaispäästöt yhteensä 520 

000 t CO2. (Lapin liitto (2)) 

 

 

Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 2014 Rovaniemen seutukunnan kokonaispäästöt ovat laske-

neet 0,13 milj. t CO2 ekv, mikä on noin 24 % vuoden 2008 tasoa alhaisempi. Kokonaispäästöt 

Rovaniemen alueella vuonna 2014 olivat yhteensä n. 0,39 milj. t CO2 ekv. Suurimmat päästöjen 

aiheuttaja ovat edelleen asuminen (30 %) ja liikenne (32 %), joiden osuus kokonaispäästöistä on 

pysynyt suunnilleen samana vuoteen 2008 verrattuna. Vuonna 2014 kolmanneksi eniten päästöjä 

on aiheutunut julkisista (12 %) ja yksityisistä palveluista (12%) joiden osuus edelliseen päästö-

tarkasteluvuoteen verrattuna on nousut selvästi. Jätehuollon osuus kokonaispäästöistä on kasva-

nut, ollen nyt noin 8 %. Sen sijaan teollisuuden (1%) sekä maa- ja metsätalouden (5 %) osuus on 

pienentynyt. 
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8 %
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Kuva 4: Rovaniemen kasvihuonekaasutase 2014. Kokonaispäästöt yhteensä 394 100 t CO2 (Na-

papiirin Energia ja Vesi Oy. 2016) 

 

Kasvihuonekaasutaselaskenta vuosilta 2008 ja 2014 on toteutettu eri tahojen toimesta ja tulok-

sissa ilmenevät muutokset toisiinsa verrattuina voivat aiheutua osittain myös toteutetusta lasken-

tatavasta johtuen. Vuoden 2008 taselaskenta toteutettiin Lapin Ilmastostrategia 2030 raportin 

teon yhteydessä ja laskennan toteutuksessa asiantuntijakonsulttina toimi Bionova Consulting, 

joka vastasi hankkeen toteutuksesta yhteistyössä Lapin liiton kanssa (Lapin liitto (2)).  Vuoden 

2014 tiedot ovat vuoden ympäristöraportin päivityksen ja siinä toteutetun kasvihuonekaasutaseen 

laskennasta, jonka on laatinut strateginen maankäyttö. 

 

2.3 Puu 

 

Puuenergiaa käytetään yleisimmin kiinteistökohtaisissa lämmitysratkaisuissa eli niin sanottuna 

pienkäyttönä. Sen osuus on kuitenkin pienentynyt ensisijaisena lämmitysvaihtoehtona kauko-

lämmön ja suoran sähkölämmityksen (Motiva.fi (4). 2015) sekä esimerkiksi ilmalämpöpumppu-

järjestelmien yleistyttyä. Pienkäyttö puunkäytöstä on kuitenkin edelleen merkittävässä osassa. 
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Puupelletit ovat yksi sovellutus puuaineksen käytöstä. Suomessa pellettiä ei ole kuitenkaan otettu 

laajamittaisesti käyttöön kaukolämmön- tai sähköntuotannossa. (Motiva.fi (4). 2015) 

 

2.3.1 Ilmastonmuutos 

 

Metsäekosysteemiä voidaan periaatetasolla käyttää kahdella tapaa ilmastonmuutoksen hillintään. 

Biomassalla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja puutuotteita voidaan käyttää korvaamaan 

päästöintensiivisiä materiaaleja. Näiden toimien avulla pystytään välttämään fossiilisten poltto-

aineiden käytöstä aiheutuvia suhteellisen suuria kasvihuonekaasupäästöjä. Toinen tapa ilmaston-

muutoksen hillintään on kasvattaa ekosysteemin hiiltä varastoivan biomassan määrää tai puu-

tuotteiden osuutta, jolloin ilmakehästä poistettua hiiltä varastoituisi näihin enemmän. Näitä kei-

noja voidaan käyttää rinnakkain, mutta useimmiten ne kuitenkin heikentävät toistensa vaikutus-

potentiaalia. (Pingoud ym.) 

Sovellettaessa Kioton ja Kioton jatkokauden biomassaa koskevia päästöjen raportointisääntöjä, 

Suomella on edelleen mahdollista käyttää metsäbiomassaa laajamittaisesti raaka-aineena sekä 

energianlähteenä ilman, että se lisää laskennallista päästövaikutusta. Päästökaupan mukaisessa 

tarkastelussa biopolttoaineiden poltosta aiheutuvat päästöt katsotaan olevan nolla, eli niissä ei 

huomioida myöskään metaani- tai dityppioksidipäästöjä. (Pingoud ym.)  

 

Tarkasteltaessa todellista päästötaseen tilannetta puuperäisten polttoaineiden käytön osalta, pol-

ton aikaisten päästöjen ei kuitenkaan voida kokonaan olettaa kompensoituvan metsien kasvun 

ansiosta. Metsäbiomassojen käytöstä energiatuotannossa ja niiden kasvihuonekaasuvaikutuk-

sesta ilmastoa lämmittävänä tekijänä on tehty tutkimuksia, joiden tulokset eroavat päästökaupan 

mukaisesta olettamuksesta. Vuoden 2016 helmikuussa julkaistussa tutkimusraportissa (Cheru-

bini, F. et al.) metsäbiomassojen käytön ja käytön aikaisten hiilidioksidipäästöjen todettiin ai-

heuttavan ympäristövaikutusta keskimäärin 0.49 ± 0.03 kgCO2-eq. kgCO2−1 verran. Tutkimus 

kattaa kaikki ilmastovyöhykkeet. 

 

Metsät toimivat Suomen suurimpana hiilinieluna, koska ne sitovat ilmakehän hiilidioksidia ja 

siirtävät sen kasvustojensa kautta maaperään. Suomen metsien sitoma hiilidioksidimäärä vastaa 

noin 50 % teollisuuden vuotuisista hiilen päästöistä. Soiden turve on hiilivarastoista tärkein, sillä 

Suomen soiden turpeeseen on jääkauden jälkeen kertynyt noin 5 500 miljoonaa tonnia hiiltä ja 
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puustoon noin 700 miljoonaa tonnia. Pelkästään puuston sitoutuu alle 10 prosenttia metsien hii-

livarastoista. (Lepistö 2015)  

Metsäbiomassan keruun johdosta esimerkiksi avohakkuiden jälkeen maaperän hiilivarastot pie-

nenevät. Kuvassa 5 on esitetty Suomen metsien hiilivarastojen kehitys eri hakkuuskenaarioissa. 

 

 

Kuva 5: Suomen metsien ennustettu hiilivaraston kehitys. Hakkuskenaariot a) metsien (kaikki 

varastot yhteensä), b) puusto, c) kivennäismaat ja d) ojitettujen soiden turvemaat ja niidenmuu-

tokset. Sininen viiva: alhainen puunkäyttö, oranssi viiva: maltillinen ja vihreä: suurin kestävä 

puunkäyttö. Vihreät neliöt: kasvihuonekaasuraportin vuotuiset arvot 2000-2009. Kuvassa posi-

tiiviset arvot kuvaavat nielua ja negatiiviset lähdettä. (Ilmasto-opas.fi ( 2). 2015) 
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Edellä esitetyn kuvan perusteella voidaan nähdä, että suurinta kestävää puun käyttöä (vihreä 

viiva) verrattaessa eri skenaarioissa esimerkiksi vuoden 2020 kohdalla vain puuston osalta vai-

kutus on positiivinen eli metsät toimivat hiilinieluna. Esimerkiksi turvemaiden hiilivarastoker-

tymä on tuolloin huomattavasti negatiivisen puolella, eli turvemaat luovuttavat enemmän pääs-

töjä kuin mitä ne kykenevät sitomaan. 

Kuten edelliseen kuvaan tehtyjen huomioiden perusteella voidaan päätellä, samalla kun metsien 

tilavuus kasvaa, myös metsien hiilinielun arvioidaan kasvavan (Ilmasto-opas.fi ( 2). 2015). Vuo-

teen 2020 mennessä Suomen metsien hiilivarastojen arvioidaan lisääntyvän 2 prosenttia ja vuo-

teen 2050 mennessä 17 prosenttia. Pohjois-Suomessa hiilivarastojen suhteellinen lisäys tulisi ole-

maan selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. (Heikkinen) Tämä edellyttää, että metsät pidetään 

kasvukuntoisina huolehtien metsien kasvuolosuhteista siten, että nopea uudistuminen on mah-

dollista. Oikea-aikaisista taimikonhoidoista ja harvennuksista on myös huolehdittava.  

Puun hakkuusta jäävät hakkuutähteet kerätään yleensä hyötykäyttöön ja niitä hyödynnetään polt-

tolaitoksilla energiantuotantoon. Jos hakkuutähteitä ei kerätä talteen vaan ne jäävät maahan, ne 

ovat hiilen lähde. Maahan jäävät hakkuutähteet alkavat lahota, mutta kehittyvän puuston karike-

tuotos ei riitä vielä korvaamaan lahoamisprosessissa vapautuvan hiilen määrää. Hiiltä alkaa siten 

kertyä ilmakehään, vastaavasti kun metsän hiilivarastot pienenevät näiden puuston ja maaperän 

hiilivarastojen muutosten seurauksena. Noin 15 vuoden iässä metsän hiilivarastot alkavat jälleen 

kasvaa, minkä ansiosta ilmakehän hiilimäärä alkaa pienentyä. (Liski ym.) 

Metsäbioenergian tuotannon aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ja -vaikutukset ovat varsin pienet 

eivätkä näin ollen muodostu esteeksi metsäbioenergian tuotannon lisäämiselle. Jos metsäbioener-

gian tuotantoa lisätään tiheimmin asutuilla seuduilla, yksityiskohtaisemmat pienhiukkasselvityk-

set voivat olla tarpeellisia. (Liski ym.) 

Turvemaiden maaperä on hiilidioksidin päästölähde soiden ojituksen vuoksi. Ojitusten aikaan-

saama puuston kasvu tosin vaikuttaa siten, että kokonaisuudessaan suometsät sitovat hiilidioksi-

dia. Pitemmän aikavälin tähtäimellä, vallitsevien olosuhteiden pysyessä, energiapuun poltto tu-

lisi olemaan lähes hiilineutraalia, koska Suomen puuvarannot ja niiden hiilensidontakapasiteetti 

kasvavat koko ajan. Nykyistä suurempi metsäenergian käyttö ei siten vaarantaisi metsien hiilen-

sidontakykyä. (Lepistö Tanja 2015) 
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2.3.2 Raaka-aineiden hankinta 

 

Metsäpolttoaineista eli energiakäyttöön tarkoitetuista puusta ja puutavarasta käytetään yleisesti 

puhuttaessa termiä energiapuu. Energiapuu kuten karsitut rangat, raivauspuu ja päätehakkuualo-

jen latvus- ja oksamassat ovat yleensä ainespuuta mikä ei kelpaa metsäteollisuuden einespuuksi. 

Hakkuualoilta ja tienrakennustyömailta on alettu lisääntyvässä määrin kerätä talteen myös kan-

toja, jotka esimerkiksi aumakuivauksen jälkeen voidaan murskata hakkeeksi. (Motiva.fi (4). 

2015) 

Energiapuun asema varteenotettavana energialähteenä ei ole ollut aina yhtä hyvä. Asenneilma-

piiri energiapuun hyödyntämiseksi on viimevuosien aikana muuttunut aikaisempaa myönteisem-

pään suuntaan. Energiapuun korjuu metsätalouden käyttöön on teollisuudessa nähty myös ima-

gokysymyksenä. (Motiva.fi (4). 2015) Metsähakkeen talteenottoa on saatu tehostettua integ-

roidun korjuun myötä. Integroidulla korjuulla tarkoitetaan sitä, että sekä teollisuuden aines- eli 

kuitupuuta että energiantuotantolaitosten tarvitsemaa energiapuut kerätään samanaikaisesti. Li-

sääntynyt metsähakkeen keräämine tarkoittaa myös lisääntyvää työmäärää metsäkone- ja kulje-

tusyrittäjille. Energiapuun ja etenkin metsähakkeen käyttöä pyritään lisäämään nykyisestä noin 

kaksinkertaiseksi eli 13-15 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä. (Lepistö Tanja 

2015, Heikkinen). 

Suomen kokonaispinta-alasta 60 % on metsämaata. Kuvassa 6 on esitettynä suomen pinta-alan 

jakautuminen. Kuvasta voidaan nähdä että, vain 3 % Suomen pinta-alasta on rakennettua aluetta 

ja maatalouden käytössä on 8 % maamme pinta-alasta. Vaikka Suomea sanotaan järvien maaksi, 

on vesistöjä vain 10 % maamme kokonaispinta-alasta.  

 

Kuva 6: Suomen pinta-alan jakautuminen. (Metsäteollisuus.fi. 2015) 
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Valtaosa puustosta on havupuuta, mäntyä (50 %) ja kuusta (30 %), vain 20 % on lehtipuuta. 

Suomen metsien puumäärän kasvu on ollut 70-luvun alusta lähtien noususuunnassa. Kuvassa 7 

on esitettynä suomen metsien vuotuinen kasvu, kokonaispoistuma ja teollisuuden käyttämän raa-

kapuun määrät vuositasolla 60-luvulta lähtien. Vuosien 1971-1976 välillä metsien puumäärä kas-

voi noin 1 500 milj. m3, vuosien 2009-2015 välillä kasvun on laskettu olevan noin 2 400 milj. 

m3. (Ilmasto-opas.fi (4), Luke.fi. 2015. Metsäteollisuus.fi. 2015).  

  

 

Kuva 7: suomen metsien vuotuinen kasvu, kokonaispoistuma ja teollisuuden käyttämän raaka-

puun määrät (Metsäteollisuus.fi. 2015) 

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan ja kuten edellä olevasta kuvaajasta on havaittavissa, 

Suomen metsät tulevat jatkossa kasvamaan yli 100 milj. m3 vuodessa. Kokonaispoistuman lä-

hennellessä noin 80 milj. kuutiota tarkoittaa tämä sitä, että metsiemme puuston tilavuus kasvaa 

vuodessa noin 20 miljoonalla kuutiolla. Potentiaalia metsien hyödyntämisen lisäämiselle olisi, 

ilman että vaarantaisimme metsien hiilinielun pysyvyyttä. (Luke.fi. 2015.)  Kuvassa 8 on esitetty 

hakkuualat Suomessa vuosien 1970-2012 väliseltä ajalta. Kuvan perusteella voidaan todeta, että 

1990-luvun jälkeen hakkuut ovat lisääntyneet vuosittain, lukuun ottamatta 2010 vuoden tienoilla 

tapahtunutta vuosittaisten hakkuualojen vähenemistä. Hakkuualoista suurin osa on edelleen kas-

vatushakkuita. 
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Kuva 8: Hakkuualat Suomessa vuosina 1970-2012. (Tilastokeskus 2013) 

 

Tulevaisuudessa Lapin alueella toimiessa on kuitenkin otettava huomioon Meri-Lappiin ja Itä-

Lappiin suunnitteilla olevien biojalostuslaitosten mahdollinen toiminnan aloittaminen. Tällä het-

kellä aiheesta käydään vilkasta keskustelua metsäteollisuuden toimijoiden keskuudessa, joista 

osa epäilee etenkin kuitupuun, erityisesti männyn riittävyyttä. Energiapuunhankinta näille suun-

nitelluille biojalostamoille tarkoittaa mahdollisesti myös energiantuotantolaitoksien polttoai-

neenhankintaan muutoksia. 

Keski-Suomeen Äänekoskelle käynnistyvä maailman ensimmäinen niin sanottu uuden sukupol-

ven biotuotetehdas tule tuottamaan monipuolisesti erilaisia biotuotteita (Metsä Group.). Puun 

hankinta Äänekosken tehtaalle tulee siirtymään Keski-Suomesta pohjoisemmaksi, aina Oulun 

korkeudelle saakka. Rovaniemen seutukunnan alueella toimiville energiapuun tarvitsijoille 

puunhankinta tulee siten muuttumaan ja keskittymään mahdollisesti pohjoisemmaksi. 

Kemiin suunnitteilla oleva toisen sukupolven biopolttoaineita tuottava biojalostamo tulisi myös 

muuttamaan raaka-aineiden hankintaa Lapin alueella. Kaidin suunnittelema biojalostamo käyt-

täisi raaka-aineenaan puupohjaisia biomassoja kuten energiapuuta, korjuutähteitä ja metsäteolli-

suuden sivuainevirtoja. Jalostamon on arvioitu tuottavan vuodessa noin 225 000 tonnia toisen 

sukupolven biopolttoainetta. Tehdas toimisi näin malliesimerkkinä puhtaan paikallisen energian 

tuottajasta, joka hyödyntäisi luonnonvaroja kestävästi. (Kaidi.fi. 2016) 

Kemijärvelle suunnitteilla oleva biojalostamo tulisi toimimaan tuottaen uudenlaisia materiaaleja 

ympäristöystävällisesti puuta raaka-aineena käyttäen. Kemijärven biojalostamon tekniikka on 
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vaihdettu BAT-tekniikkaan (Best Available Tecnology). Uuden tekniikan ansiosta tuotantoa on 

mahdollista toteuttaa mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla ja luonnonvaroja sääs-

tävällä tavalla. Biojalostamon on suunniteltu toimivan kiertotalouden periaatteita noudattaen. 

Kaikki mahdollinen materiaali tultaisiin kierrättämään omassa tuotannossa tai yhteistyökumppa-

neiden kanssa. (Boreal Bioref.fi) 

Puuston kiihtyvä kasvu on saanut alkunsa 1950-1980 luvuilla, kun soita alettiin ojittaa metsäta-

louskäyttöön. Samoihin aikoihin myös metsänhoitoa tehostettiin, mikä on nopeuttanut metsien 

kasvua. Kuvassa 9 on esitetty metsänhoidon ja –parannuksen aloja vuosilta 1970-2012. Kuvasta 

voidaan nähdä, että etenkin taimikonhoitotoimet lisääntyivät selvästi 70-80-lukujen aikana, kun 

taas uudisojitukset vähenivät. Viime vuosikymmeninä Suomen metsissä on siten ollut paljon no-

pean kasvun vaiheessa olevia 30-60-vuotiaita puita. Ilmaston vaikutus metsien puuston tilavuu-

den kasvuun on katsottu oleva viime vuosikymmenien aikana vielä melko pientä, mutta sääolo-

suhteiden vaihtelu on kuitenkin yksi merkittävimmistä tekijöistä jotka vaikuttavat puuston kas-

vuun. (Ilmasto-opas.fi ( 2). 2015) 

 

 

Kuva 9: Metsänhoidon ja –parannuksen aloja Suomessa vuosina 1970-2012 (Tilastokeskus 

2013) 
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2.3.3 Prosessointi 

 

Energiantuotantoa varten energiapuuta käsitellään yleisesti hakettamalla tai murskaamalla. Näi-

den toimenpiteiden avulla puuraaka-aineelle saadaan parempi lämpöarvo, mikä selittyy puuhak-

keen ja –murskeen alhaisemmalla kosteuspitoisuudella. Suoraan metsästä energiakäyttöön tule-

vaa haketta kutsutaan haketuspaikasta riippumatta metsähakkeeksi. Metsähake on aina koneelli-

sesti haketettua puuta, jota käytetään teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksissa tai kiinteistökoh-

taisissa puulämmityslaitteissa. Hakettimet ovat periaatteeltaan samanlaisia, käyttövoima voi 

vaihdella eri laitetyyppien välillä. (Motiva.fi (4). 2015) 

Haketettava puu, laitteisto ja puun koko määrittelevät miten haketus on paras toteuttaa. Kuvassa 

10 on esitetty kokopuun korjuun hankinnan organisointi ennen päätymistä polttoon lämpö- tai 

voimalaitokselle. 

 

 

Kuva 10: kokopuun korjuun hankinnan organisointi ennen päätymistä polttoon lämpö- tai voima-

laitokselle. (Laitila ym.) 
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Metsähakkeen haketustapahtuma voidaan sijoittaa hankintajärjestelmän eri vaiheisiin. Metsähak-

keen korjuumenetelmä määräytyy haketuspaikan mukaan joko keskitettyyn tai hajautettuun ha-

ketukseen. Käyttöpaikalle tai terminaaliin keskitetty haketus mahdollistaa suuret vuosituotokset 

sekä koneille korkean käyttöasteen. Käyttöpaikka- ja terminaalihaketusketjuissa metsäkuljetus-

ten ja varastointivaiheen jälkeen puutavara siirretään autokuljetukseen. Toinen tapa puun hake-

tukselle on tienvarsihaketus. Tienvarsihaketuksen jälkeen hake voidaan suoraan kuljettaa lämpö- 

tai voimalaitokselle poltettavaksi. (Laitila ym.) 

 

2.3.4 Loppukäyttövaihtoehdot 

 

Energiantuotannossa polttolaitoksille päätyy monenlaisia puuperäisiä jakeita. Polttoon voi pää-

tyä metsähaketta, tukkipuun keruun sivutuotteena syntyvää metsätähdehaketta, kantohaketta tai 

esimerkiksi sahojen sivutuotteita kuten purua, kutteria tai kuorta. Mustalipeää saadaan puunja-

lostusteollisuuden sellunkeiton sivutuotteena. Mustalipeän poltosta saatava energia hyödynne-

tään sähkön- ja lämmön tuotannossa. (Motiva.fi (5). 2016) 

Metsäteollisuuden sivutuotteina syntyy energiajakeita, joita pystytään käyttämään myös energia-

lähteinä. Merkittävimmät sivutuotteet ovat sellunkeiton sivutuote mustalipeä, puun kuori ja sa-

hanpuru. Nämä on valtaosin hyödynnetty täysimääräisesti jo varsin pitkään teollisuuden omissa 

voimalaitoksissa ja lämpökattiloissa sähkön, prosessihöyryn ja lämmön tuotannossa. Puutuottei-

den ja –rakenteiden hyödyntäminen kierrätyspuuna on myös varsin merkittävässä roolissa. Puu-

tuotteista saadaan tällä tavoin mahdollisimman suuri hyöty, kun vielä elinkaaren lopuksi tuotteet 

voidaan hyödyntää energiana. (Motiva.fi (4). 2015) 

Sahateollisuuden sivutuotteet ovat lisänneet osuuttaan energiantuotannon raaka-aineina. Sahoilla 

syntyvien sivutuotteiden hyödyntäminen on sahan kannattavuuden kannalta merkittävässä ase-

massa, koska sahoilla syntyy sivutuotteita enemmän kuin päätuotteena tehtävää sahatavaraa. 

(Karhunen) 

Sahojen sivutuotteet ovat kuitenkin jääneet eriarvoiseen asemaan muiden biopolttoaineiden rin-

nalla.  Nämä sivutuotteet eivät kuulu vielä täällä hetkellä sähköntuotantotuen piiriin samalla ta-

valla kuin muut puu- ja metsäteollisuuden sivutuotteet sekä metsähake. Puunjalostusteollisuuden 

sivutuotteiden tuotantotuesta on käyty kansallista keskustelua jo usean vuoden ajan, aina siitä 

lähtien kun muutoksia metsähaketukeen tehtiin. Sahateollisuus haluaisi omat sivutuotteensa tuen 
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piiriin. Tällä hetkellä tukipolitiikka on ajanut sahat siihen tilanteeseen, että takapihat alkavat täyt-

tyä purukasoista, koska markkinoita purulle ei enää ole entiseen tapaan. Puru on muodostumassa 

sen tuottajalle menoeräksi eikä yhdeksi ansaintamahdollisuudeksi. 

Puurakentaminen on yksi tapa vähentää yhteiskunnan rakenteiden kehityksen myötä aiheutuvaa 

ympäristön kuormitusta. Rakentaminen lisääntyy maailmanlaajuisesti (Suomen metsäsäätiö), 

kansallisessa tarkastelussa Rovaniemen seutukunta on väestön sijoittumisen kannalta yksi kas-

vuvoittoisista alueista, mikä tarkoittaa myös rakennuskannan lisääntymistä. 

Rakentamisella on suuri ekologinen jalanjälki ja siksi rakentamisessa tehtävillä valinnoilla on 

suuri merkitys ympäristövaikutusten muodostumiseen. Valinnat raaka-aineiden osalta ovat eten-

kin merkittäviä, sillä esimerkiksi Euroopassa rakentaminen kulutta enemmän raaka-aineita kuin 

mikään muu teollisuuden ala. Rakentamiseen käytetyn puuperäisen materiaalin valmistuksen ai-

kaiset ympäristövaikutukset, päästöt ja energiankulutus ovat huomattavasti pienemmät kuin esi-

merkiksi betonin ja tiilen valmistuksessa. Perinteisten rakennusmateriaalien korvaaminen puu-

materiaaleilla säästäisi luonnonvaroja ja vapauttaisi uusiutumattomia luonnonvaroja muuhun 

käyttöön. (Suomen metsäsäätiö) 

Energiantuotannossa käytettävien biomassojen, metsäbiomassa ja turve, polttamisesta syntyy 

polttoprosessissa tuhkaa. Tuhka olisi itsessään pääasiassa jätettä ja sen loppusijoitus aiheuttaisi 

laitoskohtaisia kustannuksia, jos sitä ei pystyttäisi jatkokäsittelemään ja siten käyttämään sekä 

jalostaman muiksi tuotteiksi. Biomassojen käyttö polttolaitosten energianlähteenä mahdollistaa 

lannoitetuotannon. Tuhkalannoitteen valmistus voimalaitoksilla syntyvästä polttojäännöksestä 

edesauttaa myös kiertotalouden toteuttamista. 

 

2.4 Turve 

 

Turve luokitellaan Suomessa hitaasti uusiutuvaksi biomassaksi (GTK.fi 2015), koska sen uusiu-

tumisaika on keskimäärin 2000-3000 vuotta. EU:n tasolla turve kuuluu päästökaupan piiriin kuu-

luviin energialähteisiin (GTK.fi 2015) vaikka sitä ei luokitella varsinaisesti fossiiliseksi poltto-

aineeksi (Turveinfo.fi (2) 2015). Ilmastopolitiikassa turpeen poltosta aiheutuvien päästöjen kat-

sotaan kuitenkin lisäävän ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuutta ja se vuoksi turvetta käsitellään 

samoin kuin fossiilisia polttoaineita. Määrääviä tekijöitä arvioitaessa suon soveltuvuutta energia-

turvetuotantoon ovat suon turvekerrostuman laajuus, paksuus, maatuneisuus ja turvelaji, sekä 
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turpeen fysikaaliset ominaisuudet. Fysikaalisista ominaisuuksista tuhkapitoisuus, kuiva-aineen 

määrä ja lämpöarvo ovat merkittävimpiä tekijöitä. 

Turpeen käytön ilmastovaikutuksista on tehty useampia tutkimuksia niin Suomessa kuin Ruot-

sissakin. Tutkimusten tulokset ovat kuitenkin jonkin verran poikenneet toisistaan ja aiheen ym-

pärillä on siksi esiintynyt paljon keskustelua. Suomen valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT ja 

Ruotsin ympäristötutkimuslaitos IVL ovat tehneet selvityksiä aiheesta vuosien 2006-2007 ai-

kana. Tutkimuksissa laskettiin keskimääräisen jyrsinturvepolttoainetuotannon ympäristöpääs-

töjä. Tutkimuksissa on todettu, että kivihiilen hyödyntämisketjun päästöt olisivat likimain saman 

suuruiset kuin energiaturpeen hyödyntämisketjun kasvihuonekaasupäästöt. Näissä tutkimuksissa 

ei kuitenkaan ole otettu huomioon kuin keskimääräiset jyrsinturvetuotannon päästöt, eikä huo-

mioitu todellista tilannetta, jossa turvetuotantoalueet eroavat huomattavasti toisistaan mm. kari-

kekertymän ja puuston kasvun osalta. (Väisänen ym. 2011) 

Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi turvetuotantoa ja soiden suojelua pyritään sovittamaan yh-

teen ohjaamalla uudet turvetuotantoalueet jo ennestään ihmisen toiminnan seurauksena muoka-

tuille soille eli pääasiassa soille, jotka ovat jo entuudestaan ojitettuja. Turvetuotantoalueiden ve-

det johdetaan esikäsittelyn, yleensä saostuksen kautta vesistöön. Tästä huolimatta vesistöihin 

pääsee jonkin verran kiintoainesta ja ravinteita. Vesistövaikutusten on kuitenkin nykyaikaisilla 

turvetuotantoalueilla todettu jäävän varsin rajallisiksi, esimerkiksi verrattuna ojitettujen talous-

metsien päästöihin. (Turveinfo.fi (2) 2015) 

Suoalueilla toteutettava vesienpuhdistusmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti kullekin turvetuo-

tantoalueelle niiden olosuhteet huomioiden. Valittavan menetelmän tehokkuus, sen edellyttämät 

hoitotoimenpiteet ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet määrittävät sen, mikä menetelmä par-

haiten sopii kunkin alueen vesien puhdistusmenetelmäksi. (Turveinfi.fi (3). 2016) Vesienkäsit-

telyjärjestelmistä pintavalutuskenttä toimii parhaiten ojittamattomilla suoalueilla ja näille alueille 

pintavalutuskenttä onkin ensisijainen vesienpuhdistusmenetelmä (Vapo.fi 2016). Pintavalutus-

kenttä on lähes luonnontilaista suota vastaava suoalue, jossa on suokasvillisuutta. Vesi virtaa 

näillä alueilla luonnollisesti turpeen pintakerroksissa ja näin ollen turvekerros ja muu kasvillisuus 

pidättävät kiintoaineita, lietettä ja liukoisia ravinteita varsin tehokkaasti. (Turveinfi.fi (3). 2016) 

 

Turvetuotannossa olevilta suoalueilta huuhtoutuu vesistöihin humusta, kiintoaineita, rautaa ja 

muita ravinteita. Suoalueilta tuleva kuormitus on suurimmillaan suurten virtaamien aikana. Eten-

kin tulvien ja runsaiden sadejaksojen aikana vesistöön huuhtoutuvien kiintoaineiden määrä voi 
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olla huomattava, tällöin myös maa- ja metsätaloudesta aiheutuvat huuhtoumat ovat suurimmil-

laan. Vastaavasti kunnostusajan kuormitus vesistöihin on suurempi kuin kuormitus turpeen tuo-

tantoaikana. Turvetuotannon vesistöihin aiheuttama kuormitus vaihtelee suuresti vuositasolla 

niin vuodenajoittain kuin alueen sijainnin perusteella. Turvetuotantoalueet ovat usein sijoitettuna 

alueille, missä on myös suometsätaloutta. Metsien kunnostusojitusten aiheuttamat vesistövaiku-

tukset ovat hyvin saman tyyppiset kuin turvetuotannon aiheuttamat vaikutukset. (Vapo.fi 2016) 

 

Energiantuotantoon parhaiten sopiva turve on soiden keski- ja alakerroksissa oleva, pitkälle maa-

tunut ja runsaasti energiaa sisältävä turve. Energiantuotannossa käytetään sekä jyrsin- että pala-

turvetta. Energian kokonaiskulutuksesta turpeen osuus on viime vuosien aikana vaihdellut Suo-

messa vuositasolla 6-7 % välillä. Energiaturvetta on vuodessa käytetty 20-29 TWh verran. Käyttö 

vaihtelee vuotuisen lämmitystarpeen ja sähkömarkkinatilanteen mukaan. Turpeen osuus kauko-

lämmön sekä yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannossa on ollut 17-20 % välillä. Käyttö vaihtelee 

alueittain, kaukolämmityksen osalta turve onkin yleisin polttoaine noin puolessa Suomen maa-

kunnista. (Turveinfo.fi (2) 2015) 

 

Turpeen osuus Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 4-8 %. Suurimmassa osassa sisämaata sekä 

useimmissa länsirannikon kaupungeissa ja taajamissa turvetta käytetään sekä sähkön että läm-

mön tuotannossa. Sisämaan lämmitysvoimalaitoksissa turve on tyypillinen pääpolttoaine, minkä 

rinnalla puuperäisiä polttoaineita käytetään kasvavassa märin. Puupolttoainetta pääpolttoaineena 

käyttävillä polttokattilalaitoksilla turvetta käytetään yleisesti tukipolttoaineena ja täydentämässä 

puupolttoaineiden käyttöä. Turpeenpoltolla pystytään tasaamaan myös puun saatavuuteen ja laa-

tuun liittyviä vaihteluita. Kylmempinä ajanjaksoina turpeella pystytään varmistamaan riittävä 

lämmönkehitys. (Turveinfo.fi (2) 2015) 

 

2.4.1 Ilmastonmuutos 

 

Turvetuotannon merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat tekijät kohdistuvat ilmaan ja 

vesistöihin. Turpeen polton päästöt ilmaan muodostuvat hiilidioksidin lisäksi rikkidioksidista, 

typen oksideista, pölymäisestä tuhkasta ja tuhkaan sitoutuvista raskasmetalleista. Tuotannon 

päästöjä pystytään kuitenkin vähentämään kehittyneiden poltto- ja puhdistustekniikoiden avulla, 

aivan kuten muitakin polttoaineita käytettäessä. Energiayksikköä kohden määritetyt kivihiilen 

poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin pienemmät kuin turvetta poltettaessa. 
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Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa määritellyistä arvoista (Tilastokeskus 

2016). 

Turpeen hiilipitoisuuden ja lämpöarvon perusteella määritettävät ominaishiilidioksidipäästöt 

ovat turpeelle kivihiiltä korkeammat tuotettua energiayksikköä kohden. Vastaavasti puupolttoai-

neiden poltosta aiheutuvien päästöjen katsotaan kuitenkin päästökaupan mukaisessa tarkaste-

lussa olevan nolla. Turpeen käytöstä aiheutuviin ilmastovaikutuksiin liittyen on kuitenkin aikai-

sempien elinkaaritutkimusten perusteella tunnistettu, että ilman turpeen hyödyntämistä turve-

suolta aiheutuvilla päästöillä on merkittävä vaikutus ilmastovaikutuksiin. (Väisänen ym. 2011) 

Turvetuotantoalueet muuttavat paikallista maisemaa ja luontoa. Soiden ojittaminen ja muun kas-

villisuuden poistaminen saavat alueet muuttumaan huomattavasti. (Turveinfo.fi (2) 2015) Tämä 

onkin herättänyt keskustelua mahdollisesta ympäristönpilaantumisesta turvetuotantoalueiden lä-

heisyydessä. 

Ojitetuilta suoalueilta ilmaan aiheutuvat päästöt riippuvat suotyypistä ja käyttötilanteesta. Met-

säojitetut suot sitovat hyvin ilmakehän hiiltä, koska näillä alueilla on paksu turvekerros ja alus-

kasvillisuutta kasvaa runsaasti. Tällaisilta soilta puihin ja muuhun kasvillisuuteen sekä maaperän 

karikekerrokseen ilmakehästä sitoutunut hiili vapautuu korjuuvaiheessa ja aiheuttaa näin suhteel-

lisesti enemmän päästöjä kuin ojittamattomat ja vähemmän aluskasvillisuutta omaavat suoalueet.  

Pohjaveden pinnan aleneminen ojitetuilla soilla vaikuttaa hiilidioksidi (CO2) päästöjen syntymi-

seen, kun turpeen hapellisen pintakerroksen paksuuden kasvaessa aerobinen eli hapellisissa olo-

suhteissa tapahtuva hajoaminen lisääntyy. Tämä vaikuttaa siten vapautuvien kasvihuonekaasu-

päästöjen määrään. (Väisänen ym. 2011) 

Maan pinta on paljaana koko tuotannon ajan, sillä enne turvetuotannon aloittamista puut, alus-

kasvillisuus ja maanpinnan karikekerros on poistettava. Turvekerros vapauttaa koko ajan kasvi-

huonekaasuja, mitä jäljelle jäänyt kasvillisuus ei kykene sitomaan. Tämän vuoksi turvetuotannon 

päättymisen jälkeen alue on metsitettävä mahdollisimman nopeasti, jotta hiilinielujen määrä saa-

daan palautettua ja siten pienennettyä ilmastovaikutuksia. Ohentunut turvekerros parantaa met-

sän tuottavuutta, mikä lisää hiilen sidontaa kasvavaan biomassaan, mutta jäännösturve jatkaa 

kuitenkin vielä turveperäisten päästöjen vapauttamista. (Väisänen ym. 2011) 
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2.4.2 Raaka-aineiden hankinta 

 

Turvetuotantoa on Suomessa noin 130 kunnan alueella. Eniten turvetuotantoa on Pohjois-Suo-

messa, Oulun ja Lapin läänien osuus turvetuotannosta on yli 40 %. (Turveinfo.fi (2) 2015) Suo-

men turvemaista, joita on noin 9,2 miljoonaa hehtaaria, noin kolmasosa on käyttämättömänä jou-

tomaana. (GTK.fi 2015) Suurimmat turpeen energiavarat ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kai-

nuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Kuvassa 11 on esitettynä turvetuotantoalueet ja turve-

maiden kokoluokka. 

 

Kuvat 11: Turvetuotantoalueet ja turvemaiden kokoluokka. (GTK, (2)) 
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Luonnontilainen suo sisältää vettä maatumisasteesta ja turvelajista riippuen 85-95 % turvemas-

san painosta. Painovoimaan perustuvan ojituksen ansiosta suon vesipitoisuus pienenee rahka-

soilla 2,5-3 % ja sarasoilla jonkin verran enemmän 3,5-5 %. Suomen potentiaaliset turvevarat ja 

turvetuotantoon soveltuvan alan osuus koko suoalasta on esitetty kuvassa 12. 

 

 

Kuvat 12: Suomen potentiaaliset turvevarat ja soveltuvan alan osuus koko suoalasta. (GTK, (3)) 

 

Voimalaitoksille toimitettavan energiaturpeen kosteuspitoisuus riippuu turvetyypistä, jyrsintur-

peessa kosteutta on 47-51 % ja palaturpeessa 37-42 %. Luonnonkuivaus on halvin tapa turpeen 
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kuivattamiseksi, missä käytetäänkin hyödyksi suoraan aurinko- ja tuulienergiaa. Normaaliolo-

suhteiden vallitessa turpeen kuivatus ja varastoon korjuu tapahtuu touko-elokuun aikana. (Tur-

veteollisuusliitto.fi. 2015) Sateisina kausina korjuun aloittaminen voi kuitenkin pitkittyä, sillä 

turpeenkorjuu ei onnistu märissä olosuhteissa. Sateisina kesinä tuotantomäärät saattavatkin jäädä 

huomattavasti kuivia kesiä alhaisemmiksi, mikä on puolestaan aiheuttanut joinakin vuosina toi-

mitusvarmuusongelmia (Turveinfo.fi (2) 2015). Turve varastoidaan suolle, josta sitä kuljetetaan 

käyttöpaikoille joko rekka-autolla tai joissain tapauksissa myös junalla (Turveteollisuusliitto.fi. 

2015).  

Yleisimmät käyttömuodot Suomen turvemailla ovat maa- ja metsätalous, soiden suojelu ja tur-

vetuotanto (GTK.fi 2015). Hyödynnettävissä olevien turvemaiden riittävyys ei rajoita turpeen 

käyttöä, sillä vain alle 1 % turvemaista on turvetuotannossa. (GTK.fi 2015) Turpeeksi luokitel-

tavan maalajin orgaanisen aineen osuus on oltava kuivamassasta vähintään 75 %. Turpeen muo-

dostuminen on geologinen prosessi, joka kerran liikkeelle lähdettyään jatkuu itseään ruokkivana 

prosessina. Eri alueilla muodostuvat turvekerrostumat ovat erityyppisiä, koska turpeen koostu-

mus vaihtelevat suuresti kasvilajikoostumuksen ja maatumisasteen mukaan. (Turveinfo.fi (2) 

2015) Turvemaiden käyttö Suomessa on esitetty kuvassa 13. 

 

Kuva 13: Turvemaiden käyttö suomessa. (GTK, (4)) 

 

Ojittamaton 
32,7 %

(3,01milj. ha)

Suojelu 12,3 %
(1,13 milj. ha)

Turvetuotanto 
0,7 %

(0,06 milj. ha)
Maatalous      

2,7 %
(0,25 milj. ha)

Metsätalous 
51,7 % 

(4,76 milj. ha)
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Metsätalouden käytössä olevia metsäojitettuja soita on noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 51,7 

% Suomen soista, suojeluohjelmien piiriin kuuluu noin 1,1 miljoonaa hehtaaria (12,3 %). Maa-

talouskäyttöön soita on aikanaan raivattu 0,7 miljoonaa hehtaaria, joista suurin osa on kuitenkin 

metsitetty uudelleen siinä määrin, että turvemaita on nykyään enää noin 0,3 miljoonaa hehtaaria 

maatalouden käytössä (2,7 %). Aktiivialana turvetuotantoon valjastettua suota on noin 0,06 mil-

joona hehtaaria eli noin 0,7 % koko Suomen turvemaista. (GTK.fi (1). 2015) Merkittävistä tur-

vevarannoista huolimatta turpeen käytön haasteena on turvetuotannon rajallisuus. Luvanhaku-

prosessit uusille turvetuotantoalueille eivät ole edenneet kysynnän viimeaikaista kehitystä vas-

taaviksi. Tämänhetkisen turvetuotannon kysynnän mukaan uusia turvesoita olisi seuraavan 10 

vuoden aikana otettava käyttöön jopa 50 000 hehtaaria, jotta vanhat, tuotannosta poistuvat tur-

vetuotantoalueet saataisiin korvattua uusilla. (GTK.fi (1). 2015)  

Maankäyttömuodolla on todettu olevan vaikutusta turvetuotannon vesistöpäästöihin, esim. pel-

tokäytössä aikaisemmin olleilta alueilta voi vapautua poikkeuksellisen paljon ravinteita vesistön, 

jos alue otetaan turvetuotantoon, ravinteita vapautuu myös, jos alueelle on tehty aikaisemmin 

metsälannoitusta. Vesienkäsittelytekniikoiden osalta pintavalutuskentät tulisi perustaa ojittamat-

tomille alueille, mikä on haasteellista, kun turvetuotantoa ohjataan kuitenkin ojitetuille alueille.  

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt tutkimusta muun muassa soiden tuotantoedellytyk-

sistä. GTK:n tekemien turvevara-arvioiden perusteella turpeen tuotantoedellytykset paranevat 

sen mukaan mitä paksumpi turvekerrostuma on kyseessä. Turvetuotannon yleisenä paksuusedel-

lytyksenä pidetään yli 1,5 metrin turvepaksuutta. Turvetuotantoa harjoitetaan peruskuivatetuilla 

alueilla noin metrin syvyiseltä alueelta. Tuotantosuo paksuusedellytykset vaihtelevat suon poh-

jamaalajin ja pohjan topografian perusteella. Tasainen hiekkapohja mahdollistaa tuotannon mi-

neraalimaahan saakka, sen sijaan lohkareisella moreenipohjalla tai koneita kannattamattomalla 

savikkopohjalla tuotanto mineraalimaahan saakka ei ole mahdollista. (GTK.fi (1). 2015) 

 

2.4.3 Prosessointi 

 

Turvetuotanto on ympäristöluvan alaista toimintaa, millä seurataan ja ohjataan toimintaa jatku-

vasti (Turveinfo.fi (2) 2015). Soiden ja turvemaiden käyttöä ohjataan lukuisilla säädöksillä ja 

sopimuksilla, sekä suomaiden käyttöä ohjaavilla linjauksilla. Turvetuotantoon sovellettavaa ym-

päristölainsäädäntöä ovat: 
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 Ympäristönsuojelulaki 

 YVA-laki ja -asetus 

 Vesilaki ja -asetus 

 Jätelaki ja -asetus ja muut määräykset 

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

 Meluntorjuntalaki 

 Ympäristövahinkolaki 

 Kemikaalilainsäädäntö 

 Maa-aineslaki 

 Muinaismuistolaki 

 Rikoslaki 

 

Ohjauskeinojen tarkoituksena on edistää soiden käyttöä sekä vaikuttaa soiden ja turvemaiden 

käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen hallintaan. Niillä avulla pyritään ohjaamaan myös eri-

laisten käyttömuotojen sijaintia. Vesiensuojelu sekä suoluonnon tilan turvaamisen linjaukset ja 

ohjauskeinot koskevat kaikkia suoalueita sekä kaikkia turvemaiden käyttömuotoja. Turvetuotan-

non eri toimialoja ja niistä saatavien tuotteiden markkinakohtelua sekä energiantuotannon huol-

tovarmuutta ohjataan erilaisten ohjauskeinojen avulla. (Turveinfo.fi. 2015) 

Turvetuotantoa käsittelevässä ympäristöluvassa määritellään muun muassa menetelmä, jolla tur-

vetuotantoalueen kuivausvedet on käsiteltävä. Ympäristöluvassa on määrättynä myös soiden val-

misteluun ja jälkitoimenpiteisiin liittyviä säädöksiä. Ympäristöluvan saaminen edellyttää, ettei 

toiminnasta aiheudu merkittävää haittaa turvetuotantoalueen alapuolisten soiden tilaan. Laajoille, 

yli 150 hehtaarin turvetuotantoalueille on tehtävä myös ympäristövaikutusten arviointi eli tuo-

tantoalueen käyttöönotto arvioidaan niin sanotulla YVA-menettelyllä. Alla olevassa kuvassa 14 

on esitettynä turvetuotantoalueen selvitys- ja lupaprosessien vaiheet. (Turveinfo.fi. 2015) 
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Kuva 14: Turvetuotantoalueen selvitys- ja lupaprosessien vaiheet. (Turveinfo.fi. 2015) 

 

Aluehallintovianomainen käsittelee lupahakemuksen, josta muun muassa hankkeen vaikutusalu-

een asukkailla on tilaisuus esittää muistutuksia tai mielipiteitä. Lupaprosessista riippuen tuotan-

toalueen käyttöönotto voi kestää jopa 15-20 vuotta. (Turveinfo.fi. 2015) 

Turvetuotannossa raaka-aineen hankintaan on useita menetelmiä. Käytettävä menetelmä riippuu 

muun muassa tuotettavan turpeen tyypistä, on kyseessä jyrsin- vai palaturve, sekä tuotantoalueen 

koosta. Yhteistä eri korjuumenetelmille on, että niissä kaikki hyödynnetään traktoria vetoko-

neena. Tällä hetkellä käytössä olevia menetelmiä on yleisellä tasolla viisi; hakumenetelmä, imu-

vaunumenetelmä, kokoojavaunumenetelmä, karheen siirtomenetelmä sekä palaturpeen tuotanto. 

Tuotantomenetelmät ovat yksi turvetuotannon aktiivisen kehitystyön alaisista asioista. Turpeen 

tuotannosta ja kuljetuksesta vastaa Suomessa paikalliset turveyrittäjät. Yrittäjät tuottavat turvetta 

joko omiin nimiinsä tai suuremmille turveyhtiöille, Vapo:lle tai Turveruukille. Ohessa on koot-

tuna yleisimmin käytössä olevien turpeenkeruumenetelmien vaiheet. (Turveinfo.fi 2015) 

 

Hakumenetelmä 

Jyrsintä - Suon pinnasta irrotetaan noin 20 mm:n turvekerros (jyrsös). Turvelaadusta riippuen 

käytetään aktiivista pyörivällä terällä varustettua tai passiivista viiltävillä terillä varustettua jyr-

sintä. Jyrsintävaiheessa turpeen kosteus 70-80 %, joka pyritään vähentämään. 40 %:iin. 
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Kääntäminen - Jyrsös käännetään 1-3 kertaa kuivumisen aikana, joka kestää lämpötilasta, ilman 

kosteudesta, tuulesta ja turvelaadusta riippuen n. 2 vrk. Tuotantokauden aikana tuotetaan 15-20 

satoa (= yhdellä jyrsinnällä irrotettava turvemäärä). Tuotantoaika touko-elokuu. 

Karheaminen - Sopivan kuivuusasteen saavuttanut turve karhetaan viivotinkarhaajalla keskelle 

n.20 m levyistä sarkaa. Karhe on n. 40x60 cm (KxL) ja saran pituinen penkere. 

Kuormaus - Karhe kuormataan viereiselle saralle jyrsinturpeen kuormaajalla, minkä jälkeen 

sarka on valmis uudelleen jyrsittäväksi. Perävaunut n 30-70 m3. 

Aumaus - Turve kuljetetaan perävaunuilla aumaan eli varastoon. Yhdessä aumassa voi olla 

useita kymmeniä tuhansia kuutioita turvetta ja aumoja on tuotantoalueella yleensä useampia. 

Valmis auma peitetään muovilla turpeen laadun säilyttämiseksi. Auma sijaitsee autolla liiken-

nöitävän tien varressa. 

 

Imuvaunumenetelmä 

Jyrsintä ja kääntäminen samalla tavoin kuin hakumenetelmässä. 

Kokoaminen - Imukokoojavaunulla, minkä toimintaperiaate vastaa pölyimuria. Puhaltimella 

tehdään säiliöön alipaine, jonne turve imetään imuputkella suunnimien kautta. Puhaltimiin voi-

daan asentaa myös irtopölyn leviämisen estävä suodatin. 

Aumaus - Turve siirretään aumaan sammalla vaunulla keruun jälkeen. Turve puretaan joko au-

man päälle tai viereen kts. hakumenetelmä. 

 

Kokoojavaunumenetelmä 

Jyrsintä ja kääntäminen samalla tavoin kuin hakumenetelmässä. 

Karheaminen ja Kokoaminen - Karheaminen tapahtuu joko hakumenetelmän tapaan tai ko-

koamisen yhteydessä keräily-yksikön keulassa olevalla V-mallisella etukarheejalla, jonka avulla 

turve kootaan traktorin pyörien väliin. Laitteen joustava harjapohja kerää turpeen tarkasti talteen 

tuotantoalueen pinnasta. Karheelta turve kootaan kokoojavaunun säiliöön vaunu takaosan kola-

kuljettimella. 
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Aumaus - Turve siirretään samalla vaunulla ja puretaan joko auman päälle tai viereen, kts haku-

menetelmä 

 

Karheen siirtomenetelmä 

Jyrsintä, kääntäminen ja karheaminen samalla tavoin kuin hakumenetelmässä. 

Turve varastoidaan kentällä yhdelle saralle koko saran mittaiseen aumaan, siirtämällä traktorin 

vetämällä hihnakuormaajalla sara aina seuraavalla saralla olevan karheen päälle, siirto voidaan 

toistaa 4-6 kertaa. Sama toistetaan toiselta puolelta siten, että keskelle muodostuu auma, johon 

on kerätty 8-12 saran turve. Näitä keräilykertoja eli satoja on 15-20 kesässä. Talvitoimituksiin 

soveltuva menetelmä, koska aumat eivät sijaitse ajoteiden varrella. Poiskuljetusta varten on ra-

kennettava talvitie. 

 

Palaturpeen tuotanto (lieriöinä tai nauhana, halkaisija 40-70 mm) 

Jyrsintä - Palannostokoneella 30-50 cm syvyydeltä leikkuuterillä varustetulla nostokiekolla tai 

nostoruuvilla. Turpeen jyrsintäkosteus yli 80 %. Nostokone muokkaa massan noston yhteydessä 

ruuvimuokkaimella sekä puristaa ja muotoilee sen suuttimien kautta paloiksi. 

Kääntäminen - Paloja kuivataan 1-2 vk, jonka jälkeen niitä käännellään 1-2 krt. Tavoitteena 35 

% kosteuspitoisuus. 

Karheaminen - Keruu samalla tavalla kuin hakumenetelmässä. Palat ajetaan karheelle traktorin 

työntämällä karheejalla, jossa olevat pyörivät muovikiekot erottelevat palaturpeen seassa olevan 

hienoaineksen pois. 

Kuormaus - Karheella olevat palat kuormataan hihnakuormaajalla, jossa on seula, traktorin ve-

tämään perävaunuun. 

Aumaus - Palaturve kuljetetaan tienvarsiaumoihin. Aumaus tehdään yleensä kaivukoneella. 
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2.4.4 Loppukäyttövaihtoehdot 

 

Tuotannosta poistuvat turvetuotantoalueet pyritään metsittämään mahdollisimman nopeasti toi-

mina lopettamisen jälkeen. Turpeenpoltossa syntyvää tuhkaa voidaan käyttää muun muassa maa-

rakentamisessa, lannoitteena tai tuhkan laadusta ja ominaisuuksista riippuen esimerkiksi asfaltin 

ja betonin lisäaineena, sekä kompostoinnin pH:n säädössä. Puu- ja turvetuhkien hyötykäyttöä 

happamien vesien kuten turvesoiden valumavesien neutraloinnissa on selvitetty. Tuhkien lannoi-

tekäyttöä varten tarvitaan ainoastaan ilmoitus EVIRA:lle (Elintarviketeollisuusvirasto), kuten 

myös maanrakennuskäyttöön käytettävästä tuhkasta, jos tuhkan laatu täyttää MARA-asetuksen 

(Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa) vaatimukset. 

(Napapiirin Energia ja Vesi Oy. 2016) 

Turve- ja seospolton tuhkien hyötykäyttöä hankaloittavia tekijöitä ovat kuitenkin tuhkan 

hyötykäytölle asetetut raja-arvot, sekä̈ polttoaineen laadunvaihtelut. Esimerkiksi kivihiilen pol-

tossa syntyvät tuhkat ovat tasalaatuisempia, joten kivihiilituhkan hyötykäyttö̈ on tällöin helpom-

paa. Hiilen poltosta syntyvää tuhkaa ei voida kuitenkaan käyttää lannoitteena. Tuhkat luokitel-

laan jätteeksi, ellei niitä ole tuotteistettu esimerkiksi ympäristöluvalla ja REACH-rekisteröin-

nillä. Suosiolan voimalaitoksella syntyvät tuhkat on REACH-rekisteröity ja tuhka tuotteistetaan 

vasta rakeistus prosessin jälkeen. Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä toimiva rakeistamo on 

luvitettu jätteenkäsittelylaitokseksi. (Napapiirin Energia ja Vesi Oy. 2016) Erityisesti yksityisten 

kaatopaikkojen ja tuhkien siirtyminen jäteverolain piiriin vuoden 2011 alussa, on lisännyt yritys-

ten kiinnostusta tuhkien hyödyntämiseen. 

Hyötykäytön edistäminen edellyttää kuitenkin usein tuhkien käsittelyä̈ ja jatkojalostusta ennen 

kuin niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoitekäytössä. Lisäksi haastetta tuhkien käytölle ja 

varastoinnille aiheuttaa se, että tuhkia syntyy eniten yleensä talvikuukausina, jolloin energian 

tuotanto on suurempaa. Hyötykäyttöön menevän tuhkan kysyntä on kuitenkin, etenkin maara-

kentamisen osalta kesä̈ kuukausina, jolloin talvikuukausien aikana ilmenee tarve tuhkan varas-

toimiseen. Tuhkalannoitus voidaan sen sijaan tehdä sekä talvella että kesällä. Tuhkien maanra-

kennushyötykäyttöön liittyy kuitenkin lupa- tai ilmoitusmenettely. Maanrakennuskäytössä tuh-

kien välivarastointi pitäisi pystyä aloittamaan hyvissä ajoin ennen kohteen aloitusta. (Pekkala 

2012) 
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Oulun yliopistossa vuonna 2011 tehdyn väitöstutkimuksen mukaan puu- ja turvetuhkan käytön 

katsottiin olevan eduksi energiapuuta kasvatettavien metsiköiden alkuvaiheen lannoitteena tur-

vetuotantokäytöstä vapautuneilla suoalueille. Työssä tutkittiin puu- ja turvetuhkan vaikutuksia 

turvetuotannosta poistuneiden suoalueiden kasvittumiseen. Tutkimuksessa todettiin kaikkien 

lannoitteiden nopeuttaneen merkittävästi kasvillisuuden muodostumista paljaan suopohjan alu-

eelle ja etenkin tuhkalannoitetulle alueelle paljaan ja irtonaisen turvemaan pintaa sitomaan todet-

tiin muodostuvan runsaita pioneerisammlten kasvustoja. (Huotari 2011) 

 

 

3 BIOMASSAN JA TURPEEN KESTÄVYYSNÄKÖKULMIEN 

TARKASTELUA 

 

Bioenergian kestävälle käytölle ei vielä tällä hetkellä ole sen käyttöä koskevia kriteerejä. Kritee-

rien valmistelu ja alustava esitys uudesta kiinteät biomassat huomioivasta direktiivistä ovat kui-

tenkin jo EU-tasolla käynnissä. Bioenergian käytön edistämiseksi on nähty tarpeelliseksi, että 

kestävyyskriteerit määritellään. Euroopan komission työohjelmassa oli asetettu tavoite vuodelle 

2016 kiinteän biomassan kestävyyskriteerien valmistelulle, nestemäisille biobiopolttoaineille 

nämä kriteerit ovat jo olemassa. 

Edellisen komission aikana aloitettiin valmistelu kriteerien asettamiseksi myös kiinteille biopolt-

toaineille. Kesällä 2014 julkaistussa komission epävirallisessa raportissa todettiin, että biomas-

san käytön lisääminen kestävästi 2020-luvulla edellyttää tiettyjen ongelmakohtien seurantaa ja 

tarkempaa selvitystä. Puun tulisi pitää ensisijaisesti materiaalikäytössä, eikä metsäenergian tuo-

tannon lisääminen saisi vaarantaa puun ensisijaista käyttötarkoitusta. Metsänhoidon kestävyyden 

katsotaan täyttävän nykyisillä toimilla, joskin ilmastovaikutukset tuotanto- ja logistiikkaproses-

sien osalta vaativat vielä varmistusta. (Energia.fi (1)) 

Euroopan komissio julkaisi 2.12.2016 uusiutuvan energian (RED 2) direktiiviä koskevan esityk-

sen, jossa hälvennetään bioenergian käytön epävarmuutta ja annetaan mahdollisuus bioenergian 

käytön lisäämiselle. Komission esitys sisältää esityksen yhteisistä raameista kiinteille, nestemäi-

sille ja kaasumaisille biomassoille. Esityksellä pyritään näin varmistamaan bioenergian kestä-
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vyys. Euroopan komissio julkaisi esityksen ns. EU:n talvipaketin osana. Esityksen myötä kiin-

teille, nestemäisille ja kaasumaisille metsäbiomassasta valmistetuille polttoaineille tulisi yhte-

näiset kestävyyskriteerit ja menettelytavat kestävyyden todentamiselle. Esitys ei aiheuttaisi es-

teitä eri biomassajakeiden käytölle, mikä tarkoittaisi sitä, että bioenergian käyttöä kaikissa sen 

muodoissa voitaisiin EU:n alueella lisätä tavoitteiden mukaisesti. Direktiivin voimaanastuminen 

tulisi tapahtumaan sen jälkeen, kun valmistelut jäsenmaiden neuvoston ja Euroopan parlamentin 

käsittelyssä ovat valmistuneet. (2016/0382 (COD)) 

Metsäenergian kestävyyskriteerit ovat erittäin tärkeässä roolissa energia-alan kannalta, sillä ne 

määrittelevät, mitkä jakeet metsäenergiasta voidaan laskea uusiutuviksi energiaksi ja mille osalle 

voidaan myöntää tuotantotukea. Kriteerien todentamisesta voi kuitenkin aiheutua tuotanto-osa-

puolille hallinnollinen taakka, mikä voi rajoittaa metsäenergian saatavuutta. (Energia.fi (1)) Tä-

män todentamisongelman toivotaan poistuvan uuden RED2-direktiivin valmistumisen ja lopul-

lisen voimaanastumisen myötä.  

Kestävyyskriteerien tarve on todettu, koska bioenergian ilmastovaikutuksista on alettu käydä vil-

kasta tieteellistä keskustelua (Energia.fi (1)). Tilannekuvasta ja esimerkiksi tarkasteluajanjakson 

pituudesta riippuen joidenkin biomassojen energiakäytön ympäristövaikutukset on katsottu vas-

taavan fossiilisien energialähteiden käyttöä tai ettei energiakäyttö olisikaan välttämättä hiilineut-

raalia (Energia.fi (1)). EU on osaltaan aktiivisessa roolissa kestävyysnäkökulmien määrittämi-

sessä ja myös merkittävässä osassa päivittämässä LULUCF-sektorin eli metsien ja maankäytön 

hiilinielujen ja –päästöjen tavoitteita ja laskentaa. EU:n sisällä tapahtuvan päätöksenteon rinnalla 

maakohtaiset yksilölliset menettelytavat ovat mahdollisia. Esimerkiksi metsän hiilitaseessa ta-

pahtuvat muutokset on mahdollista huomioida LULUCF-sektorin jäsenmaakohtaisessa tarkaste-

lussa, jolloin niistä niiden huolehtiminen päästökaupan yhteydessä ei olisi enää tarpeellista. 

(Energia.fi (1)) 

Energiateollisuuden näkemys on, että bioenergian kestävyys on pystyttävä osoittamaan ja var-

mistamaan, jotta sen toiminnan uskottavuus vahvistuisi. Kestävyyskriteerien tulisi siten koskea 

kaikkea puunkäyttöä, ei vain energiakäyttöön menevää biomassaa. Kriteerit tulisi määrittää kui-

tenkin siten, ettei uusiutuvan energian lisäämistä vaikeutettaisi tarpeettomasti tai lisättäisi byro-

kratiaa kotimaisen puun hankinnassa. Energiateollisuus on katsonut, että suomalaisen biomassa 

käytön kestävyys varmistettaisiin tehokkaimmin jo käytössä olevin keinoin lainsäädännön, ser-

tifioinnin ja maankäyttösektorin päästökirjanpidon avulla. (Energia.fi (1)) 
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Valtioneuvosto esitteli 24.11.2016 selonteon koskien kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. 

Strategiassa on kuvattu toimet, joilla Suomi aikoo toimeenpanna EU-tasolla sovitut toimet pääs-

töjen vähentämiseksi ja energiajärjestelmien kehittämiseksi. Strategian lähtökohtana on ollut löy-

tää riittävät ja kustannustehokkaat keinot Suomen kansallisen tasot tavoitteiden saavuttamiseksi, 

ja jossa samaan aikaan otettaisiin huomioon Suomen runsaat biomassavarannot. Strategia tulisi 

kasvattamaan Suomen bioenergian käyttöä n. 35 % vuoden 2015 tasolta. Uusiutuvien biopoltto-

aineiden käytön osuus pyritään strategian mukaan kasvattamaan yli 30%:iin vuoteen 2030 men-

nessä koko Suomen energiankulutuksesta ja yli 80% uusiutuvien energialähteiden käytöstä. 

(TEM 2016) 

 

3.1 Biopolttoaineiden käyttöä koskevat lait ja asetukset 

 

RES-direktiivi 

RES-direktiivi on EU:n parlamentin ja neuvoston asettama ohjeistus uusiutuvista energialäh-

teistä peräisin olevan energiankäytön edistämiseksi (2009/28/EY). Direktiivin mukaan vuoteen 

2020 mennessä EU:n alueella uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus loppukulu-

tuksesta olisi nostettava 20 prosenttiin ja liikenteessä käytettävän energian loppukulutuksesta 10 

prosenttia tulisi olla peräisin uusiutuvista energialähteistä (Energiavirasto.fi (B)) 

RES-direktiivi määrittelee ehdot kaikille biopolttoaineille ja bionesteille, jotka lasketaan mukaan 

kansallisiin tavoitteisiin tai niille jotka ovat saaneet taloudellista tukea. Direktiivin ehtona on, 

että biopolttoaineiden tulee olla kestävästi tuotettuja sekä kestävyyskriteerien mukaisia. Suo-

messa biopolttoaineiden – ja nesteiden kestävyys on osoitettava sitä koskevan lain, kestävyys-

lain, mukaisesti. Viranomaistehtäviä ja kestävyyslain noudattamista valvoo Energiavirasto. 

Energiaviraston tehtäviin kuuluu muun muassa antaa hyväksyntä kestävyyslain mukaisille to-

dentajille, hyväksyä toiminnanharjoittajien kestävyysjärjestelmät ja antaa lain mukainen ennak-

kotieto siitä hyväksytäänkö biopolttoaineen tai bionesteen raaka-aine jätteeksi, tähteeksi, syötä-

väksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi. (Energiavirasto.fi (A)) 

RES-direktiivissä asetetaan kriteerit biopolttoaineille ja bionesteille, joiden mukaan niiden voi-

daan katsoa olevan tuotettu kestävällä tavalla. Jotta biopolttoaineet ja bionesteet voidaan ottaa 

lukuun direktiivissä asetetuissa kansallisissa tavoitteissa sekä uusiutuvan energian kansallisissa 
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velvoite- ja tukijärjestelmissä, niiden tulee täyttää direktiivissä säädetyt kestävyyskriteerit (Ener-

giavirasto.fi (B)).  

 

Kansallinen kestävyyslaki - Laki biopolttoaineista ja bionesteistä 

Biopolttoaineita ja bionesteitä koskeva laki (393/2013) astui voimaan heinäkuun alusta 2013. 

Lailla saatetaan yhteen Suomen lainsäädäntö ja RES-direktiivin mukaiset, biopolttoaineita ja bio-

nesteitä koskevat kestävyyskriteerit. Laissa määritellään kansalliset menettelyt kestävyyden 

osoittamiseksi ja määritellään Energiavirastolle osoitetut viranomaistehtävät ja –valtuudet sekä 

seuraamukset lainnoudattamisen rikkomisesta. Lain mukaan Energiamarkkinavirasto valvoo lain 

noudattamista sekä hoitaa muita laissa säädettyjä tehtäviä. Toiminnan yleinen ohjaus, seuranta 

ja kehittäminen kuuluvat puolestaan työ- ja elinkeinoministeriölle. (393/2013) 

 

Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit 

EU on asettanut biopolttoaineille kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämista-

voitteet. Biopolttoaineiden on täytettävä niille asetetut kriteerit, jotta ne voidaan laskea mukaan 

biovelvoitteisiin. Valmisteverotuksessa biopolttoaineiden vähäpäästöisyydestä saavutettava 

hyöty on mahdollista saada vain jos kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennysta-

voitteet täyttyvät. EU velvoittaa toimijoita, jotka tuovat biopolttoaineita markkinoille raportoi-

maan muita jäsenvaltioita vaatimusten täyttymisestä. EU-komissio saa puolestaan raportin muilta 

jäsenvaltioilta. (Oil.fi) 

Kestävyyskriteerien globaali yhdenvertaisuus olisi tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Bio-

polttoaineteollisuuden lisäksi samoja raaka-aineita käyttäviä muita teollisuudenaloja eivät koske 

vielä samat kriteerit, vaikka ne kuluttavat samoja raaka-aineita, mutta paljon merkittävämpiä 

määriä. Kiertotalous-ajattelu on enenevässä määrin lisääntymässä, mikä tarkoittaa sitä, että yhä 

useammin toisen jäte on toisen raaka-aine. Samasta raaka-aineesta valmistettavien erilaisten te-

ollisten tuotteiden yhdenvertaisuus olisi turvattava lainsäädännöllisellä tasolla. Tärkeää olisi, että 

tuotteiden joutuminen keskenään eriarvoiseen asemaan lainsäädännöllisten rajausten takia estet-

täisiin. Tällöin kaikki jäte- ja tähdemateriaaliin pohjautuva valmistus voitaisiin katsoa kierrä-

tykseksi. 
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Nestemäisiä biopolttoaineita koskevat RES-direktiivin mukaiset kestävyyskriteerit koskevat kas-

vihuonekaasupäästövähennystä, biologista monimuotoisuutta, maankäytön muutosta, turvemai-

den kuivattamista sekä maatalouden raaka-aineita. 

 

Metsähakesähkön tuotantotuki 

Metsähakesähkön tukea maksetaan laissa määritellyn tavoitehinnan ja sähkön markkinahinnan 

erotuksena tai päästöoikeuden markkinahinnan ja turpeen veron perustella. Sähkön tuottaja osal-

listuu sähkömarkkinoille ja saa siten tuloa tuottamansa sähkön myynnistä sähkön markkinahin-

nan mukaisesti.  Syöttötariffijärjestelmään hyväksytään vain uusia voimalaitoksia, jotka eivät ole 

jo aikaisemmin saaneet muita valtiontukia, mutta nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske met-

sähakevoimalaitoksia. 

Hallitus antoi 29.1.2015 eduskunnalle esityksen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön 

tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Eduskunta hyväksyi lakiesityksen hakesähkön tuo-

tantotuen muutoksesta maaliskuun 9. 2015 (Valtioneuvosto. 2015) ja lakimuutos annettiin 

20.3.2015. Lakimuutos tarkoittaisi siitä, että hakesähkön tuotantotuki tulisi nousemaan noin 13 

%, nykyisestä 15,9 eurosta 18 euroon megawattitunnilta (€/MWh) vuoden 2016 alusta. (Finlex. 

2015) Metsähakesähkön tuen kohdentamine tulisi toteumaan siten, että 100 %:n tukikelpoisia 

puun osia olisivat kaikki oksat ja latvukset, pienpuun hakkuukohteiden rungot, kaikki kannot 

sekä juurakot. (Mäki Olli. 2015) Pienpuun hakkuukohteissa tukikelpoisia ovat metsät, joissa kas-

vamaan jäävän puuston keskiläpimitta on vähintään 16 cm. (Mäki Olli. 2015) Tuotantotuki pu-

toaa 60 prosenttiin, jos hake on valmistettu jalostukseen soveltuvista puunosista järeän puun hak-

kuukohteelta. Järeän puun hakkuukohteiksi luokitellaan kohteet, joissa metsälaissa tarkoitettu 

uudistushakkuu tai kasvatushakkuu on tehty, kasvatushakkuun jälkeen metsikön katsotaan oleva 

vähintään varttunutta kasvatusmetsää. (HE 360/2014) 

Järeän puun tukirajaus tulee sisältymään uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotanto-

tukea koskevaan lakimuutoksen, jonka valtioneuvosto esitti vahvistettavaksi presidentinesitte-

lyssä 20.3.2015 samaan aikaan kuin metsähakkeen käyttöä koskevan lakiesityksen. Kun Euroo-

pan komissio on hyväksynyt muutoksen hakesähkön tuotantojärjestelmästä, laki tulee lainvoi-

maiseksi myöhemmin asetuksella säädettävänä ajankohtana, ennuste 2018/2019 (Mäki Olli. 

2015). 
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Lakimuutoksen tarkoituksena on edistää kuitu- ja tukkipuun käyttöä jalostuksessa ja ohjata niitä 

pois hakekäytöstä sekä lämmön ja sähkön tuotannosta. Muutoksella vähennetään kuitupuun hin-

tapaineita, tarkoituksena varmistaa, että tuotantotuella ei tarpeettomasti vääristetä kilpailua. Puun 

jalostusteollisuuden edellytykset investointien tekemiseen odotetaan myös paranevan uudistuk-

sen myötä. Suomen osalta ehto kansallisten tavoitteiden täyttymisestä EU:n tavoitteiden mukai-

sesti katsottiin tärkeäksi osaksi lakimuutoksen valmistelua. Valtioneuvosto lisäsikin esitykseen 

lausuman, jonka mukaan hallitus pitää tärkeänä, että tukijärjestelmän toimeenpanossa kiinnite-

tään huomiota ja seurataan sen vaikutuksia metsähakkeen käyttöön ja puumarkkinoihin siten, 

että EU:n Suomelle asettamat tavoitteet täyttyvät. 

Lakimuutos aiheuttaa muutoksia kokopuu- ja rankahaketta käyttävien voimalaitosten seuranta-

järjestelmiin. Lakimuutosten myötä seurantajärjestelmiin on tehtävä selvitys mm. metsähakkeen 

alkuperän kirjaamisesta. Todentajien tehtävät laajenevat metsähakkeen alkuperän seurantaan 

sekä todentajien on osattava tulkita puunhankintaan liittyvää dokumentaatiota. (HE 360/2014) 

 

o uusi seurantaohje alkuvuodesta 2016 

o päivityksiä tilastokeskuksen PA-luokitukseen vuoden 2016 aikana 

o Uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 26.1.2016 

 

Voimalaitoksille tehdyn kyselyn perusteella ilmeni, että metsähakkeen toimittajia on keskimää-

rin 8 ja arviolta 1/3 ranka- ja kokopuuhakkeesta on peräisin järeän puun hakkuukohteilta. (Mäki 

Olli. 2015) 

Sähköntuottajalta edellytettävät toimenpiteet riippuvat käytettävästä polttoaineesta. Metsätähde-

haketta ja –murskaa tai kantomursketta käyttäviltä sähköntuottajilta ei edellytetä toimenpiteitä, 

kun taas kokopuu- ja rankahaketta käyttävien, täyttä tukea saavien tahojen on kirjattava ylös 

metsähakkeen alkuperä (ja uusi PA luokka) ja alennettua tukea saavien on huomioitava uusi polt-

toaineluokka. (Mäki Olli. 2015) 

Metsähakkeen alkuperä tulee ilmoittaa, tällöin energialähde saa niin sanotun alkuperätakuun. 

Sähkön alkuperän varmentamista ohjaa laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittami-

sesta (19.12.2003/1129) (1129/2013) sekä valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmenta-
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misesta (417/2013) (VNa 417/2013). Metsähakkeen toimittaja määrittelee puulle tukiluokan os-

taessaan tai korjatessaan puut ja toimittaa metsähaketta sitten eteenpäin tekemänsä polttoaine-

luokituksen mukaisesti. Osuuksien raportoinnissa noudatetaan tasehallintaperiaatetta, ensisijai-

sesti käytetään mittaustietoa, mutta tarvittaessa osuuksia voidaan arvioida esimerkiksi korjuu-

pinta-alan osuuksien mukaan. Jalostuskelpoiselle puulle ei ole tarkkoja määritelmiä. (Mäki Olli. 

2015) 

Sähkönmyyjä on aina velvollinen varmentamaan sähkön alkuperän. Alkuperätakuujärjestelmä 

on ainut järjestelmä jolla sähköntuottaja ja –myyjä voivat todentaa sähköntuotantoon käytettyjen 

energialähteiden olevan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. Suomessa tämän alkuperätakuun 

myöntää kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, energiaviraston tehtäväksi on puolestaan määrätty lain 

noudattamisen valvonta. (Energiavirasto.fi) 

Alkuperätakuu vaaditaan, jotta tuotettua sähköä voidaan markkinoida uusiutuvilla energialäh-

teillä tuotettuna sähkönä. Varmennus sähkön alkuperästä vaaditaan myös silloin, jos sähköntuot-

taja ilmoittaa käyttävänsä myös muussa liiketoiminnassaan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua 

sähköä, tai jos vastaavasti sähkönkäyttäjä antaa markkinoinnissaan tietoja käyttämänsä sähkön 

alkuperästä. (Energiavirasto.fi) 

 

Ilmaan johdettavien päästöjen säätely 

LCP-direktiivi (Large Combustion Plants directive ) (2001/80/EY) eli suuria polttolaitoksia (yli 

50 MW) koskeva direktiivi jonka tarkoitus on rajoittaa suuren kokoluokan polttolaitoksista il-

maan johtuvien päästöjen määrää ja kansallisella tasolla sitä toteuttaa ympäristöministeriön pää-

tös vuodelta 2010. Direktiivin myötä joitain sähköntuotantoon höyryä tuottavista kattiloista jou-

duttiin poistamaan käytöstä vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämä on vaikuttanut muun muassa 

sähkönjakeluverkon tehoreservin ylläpitoon.  

MCP-direktiivi julkaistiin 28.11.2015. Euroopan komission direktiiviehdotuksen mukaiset pääs-

törajat tulisivat voimaan vanhoille keskisuurille polttolaitoksille vuosien 2025 tai 2030 aikana 

riippuen laitoksen lämpötehosta. MCP-direktiivi puolestaan rajoittaisi pienten ja keskisuurten, 

eli 1-50 MW polttolaitosten ilmaan johtamien päästöjen määrää. Laitokset tulee rekisteröidä vi-

ranomaisten ylläpitämään rekisteriin vuoteen 2030 mennessä. Direktiivi asettaa päästörajat ty-
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penoksidi-, hiukkas- ja rikinoksidipäästöille, sekä niitä koskevan tarkkailuvelvoitteen. Direktii-

vin voimaanastumisesta voi tehdä kuitenkin kansallisen tason poikkeuksia, jos voimalaitoksen 

polttoaineteho ylittää jonkin tietyn tehomäärän.  

Kansallisella tasolla ilmaan johdettavia päästöjä hallintaa ohjataan ympäristönsuojelulain (YSL) 

mukaisella ympäristöluvalla sekä niin sanotulla PIPO-asetuksella. PIPO-asetusta sovelletaan 

energiantuotantolaitoksiin, joiden polttoeineteho on välillä 5-50 MW, sekä laitoksiin teholtaan 

1-5 MW, jos tuotantoyksikön kanssa samalla laitosalueella sijaitsee toinen laitos ja niiden yh-

teenlaskettu teho ylittää 5 MW tai jos tätä pienempi energiantuotantoyksikkö on osa muuta ym-

päristöluvanvaraista toimintaa.  

 

3.2 Biodiversiteetti 

 

Luonnon monimuotoisuuden säilymisen edellytyksenä on, että luonnon monimuotoisuutta hävit-

tävät tekijät kuten luontotyyppien muutos, liiallinen luonnonvarojen käyttö sekä ilmastonmuu-

toksen eteneminen saataisiin pysäytettyä tai ainakin hillittyä. Luonnonvaraisten lajien sukupuut-

toon kuoleminen on vakavasti otettavissa oleva uhka myös Euroopassa, sillä lähes neljännes 

luonnonvaraisista lajeista on nykyisin vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ekosysteemien kyky tuot-

taa arvokkaiksi koettuja palveluja on heikentynyt ja siten yhteiskunnalliset sekä taloudelliset tap-

piot ovat lisääntyneet. (Ilmasto-opas.fi, b) 

 

Euroopan komission vuonna 2011 hyväksymässä strategiassa on vahvistettu puitteet EU:n joh-

tajien 2010 vuoden keväällä asettamien luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden saa-

vuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. EU:ssa hyväksytty strategia rakentuu kuuden toisiaan tu-

kevan tavoitteen ympärille. Tavoitteilla käsitellään luonnon monimuotoisuutta hävittäviä teki-

jöitä ja pyritään vähentämään muun muassa ekosysteemiin kohdistuvia muutospaineita. Tavoit-

teet Luonnon monimuotoisuutta koskevassa EU:n strategiassa vuoteen 2020 ovat: 
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Tulevaisuuden uhkana on, että suojelualueilla esiintyvät eliölajit voivat siirtyä muualle. Suojelu-

alueiden merkitys luonnon monimuotoisuuden suojelussa säilyy, mutta muutokset levinneisyys-

alueissa on otettava huomioon esimerkiksi suojelualuesuunnittelussa. Kotoperäisten lajien rea-

goiminen ilmastonmuutoksen myötä voivat olla merkittäviä. Suomessa luonnon monimuotoi-

suutta säätelee luonnonsuojelulainsäädäntö. Suojelua varten on määritetty suojelualueita, joiden 

avulla luontotyyppien kirjo pyritään säilyttämään. (Euroopan unioni, 2011) 

 

Suomen pinta-alasta n. 9 % on erämaa- ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltua maata, jotka pinta-

alan suhteen painottuva Pohjois-Suomen alueelle. Suomessa on 35 kansallispuistoa ja 19 luon-

nonpuistoa, kun yksityisillä mailla ja Ahvenanmaalla sijaitsevat alueet otetaan myös huomioon. 

Lakisääteisiä luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita on yhteensä 7 685. Suomen luontotyypeistä 51 

% on vuonna 2008 todettu uhanalaisiksi ja uhanalaisista lajeista 36% esiintyy metsissä. Ei siis 

ole yhdentekevää, miten metsähoitoa ja metsän hyödyntämistä esimerkiksi energiantuotannon 

polttoaineiden lähteenä hyödynnetään. Lajien uhanalaistumista aiheuttavat ensisijaisesti metsän-

hoitomenetelmien aiheuttamat muutokset mutta myös perinneympäristöjen umpeenkasvu hoito-

toimenpiteiden loputtua. (Euroopan unioni, 2011) 

 

 

 

TAVOITE 1: LINTU- JA LUONTODIREKTIIVIEN TÄYSIMÄÄRÄINEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

 

TAVOITE 2: EKOSYSTEEMIEN JA EKOSYSTEEMIPALVELUJEN YLLÄPITO JA ENNALLISTAMI-

NEN 

 

TAVOITE 3: LUONNON MONIMUOTOISUUDEN YLLÄPITÄMISEEN JA PARANTAMISEEN KOH-

DISTUVAN MAATALOUDEN JA METSÄTALOUDEN VAIKUTUKSEN VAHVISTAMINEN 

 

3B) Metsät: Vuoteen 2020 mennessä laaditaan metsien hoitosuunnitelmat tai vastaavat väli-

neet metsän kestävän hoidon (SFM) mukaisesti kaikkia niitä julkisten yhteisöjen omistamia 

metsiä ja tietynkokoisia metsätiloja varten (jäsenvaltiot tai alueet määrittävät tämän koon 

maaseudun kehittämisohjelmissaan), jotka saavat rahoitusta EU:n maaseudun kehittämispo-

litiikasta, jotta saadaan aikaan mitattavissa olevaa parannusta niiden lajien ja luontotyyp-

pien suojelun tasossa, jotka riippuvat metsätaloudesta tai joihin se vaikuttaa, sekä ekosys-

teemipalvelujen tarjoamisessa verrattuna EU:n tilanteeseen vuonna 2010. 

 

TAVOITE 4: KALAVAROJEN KESTÄVÄN KÄYTÖN VARMISTAMINEN 

 

TAVOITE 5: HAITALLISTEN VIERASLAJIEN TORJUMINEN 

 

TAVOITE 6: MAAILMAN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HÄVIÄMISEN TORJUMINEN 
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4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ANALYSOINTI ELINKAA-

RIARVIOINNILLA – TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tässä diplomityössä käytettävänä tutkimusmenetelmänä on elinkaariarviointimenetelmä sen so-

veltuvin osin. Elinkaariarviointia käytetään kuvaamaan polttoaineenhankinnan ekologista kestä-

vyyttä eri skenaarioissa käytettäessä eri polttoaineita. Skenaariot luodaan teoriaosuudessa esille 

tuotujen näkökulmien pohjalta sekä huomioiden paikalliset ominaisuudet. Elinkaariarviointi to-

teutetaan käyttäen työkaluna GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa (GaBi Professional). Raportissa 

käytetyt tiedot ovat GaBi:n tietokannasta tai kerätyistä lähtötiedoista, ellei toisin mainita. Tutki-

muksessa sovellettavat standardit ovat SFS-EN ISO14044 ja SFS-EN ISO 14040, joista SFS-EN 

ISO 14044 standardi käsittää esitetyn elinkaariarvioinnin vaatimuksista ja suuntaviivoista ja 

SFSEN ISO 14040 standardissa on kuvattu elinkaariarvioinnin pääperiaatteet ja -piirteet. 

 

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on menetelmä, jonka avulla pyritään syste-

maattisesti selvittämään tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. 

Menetelmä antaa tietoa tuotteiden raaka-aine- ja energiavirroista aina raaka-ainelähteeltä valmis-

tuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen tapahtuvaan hyötykäyttöön. Mene-

telmä mahdollistaa myös käytönjälkeisien hyötykäyttökohteiden tarkastelun. (Valtion ympäris-

töhallinto). 

 

Järjestelmällinen katsaus eri elinkaaren vaiheista mahdollistaa potentiaalisten ympäristökuormi-

tustekijöiden tunnistamisen. Tuotantoprosesseista tehdyt elinkaariarvioinnit mahdollistavat ver-

tailun myös eri syötteinä ja tuotoksina olevien materiaalien välillä ja auttavat siten mm. raaka-

aineiden valinnassa. Taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ei tyypillisesti sisällytetä elinkaariar-

viointiin (Suomen standardisoimisliitto SFS). Tämän työn laskennassa ei ole otettu huomioon 

taloudellisia seikkoja. 

Tavoitteiden määrittely on elinkaariarviointiselvityksen ensimmäinen vaihe. Selvityksen tavoit-

teista riippuen elinkaariarvioinnin tarkkuus ja laajuus voivat vaihdella suurestikin. Tavoitteiden 

ja soveltamisalan määrittelyllä ratkaistaan laadittavan LCA:n lähtökohdat. Tällöin määritellään, 

miksi elinkaariarviointi tehdään, sekä mikä on sen tavoite eli minkälaisiin kysymyksiin sillä hae-

taan vastausta. 
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Tavoitteiden määrittelyvaiheessa määritellään myös kohderyhmä eli kenelle tulokset on tarkoi-

tettu. LCA on luonteeltaan iteratiivinen prosessi, joten sitä voidaan muokata arviointiprosessin 

edetessä tai jopa tarvittaessa palata muuttamaan tai tarkentamaan lähtötietoja sekä alun perin 

asetettuja tavoitteita. (Suomen standardisoimisliitto SFS) 

 

5 SÄHKÖN- JA LÄMMÖNTUOTANNON KESTÄVYYSNÄKÖKOHDAT 

 

5.1 Case: Rovaniemen energiahuolto, Suosiolan voimalaitos 

 

Tässä diplomityössä tarkastelu on toteutettu rakentamalla elinkaarimalli, joka sisältää Suosiolan 

voimalaitoksen ja sen polttoainevaihtoehtojen tuotantoketjun nykytilassa käytössä olevien polt-

toaineiden osalta. Polttoaineen käytön oletettiin lisääntyvän 20 % vuoden 2015 tasolta, eli n 133 

GWh. Energiantuotannon elinkaaren aikaiset päästöt on määritetty tälle oletetulle kasvuosuu-

delle. 

Työssä tarkastelussa olevat polttoaineet ovat sivuainevirrat (puru, kutteri, kantohake, kuori, puu-

tähdehake), metsätähde (metsätähdehake, metsätähdemurske), turve sekä kokopuu. Ympäristö-

vaikutus on määritelty tuotannosta alkaen erikseen eri polttoaineille, ottaen huomioon referens-

sitila. Työssä on esitetty vertailu kokonaispäästöjen osalta sekä päästökaupan mukaisen tarkas-

telun, että polttoaineiden ominaispäästöjen perusteella. Elinkaarimallissa on tehty mallinnus 

myös jäännöstuhkan hyötykäytöstä ja sen sijoittamisesta NEVE:n oman rakeistamotoiminnan 

raaka-aineeksi. 

Suosiolan voimalaitokselta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen määrittämiseksi voimalaitok-

sella käytössä olevien polttoaineiden hankinnasta ja käytöstä on tehty tarkastelua havainnollis-

tava virtauskaavio. Virtauskaavio on esitetty alla olevassa kuvassa 15. Virtauskaaviossa laatikot 

ovat yksikköprosesseja eri polttoaineiden toimintoketjussa. Yksikköprosessi kuvaa kutakin toi-

mintoketun työvaihetta tai prosessia. Viivat kuvaavat virtoja, eli syötteitä ja tuotoksia eri yksik-

köprosessien väillä. 
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Kuva 15: Virtauskaavio (GaBi) 
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Polttoainetietojen osalta elinkaarimallissa käytetään vuoden 2015 tietoja. Puuperäiset polttoai-

neet eli sivuainevirrat, metsähake ja kokopuu ovat peräisin viideltä eri toimittajalta. Turvetta 

Suosiolan voimalaitokselle toimitetaan tällä hetkellä kolmen eri tuottajan turvesoilta. NEVE:n 

oman turvesuon tuotanto alkaa arviolta vasta vuonna 2017 eli kasvuskenaarioissa voitaisiin olet-

taa, että osuus turpeen käytöstä tulisi jatkossa omasta turpeentuotannosta. 

Turpeesta on tehty kuukausittaiset polttoaineentoimittajakohtaiset analyysit lämpöarvon ja pääs-

tökertoimen osalta. Laskentaa varten näiden tietojen pohjalta laskettiin painotettu lämpöarvo 

Suosiolaan toimitetun turpeen osalta. Muiden polttoaineiden lämpöarvot sekä laskennassa käy-

tetyt päästökertoimet löytyvät Tilastokeskuksen 2015 polttoaineluokituksesta. 

Tämän työn laskennassa on käytetty turvetuotannossa sekä metsätähteen osalta samoja oletuksia 

kuin vuonna 2014 valmistuneessa väitöskirjassa ja sitä koskevassa raportissa (Väisänen 2014). 

Raportissa tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti Pohjanmaan alueella sijaitsevien runsaspäästöisten 

metsäojitettujen soiden turvetuotannon aikaisia ympäristövaikutuksia. Aiemmissa tutkimuksissa 

(Väisänen ym. 2011) joissa on tarkasteltu turvetuotannon runsaspäästöisien soiden ympäristö-

vaikutuksia, on havaittu, että esimerkiksi lyhentämällä turvetuotantoaikaa ja ohentamalla jään-

nösturvekerroksen paksuutta voidaan turpeesta aiheutuvia päästöjä vähentää. Tässä tutkimuk-

sessa on tehty samoja oletuksia ja huomioitu alueen aiempi puuntuotantokyky, nykyiset päästöt 

sekä turvetuotannon aikaiset päästöt, että arvioitu turvetuotantokyky ja päästötase turvetuotan-

non jälkeen. Poltossa esimerkiksi metsähakkeen ja muiden bioperäisten polttoaineiden oletettiin 

olevan hiilineutraaleja, mikä kuvaa päästökaupan mukaista tilannetta energiantuotannossa. Met-

sissä tapahtuva hiilivarastonmuutos on otettu myös huomioon ja bioperäisten polttoaineiden 

osalta huomioitiin niiden kuljetuksesta ja esimerkiksi metsätähteen korjuusta aiheutuvat päästöt. 

 

5.2 Skenaarioiden luonti ja tehdyt oletukset 

 

Tässä kappaleessa esitellään kunkin polttoaineketjun yksikköprosessit ja ympäristövaikutuksen 

laskenta sekä niissä tehdyt oletukset. Tiedot laskentaa varten ovat peräisin GaBi-tietokannasta 

tai erikseen kerätyistä kirjallisuuslähteistä, jotka on ilmoitettu lähteen yhteydessä sekä Napapiirin 

Vesi ja Energia Oy:n omista viranomaiskäyttöön raportoiduista arvoista ja niiden pohjalta teh-

dyistä laskelmista. Kirjallisuuslähteiden arvot ympäristövaikutuksista on valittu siten, että ne ku-

vaavat 100 vuoden tarkastelujaksoa. 
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Polttoaineen tuotantoketjun ympäristökuormituksen sekä yksikköprosesseissa käytettyjen las-

kenta-arvojen määrittämiseksi laskennassa on huomioitu ensisijaisesti vain fossiilisista polttoai-

neista peräisin olevat metaani- (CH4), dityppioksidi- (N2O) ja hiilidioksidipäästöt (CO2). Päästö-

laskennassa mukana olevat metaani ja dityppioksidi ovat ns. F-kaasuja, eli ne ovat voimakkaita 

kasvihuonekaasuja, joiden ilmakehään kohdistama lämmitysvaikutus on moninkertainen suh-

teessa esimerkiksi muihin kasvihuonekaasuihin kuten hiilidioksidiin. 

Kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutusta kuvaamaan käytetään GWP-arvoa (Global Warming 

Potential), joka kuvaa yhden kilogramman kaasumäärän lämmitysvaikutusta hiilidioksidin läm-

mitysvaikutukseen verrattuna. Hiilidioksidille GWP-arvo on siten 1, metaanille 25 ja dityppiok-

sidille 298. (Ympäristö.fi) Ympäristövaikutusta kuvaava arvo on esitetty yksikössä hiilidioksidi-

ekvivalentti (CO2-ekv.). Tämän arvon laskennassa on huomioitu GWP-arvot. joilla metaanin ja 

dityppioksidin päästömäärät on saatu vastaamaan hiilidioksidista aiheutuvaa ympäristövaiku-

tusta. 

Vuoden 2015 Suosiolan voimalaitoksen toimintaa kuvaavaksi sähköntuotannon päästökertoi-

meksi, kun mukana ovat vain fossiilisista polttoaineista (kevytöljy, jyrsinturve, hiili) peräisin 

olevat hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt, määritettiin 201,6 kg CO2-ekv./MWh ja 

vastaavaksi lämmöntuotannon päästökertoimeksi 204,2 kg CO2-ekv./MWh. Kun mukana ovat 

kaikki, sekä bioperäisistä että fossiilisista polttoaineista peräisin olevat hiilidioksidi-, metaani- ja 

dityppioksidipäästöt, sähköntuotannon päästökertoimeksi määritettiin 474,9 kg CO2-ekv./MWh 

ja vastaavaksi lämmöntuotannon päästökertoimeksi 469,4 kg CO2-ekv./MWh. 

 

5.2.1 Sivuainevirrat 

 

Suosiolan voimalaitoksella käytetään polttoaineena viittä eri puunjalostusteollisuuden sivutuo-

tetta, jotka tulevat pääasiassa viideltä eri toimittajalta eri puolilta Lappia. Kuljetukset saapuvat 

Suosiolan voimalaitokselle 3- 120 km:n etäisyydeltä. Tarvittava määrä sivuainetta laskettiin vas-

taamaan polttoaineen käytönlisäystä (133 GWh) vastaavaa määrä energiaa. Laskenta suoritettiin 

Tilastokeskuksen vuonna 2015 tilastoimien polttoaineiden ominaislämpökapasiteettien perus-

teella. Keskimääräiset kuljetusetäisyydet ja koko tuotannonlisäykseen tarvittava polttoainemäärä 

kutakin sivuainetta kohden on esitetty taulukossa 1. Laskennassa referenssitilan oletuksena on, 

että sivuainevirroista puutähdettä on 9 %, purua 29 %, kutteria 1 %, kantohaketta 4 % ja kuorta 

59 %, oletus perustuu vuoden 2015 polttoaineen käyttötietoihin Suosiolan voimalaitoksella. 
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Taulukko 1: Sivuainevirtojen keskimääräiset kuljetusetäisyydet ja tarvittavat koko tuotannonli-

säystä vastaavat määrät sivuaineita [t]. 

Sivuaine Kuljetusetäisyys [km] [t] 

Puru 120 68 543 

Kutteri 105 28 224 

Kantohake 120 41 722 

Kuori 115 63 973 

Puutähdehake 105 45 695 

 

Sivuainevirtojen osalta elinkaaressa huomioitiin ympäristövaikutusten aiheuttajana polton lisäksi 

vain sivuainevirtojen kuljetukset materiaalin syntypaikalta polttoon Suosiolan voimalaitokselle. 

Voimalaitokselle polttoon päätyvien sivuainevirtojen katsottiin olevan jonkin toisen toiminnan, 

esimerkiksi saha, yhteydessä muodostuvaa jätettä mikä päätyy toisen toiminnan kautta voimalai-

tokselle hyötykäyttöön energiantuotannossa. Tämän vuoksi elinkaareen ei otettu huomioon esi-

merkiksi purun muodostumisen aikaisen toiminnan vaiheita ja mahdollisia ympäristövaikutuk-

sia. Kuvassa 16 on esitettynä GaBi-mallin virtauskaavio sivuainevirtojen osalta. 
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Kuva 16: GaBi-mallin virtauskaavio sivuainevirtojen osalta.  

 

Sivuainevirtojen kuljetukseen käytettyjen rekkojen kuljetuskapasiteetiksi (=payload) on oletettu 

40 t ja rekkojen on oletettu olevan kuljetuksen aikana täynnä (utilisation=1).  Kuljetuksen ympä-

ristöpäästöjen muodostuminen on saatu GaBi-mallinnusohjelman tietokannasta syöttämällä 

sinne oheiset tiedot rekan koosta, kuljetusetäisyyksistä, kuormasta sekä tieosuuksien laadusta. 

Kuljetusmatkalla tieosuuden on oletettu jakautuvan moottoritiehen (70 %), kaupunkiajoon (7 %) 

ja valtateille (23 %). Oletus tieosuuksien laadusta on tehty GaBi-tietokannan tietojen pohjalta. 

Suosiolan voimalaitokselle toimitettavien polttoainejakeiden kuljetukset tapahtuvat useampaa 

reittiä pitkin, joten reittien yksilöiminen katsottiin olevan liian epävarmaa. Kuljetusten yhteiseksi 

päästökertoimeksi sivuainevirtojen osalta on laskennasta saatu 1,33 kg CO2-ekv./MWh. Lasken-

nassa on käytetty edellisessä taulukossa (taulukko 2) käytettyjä polttoaineita ja niille ilmoitettuja 

prosenttiosuuksia sivuainevirroista ja tulos on siten jaettu vastaavalla kokonaisenergiamäärällä. 
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5.2.2 Metsätähde 

 

Metsätähde käsittää haketetun ja murskatun metsätähteen. Tässä työssä metsätähteen käytön 

osalta huomioidut yksikköprosessit ovat metsätähteen korjuu, kuljetus korjuupaikalta haketuk-

seen sekä murskaukseen, murskaus ja haketus, kuljetus haketuspaikalta voimalaitokselle sekä 

poltto. Metsätähteen tuotannon yksikköprosessien ketju on esitetty kuvassa 17. Laskennassa käy-

tetty lämpöarvo metsähakkeelle- ja murskeelle (n. 2,85 MWh/t) on laskettu painotettuna keskiar-

vona Suosiolaan toimitettujen polttoaine-erien perusteella. Lämpöarvon avulla määritetty met-

sätähteen tarve tuotannonlisäystä vastaavan energiamäärän tuottamiseen on n. 46 738 t. 

 

 

Kuva 17: Metsätähdetuotannon yksikköprosessit (GaBi) 
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Metsätähteen käyttöä ja sen eri tuotantovaiheissa muodostuvien päästöjen laskentaan käytetyt 

arvot lähtötiedoista on esitetty taulukossa 2. Lähtötiedot ovat kirjallisuuslähteistä, joita on käy-

tetty myös aikaisemmassa väitöstyössä.  (Wihersaari, 2005 ja Väisänen ym. 2011). 

 

Taulukko 2: Metsätähteen tuotantoon liittyvät päästökertoimet. 

Metsätähteen (MT) tuotannon ja käytön aikaiset  [kg CO2-ekv./MWh] 

Korjuu ja kuljetukset alueella (*) 5,4 

Metsien hiilivaraston muutos (^) 40 

Metsäbiomassan poltossa aiheutuvien metaani- ja typpioksi-

duulipäästöt (*) 2 

(*) Lähde: Wihersaari, 2005 ; (^)Lähde: Pelkonen ym.  

 

Metsätähteen korjuuvaihe yksikköprosessi käsittää vaiheet metsätähteen korjuu ja korjuupaikalla 

tapahtuvien kuljetusten aiheuttamat päästöt. Korjuuvaiheen on oletettu aiheuttavan päästön 5,4 

kg CO2-ekv./MWh (Wihersaari, 2005). Puun on oletettu kuljetuksessa olevan kokopuuta ennen 

haketukseen tai murskaukseen päätymistä. Kuljetukset hakkuupaikan ja voimalaitoksen välillä 

on oletettu tapahtuvan samanlaisella rekalla sekä saman tyyppisillä tieosuuksilla kuin mitä sivu-

ainevirtoja kuljetettiin. Kuljetusetäisyys puun korjuupaikalta haketukseen tai murskaukseen on 

oletettu olevan keskimäärin noin 75 km. 

Metsien hiilivaraston muutokseksi on oletettu kirjallisuuslähteiden mukaan 40 kg CO2-

ekv./MWh (Wihersaari, 2005). Metsätähteiden käytön vaikutus metsien hiilivarastoon vaihtelee 

muun muassa sen perusteella, miten nopeasti metsätähteen sisältämä hiili vapautuu hajoamisen 

kautta, mikäli ne jätettäisiin metsiin. Vaikutus on sitä suurempi, mitä hitaampaa metsiin jätetty 

metsätähde hajoaa. Kasvihuonekaasupäästöjen vapautumiseen vaikuttavat myös korjuupaikan il-

masto-olosuhteet sekä tarkasteluajanjakso (Liski ym). Näin ollen metsätähteen käytön osalta ole-

tuksena olisi, että metsätähteen muodostama hiilivarasto pienenisi käytön myötä. 

Napapiirin Energia ja Vesi Oy:llä haketus ja murskaus tehdään Mustikkamaan polttoainetermi-

naalilla sähkökäyttöisellä hakettimella ja murskaimella. Käyttövoima otetaan NEVE:n omasta 

verkosta. Hakettimena ja murskaimena käytetään tavanomaisista polttoainekäyttöisestä laitteista 

muunnettuja laitteistoja, joiden teho on 500 kW. Valmista mursketta tällä saadaan 175 m3/h (kiin-

tokuutiota). Hakkurin ja murskaimen sähkönkulutukseksi on laskettu noin 53,8 kWh/t haketta tai 



60 

 

mursketta ja käytöstä aiheutuvan ympäristövaikutuksen on laskettu olevan 3,8 kg CO2-ekv. 

/MWh. Päästövaikutus on laskettu murskaimen tai hakettimen sähkönkulutuksesta aiheutuvan 

päästön mukaan, kun sähköntuotannon päästökertoimena on käytetty kerrointa, jossa on huomi-

oitu vain fossiilisten polttoaineiden poltossa vapautuvat päästöt. 

Mustikkamaan haketusaseman ja Suosiolan voimalaitoksen välillä on käytössä hakerekka, jonka 

keskimääräinen kuljetuskuorma vuoden 2015 aikana oli n. 45 t. Etäisyys Mustikkamaan hake-

tusasemalta Suosiolan voimalaitokselle on noin 5 km. Hakerekan kuljetuskapasiteetti olisi koon 

puolesta suurempi, mutta Suosiolaan toimitettava hake oli vuoden 2015 aikana niin kuivaa, ettei 

rekkaan saatu lastattua enempää metsätähdehaketta tai –mursketta. Rekkakuljetuksista aiheutu-

vat päästöt korjuupaikan, haketuksen ja voimalaitoksen välillä on laskettu olevan 1,82 kg CO2-

ekv./MWh. Tehdyn laskennan perusteella, kuljetusten aiheuttaman ympäristövaikutukset tulisi-

vat pienenemään, jos kuljetuskaluston kapasiteettia pystyttäisiin kasvattamaan. Metsäbiomassan 

käytön aiheuttamien päästöjen laskennassa on käytetty lisäksi seuraavia aineistoon perustuvia 

lähtöarvoja: Poltossa aiheutuvat metaani- ja typpioksiduulipäästöt on oletettu olevan noin 2 CO2-

ekv./MWh (0,56 CO2-ekv./MJ) (Wihersaari 2005). Tuhkien granuloinnista ja kierrätyksestä ai-

heutuvaa päästölisäystä eikä metsätähteen ravinnesisällön mukaisesta kompensoinnista typpilan-

noitteella syntyviä päästöjä ole huomioitu tässä työssä, toisin kun Väisäsen väitöstutkimuksen 

tapauksessa, koska Napapiirin Energia ja Vesi konsernissa tuhkien käsittely on toteutettu eri ta-

valla, kuin väitöstutkimuksen kohteessa. 

Työssä on selvitetty myös hyödyntämättä jäävien turvemaiden aiheuttamat päästöt, silloin jos 

kaikki polttoainekäytön lisäys toteutettaisiin metsätähteestä saatavalla tuotannolla. Tämän las-

kentaan käytetyt arvot on esitetty tarkemmin kohdassa 5.2.3.  

 

5.2.3 Turve 

 

Suosiolan voimalaitokselle turvetta toimitetaan kolmen eri tuottajan soilta. Tuotannonlisäystä 

vastaava määrä voimalaitoksella tarvittavaa jyrsinturvetta on noin 51 062 t. Suot sijaitsevat Ro-

vaniemen seutukunnalla keskimäärin noin 105 km toimitusetäisyyden päässä. Kuljetusten pääs-

tövaikutuksen on laskettu olevan n. 1,04 kg CO2-ekv./MWh. Turvealueet joilta turvetta toimite-

taan NEVE:n käyttöön ovat pääasiassa metsäojitettuja ja siten runsaspäästöisiä soita. Turvetuo-

tantoa pyritään ohjaamaan juuri näille runsaspäästöisille soille eli ojitetuille soille, jotka vapaut-
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tavat päästöjä, vaikka niitä ei hyödynnettäisi turvetuotantoon.  Tämän vuoksi aikaisemmissa tut-

kimuksissa esille tulleet asiat runsaspäästöisten soiden hyödyntämisen positiivisista ympäristöl-

lisistä vaikutuksista ovat herättäneet keskustelua myös Rovaniemellä Suosiolan voimalaitoksen 

toimintaan liittyen. Suosiolan voimalaitoksella käytettävän turpeen alkuperän vuoksi, turvetuo-

tannon hyödyntäminen vähentäisi energiantuotannon kokonaispäästöjä polttoaineenhankinnan 

osalta.  

Turvetuotantoketjussa huomioidut elinkaaren vaiheet ovat alueiden valmistelu ja turpeen nosto, 

kuljetukset turpeennostopaikalta voimalaitokselle sekä poltto. Kaaviokuva elinkaarimallista tur-

vetuotannon osalta ja sen yksikköprosesseista on esitetty kuvassa 18. 

 

 

Kuva 18: Turvetuotannon elinkaaren vaiheet ja niitä kuvaavat yksikköprosessit. 
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Tutkimuksessa huomioon otettavia asioita turvetuotantoketjun osalta olivat: alueen aiempi puun-

tuotantokyky, nykytilaiset päästöt, turvetuotannon aikaiset päästöt sekä arvioitu puuntuotanto-

kyky ja päästötase turvetuotannon jälkeen. Oletuksena oli myös, että käytettäessä turvetta kysei-

seltä tuotantoalueelta tuotantoalaa vastaavat päästöt loppuvat ja ne korvautuvat turvetuotannon 

ja jälkikäytön aiheuttamista päästöistä. 

Turpeen käytön ja suoalueiden aiheuttamina kasvihuonekaasupäästöinä ja –sidontana on lasken-

nassa huomioitu turvekerroksesta vapautuvat päästöt, puuston kasvun sitoma hiilidioksidi sekä 

karikekerrokseen sitoutuvan hiilen määrä. Turvetuotantoajalta huomioitavia päästöjä ovat turve-

kerroksesta, ojista ja aumauksesta aiheutuvat päästöt, sekä työkoneiden polttoaineiden kulutuk-

sesta syntyvät päästöt. Kuvassa 19 on esitetty periaatteellinen kuva suoalueen elinkaaritarkaste-

lun vaiheista. 

 

 

 

Kuva 19: Suoalueen elinkaaritarkastelun vaiheet (periaatteellinen kuva). Lähde: (Väisänen ym. 

2011) 
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NEVE:n käyttämä turve tarkasteluajanjaksona eli vuonna 2015 oli pelkästään jyrsinturvetta. Las-

kennassa jyrsinturpeen lämpöarvona on käytetty arvoa n. 2,61 MWh/t. Arvo on laskettu todellis-

ten turve-eristä tehtyjen määritysten mukaan. Rovaniemelle toimitettavan turpeen ja niiden tuo-

tantoalueita koskevien ympäristölupien perusteella suurin osa näistä tuotantoalueista on oletettu 

vastaavan aikaisemmissa tutkimuksissa tutkittuja suoalueita ja siten laskentaa varten kerättyjen 

lähtöarvojen osalta on käytetty samoja oletuksia (Väisänen 2011). 

Peruskuivatetun suon pinnasta jyrsitään jyrsinturvetuotantomenetelmässä noin 20 millimetrin 

paksuinen kerros turvetta. Turpeen nostosta aiheutuvien päästöjen on arvioitu olevan 51,8 kg 

CO2-ekv./MWh (Väisänen ym. 2011). Jyrsintävaiheessa turpeen kosteuspitoisuus on noin 70-

80%, joka pyritään vähentämään noin 40 prosenttiin. Suosiolaan vuonna 2015 toimitetun turpeen 

kosteuspitoisuus oli kuitenkin huomattavasti tätä korkeampi, ollen noin 50-60%. Turpeen laatu 

oli tuolloin hyvin poikkeava normaalista (NEVE 2015). 

Laskennassa oletuksena on käytetty, että turvetuotannon vaikutuksia suoalueen kasvihuonekaa-

supäästöihin 100 vuoden aikana on arvioitu laskemalla 30 vuoden ajan kestävän turvetuotanto-

vaiheen ja sen jälkeen seuraavan jälkikäyttövaiheen kasvihuonekaasupäästöt ja vähentämällä tu-

loksesta metsäojitetun suon nykytilaiset päästöt 100 vuoden ajalta. Metsitysvaiheen päästöjen 

määrittämiseksi on laskettu suhteellinen päästö lähtöarvojen pohjalta vastaamaan todellista tur-

vetuotantoaikaa. 

Rovaniemelle toimitettavasta turpeesta suurin osa on metsäojitettuja soita. Tiedot on kerätty tur-

vetuotantoa koskevista ympäristöluvista, joiden perustella 29 suota 32:sta suosta on ojitettuja. 

Ojitettujen suoalueiden osalta ilmakehään kohdistuva kasvihuonekaasuvaikutus riippuu suotyy-

pistä ja käyttötilanteesta. Metsäojitetut suot ovat kasvipeitteisiä ja maaperän turvekerros on run-

sas. Tässä tilassa kasvillisuus sitoo ilmakehästä runsaasti hiiltä ja sitä varastoituu myös maaperän 

karikekerrokseen. Metsäojitetuilla soilla maaperän turve vapauttaa kasvihuonekaasupäästöjä, 

koska turpeen pintakerroksen paksuus kasvaa pohjaveden alenemisen vuosi. Hapellista kerrosta 

on näin enemmän, mikä johtaa lisääntyneeseen aerobiseen hajoamiseen ja CO2 päästöjen vapau-

tumiseen. Turvetuotannon aloittamiseksi kasvillisuus tullaan poistamaan, eikä se siten sido enää 

hiiltä. Vapaana oleva maan pinta ja turvekerros vapauttavat kasvihuonekaasupäästöjä siihen asti 

kunnes turvetuotantoalue tullaan tuotannon päättymisen jälkeen metsittämään. Ohentunut turve-

kerros parantaa metsien tuottavuutta ja siten parantaa myös hiilen sidontaa kasvavaan biomas-

saan. 
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Turvetuotannon ajalta vältettyjen päästöjen laskettiin olevan n. 162,4 kg CO2-ekv./MWh. Tämä 

vastaa siis hyödyntämättä jätettyjen turvemaiden aiheuttamia päästöjä. Laskennassa käytetyt jyr-

sinturvetuotantoalueen ominaispäästöjä kuvaavat arvot esitetty alla olevassa taulukossa 3. Las-

kentaa varten ominaiskasvihuonekaasupäästöt on kerrottu kutakin päästölähdettä vastaavalla 

GWP-arvolla.  Laskennassa oletettiin, että aumojen sisältämästä turpeesta 30 % on aumoissa 

ympärivuotisesti ja 70 % kesäkuu-joulukuu välisen ajan. Lisäksi oletettiin, että tuotantoalueen 

pinta-alasta 7 % on ojia ja 1 % aumoja ja loput 92 % tuotantokenttää (Väisänen 2011).  

 

Taulukko 3: Jyrsinturvetuotantoalueen ominaiskasvihuonekaasupäästöt (100 a tarkastelujakso) 

(Väisänen ym. 2011) ja Suosiolan voimalaitoksella tarvittavaa turvemäärää vastaavan tuotanto-

alueen ympäristöpäästöt. 

 

   Ominaiskasvihuonekaasupäästö  

Päästölähde Kasvihuonekaasu käytetty arvo [g/m2/a] 

Auma  CO2 29395,5 

  CH4 29,88 

  N2O 0,29 

Tuotantokenttä CO2 924 

  CH4 0,5 

  N2O 0,31 

Oja CO2 9 

  CH4 17,743 

  N2O 0 

 

 

Turvetuotantokapasiteetiksi määritettiin tiedossa olevien turvetuotantoalueiden perusteella 

8 548,1MWh/ha ja tuotantoajaksi keskimäärin 18 a. Työkoneiden polttoaineenkulutuksen oletet-

tiin olevan 0,83l/MWhturve. (Väisänen 2011). Turvetuotantoalueen turvekerroksesta vapautuvan 

päästön on oletettu asettuvan turvesuota edeltävältä tasolta turvetuotannon tasolle kolmen ensim-

mäisen turvetuotantovuoden aikana ja pysyvän tuotannon tasolla sen jälkeen.  

Turvetuotannon päätyttyä, turvetuotantoalue pyritään metsittämään mahdollisimman nopeasti, 

koska metsityksen on todettu suopohjan jälkikäyttömuotona vähentävän ilmastonlämpenemis-

vaikutusta. Puut ottavat talteen ilmakehän hiiltä. Metsien kyky sitoa hiiltä kasvavaan biomassaan 

paranee, kun metsän tuottavuus kasvaa. Metsityksen vaikutus päästöihin, eli turvetuotannon ai-

kaisten päästöjen vähentävän tekijän on laskettu olevan 31,2 kg CO2-ekv./MWh. 
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Aiemmassa väitöstyössä oletettiin, että metsityksen ja nopeakiertoisen biomassankasvatuksessa 

lannoitukseen käytettävä tuhkamäärä on 5000 kg/ha.  (Hytönen ja Aro 2010, Väisänen 2011). 

Samankaltaista oletusta lannoitekäytöstä ei voitu kuitenkaan tehdä tässä työssä, koska Rovanie-

men seutukunnan alueella lannoitusmäärät eivät ole vertailukelpoisia väitöstyön oletuksiin. KE-

MERA tuettua metsien terveyslannoitusta on vuosien 2012-2014 välisenä aikana tehty vuosita-

solla Lapin alueella keskimäärin 41 ha alueelle ja koko suomessa noin reilun 9 000 ha alueelle 

(Pousi 2015). Vuoden 2015 aikana, kesäkuuhun mennessä KEMERA tuettua lannoitusta ei oltu 

tehty lainkaan. Suoalueiden lannoituksesta ei tämän työn yhteyteen saatu vastaavia tietoja. Metsä 

ja turvemaiden lannoituksesta aiheutuva päästövaikutus jätettiin siten tässä vaiheessa arvioi-

matta. Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n oma lannoitetuotanto ja siitä aiheutuvat päästöt on kui-

tenkin määritetty käyttäen hyväksi laitoksen sähkön- ja lämmönkulutukseen perustuvia tietoja. 

 

Tässä työssä puun kasvun oletettiin metsityskäytössä olevan 7 m3/ ha/ a (Väisänen 2011) ja jossa 

puuston hiilen sidonta huomioitiin kokonaisuudessaan. Puun kasvua kuvaava arvo on Väisäsen 

väitöstutkimuksessa puuston sidonnan lähtökohtana ollut puuston kasvuluku. Rovaniemen seu-

tukunnan puun kasvusta aiheutuvan hiilensidonnan vaikutusta ei lähtötietojen osalta tämän työn 

puitteissa ollut mahdollista selvittää, mikä on otettava huomioon tuloksia tulkittaessa. Metsityk-

sen osalta puuston mahdollista käyttöä ei huomioitu, vaan laskennassa otettiin mukaan kokonai-

suudessaan puustoon tarkasteluajan loppuun mennessä sitoutunut hiilimäärä. (tarkasteluajan-

jakso 30 a.)  

 

Turvetuotannossa hyödynnetään vain osa turvekerroksesta ja osa turpeesta jää turvetuotannon 

päättymisen jälkeen alueelle perustettavan metsän kasvualustaksi. Keräämättä jäänyt ns. jään-

nösturve aiheuttaa hajotessaan päästöjä. Tätä työtä varten valittujen arvojen osalta on oletettu, 

että metsitysvaiheen alussa jäännösturvetta on määrä, joka sisältää hiiltä 15 kg neliömetrillä. 

Tämä tarkoittaisi noin 20 cm kerrosta. Jäännösturpeen hajoamisen on oletettu aiheuttavan pääs-

töjä vuodessa 381 g (C)/m2 (Mäkiranta ym. 2007) Metsitysvaiheessa karikerrokseen sitoutuvan 

hiilen määrän on oletettu olevan noin 5 % puuston sitoman hiilen määrästä. Jäännösturpeen ha-

joamisesta aiheutuvat päästöt on huomioitu ja sisällytetty metsitys-vaiheen ympäristövaikutusta 

kuvaavaan arvoon. 
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5.2.4 Kokopuu 

 

Kokopuun osalta tuotantoketjussa huomioidut yksikköprosessit ovat yhdistetty puun hakkuu ja 

korjuu, kuljetukset haketuspaikalle ja haketuspaikalta Suosiolan voimalaitokselle, haketus Mus-

tikkamaalla sekä poltto. Tässä työssä oletettiin, että kokopuun kuljetus tapahtuu tukkipuuna ha-

ketukseen, jossa se haketetaan kokopuu- tai rankahakkeeksi. Tässä tuotantoprosessissa huomioi-

dut yksikköprosessit on esitetty alla olevassa kuvassa 20. 

 

 

Kuva 20: Kokopuun tuotantoketjussa huomioidut yksikköprosessit. 

 

Tuotannonlisäystä vastaava määrä kokopuu- tai rankahaketta on n. 50 505 t. Puun hakkuun ja 

korjuun päästövaikutukseksi on oletettu sama kuin metsähakkeen tuotantoketjussa eli 5,4 kg 

CO2-ekv./MWh. Kuljetuksista haketukseen ja haketuspaikalta voimalaitokselle aiheutuvat pääs-

töt on määritetty olevan n. 0,79 kg CO2-ekv./MWh, kun keskimääräinen kuljetusetäisyys hake-

tuspaikalle on noin 75 km ja haketuksesta voimalaitokselle n. 5 km. Kuljetuskalustona käytetään 
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40 t hyötykuormaa kuljettavaa rekkaa korjuupaikan ja haketuksen välisiin kuljetuksiin, Mustik-

kamaan haketusaseman ja voimalaitoksen välinen kuljetus tapahtuu 45 tonnin rekalla. Haketuk-

sesta aiheutuvien päästöjen on laskettu olevan noin 4,1 kg CO2-ekv./MWh.  Maan hiilen vähe-

nemästä aiheutuva päästö on oletettu samaksi kuin muidenkin puuperäisten polttoaineiden osalta 

eli 40 kg CO2-ekv./MWh. Metsäbiomassan käytön aiheuttamien päästöjen laskennassa on käy-

tetty lisäksi aineistoon perustuvia lähtöarvoja. Poltossa aiheutuvat metaani- ja typpioksiduuli-

päästöt on oletettu olevan noin 2 CO2-ekv./MWh (0,56 CO2-ekv./MJ ) (Wihersaari 2005). 

 

 

6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI 

 

Työssä määritettiin Suosiolan voimalaitoksella tuotettavan energian tuotannosta aiheutuvat vai-

kutukset kasvihuonekaasupäästöihin (CO2, CH4 ja N2O) käyttäen neljää eri polttoainetta: puute-

ollisuuden sivuainevirrat, metsähake, turve ja kokopuu. Saatujen tulosten perusteella on laskettu 

vuotuiset päästöt Suosiolan voimalaitoksen energiantuotantoon liittyen. Polttoainemäärät lasket-

tiin vastaamaan energiatarvetta (n. 133 GWh), mikä vastasi 20 % lisäystä voimalaitoksen vuoden 

2015 polttoaineenkäyttöön.  Samalla määritettiin myös Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä toi-

mivan rakeistamon ja siitä saatavan lannoiterakeen tuotannon aikaiset päästöt.  

Tässä työssä on turvetuotantoon liittyvän laskennan ja oletusarvojen osalta käytetty samoja ole-

tuksia kuin vuonna 2014 valmistuneessa väitöstyössä ja siihen tehdyssä tutkimuksessa. Oletuk-

sena on ollut 100 vuoden tarkastelujakso, joka on valittu käytössä olleen elinkaarimallinnusoh-

jelman (GaBi) perusteella. Tarkasteluajanjakso valittiin, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia 

ja materiaaleista saatavat lähtöarvot olisivat verrattavissa toisiinsa. Metsäbiomassan tuotannon 

ja käytön aikaisten päästöjen määritykseen perustuvat tiedot ovat kirjallisuuslähteistä sekä Suo-

siolan voimalaitoksen päästöraportoinnista olevia tietoja. 

Puuperäisten polttoaineiden; sivuainevirrat, metsätähde ja kokopuu-/rankapuuhake polton ai-

kaisten päästöjen osalta on hiilen päästövaikutusta kuvaavana GWPbio-lukuna käytetty arvoa 0,49 

kgCO2-eq. kgCO2−1. (Cherubini, F. et al.) GWPbio-arvon ollessa 0,49 (49%), metsiin sitoutuneen 

hiilen määrä on 0,51 (=1-0,49) eli 51% polton aikaisista hiilipäästöistä. Laskennan osalta tämä 

tarkoittaa sitä, että tämä 51 % osuus polton aikaisista päästöistä voidaan vähentää puuperäisten 

polttoaineiden polton aikaisista hiilipäästöistä. GWP-luku on ajan huomioiva arvo, eli vaikka 
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hiili sitoutuu takaisin metsään, siinä kestää aikaa ja sillä välin hiilidioksidi lämmittää ilmakehää 

keskimäärin tämän GWPbio-arvon verran. Tässä työssä tätä GWPbio-arvon vaikutusta polton ai-

kaisten päästöjen muodostumiseen nimitetään puuperäisten polttoaineiden osalta hiilen sidon-

naksi. Puuperäisten polttoaineiden osalta on tehty myös oletus, että poltosta aiheutuvien metaani- 

ja dityppioksidin vaikutus polton aikaisiin päästöihin on luokkaa 0,56 g CO2-ekv./MJ (2 CO2-

ekv/MWh) (Väisänen ym. 2011). Suosiolan voimalaitoksen päästöraportoinnin arvojen mukaan 

metaani ja typpipäästöjen vaikutus olisi 7,05 CO2-ekv/MWh (1,96 g CO2-ekv./MJ ).  

 

Työn lähtötietoina käytetyn raportin tutkimukset turvetuotantoon liittyen koskivat Parkanon ja 

Karvian seudulla sijaitsevia turvetuotantoalueita. Näiden soiden osalta käytössä olevien tietojen 

perusteella oletettiin, että ne vastaavat turvetuotantoalueita, joilta turvetta toimitetaan Suosiolan 

voimalaitokselle.  Muut turvetuotantoalueisiin liittyvät tiedot, kuten turvetuotantokapasiteetti ja 

turvetuotantoaika on kerätty julkisesti saatavilla olevista ympäristöluvista niiden soiden osalta, 

joilta turvetta toimitetaan Suosiolan voimalaitokselle. Tämän perusteella voitiin tehdä oletus, että 

edellisessä tutkimuksessa esiin tulleita tuloksia voidaan käyttää tämän työ lähtötietoina. Ympä-

ristölupien perusteella kerätyistä tiedoista päätellen tuotantokapasiteetti riittäisi oletetun poltto-

aineenkäytön lisäykseen alueilta joilta turvetta toimitetaan tällä hetkellä Suosiolan voimalaitok-

selle. Turpeen osalta tuotantokapasiteetin tarve Suosiolan voimalaitoksen tarpeisiin on noin. 16,9 

ha turvetuotantoaluetta. Kyseisiltä soilta ei toimiteta turvetta ainoastaan Suosiolan voimalaitok-

selle, vaan käyttäjiä on muitakin. Suot eivät ole vain NEVE tuotantoa varten eli ainoastaan se 

osuus päästöistä, joka tarvitaan NEVE määrän tuottamiseen, on huomioitu turpeen tuotannon 

päästöissä. 

 

Valtion myöntämää metsänkunnostukseen saatavaa Kestävän metsätalouden rahoituslain (KE-

MERA) mukaista tukea ei kesäkuuhun 2015 mennessä oltu annettu yhdellekään alueelle (Pousi 

2015). Tätä valtion myöntämää tukea eivät saa esimerkiksi kunnostusojituskelvottomiksi todetut 

turvekankaat. Näin ollen nämä alueet olisivat erittäin hyvin soveltuvia valjastettavaksi energian-

tuotantoon. (Väisänen ym. 2011) 

 

Parkanon ja Karvian seudulla tehdyn tutkimuksen perusteella havaittiin, että hyödyntämättömien 

turvetuotantoalueiden vapauttamat päästöt vähenevät merkittävästi turvekerroksen ohentuessa. 

Turvetuotannon jatkamisen vaikutus päästöjen vähenemiseen on sitä suurempi mitä pidempi tar-

kasteluajanjakso valittiin. Eri suotyyppien hyödyntäminen turvetuotannossa vähentää maankäy-

tön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, koska turvekerroksen hajoamisesta aiheutuvat päästöt 
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vähenevät. Toisaalta turvetuotantoaikana puuston sitoma hiilen määrä vähenee, kun alueella ei 

turvetuotantoaikana ole hiiltä sitovaa puustoa. 

 

Sivuainevirrat 

Suosiolan voimalaitoksella energiantuotannosta aiheutuvat päästöt, kun polttoaineena on käy-

tetty puunjalostusteollisuuden sivuainevirtoja, on esitetty alla olevassa kuvassa 21. Kokonais-

päästöjen laskentaa kuvaavat yhtälöt 1, mikä on päästökaupan mukaiseen tarkasteluun perustuva, 

sekä yhtälö 2, jossa on kuvattuna kaikki polttoaineen käytön elinkaaren aikaiset päästöt, yhtälöt 

on esitetty alla. 

 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑃𝐾
𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑘𝑢𝑙𝑗.

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
 , jossa    (1) 

 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑃𝐾   = Sivuainevirtojen käytöstä aiheutuva kokonaispäästö päästökaupan mukaisessa tarkas-

telussa, [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑘𝑢𝑙𝑗. = sivuainevirtojen kuljetuksesta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝐸𝑡𝑜𝑡,20     = Polttoaineenkäytön lisäystä vastaava energia [MJ] 

 

 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑡𝑜𝑑
𝑒𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝+𝑒𝑆𝐴𝑉;𝑝𝑜𝑙𝑡.+𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.−𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
 , jossa  (2) 

 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑡𝑜𝑑     = Puunjalostusteollisuuden sivuainevirtojen käytöstä aiheutuva kokonaispäästö   

[CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝑆𝐴𝑉,𝑝𝑜𝑙𝑡.    = Sivuainevirtojen poltosta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝      = Poltosta aiheutuvat metaani ja typpipäästöt [CO2-ekv] 
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𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.  = Sivuainevirtojen käytön aikana hyödyntämättä jäävien turvetuotantoalueiden pääs-

töt [CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑 = Metsien hiilensidonta [CO2-ekv] 

 

Tulokset kuvassa esittävät tilannetta, jossa poltosta aiheutuvat hiilidioksidi-päästöt ovat mukana. 

Kuvassa on esitettynä myös tilanne, kun poltosta tai hyödyntämättömien turvemaiden päästöjä 

ei ole huomioitu. Huomioitavaa kuitenkin on, että jos yhteismäärään ei huomioida turvetuotan-

toalueiden päästöjä, ne todennäköisesti menevät jonkin muun toimijan päästöiksi. 

Tilastokeskuksen polttoaineluokituksen mukaan laskettuihin polton aikaisiin päästöihin on huo-

mioitu hiilidioksidipäästöjen lisäksi oletetut metaani ja typpipäästöt 0,56 g CO2-ekv./MJ (Väisä-

nen 2011 ) (yhtälö 2). Kaikille puunjalostusteollisuuden sivuaineille on käytössä sama ominais-

päästökerroin 0,395 t CO2/MWh. Laskennassa on esitetty päästökaupan mukainen tarkastelu 

(Yhtälö 1) sekä tilannetta kuvaava tarkastelu, jossa polton aikaisten päästöjen on oletettu osittain 

kumoutuvan GWPbio-arvon mukaisesti metsien hiilensidonnalla (Yhtälö 2). 

 

 

Kuva 21: Sivuainevirtojen aiheuttamat elinkaaren aikaiset päästöt energiantuotannossa. 

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Kuljetukset

Poltto

Hyödyntämättömien turvemaiden päästöt

Metsien hiilensidonta

YHT:

YHT. ( Päästökaupan mukainen )

Sivuainevirrat g CO2-ekv./MJ

Yhtälö 1 

Yhtälö 2 
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Laskennan perusteella määritettiin, kun huomioon ei ole otettu päästökaupan mukaisen tarkaste-

lun perusteella polton aikaisia hiilidioksidi- metaani-, eikä dityppioksidipäästöjä, eikä myöskään 

turvetuotantoalueista aiheutuvia päästöjä, ilmastoa lämmittävän päästövaikutuksen olevan vain 

0,4 g CO2-ekv./MJ, mikä käsittää vain sivuainevirtojen kuljetuksesta Kuljetuksista aiheutuvat 

päästöt ovat n. 0,4 g CO2-ekv./MJ. 

Hyödyntämättömien turvetuotantoalueilta vapautuvat päästöt, kun kaikki tuotanto on oletettu ta-

pahtuvan sivuainevirroilla on noin 45,1 g CO2-ekv./MJ. Hyödyntämättömien turvemaiden pääs-

töt eivät kuitenkaan kohdistu suoraan energiantuotantolaitoksen toimintaan ja sen energialähtei-

den hankintaan, joten ne on jätetty tässä tarkastelussa huomioimatta sivuainevirtojen käytön elin-

kaaren aikaisista päästöistä. Päästö turvemailta kohdistuu turpeen tuottajaan. Tätä tilannetta ku-

vaa siis yhtälön 1 mukainen laskenta. 

Poltosta aiheutuvien päästöjen oletetaan kumoutuvan metsänkasvun hiilensidonnan vaikutuk-

sesta ja näin ollen ne oletetaan päästökaupan mukaisessa tarkastelussa nollaksi. Kun poltosta 

aiheutuvia päästöjä ei huomioida kokonaispäästöihin, tarkoittaa se tilannetta, jossa metsityksen 

vaikutuksen oletetaan kompensoivan poltosta vapautuvat hiilidioksidipäästöt, GWPbio-arvo täl-

löin 0. Päästökaupan mukaisessa tarkastelussa, mikä kuvaa voimalaitostoimijan raportointitar-

vetta, polton osalta ei huomioida myöskään siitä aiheutuvia metaani- ja typpipäästöjä. 

Kokonaispäästöjen muodostumisen tilannetta kuvaavan laskennan (yhtälö 2) mukaisen tarkaste-

lun mukaisesti, metsien hiilen sidonnan on oletettu kattavan 51 % polton aikaisista hiilidioksidi-

päästöistä (GWPbio=0,49) (Cherubini, F. et al.). Poltosta aiheutuvat päästöt ovat Väisäsen väitös-

tutkimuksessa tehtyjen oletusten mukaan 111,3 g CO2-ekv./MJ, pitäen sisällään myös metaani ja 

typpipäästöt 0,56 g CO2-ekv./MJ ja joista metsien hiilensidonta pienentää kokonaispäästöjä 56,5 

g CO2-ekv./MJ verran. Otettaessa huomioon Suosiolan voimalaitoksen metaani – ja typpipääs-

töjen (1,96 g CO2-ekv./MJ ) vaikutus poltosta aiheutuviin päästöihin, kokonaispäästöt ovat n.  

112,7 CO2-ekv./MJ. Näiden oletusten perusteella sivuainevirtojen käytöstä energiantuotannossa 

aiheutuvien kokonaispäästöjen on laskettu ei päästökaupan mukaista tarkastelua kuvaavassa tar-

kastelussa väitöstyössä käytetyillä oletusarvoilla olevan 100,3 g CO2-ekv./MJ ja kun huomioi-

daan Suosiolan oma polton aikainen päästölisäys metaanista ja typestä, niin kokonaispäästö pol-

tosta on 101,7 g CO2-ekv./MJ (yhtälö 2 perusteella määritetty).  
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Puunjalostusteollisuuden sivuainevirrat poikkeavat elinkaaritarkastelussa muista polttoaineista 

huomattavasti, koska niiden valmistuksen aikaisia päästöjä ei huomioida tässä tarkastelussa.  Si-

vuainevirtojen osalta merkittävin päästövaikutus syntyy hyödyntämättömien turvemaiden ai-

heuttamista päästöistä, joita ei voida välttää, jos kaikki energiantuotantoon käytettävä polttoaine 

olisi sivuainevirroista. Näitä ei kuitenkaan huomioida NEVE:n polttoaineen hankinnasta aiheu-

tuviksi päästöiksi, eikä niitä huomioida yhtälön 1 mukaisessa tarkastelussa, koska ne kuuluvat 

turvetuottajan toimintaa liittyviin päästöihin.  

 

Metsätähde 

Metsätähteen käytöstä energiantuotannossa aiheutuvien päästöjen tulokset on esitetty kuvassa 

22. Kokonaispäästöjen laskentaa kuvaavat yhtälöt 3 (päästökaupan mukainen) ja 4 (kaikki pääs-

töt koko polttoaineen käytön elinkaaren ajalta) on esitetty alla. 

 

𝑒𝑀𝑇,𝑃𝐾
𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝑀𝑇,𝐻𝑎𝑘./𝑀𝑢𝑟𝑠.+𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑜𝑟𝑗.+𝑒𝑚ℎ𝑣

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
   (3) 

 

𝑒𝑀𝑇,𝑃𝐾     = Metsätähteen käytöstä aiheutuva kokonaispäästö päästökaupan mukaisessa 

tarkastelussa [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑢𝑙𝑗.      = Metsätähteen kuljetuksesta aiheutuvat päästöt[CO2-ekv] 

𝑒𝑀𝑇,𝐻𝑎𝑘./𝑀𝑢𝑟𝑠.= Metsätähteen murskaus ja haketus [CO2-ekv] 

𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑜𝑟𝑗.     = Metsätähteen korjuusta ja kuljetuksesta korjuupaikalla aiheutuvat päästöt 

[CO2-ekv] 

𝑒𝑚ℎ𝑣         = Päästö maan hiilen vähenemästä [CO2-ekv] 
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𝑒𝑀𝑇,𝑡𝑜𝑑
𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝+𝑒𝑀𝑇,𝐻𝑎𝑘./𝑀𝑢𝑟𝑠.+𝑒𝑀𝑇,𝑘𝑜𝑟𝑗.+𝑒𝑚ℎ𝑣+𝑒𝑀𝑇,𝑝𝑜𝑙𝑡.+𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.−𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
     

(4) 

 

𝑒𝑀𝑇,𝑡𝑜𝑑       = Metsätähteen käytöstä aiheutuva kokonaispäästö, kun metsien hiilensidonta 

on otettu huomioon [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝑀𝑇,𝑝𝑜𝑙𝑡.      = Metsätähteen poltosta aiheutuvat päästöt[CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝      = Poltosta aiheutuvat metaani ja typpipäästöt [CO2-ekv] 

𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.      = Metsätähteen käytön aikana hyödyntämättä jäävien turvetuotantoalueiden 

päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑.     = Metsien hiilen sidonta [CO2-ekv] 

 

Tulokset kuvaavat päästökaupan mukaista tilannetta, jossa polton eikä turvetuotantoalueiden 

päästöjä ole huomioitu (yhtälö 3) sekä tilannetta jossa poltosta aiheutuvat päästöt on huomioitu 

GWPbio-arvon mukaisesti ottaen huomioon myös hyödyntämättömien turvetuotantoalueiden 

päästöt (yhtälö 4). Hyödyntämättömien turvemaiden vapauttamien kasvihuonekaasujen (45,1 g 

CO2-ekv./MJ) on oletettu olevan saman suuruiset kuin tarkasteltaessa sivuainevirtojen käyttöä. 

Tässäkin huomioitavaa kuitenkin on, että jos päästöjen yhteismäärään ei huomioida turvetuotan-

toalueiden päästöjä, ne todennäköisesti menevät jonkin muun toimijan päästöiksi. 

 



74 

 

Kuva 22: Metsätähteen käytöstä aiheutuvat elinkaaren aikaiset päästöt energiantuotannossa. 

 

Polttoainekohtainen poltosta aiheutuva päästö (n. 109,6 g CO2-ekv./MJ) on laskettu tilastokes-

kuksen CO2-päästökertoimen avulla, lisäksi siinä on huomioitu metaani ja typpipäästöjen olevan 

0,56 g CO2-ekv./MJ (väitöstutkimuksen arvo). Polton päästöt ovat Suosiolan voimalaitoksen toi-

mintaa kuvaavien metaani- ja typpipäästöt huomioiden 111 g CO2-ekv./MJ. Hakkuiden aiheut-

taman maan hiilen vähenemästä aiheutuva päästö on n 11.1 g CO2-ekv./MJ. Korjuun ja korjuu-

paikalla tapahtuvien kuljetusten osuus kokonaispäästöistä on varsin pieni n. 1,5 g CO2-ekv./MJ, 

samoin kun maantiekuljetusten osuus, mikä on noin 0,5 g CO2-ekv./MJ. Metsätähteen haketuk-

sesta ja murskauksesta aiheutuvat päästöt ovat n. 1,1 g CO2-ekv./MJ. 

Kokonaispäästö kaikki polttoaineen käytön elinkaaren aikaiset päästöt huomioiden, kokonais-

päästöt metsätähteen käytöstä on määritetty olevan n. 113,6 g CO2-ekv./MJ, kun polton päästöt 

ovat väitöstyön mukaiset, metsien hiilen sidonta 56,5 g CO2-ekv./MJ ja hyödyntämättömien tur-

vemaiden vaikutukset ovat mukana. Suosiolan voimalaitoksen polton aikaisten metaani- ja typ-

pipäästöt (1,96 g CO2-ekv./MJ ) huomioiden kokonaispäästö on 114,4 g CO2-ekv./MJ. Hyödyn-
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tämättömien turvemaiden päästöt eivät myöskään tässä kohdistu suoraan energiantuotantolaitok-

sen toimintaan, joten ne voidaan yhtälön 3 mukaisessa tarkastelussa jättää huomioimatta met-

sätähteen käytön elinkaaren aikaisista päästöistä. Päästö turvemailta kohdistuu turpeen tuottajaan 

eikä energiantuotantolaitoksen toimintaan. Kun polton ja turvemaiden päästölähteitä ei päästö-

kaupan mukaisessa tarkastelussa huomioida ja kun metsien takaisinkasvun oletetaan sitovan pol-

tosta vapautuvat hiilidioksidipäästöt, metsätähteen käytöstä aiheutuva ilmastovaikutus on noin 

14,2 g CO2-ekv./MJ. 

Kuvan perusteella nähdään, että merkittävin päästö metsätähteen käytöstä aiheutuu niiden polt-

tovaiheessa, mikäli metsien hiilensidontaa ei huomioida.  Toiseksi suurin päästövaikutus aiheu-

tuu käyttämättä jääviltä suoalueilta. Hakkuiden maan hiilen vähenemästä aiheutuvien päästöjen 

osuus on kolmanneksi merkittävin. Haketuksen ja murskauksen aiheuttamat päästöt tuotettua 

energiamäärää kohden ovat yli puolet pienemmät kuin maan hiilen vähenemästä aiheutuva pääs-

tövaikutus. 

Työssä käytettiin Suosiolan voimalaitokselle toimitetulle metsähakkeelle laskettua painotettua 

lämpöarvoa 2,85 MWh/t, mikä on hieman suurempi kuin tilastokeskuksen metsähakkeelle an-

tama lämpöarvo (2,78 MWh/t). Tämä vaikuttaa muun muassa kuljetuksiin, koska energiasisäl-

löltään parempaa tuotetta tarvitsee kuljettaa vähemmän. Kuljetuksista aiheutuvat päästöt Mus-

tikkamaan polttoaineterminaalin ja Suosiolan voimalaitoksen välillä pienenevät mitä parempi 

lämpöarvo kuljetettavalla metsätähdehakkeella ja –murskeella on. Kuljetusten päästöt pienene-

vät myös, jos rekan kuljetuskapasiteettia pystytään kasvattamaan.  

Väisäsen tekemässä väitöstyöhön liittyvässä tutkimuksessa metsäbiomassojen osalta oli huomi-

oitu myös tuhkien kierrätyksestä ja granuloinnista aiheutuva päästölisäys 0,2 kg CO2-ekv./MWh 

(Wihersaari, 2005) sekä metsätähteen ravinnesisällön mukaisesta kompensoinnista typpilannoit-

teella aiheutuva päästö 7 kg CO2-ekv./MWh (Pelkonen ym.). Napapiirin Energia ja Vesi konser-

nissa tuhkien kierrätys tapahtuu kuitenkin suoraan voimalaitoksella, toisin kuin väitöstutkimuk-

sen kohteessa, eikä tuhkien kierrätyksestä ja granuloinnista aiheutuvaa päästövaikutusta voi siksi 

ottaa huomioon tässä työssä. Metsätähteen mukana mahdollisesti poistuvan ravinnesisällön kom-

pensointia typpilannoitteella ei myöskään voida huomioida Rovaniemen tarkastelussa, toisin 

kuin väitöstutkimuksessa, koska Rovaniemellä lannoitusta ei välttämättä toteuteta ollenkaan tai 

se tapahtuu erilaisella lannoitteella. Metsäkeskuksen tekemän tilastoinnin mukaan Rovaniemen 

seutukunnalla, ei vuoden 2015 Kesäkuuhun mennessä oltu tehty lainkaan KEMERA tuettua lan-

noitusta. (Pousi 2015)  
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Turve 

Vuotuiset turvetuotantoalueilta vapautuvat kasvihuonekaasumäärät määritettiin Väisäsen väitös-

työssä käytettyjen arvojen perusteella. Vapautuvat kasvihuonekaasupäästöt suoalueilta joilta tur-

vetta toimitetaan Suosiolan tarvetta vastaava määrä, aiheuttaisi päästöjä n. 216,5 t CO2-ekv vuo-

dessa. Vuoden aikana turvetuotantoalueelta aiheutuvat päästöt, päästöjen muodostuminen eri 

päästölähteistä on esitetty taulukossa 4. Päästöt kuvaavat Suosiolan polttoainetarpeen lisäystä 

vastaavan turvetuotantoalueen muodostamia päästöjä. Suosiolan polttoainetarpeen lisäykseen 

vaadittava tuotantoalue on 16,9 ha.  

 

Taulukko 4: Turvetuotantoalueelta aiheutuvat päästöt (16,9 ha) (Väisänen 2011) 

Päästölähde Kasvihuonekaasu [t CO2 ekv.] 

Auma  CO2 49,7 

  CH4 1,3 

  N2O 0,15 

Tuotantokenttä CO2 143,7 

  CH4 1,9 

  N2O 14,4 

Oja CO2 0,1 

  CH4 5,2 

  N2O 0 

    216,5 

 

 

Energiantuotannossa turpeen käytöstä aiheutuvien päästöjen tulokset Suosiolan voimalaitoksella 

on esitetty alla olevassa kuvassa 23. Kuvassa esiintyvät positiiviset arvot tarkoittavat ympäristö-

päästöä ja negatiiviset arvot kuvaavat päästöjen sidontaa. Polttovaiheesta aiheutuvat päästöt ovat 

n. 112,1 g CO2-ekv./MJ. Päästöarvo on määritetty Suosiolan voimalaitoksen toimintaa kuvaa-

vana painotettuna arvona, kun voimalaitoksella käytetyn jyrsinturpeen lämpöarvo on 9,4 GJ/t ja 

hiilidioksidin ominaispäästökerroin 0,39 t CO2/MWh. 

Voimalaitoksella tehtyjen mittausten mukaan poltossa vapautuvasta typestä ja metaanista aiheu-

tuva päästölisäys poltossa on laskettu olevan n. 4,52 g CO2-ekv./MJ. Arvot on kerätty vuoden 

2015 voimalaitoskohtaisesta päästöraportista. Turpeen nostosta aiheutuvien päästöjen on oletettu 

olevan samat kuin Väisäsen väitöstyössä tutkituilla suoalueilla (14,4 g CO2-ekv./MJ) (Väisänen 
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2011). Metsityksen vaikutus päästöjä sitovana tekijänä on laskettu olevan 8.7 g CO2-ekv./MJ. 

Turpeen kuljetuksesta aiheutuvien päästöjen on laskettu olevan n. 0,3 g CO2-ekv./MJ. Kokonais-

päästö koko elinkaaren ajalta turpeen osalta on n. 73 g CO2-ekv./MJ (Yhtälö 5). 

 

𝑒𝑇𝑈
𝑒𝑇𝑈,𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝑇𝑈,𝑛𝑜𝑠𝑡𝑜.+𝑒𝑇𝑈,𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜−𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡𝑦𝑠−𝑒𝑣ä𝑙𝑡.𝑝ää𝑠𝑡.

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
          (5) 

 

𝑒𝑇𝑈     = Turpeen käytöstä energiantuotannossa aiheutuvat päästöt [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝑇𝑈,𝑛𝑜𝑠𝑡𝑜.     = Turpeen nostosta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝑇𝑈,𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜          = Turpeen polton päästöt[CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠𝑖𝑡𝑦𝑠     = Metsityksen hiilensidontavaikutus [CO2-ekv] 

𝑒𝑣ä𝑙𝑡.𝑝ää𝑠𝑡.       = Vältetyt päästöt, kun turvetuotantoalue on tuotannossa [CO2-ekv] 

 

 

Kuva 23: Turpeen käytöstä aiheutuvat elinkaaren aikaiset päästöt energiantuotannossa. 
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Kuvan perusteella nähdään, että turpeen käytöstä suurin ympäristön kuormitus aiheutuu poltto-

vaiheesta. Poltosta aiheutuvien päästöjen todettiin laskennan perusteella olevan jonkin verran 

suuremmat kuin aikaisemmassa väitöstyössä saatu tulos. Väitöstyössä käyttövaiheen päästöiksi 

sadan vuoden tarkasteluajanjaksolla saatiin n. 107,5 g CO2-ekv./MJ kun tässä työssä Suosiolan 

voimalaitosta tarkasteltaessa päästöt olivat 112,1 g CO2-ekv./MJ. 

 

Eroavaisuutta väitöstyössä esitettyihin arvoihin on turpeen lämpöarvossa, mikä on tämän työn 

laskennassa alhaisempi väitöstyöhön verrattuna. Vuonna 2015 voimalaitokselle toimitettu turve 

oli poikkeuksellisen kosteaa, mikä voi selittää tätä lämpöarvon eroa. Alhaisempi polttoaineen 

lämpöarvo tarkoittaa, että ns. huonomman lämpöarvon omaavaa turvetta tarvitaan enemmän. 

Turvetuotantokenttien keskimääräinen tuotantokapasiteetti oli kuitenkin jonkin verran suurempi 

tämän työn puitteissa määritetyillä soilla, nyt 8 546,1 MWh/ha, kuin Väisäsen tutkimuksessa 

(Väisänen 2011). Tämä vaikuttaa turvesoilta nostettavan turpeen määrään, eli paremman tuotan-

tokapasiteetin omaavilta soilta turvetuotantoon valjastettavan suoalueen pinta-ala olisi näin pie-

nempi. Tämän myötä myös päästöt hyödyntämättä jäävien tuotantoalueiden osalta olisi pie-

nempi, samoin kuin turpeen nostovaiheen kasvihuonekaasupäästöt jäisivät pienemmiksi. 

 

Väitöstyössä polttovaiheen päästöinä käytettiin Tilastokeskuksen määrittämiä arvoja poltossa ai-

heutuvista kasvihuonekaasuista ja tässä työssä käytettiin Suosiolan voimalaitoksen päästöjen-

tarkkailun pohjalta saatuja laitoskohtaisia tietoja. Vuoden 2015 osalta Tilastokeskuksen käyttämä 

lämpöarvo jyrsinturpeelle, sekä väitöstyössä käytetty arvo oli 10,1 GJ/t kun tässä painotettu läm-

pöarvo Suosiolaan toimitetun jyrsinturpeen osalta oli 9,4 GJ/t. Eroa Suosiolan voimalaitokselta 

poltosta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen osalta selittää myös se, että poltosta aiheutuvat 

typpi ja metaani-päästöt ovat suuremmat kuin tilastokeskuksen keskimääräisissä arvoissa, joita 

käytettiin oletusarvoina väitöstyössä. Tilastokeskuksen mukaisessa tarkastelussa typen ja metaa-

nin osuus polton aikaisista päästöistä on vain n. 1,57 g CO2-ekv./MJ kun Suosiolan tapauksessa 

nämä ovat n. 4,52 g CO2-ekv./MJ. 

 

Turvetuotannon aikaiset vältetyt päästöt ovat toiseksi merkittävin tekijä turpeen energiakäytön 

aikaisten ympäristövaikutusten osalta. Vältetyt päästöt kuvaavat sitä määrää kasvihuonekaasuja 

joiden vapautumiselta vältytään turvesoiden ollessa tuotannossa. Toisin sanoen, jos turvetta ei 

kerätä, vapauttaa suo tietyn määrän suoalueelle ominaisia päästöjä metaania, typpeä ja hiilidiok-

sidia. Suoalueiden päästöjen määrittämiseksi oletuksena oli, että tuotantoalueen pinta-alasta 7 % 
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on ojia ja 1 % aumoja ja loput 92 % tuotantokenttää. Päästö määritettiin jyrsinturvetuotantoalu-

een ominaispäästöjen avulla. Suoalueiden aiheuttama päästö laskettiin vastaamaan Suosiolan toi-

mitettavan turpeen keruuseen tarvittavaa aluetta, joka on noin 16,9 ha. Huomioitavaa tulosten 

osalta on, että aumat eivät ole alueella kuin osan vuotta. Turpeennostosta aiheutuvien päästöjen 

on oletettu lähteistä saatujen tietojen perusteella olevan n 14,4 g CO2-ekv./MJ (Väisänen 2011). 

Nostovaiheen ympäristövaikutuksiin on huomioitu työvaiheessa käytettyjen työkoneiden poltto-

aineen kulutus sekä turvekerroksesta, ojista ja aumauksesta vapautuvat päästöt. Polton ja suoalu-

een ominaispäästöt pysyvät samana tarkasteluajasta riippumatta. 

 

Metsitys on ympäristövaikutusta alentava tekijä. Metsityksen vaikutuksen laskettiin tässä työssä 

olevan 8.7 g CO2-ekv./MJ. Arvo on laskettu tutkimusraportista (Väisänen 2011) saadun arvon 

perusteella ja suhteutettu tässä työssä tarkasteltujen turvetuotantoalueiden keskimääräiseen tur-

vetuotantoaikaan, joka oli noin 18 vuotta. Tässä työssä määritetty arvo metsityksen osalta on 

jonkin verran suurempi kuin aikaisemmassa väitöstyössä saatu tulos, jossa metsityksen päästöjä 

alentava vaikutuksen määritettiin olevan 7,4 g CO2-ekv./MJ. Tämä tarkoittaa sitä, että metsän 

kysy sitoa hiiltä ja siten kompensoida muista turvetuotannon vaiheista aiheutuvia ympäristöpääs-

töjä on parempi. 

 

Ero vuoden 2011 tutkimuksessa määritettyyn arvoon selittyy muun muassa pitemmällä metsitys-

vaiheella. Aikaisemmassa tutkimuksessa turvetuotannon jälkeisen metsitysvaiheen oletettiin 

kestävän lyhemmän aikaa, koska turvetuotantoalueet olivat käytössä pidempään, noin 20 vuoden 

ajan. Jälkikäyttövaiheessa jäännösturvekerroksen hajoamisesta aiheutuva päästö on merkittä-

vässä osassa. Tämä merkitsee sitä, että jäännösturpeen hajoamisesta aiheutuvat päästöt ovat sitä 

suuremmat mitä pidempi tuotantoaika on, koska turvetuotantoalue on kauemmin avoinna ennen 

kuin sitä päästään metsittämään. Jäännösturvekerrosta on kuitenkin hankala vähentää, sillä se 

toimii jälkikäyttövaiheessa metsän kasvualustana eikä sitä siksi voi kokonaan poistaa. Huomioi-

tavissa on, että jos metsitystä tehostettaisiin esimerkiksi tuhkalannoituksella, saavutettaisiinko 

sillä ympäristövaikutuksia alentava vaikutus kyseisille turvetuotantoalueille? Maantiekuljetusten 

osuus kokonaispäästöistä on varsin pieni myös turpeen kuljetuksen osalta. 
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Kokopuu 

Kokopuun käytöstä aiheutuvat ympäristöpäästöt on esitetty kuvassa 24. Kokonaispäästöjen las-

kentaa kuvaavat yhtälöt on esitetty alla yhtälöissä 6 (päästökaupan mukainen) ja 7 (kaikki polt-

toaineen hankinnan elinkaaren aikaiset päästöt huomioiva). 

 

𝑒𝐾𝑃,𝑃𝐾
𝑒𝐾𝑃,ℎ𝑎𝑘 𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑗.+𝑒𝐾𝑃,𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝐾𝑃,𝐻𝑎𝑘.+𝑒𝑚ℎ𝑣

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
, jossa  (6) 

 

𝑒𝐾𝑃,𝑃𝐾     = Kokopuu- ja rankahakkeen käytöstä aiheutuva kokonaispäästö päästökaupan 

mukaisessa tarkastelussa [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝐾𝑃,𝑘𝑢𝑙𝑗.      = Kokopuu- ja rankahakkeen kuljetuksesta aiheutuvat päästöt[CO2-ekv] 

𝑒𝐾𝑃,𝐻𝑎𝑘.𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑗 = Kokopuun hakkuusta korjuusta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝐾𝑃,ℎ𝑎𝑘.     = Kokopuun haketuksesta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝑚ℎ𝑣         = Päästö maan hiilen vähenemästä [CO2-ekv] 

 

 

𝑒𝐾𝑃,𝑡𝑜𝑡

𝑒𝐾𝑃,ℎ𝑎𝑘 𝑗𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑗.+𝑒𝐾𝑃,𝑘𝑢𝑙𝑗.+𝑒𝐾𝑃,𝐻𝑎𝑘.+𝑒𝑚ℎ𝑣+𝑒𝐾𝑃,𝑝𝑜𝑙𝑡.+𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝+𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.𝑝ää𝑠𝑡.+𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑.

𝐸𝑡𝑜𝑡,20
   (7) 

 

 

𝑒𝐾𝑃,𝑡𝑜𝑡.            = Kokopuun käytöstä aiheutuva kokonaispäästö [CO2-ekv/MJ] 

𝑒𝐾𝑃,𝑝𝑜𝑙𝑡.       = Kokopuun poltosta aiheutuvat päästöt [CO2-ekv] 

𝑒ℎ𝑦ö𝑑.𝑡𝑢𝑟𝑣.𝑝ää𝑠𝑡. = Koko- ja rankahakkeen käytön aikana hyödyntämättä jäävien turvetuotanto-

alueiden päästöt [CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡.ℎ𝑖𝑖𝑙.𝑠𝑖𝑑.         = Metsien hiilen sidonta [CO2-ekv] 

𝑒𝑚𝑒𝑡/𝑡𝑦𝑝      = Poltosta aiheutuvat metaani ja typpipäästöt [CO2-ekv] 
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Tuloksissa on esitetty päästökaupan mukainen tilanne, jossa poltosta aiheutuvia päästöjä eikä 

hyödyntämättömistä turvemaista aiheutuvia päästöjä ole huomioitu (yhtälö 6). Toinen tapaus ku-

vaa päästöjen muodostumisen tilannetta, jossa poltosta aiheutuvat päästöt ovat mukana (yhtälö 

7). 

 

Kokopuu- ja rankahakkeen tuotantoketjussa aiheutuva suurin yksitäinen päästöjen aiheuttaja on 

poltto. Poltosta aiheutuvien päästöjen oletetaan päästökaupan mukaisessa tarkastelussa olevan 

nolla, koska metsien kasvun hiilensidonnan katsotaan kumoavan poltosta vapautuvien hiilidiok-

sidipäästöjen vaikutuksen. Tätä kuvaa yhtälön 6 mukainen laskenta. Kun tarkastellaan tilannetta 

kokopuun käytön osalta huomioiden kaikkien yksikköprosessien vaiheet energiantuotannossa, 

poltosta aiheutuvia päästöjä ei kokonaan voida olettaa kumoutuvan metsien hiilen sidonnalla, 

vaan tässä huomioidaan GWPbio-kertoimen vaikutus, jolloin metsien hiilensidonnan on laskettu 

kattavan 51% polton aikaisista päästöistä. Metsien hiilensidonnan vaikutus päästöjä vähentävänä 

tekijänä valitulla ajanjaksolla on siten laskettu olevan 56,5 g CO2-ekv./MJ. Tämä on huomioitu 

yhtälön 7 mukaisessa kokonaispäästöjen laskennassa, jossa on otettu huomioon myös poltosta 

aiheutuvat metaani- ja typpipäästöt. 

 

 

Kuva 24: Kokopuun käytöstä aiheutuvat elinkaaren aikaiset päästöt energiantuotannossa. 

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0

Puun hakkkuu ja korjuu

kuljetukset

Haketus

Päästö maan hiilen vähenemästä

Poltto

Hyödyntämättömien turvemaiden päästöt

Metsien hiilensidonta

YHT:

YHT. ( Päästökaupan mukainen )

Kokopuu g CO2-ekv./ MJ

Yhtälö 6

Yhtälö 7 



82 

 

Poltosta aiheutuvien päästöjen on väitöstyössä käytetyn polton aikaiset metaani- ja typpipäästöt 

huomioiden laskettu olevan 110,2 g CO2-ekv./MJ. Kun huomioidaan Suosiolan voimalaitoksen 

päästömittauksien mukaan määritetty arvo polton aikaisille metaani- ja typpipäästölle (1,96 g 

CO2-ekv./MJ), polton päästövaikutus on 111,6 g CO2-ekv./MJ.  Hyödyntämättömien turvemai-

den, puun korjuun sekä maan hiilen vähenemästä aiheutuvat päästöt on oletettu muodostuvan 

samalla tavalla kuin metsätähteen osalta. Puun hakkuusta ja korjuusta aiheutuva päästö on n. 1,5 

g CO2-ekv./MJ.  Maantiekuljetuksista kokopuun kuljetuksesta aiheutuu n. 0,2 g CO2-ekv./MJ 

suuruinen päästö, mikä sisältää kuljetukset korjuupaikalta haketukseen ja haketuksesta Mustik-

kamaan haketerminaalilta Suosiolan voimalaitokselle. Kokopuun haketuksesta kokopuu-tai ran-

kahakkeeksi aiheutuvan päästön on laskettu olevan noin 1.1 g CO2-ekv./M.J. 

 

Kokonaispäästö kokopuun käytöstä energiantuotannossa yhtälön 7 (ei päästökaupan mukainen 

tarkastelu) mukaan tehtyjen oletusten perusteella on laskettu olevan n. 113,4 g CO2-ekv./MJ, kun 

polton metaani- ja typpipäästöt on tehty väitösyön oletusten mukaan, jossa yhtälö 7 huomioi pol-

ton metaani ja typpipäästöt 0,56 g CO2-ekv./MJ. Huomioiden Suosiolan voimalaitoksen polton 

aikaiset metaani- ja typpipäästöt, kokonaispäästöt ovat laskelmien mukaan n. 114,8 g CO2-

ekv./MJ. 

 

Hyödyntämättömien turvemaiden päästöt eivät kohdistu suoraan energiantuotantolaitoksen toi-

mintaan, joten ne voidaan yhtälön 6, päästökaupan mukaista tarkastelua kuvaavan tarkastelun 

mukaisesti jättää huomioimatta kokopuun käytön elinkaaren aikaisista päästöistä. Päästö turve-

mailta kohdistuu turpeen tuottajaan. Päästökaupan mukaisen tarkastelun mukaan, jos turvemaista 

aiheutuvia päästöjää ei huomioida, eikä polton osalta hiilidioksidi- metaani- ja typpipäästöjä 

oteta huomioon, kun metsien kasvun oletetaan kompensoivan poltosta vapautuva hiilidioksidi, 

kokonaispäästöksi muodostuu noin 14,0 g CO2-ekv./MJ. 

 

Metsätähteen ja kokopuun tapauksissa metsien korjuun jälkeisen takaisinkasvun vaikutus huo-

mioidaan päästölaskelmassa kompensaationa poltosta aiheutuvien ympäristöpäästöjen osalta eli 

kuvatessa niin sanottua todellista päästöjen muodostumisen tilannetta. Tämä tarkoittaa päästö-

kaupan mukaisessa tarkastelussa siis tilannetta, jossa puuperäisten polttoaineiden poltosta aiheu-

tuvien ympäristövaikutusten oletetaan olevan nolla, GWPbio-arvo tällöin 0. Tässä työssä poltto-

aineiden hankinnan elinkaaren aikaisiin päästöihin on metsätähteen ja kokopuun osalta huomi-

oitu kasvun aikana sitoutuvaa hiili käyttäen GWPbio_arvoa kuvaamaan ilmastoon lämmitysvai-
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kutusta aiheutuvaa osaa hiilidioksidipäästöistä. Turvetuotannossa metsityksen vaikutus koko-

naispäästöjä vähentävänä tekijänä on myös huomioitu. Sivuainevirtojen osalta tarkastelu on ra-

jattu koskemaan vain niiden käyttöä polttovaiheessa ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä, eli si-

vuainevirtojen niin sanottuja tuotannon aikaisia päästöjä ei huomioida lainkaan. Elinkaaritarkas-

telussa huomioon otettujen vaiheiden merkitys kokonaispäästöjen muodostumiseen on siten ar-

vioitava erikseen.  

 

 

Kuva 25: Eri polttoaineiden käytöstä aiheutuvat kokonaispäästöt elinkaaren ajalta, kun metsä-

biomassojen poltosta aiheutuvat CO2-päästöt Cherubinin tutkimus huomioiden ja hyödyntämät-

tömien turvetuotantoalueiden päästöt on huomioitu, sekä tilanne jossa kokonaispäästöt on esi-

tetty päästökaupan tarkastelun mukaisesti (Negatiiviset arvot kuvaavat hiilinieluvaikutusta), kun 

poltosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ei ole huomioitu. 
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Yllä olevassa kuvassa 25 on esitettynä eri polttoaineiden käytöstä aiheutuvat elinkaaren aikaiset 

kokonaispäästöt energiayksikköä kohden, kun metsäbiomassojen poltosta aiheutuvat päästöt ja 

käyttämättä jätettävistä suoalueista aiheutuvat päästöt on huomioitu (ylemmät palkit kunkin polt-

toaineen osalta), sekä päästökaupan mukaista tarkastelua (alemmat palkit kunkin polttoaineen 

osalta) kuvaava tilanne, jossa näitä kahta edellä mainittua päästölähdettä ei huomioida. Kuten 

kuvasta 25 voidaan nähdä, päästökaupan merkitys päästöjentarkkailussa ja laskennassa on mer-

kittävä. Jos metsien takaisinkasvun hiilensidonnan vaikutusta ei oteta huomioon poltosta aiheu-

tuvia päästöjä sitovana tekijänä, tarkastelu muuttuu huomattavasti. 

Alla esitetyssä kuvaajassa, kuva 26 on polttoaineen käytön kokonaispäästöt vuoden tarkastelu-

jakson aikana eri polttoainevaihtoehdoille. Hyödyntämättömien turvetuotantoalueiden päästöjä 

ei ole huomioitu ja tarkastelu on tehty päästökaupan mukaisesti, eli metsäbiomassojen poltosta 

aiheutuvia päästöjä ei ole huomioitu. Tämä kuvaa tilannetta jonka mukaan voimalaitostoimija 

tarkkailee omia polttoaineen hankinnasta ja käytöstä aiheutuvia päästöjä. 

 

Kuva 26: Päästökaupan mukaiset kokonaispäästöt eri polttoaineille yhden vuoden ajalta, kun 

hyödyntämättömien turvetuotantoalueiden aiheuttamia päästöjä ei ole huomioitu. Noin 133 GWh 

energiamäärää vastaavat päästöt. 

 

Tämän tarkastelun perusteella sivuainevirtojen hyödyntäminen olisi päästöjenvähennystarkoi-

tuksessa paras tapa tuottaa energiaa. Tämän tarkastelun osalta on kuitenkin huomioitava, että se 

ei kerro kokonaisuudessaan polttoaineiden hankinnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
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Hyödyntämättömien turvemaiden päästöiltä ei pystytä välttymään kuin ottamalla turvetuotanto-

alueet omaan käyttöön tai ohjaamalla polttoaineet jonnekin muualle käyttöön, jolloin vältytään 

hyödyntämättömien turvemaiden päästöiltä. Turvemailta syntyvät päästöt eivät kuitenkaan vai-

kuta suoraan voimalaitoksen polttoaineenhankinnan elinkaaren aikaisiin päästöihin, vaan turve-

tuotantoalueilta muodostuvat päästöt kohdistuvat turpeen tuottajan toimintaan. Tämän seikan 

vuoksi hyödyntämättömien turvetuotantoalueiden päästöjä ei ole huomioitu myöskään päästö-

kaupan mukaisessa tarkastelussa polttoaineenkäytön kokonaispäästöjen osalta. Metsäbiomassan 

poltosta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kompensointi metsän kasvulla ei todellisessa tilan-

teessa korvaa koko ilmakehään lisääntyvän hiilidioksidin määrää lyhyen aikavälin tarkastelussa, 

vaan osa hiilidioksidista jää ilmakehään ja aiheuttaa näin lämmitysvaikutusta. Todellisuudessa 

kaikki hiilidioksidi kyllä jollakin aikavälillä sitoutuu, mutta sitoutumisella on viive, joka aiheut-

taa lämmitysvaikutusta. 

 

 

 

Kuva 27: Ei päästökaupan mukaiset kokonaispäästöt yhden vuoden ajalta, kun hyödyntämättö-

mien turvemaiden aiheuttamat päästöt on huomioitu ja tarkastelussa on huomioitu polton osalt a 

Suosiolan voimalaitoksella märitetyt polton aikaiset metaani- ja typpipäästöt. Noin 133 GWh 

energiamäärää vastaavat päästöt. 

 

Yllä olevasta kuvasta 27, jossa on otettu huomioon sekä polton aikaiset päästöt (oletuksena, pe-

rustuen Cherubinin tutkimustuloksen mukaiseen lämmitysvaikutukseen, tarkasteluajanjakson 
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kuluessa keskimäärin noin 49% poltosta vapautuvasta hiilidioksidista on ilmakehässä, 

GWPbio=0,49) (Cherubini, F. et al.), että käyttämättömänä olevilta turvetuotantoalueilta vapau-

tuvat kasvihuonekaasupäästöt, voidaan nähdä, että suurimmat päästöt aiheutuvat turpeen käy-

töstä, päästö on n 350 t CO2-ekv. vuodessa. Toiseksi eniten päästöjä aiheutuu metsätähteen hyö-

dyntämisestä (n. 293 t CO2-ekv/a). Puunjalostusteollisuuden sivuainevirtojen hyödyntäminen ai-

heuttaisi vähiten päästöjä (n. 226 t CO2-ekv). Kokopuu- ja rankahakkeen käytöstä aiheutuisi vuo-

den aikana melkein saman suuruinen päästövaikutus kuin metsätähteen käytöstä. Polttoainekoh-

taisessa tarkastelussa turpeen päästöt ovat muita biomassoja pienemmät MJ kohden, mutta vuo-

sitasolla kokonaispäästöt muodostuvat suuremmiksi johtuen turpeen biopolttoaineita huonom-

masta lämpöarvosta. Vuonna 2015 Suosiolan voimalaitokselle toimitettu jyrsinturve oli poik-

keuksellisen märkää. 

Tässä työssä määritettiin myös Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä toimivan tuhkarakeistamon 

toimintaan ja tuhkalannoitteen valmistukseen liittyvät ympäristövaikutukset. Rakeistamo kulut-

taa sähköä n 1,5 kWh per tonnia rakeistettua tuhkaa. Polttoaineenkäytön lisäystä (20% vuoden 

2015 tasolta) vastaavan tuhkan tuotannon ja siitä rakeistettavan tuhkarakeen tuottamiseen kuluu 

sähköenergiaa noin 1,9 MWh. Lisäksi rakeistuksessa kuluu prosessivettä 400 l/t tuhkaa. Proses-

siveden lämmöntarve on 43,19 MWh. Laskennassa käytetyn rakeistetun tuhkan määrä on las-

kettu vuoden 2015 rakeistamolla valmistuneen rakeistetun tuhkan määrästä, kun huomioon on 

otettu 20 % osuus (n. 1314 tonnia rakeistettua tuhkaa) vertailuvuoden tuotantoon nähden. Näiden 

tietojen perusteella rakeistetun tuhkan valmistuksesta aiheutuva päästö on Suosiolan voimalai-

toksen sähkön- ja lämmöntuotannon päästökertoimet huomioiden noin 196,7 kg CO2-ekv./MWh 

(55 g CO2-ekv./MJ), vastaavasti päästö on noin 6,7 kg CO2-ekv. per tonnia rakeistettua tuhkaa. 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Uusiutuvien ja bioperäisten energialähteiden käytön on huomattu edistävän kehitystä kohti ym-

päristöystävällisempää energiantuotantoa. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja siten eko-

logisesti kestävän polttoaineiden hankinnan merkitys energiantuotannon ympäristövaikutusten 

arvioimisessa on tullut yhä tärkeämmäksi. Suomen runsaita metsävaroja ei haluta kuluttaa kes-
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tämättömällä tavalla ja siten aiheuttaa ympäristön kuormittumista. Energiantuotannosta aiheutu-

vien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on otettu niin kansalliseen kuin kansainväliseen-

kin tarkkailuun. Nämä päästöihin liittyvät tarkkailuohjelmat ovat voimalaitoksilla jatkuvatoimi-

sia ja päästörajoihin pääseminen edellyttää voimalaitoksilta monesti investointeja muun muassa 

savukaasujen käsittelyn osalta. Suosiolan voimalaitoksella näitä investointitoimia on tehty vii-

meisien vuosien aikana ja niiden avulla onkin saavutettu merkittäviä hyötyjä, esimerkkinä savu-

kaasupesuri-investointi 2014, yksi pesuri jota hyödynnetään molemmilla kattiloilla ja johon 

vuonna 2016 tehtiin muutoksia, jotta sama pesuri pystyttiin ottamaan käyttöön myös toiselle kat-

tilalle. 

Pohjois-Suomessa metsä- ja turvevarat ovat tiettävästi runsaita ja paikallisen energiantuottajan 

näkökulmasta näiden polttoainelähteiden hyödyntäminen olisi niin sanottua lähienergiaa. Lisäksi 

tiedetään, että bioenergialla on suuri merkitys Pohjois-Suomen alueella myös työllistävänä teki-

jänäkin. Bioenergia ry julkaisi 24.11.2016 internetsivuillaan tiedotteen, jossa kerrottiin, että Suo-

men hallitus julkaisi marraskuun lopussa 2016 selonteon kansallisesta energia- ja ilmastostrate-

giasta. Lausunnossa esitetään tavoitteet Suomen toimista energiajärjestelmän kehittämisestä ja 

päästöjen vähentämisestä EU-tason tavoitteiden mukaisesti. Euroopan Unionin strategian mu-

kaisesti bioenergian käyttöä tulisi kasvattaa noin 35 % vuoden 2015 tasosta. Uusiutuvien puupe-

räisten polttoaineiden osuus kaikesta uusiutuvan energian kulutuksesta tulisi olla yli 80 % ja käy-

tön tulisi vastata yli 30 % Suomen kokonaisenergiankulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. 

Tiedossa oleva asia on, että fossiilisien polttoaineiden käyttöä tulisi vähentää. Onko sillä väliä, 

mitä biopolttoainetta käytetään ja mitä hyötyjä tai haittoja bioenergian tuottaminen pohjolan olo-

suhteissa mahdollisesti toisi? Näiden hyötyjen ja haittojen selvittämiseksi tässä diplomityössä 

tehtiin energiantuotantoketjuista malli, joiden avulla pyrittiin selvittämään kunkin energialähteen 

koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Rajaukset määrittelevät esimerkiksi sen, mitkä 

vaiheet energiatuotannosta otetaan huomioon. Tässä työssä elinkaarta tarkasteltiin aina metsän 

raivaamisesta siihen vaiheeseen asti, kun polttoaine menee poltettavaksi polttolaitokselle. Näin 

päästiin vertaamaan myös eri energialähteiden kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä. 

Energiantuotannossa polttolaitoksille päätyy monenlaisia puuperäisiä jakeita. Tässä työssä polt-

toon oletettiin päätyvän metsähaketta, kokopuuta, puujalostusteollisuuden sivutuotteita sekä tur-

vetta. Sahojen sivutuotteet ovat kuitenkin jääneet eriarvoiseen asemaan muiden biopolttoainei-

den rinnalla.  Nämä sivutuotteet eivät kuulu vielä täällä hetkellä sähköntuotantotuen piiriin sa-

malla tavalla kuin muut puu- ja metsäteollisuuden sivutuotteet sekä metsähake. Sahateollisuus 
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haluaisikin omat sivutuotteensa tuen piiriin. Tällä hetkellä tukipolitiikka on ajanut sahat siihen 

tilanteeseen, että takapihat alkavat täyttyä purukasoista, koska markkinoita purulle ei enää ole 

entiseen tapaan. Puru on muodostumassa sen tuottajalle menoeräksi eikä yhdeksi ansaintamah-

dollisuudeksi. Tähän on kuitenkin tulossa todennäköisesti muutos, mikäli Euroopan komission 

esitys uudesta bioperäisiä polttoaineita koskevasta direktiivistä astuu voimaan lähitulevaisuu-

dessa. 

Voimalaitoksen polttoaineenkäyttöä määritettäessä, päästökaupanmukainen tarkastelu kuvaa 

voimalaitostoimijan näkökulmasta polttoaineen hankinnan elinkaaren aikaisien päästöjen muo-

dostumista. Päästökaupan mukaisessa tarkastelussa polton aikaisia päästöjä ei huomioida. Nämä 

asiat huomioiden laskelmat osoittavat, että Suosiolan voimalaitoksella puuperäisten tuotteiden 

hyödyntäminen olisi polttoaineiden hankinnan ja energiantuotannon elinkaaren aikaisten päästö-

jen muodostumisen osalta turvetta edullisempi tapa tuottaa energiaa. Päästökaupan mukaisessa 

tarkastelussa turve katsotaan fossiiliseksi polttoaineeksi ja siten sen poltosta aiheutuvat päästöt 

otetaan laskennassa huomioon kokonaisuudessaan. Turvetuotantoalueiden metsitys huomioi-

daan, mutta sen vaikutus päästöjä vähentävänä tekijänä tarkasteltavan elinkaaren jakson aikana 

ei ole niin merkittävä, että se kumoaisi turpeen tuotannon ja polton päästövaikutusta yhtä paljon 

kuin metsäbiomassoja hyödynnettäessä. 

Kun tarkastelu tehdään, ottaen huomioon metsäbiomassojen poltosta aiheutuvat päästöt Cheru-

binin tutkimuksessa esitetyn laskelman mukaisesti, kokonaispäästöt metsäbiomassojen käytön 

osalta ovat turvetta alhaisemmat, johtuen juurikin poltosta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästö-

jen metsien hiilensidonnan vaikutuksesta kokonaispäästöjen muodostumiseen. Bioperäisten tuot-

teiden polton aiheuttamat päästöt huomioiva tarkastelu kuvaa lyhyen tarkastelujakson tilannetta 

voimalaitostoiminnan ympäristövaikutuksista. Poltosta aiheutuvat päästöt vaikuttavat ainakin 

hetkellisesti ilmakehään ja lisäävät siten lämmitysvaikutusta, vaikka metsien takaisinkasvun ole-

tetaan pitkällä aikavälillä toimivan hiilinieluna ja kompensoivan polton aikaiset päästöt. Poltosta 

aiheutuvat kasvihuonekaasut kuitenkin todellisuudessa vapautuvat ilmakehään aiheuttaen läm-

mitysvaikutusta. 

Cherubinin tutkimuksessa esitettyjen tulosten mukaan metsäbiomassojen käytön ilmastoon koh-

distaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan riippuvainen muun muassa vallitsevasta lämpö-

tilasta, koska lämmitysvaikutusta kuvaavan GWP-arvon todettiin tutkimuksessa muuttuvan läm-

pötilan muuttuessa. Verrattaessa siis metsien hiilensidonnan vaikutusta esimerkiksi Etelä-Suo-

men ja Lapin olosuhteiden välillä, on tuloksia arvioitava myös tämä asia huomioiden. Pohjois-
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Suomen keskimääräiset lämpötilat ovat alhaisemmat kuin eteläisemmässä suomessa ja siten 

päästövaikutus, metsien hiilensidonta huomioiden voivat todellisuudessa erota alueellisesti. 

Työssä saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että päästökaupan mukaisen oletuksen mu-

kaisesti, metsien hiilensidontavaikutus on merkittävässä asemassa määritettäessä bioperäisten 

polttoaineiden hankinnan ilmastovaikutuksia. Jos metsien takaisinkasvua ei pystytä turvaamaan, 

toisin sanoen, jos polttoaineen hankintaa ei pystytä toteuttamaan ekologisesti kestävällä tavalla 

on metsien takaisinkasvu uhattuna. Tällöin bioperäisten polttoaineiden poltosta aiheutuvien kas-

vihuonekaasujen määrä lisääntyy ilmakehässä, mikä johtaa ilman laadun huononemiseen ja sitä 

kautta voimistuvaan ilmastonlämpenemiseen. Johtopäätöksenä tästä voidaan esittää, perustuen 

Cherubinin tutkimukseen, että puunkäytön lisäämisellä on ilmastoa lämmittävä vaikutus, vaikka 

takaisinkasvu olisi huomioitu. Tällöin ei saavuteta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ase-

tettuja tavoitteita ilmastonlämpenemisen etenemisen ehkäisystä. Metsien kasvun on kuitenkin 

Suomessa ja etenkin Pohjois-Suomessa todettu ylittävän reilusti puun käytön, joten metsien 

käyttö ja mahdollinen metsien käytön lisääminen ei vaarantaisi polttoaineenhankinnan ekologista 

kestävyyttä. Metsäbiomassojen käytön lisääminen olisi siten mahdollista. 

Energiatuotannon raaka-aineita valittaessa puujalostusteollisuuden sivutuotteet, kuten sahan 

puru, olisivat yksi keino vähentää energiantuotannosta syntyviä päästöjä. Tämän tarkastelun pe-

rusteella sivuainevirtojen hyödyntäminen olisi päästöjenvähennystarkoituksessa paras tapa tuot-

taa energiaa. Tutkitussa tapauksessa puunjalostusteollisuuden sivuainevirtojen hyödyntäminen 

energiantuotannossa olisi ilmastollisesta näkökulmasta kannattavaa, koska hyödyntämällä toi-

selta toimialalta jätteeksi jäävä materiaali voimalaitoksella, puuaineksen elinkaarta saadaan pi-

dennettyä ja samalla edistettyä alueellista kiertotalouden toteutumista. Hyödynnettäessä sivuai-

nevirtoja säästyttäisiin neitseellisen metsäbiomassan korjuun aiheuttamilta päästöiltä ja metsien 

tehtävä hiilinieluina ei vaarantuisi. 

Sahateollisuuden sivutuotteet olisivat niiden hankinnan osalta voimalaitokselle niin sanotusti ko-

konaan päästöttömiä energianlähteitä. Päästövaikutus olisi toki olemassa, mutta se pidentäisi 

koko puumateriaalin elinkaarta. Esimerkiksi sahanpurun jatkokäyttö energiantuotannossa läm-

pölaitoksilla jatkaisi kaadetun puun elinkaarta, kun se päätyisi sahalta vielä eteenpäin jatkokäyt-

töön. Sivutuotteiden hyödyntäminen voimakattiloiden polttoaineena on todettu hyväksi ratkai-

suksi, koska sillä pystytään tasaamaan esimerkiksi turpeen laatuvaihteluja ja polttoaineen kos-

teuspitoisuutta ja siten parantamaan polttoprosessia. Kuivempi polttoaine palaa märkää tehok-

kaammin ja parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta. 
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Saavutettu hyöty, kun sahoilta tulevat sivutuotteet käytettäisiin lämpölaitoksella ei koskisi pel-

kästään energiayhtiötä, vaan se toisi mukanaan hyötyjä myös puunjalostusteollisuuden yrittäjille 

ja lisäisi vakautta myös työpaikkojen pysymiseen. Pienille yrittäjille taakaksi muodostunut sivu-

tuote muuttuisi näin rahanarvoiseksi tavaraksi. Enää puuttuu kansallisen tason päätös sivuai-

nevirtojen pääsystä mukaan tukipolitiikan rattaisiin.  

Turvetuotannon osalta huomionarvoista on, että hyödyntämättömät turvetuotantoalueet päästä-

vät ilmaan huomattavan määrän ilmastopäästöjä. Käytettäessä puuperäisiä polttoaineita, metsien 

kyky sitoa hiilidioksidia vähenee yhtä aikaa, kun turvesoilta vapautuu päästöjä. Nämä turvesoilta 

vapautuvat päästöt voidaan kuitenkin välttää, kun suo valjastetaan turvetuotantoon. Turvealuei-

den kokonaan hyödyntämättä jättäminen ei siten olisi ilmastomielessä järkevää, vaikka turpeen 

poltosta aiheutuu enemmän päästöjä käytettyä polttoaine-energiaa kohden kuin mitä turvetuo-

tannolla hyödyntämättä jätettävien suoalueiden osalta voidaan välttää.  

Energiantuotannossa käytettävien kiinteiden biomassojen kestävyyskriteerit ja niiden puuttumi-

nen ovat herättäneet keskustelua. Euroopan komissio julkaisi 30.11.2016 direktiiviehdotuksen, 

joka sisälsi ehdotuksen myös kiinteiden biomassojen kestävyyskriteereistä. Ehdotus uudesta uu-

siutuvien energioiden direktiiviksi (RES II) sisältää nyt kauan odotetut sitovat EU-tason kestä-

vyyskriteerit kiinteille biomassoille. Direktiiviehdotuksen mukaan kestävyyskriteerit tulisivat 

koskemaan jatkossa biomassojen käyttöä sähkön, lämmön ja nestemäisten biopolttoaineiden tuo-

tannossa. Nykyisin kestävyyskriteerit ovat koskeneet vain nestemäisiä biopolttoaineita. Komis-

sion ehdotus uudesta RES II-direktiivistä siirtyy jäsenmaiden eli neuvoston sekä parlamentin kä-

sittelyyn. Direktiivin olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2021 alusta lähtien. 

Muutosta aiempiin kestävyyskriteereihin olisi se, että uuden direktiiviehdotuksen mukaan met-

säbiomassojen tuotannon kestävyyden tarkastelu voisi tapahtua maakohtaisesti. Menettely olisi 

kaksiportainen. Biomassojen hyödyntämistä koskeviin kriteereihin lisättäisiin myös edellytys, 

että bioenergian tuotannon elinkaaren aikana täytyisi saavuttaa tietty kasvihuonekaasupäästöjen 

vähennys. Lisäksi komission ehdotus sisältää huomion, että puunjalostusteollisuuden sivutuot-

teista, kuten esimerkiksi sahanpurusta ja kuoresta tuotettavan energian tarvitsisi täyttää vain kas-

vihuonekaasupäästöjen vähennyskriteeri. Direktiiviehdotuksen mukaan kestävyyskriteerejä so-

vellettaisiin vain kiinteitä biomassoja käyttävien 20 MW tai sitä suurempien laitosten yhteydessä. 

Tässä työssä tarkasteltu Suosiolan voimalaitos täyttää tämä direktiiviehdotuksen asettamat ehdot 

voimalaitoksen tehon osalta. 
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Valtioneuvosto saattoi 25.2.2016 annetulla asetuksella voimaan lakimuutoksen koskien sähkön 

tuotantotukilakia (1396/2010). Tuotantotukilain muutos tarkoittaa, että muun muassa puun jä-

reyteen liittyvää metsähakkeen tuen rajausta aletaan soveltaa vuoden 2019 alusta lähtien. Tehdyn 

rajauksen perusteella järeän puun hakkuukohteesta kerätyllä jalostuskelpoisella tukki- tai kuitu-

puulla tuotetulle sähkölle maksettaisiin enää 60 prosenttia täydestä sähkön tuotantotuesta. Tämä 

muutos aiheuttaa muutoksia järeän puun käytön kannattavuuteen ja saa siten energialähteiden 

hankkijat miettimään valintoja mahdollisesti uudelleen. 

 

Tulosten osata on huomioitava, että Suosiolassa on täysin muista toimijoista poikkeava järjestely 

tuhkien käsittelyn osalta. Suosiolan voimalaitoksella tuhkat ajetaan suoraan kuljettimia pitkin 

energiantuotantolaitoksen vieressä olevaan rakeistamoon. Rakeistamolla hyödynnetään oma-

käyttösähköä ja kaukolämpöä. Tällöin vältytään tuhkan kuljetuksilta voimalaitoksen ja tuhkien 

jatkokäsittelylaitoksen välillä. Muualla tuhkat rakeistetaan ulkopuolisilla rakeistamoilla, joissa 

kuljetukset ja rakeistustekniikka poikkeavat Suosiolassa toteutetusta tekniikasta. Käytettäessä 

niin sanottuja kaupallisia lannoitteita olisi niiden valmistuksen elinkaaren aikaisten päästöjen 

osalta otettava huomioon myös raaka-aineiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt. NEVE:n ta-

pauksessa tuhkalannoitteen valmistuksesta elinkaaren aikaisia päästöjä märittäessä ei tarvitse 

huomioida raaka-aineiden hankinnan vaikutuksia, kun lannoitteen raaka-aineena on voimalaitok-

sen polttokattilasta ns. sivutuotteena saatava tuhka. Tämä pienentää siten lannoitteen valmistuk-

sesta aiheutuvia kokonaispäästöjä, verrattaessa esimerkiksi kaupalliseen lannoitteeseen. Tässä 

työssä ei ole kuitenkaan selvitetty tarkemmin muiden vastaavien rakeistuslaitosten toimintaa tai 

kaupallisen lannoitteen valmistuksen elinkaaren aikaisia päästöjä. 

 

Huomioimisen arvoista Suosiolan voimalaitoksen yhteydessä on myös se, että metsätähteen kä-

sittelyssä, murskaukseen ja haketukseen käytettävä laitteet poikkeavat perinteisistä polttoaine-

käyttöisistä koneista.  Mustikkamaan polttoaineterminaalilla käytettävät laitteet ovat sähkökäyt-

töisiä ja niiden käytöstä aiheutuvat päästöt ovat vain oman voimalaitoksen sähköntuotannon 

päästökertoimesta riippuvaisia. Tällä tavoin pystytään vaikuttamaan metsätähteen prosessoinnin 

vaiheista aiheutuvien päästöjen muodostumiseen. 
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