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TIIVISTELMÄ 

 

Suomen maapinta-alasta noin yksi kolmasosa on suomaata. Geologisten soiden 

yhteispinta-ala on 5,1 miljoonaa hehtaaria ja turpeen tuotantoon soveltuvaa teknisesti 

käyttökelpoista suopinta-alaa on 1,2 miljoonaa hehtaaria. Teknisesti käyttökelpoisten 

soiden turvevarojen energiasisältö on 1100 Mtoe eli 1100 miljoonaa öljytonnia vastaava 

energiamäärä, mikä on noin 36 kertainen Suomen vuotuiseen primäärienergian 

kulutukseen verrattuna. 

Suuresta energiavarannosta johtuen turpeella on merkittävä osuus Suomen 

energiahuollossa. Suomessa tuotetusta sähköstä 4 - 5 % tuotetaan turve-energialla ja  

lämmöstä 15 %. 

Turve luokitellaan hitaasti uudistuvaksi fossiiliseksi polttoaineeksi ja sen energiakäyttö 

tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ja siten vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen samoin kuin 

muutkin fossiiliset polttoaineet. Turve-energian tuotantoketju on ajallisesti pitkä. Sen 

takia ilmastovaikutusten tarkastelu on suoritettava kaikki tuotantoketjun vaiheet 

kattavasti.  

Tässä työssä on kirjallisuuslähteiden avulla kartoitettu eri turvetuotantoketjujen 

ilmastovaikutusta elinkaarinäkökulmasta säteilypakotetta apuna käyttäen. Turve-

energian tuotannon ilmastovaikutusta verrataan kivihiilellä tuotetun energian 

ilmastovaikutukseen. 

Tuloksena todetaan, että suopeltolähtöinen turvetuotantoketju aiheuttaa pienimmän 

ilmastorasituksen elinkaariajanjaksolla. Metsäojitettu suo lähtökohtana tuottaa lähes 

samansuuruisen ilmastokuormituksen kuin kivihiilellä tapahtuva energian tuotanto. 

Kuitenkin voidaan sanoa, että kaikki turvetuotantoketjut ovat ilmaston muuttumisen 

kannalta edullisempia kuin kivihiilipohjainen energian tuotanto. 

 

 

Avain sanat:  turve-energia, ilmastovaikutus, elinkaarianalyysi, säteilypakote 
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      1. JOHDANTO 

 

Suot ovat olennainen osa Suomen luontoa ja myös luonnonvaroja. Merkittävin 

suomaiden hyödyksikäytön muoto on nykyisin turpeen keruu energiakäyttöön. 

Suomen energiahuollossa turpeella on merkittävä osuus. Maamme primäärienergian 

kulutus vuonna 2015 oli 1301 petajoulea jakaantuen tuotantolähteittäin Taulukon 1  

mukaisesti. 

Taulukko 1. Suomen primäärienergian kulutus (Tilastokeskus- 2016. energia) 

 

Suurin osa energiaturpeesta käytetään alueellisissa yhteistuotantovoimaloissa            

(CHP-voimalat, Combined Heat and Power) sähkön ja kaukolämmön tuotantoon. 

Vuonna 2015 turpeella tuotettu sähköenergia oli noin 2900 GWh eli 4,4 % 

Suomessa tuotetusta sähköstä. Kauko- ja aluelämpöenergiaa tuotettiin 4950 GWh eli 

15 % tuotetusta lämpöenergiasta ( Energiateollisuus. 2016. tilastot). 

Energiatuotannossa turve on kotimainen vaihtoehto raskaalle polttoöljylle ja 
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kivihiilelle. Maakaasua se ei juurikaan korvaa rakennetun kaasuverkon kattavuuden 

ja alueellisen sijoittumisen vuoksi.  

Ihmisen toteuttamissta toiminnoista energian tuotanto on se, jolla on selkeimmät ja 

mittavimmat vaikutukset luonnolliseen elinympäristöömme. Haitallisimmat ja 

kauaskantoisimmat vaikutukset kohdistuvat ilmastoon pääasiassa ilmaston 

lämpenemisen ja siitä johtuvieen odottamattomien sääilmiöiden muodossa.  

Fysikaalinen tosiasia on, että molekyylirakenteeltaan kolmiatomiset tai sitä 

suuremman molekyylirakeenteen omaavat kaasut absorboivat eli sitovat itseensä 

infrapunasäteilyn tuottamaa lämpöenergiaa, mistä seurauksena on ilmakehän 

lämpeeneminen. Näitä niin sanottuja kasvihuonekaasuja, joista eniten lämpenemistä 

aiheuttavat hiilidioksidi ja metaani, syntyy energiantuotannon seurauksena 

moninkertainen määrä niiden luontaiseen syntymiseen verrattuna. Globaalisti 

kasvihuonekaasujen pääaiheuttajat ovat kivihiilen, maakaasun ja maaöljypohjaisten 

polttoaineiden käyttö energian tuotannossa. 

Haitaton energian lähde turvekkaan ei ole. Fossiilisissa polttoaineissa alkuaineet 

hiili (C) ja vety (H) ovat poltossa lämpöenergiaa tuottavia elementtejä. Samat 

alkuaineet toimivat energian lähteinä myös turpeessa. Turve luokitellaankin hitaasti 

uusiutuvaksi fossiiliseksi polttoaineeksi  . Metaania palamistapahtummassa ei 

synny, vaan se itsekin on polttoaine  (maakaasu), mutta turpeen keruu saattaa 

vapauttaa suomaasta siellä anaerobisen maatumisen seurauksena syntyvää metaania 

luonnollisesta vapautumisesta poikkeavalla tavalla.  Turpeessa on myös typpeä 

sisältäviä orgaanisia aineosia, jotka palaessaan vapauttavat typpioksideja, joilla 

myös on kasvihuonekaasuvaikutus muiden haittavaikutusten lisäksi  (terveys haitat, 

maaperän ja vesien happamoituminnen). Poltossa syntyvien päästöjen lisäksi 

vaikutuksensa on myös turpeen keruulla, kuljetuksella ja varastoinnilla sekä 

suoluonnon ekologian muutoksella. Helposti laskennallisestikin todettava tosiasia 

on, että turpeen poltossa syntyvä hiilidioksidimäärä ylittää kivihiilen polton 

tuottaman hiilidioksidimäärän tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna. Turpeen 

energiakäytön tuottamaa kasvihuonekaasuemissiota on kuitenkin tarkasteltava 

pidemmällä aikajänteellä kuin pelkästään lyhytkestoisena palamistapahtumana 

voimalaitoksen kattilassa. Suo on kasvihuonekaasujen nielu ja lähde, jonka ekologia 
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muuttuu, kun se otetaan energiakäyttöön. Turpeen käytön nettovaikutus riippuu 

suotyypistä, suon aikaisemmasta hyödyksikäyttötavasta, keruu- ja käyttötavasta ja 

energiakäytön jälkeisestä käyttömuodosta. (Vesala ym.2010, Kirkinen ym. 2007) 

Tässä työssä tarkastellaan eri turvetuotantoketjujen kautta tuotetun energian 

päästövaikutuksia elinkaarinäkökulmasta. Vertailukohteena käytetään kivihiilen 

energiakäytön päästöjä samalla tavoin määritettynä. Turvetuotantoketjut erotellaan 

toisistaan alkuperäisen maankäyttötavan ja jälkihoidon perusteella. Kuva 1 esittää 

metsäojitettusuo-  tai suopeltolähtöisen turvetuotantoketjun eri vaiheet. 

 

Kuva 1. Turvetuotantoketju  (Kirkinen ym. 2007:15) 

Tässä tutkielmassa pyritään antamaan vastaus seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitkä ovat eri turvetuotantokerjujen kautta tuotetun erergiaturpeen 

ilmastovaikutukset säteilypakotteen ja elinkaarianalyyssin avulla tarkasteltuna. 

2. Mikä on ilmastovaikutuksen kannalta edullisin turvetuotantoketju. 

3. Mikä on turpeen energiakäytön ja kivihiilen käytön ilmastovaikutusten ero. 
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      2. SUOTYYPIT JA SUOMEN TURVEVARAT 

 

Suomi on maailman soistunein maa.  Soistuminen alkoi maanpinnan vapauduttua 

jääpeitteestä ja maata peittävästä vedestä ja jatkuu edelleen riippuen kuitenkin 

ihmisen toimista soidenkäytön ja infrarakentamisen suhteen. Soistumisen 

perusedellytykset ovat sopivan kostea ilmasto, jossa sadanta on suurempaa kuin 

haihdunta, maaperä on huonosti vettäläpäisevää ja maan pinnanmuodot laakeita. 

Turvekerrostumat muodostuvat kasvien orgaanisesta massasta.  (Korhonen ym. 

2008:12) 

       2.1 SUOTYYPIT 
 

Suomessa suot ryhmitellään puuston ja puulajijakauman mukaan kolmeen 

pääryhmään eli korpiin,rämeisiin ja avosoihin (Virtanen ym. 2000:30). 

Korpi on metsäinen suomaa, jossa pääpuulaji on kuusi. Tyypilliseti korpisuon 

turvekerros on ohut. Räme on myös puustoinen suo pääpuulajina kitukasvuinen 

mänty. Avosuo on puuton tai lähes puuton suoalue, jota usein ympäröi korpi tai 

räme. Neva on hyvin märkä avosuotyyppi. Aapa on pääasiassa Pohjoisuomessa 

esiintyvä laaja avosuo. 

Pääryhmät jaetaan vielä kosteusolojen ja ravinteisuuden perusteella alaryhmiin, 

suotyyppeihin. Kasvit muodostavat suokasviyhdyskuntia, jotka ovat suotyypityksen 

perustana. Soiden kehitys on johtanut useaan suoyhdistelmätyyppiin, joista voidaan 

käyttää seuraavaa jaottelua: 

1. Eteläsuomen, Järvisuomen ja Pohjanmaan rannikkoseutujen keidassuot. 

2. Suomenselän, Lapin ja Pohjoispohjanmaan aapasuot. 

3. Pohjoislapin palsasuot. 

 

Suoyhdistelmien maantieteelliset rajat eivät luonnollisestikaan ole tarkkoja, vaan 

suoyhdistelmätyyppien välimaasto on leveä ja pirstaleinen vaihettumisvyöhyke, jossa 

paikallisilla topografia-, hydrologia- ja maaperäolosuhteilla on vaikutuksensa. 
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Suomalainen suotyyppijärjestelmä on kehittynyt professori A.K Cajanderin laatiman 

luokittelun pohjalta (Cajander 1906, 1913). 

Keidassoiden turvekerros on yleensä paksu ja heikosti maatunut rahkavaltainen kerros. 

Keidassuot ovat ombrotrofisia, niukkaravinteisia soita, jotka saavat kosteutensa 

ainoastaan sadevesistä. Aapasuot ovat vanhinta suoyhdistelmätyyppiä. Ne ovat avoimia, 

minerotrofisia soita. Minerotrofinen suo saa vetensä ympäröiviltä kivennäismailta 

valumavesinä ja pohjavetenä. Aapasoissa tavataan saravavaltaisia turpeita lisänä muun 

muassa kortteiden, järviruon’ ja varpujen jäännöksiä. Myös rahkasammal- ja 

ruskosammalvaltaiset turpeet ovat yleisiä aapasoilla. Palsasuot ovat Suomen pohjoisin 

suoyhdistelmätyyppi. Palsasuo voidaan luokitella aapasuon alatyypiksi. Palsasuon 

pinnanmuotoa leimaavat palsakummut. Palsakummut ovat kahdesta viiteen metriin 

korkeita ikiroudassa olevia kohoumia. Vanhimmat tunnetut palsakummut muodostuivat 

noin 4000 vuotta sitten subboreaalisella kaudella ilmaston muututtua aiempaa 

kylmemmäksi ja kosteammaksi. 

Keidassuot ovat kehityksensä alkuvaiheessa aapasuotyyppisiä soita. Etelä-Suomen 

aapasuot ovat kehittäneet rahkasammalkasvuston ja muuttuneet keidassoiksi jo  8000-

9000 vuotta sitten. Rahkasammalvaltaisiksi muuttuminen on johtunut sademäärien 

kohoamisesta ja leudoista talvista. Nykyaikana ja lähitulevaisuudessa ilmaston-

lämpenemisen oletetaan jouduttavan tätä kehitystä. Keidassuovyöhykkeen ja 

aapasuovyöhykkeen välinen vaihettumisvyöhyke siirtyy pohjoiseen. Näin on jo osin 

tapahtunut. Vanhoihin ilmakuviin pohjautuva tieto aapasoiden ja keidassoiden 

alueellisesta jakaumasta ei enää pidä paikkaansa, vaan keidassuovyöhyke on siirtynyt 

selvästi pohjoisemmaksi. Myös soiden ojitus on edesauttanut tätä kehityssuuntaa. 

Pohjaveden pinnantaso on ojitusten vuoksi laskenut ja pienentänyt kevättulvia ja näin 

happamoittanut suon pintakerroksia. Rahkasammaleen kasvuedellytykset ovat siirtyneet 

ainakin 200 - 300 kilometriä pohjoiseen. (Korhonen ym. 2008:12-19) 
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2.2 SUOPINTA-ALAT JA TURVEVARAT  

 
Geologisen määrittelyn mukaan suo on maa-alue, jonka turvekerroksen paksuus on 

vähintään 30 cm ja pinta-ala vähintään 20 ha. Suomen maapinta-alasta noin kolmasosa 

on suomaata, josta noin puolet eli 4 900 000 ha on metsäojitettuja soita. Ojittamattomia 

soita on 4 000 000 ha sijaiten pääasiassa Pohjoissuomessa. Turpeen tuotantoon 

soveltuvaa tekniseesti käyttökelpoista suopinta-alaa on noin 1 200 000 hehtaaria, josta 

tuotantokäytössä on 10 %. Geologisten soiden yhteispinta-ala on noin 5 100 000 ha. 

Pohjoispohjanmaan, Kainuun ja Lapin osuus Suomen geologisten soiden pinta-alasta on 

yli 70 %. Edellä esitetty prosenttijakauma ei kuitenkaan päde turvemäärään, koska 

Eteläsuomen soiden turvekerroksen paksuus on suurempi kuin pohjoisten soiden. Etelä- 

ja Lounaissuomen geologisten soiden turvekerroksen keskipaksuus on 2 – 3 m, kun se 

pohjoisessa on 0,5 – 1,5 m . (Virtanen ym. 2000:18 – 29) 

Suomen soiden kokonaisturvevarat ovat 69287 miljoonaa kuutiometriä. Teknisesti 

käyttökelpoisten soiden turpeen kuiva-ainemäärä on 2700 miljoonaa tonnia vastaten 

energiasisältöä 1100 Mtoe  (Mtoe = miljoonan öljytonnin energiasisältö). Suomen 

primäärienergian kulutuksen (kaikki  Suomessa käytettävä energia) suuruusluokka on 

30 Mtoe eli Suomen turve-energiavarat ovat sangen suuret. Teknillisesti 

käyttökelpoisella suoalueella tarkoitetaan laskennallista alaa, josta ei ole vähennetty 

muun maankäytön piirissä olevia alueita kuten suojeltuja tai viljelykäytössä olevia 

maita. Edelleen teknisesti käyttökelpoisissa turvevaroissa on mukana pohja- ja 

pintakerrokset, jotka tosiasiassa jäävät useimmiten käyttämättä. teknisesti 

käyttökelpoiset turvevarat eivät siis tarkoita taloudellisesti käyttökelpoisia varoja. 

Energiaturpeella on lisäksi omat laatukriteerinsä mm. turpeen maatuneisuus-aste. 

Turvetuotannossa olevan suoalan osuus on varsin pieni; 0,6 % koko suoalasta ja 

geologisistakin soista vain noin 1 %. Turpeenkäyttö nykyiselläänkin ylittää sen 

luontaisen uusiutumisnopeuden, mutta siitä huolimatta turvevarojen riittävyys on useita 

satoja vuosia. Suurin osa suopinta-alasta on maa- ja metsätalouskäytössä (kuva 2). 

(Virtanen ym.2000: 71-88) 
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 Kuva 2.  Suomen soiden käyttö (Virtanen ym. 2000:95) 

                 

 2.3 SOIDEN GEOLOGINEN TUTKIMUS 
 

Turvevara-arviot perustuvat soiden geologiseen tutkimukseen, jota Suomessa tekee 

Geologinen tutkimuskeskus (GTK). Soiden tutkimisella on useita tarkoitusperiä ja 

tavoitteita. Päätavoite on valtakunnan energiaturvevarojen inventointi ja kartoitus. Myös 

muita turpeen ja suoalueiden taloudellisen ja yhteiskunnallisen käytön näkökohtia on 

tutkimuksen mielenkiinnon kohteina; maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen 

perustietous, infrarakentaminen ja suojeluohjelmat. Perusteeltaan soiden geologinen 

tutkimus on orgaanisten kerrostumien ja pohjamaalajien stratigrafian tutkimista. 

Tutkimisessa havainnoidaan suotyyppi, suon sijainti, laajuus, kerrosten syvyydet  ja 

kerrosjärjestys sekä alueen pinnanmuodot.  

Soiden stratigrafinen tuntemus antaa tietoa jääkauden jälkeisestä luonnon kehityksestä. 

Tietoa saadaan soiden syntytavoista ja kehityksestä, vesistöolosuhteista, kasvillisuuden 

historiasta ja ilmasto-olosuhteista. Turvevaroja kartoittaa valtakunnallisesti Geologinen 

tutkimuskeskus (GTK). Soiden geologisen tutkimisen menetelmät ovat turve-

esiintymien sijainnin, laajuuden ja syvyyden suhteen geofysikaalisia ja turpeen laadun 

suhteen fysikaalis-kemiallisia.  
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Turvekerroksen sijainnin ja syvyyden perusmittausmenetelmä on gammasäteilymittaus, 

jonka periaate käy ilmi Kuvasta 3 (Korhonen ym. 2008:23). Gammasäteilymittauksen 

fysikaalisen perusta on suon pohjamineraalien heikko radioaktiivisuus. Radioaktiiviset 

alku-aineiden isotoopit emittoivat hajotessaan lyhytaaltoista sähkö-magneettista 

säteilyä, gammasäteilyä. Radioaktiivisen mineraaliaineksen päällä oleva orgaaninen 

ainekerros absorboi gammasäteilyä. Kerroksen läpäisseen säteilyn intensiteetistä 

voidaan päätellä turvekerroksen vahvuus. Vertailuarvona käytetään vastaavan 

mineraaliaineksen lähettämän säteilyn intensiteettiä ilman peittävää kerrosta. 

Paksuturpeiset suot absorboivat säteilyn kokonaisuudessaan, jolloin saadaan tieto 

kerroksen vähimmäispaksuudesta. (Virtanen ym. 2000: 9 – 10) 

 

 

Kuva 3. Turvekerroksen paksuuden mittaus gammasäteilyemission perusteella   

Turvekerroksen sähkönjohtavuus on suurempi kuin ympäristön maaperän. Tätä tietoa 

käytetään hyväksi sähkömagneettiseen induktioon perustuvassa turvekerroksen 
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paksuuden määrittämisessä. Menetelmä on käyttökelpoinen silloin, kun turvekerros on 

huonosti sähköä johtavan hiekka- tai moreenimaan päällä. (Virtanen ym. 2000:10) 

Maaperätutkaus on stratigrafisessa maaperätutkimuksessa yleisesti käytetty menetelmä, 

joka soveltuu myös turvekerrostumien vahvuuden määrittämiseen. Tutkauslaitteisto 

koostuu lähetin-vastaanottimesta, antennista, ohjausyksiköstä, virtalähteestä ja tulosten 

tallennuslaitteesta. Pienimmät laitteistot ovat kannettavia, yleensä kuitenkin 

maastoajoneuvolla liikuteltavia. Laitteisto lähettää sähkömagneettisia pulsseja 

taajuudella  80 -200 MHz ja vastaanottaa heijastumia maan sähköisiltä ominaisuuksilta 

erilaisten kerrostumien rajapinnoilta. Tutkalaitteiston lisäksi tarvitaan paikannus- ja 

maan pinnankorkeuden määritysmenetelmät. Maatutkaluotauksella saadaan selville 

turvekerrosten paksuudet, pohjamaalajit ja suon pohjan profiili.                                  

(Virtanen ym: 2000: 11 ) Turpeen laadun ja käyttötarkoituksen mukaisen soveltuvuuden 

määrittämiseksi tarvitaan näytteenottoa fysikaalisia kemiallisia analyysejä varten. 

Näytteenottoa varten laaditaan kaavio näytteenottopisteistä, joiden lukumäärä riippuu 

suon laajuudesta, vaihtelevuudesta ja muodosta. Ohjeellinen arvo on yksi näytesarja 

pinnasta pohjaan jokaista alkavaa  30 ha:n aluetta kohti. Näytteenotto tapahtuu 

mäntäkairalla tai suurihalkaisijalla laippakairalla. Energiakäyttöön tarkoitetusta 

turpeesta määritetään happamuus, tuhkapitoisuus, kosteus, kuivapaino ja kalorimetrinen 

lämpöarvo, josta saadaan tehollinen lämpöarvo laskennallisesti kosteus huomioiden. 

Kemiallisella analyysillä määritetään turpeen rikki-, kloori- ja  typpipitoisuudet, joille 

on määritetty raja-arvot energiaturpeen laatuvaatimuksissa. Tuhkan koostumustietoa ja 

sulamispistettä tarvitaan polttotekniikan suunnittelussa ja lentotuhkan käytön tai 

loppusijoituksen suunnittelussa. (Korhonen ym. 2008:25 25 – 26)    

Soiden geologisessa tutkimisessa mielenkiinnon kohteena on myös turvekerrostumien 

ikä. Ajoitusmenetelminä käytetään radiohiiliajoitusta, tefrakronologiaa, biostratigrafisia 

menetelmiä, siitepölyanalyysiä, denrtogronologisia tutkimuksia ja isotooppimenetelmiä. 

Radiohiiliajoitus on tunnetuin ja käytetyin menetelmä orgaanisperäisen aineen iän 

määrittämiseen. Radioaktiivisen hiilen puoliintumisaika on 5730 vuotta. Mitä 

vähemmän radioaktiivista hiiltä tutkittavassa aineessa on jäljellä, sitä vanhempaa se on. 

Radiohiiliajoituksella voidaan luotettavasti määrittää kerrostumien ikä  noin 40 000 
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vuoden aikajänteellä. Veiksel- jääkauden jälkeisten kerrostumien iän määrittämiseen se 

soveltuu erittäin hyvin. (Korhonen ym.2008:22 – 28) 

Biostratigrafiassa tutkitaan suohon kerrostunutta biogeneettistä ainesta. Yleisin 

biostratigrafinen menetelmä on turvekerrostumien kasvien jäännösten makroskooppinen 

tunnistus. Siitepölyanalyysissä tunnistetaan mikroskoopin avulla turpeeseen 

taltioituneita kasvien siitepölyjä. Turpeeseen sitoutuneet siitepölyt säilyvät 

tunnistettavina hyvin pitkiä aikoja. Näin saadaan kuva turvekerroksen syntyaikana 

vallinneista kasvusto-olosuhteista. Esimerkiksi kuusen leviämishistoria Suomessa 

tunnetaan tarkasti, joten kuusen siitepölyn löytyminen näytteestä on varma 

ajoitusperusta. Dentrokronologia tutkii puiden vuosilustojen paksuuksia. On luotu ns. 

dentrokronologisia aikasarjoja, joissa puiden vuosilustojen paksuudet on esitetty eri 

aikoina. Näiden sarjojen avulla voidaan määrittää ajankohta, milloin suon turve-

kerrokseen hautautunut puun runko on kasvanut.  (Korhonen ym. 2008: 21-28). 

3.TURVELAJIT JA TURPEEN OMINAISUUDET 

 

Turve on orgaaninen maalaji, joka on muodostunut suokasvien maatumisen tuloksena ja 

kerrostunut syntysijalleen. Turpeeksi määritellään maa-aines, jonka orgaanisen aineen 

osuus kuiva-aineesta on vähintään 75 %. Suomen soiden turpeen orgaanisen aineksen 

osuus on yleensä yli 90 %. Kemiallisesti turve koostuu suurimolekyylisistä orgaanisista 

yhdisteistä pääalkuaineina hiili, vety ja happi. Myös kemiallisesti sitoutunutta typpeä 

esiintyy. Epäorgaanisen aineksen osuus vaihtelee välillä 0,2 – 20 % kuiva-aineesta. 

Epäorgaanisen aineen määrään vaikuttaa suon pohjamateriaali, ympäröivä maa-aines ja 

vesitilanne. Turpeen maatumisaste on turpeen ominaisuus, joka kuvaa kuinka pitkälle 

mikrobitoiminnan aiheuttama maatuminen on edennyt. Käytössä on kymmenasteinen 

maatuneisuusasteikko (von Post- asteikko), jossa maatuneisuusaste H1 tarkoittaa täysin 

maatumatonta turvetta ja aste H10 täysin maatunutta turvetta. Suomen turvevarojen 

maatuneisuusaste vaihtelee välillä H4,5 – 5,5 keskiarvon ollessa H5 (Kuva 4). 

Maatuneimmat suot sijaitsevat Eteläsuomessa ja lapin suot ovat vähiten maatuneet. 
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)   

Kuva 4. Suomen soiden maatuneisuusasteet  GTK:n  turvetietokannan mukaan  

(Virtanen ym. 2000). 

Turpeen lajiluokitus tapahtuu kasvilajijäämien perusteella. Geologisessa 

turvetutkimuksessa lajittelu tapahtuu kolmeen pääryhmään, jotka ovat 

rahkasammalturve, saraturve ja ruskosammalturve. Suomen turvevarat koostuvat 

pääasiassa rahka- ja saraturpeesta, joiden yhteenlaskettu osuus on yli 99 %. Suomen 

turvevarat koostuvat pääasiassa rahka- ja saraturpeesta, joiden yhteenlaskettu osuus on 

yli 99  % . (Virtanen ym. 2000:37-42) 

Turpeen tuhkapitoisuus on yksi energiaturpeen käytettävyyden mitta. Tuhkapitoisuus 

määritetään laboratoriossa hehkutusjäämänä ja ilmoitetaan prosentteina kuiva-aineesta. 

Suomalaisen turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee rajoissa 1 – 10 %.  Keskiarvo on 3,4 %. 

Tuhka on pääosin peräisin turpeen epäorgaanisista aineksista, mutta poikkeaa kuitenkin 

raakaturpeen epäorgaanisen aineksen määrästä hapettumisen ja mineraaliaineksen 

mahdollisen termisen hajoamisen vuoksi. Pääasiassa tuhka koostuu kvartsista ja eri 

metallioksideista. (Virtanen ym. 2008:55) 
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Turpeen happamuus on myös turvetta kuvaava aineominaisuus. Turve on lievästi hapan 

maa-aines pH arvon vaihdellessa välillä 3,5 – 5,5. Energiakäytössä pH arvolla ei ole 

sanottavaa merkitystä. Turve sisältää myös aina rikkiä, jonka pitoisuus on kuitenkin  

pienempi kuin kiinteillä fossiilisilla polttoaineilla yleensä. Rikkipitoisuus on kuitenkin 

aina turvetta voimalaitosolosuhteissa poltettaessa otettava huomioon. Poltossa rikki 

hapettuu rikkidioksidiksi ja muodostaa ilmakehän kosteuden vaikutuksesta rikkihappoa, 

jolla on maaperää ja vesistöjä happamoittava vaikutus. Voimalaitostekniikassa on 

käytettävissä useita keinoja rikkipäästöjen ehkäisemiseksi.  (Virtanen ym. 2008:55, 

Huhtinen ym. 2004) 

Lämpöarvo on energiaturpeen käytön kannalta tärkein laatuominaisuus. Polttoaineen 

lämpöarvo voidaan ilmoittaa kahdella tavalla; kalorimertisenä eli ylempänä 

lämpöarvona tai tehollisena eli alempana lämpöarvona. Ylempi lämpöarvo kertoo 

palamisessa vapautuvan lämpöenergian määrän lisättynä palamisessa muodostuneen 

vesihöyryn kondensoitumislämmöllä. Alempi eli tehollinen lämpöarvo ei sisällä 

muodostuneen vesihöyryn kondensoitumisenergiaa eli se on todellinen palamisessa 

vapautuva lämpöenergiamäärä, kun vesi poistuu prosessista savukaasujen osana 

höyrymuodossa. Turpeelle ilmoitetaan yleensä ylempilämpöarvo eli lämpöarvo kuiva-

ainemäärää kohti. Suomalaisen energiaturpeen keskimääräinen ylempilämpöarvo on 

21,4 MJ/kg kuiva-ainetta. Polttoon tulevan jyrsinturpeen kosteus vaihtelee välillä 40 – 

55 %  kuukausi keskiarvojen ollessa 51 – 53 %. Palamistapahtumassa turpeessa oleva 

vesi höyrystyy, minkä lisäksi vesihöyryä syntyy turvemolekyyleissä olevan vedyn 

hapettuessa. Näistä syistä turpeen poltossa syntyvän savukaasun vesihöyrypitoisuus on 

korkea, minkä seurauksena tehollinen lämpöarvo on vain noin puolet ylemmästä 

lämpöarvosta. Turveteollisuusliitto ry. jakaa jyrsinturpeen tehollisen lämpöarvon 

mukaan kolmeen laatuluokkaa : J6, J8 ja J10. Laaduton luku kirjaimen jälkeen kertoo 

ko. turvelaadun tehollisen lämpöarvon yksikössä MJ/kg. (Huhtinen ym. 2004:31, 

Virtanen ym. 2000: 55-61) 
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4.ENERGIATURPEEN TUOTANTOKETJUT 

 

Turpeen käytön elinkaaressa voidaan erottaa viisi erilaista energiantuotantoprosessin 

vaihetta, joilla kullakin on oma kasvihuonekaasuvaikutuksensa (Minkkinen&Laine 

2001:7): 

1. Turvemaan alkutila 

2. Valmisteluvaihe tuotantoon 

3. Turpeen korjuu 

4. Kuljetus, varastointi ja poltto 

5. Suopohjan jälkikäsittely 

Jatkokäsittelyä varten voidaan käyttää karkeampaa elinkaaren jaottelua; 

- Alkutila 

- Keruu ja käyttö  

- Suopohjan jälkikäyttö 

Turve-energian tuotantoketjut poikkeavat toisistaan tuotantoalueen alkutilan ja 

jälkikäsittelytavan perusteella.  Alkutilan ja lopputilan väliin jäävä tuotanto ja käyttö 

voidaan olettaa päästövaikutustensa suhteen samaksi kaikissa tuotantoketju-

vaihtoehdoissa. Alkutilassaan turvetuotantoalue voi olla joko luonnontilainen suo, 

metsäojitettusuo tai suopelto. 

Alkutilaltaan luonnontilaisia soita on neljäsosa turvetuotannossa olevasta suopinta-

alasta. Luonnontilaiset suot ovat selkeästi hiiltä sitovia ekosysteemejä eli hiilinieluja. 

Ilmakehässä oleva hiilidioksidi sitoutuu suokasvien fotosynteesissä biomassaan ja 

varastoituu hapettomaan tai niukkahappiseen turvekerrokseen. Jonkun verran tapahtuu 

hiilen hapettumista suon pintakerroksissa ja paluuta hiilidioksidina ilmakehään ja 

metaanin vapautumista hapettomista ja niukkahappisista kerroksista. Pitkän ajan 

hiilenkertymisnopeus Suomen luonnontilaisilla soilla on ollut keskimäärin 15 – 30 g 

vuodessa suoneliömetriä kohti. (Minkkinen&Laine 2001:8) 

Suurin osa energiaturpeen tuotantoalueista on aikaisemmin metsätalouskäyttöön 

ojittamalla kuivattua suomaata. Ojituksen seurauksena suon vedenpinta laskee ja 

pintakerros kuivuu ja muuttuu runsaammin happea sisältäväksi. Seurauksena on 



17 
 

aikaisemmin sitoutuneen hiilen hapettumista hiilidioksidiksi ja emissio ilmakehään. 

Happiolosuhteiden muuttumisen vuoksi metaaniemissiot vähenevät. Suon 

pintakerrosten kuivumien aiheuttaa suokasvillisuuden väistymistä ja korvautumista 

kangasmaiden kasvillisuudella, jolloin biomassan muodostumisnopeus kasvaa ja lisää 

hiilen sitoutumista. Metsäojituksen jälkeinen suomaa on edelleen hiilinielu. 

(Minkkinen&Laine 2001:9-11) 

Maatalouskäytössä ollutta suomaata (suopeltoa) käytetään vähäisemmässä määrin 

Suomessa turvetuotantoon. Suon kuivattaminen maanviljely tarkoitukseen muuttaa 

suoalueen selkeästi hiilinielusta hiilidioksidin ja typpioksiduulin lähteeksi. Viljellyn 

maan happipitoisuus on korkea ja tuottaa hiilidioksidipäästöjä ja estää metaanipäästöt. 

Typpioksidi päästöt ovat seurausta lannoituksesta. Suon ottaminen maatalous käyttöön 

aiheuttaa huomattavasti voimakkaampia muutoksia ekosysteemiin kuin metsäojitus. 

(Minkkinen&Laine 2001:11-12) 

Turvetuotantoalueen jälkikäsittelyvaihtoehdot ovat 

- soistaminen eli ennallistaminen 

- metsitys 

- energiakasvituotanto (esim. ruokohelpi) 

Ennallistamisen tarkoitus on palauttaa luonnollisesti toimiva suo ekosysteemi 

turvemaalle. Tämä edellyttää kuivatusojien tukkimista alueen vettämiseksi, jotta uusi 

suokasviyhteisö voi muodostua. Prosessi vie useita vuosia, mutta onnistuessaan hiilen 

kertyminen uuteen suo ekosysteemiin alkaa. Suopohjien metsittämisessä on kaksi 

tavoitevaihtoehtoa, normaalit pitkän aikavälin metsänkasvatusmenetelmät tai 

lyhyempikiertoinen energiapuun tuotanto. Edellisessä tapauksessa yleisin puulaji on 

mänty tai koivu, energiapuutuotannossa koivu ja paju. Kokeellisissa tutkimuksissa on 

havaittu koivumetsän kerryttävän hiiltä biomassaansa 165 – 290 g metsäneliötä kohti 

vuodessa, mäntymetsässä vastaava arvo on 90 – 210 g ja energiapuutuotannossa 160 – 

380 g . (Minkkinen&Laine  2001:8-16) 

Nopeakiertoinen energiakasvituotanto, kuten ruokohelpin viljely, ei ole saavuttanut 

merkittävää asemaa suopohjien jälkitäytössä.  Eniten käytetty jälkikäyttötapa on 

metsitys. (Minkkinen&Laine 2001:16) 
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5.TURPEEN ENERGIAKÄYTÖN TEKNIIKAT 

 

5.1 KORJUUTEKNIIKAT 
 

Turpeen nostoa varten suo ojitetaan, puut ja kannot poistetaan ja rahka ja muu 

pintakasvillisuus sekoitetaan ylimpään turvekerrokseen. Laajan suon valmistelu turpeen 

korjuuta varten saattaa kestää useitakin vuosia. Varsinainen tuotanto toteutetaan 

vaiheittain; jyrsintä traktorivetoisella jyrsinkoneella 10- 20  mm:n kerrospaksuudella, 

esikuivatus ja siirto väli-varastokasoihin eli aumoihin. Välittömästi jyrsinnän jälkeen 

turpeen kosteus on noin 90 %. Esikuivauksen ja aumasäilytyksen jälkeen voimalaan 

toimitettavan jyrsinturpeen kosteus on 45-50 %  eli vesipitoisuus on sangen korkea.  

Tätä matalampaan kosteuspitoisuuteen ei vapaassa ilmatilassa tapahtuvalla kuivauksella 

ole mahdollista päästä. Tämä johtuu siitä, että vesi on sitoutunut turpeeseen solun 

sisäisesti ja pintakosteus kemiallisen vetysidosten kautta  muodostaen 

pintajännitykseltään lujan ja kapillaarirakoihin tunkeutuvan kosteuskerroksen. (Vesala 

ym.  2010:24-26) 

Toisessa ja uudemmassa korjuumenetelmässä märkä turve pumpataan ylös suspensio-

tilassa kerralla koko turvekerroksen syvyydeltä ja levitetään kuivausta varten 

rakennetulle asfalttialustalle, jolla kuivuminen tapahtuu 1- 2 päivän aikana ennen 

aumakasaan siirtoa. Asfalttikentän alle voidaan asentaa lämmitysputkisto, jossa kiertää 

aurinkopaneeleilla lämmitettävä lämmönsiirtoneste. Tämä korjuumenetelmä 

mahdollistaa suon entisöinnin sitä mukaan kun korjuu etenee. Pohjoisen Suomen 

olosuhteissa turpeen korjuu on mahdollista maaliskuun ja elokuun välisenä aikana. 

Runsaat sateet hidastavat tai jopa estävät turpeen korjuun. Uusi menetelmä on kuitenkin 

vähemmän herkkä sateiden vaikutukselle. Menetelmä on Vapo Oy:n ja VTT:n 

kehittämä. (Kirkinen ym,  2007:31-32) 

Muita polttoaineita korkeampi kosteus alentaa turpeen tehollista lämpöarvoa 

merkittävästi. Kuivan turpeen lämpöarvo on noin 40 MJ/kg  (kalorimetrinen 

lämpöarvo), mutta tehollinen lämpöarvo eli veden höyrystymisen jälkeen hyödyksi 

saatava lämpöenergia on  11-12 MJ/kg (Huhtinen ym, 2013). Taulukkoon 1 on  koottu 
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tavallisimpien polttoaineiden teholliset lämpöarvot kullekin polttoaineelle ominaisella 

kosteuspitoisuudella. 

Taulukko 2. Eri polttoaineiden lämpöarvoja  (Huhtinen ym. 2004:45) 

POLTTOAINE KOSTEUSPROSENTTI LÄMPÖARVO, MJ/KG 

Turve         50                10 

Raskas polttoöljy         0,3                41        

Kevyt polttoöljy            0                41 

Kivihiili          10                26 

Puuhake          40                15 

                                                                                                                                                          

Turpeen korkean vesipitoisuuden ja turpeen vedyn hapettumisen tuloksena palokaasujen 

vesihöyrypitoisuus on korkea, noin 25 prosenttia. Palokaasut poistuvat 

kattilajärjestelmästä normaalisti 180 - 200 Celsiusasteen lämpötilassa. Turvekattilan 

energiatalouden parantamiseksi on viimevuosina otettu käyttöön ns. savu-

kaasulauhdutin (savukaasupesuri), jonka idea on jäähdyttää savukaasut ennen 

savupiippuun johtamista niin matalaan lämpötilaan, noin viiteenkymmeneen 

celsiusasteeseen, että suurin osa vesihöyrystä lauhtuu lämmönvaihtimessa vedeksi. 

Vapautunut lauhdelämpö menee kaukolämpöpiiriin paluuveden esilämmitykseen. 

Kyseisellä menetelmällä turpeen alhaista tehollista lämpöarvoa saadaan kompensoitua . 

Menetelmä on käytössä esimerkiksi Oulun energian Toppilan voimalassa. (Järventaus 

2014) 

5.2 TURPEEN POLTTOTEKNIIKKA 
 

Valtaosa jyrsinturpeesta käytetään suurissa yhteistuotantovoimaloissa (CHP-voimala, 

(Combined Heat and Power), eli vastapainevoimaloissa. Lisänä käytetään tavallisesti 

myös puuhaketta. Esimerkiksi Oulun energian Toppilan voimala on tätä voimalaitos-

tyyppiä pääpolttoaineena turve. Kyseessä on höyryvoimalaitos, joka tuottaa sähköä ja 

lämpöä. Voimalan tulipesän tuottama höyry, ns. tuorehöyry johdetaan höyryturbiinille, 

joka on akselin akselilla kytketty sähkö-generaattoriin. Turbiinin jälkeinen 

matalampipaineinen ja matalampilämpötilainen höyry, ns.  vastapainehöyry, johdetaan 
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kaukolämpölämmönvaihtimeen, jossa turbiinilta tuleva höyry lauhtuu vedeksi ja 

lauhdelämpö (olomuodonmuutoslämpö  höyry-vesi) siirtyy kaukolämpöpiirin 

kiertoveteen. (Huhtinen ym. 2004:10-13) 

CHP - voimaloiden energiatehokkuus on hyvä; kokonaishyötysuhde on 90 - 95 

prosenttia eli tulipesään syötetyn polttoaineen palamislämmöstä saadaan hyötykäyttöön 

yli 90 prosenttia. Rakennusaste on voimalaitostekninen termi, joka kuvaa voimalan 

tuottaman sähkötehon ja lämpötehon suhdetta. Tyypillinen rakennusaste on  40/60 eli 40 

%  sähköä, 60 % lämpöä. (Huhtinen ym. 2004) 

Varsinainen turpeen poltto CHP- voimaloissa tapahtuu leijupeti- ja kiertopeti-tekniikalla 

(fluidizised bed). Tekniikka on kehitetty energian tuotantoon 1970-luvulla, joten 

voimalaitostekniikkana se on melko uutta. Sitä ennen tekniikkaa on käytetty monissa 

prosessitekniikan sovellutuksissa. Leijupeti on leijutilassa oleva hiekkakerros. 

Leijuminen saadaan aikaan alhaalta ylöspäin suuntautuvalla ilmavirtauksella, 

leijutusilmalla. Leijutusilman virtausnopeutta lisäämällä saadaan aikaan hiekkapatjan 

liike ylöspäin. Tulipesän yläosassa leijuhiekka johdetaan palokaasujen mukana 

syklonierottimeen, joka palauttaa hiekan tulipesän alaosaan uutta kierrosta varten. 

Polttoaine syötetään kiertävän hiekan sekaan, missä tapahtuu nopea turpeessa olevan 

veden haihtuminen ja sen jälkeen täydellinen palaminen. Turpeen poltossa kiertopeti-

tekniikka antaa useita palamisteknisiä etuja; palaminen tapahtuu koko tulipesätilassa, 

erillistä palamisvyöhykettä ei ole. Tästä johtuen tulipesän lämpötila on matalampi (n. 

900 C) kuin muissa tulipesätyypeissä. Matalasta tulipesän lämpötilasta johtuen typen 

oksidien muodostuminen on vähäistä eikä tapahdu turpeen tuhkan sulamista. 

Kiertopetitekniikka tarjoaa myös halvan ja tehokkaan keinon rikinpoistoon 

päästökaasuista. Turpeen rikkipitoisuus on kasvupaikasta riippuen  0,3-0,7 prosenttia. 

Se on selvästi matalampi kuin kivihiilellä, mutta kuitenkin aina pääasiassa turvetta 

poltettaessa niin korkea, että rikin poistotoimenpiteitä tarvitaan. Palamisprosessissa 

polttoaineeseen sitoutunut rikki (S) hapettuu rikkidioksidiksi  (SO2). (Huhtinen ym. 

2004:153-163) 

Ilmakehään päästessään rikkidioksidi reagoi ilmankosteuden kanssa muodostaen 

rikkihappoa, joka tulee sateiden mukana maahan aiheuttaen maaperän ja vesistöjen 

happamoitumista. Kiertopetipoltoltossa kiertohiekan sekaan syötetään 
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kalkkikivimursketta (CaCO3), joka tulipesän lämpötilassa hajaantuu kalsiumoksidiksi 

eli poltetuksi kalkiksi ja hiilidioksidiksi. Syntynyt kalsiumoksidi reagoi palokaasuissa 

olevan rikkidioksidin kanssa muodostaen kalsiumsulfidia kipsiä. Kipsi on tulipesän 

lämpötiloissa kiinteä aine ja se poistetaan savukaasuista suotimilla ennen kaasujen 

vapauttamista ilmakehään. Savukaasuissa on myös muita kiintoainejäämiä, kuten 

turpeen tuhka ja leijuhiekan muruja. Poistokaasusuodatin turvevoimalassa on 

tavallisimmin sähkö-suodin. Sähkösuodin on kammiomainen osa savukaasun 

poistojärjestelmää, jonka sisällä on levymäisiä elektrodeja voimakkaan staattisen 

sähkökentän muodostamiseksi (30-70 kV).  Sähkökentässä kiintoainepartikkelit 

varautuvat ja elektrodeille ajauduttuaan menettävät varauksensa ja putoavat lentopölyn 

keräilysuppiloihin. Näillä poistokaasujen käsittelytekniikoilla varustetun turvevoimalan 

päästöarvot, lukuun ottamatta hiilidioksidipäästöjä, ovat sangen matalat. (Huhtinen 

ym.2004.250-253) 

6.TURPEEN ENERGIAKÄYTÖN TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1 KASVIHUONEKAASUVUON MITTAAMINEN 
 

Luonnontilaisten soiden ja energiakäytössä tai muussa taloudellisessa käytössä olevien 

soiden ilmastovaikutusten määrittämiseksi on hankittava kvantitatiivista tietoa 

kaasuvirtauksista suon ja ilmakehän rajapinnan yli. Tätä tarvetta varten on kehitetty 

mittausmenetelmiä, ns. kaasuvuomittauksia, joiden avulla saadaan tietoa 

kaasuvirtauksista lyhyellä aikajänteellä, esimerkiksi tuntitasolla.  (Vesala ym. 20010:19) 

Yksinkertain ja helposti toteutettava mittausmenetelmä on kammiomittausmenetelmä. 

Menetelmässä rajataan tiiviillä seinämillä mittausalue, jonka koko on yleensä 

muutamasta neliödesimetristä neliömetriin. Kaasuanalyysilaitteilla seurataan kammion 

kaasukoostumuksen muuttumista, jolloin eri kaasujen vuot saadaan laskettua. Kammio-

mittaus voidaan toteuttaa täysin manuaalisena ja helposti siirrettävänä tai se voi olla 

kiinteä automatisoitu mittausasema. Uudempi ja  kehittyneempi menetelmä on  

meteorologinen kaasuvuon mittaus,  EC-mittaus  (Eddy covariance)  (licor.com).  EC-

mittauksessa tarkastellaan ylöspäin suuntautuvaa turbulenttista virtausta, jonka 

mukana kasvihuonekaasut siirtyvät suon pinnalta ylemmäs ilmakehään. Turbulentti 

http://www.licor.com/
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virtaus mitataan ja kaasukoostumus analysoidaan suurella mittaustaajuudella, joka voi 

olla useita mittauksia sekunnissa. Kaasuvuon keskiarvo lasketaan pidemmän ajan 

keskiarvona, esimerkiksi tuntikeskiarvona. EC-mittauksen mittausalue on paljon laajempi kuin 

kammiomittauksessa. Se voi olla useita hehtaareja. (Sarkola.2007:37-38, Vesala ym. 2010:19-

20) 

6.2 ELINKAARIANALYYSI 
 

Turpeen energiakäytön elinkaari muodostuu tuotantoa edeltävästä lähtötilanteesta 

loppuun hyödynnettyjen turvekenttien suopohjan jälkikäyttöön. Lähtötilanteena on 

luonnontilainen suo, metsäojitettu suo tai maanviljelykäyttöön otettu suomaa eli 

suopelto. Hyödyntämistä seuraava jälkikäsitelty tila on metsitetty suopohja, 

luonnontilaan entisöity suo tai viljelykäyttöön otettu suopohja. Turvealueen valmistelu 

korjuuseen kestää 1 – 5 vuotta, korjuu tyypillisesti 15 – 20 vuotta,   ennallistaminenkin 

useita vuosia ja ennallistamisen jälkeiset ilmastovaikutukset vuosikymmeniä. 

Energiaturvehankkeen pitkän aikavälin ilmastovaikutusten arviointiin elinkaarianalyysi 

on hyvin sopiva menettelytapa. Elinkaariarviointi  (LCA – Life Cycle Assissment)  on 

menetelmä tuotteen tai hankkeen koko sen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten 

arviointiin. Menetelmässä summataan hankkeen kaikkien elinkaaren aikaisten vaiheiden 

ympäristövaikutukset.  Energiaturvehankkeen elinkaariarvion pitää sisältää myös 

suopohjan jälkikäyttötilan ilmastovaikutukset. Tämän vuoksi arvion aikajänne on pitkä; 

tarkastellaan 100.n vuoden tai 300:n vuoden  ajanjaksoa. Elinkaarianalyysin suoritus 

kuvataan standardissa  ISO 14040.2006. (Vesala ym. 2010:27)   

7.SÄTEILYPAKOTE JA ILMASTOVAIKUTUSTEN LASKEMINEN 

 

Kasvihuonepäästöjen ilmastovaikutusta arvioidaan säteilypakotteen avulla. 

Säteilypakote kuvaa kasvihuonekaasuista johtuvaa maapallon säteilyenergia-tasapainon 

häiriötä, josta ilmaston lämpeneminen johtuu. Säteilypakotteen periaate ilmenee kuvasta 

5. Tasapainotilanteessa maapallolle jäävä säteilyenergiamäärä ja maapallolta takaisin 

avaruuteen säteilevä energiamäärä ovat yhtä suuret eikä näin ollen energian kertymistä 

tapahdu.   Lisääntynyt kasvihuonekaasujen pitoisuus ilmakehässä absorboi osan 

maapallolta poistuvasta säteilyenergiasta, mistä johtuu ilmakehän lämpeneminen. Tätä 
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säteilyenergian tasapainotilan poikkeamaa sanotaan säteilypakotteeksi. 

Hiilidioksidimäärän kaksinkertaistuminen aiheuttaa säteilypakotteen 4 W/m
2
. 

Tämänhetkinen kasvihuonekaasujen määrä ilmakehässä tuottaa säteilypakotteen 1,7 

W/m
2
. (Vesala ym. 2010:28) 

 

 

Kuva 5.  Säteilypakote (Vesala ym. 2010:28) 

Auringosta tulevan säteilyn teho maapallon etäisyydellä on 1370 W/m
2
. Kun tämä 

jaetaan neljällä, saadaan  maapallon pintaan kohdistuvan säteilytehon keskiarvoksi 342 

W/m
2
. Jakaja neljä johtuu siitä, että pallon projektio on neljäsosa pallon pinta-alasta. 

(Vesala ym. 2010) 

Säteilypakote lasketaan turpeen energiakäytön elinkaaren aikaisten CO2:n, CH4:n 

jaN2O:n pitoisuuksien muutoksista. Tulokset ilmaistaan dimensiottomana yksikkönä 

Eabs /E0 , missä Eabs on elinkaaren aikainen kumulatiivinen säteilypakote ja E0 on 

samana aikana käytetty polttoaineen energia. Kasvihuonekaasuvaikutus lasketaan 

kaavalla  I = Iu – Ir , missä I on nettovaikutus, Iu on turpeen energiakäytön 

hyödyntämisketjun kasvihuonevaikutus ja Ir on referenssitilan kasvihuonevaikutus. 
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Referenssitila on sama alue ilman mitään hyödyttämistoimenpiteitä.  (Kirkinen ym. 

2007:15-16, Vesala ym. 2010:28) 

8.TURPEEN TUOTANTOKETJUT KASVIHUONEKAASUJEN LÄHTEENÄ 

8.1 ALKUTILANTEIDEN KASVIHUONEKAASUTASEET 

 
Suoalueen ottaminen energiatuotantoon lopettaa suon siihenastisen ekosysteemin  

toiminnan. Riippuen alueen aikaisemmasta käyttöhistoriasta muutos johtaa eriasteisiin 

muutoksiin alueen kasvihuonekaasutaseissa. Tällä seikalla on olennainen merkitys koko 

tuotantoketjun ilmastovaikutusta arvioitaessa. Taulukossa 3 

(Minkkinen&Laine.2001:12) esitetään arviot kasvihuonekaasutaseista eri 

maankäyttömuodoissa. Taulukossa negatiivinen arvo kuvaa nielua ja positiivinen 

lähdettä. Yksikkö on grammaa neliömetriltä vuodessa. GWP 100a kuvaa kaasujen 

yhteistä kumulatiivista lämmityspotentiaalivaikutusta eli säteilypakotetta (Global 

Warmning Potential) sadan vuoden elinkaarella. Arviot perustuvat Suomen turvemailta 

tehtyihin kaasutasemittauksiin. 

Taulukko 3. Arviot kasvihuonekaasutaseista eri maankäyttömuodoissa Minkkisen & 

laineen (2001) mukaan. 

 

Taulukossa 2 esitettyjen kaasutaselukujen taustatietojen aikahorisontti en erilainen; 

Luonnontilaisten soiden hiilidioksidiarvot ja metaaniarvot perustuvat pitkäaikaisiin 

hiilikertymiin, metsäojitettujen soiden arvot noin 60 vuoden jaksoon. Suopelloilta on 

vain vähän mittaustuloksia. Taulukko 2 kertoo kuitenkin selvästi, että turvetuotantoon 

otettavien suoalueiden alkutilanteissa on selvät erot. Luonnontilainen suo on hiilinielu, 

mutta emittoi metaania. Metaani-päästöistä johtuen säteilypakotearvo on positiivinen. 

Metsäojitettu alue on voimakkaampi hiilinielu ja emittoi selvästi vähemmän metaania. 
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Tästä seurauksena säteilypakotearvo on negatiivinen. Maatalouskäytön seuraukset ovat 

selvimmät. Suopelto on voimakas hiilidioksidin lähde, mutta ei juurikaan emittoi 

metaania. Säteilypakotearvo on selvästi positiivinen. (Minkkinen&Laine. 2001:12-13) 

8.2 KORJUUN JA KÄYTÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 
 

Turvetuotantokenttien valmistelun ja turpeen keruun, varastoinnin ja kuljetuksen 

aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat käytettyjen työkoneiden poltto-aineen 

kulutuksesta sekä ekosysteemin muuttumisen aiheuttamista kaasutasemuutoksista.  

Minkkinen & Laine (2001) esittävät dieselpolttoaineen hiilidioksidipäästöille taulukon 4 

mukaiset arvot. 

Taulukko 4. Energiaturpeen tuotantoketjun aiheuttamat dieselpolttoaineen 

hiilidioksidipäästöt. 

KENTÄN VALMISTELU             69 – 74       mg/MJ 

TURPEEN KORJUU             502 – 551   mg/MJ  

KULJETUS VOIMALAITOKSELLE             539 – 591    mg/MJ       

YHTEENSÄ             1110 – 1216  mg/MJ 

 

Turpeen polton tuottama hiilidioksidipäästö on huomattavan suuri korjuun ja 

kuljetuksen päästöihin verrattuna. Jonkun verran polton päästö vaihtelee turpeen 

kosteuden mukaan, mutta aina päästö on lähellä IPCC:n suositusarvoa 106 g/MJ 

(Minkkinen&Laine. 2001:13-14). 

8.3 SUOPOHJIEN JÄLKIKÄYTTÖ 
 

Suoria kasvihuonekaasutase mittauksia ei ole tehty metsitetyiltä suopohjilta. Kuitenkin 

on kokeellisia tuloksia hiilikertymistä eri tavoin metsitetyiltä suopohjilta. Hiilikertymä 

ei kuitenkaan suoraan korreloidu kasvihuonekaasutaseeseen. Metsitys lisää biomassan 

tuotantoa ja siten hiilikertymää, mutta myös voi aiheuttaa maaperän kuivumista, mikä 
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kiihdyttää hiilidioksidin emissiota. Jälkikäytön tuottaman biomassan energiakäytöllä on 

ilmastovaikutusta alentava vaikutus elinkaaritarkastelussa. 

Suopohjan ennallistaminen onnistuneesti toimivaksi suo ekosysteemiksi muuttaa alueen 

hiilinieluksi. Joitakin vuosia vettämisen jälkeen tiheän suokasvipopulaation 

muodostuttua on havaittu hiilitaseen kääntyneen hiilivarantoa kerryttäväksi nopeudella 

108 – 160 g/m
2
 a.  (Minkkinen&Laine. 2001:13-15)   

Muut maankäyttömuodot, kuten nopeakiertoisten energiakasvien viljely tai 

riistakosteikkojen rakentaminen on vähäistä. Voisi arvella nopeakiertoisen energia-

kasvin, kuten ruokohelpin, viljelyn sitovan kasvukauden aikana runsaasti hiiltä, joka 

kuitenkin poltossa vapautuu takaisin ilmakehään niin että hiilitase on nolla. 

Riistakosteikot voisivat tuottaa saman vaikutuksen kuin onnistunut ennallistaminen suo 

ekosysteemiksi.  

8.4 KIVIHIILEN ENERGIATUOTANTOKETJUN PÄÄSTÖT 
 

Kivihiili on fossiilinen polttoaine, jonka poltossa syntyvä hiilidioksidipäästö lasketaan 

päästökaupassa samoin kuin turpeenkin. Molemmilla polttoaineilla on vaikutuksensa 

ilmaston muutokseen. Suomessa kivihiiltä käytetään lauhdesähkön tuotannossa ja 

yhdistelmätuotannon voimaloissa kuten turvettakin. Kivihiilellä tuotetun energian 

tuotantoketjun päästöt muodostuvat louhinnan ja kuljetuksen aikana vapautuvasta 

metaanista sekä louhinnan, kuljetuksen ja polton tuottamista hiilidioksidipäästöistä. 

Suurin osa Suomessa käytetystä kivihiilestä on alkuperältään venäläistä, mutta muitakin 

toimittajia on mm. Puola. Alkuperällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä 

päästöarvoihin. Taulukoissa 4 ja 5 esitetään venäläisen ja puolalaisen kivihiilen 

tuotannon päästöt (Kirkinen ym. 2007:34). 

Taulukko4. Venäläisen kivihiilen tuotannon päästöt 
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Taulukko 5.  Puolalaisen kivihiilen tuotannon päästöt 

 

Puolalaisen hiilen tuotannon päästöihin on venäläisestä poiketen laskettu mukaan myös 

kaivostoiminnassa tarvittavan sähkön ja lämmön tuotannon päästöt (Kirkinen ym. 

2007:35). 

Kivihiilen polton päästöt riippuvat jossain määrin voimalaitoksen tulipesän 

toimintatyypistä. Yleisimmin käytetään pölypolttoa. Taulukko 5 esittää kivihiilen polton 

tuottamat kasvihuonekaasupäästöt  (Kirkinen ym. 2007:35). 

Taulukko 5.  Kivihiilen polton päästöt 

 

9. ENERGIANTUOTANTOKETJUJEN ILMASTOVAIKUTUS 

 

Raportissa (Kirkinen ym. 2007) on laskennallisesti selvitetty eri turpeentuotantoketjujen 

ja kivihiiliketjun kasvihuonekaasu vaikutusta. Ilmasto-vaikutusten määrittämisessä on 

käytetty elinkaarianalyysiä ja elinkaaren aikaista kumulatiivistä säteilypakotearvoa. 

Laskennan perustana on 1 PJ tuotettua energiaa ja elinkaarijaksona 100 ja 300 vuotta.  

Tarkastellut energiantuotantoketjut on esitetty taulukossa 6  (Kirkinen ym. 2007:22). 

Kirkisen ym. (2007)  laskennassa ei käsitellä turvetuotantoketjuja, joissa alkutilanteena 

on luonnontilainen suo. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että on 

edullisempaa ottaa turvetuotantoon jo ojitettuja turvemaita kuin luonnontilaisia 

(Kirkinen ym. 2007). Tämä on myös turveteollisuuden (Vapo, Turveruukki) 

ympäristöperiaatteena. 
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 Taulukko 6.  Käytössä olevat turve-energian tuotantoketjut 

 

Kuvassa 6 on esitetty eri tuotantoketjujen laskennalliset kasvihuonekaasuvaikutukset 

sadan vuoden elinkaarella ja Kuvassa 7 kolmen sadan vuoden elinkaarella (Kirkinen 

ym. 2007:37). 

 



29 
 

 

 

Kuva 6. Energian tuotantoketjujen kumulatiivinen ilmastovaikutus  100:n vuoden 

elinkaariajalla. 
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Kuva 7. Energian tuotantoketjujen kumulatiivinen ilmastovaikutus  300:n vuoden 

elinkaariajalla. 

Vaakasuorat janat palkkien päädyissä kuvaavat palkkien pituuden vaihtelurajoja 

erilaisista lähtö- ja käyttötilanteista riippuen. Alaraja kuvaa parasta mahdollista 

tilannetta, kun tuotannon ja polton päästöt ovat minimissään ja alkutilan päästöt 

maksimissaan ja yläraja päinvastaista tilannetta eli polton ja tuotannon päästöt 

maksimissaan ja alkutilanne minimissään. Prosenttiluvut palkkien jälkeen kertovat 

turpeen ja biomassan osuudet energian tuotannossa.  (Kirkinen ym. 2007:37) 

Kuvien säteilypakotearvoja tarkasteltaessa on huomioitava, että kuvien toiseksi 

alimmissa eli hiilipalkkien yläpuolella olevissa  metsäojitettu suo – metsitys palkeissa 

metsityksen tuottaman biomassan energiakäyttöä ei ole otettu laskelmaan mukaan. 

Bioenergia kuitenkin 100:n vuoden ja vielä enemmän 300:n vuoden elinkaaren aikana 

tuottaa osan laskennan perustana olevasta 1 PJ:n energia määrästä ja täten alentaa 

kumulatiivistä säteilypakotearvoa.  (Kirkinen ym. 2007:37) 

10. TULOSTEN TARKASTELU 

 

Laskentatuloksista käy ilmi, että eri energiantuotantoketjujen ilmastovaikutukset 

poikkeavat selvästi toisistaan. Tarkastelluista tuotantoketjuista kivihiilen energian 

tuotantoketjun ilmastovaikutus on voimakkain. Sadan vuoden tarkastelujaksolla 

hiilenkäytön aiheuttama ilmastovaikutuksen suhdeluku Eabs/E0 on noin 170 eli energian 
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absorptio maapallolle on 170  kertainen käytetyn kivihiilen polttoaine-energiaan 

verrattuna. Vastaava luku kolmensadan vuoden elinkaarella on 350.     

Turveketjujen arvot ovat selvästi näitä arvoja pienempiä. Esimerkiksi metsäojitettu suo 

turveosuudella 70 % antaa tulokseksi sadan vuoden elinkaarella noin 160 ja noin 250 

kolmensadan vuoden elinkaariajalla. 

Ilmastovaikutuksen kannalta edullisin turve-tuotantoketju on suopeltolähtöinen ketju. 

Suopelto – metsitys ketju turpeen käyttöprosentilla 70 antaa sadalla vuodella 

pakotearvoksi noin 110 ja kolmellasadalla vuodella noin 50. Suopeltolähtöisen 

tuotantoketjun selvästi muita ketjuja alhaisempi kumulatiivinen säteilypakotearvo 

selittyy lähtötilanteen korkealla päästöarvolla. Referenssitilassa eli, tilanteessa jossa 

suopelto olisi jatkanut oloaan suopeltona ja vahvana hiilidioksidin lähteenä, olisi 

elinkaaren aikainen säteilypakotearvo ollut iso. 

Luonnontilaisesta suosta alkavalle tuotantoketjulle tässä ei esitetä laskentatulosta, mutta 

voisi päätellä, että se on lähellä metsäojitettua alkutilannetta, mutta kuitenkin kumula-

tiivisen ilmastovaikutuksen osalta hieman parempi. Luonnontilaisen suon GWP100a 

arvo on 300 yksikköä isompi kuin metsäojitetulla suolla (Minkkinen&Laine 2001:12) 

eli luonnontilaisen suon referenssiarvo on isompi kuin metsäojitetun. 

11. YHTEENVETO 

 

Suomen maapinta-alasta noin yksi kolmannes on suomaata. Geologisten soiden pinta-

ala on 5 100 000 hehtaaria, josta turpeentuotantoon soveltuvaa teknisesti käyttökelpoista 

suopinta-alaa on 1 200 000 hehtaaria. Teknisesti käyttökelpoisten soiden turvevaranto 

on 2700 miljoonaa tonnia kuiva-aineena ilmoitettuna. Käyttökelpoisten soiden 

turvevarannon energiasisältö on 1100 Mtoe, mikä on noin 36 kertaa suurempi kuin 

Suomen vuotuinen primäärienergian kulutus. (Virtanen ym. 2000) 

Turpeella on vakiintunut osa Suomen energiahuollossa. Jyrsinturve, joka on 

energiaturvetuotannon päätuote, käytetään pääasiassa alueellisissa yhteistuotanto 

voimaloissa tai lämpövoimaloissa. Turpeella tuotetun sähkön osuus on  4 – 5 % 

Suomessa tuotetusta sähköstä  ja 15 % lämmöstä. Energian lähteenä turve korvaa 

pääasiassa kivihiiltä ja raskasta polttoöljyä. (Energiateollisuus 2916) 

Energialähteenä turve luokitellaan hitaasti uudistuvaksi fossiiliseksi polttoaineeksi, 

jonka energiakäyttö tuottaa samojen  kasvihuonekaasujen päästöjä kuin kivihiili ja 

öljypohjaiset polttoaineet. Turpeen alhaisen tehollisen lämpöarvon vuoksi sen polton 

tuottama hiilidioksidin emissio energiayksikköä kohti laskettuna on suurempi kuin 

kivihiilen tai maaöljypohjaisten polttoaineiden hiilidioksidin emissio. Turpeen 

energiakäytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä on kuitenkin tarkasteltava 

pidemmällä aikajänteellä kuin pelkkänä palamistapahtumana. Kun suomaa otetaan 



32 
 

energiaturvetuotantoon, muuttuu alueen ekologia hiilikertymineen ja kaasutaseineen. 

Vaikutukset alkavat suon valmistelusta turpeen keruuseen, käsittävät turpeen keruu- ja 

käyttövaiheen ja ulottuvat tulevaisuuteen suoalueen jälkikäytön mukana.  

Turpeen energiakäytön ilmastovaikutusten tarkastelussa käytetään elinkaarianalyysiä     

(LCA – Life Cycle Assisment) elinkaaren pituutena sata tai kolmesataa vuotta. 

Ilmastovaikutus arvioidaan säteilypakotteen avulla. Säteilypakote kuvaa 

kasvihuonekaasuista johtuvaa maapallon säteilyenergian tasapainon häiriötä, josta 

ilmaston lämpeneminen johtuu. (Kirkinen ym. 2007) 

Tässä työssä on elinkaarianalyysiä ja kumulatiivistä säteilypakotetta hyväksikäyttäen 

arvioitu eri turvetuotantoketjujen ilmastovaikutusta ja verrattu niitä kivihiilen käytön 

ilmastovaikutukseen. Kaikki esitetyt arvot perustuvat kirjallisuudessa esitettyihin 

laskentatuloksiin. Turvetuotantoketjut muodostuvat käyttöön otettavan suoalueen tilasta 

ennen energiakäytön alkamista, keruusta ja turpeen käyttövaiheesta ja energiakäytön 

jälkeisestä käyttömuodosta. Alkutilanne on luonnontilainen suo, metsäojitettu suo tai 

maanviljelykäyttöön otettu suo eli suopelto. Jälkikäyttömuotoja ovat metsitys, 

suomaaksi ennallistaminen tai energiakasviviljely. 

Tulosten mukaan pienin ilmastovaikutus on turvetuotantolueella, joka alkutilassaan oli 

maanviljelykäytössä eli suopeltopohjainen turvetuotantoketju.  Metsäojitettu suomaa 

energiaturvetuotannossa tuottaa lähes kaksinkertaisen kasvihuonekaasuvaikutuksen 

suopeltolähtöiseen alueeseen verrattuna elinkaarijakson aikana. Luonnontilainen suo 

lähtökohtana on ilmastovaikutuksiltaan lähellä metsäojitettua suota. Suurin 

ilmastovaikutus on kivipohjaisella energian tuotantoketjulla. Ero metsäojitetun suon 

tuotantoketjuun verrattuna ei kuitenkaan ole suuri.   
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