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1
1.1

JOHDANTO
Toimeksiantaja

Tämä selvitys liittyy Seinäjoen seudun ilmastostrategia -hankkeen tarpeeseen selvittää pienten lämpölaitosten energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjen määriä. Työn selvitys on tehty Thermopolis Oy:lle, jonka tehtävänä on huolehtia ilmastostrategian energiantuotantoon liittyvistä asioista.
Thermopolis Oy on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhtiö, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä ja energiatehokkuutta Etelä-Pohjanmaalla. Yrityksen omistavat 13 osakasta, jotka koostuvat
alueen kunnista ja energia-alalla toimivista yrityksistä. Thermopolis on yksi Euroopan Unionin virallisista energiatoimistoista yhdessä noin 400 muun eurooppalaisen toimiston kanssa. Thermopolis Oy toteuttaa erilaisia energia-alan kehittämishankkeita niin tavallisille kuluttajille kuin yrityksille ja yhdistyksillekin.
Thermopoliksessa työskentelee vuoden 2012 alussa seitsemän työntekijää. (Thermopolis Oy 2011c.)
Seinäjoen seudun ilmastostrategia liittyy Suomen kansalliseen ilmastostrategiaan,
ja sen velvoitteisiin. K8-kuntien seudullisessa ilmastostrategiassa yhtenä tavoitteena on vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä. (Lundgren L., Huovari, N.
2010b, 193-194.)
1.2

Selvityksen tarkoitus

Selvityksessä oli tarkoituksena kartoittaa kaikki K8-alueen 100 kW – 5 MW suuruiset lämpökattilat ja kaikki yleisimmät polttoaineet. Tarkoituksena oli myös selvittää kuinka paljon polttoaineita poltetaan K8-alueella polttoaineteholtaan 100
kW – 5 MW suuruisissa lämpökattiloissa. Selvityksen kohteena olivat myös kattiloiden päästömäärät vuosittain. Päästöillä tarkoitetaan tässä selvityksessä hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöjä.
100 kW – 5 MW tehoisten lämpökattiloiden kartoitus huomattiin tärkeäksi K8kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitysvaiheessa. Tällöin kävi ilmi, että
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alle 5 MW tehoisia lämpökattiloita on varsin paljon K8-kuntien alueella. Kattiloita
oli kuitenkin niin paljon, että yhteydenottoihin olisi kulunut liian paljon aikaa.
Päätettiin selvittää alueen kaikki 500 kW – 5 MW kattilat. Selvityksessä hankittiin
tiedot 500 kW – 5 MW tehoisista lämpökattiloista K8-kuntien alueella ja oltiin
yhteydessä niiden omistajiin. Saatujen tietojen perusteella pystyttiin laskemaan
tuotettu energiamäärä, polttoainejakaumat sekä päästöt kunnittain.
Alle 5 MW tehoiset lämpökattilat eivät ole valtionhallinnon tietojärjestelmässä eli
VAHTI-järjestelmässä, sillä niillä ei ole ympäristölupaa (YSA 41 §:n 1 mom.
kohta 7). K8-kuntien alueella on kuitenkin muutamia alle 5 MW tehoisia kattiloita, joilla on ympäristölupa. K8-kuntien VAHTI-järjestelmään kuulumattomien
kattiloiden päästöjä ei ole aikaisemmin laskettu KASVENER-laskentamallilla.
Selvityksessä laskettiin pienten lämpökattiloiden hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt KASVENER-laskentamallin avulla. Ympäristöluvallisia kattiloita ei otettu mukaan selvitykseen, sillä niiden päästöjä lasketaan vuosittain ja ilmoitetaan vuosikatsauksissa.
1.6.2010 tuli voimaan rekisteröintimenettely ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne lämpölaitokset tai kattilat, jotka aiemmin olisivat tarvinneet ympäristöluvan, rekisteröidään. Rekisteröitäville kohteille tai toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Rekisteröinnissä ei anneta määräyksiä tai tehdä hallinnollisia päätöksiä.
Yli 5 MW tehoiset lämpölaitokset ja poikkeustapauksissa pienemmätkin lämpölaitokset kuuluvat rekisteröinnin piiriin. Vasta yli 50 MW tehoiset laitokset tarvitsevat ympäristöluvan. Viranomaiset kuitenkin harkitsevat, tarvitseeko kyseessä oleva lämpölaitos ympäristöluvan. Tässä selvityksessä yli 5 MW tehoiset lämpölaitokset on mainittu keskitetyn energiantuotannon kattiloina ja ympäristöluvallisina
kattiloina aikaisemman lainsäädännön mukaisesti. Ennen vuoden 2010 kesäkuuta
rakennetuilla lämpölaitoksilla ja kattiloilla on ympäristölupa. Näiden energiantuotantolaitosten täytyy rekisteröidä toimintansa vuoteen 2018 mennessä. Kaikki rekisteröinnin tarvitsevat lämpölaitokset raportoivat vuosittain kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle VAHTI-järjestelmän lomakkeilla. (Ympäristöministeriö
2011e.)
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1.3

Seinäjoen seudun ilmastostrategia

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa pitkänaikavälin ilmasto- ja energiapolitiikasta tulee laatia kunnittain tai yhteistyössä seutukuntien kanssa ilmasto-ohjelma
vuoteen 2012 mennessä (Valtioneuvosto 2009a, 144).
Seinäjoen kaupunkiseudun neuvottelukunta päätti aloittaa Seinäjoen kaupunkiseutua koskevan ilmastostrategian esiselvityksen laadinnan Seinäjoen seudun aluekeskusohjelman Palvelu INNO -hankkeen rahoittamana. Mukana ilmastostrategiassa ovat K8-alueen kunnat. Hankkeen esiselvitystä koordinoi Seinäjoen kaupunki. Seinäjoen seudun ilmastostrategian esiselvitysvaiheessa tehtiin yhteistyötä
Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja Ruralia- instituutin
kanssa. Asiantuntijaorganisaationa toimi Thermopolis Oy. K8-kuntien seudullisen
ilmastostrategian esiselvitys valmistui 11.3.2010. (Lundgren, Huovari 2010a, 3.)
Ilmastostrategian esiselvityksen kokemusten perusteella K8-kunnat päättivät jatkaa strategian valmistelua. Ilmastostrategia aloitettiin valmisteluhankkeessa
1.9.2010 ja sitä jatkettiin Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamana EAKRhankkeena 17.1.2011 lähtien. Hanke jatkuu 31.12.2012 saakka. Ilmastostrategiahanketta koordinoi Lapuan kaupunki.
Ilmastostrategian teemaryhmiä ovat


maankäyttö ja liikenne



julkiset hankinnat



maa- ja metsätalous sekä elinkeinot



kiinteistöt ja rakentaminen



energiantuotanto



yhdyskuntatekniikka ja



jätehuolto yhteistyössä jätehuoltoyritysten kanssa.

Tavoitteena on, että vuoden 2012 loppuun mennessä kaikki alueen kunnat sitoutuvat ilmastotyöhön. Kunnat ovat liittyneet Kuntaliiton ilmansuojelukampanjaan
sekä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatehokkuussopimuksiin ja ener-
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giaohjelmiin. Vuoden 2012 loppuun mennessä kuntien hiilinielut on kartoitettu ja
niiden tilaa seurataan. (Yli-Petäys 2010.)
Seinäjoen seudun ilmastostrategia on käytännönläheinen ja alueen erityispiirteet
huomioon ottava strategia, jolla on edellytykset toimia tiiviissä yhteistyössä muiden alueen hankkeiden kanssa. Sen tavoitteena on turvata seudun kilpailukykyä,
tukea kaupunkiseudun kasvua ja lisätä kuntien välistä yhteistyötä ja luottamusta.
Ilmastostrategiassa linjataan, miten tavoitteisiin päästään ilmaston ja ympäristön
kannalta kestävästi kuntien kilpailukykyä heikentämättä.
Strategiassa tavoitellaan yhden prosentin lisäystä työpaikkojen ja asukasluvun
suhteen. Tämä kasvu vaatii huomiota liikenteen, yhdyskuntien ja kiinteistöjen
energiatehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian lisäämiseen ja energiankulutuksen vähentämiseen. Kuntien tehtävänä on raportoida avoimesti kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä. Suurimmat hyödyt lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä koostuvat palvelutoiminnan energiatehokkuuden kehittämisestä ja uusiutuvan energian käytön lisäämisestä. Pitkällä aikavälillä kuntien energiatehokkuutta
parantavat yhdyskuntien keskittyminen tiiviimmin ja ajoneuvojen päästöjen vähentyminen. (Yli-Petäys 2011.)
Ilmastostrategian seurauksena kuntien peruspalvelut tuotetaan kestävän kehityksen mukaisesti ja energiatehokkaasti. Energiaa säästetään kaikilla sektoreilla. Sektoreilla tarkoitetaan ilmastostrategian teemaryhmien aihealueita. Riippumatta
asuinpaikasta, asumisen kokonaispäästöjä vähennetään tinkimättä hyvistä elinoloista. Strategian tuloksena panostetaan osaamis- ja innovaatiopolitiikkaan vihreän kasvun aikaan saamiseksi. Tällä tarkoitetaan muun muassa maatalouden, luonnonvarojen, ympäristön ja uusiutuvien energiamuotojen elinkeinojen kasvua. (YliPetäys 2011.)
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Taulukko 1. Polttoaineiden ominaisuuksia.
(Alakangas 2000, 9; Motiva Oy 2010a).

Polttoaine
Kevyt
polttoöljy
Raskas
polttoöljy

Lämpöarvo

LämpöarTiheyTiKos- Ominaispäästökervon ykden ykheys
teus % roin g CO2/kWh
sikkö
sikkö

0,00001002 GWh/litra 845

kg/m3

267

0,00001142 GWh/litra 955

kg/m3

284

Jyrsinturve

0,0000027

GWh/kg

320

Palaturve

0,0000033

GWh/kg

380

Puupelletti

0,0000047

GWh/kg

690

Polttohake

0,0007

Kaura

0,0000036

GWh/kg

550

Olki

0,0000038

GWh/kg

35

GWh/kg

580

Nestekaa0,00001283
sut
Ruokohel0,0000041
pi
Biokaasu
4,4-7,4
Turvepel0,0000047
letti
Puubriketti 0,0000047

GWh/irto
300
-m3

kg/irtom3
kg/irtom3
kg/irtom3
kg/irtom3
kg/irtom3
kg/irtom3

48,5

381

38,9

367

9

0

40

0

20

0

20

0

kg/m3

GWh/kg

234
14

kWh/kg
GWh/kg

0
0

kg/irtom3
690 kg/m3
750

GWh/kg
GWh/irto
Sahanpuru
0,0006
300 kg/m3
-m3
KutterinGWh/irto
kg/irto0,0005
100
lastu
-m3
m3
Kivihiili 0,00000708 GWh/kg

13

381

10

0
0
0

10

341
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2
2.1

TUTKIMUSMENETELMÄT
Selvityksen eteneminen

Selvitystä alettiin tehdä kesäkuun 2011 loppupuolella. Lähtöaineisto selvitettiin
kuntien rakennus-, maatalous- ja paloviranomaisilta. Selvitys tehtiin K8-kuntien
alueen 500 kW – 5 MW tehoisista laitoksista. Alun perin tietoja aiottiin kerätä
kuntien nuohoojilta, palotoimesta, rakennusvalvonnasta, laitetoimittajilta, lämpöyrittäjiltä sekä polttoaineen toimittajilta. Keväällä 2011 oltiin yhteydessä muun
muassa yhden kunnan nuohoojiin, mutta selvisi, että heillä ei ole tietoa kattiloiden
tehoista. Laitetoimittajiin ja polttoaineen toimittajiin päätettiin olla ottamatta yhteyttä, sillä oli tiedossa, että he eivät voisi asiakkaidensa tietoja luovuttaa. Lämpöyrittäjiin oltiin yhteydessä puhelimitse samaan aikaan kuin muihinkin kattiloiden käyttäjiin.
Asiaa pohdittiin uudelleen ja oikea reitti tietojen saamiseksi löydettiin. Kuntien
viranomaisiin ja paloviranomaisiin oltiin yhteydessä heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana. Poikkeuksena saatiin Seinäjoen kaupungin Ylistaron alueen kattilatiedot jo keväällä. Myöhemmin ne tiedot liitettiin Seinäjoen listaan. Jokaiseen
kuntaan ja palolaitokseen oltiin yhteydessä aluksi puhelimitse, jonka jälkeen heille
lähetettiin sähköpostia. Aluksi jokaisesta kunnasta saatiin tietoja sähköpostitse.
Jotta jokaisesta kunnasta saataisiin mahdollisimman luotettavat tiedot, kuntien viranomaisten tai paloviranomaisten kanssa pidettiin myös palaveri aiheesta, jokaisessa kunnassa erikseen. Palaverissa käytiin läpi saadut listat ja niihin tehtiin korjauksia ja lisäyksiä kortistojen perusteella.
Lähtötietojen tarkistuksen jälkeen aloitettiin soittokierros listalla olleille henkilöille ja yrityksille. Varmistusta listan todenpitävyydelle saatiin myös listalla olevilta
henkilöiltä. Muun muassa lämpöyrittäjät kertoivat omien kattiloiden tietojen lisäksi muista henkilöistä, joihin kannattaa olla yhteydessä. Tätä kautta kohteita listalle ei tullut kuitenkaan lisää, mutta se varmisti tietojen luotettavuuden. Voi olla
mahdollista, että kuntien listoilta tietoja puuttuu, mutta olettamuksena on, että
kaikki kohteet on siihen saatu, lukuun ottamatta niitä viittä kohdetta, joista tietoja
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ei annettu. Tietojen luotettavuutta on hankala arvioida sen vuoksi, että tietoja ei
voida verrata mihinkään olemassa olevaan listaan.
Alun perin selvitys aiottiin koota K8-kuntien 100 kW – 5 MW tehoisista kattiloista, mutta selvitystyön edetessä huomattiin, että näitä kattiloita on alueella jopa
kaksituhatta. Siksi selvityksestä päätettiin jättää pienemmät kattilat pois ja keskittyä 500 kW – 5 MW tehoisiin lämpökattiloihin. Luvuissa 7 ja 8 on tutkimustuloksia saaduista energiamääristä ja päästöistä.
Lapualta tiedot kerättiin myös 100 kW – 500 kW tehoisista kattiloista. Kauhavan
alueelta tietoja lämpökattiloiden omistajista ei luovutettu opinnäytetyötä varten.
Syynä tähän oli tietosuojalain erilainen tulkinta.
Lapualta saatiin tiedot kaikista 100 kW – 5 MW suuruisista lämpökattiloista, joten
niitä päätettiin tarkastella esimerkkitapauksena. Tutkimuksen edetessä huomattiin,
että lämpölaitosten tehot vaihtelevat todella paljon myös samantyyppisissä kohteissa. Todettiin, että laitoksia ei voida luokitella esimerkiksi ympäristöluvan mukaisten eläinyksiköiden mukaan broilerikasvattamoissa tai sikaloissa, joten Lapualta saatujen tietojen perusteella ei pystytä arvioimaan muiden kuntien vastaavien
lämpölaitosten päästöjä.
Lapualta löytyy myös 97 viljankuivaamoa, joista vain kaksi on teholtaan yli 500
kW ja kahdessa viljankuivaamossa käytetään energianlähteenä kotimaisia polttoaineita. Loput 93 viljankuivaamoa kuuluvat Lapuan rakennustarkastajien mukaan
teholtaan 100 kW – 500 kW luokkaan, jossa polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Kaikille viljankuivaamoiden omistajille ei soitettu, mutta polttoaine- ja
päästömäärät laskettiin keskiarvona niiden viljankuivaamoiden mukaan, joista tietoja oli saatu. Tietoja kerättiin 18 kuivaamosta. Viljankuivaamoiden keskimääräiseksi tehoksi saatujen tietojen perusteella laskettiin 300 kW. Saadun energian
määrä vuodessa laskettiin myös saatujen tietojen keskiarvolla.
Selvityksen mukaan 500 kW – 5 MW suuruisia lämpökattiloita löytyy alueen
kaukolämpölaitoksista, viljankuivaamoista, suurimmista broilerintuotantolaitoksista, suurimmista sikaloista, puuteollisuudesta, leipomoista, korjaamohalleista,
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meijereistä, metallialan yrityksistä, puutarhoilta ja lämpöyrittäjiltä, jotka lämmittävät haja-asutusalueelle sijaitsevia yrityksiä. 100 kW – 500 kW tehoisia lämpökattiloita Lapualta löytyi lähinnä maatalouskiinteistöiltä. Lämpökattiloita oli kalkkunahalleilla, broilerintuotantolaitoksissa, viljankuivaamoissa, sikaloissa, navetoissa, sahoilla ja muissa yrityksissä. Lisätietoja kattiloiden energiantuotantomääristä ja päästöistä löytyy taulukoista 3, 5 ja 6.
2.2

KASVENER-laskentamalli

KASVENER-laskentamalli on kuntatason kasvihuonekaasu- ja energiatasemalli.
Sen avulla pystytään laskemaan kunnan vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt sekä
energiankulutus- ja tuotanto. KASVENER-laskentamallilla lasketaan hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt. Mallilla lasketaan myös hiilimonoksidipäästöt, hiukkaset, rikkidioksidi ja typen oksidit, sillä niillä on välillisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Niitä ei kuitenkaan huomioida laskettaessa hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä, sillä kyseiset komponentit eivät kuulu Kioton sopimukseen.
Muita päästöjä, jotka Kioton sopimuksessa on mainittu, malli ei sisällä. Näitä kasvihuonekaasuja ovat rikkiheksafluoridi, fluorihiilivedyt ja perfluorivedyt. Näiden
osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöjen määrästä on noin yksi prosentti KASVENER-mallin ohjeen mukaan. Mallin laskennassa noudatetaan IPCC:n metodiikkaa ja käytetään Suomen päästöinventaarioiden laskentaparametreja.
KASVENER-mallin versio, jota käytettiin tässä opinnäytetyössä, on vuodelta
2007. Mallissa on annettu valmiina vuosien 1990, 1997 ja 2005 vakiot ja kertoimet. Jos päästöt haluttiin laskea joltain myöhäisemmältä vuodelta, tätä niin sanottua tulevaisuuden vuosisaraketta vastaavat laskentaparametrit olivat samat kuin
vuoden 2000 tilanteessa. Malliin oli koottu valtakunnallisia tietoja vuosilta 1990,
1997, 2005 ja 2010. Mallin avulla pystytään laskemaan päästöt niin energiantuotannon kuin -kulutuksen mukaan. Tässä päästöt on laskettu tuotantoperusteisesti
mallin vakioita ja kertoimia käyttäen. Vakiot ja kertoimet ovat IPCC:n tai Suomen
valtakunnallisissa inventaarioissa käytettyjä arvoja. (KASVENER-laskentamallin
ohje 2007).
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3

POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ K8-KUNTIEN ALUEELLA

Selvityksessä kattiloiden omistajilta saatiin tiedot polttoainemääristä litroina, kilogrammoina tai kuutioina vuodessa. Nämä saadut luvut kerrottiin taulukossa 1
annetuilla lämpöarvoilla, jotta saataisiin laskettua saatu energiamäärä gigawattitunteina vuodessa. Joidenkin kattiloiden osalta tietoja saatiin tuotettuna energiamääränä eli megawattitunteina vuodessa. Energiamäärä haluttiin gigawattitunteina
päästöjen laskentaa varten, joten megawattitunteina saatu energiamäärä jaettiin
tuhannella. Jotkut antoivat tietoja esimerkiksi palaturpeen määristä kuutioina.
Taulukossa 1 tämä lämpöarvo palaturpeen osalta on muodossa GWh/kg. Tällöin
kuluneen palaturpeen määrä piti kertoa annetun lämpöarvon lisäksi palaturpeen
tiheydellä kg/irto-m3.
3.1

Polttoaineiden käytön jakautuminen kuntien alueella

Kuva 1. Alavudella käytetyt polttoaineet.
Alavudelta saatujen tietojen perusteella raskas polttoöljy oli yleisin käytetty
polttoaine kunnan alueen kattiloissa (Kuva 1). Alavudella polttoaineteholtaan
500kW – 5 MW suuruisia lämpökattiloita oli 7 kappaletta. Niistä saatu
energiamäärä oli 3 485 MWh vuodessa. Alavudella haketta, palaturvetta ja
raskasta polttoöljyä käyttävät laitokset olivat noin 1 MW tehoisia ja ne toimivat
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pääkattiloina. Kevyttä polttoöljyä käyttävät kattilat olivat kaikki varakattiloina,
joita käytetään vain hetkellisesti.

Kuva 2. Ilmajoella käytetyt polttoaineet.
Ilmajoella käytetyt polttoaineet.
Ilmajoella käytetään selvityksen kattiloissa polttoaineena yleisimmin raskasta
polttoöljyä (Kuva 2). Vuodessa energiaa selvityksen kattiloista saadaan yhteensä
13 702 MWh. Ilmajoella 500 kW – 5 MW tehoisia lämpökattiloita on 18 kappaletta. Ilmajoella palaturvetta pääpolttoaineena käytti selvityksen kattiloista vain 4
kattilaa. Ilmajoella osa kaukolämpölaitoksen kattiloista kuuluu tähän selvitykseen.
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Kuva 3. Jalasjärvellä käytetyt polttoaineet.
Jalasjärvellä käytetyin polttoaine nimellisteholtaan 500 kW – 5 MW suuruisissa
kattiloissa oli raskas polttoöljy (Kuva 3). Näitä kattiloita Jalasjärveltä löytyi 17
kappaletta. Saatu energiamäärä on 13 780 MWh vuodessa. Jalasjärvellä kotimaisia
polttoaineita käyttävät kattilat olivat teholtaan pienempiä kuin raskasta polttoöljyä
käyttävät kattilat.
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Kuva 4. Kuortaneella käytetyt polttoaineet.
Kuortaneella selvityksen kattiloissa eniten käytetty polttoaine on hake (Kuva 4).
500 kW – 5 MW tehoisia lämpökattiloita löytyi 9 kappaletta. Kattiloissa tuotettu
energiamäärä vuodessa on 15 767 MWh. Kuortaneella kevyttä ja raskasta
polttoöljyä käyttävät kattilat olivat lähinnä varakattiloita.
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Kuva 5. Kurikassa käytetyt polttoaineet.
Kurikassa eniten käytetty polttoaine, selvityksen kattiloissa, on palaturve (Kuva
5). Kattiloita Kurikassa selvityksessä ilmeni olevan 25 kappaletta. Niissä tuotettu
energiamäärä vuodessa on 16 928 MWh. Kurikassa selvityksen fossiilisen polttoaineen kattilat olivat varakattiloita ja huipputehon tarpeen kattiloita. Selvityksessä
Kurikan alueen kattiloihin lukeutuvat myös Jurvan alueen kattilat. Kurikka ja Jurva yhdistyivät Kurikan kaupungiksi kuntaliitoksessa vuonna 2009 (Kurikan kaupunki 2009).
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Kuva 6. Lapualla käytetyt polttoaineet 500 kW – 5 MW tehoisissa lämpökattiloissa.
Lapuan osalta tietoja kerättiin 500 kW – 5 MW tehoisista lämpökattiloista ja 100
kW – 500 kW tehoisista lämpökattiloista. 500 kW – 5 MW tehoisia kattiloista Lapualta löytyi 5 kappaletta. Niistä saatu vuotuinen energiamäärä on 4 103 MWh.
Eniten käytetty polttoaine selvityksen kattiloissa on palaturve (Kuva 6).
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Kuva 7. Lapualla käytetyt polttoaineet 100 kW – 500 kW tehoisissa lämpökattiloissa.
Selvityksessä Lapuan osalta kerättiin tiedot myös 100 kW – 500 kW tehoisista
lämpökattiloista. Niissä eniten käytetty polttoaine on kevyt polttoöljy (Kuva 7).
Suurin osa viljankuivaamoiden kattiloista on 100 kW – 500 kW tehoisia. Niissä
käytetään polttoaineena yleisimmin kevyttä polttoöljyä. Viljaa käytetään lähinnä
seospolttoaineena, siksi siitä saatu energiamäärä näkyy kuvassa niin pienenä
(Kuva 7). Kattiloiden lukumäärä viljankuivaamot mukaan lukien on 119
kappaletta. Näistä yhteensä saatu energiamäärä vuodessa on 16 704 MWh.
Lapualta 3 henkilöä kieltäytyi antamasta tietoja selvitykseen.
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Kuva 8. Seinäjoella käytetyt polttoaineet.
Seinäjoella 500 kW – 5 MW laitoksia on yhteensä 41 kappaletta. Niistä saadaan
yhteensä 44 790 MWh energiaa vuodessa. Yleisimmin käytetty polttoaine
selvityksen kattiloissa Seinäjoella on jyrsinturve (Kuva 8). Raskasta ja kevyttä
polttoöljyä käytetään Seinäjoella varakattiloiden lisäksi viljankuivaamoissa ja
lisätehon tarpeessa energiankulutuksen huippujen tasaamiseen. Nestekaasua
käytetään yhteensä 6 kattilassa Seinäjoella. Seinäjoen tietoihin kuuluvat myös
Ylistaron, Nurmon ja Peräseinäjoen alueiden kattilat kuntaliitoksen vuoksi.
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Kuva 9. Selvityksen kaikkien kuntien polttoaineet.
Selvityksessä K8-kuntien alueen 500 kW – 5 MW tehoisissa kattiloissa käytetään
yleisimmin polttoaineena palaturvetta. Turpeen käyttö eri muodoissa kattaa selvityksen kattiloista noin 45 prosenttia (Kuva 9). Yhteensä näistä kattiloista saadaan
energiaa vuodessa 112 554 MWh. Näitä kattiloita on K8-kuntien alueella (lukuun
ottamatta Kauhavan aluetta) yhteensä 122 kappaletta. Polttoaineiden kirjo on selvityksen kattiloissa laaja. Polttoaineista on kerrottu luvussa 3.
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3.2

Hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon vertaaminen

Taulukko 2. Hajautetun energiantuotannon ja keskitetyn energiantuotannon vertaaminen K8-kunnissa.
(Seinäjoen Energia Oy 2011; Kauhavan Kaukolämpö Oy 2011; Lapuan Energia
Oy 2011; Kurikan Kaukolämpö Oy 2011; Kuortaneen Energiaosuuskunta Oy
2011; Alavuden Kaukolämpö Oy 2011; Jalasjärven Lämpö Oy 2011).

Kunta

Tuotettu energiamäärä alle 5 MW
kattilat (MWh/a)

Tuotettu energiamäärä ympäristöluvallisissa kattiloissa
(MWh/a)

Vertailu
(%)

Alavus

3 485

30 650

10,21

Jalasjärvi

13 780

38 097

26,56

Ilmajoki

13 702

44 527

23,53

Kauhava

-

44 700

-

Kuortane

15 767

-

100

Kurikka

16 928

68 828

19,74

4 102

71 588

5,60

20 806

71 588

23,11

44 790

485 000

8,45

Lapua (500kW5MW)
Lapua (100kW5MW)
Seinäjoki

Taulukossa 2 on vertailtu selvityksen energiantuotantoa eli hajautettua
energiantuotantoa
kaukolämpölaitosten

sekä

keskitettyä

energiantuotantoa.

energiantuotantoa,
Hajautetulla

eli

kuntien

energiantuotannolla

tarkoitetaan pienimuotoista energiantuotantoa. Pienimuotoisten eli hajautetun
energiatuotannon kattiloiden nimellisteho vaihtelee kymmenistä kilowateista
muutamiin megawatteihin. Hajautettu energiantuotanto määritelmä perustuu
siihen, että kattilat sijaitsevat käyttökohteiden lähellä. (Poskiparta 2007.)
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Taulukon 2 vertailuprosentilla tarkoitetaan hajautetun energiantuotannon määrää
kokonaisenergiantuotannosta. Kokonaisenergiantuotannolla tarkoitetaan tässä
hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon määrää. Vertailuprosentti on laskettu
kaavalla 1.
(1)
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4

POLTTOAINEIDEN PÄÄSTÖT

4.1

Hyötysuhde

Selvityksen kattiloiden hyötysuhteita ei tiennyt kuin muutaman kattilan omistaja.
Niinpä selvityksen kattiloiden päästöt laskettiin Energiatehokkuussopimuksessa
annettujen hyötysuhteiden avulla (Taulukko 3). Myös turpeen osalta on käytetty
hyötysuhteena 80 prosenttia selvityksestä saatujen hyötysuhdetietojen perusteella.
Turvetta myös poltetaan yleensä samoissa tai samanlaisissa kattiloissa kuin haketta. Keskimääräinen hyötysuhde määräytyy sen mukaan, paljonko kotimaisia polttoaineita ja fossiilisia polttoaineita käytetään energiantuotantoon (Taulukko 4).
Kotimaisilla polttoaineilla tarkoitetaan uusiutuvia energianlähteitä sekä turvetta.
Kotimaisten polttoaineiden hyötysuhteena on käytetty tässä 80 prosenttia ja fossiilisten 90 prosenttia (Taulukko 3).
Taulukko 3. Lämmitysjärjestelmien tavanomaiset hyötysuhteet.
(Motiva Oy 2010).

Lämmitystapa

Hyötysuhde

Kaukolämpö

100 %

Sähkölämmitys

100 %

Öljy- ja kaasukattilat
-

Tavanomainen kattila

87 %

-

Matalalämpötilakattila

90 %

-

Kaasukäyttöinen kondenssikattila

93 %

Kaksoispesäkattila
-

Öljylämmitys

80 %

-

Puulämmitys

70 %

Pellettikattila

80 %

Hakekattila

80 %

Pilkekattila

70 %
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4.2

K8- kuntien päästöt

Taulukossa 4 on esitetty kuntien kohdalta ainoastaan hiilidioksidipäästöt selvityksen kuntien osalta, sillä metaani- ja typpioksiduulipäästöt jäivät pääasiassa niin
pieneksi, että KASVENER-laskentamalli ei niitä näyttänyt.
Taulukko 4. Hiilidioksidipäästöt selvityksen kunnissa.
Keskimääräinen Hiilidioksidipäästöt
hyötysuhde (%) (1000 t CO2-ekv)

Kunta
Alavus

84,0

0,8

Ilmajoki

81,6

4,1

Jalasjärvi

83,7

2,9

Kuortane

80,2

1,4

Kurikka

81,3

4,4

Lapua 500kW5MW

82,0

1,1

Lapua 100kW500kW

85,1

3,5

Seinäjoki

81,8

11,5

Taulukko 5. Hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt selvityksen kuntien
alueella.

Selvityksen K8kunnat

Keskimääräinen hyötysuhde (%)

Hiilidioksidipäästöt (1000 t
CO2-ekv)

Metaanipäästöt (1000 t
CO2-ekv)

Typpioksiduulipäästöt (1000 t
CO2-ekv)

82,3

26,2

0,1

0,3

Metaani- ja typpioksiduulipäästöt saatiin kuitenkin laskettua päästöjen laskennassa laskettaessa kaikkien K8-kuntien tuotetun energiamärän mukaan (Taulukko 5).
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Päästömäärät vaihtelevat sen mukaan kuinka paljon käytetään fossiilisia polttoaineita tai turvetta polttoaineena ja kuinka suuri on uusiutuvien energianlähteiden
osuus polttoaineista.
Taulukossa 5 on nähtävillä K8-kuntien pienten lämpökattiloiden vuodessa tuottamat päästöt. Siinä on nähtävillä hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt
erikseen. Niiden yhteismäärä hiilidioksidiekvivalenttitonneina on 26,6.
Taulukko 6. Hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen
vertailu selvityksen ja kaukolämpölaitosten toimintakertomusten mukaan.
(Seinäjoen Energia Oy 2011; Kauhavan Kaukolämpö Oy 2011; Lapuan Energia
Oy 2011; Kurikan Kaukolämpö Oy 2011; Kuortaneen Energiaosuuskunta Oy
2011; Alavuden Kaukolämpö Oy 2011; Jalasjärven Lämpö Oy 2011).

Kunta

Hiilidioksidipäästöt Hiilidioksidipäästöt
hajautetussa energi- keskitetyssä energi- Vertailu
antuotannossa
antuotannossa
(%)
(1000 t CO2-ekv)
(1000 t CO2-ekv)

Alavus

0,8

11,5

6,50

Ilmajoki

4,1

18,00

18,55

Jalasjärvi

2,9

13,9

17,26

Kauhava

-

6,5

-

Kuortane

1,4

-

100

Kurikka

4,4

25

14,97

1,1

22,41

4,68

3,5

22,41

13,51

11,5

172,8

6,66

Lapua
100kW500kW
Lapua
500kW-5MW
Seinäjoki
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Taulukossa 6 on vertailtu selvityksen kuntien hiilidioksidipäästöjä selvityksen kattiloissa eli hajautetussa energiantuotannossa keskitetyn energiantuotannon eli
kaukolämpölaitosten hiilidioksidipäästöihin.
Kuortaneen osalta keskitetystä energiantuotannosta eli kaukolämpölaitoksilta ei
ole merkitty hiilidioksidipäästöjä taulukkoon 6, sillä Kuortaneen alueen kaukolämpölaitos kuuluu tehonsa puolesta hajautetun energiantuotannon piiriin. Näin
ollen Kuortaneen osalta päästöt hajautetusta ja keskitetystä energiantuotannosta
on merkitty taulukon 6 hajautetun energiantuotannon osioon.
Kurikassa, Lapualla, Seinäjoella, Alavudella, Ilmajoella ja Jalasjärvellä osa kaukolämpölaitoksista kuuluu selvityksen piiriin. Näiden kuntien osalta saatiin tiedot
kaukolämpölaitoksilta syntyvistä hiilidioksidipäästöistä. Näistä hiilidioksidipäästöistä vähennettiin ne hiilidioksidipäästöt, jotka olivat selvityksessä laskettu kaukolämpölaitoksen kattiloiden osalle.
Kauhavalta saatiin tiedot keskitetystä energiantuotannosta (Taulukko 6). Taulukon
5 mukaan K8-kuntien osalta hajautetusta energiantuotannosta tulee hiilidioksidipäästöjä keskitettyyn energiantuotantoon verraten 6,5 prosentista 100 prosenttiin.
Tämän perusteella Kauhavan alueen alle 5 MW tehoisten kattiloiden hiilidioksidipäästöjä ei pystytä arvioimaan. Kauhavan alueen keskitetyn energiantuotannon
hiilidioksidipäästöt ovat peräisin Alahärmän ja Kauhavan kaukolämpölaitoksilta,
jotka ovat tehonsa puolesta ympäristöluvassa. Ne ovat siis yli 5 MW tehoisia.
Taulukon 6 vertailuprosentilla tarkoitetaan hajautetun energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen määrää kokonaishiilidioksidipäästöistä energiantuotannossa. Hiilidioksidipäästöjen vertailuprosentti on laskettu kaavalla 2.
(2)
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5

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET K8-KUNTIEN ALUEELLA

Selvityksessä kävi ilmi, että K8-kuntien alueella käytetään varsin monipuolisesti
erilaisia polttoaineita. Uusiutuvista polttoaineista ei lasketa tulevan hiilidioksidipäästöjä niiden hiilineutraaliuden vuoksi. Turve, jonka lasketaan olevan hitaasti
uusiutuva polttoaine, selvisi olevan varsin paljon käytetty polttoaine K8-kuntien
500 kW – 5 MW tehoisissa lämpökattiloissa. Sen käyttö eri muodoissa kattaa
noin 45 prosenttia kaikkien selvityksen kattiloiden polttoaineiden tuottamasta
energiamäärästä (Kuva 14). Sen ominaispäästökerroin on 367 – 381 grammaa hiilidioksidia yhtä kilowattituntia kohden (Taulukko 1).
Taulukko 7. Mahdolliset päästövähennyskohteet.
TyppioksiduuliMetaanipäästöväpäästövähennys (1000 t
hennys
CO2-ekv)
(1000 t CO2ekv)

Polttoaine

Tuotettu
energiamäärä
(MWh/a)

Hiilidioksidipäästövähennys (1000 t CO2ekv)

Turve

50 342

19

0,0

0,2

Fossiiliset polttoaineet

26 358

7,2

0,0

0,1

Yhteensä

76 700

26,2

0,1

0,3

Taulukossa 7 on nähtävillä KASVENER-laskentamallin avulla laskettuja oletettuja päästövähennyksiä. Uusiutuvat energianlähteet ovat hiilivapaita polttoaineita,
joten niiden käyttöä vähentämällä ei saada aikaan kasvihuonekaasupäästövähennyksiä. Sen sijaan uusiutumattomat energianlähteet eli fossiiliset polttoaineet ja
hitaasti uusiutuvat energianlähteet eli turvepolttoaineet aiheuttavat palaessaan
kasvihuonekaasupäästöjä. Sen vuoksi niiden mahdolliset päästövähennykset on
laskettu taulukossa 7.
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6

TULOSTEN LUOTETTAVUUS

Kuten selvityksestä on käynyt ilmi, kattilatietokannan aikaan saamiseksi käytettiin
parasta saatavilla olevaa lähdeaineistoa. Lähdeaineisto saattoi kuitenkin olla osassa kunnista vanhaa ja tämän vuoksi lopputuloksiin saattoi syntyä virhettä.
Selvityksen hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt on laskettu energiatehokkuussopimuksessa määritellyillä keskimääräisillä hyötysuhteilla. Hyötysuhteet
saattavat vaihdella selvityksen kattiloissa niiden iän, käyttöasteen ja kattilatyypin
perusteella. Hyötysuhde voi vaihdella myös polttoaineen ominaisuuksien vuoksi.
Tästä johtuen lasketut päästöt eivät välttämättä ole täysin paikkansa pitäviä.
Alueen metsiin ja soihin sitoutuu hiilidioksidia. Tässä työssä ei ole arvioitu, kuinka suuri osa alueen alle 5 MW tehoisten kattiloiden fossiilisten polttoaineiden ja
hitaasti uusiutuvien polttoaineiden käytöstä johtuvista päästöistä sitoutuu niihin.
Sillä tavoin alle 5 MW kattiloista tulevia päästöjä ei ole arvioitu ympäristön kannalta. Selvityksen kasvihuonekaasupäästöt on kuitenkin laskettu ottaen huomioon
uusiutuvien energianlähteiden hiilineutraalius.
Taulukossa 1 olevat polttoaineiden lämpöarvot perustuvat energiatehokkuussopimukseen. Lämpöarvot ovat täysin paikkansa pitäviä oletetussa polttoaineen kosteudessa. Lämpöarvo saattaa kuitenkin olla huonompi, mikäli käytetään liian kosteaa polttoainetta. Varsinkin kaukolämpölaitoksilla tarkkaillaan polttoaineen laatua, mutta kaikki polttoaineen ostajat eivät sitä välttämättä tee. Monet lämpökattiloiden omistajat käyttävät itse tuotettua polttoainetta, kuten haketta tai turvetta.
Tällöin polttoaineen kosteuspitoisuutta ei välttämättä seurata niin tarkasti. Jos
polttoaineen kosteuspitoisuus on suuri, silloin lämpöarvo on matalampi. Siinä tapauksessa samasta polttoainemäärästä saadaan tuotettua vähemmän energiaa kuin
kuivemmasta polttoaineesta.
Joidenkin kattiloiden omistajien oli hankala kertoa tarkalleen, paljonko polttoainetta on käytetty vuoden aikana. Tätä ilmeni lähinnä hakkeen ja sahanpurun käytön yhteydessä. Sahanpurua käytetään tavallisesti puuteollisuudessa, jossa sahanpurua syntyy vähitellen. Jos tarkkaa kulunutta hakkeen määrää ei osattu kertoa, se
johtui siitä, että polttoaine tehdään itse ja vähitellen. Näistä polttoaineista ei kui-
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tenkaan synny laskennassa mukaan otettavia hiilidioksidipäästöjä. Tämä asia aiheuttaa virhettä ainoastaan tuotettuun energiamäärään selvityksessä.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

K8-kuntien alueelle on ominaista, että selvityksen teholuokan eli alle 5 MW kattiloita on alueella paljon. Niiden sijainnista ei ole aiemmin ollut varmuutta. Ympäristöluvitettuja kattiloita ja niiden päästöjä ei ole tutkittu selvityksessä. Niiden
kasvihuonekaasupäästöt on laskettu ympäristölupien yhteydessä (YSA 14 §:n 1
mom. kohta 7). Alle 5 MW tehoisista kattiloista haluttiin selvittää saatu energiamäärä vuodessa sekä kasvihuonekaasupäästöt. Niillä ei ole seurantavelvoitteita
eikä näin ollen ole tietoa paljonko näistä kattiloista syntyy päästöjä.
Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa kuntien käyttöön sekä mahdolliseen
hankesuunnitteluun. Selvitys saattaa poikia uusia selvityksiä ja kehittämistyötä.
Aineisto on mittava ja jatkuvan muutoksen alla, joten sitä on vaikea pitää yllä
kuntien rajallisten resurssien vuoksi.
7.1

Johtopäätökset

Kevyen polttoöljyn käyttö viljankuivaamoiden kattiloissa koetaan olevan helpoin
ratkaisu. Kattiloiden toteutus kotimaisella polttoaineella toimiviksi on kallista
verraten siihen, että viljankuivaamoita käytetään vuodessa niin lyhyen ajan.
Kuortaneen osalta kaikki kaukolämpölaitoksen kattilat ovat alle 5 MW suuruisia.
Näin ollen niillä ei ole ympäristölupaa. Niissä tuotettu energiamäärä on
sisällytetty taulukossa 2 alle 5 MW kattiloiden tuotettuun energiamäärään.
Keskitetyllä energiantuotannolla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä lähinnä
kunnan kaukolämpölaitoksia, jotka tuottavat lämpöenergiaa isoille alueille. Kaukolämpökattilat ovat teholtaan yleensä suurempia kuin yksittäisten yritysten tai
maatalouksien omistuksessa olevat kattilat. Niissä myös tuotetaan pääpiirteissään
enemmän energiaa vuoden aikana kuin pienemmissä kattiloissa.
Kurikan, Jalasjärven, Alavuden, Seinäjoen, Ilmajoen ja Lapuan kuntien alueella
muutama pienempi kaukolämpölaitoksen kattila kuuluu selvityksen alueeseen,
mutta niiden osuus keskitetystä energiantuotannosta on vähennetty saatujen
tietojen perusteella. Tiedot hajautetun ja keskitetyn energiantuotannon osalta
näistä kunnista löytyvät taulukosta 2.
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Kauhavan osalta saatiin tiedot keskitetystä energiantuotannosta (Taulukko 4).
Hajautetun energiantuotannon määrää Kauhavalla ei pystytä arvioimaan
Kauhavan keskitetyn energiantuotannon perusteella. Sitä ei pystytä arvioimaan
muidenkaan K8-kuntien keskimääräisen hajonnan perusteella. Hajautetun ja
keskitetyn energiantuotannon vertailuprosentti vaihtelee välillä 5,6 – 100
prosenttia (Taulukko 2). Kauhavaan kuuluvat myös Alahärmän, Ylihärmän ja
Kortesjärven entiset kunnat. Kortesjärvellä, Alahärmässä ja Kauhavalla on omat
kaukolämpölaitoksensa.

Alahärmässä

ja

Kauhavan

taajamassa

olevat

kaukolämpölaitokset ovat ympäristöluvassa tehojensa puolesta. Kauhavan
keskitetyn energiantuotannon määrä tulee siis niiden laitosten tuotannosta.
Hajautetusta energiantuotannosta saatavaa energiamäärää ja päästöjä haluttiin verrata keskitetystä energiantuotannosta saatavaan energiamäärään sekä syntyviin
kasvihuonekaasupäästöihin. Hajautettu ja keskitetty energiantuotanto sekä niiden
päästöt vaihtelevat kunnissa (Taulukot 2, 5 ja 6). Tähän on syynä muun muassa
se, että osassa K8-kunnista selvitykseen kuuluvia kaukolämpölaitosten kattiloita
oli enemmän kuin toisissa.
7.2

Pohdinta

Seinäjoen seudun ilmastostrategian esiselvityksen mukaan vanhojen öljykattiloiden vaihtaminen uusiin ja tehokkaampiin öljykattiloihin saattaisi olla tehokas keino päästöjen vähentämiseksi K8-kuntien alueella. Kun kattila on tehokkaampi, se
tuottaa samasta määrästä polttoainetta enemmän energiaa kuin vanhemman mallinen kattila. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät kun fossiilisia polttoaineita käytetään vähemmän. (Lundgren, Huovari 2010b, 194.)
Fossiilisen polttoaineen kattiloita on tällä hetkellä K8-kuntien alueella selvityksen
mukaan 92 kpl. Osa näistä kattiloista on melko uusia. Öljykattiloiden teknistaloudellinen käyttöikä vaihtelee 20 vuodesta 25 vuoteen ja öljypolttimen käyttöikä 10 vuodesta 12 vuoteen (Neste Oil Oyj 2012).
Öljykattiloiden pitkäikäisyyden vuoksi öljylämmittäjät eivät ehkä ole halukkaita
vaihtamaan kattiloitaan uusiin kotimaisen polttoaineen kattiloihin, ennen edeltä-
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vän kattilan hajoamista. Energia-avustusten ja energiatukien avulla öljylämmittäjät voisivat olla innokkaampia vaihtamaan kattiloitaan kotimaisten polttoaineiden
kattiloihin.
Mikäli fossiilisten polttoaineiden kattiloita vaihdettaisiin puupolttoaine- tai muiksi
biopolttoainekäyttöisiksi, saataisiin aikaan hiilidioksidipäästövähennyksiä 7,2 hiilidioksidiekvivalenttitonnin verran (Taulukko 7). Typpioksiduulipäästövähennyksiä saataisiin aikaan 0,1 hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Taulukko 7). Tämä ei kuitenkaan ole toteutettavissa ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi viljankuivaamoiden kattiloiden vaihtaminen puu- tai muihin biopolttoainekattiloihin
vaatii varastotilaa ja kalliin kattilarakenteen. Helpoiten tällaiset kattilat viljankuivaamoihin olisi toteutettavissa muun lämpökeskuksen yhteyteen. Viljankuivaamoita ei yleensä rakenneta kovin lähelle muita lämpökeskuksia, vaan sinne
missä pellot sijaitsevat. Fossiilisia polttoaineita, kuten polttoöljyä pidetään kallistuvasta hinnasta huolimatta varmoina ja huoltovapaina polttoaineina. K8-kuntien
alueen alle 5 MW kattiloiden hiilidioksidipäästöistä 27,5 prosenttia aiheutuu fossiilisten polttoaineiden poltosta.
Turvekäyttöisten kattiloiden määrän arvioiminen on hankalaa, sillä selvityksen
turvekattiloissa poltetaan yleensä myös haketta. Turpeen vaihtaminen puu- tai
muihin biopolttoaineisin saisi aikaan 19 hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruiset
hiilidioksidipäästövähennykset ja 0,3 hiilidioksidiekvivalenttitonnin typpioksiduulipäästövähennykset (Taulukko 7). Turve on K8-kunnissa suuressa suosiossa. Sen
käyttö kattaa selvityksen polttoaineista 45 prosenttia (Kuva 9).
Turpeen vaihtaminen puu- tai muihin biopolttoaineisiin ei olisi helppoa. Turpeen
käyttöä puoltavat K8-kuntien alueella muun muassa turvetuotannon suuri määrä ja
sen työllistävyys. Turpeen edullinen hinta ja palaturpeen helpohko varastointi
edesauttavat asiaa myös. Turpeen käyttöä vastustava tekijä on sen ominaispäästökerroin ja siten koituvat hiilidioksidipäästöt. Turpeen ominaispäästökerroin on
suurempi kuin esimerkiksi kivihiilellä (Taulukko 1). Tässä ei kuitenkaan ole otettu huomioon turvesoiden hiilidioksidin sitomiskykyä ja varastoja, eli hiilinieluja.
Turvetta ja uusiutuvaa puubiomassaa voidaan polttaa samanlaisissa kattiloissa.
Turpeen osuus selvityksen kattiloiden päästöistä on 72,5 prosenttia. Koko Etelä-
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Pohjanmaan maakunnassa turpeen hiilidioksidipäästöjen osuus oli kaikkien ympäristöluvassa olevien kattiloiden osalta vuonna 2005 noin 35 prosenttia (EteläPohjanmaan liitto 2008, 51.)
Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuusstrategia pyrkii 100 prosentin energiaomavaraisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuusstrategian mukaan Etelä-Pohjanmaan energiapotentiaalista hyödynnettiin
vuonna 2005 noin 49 prosenttia. Sadan prosentin energiaomavaraisuus vuoteen
2030 mennessä on mahdollista saavuttaa alueen energiapotentiaalin vuoksi. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2008, 52.)
Alueen energiaomavaraisuusstrategian mukaan Etelä-Pohjanmaan metsistä on
hyödynnettävissä puuenergiaa noin 820 GWh. Tämän puuenergiamäärän käyttöön
ottaminen on kuitenkin epärealistista ottaen huomioon alueen metsätyypit ja metsärakenteen. Vuonna 2008 ainoastaan 40 prosenttia alueella tuotetusta turpeesta
käytettiin omassa maakunnassa. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2008, 24.)
Alueen energiaomavaraisuuteen olisi mahdollista päästä turpeen käytön avulla.
Turpeen poltosta koituvat päästöt kuitenkin luovat ristiriidan alueen energiaomavaraisuuden ympäristöystävällisyydelle sekä kansallisen ja alueellisen ilmastostrategian päästövähennystavoitteelle.
Seinäjoen seudun ilmastostrategian esiselvityksessä on laskettu päästöt myös liikenteen hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöistä. Näitä päästöjä tuli liikenteestä vuonna 2007 K8-kuntien alueella 543 243,56 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. (Lundgren & Huovari 2010b.) Alle 5 MW tehoisten kattiloiden hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöt olivat selvityksen mukaan yhteensä 26,6
hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Hajautetun eli pienten kattiloiden päästöjen osuus
verraten K8-kuntien liikenteen päästöjen määrään on vain noin 0,005 prosenttia.
Hajautetun energiantuotannon päästöt verrattuna liikenteen päästöihin ovat minimaaliset. Mikäli päästöjä aiotaan vähentää alueella huomattavasti, olisi syytä kiinnittää huomiota esimerkiksi liikenteessä käytettyihin polttoaineisiin ja vaihtoehtoisten biopolttoaineiden kehittämiseen.
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