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Kivihiilikasa kasvaa horsmaa ja POR-säiliöt on purettu. 



Polttoaineet

Kuopiossa on poltettu turvetta jo 45 vuotta (50 Mm3) ja turvetuotannossa 
olemme olleet mukana vuodesta 1994. Puhun tässä esityksessä myös 
puuenergiasta, koska käytännössä kaikki voimalaitokset ovat nykyään 
monipolttoainelaitoksia.



Polttoaineiden käyttö Haapaniemen voimalaitoksella
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Kotimaisuusaste on 90 %. Ulkomaisten polttoaineiden hankinta perustuu hinta- ja 

saatavuusriskien hallintaan.



Turvetuotantoalueet kesällä 2018

• Pohjois-Savo ja -Karjala sekä 
Kainuu.

• Soita meillä on kaikissa elinkaaren 
vaiheissa (raakamaana-
suunnittelussa-luvituksessa-
tuotannossa- ja jälkikäytössä).

• Kuljetusmatka: max. 150 km.

• Tuotantopinta-ala kesällä 2018 
tulee olemaan noin 600 ha ja 
tuotantotavoite on 240 000 MWh.

• Tavoitteena on laajentaa toimintaa.



Polttoaineiden hankinta ja turpeen asema

Kaiken polttaminen on lopetettava…

 

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/puun-poltto-ei-pysaytakaan-ilmastonmuutosta/ 

”Hiilen yhteydessä myös turve tulee ajaa alas”, sanoo 

Greenpeace Nordenin kampanjavastaava Olli Tiainen järjestön tiedotteessa.



Turpeen käyttöön vaikuttavia tekijöitä

Savukaasuista talteen otettava lämpö

• Maksimiteho 62 MW. Yhteensä noin 220 000 MWh. 

• Kosteat erät myös hyötykäyttöön? => volyymi keväät ja syksyt. Leijupetikattila ja lämmöntalteenotto pystyvät 
hyödyntämään kosteita eriä silloin, kun ajetaan osakuormilla. Aina tapauskohtainen ja neuvoteltava ostajan 
kanssa.
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Sää ja sähkömarkkinat

Pakkaset tulevat vasta tammikuussa ja sähkö maksaa 30 €/MWh. Sähkön siirto

www.fingrid.fi



Puupolttoaineiden tarjonta on korkealla tasolla => vaikutus hintaan…

Puukauppaa on tehty tänä vuonna ennätys tahtiin

• Puukaupan osalta kulunut vuosi on ollut äärimmäisen 
vilkas. Kovaa kasvua selittävät metsäalalla esimer-
kiksi Stora Enson Varkauden ja Metsä Groupin 
Äänekosken tehdasinvestoinnit, jotka ovat lisänneet 
puun kysyntää selvästi. 

Sahaus kannattaa taas

• Puutavaran kysyntä on korkealla 
vilkkaan rakentamisen ansiosta. 



Ulkoiset tekijät

Kovat pakkaset

Korkeapaineet, poutaa haketta, 

turvetta, halpaa sähköä

Veroja, päästömaksuja, mollaamista

Matalapaineet, sateet, 

lauhat säät, halpaa sähköä 



Esimerkki polttoaineiden kokonaishinnoista CHP-tuotannossa 
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Turpeen Plussat ja Miinukset

+ Toimii paremmin kovilla pakkasilla.

+ Energiatiheys on yleensä korkeampi kuin puupolttoaineilla, MWh/im3

=> logistiikka helpottuu, suuremmat varastot.

+ Suojaa kattilaa.

+ Laajentaa polttoainetarjontaa.

+ Ei ole niin markkinariippuvainen kuin puu, vrt. sahaus ja hakkuuvolyymit.

+ Säilyy yleensä paremmin kuin puu.

- Kokonaishinta ja ”hyväksyttävyys”.



 

OSTAMME/VUOKRAAMME 
 
Turvetuotantosoita 
 
Ostamme turvetuotantoalueita, joilla on voimassaoleva ympäristölupa. 
Tuotantoalueen minimikoko on 50 ha, turvepaksuus vähintään 1 m ja 
maksimietäisyys Kuopiosta 150 km. Alueen myyjällä/vuokraajalla on 
mahdollisuus sopia myös turvetuotanto- ja kunnossapitosopimus. 
 
 
Lisätietoja: Matti Voutilainen, matti.voutilainen@kuopionenergia.fi  
tai puhelin 040 709 7333. 
 

 

 

 
 www.kuopionenergia.fi 

   

 



Tutkimus ja kehitystyö

• Veden pumppaus aurinkoenergialla, koeajot pyritään tekemään kesällä 2018.

• Soiden jälkikäytössä maanparannusaineeksi tuhkaa ja kompostoitua hevosen lantaa.

• Biosuojaus, aurinkopumppaus, bioöljyjen käyttö tuotannossa ja kuljetuksessa, dronet , robotit, 

miehittämättömät koneet, digitalisaatio, säältä suojattu turvetuotanto, osittain mekaaninen kuivaus…

• Kehitelkää, tuokaa rohkeasti esille uusia tekniikoita ja ideoita. 

Valtra otti mallia muurahaisista ja esitteli miehittämättömän älytraktorin.



Turpeen ja puun yhteistuotanto ja -käyttö turvaavat tulevaisuutemme.

Kiitos!


