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3 ENERGIAN TULEVAISUUS          1.1 
 
 

Energiaa on kaikki, kaikki tulee 

energiasta; johdanto 
 

Tavallisesti meidän ei tarvitse 

kummemmin ajatella energiaa. Se on 

aina olemassa, käytännössä katsoen 

kaikkialla ja se on sekä turvallista että 

luotettavaa. Energia on yhtä luonnollinen 

asia kuin kännykän laittaminen päälle tai 

veden valuttaminen hanasta. 

Se, että useimmat ihmiset Euroopassa 

saavat energiaa niin helposti ja 

luonnollisesti on itse asiassa hyvin 

merkillistä. Ja asia, josta meidän pitäisi olla 

hyvin ylpeitä. 

 
Joka päivä käytät energiaa eri 

muodoissa. Se alkaa oman 

henkilökohtaisen energiasi käyttämisestä 

noustessasi ylös aamiaiselle. Päivän 

aikana tarvitset kuitenkin monia muita 

energian lähteitä. Ennen teollista 

vallankumousta ihmisen 

pääenergianlähteet olivat lämmittämiseen 

ja ruoanlaittoon käytetyt puu ja turve. 

Valon aikaansaamiseksi käytettiin 

pääasiassa polttoaineena lamppuöljyä. 

Noista ajoista lähtien energiamme on tullut 

pääosin maakaasusta, hiilestä ja öljystä eli 

fossiilisista polttoaineista. Maakaasut, hiili 

ja öljy ovat äärimmäisen tärkeitä 

energialähteitä, jotka sallivat meidän tehdä 

mitä haluamme; käytämme energiaa 

mukaviin, kuumiin suihkuihin kylminä talvi-

iltoina, käydessämme isovanhempien 

luona autolla ja kylmien juomien 

pitämisessä ihanan kylminä jääkaapissa. 

Ongelma on se, että fossiiliset 

polttoaineet eivät riitä loputtomiin; ne 

loppuvat! Ja pitkällä tähtäimellä sillä voi 

olla suuria vaikutuksia 

elämäntapaamme. 
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1.1 
 
 
 
 

Tulemme kohtaamaan suuria haasteita 
energian saannin suhteen 
tulevaisuudessa. Seuraavat kolme 
kehityskulkua tulevat olemaan 
ratkaisevia: 

 
1) Energiantarve tulee seuraavan 50 

vuoden aikana vähintään 
kaksinkertaistumaan. 

2) Helposti saatavat öljyvarat hupenevat. 
3) Kasvihuonepäästöt lisääntyvät. 

ENERGIAN TULEVAISUUS 

 
 

Mitä nämä kolme kehityskulkua 

oikein tarkoittavat? 
 

 
 
 

Aasian, Afrikan ja latinalaisen Amerikan väestöt 

kasvavat kovaa vauhtia. Näillä alueilla asuvat 

ihmiset haluavat saman yltäkylläisyyden tason 

mikä meillä on. Tämä yhdistelmä kasvavia väestöjä 

ja lisääntyvää vaurautta tarkoittaa, että energiantarve 

tulee kasvamaan dramaattisesti lähitulevaisuudessa. 

Tarpeen tyydyttämiseksi tulemme siis tarvitsemaan 

paljon lisää energiaa. 

Yksi tärkeimmistä energianlähteistä on öljy. 

Monet käyttämistämme tuotteista on tehty 

tästä luonnollisesta aineesta. Ja tarpeen 

kasvaessa jatkuvasti, tulee yhä 

vaikeammaksi tuottaa riittävästi öljyä. 

Helposti saatavilla olevat lähteet ovat 

hupenemassa. Kolmas kehityskulku 

tarkoittaa, että kasvanut energiankulutus 

johtaa suurempiin hiilidioksidipäästöihin. 

        Maailman väestöstä 

 
 
 

1950 
 

1975 
 

2000 

 
2025 

 
2050 

 

 
 
 
 

Maailmanlaajuinen väestönkasvu vuoteen 2050 asti. 

 
 
 
1 miljardi ihmistä 

 
Teolliset maat 

 
Kehittyvät maat 

Suurempi CO2:n määrä ilmakehässä johtaa 

maapallon lämpenemiseen, 

ilmastonmuutokseen ja luonnonkatastrofeihin 

ketjun mahdollisina seurauksina. 

(Lähde: Shell Energy Scenarios. Verkossa osoitteessa www.shell.com/scenarios.) 

 
Energiapolkua pitkin 
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E N E R G I A N  T U LE V A I S U U S       1.1 
 

 

Vastauksia  
etsimässä    Eteenpäin 

 
Olemme suurten muutosten partaalla. Näillä 

oppitunneilla tarkastelemme mitä voimme 

tehdä listaamamme kolmen kehityskulun 

suhteen. Mitä ne tarkalleen ottaen tarkoittavat ja mitä 

mahdollisia vastauksia meillä on niihin. Esitämme 

tärkeän kysymyksen kustakin kolmesta kehityskulusta, 

mikä muodostaa yhteisen polun kunkin osan halki. 

 
1) Mitä me voimme tehdä 

varmistaaksemme kaikille riittävästi 
energiaa? 

2) Mitä me voimme tehdä 
öljytuotteiden tuottamiseksi 
tehokkaammin? 

3) Mitä me voimme tehdä CO2 
-päästöjen rajoittamiseksi? 

 
Kuten huomaat, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. 

Emme tiedä pääsemmekö tulevaisuudessa helposti 

käsiksi riittävään määrään energiaa. Tiedämme 

kuitenkin, että fossiiliset polttoaineet ovat 

loppumassa. Voimme siis tehdä asialle jotakin. 

Mielipiteet siitä, mitä voimme tehdä, vaihtelevat. 

Hallitukset, öljy- ja kaasuyhtiöt sekä 

ympäristöjärjestöt väittelevät jatkuvasti siitä mikä 

olisi paras ratkaisu yhteistyöhön, niin että 50 

vuodessa ihmisillä olisi vielä riittävästi energiaa. 

Mutta mikä olisi paras ratkaisu? Osassa yksi (1.1 - 

1.3) tutkimme sitä. 

Tällä hetkellä 80 prosenttia energiastamme on 

peräisin fossiilisista polttoaineista. Huolimatta 

siitä, että saamme koko ajan enemmän energiaa 

vaihtoehtoisista energialähteistä, öljy ja maakaasu 

tulevat varmaankin olemaan tärkeimmät 

raakamateriaalit energian tuottamiseen 2000-

luvulla. 

Energian tilasta syntyvät haasteet ovat 

valtavia ja monimutkaisia; ne voivat saada 

sinut tuntemaan, että yksittäinen ihminen ei 

voi muuttaa mitään. Jotkut kokevat haasteen  

niin ylitsepääsemättömänä, että 

luovuttavat ennen kuin ovat edes 

aloittaneet. Mutta se ei tietenkään ratkaise 

mitään. Kaikki, myös sinä, voivat vaikuttaa 

nähin muutoksiin ja osallistua haasteiden 

voittamiseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEHTÄVIÄ 

Loppujen lopuksi olemme kaikki yksilöitä, 

jotka yhdessä pystymme suuriin asioihin. 

Kunnollisella suunnittelulla, uudella teknologialla 

ja kovalla työnteolla voit saada muutoksen aikaan. 

Eteenpäin! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eteenpäin! 

(Vaikeasti saavutettavien) öljykenttien 

poraamisessa käytetään kiehtovaa teknologiaa, jota 

kehitetään tällä hetkellä enemmän kuina koskaan. 

Osassa kaksi (2.1 - 2.4) tutkimme sitä. Tutkijat ovat 

todistaneet, että  hiilidioksidi (CO
2  

) on osittain 

vastuussa ilmaston lämpenemisestä, koska se 

vaikuttaa kasvihuoneilmiöön. Ilmaston 

maailmanlaajuinen lämpeneminen voi johtaa 

luonnonkatastrofeihin kuten trooppisiin 

myrskyihin, valtamerten saastumiseen ja 

napajäätiköiden sulamiseen. Voimme taistella sitä 

vastaan varastoimalla hiilidioksidia maan alle. 

Osassa kolme (3.1 - 3.6) tutkimme sitä. 

1.    Miten voisit itse käyttää energiaa säästäväisemmin? Keksi kolme esimerkkiä. 

2.    Energia, energiavarannot (-lähteet) ja hiilidioksidipäästöt olivat kolme termiä, jotka 

mainittiin tässä opetusmateriaalin johdannossa. Mikä on niiden välinen suhde? 

3.    Millaiset voisivat olla energian tulevaisuuden kauhu- ja toisaalta unelmaskenaariot? 

4.    Energian säästämiseksi voidaan joutua tekemään ankaria toimia. Jotkin niistä 

voivat kohdata eettisiä argumentteja vastuksenaan. Esimerkiksi tämä:   

‘Maailmassa täytyy rajoittaa syntyvyyttä’. Esitä kaksi argumenttia väitteen puolesta ja 

vastaan. 

5.    Kuvittele, että energiasta ei olisi lainkaan pulaa. Miltä maailma näyttäisi? 
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1.1 E N E R G I A N  TU L E V A I S U U S 
 
 
 
 
 
 

Energian tulevaisuus 
 
 

Seuraavissa kahdessa opetusmateriaalin osassa 

tarkastelemme energian tulevaisuutta lähemmin. 

Kukaan ei voi tietenkään ennustaa tulevaa. Kukaan 

ei voi kurkistaa kristallipalloon ja kertoa 

tarkalleen, millainen maailma on 50 vuoden 

päästä. 

Pohdimme nyt kahta mahdollista e tulevaisuuden 

skenaariota. Toisessa kuvailemme tämänhetkisen 

kehityskulun mahdollisia seurauksia. Mutta ennen 

kuin menemme eteenpäin, tapaat kaksi naista. 

 
TANIA: Täydellistä Ratkaisua 
Ei Ole  
On tärkeää ymmärtää, että mikään ratkaisu 

energiahaasteeseen ei ole täydellinen. Kuuluisa 

hollantilainen jalkapalloilija Johan Cruijff sanoi 

kerran, että kun saavuttaa edun, sen myötä saa 

haitan. Jos esimerkiksi valitsee ainoaksi 

energiaratkaisuksi tuulivoiman, pian kaikkien 

takapihalla on tuulimylly. Mikään teknologinen 

ratkaisu ei (ainakaan vielä) ole myöskään 

pelkästään’hyvä’. Esimerkiksi ydinvoima tuottaa 

enemmän sähköä vähemmällä ilmakehän 

saastuttamisella kuin hiilivoimala, mutta saa 

myös aikaan radioaktiivista jätettä. 

 

TINA: Vaihtoehtoja Ei Ole! 
Onko niin, että koska täydellistä ratkaisua ei ole, 

meidän pitäisi vain olla välittämättä koko asiasta? 

Loppujen lopuksi meillä on vain yksi maapallo ja 

meidän pitää elää sillä – vaihtoehtoa ei ole. On hyvin 

epätodennäköistä, että voisimme pian muuttaa kaikki 

jollekin vielä löytämättä olevalle planeetalle. Joten 

meidän pitää miettiä mitä teemme. 

 
Olet varmasti huomannut, että yllä kuvaamamme 

skenaariot ovat jossakin määrin jo totta. Tämän 

takia maapallon hallitukset ovat sopimassa kiireen 

vilkkaa hiilidioksidipäästöistä. Iso kysymys onkin: 

mikä on paras tapa pasta sopuun? Tämä on kahden 

skenaariomme aiheena. 

Kussakin skenaariossa on neljä tärkeää tekijää: energiantarve, 
energiavarannot, teknologia ja ympäristö. 
 Energiantarve on kaikkien maapallon asukkaiden 

kokonaisenergiantarve. 
 Energiavarannot on saatavilla oleva energian määrä (öljy, 

kaasu, aurinko, tuuli jne.). 
 Teknologialla tarkoitamme sellaista tietoa ja niitä työkaluja, 

joita tarvitaan esimerkiksi laitteiden ja välineiden 
kehittämiseen, niiden saamiseen käytettäväksi ja niiden 
korjaamiseen. 

 Ympäristö on termi käytämme ympäristössä elämme. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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Skenaario 1: Kukin huolehtii itsestään 
 
 

Ensimmäinen skenaario on pessimistinen. Se 

näyttää seuraavien 50 vuoden mahdolliset 

seuraukset. Se alkaa siitä oletuksesta, että kaikkia 

maita kiinnostaa pääasiassa omien 

energiavarantojensa turvaaminen. 

Tässä skenaariossa maita – valtiot ja suuret 

organisaatiot  – ohjaa mitä suurimmassa määrin 

saatavilla olevat energiavarannot. Niiden 

tähtäimessä on turvata oman maansa 

energiavarannot. Se on tietenkin loogista. Miksipä 

esimerkiksi Hollannin hallitusta (Hollantia 

valtiona) kiinnostaisi se, miten saksalaiset tai 

belgialaiset hankkivat energiansa? Sehän on 

niiden omien valtioiden hoidettava asia! 

 

Riippuvuus 
Tärkeä termi energiahaasteessa on riippuvuus. Se 

tarkoittaa, että energiamarkkinoilla kaikki riippuvat 

toisistaan. Maailmassa on monia alueita, mm. 

Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa, 

kulutetaan enemmän energiaa kuin sitä on saatavilla 

oman valtion alueiden sisällä. Näiden maiden 

pitää tuoda energiaa ja ovat siten riippuvaisia 

maista, joilla on energian ylituotantoa, kuten 

Venäjästä ja Saudi-Arabiasta. Ylimääräenergian 

maat saattavat vuorostaan olla riippuvaisia 

energian myymisestä ulkomailla sen tuoman 

rahavirran vuoksi. Ilman energiatarvetta muualla 

ne eivät saisi rahaa. Energiamarkkinoilla kaikki 

ovat siis riippuvaisia toisistaan. 

 
Tässä ’kukin huolehtii itsestään’ - 

skenaariossa valtiot eivät mieti tulevaisuutta, 

koska ongelman hoitamisessa ei ole vielä 

kiire. Se on sama asia kuin lukemine n 

kokeeseen, joka on vasta neljän viikon pasta, 

kun huomenna on kaksi erillistä kirjallista 

tehtävää. Tällainen ajattelu tuntuu meistä 

selkeältä. Mutta toisaalta se ole ollenkaan 

selkeää, sillä hollantilaiset, saksalaiset ja 

belgialaiset (ja kaikki maailman maat) and 

ovat loppujen lopuksi kalastamassa 

energiavarantojen järvestä. Ja sen järven 

varannot ovat hupenemassa. Nopeammin kuin 

haluaisimme. Syy siihen on, että yhä suurempi 

joukko kalastajia yhä pidemmillä ongilla on 

kalastamassa siitä samasta järvestä. Samalla 

kun kaikkia kiinnostaa oman energiansaantinsa 

turvaaminen, energiavarannot ovat käymässä 

yhä vähemmiksi. Mistä seuraa ikäviä asioita. 

Liian suuri kysyntä mistä tahansa tuotteesta 

johtaa sen puutteeseen. 



8    -   I T ’ S   A L L    A B O U T   E N E R G Y !  

1.2 E N E R G I A N  T U LE V A I S U U S 
 
 
 
 
 

 
ILMASTO 

 

Tässä skenaariossa ilmasto ei niinkään 
kiinnosta ihmisiä. Se, että sinulla on 
bensaa autolla ajamiseen, on paljon 
tärkeämpää kuin se, lämpeneekö 
maapallo kenties hieman seuraavan 
noin sadan vuoden aikana – ethän sinä 
ole todennäköisesti silloin elossa. 
Lisäksi kaikki haluavat maksaa 
mahdollisimman vähän energiasta. 
Tulevaisuuden skenaariossamme on 
siksi paljon mahdollista, että valtiot 
keskittyvät pääasiassa hiileen 
energiantuotannossaan: sitä on 
paljon vielä jäljellä ja se on halpaa. 
Hiili on kuitenkin yksi 
saastuttavimmista energialähteistä. 
Vaihtoehtoinen energialähde tässä skenaariossa on 

ydinvoima, mutta ydinvoimalan rakentaminen on 

kallista, aikaavievää ja monimutkaista. Lisäksi 

lopputuotoksena syntyvä radioaktiivinen jäte on 

terveydelle ja ympäristölle haitallista, jos sitä ei 

varastoida oikein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hiilivoimala Rotterdamissa. 

 

 
 

 
DoeIin ydinvoimala Belgiassa. 

 

 
 

TEHTÄVIÄ 

 
Loppujen lopuksi kaikki ‘kukin huolehtii 

itsestään’ -skenaariossa kohtaavat ongelmia, 

sillä energiaa ei ole tarpeeksi kaikille. Ja sen 

sijaan, että keskitettäisiin voimavaroja 

ongelmien ratkaisemiseen yhdessä, kukaan ei 

ymmärrä asioiden koko kuvaa ennen kuin varantojen 

pohja tulee esiin. 

1.    ‘Kukin huolehtii itsestään’ –skenaariossa keskitytään valtioiden 

kiinnostuksen kohteisiin. Esitä kaksi argumenttia skenaarion puolesta ja 

vastaan. 

2.    ‘Ilmasto’ on epämääräinen termi. Mitä se sinun mielestäsi tarkoittaa? Mitä 

ilmasto-ongelma voi tarkoittaa käytännössä? 

3.    Alla on kolme termiä ‘kukin huolehtii itsestään’ -skenaariosta. Selitä miten 

sovittaisit ne yhteen: talouskasvu, puutteet/vajeet, ilmasto-ongelma. 

4.    Kirjoita noin 10 rivin mittainen puhe, jonka poliitikkona pitäisit nuorille 

kertomaan heille energiaongelmasta. Ennen puheen kirjoittamista mieti 

millainen on omasta mielestäsi hyvä puhe. Etsi vaikka YouTubesta tunnettujen 

poliitikkojen tai muunlaisten esiintyjien puheita. Mitä he tekevät hyvin? Yritä 

koostaa löytämistäsi ja keksimistäsi elementeistä oma puheesi. Muutaman 

puheen voisi esittää luokassa. 
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    E N E R G I A N  T U L E V A I S U U S 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skenaario 2: yhdessä olemme vahvempia 
 

Tämän skenaarion perusoletus eroaa 

merkittävästi edellisen osan ‘kukin huolehtii 

itsestään’ -skenaariosta. Tässä kuvauksessa 

mahdollisesta tulevaisuudesta tietoisuus 

energiahaasteesta muodostaa maiden välisen 

yhteistyön selkärangan. Toisin sanoen valtiot 

ymmärtävät, että perimmältään olemme kaikki 

samassa veneessä. Tämä tietoisuus tai 

ymmärrys on kaikkia koskeva ongelma tässä 

näkymässä tulevaisuudesta, mikä johtaa 

ajattelemaan että kaikilla kansalaisilla on 

oikeuksien lisäksi myös velvollisuuksia 

energian suhteen. Kyse on avoimesta 

yhteiskunnasta, jossa kansalaiset ja organisaatiot 

lähettävät ideoita valtiolle ja niitä kannustetaan 

esittämään uusia ideoita, jotta vaihtoehtoisia 

energianlähteitä saadaan parempaan käyttöön. 

 

Yhteistyö 
Yhteistyö on avain onnistumiseen. Kaikkien 

maiden kansalaiset ovat tulossa yhä tietoisemmiksi 

siitä, että he ovat koko maailman asukkaita. He 

ajattelevat miten elää kestävämmin, jakavat tietoa 

ja ideoita sekä pääsevät kansainvälisesti sitoviin 

sopimuksiin energiavarannoista ja 

hiilidioksidipäätöistä. Teknologinen kehitys ei ole 

pysähtynyt myöskään ja me onnistumme yhä 

paremmin ja tehokkaammin käyttämään 

hyväksemme öljy- ja kaasu varantoja. Yhteistyö on 

syntynyt pakon edessä, sillä valtiot ovat 

ymmärtäneet, että ne eivät pärjää omillaan. 

Yhteistyö ei ole helppoa. Olet varmasti 

huomannut sen itsekin. Tässä 

skenaariossa teemme kuitenkin paljon 

intensiivisemmin yhteistyötä ja paljon 

laajemmalla pohjalla kuin koskaan 

aiemmin. Se ei tule aina olemaan 

helppoa. Valtioiden pitää tulla mukaan, 

mutta etenkin organisaatioiden pitää 

johtaa toimintaa. Tämän skenaarion 

ideana on, että kaikki olisivat tietoisia 

energiahaasteesta ja tulisivat mukaan 

ratkaisemaan ongelmaa. 

Eräs esimerkki tämänhetkisestä avusta 

skenaariossamme on hiilidioksidipäästöjen 

pienentäminen ilmakehässä, kun valtiot 

solmivat sopimuksen kullekin sallitusta määrästä 

hiilidioksidipäästöjä. Sopimuksen juju on se, että  

CO
2  

-päästöt maksavat maille rahaa, kun taas 

hiilidioksidin sitominen tuottaa niille rahaa. ällä 

tavoin maat voivat kannustaa uusia teknologisia 

innovaatioita ja teknologisia ratkaisuja 

hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä. 

 
CO

2 
-kauppaa 
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1.3 E N E R G I A N  T U L E V A I S U U S 
 
 
 
 
 

Mitä CO2on?  
  

Kuvittele, että maata ympäröi peitto, joka 
suojelee meitä maapallon viilenemiseltä. 
Peitto pitää auringon lämmön 
maapallolla. Tämä peitto  

Au- 
rinko 
 
 
 
 

G

(hiilidioksidimolekyylejä sisältävä ilmakerros) 

on ollut vuoroin paksumpi ja vuoroin 
ohuempi ajan kuluessa. Viime vuosien 

aikana peitto on kasvanut kuitenkin todella 
paksuksi ja pitää sisällään liikaa kuumuutta: 

sanomme sitä kasvuhuoneilmiöksi. Tutkijat, 
valtiot, sosiaaliset organisaatiot ja asiaan 

vihkiytyneet kansalaiset pelkäävät, että 
kasvihuoneilmiö johtaa katastrofisiin 

luonnononnettomuuksiin. Asia on jonkun 
verran monimutkaisempi, sillä muutkin 

tekijät kuin hiilidioksidi vaikuttavat 
ilmastoon. 
 

 
Parempi kaikille ja kaikelle ’Yhdessä 

olemme vahvempia’ –skenaariossa 

suurilla mailla kuten Intialla ja Kiinalla 

on suuri rooli, aivan kuin ‘kukin huolehtii 

itsestään’ -skenaariossakin. Valtioiden 

johtajat ymmärtävät vihdoin, että on aika 

siirtyä vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja 

laittavat toivonsa kehitteillä oleviin 

uusiin kehityskulkuihin tuuli- ja 

aurinkoenergian tuottamisessa. Suuria 

määriä fossiilisia polttoaineita omaavat 

maat kuten Venäjä ja Saudi-Arabia 

myyvät pois kosolti polttoaineitaan ja 

saavat paljon rahaa. Saamansa rahat ne 

sijoittavat uusien teknologioiden 

kehittämiseen. Se auttaa energiaa 

maihinsa ostavia valtioita, koska ne 

saavat paljon energiaa kohtuullisella 

hinnalla.  ‘Yhdessä olemme vahvempia’ -

skenaariossa valtiot keskittyvät elämään 

yhteiselossa planeetallamme ja 

mahdollistamaan kasvun tulevaisuudessa. 

Kaikki yrittävät ennustaa tulevaisuuden 

muutoksia mahdollisimman kauas. 

 
 

 
1 

 

 

1. Auringon säteet tulevat ilmakehään. 

2. Maapallon pinta muuntaa energian lämmöksit… 

3. …minkä jälkeen osa lämmöstä heijastuu 

takaisin ilmakehään. 

4. Osa heijastuneesta lämmöstä pysyy 

maapallolla kasvihuonekaasujen vuoksi. 

 
 
 
TEHTÄVÄT 

 
1)   ‘Yhdessä olemme vahvempia’ –skenaario perustuu ‘ymmärrykseen’ tai 

’tietoisuuteen’. Mitä niillä tarkoitetaan? Käytä vastauksessasi termejä 

tietoisuus, yhteistyö ja kestävyys. Selitä mitä tarkoitat vastauksellasi. 

2)   Kuvittele, että joku kysyisi: “Mitä tuolla kaikella on tekemistä minun 

kanssani?” Voitko käyttää ‘Yhdessä olemme vahvempia’ –skenaariota 

perustana selityksellesi miksi energiahaasteen ratkaisujen miettiminen on 

tärkeää? 

3)   Tekstissä sanotaan, että  yhteistyö ei ole helppoa. Onko sinulla kokemuksia 

siitä? Mikä siinä voi olla toisinaan vaikeaa? Mitä vinkkejä sinulla on 

tehokkaaseen yhteistyöhön? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   Vaihtoehto is i s ta  energ ianl ähte is tä  tulee  yhä  tärkeäm piä . Voi tko  

n im etä  m ui ta  va ihtoehto is ia  energ ianlähte i tä  tuulen j a  

aurinkovoim an l i säksi ?  Mi tä t iedät  ni i s tä ?  

1 
2 

1 
3 

1 
4 
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E N E R G I A N  T U L E V A I S U U S 1.3 
 
 
 
 

ÖLJYVARANNOT HUPENEVAT, MUTTA KUINKA NOPEASTI? 
 

Paljon on esitetty ennusteita öljyn loppumisajankohdasta. 1970-luvun alkupuolella Rooman klubi, kansainvälisiä ongelmia 
pohtiva maailmanlaajuinen ajatushautomo, ennusti että vuoteen 2000 mennessä öljyvarannot olisivat lopussa. Se ei 
selvästikään osoittautunut todeksi. Siksi on tärkeää ymmärtää, että kehittelemämme tulevaisuuden skenaarion ei 
välttämättä tarvitse osoittautua todeksi. 
Siitä huolimatta näyttää siltä, että olemme tulossa yhä paremmiksi ennustamaan esiin saatavien öljyvarantojen määrää 
teknologisten kehitysaskelten myötä. Voimme luoda aiempaa parempia skenaarioita. Siksi kannattaa suunnitella ja miettiä 
tulevaa yhdessä. Hyvin suunniteltu on kuitenkin puoliksi tehty. 
KOTITEHTÄVÄ 

 
Etsi Internetistä teorioita öljyn loppumisesta. Avainsanoina voit käyttää esimerkiksi  

‘öljyhuippua’ ja ‘energiariskejä.’ Kuvaile viidellä rivillä mitä teorioissa kuvataan ja 

kommentoi niiden sisältöjä argumentoimalla. 

 
 

Erilainen näkemys:Greenpeace 
 

Vaikka TANIAn mukaan mitään täydellisiä 

vastauksia ei ole olemassa, yksi ajatus on 

varmasti parempi kuin muut. Valtiot, yritykset ja 

ympäristöjärjestöt keskustelevat asiasta kiivaasti. 

Mutta mikä olisi paras? Ja kuka sen päättää? 

Tämän materiaalin kaksi skenaariota perustuvat 

Shell-energiayhtiön kehittämiin ajatuksiin. Mutta 

Greenpeace – tunnettu ympäristöjärjestö – 

kehittää myös ajatuksia samoilla linjoilla. Kuten voit 

kuvitella, energia-alan yritys pitää joitakin asioita 

tärkeämpinä kuin ympäristöjärjestö. 

 

 

 

 
KOTILÄKSY 

 
Lataa Greenpeacen energiaskenaarioita (www.energyblueprint.info) 

(saatavana myös iPhone-sovelluksena) ja vertaile Shellin skenaarioita 

Greenpeacen vastaaviin. Mitä huomaat? Mitä eroja, mitä 

samankaltaisuuksia? Mitkä ovat mielestäsi parempia ja miksi? 

 
 

Suuri energiaväittely 
 

Energiahaaste on aihe, joka vaikuttaa kaikkiin ja 

poliittisessa mielessä se on hyvin kuuma peruna. 

Monilla on sanansa sanottavana 

energiahaasteessa, toisinaan samoilla mutta 

toisissa tapauksissa eri kiinnostuksen kohteilla. 

Tärkeimpiä ovat: valtiot, energiayhtiöt, 

ympäristöjärjestöt ja kansalaiset. 

 
Väittelyn tarkoitus luokkahuoneessa on saada 

aikaan julkista väittelyä energian käytöstä, lähteistä 

ja muista siihen liittyvistä aiheista eri väitteiden 

avulla. 

Opettaja selittää väittelyn kulun. 

Väittelijöille annetaan aikaa valmistella 

argumenttinsa. 

VÄITTEET 

 Va in  yk s i t tä i se t  ihm ise t  

ha luavat  m aksaa  l i sä hin taa  

k estä v i s tä  energ ia ra tka i sui s ta . 

 Teknologia pelastaa ihmiskunnan 

lopulta. 

 Fossiiliset polttoainevarannot 

tulevat aina riittämään. 

 50 vuoden kuluttua käytämme 

ainoastaan uusiutuvia 

energialähteitä. 

 I hm i n e n  a i h e u t t a a  

i lm a s to nm u u to k s e n . 

 Energian säästäminen ratkaisee 

ilmasto-ongelman. 

 
Voit keksiä toki omiakin väitteitä. 

Kysy opettajilta apua väittelyn 

järjestämiseksi luokassa. 

 
Lisätietoa energiaskenaarioista saat täältä: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl 

www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energygalaxy.com/
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MUISTIINPANOJA 
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ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN  
 
 
 
 
 

Mistä öljy tulee? 

2.1 

 

 

Lisääntyvä energian tarve merkitsee lisääntyvää 

tarvetta myös fossiilisille polttoaineille. Fossiilisia 

polttoaineita ovat öljy, maakaasu ja hiili. Samalla 

näiden polttoaineiden varannot ovat yhä 

hankalammin saavutettavissa. Eli: suurempi kysyntä 

ja pienempi tarjonta. Mitä me voimme tehdä? 

 
Vastataksemme tähän kysymykseen meidän on ensin ymmärrettävä 

mistä öljy tulee ja miksi sitä on maaperässä. Sen jälkeen saamme 

selville miten öljy saadaan pois maaperästä. Se ei kuitenkaan ole 

ollenkaan niin yksinkertaista kuin voit kuvitella. Lopuksi tutkimme 

tulevaisuuden öljytuotantoa. Aina kun seuraavaksi puhumme öljystä, 

voit yleensä olettaa sen tarkoittavan myös maakaasua. Öljyn ja 

maakaasun katsotaan olevan geologisesti ja kemiallisesti sukua 

toisilleen. Maakaasun hyöty on se, että siitä pääsee vähemmän 

hiilidioksidia ilmaan samalla kun siitä saadaan yhtä paljon energiaa 

kuin öljystä. Viime vuosina maakaasuesiintymiä on löytynyt paljon. Se 

tulee siis olemaan tärkeä energialähde pitkän aikaa, ehkä tärkeämpi 

kuin öljy. 

Siellä mistä öljyä nyt löydetään, on täytynyt olla meriä tai soita satoja 

miljoonia vuosia sitten. Siis dinosaurusten elinaikana. Tätä ajanjaksoa 

kutsutaan kivihiilikaudeksi. Merissä silloin eläneet eliöt kuten plankton 

päätyivät kuoltuaan meren pohjaan. Ajan kuluessa orgaanisesta 

materiaalista muodostui kerrostumia. Lisäkerroksia maata pakkautui 

myöhemmin tämän orgaanisen kerrostuman päälle. Nämä uudet 

kerrostumat sisälsivät kalkkikiveä ja suolaa meristä, joiden vesi oli 

haihtunut pois tai hiekkaa ja savea joista virranneena. Joissain paikoissa 

tästä seurasi niin paksu kerros maata, että kosteus ja valo eivät päässeet 

enää tunkeutumaan läpi. Tämä läpitunkematon maakerros on todella 

tärkeä öljyä etsiessä ja sitä poratessa: öljyä löytyy vain niin kutsutun 

päällyskallion alta. 

 

Näiden uusien kerrostumien painon vuoksi orgaaniset jäännökset 

puristuivat yhteen ja niihin kohdistui valtava paine ja suunnattomia 

lämpötiloja. Kerrostumat liikkuvat myös jatkuvasti: orgaaniset 

jäännökset liikkuivat toisinaan kokonaan paikasta toiseen. Nyt ymmärrät 

miksi öljyä löytyy toisinaan aavikon alta. 

 
Jopa täällä (Omanissa) oli aikanaan meri! 
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2.1 ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN  
 
 
 
 

 
TEHTÄVÄ 1 

 
Lämpötilat maaperän 

kerrostumissa voivat joskus 

nousta hyvin korkeiksi. 

Keksitkö miksi lämpötila voi 

nousta tällä tavoin? 
 

 
 
 

Tietty kemiallinen prosessi tapahtui näissä 

olosuhteissa – suuri paine, korkea lämpötila ja 

pitkä ajanjakso. 

Tämän prosessin aikana orgaaniset jäännökset 

muuntuivat hiilivedyiksi: aineita, jotka 

muodostuivat hiili- ja vetyatomeista. Jos 

analysoit öljyä, huomaat sen koostuvan 

erilaisista hiili- ja vetyatomiketjuista. 

 

Öljyä ei siis löydy meristä tai maanalaisista 

luolista. Itse asiassa sitä löytyy useista pienistä 

avoimista paikoista kallioista maan 

kerrostumista – huokosista. Maakaasua, vettä 

tai öljyä voi löytyä näistä huokosista. 

Jokaisessa kivessä on tietty määrä huokosia ja 

jokainen kivi on jonkin verran huokoinen. 

 

Jos kivi on hyvin huokoinen, se ei välttämättä 

tarkoita että vesi ja öljy voivat virrata helposti 

sen läpi: kivessä voi olla monia huokosia, jotka 

eivät ole yhteydessä toisiinsa. 

Se voiko esimerkiksi vesi tai öljy virrata 

helposti kiven läpi riippuu sen läpäisevyydestä. 

Jos kivi on hyvin läpäisevää, vesi, öljy tai 

maakaasu voi virrata helposti läpi. 

 

Kiven läpäisevyyden lisäksi nestemäisen 

aineen ominaisuudet ovat tärkeitä sen kannalta, 

voiko se virrata helposti kiven läpi. Yritäpä 

juoda hunajaa pillin läpi – ei ole yhtä helppoa 

kuin limonadin juominen. Tämä johtuu siitä, 

että hunaja on paljon ”siirappisempaa” kuin 

limonadi. Nesteen ”siirappisuuden” määrittelee 

sen v iskositeetti. Vedellä on esimerkiksi 

paljon alhaisempi viskositeetti kuin öljyllä. 

Siksi vesi virtaa helpommin hyvin läpäisevän 

kiven läpi kuin öljy. 

 

 
 
 

Kalkkikiven huokoset ovat näkyviä paljaalla 

silmällä. Kuvan kalkkikivipala on 10 senttimetriä 

leveä. Öljy voisi seisahtua näihin huokosiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiekkakivessä olevat huokoset ovat paljon 

lähempänä toisiaan: tämä mikroskooppinen kuva 

on oikeasti vain 2 millimetriä leveä! Öljy voi 

myös seisahtua hiekkakiveen. 

 

 
 
 
Kuva hiilivetymetaanista. Keskellä oleva musta 

atomi on hiiliatomi. Sen ympärillä on neljä 

vetyatomia. 

 

 
 
 
TEHTÄVÄ 2 

 
Korjaa seuraavat lauseet 

yliviivaamalla väärä kohta: 

 Hyvin huokoinen kivi – mutta 

jonka huokoset eivät ole 

yhteydessä toisiinsa -  on /ei 

ole huokoista. 

 Jos öljyllä on 

korkeampi/alhaisempi 

viskositeetti kuin vedellä, 

öljyvirtaa läpäisevän kiven 

halkihankalammin kuin vesi. 

 Jos läpäisevä maakerros 

sisältää sekä öljyä että vettä, 

niin ajan kuluessa öljy 

kasaantuu veden ylä- 

/alapuolelle. 

 
Vesi  Öljy  Kallio 

 

 
Havaintokuva kalliosta, joka on riittävän huokoista öljyn virtaamiselle sen läpi. 
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ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN 2.2 
 

 
 

Miten öljyä etsitään? 
 

Kuten osassa 2.1 näimme, öljy virtaa kiven 

huokosten läpi. Kuten tiedät, öljy hylkii vettä. 

Jos öljy tulee kosketuksiin pohjaveden kanssa, 

se ajautuu pintaan. Jos öljy ei pysy aloillaan 

päällyskiven ansiosta, se hakeutuu maaperän 

pintaan asti, missä se sitten höyrystyy. Jos 

päällyskallio pidättelee sitä matkalla, se voi 

kasaantua isommaksi määräksi.  Tämän 

seurauksena alla oleva  päällyskallio is on 

täynnä öljyä. Öljyn täyttämää kiviainesta 

sanotaan

öljyvarannoksi. Öljyä etsiessään geologit 

etsivät ensin päällyskiveä. 

Öljyä etsitään seismisellä tutkimuksella. 

Se tapahtuu akustisen lähteen avulla 

(yleensä värähdyslautasella varustettu 

rekka), joka lähettää maaperään 

värähtelyaaltoja. Tutkimus kertoo 

ääniaaltojen eri nopeuksista maaperän eri 

kerrostumissa. 

Ääniaallon osuessa eri kerrostumaan se 

vääntyy lähetyksen nopeudesta riippuen ja 

heijastuu takaisin. Heijastuneet ääniaallot 

kuuluvat eräänlaisessa mikrofonissa maan 

pinnan yläpuolella. Nauhoitetut aallot 

analysoidaan tehokkailla tietokoneilla. Siten 

voidaan kartoittaa maan pintaa. Nykyisin on 

mahdollista jopa  tehdä kolmiulotteisia malleja 

maan pinnasta. Geologit voivat sitten ikään 

kuin nähdä maan kerrostumien läpi. Siten he 

etsivät päällyskiveä: kaikkein todennäköisintä 

paikkaa, jonka alta voi löytyä öljyä tai 

maakaasua. 

 

TEHTÄVÄ 

 
Tässä poikkileikkauskuvassa maan 

kuoresta näkyy kuinka 

kerrostumat ovat eri aineksia. 

Hiiltä löytyy vain alimmasta 

kerrostumasta. Miksi hiiltä ei 

löydy ylimmästä kerrostumasta? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       öljy 

   

   hiekka/savi  

     savi 
 

 

 

kalkkikivi  

 

 

savi   

hiekka   hiekka 

 
hiekka/savi 

 

hiekka/savi 

savi/hiekka/hiili 

 

 
 
 

 
     öljy 

Kvartäärikausi 
 
Paleogeeni 

 
Myöhempi liitukausi 
 
 
 
 

Liitukausi 
 
Jurakausi 

 
Varhainen jurakausi 

 
Triaskausi 
 

 
Myöhempi 
kambrikausi 

 
Hiilikivikausi 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maan pinnan rakennetta kartoitetaan 

seismisellä tutkimuksella. Tässä näet tietoa 

kerrostumista kilometrin syvyydestä 

maanpinnan alta. Mikä valtava määrä 

satunnaista tietoa! 

 
 
 

Onneksi tietoja seismisistä tutkimuksista voi 

nykyään näyttää kolmiulotteisesti 

virtuaalitodellisuushuoneissa..Geologit voivat 

ikään kuin katsoa maan kerrostumien läpi. 

Tässä näet poikkileikkauksen palasta maan kuorta. Koska öljy muodostui miljoonia vuosia sitten, se makaa 

useita kilometrejä maan pinnan alapuolella. Öljy varastoituu vain sulkuna toimivan kivikerroksen alle 

(‘päällyskallio’). 
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MUISTIINPANOJA 



I T ’ S   A L L   A B O U T   E N E R G Y !   -   17   

 

 
 
 

17 

 

 

ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN  
 
 
 
 
 

Miten saamme öljyä 

maaperästä? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Kruunu 

 
Kun geologit ovat sitä mieltä, että maaperässä on 

öljyä, poraamisen voi aloittaa. Erilaisiin 

kerrostumiin tarvitaan erilaisia poranteriä. 

Kovaan kiveen kuten graniittiin tarvitaan 

täysin erilainen pora kuin hiekkakiveen. 

Graniitin poraamiseen tarvittavissa terissä on usein 

timantteja ja ne voiva t maksaa jopa 100,000 

euroa kappale! Hiekan läpi poraavien terien  eri 

tarvitse olla niin kovia. Ne tehdään usein 

teräksestä tai tungstenista ja ne maksavat 

1,000 - 24,000 eu roa  kap pa le . Poranteriä 

pyörittää poraputki, joka on hyvin 

liikuteltavissa. Poranterää voi  myös 

liikuttaa er ill inen moottori terän 

yläpuolella . Siinä tapauksessa poraputki ei 

pyöri sen kanssa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiertyvä osa 

 
 

 
Kääntyvä laitteisto 

 
Nostojärjestelmä 

 
  Porauslautta 

 
 
 
 
 
 
 
  Liikkuva osa (ylös, alas) 

 
 
 
 

  Seisova putki 

 
 
 

 

 
 

  Kuusikulmainen putki 

 
Poraputki on tehty erillisistä tuubeista, jotka 

on yhdistetty. Poraamisen aikana koko 

putki maan pinnan yläpuolella pyörii. Jos 

poranterä pitää vaihtaa, kaikki tuubit pitää 

irrottaa yksi kerrallaan poraputkea nostaessa

 

Mutaputki 
 

Moottorit Mutatankki 

 
 

 
Poraputki 

 
Suojaus 

Kun on porattu tiettyyn syvyyteen, 

porausreikään laitetaan suojaus. Se varmistaa, 

että porausreikä ei sorru. Kun suojaus on 

paikoillaan ja  ankkuroitu sementillä, poraus 

jatkuu pienemmällä terällä. Prosessi toistetaan 

kunnes on päästy oikeaan syvyyteen. Useimmat 

porausreiät ovat 1,000 - 4,000 metriä syviä. 

Suojauksen kansi on 50 - 75 cm leveä; pohjalla 

suojaus on 15 - 20 cm leveä, joten suhteessa 

syvyyteen porausreikä ei ole ollenkaan niin 

leveä: sitä voisi verrata kolikon irrottamiseen 

katosta yhdellä hiuksella! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEHTÄVÄ 1 

Vuotosuoja 
 

 
 
Porauslautta ja sen tärkeimmät osat 

 

 
 
Tungstenista tehty poranterä 

 
Sementti 

 
 

Poranterä 

 
 
 

 

PolyCrystalline Diamond Compact, 

timantteja sisältävä poranterä. Mustat 

ympyrät ovat timantteja. 

Yhden öljykaivon poraaminen maksaa keskimäärin 20 miljoonaa euroa. Yksi neljästä 

porausoperaatiosta onnistuu. Kun öljytynnyristä (= 159 litraa) saa 60 euroa, laske 

kuinka monta tynnyriä pitää myydä pelkästään porauskulujen peittämiseksi . 
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TEHTÄVÄ 2 
 

Öljy- ja kaasukaivojen rakentaminen 
 

Mieti miksi suojaus on kapeampi 

porausreiän pohjalla kuin 

yläpäässä. 

Vihje: pienempi putki kestää 

suurempia paineita kuin iso putki! 

 Sementt

isuojaus 
 

 
 
 

Sementti 

Koko 

Suojaus 

Tuotanto 

 

 
 

Tämä kuva näyttää, että suojaukset ovat 

myös sementoituja, jotta ne eivät liiku. 

Maakerrostumat eivät silloin myöskään 

pääse putkeen. Selitämme tässä miten 

sementointiprosessi toimii ja miten öljy 

pääsee porausreiästä pintaan . 

 
Porauksen myötä pinnalle pitää tuoda 

myös irtonaista, porattua kiveä. Siihen on 

keksitty nokkela tapa: porauksen myötä 

reikään pumpataan nestettä. Sitä sanotaan 

mudaksi. Muta pitää poranterän viileänä ja 

tuo irtonaiset poran irrottamat palaset 

pintaan. Sen näkee oheisesta kuvasta.

 

 
 
 
 
 
 
 

Kaasu 

Öljy 

Vesi 

Sortu misen  e s tämi seksi  meta l l ipu t k ia  (suojauks ia)  la i te taan porausre ikään  ja  ne  

ankkuroidaan sement i l lä .  Huomaa e t tä  suojaukse t  ova t  leveämpiä  y läpäässä .  

 

 
 

 

 
TEHTÄVÄ 3 

 
Porausreikä, poraputki, poranterä, 

suojaus, muta, seisminen tutkimus: 

siinä tulee hulluksi! Muistatko mitä 

ne kaikki tarkoittavat? Kirjoita 

termit ylös ja kuvaile niitä omin 

sanoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terän  pala t  tu leva t  he lpost i  y lös  mudan mukana . 

Porausreikä 
1. suojaus 
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TEHTÄVÄ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mutatankki 
 

 
Tärisevä siivilä 

mudan 

erottamiseksi 

poran tuomista 

paloista 

 
 
 
 

Pumppu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poran  
tuomien palojen 
 kuljetus 

   Mudan 
palautus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poraputki 

 
Putken ja 

porausreiän 

välinen tila 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Borausreikä 
 

Poranterä 

a.   Mistä muta pitää tehdä, jos 

veden tiheys on liian 

alhainen? Vihje: mitä muta 

normaalisti on? 

b.    Kuvittele, että käyttämäsi muta 

on vieläkin tiheydeltään liian 

alhaista. M i t e n  v o i t  

m u u t t a a  m u d a n  t i h e y t t ä  

nopeasti, jotta öljynpaine 

pysyy hallinnassa? 

 
Kaikki mudan mukanaan tuomat palaset kertovat paljon maaperässä o levasta kivestä. Jos niistä 

löytyy öljyä, se on hyvä uutinen! Kiviaines tutkitaan manuaalisesti tärisevän siivilän viereisessä 

tankissa. 

 
On tärkeää, että muta on sopivan tiheää. 

Suuremman tiheyden omaava aines on 

massaltaan painavampaa kuin alhaisemman 

tiheyden aines. Sillä on merkitystä öljyä 

porattaessa, jotta öljy ei nouse 

kontrolloimattomasti reiästä. Mutamäärän 

porausreiässä pitää olla riittävän raskasta, 

jotta se kestää alhaalta tulevan öljyn 

paineen. 

 
Mudan tiheyttä voidaan säädellä 

porauslaitteistolta. Jos öljylähteen paine on 

odottamattomasti niin suuri, että muta ei pysty 

pysäyttämään öljyä nousemasta, tarvitaan 

vuodon estäjää. Vuodon estäjä asennetaan 

porausreiän päälle ja se sulkee poraputkien 

heti, jos öljy aikoo purkautua 

hallitsemattomasti. Öljylähteen paine voi 

kohota 350 bariin tai suuremmaksi: eli 350 

kertaa suuremmaksi kuin normaali ilmanpaine. 

TEHTÄVÄ 4 

 
Aineen tiheys ilmaisee sen massan 

(esimerkiksi kiloina), jos sitä on 

esimerkiksi tietty määrä kuutioita. 

Tiheyden määre on kg/m3. Yksi 

kuutio vettä on noin 1,000 kg. Veden 

tiheys on siis 1,000 kg/m3. 

350 bar olevan öljylähteen 

hallitsemiseksi, tarvitaan vastapaine 

nestetornista (jonka tiheys on 1,000 

kg/m), jonka korkeus on3,500 

metriä. Laske montako kuutiota 

vettä tarvitaan, olettaen että 

porausreiän keskimääräinen pinta-

ala on 0.10m3. (Tässä teoreettisessa 

tapauksessa porausneste on vain 

vettä). 

Vihje: Porausreiän sisältö on 

sama kuin porausreiän 

poikkileikkaus kertaa korkeus! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aikana ennen vuodon estäjiä… 

Jotta suojaukset saadaan ankkuroitua, pohjalle 

pumpataan erityinen sementtiseos. Suojausten 

ankkuroinnissa käytetty sementti on paljon 

ohuempaa kuin talojen rakennuksessa käytetty 

sementti. Seoksen pitää täyttää täydellisesti 

suojauksen ja porausreiän välinen tila. Sitä 

varten lasketaan kuinka paljon seosta tarvitaan 

täyttämään tila. Seos lasketaan alas ja sillä 

täytetään suojauksen ja porausreiän välinen 

tila. Kuhunkin suojaukseen lasketaan oma 

sementtiannoksensa. Päivien tai viikkojen 

aikana tämä prosessi toistuu monta kertaa 

kunkin kaivon kohdalla. 
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Mutta kun sementti on kovettunut, miten öljy 

voidaan siirtää kalliosta porausreikään? 

Vastaus on usein yksinkertaisempi kuin 

luuletkaan: suojaukseen ammutaan reikä! 

Ammus porautuu suojauksen ja sementin läpi 

suoraan kallioon. Maakerroksiin muodostetaan 

tunneli, jonka sisällä öljy virtaa. Öljy virtaa 

ympäröivästä kiviaineksesta tunneliin ja 

saavuttaa porausreiän. Nyt öljy pääsee viimein 

pintaan. 

 

 
 

TEHTÄVÄ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suojauksen reiittäminen porausreiän valmistuttua. Sitten voidaan tuottaa öljyä. 

 
 

EXTRA: Merenpohjaporaus 

 
Kuvittele olevasi porausinsinööri 

porauslautalla Pohjanmerellä. 

Olette löytäneet ison öljyvarannon 

ja saavuttaneet oikean syvyyden. 

Seuraavaksi pitää ankkuroida 

porausreikä. Olet laskenut oikean 

määrän sementtiä. Sitten selviää, 

että sitä ei olekaan tarpeeksi ja 

sen pumppaaminen porausreikään 

on jo aloitettu. Miten voit 

varmistaa, että poraamista ei ole 

tehty turhaan? 

Merenpohjaporaukseen käytetään Jack-upeja, 

puoliupotettavia, tai porauslaivoja. 

Jack-up on kelluva lautta, joka viedään 

paikalleen vetävällä laivalla. Sitten meren 

pohjaan lasketaan teräspilarit, joilla lautta 

ankkuroidaan paikalleen. Sitten lautta nostetaan 

ylemmäs. Jack-upeja voidaan käyttää  

120 metriä syvässä vedessä. Kelluvia 

porauslauttoja sanotaan puoliupotettaviksi. 

Niillä voidaan porata paljon syvemmässä 

vedessä kuin 

Jack-upeilla. Nykyään on puoliupotettavia, joilla 

voidaan porata  10 km syvyyteen 3,5 km syvässä 

vedessä. Ketjut kiinnittävät puoliupotettavat 

raskaisiin ankkureihin meren pohjassa. Näin 

syvissä vesissä poraavien laivojen pysymiseksi 

paikallaan käytetään säädettäviä ruuveja, joilla 

säädetään porauslaivan sijaintia. Sitä sanotaan 

dynaamiseksi sijainnin säätämiseksi. 

 

 
 

TEHTÄVÄ 7 

 
Etsi internetistä tietoa eri tavoista 

porata öljyä. Valitse YKSI tapa 

(esimerkiksi Jack-upin käyttö, 

puoliupotettava, syvän meren poraus 

jne.) ja yritä vastata seuraaviin 

kysymyksiin: 

 Miten pääset lautallesi 

(miten lauttasi toimii)? 

 Kuinka syvälle 

lautaltasi voidaan 

porata? 

 Missä lauttasi on tällä 

hetkellä? 

 Miten lauttasi pysyy 

paikallaan? 

 
Näytä vastauksesi selkeästi esitettynä 

luokallesi. Yritä vakuuttaa luokkakaverisi 

siitä, että sinun tapasi porata öljyä on se 

paras tapa! 

 
 
 
 
 
Jack-upin asentaminen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nykyisin puoliupotettavat näyttävät laivoilta. 

Ero on, että porauslaivoja ei ankkuroida, kun 

taas puoliupotettavat ankkuroidaan. 
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Öljyn tulevaisuus 
 

Poraaminen ‘nurkan takaa’ 
Nykyisin on mahdollista porata  ‘sivuttain’. 

Tämän teknologian ansiosta pääsemme nyt 

käsiksi öljyvarantoihin, joihin ei aiemmin ollut 

mahdollista päästä tai joiden tuottaman öljyn 

saaminen olisi ollut liian kallista. 

Hyvä esimerkki sivuttain poraamisesta ovat 

käärmekaivot: öljyporat liikkuvat kuin käärmeet 

yhdeltä porauslautalta eri öljyvarantoihin. Ne 

voivat porata jopa ylöspäin! Yhdestä kaivosta 

voidaan porata moniin (pieniin) öljylähteisiin. 

Nyt pääsemme käsiksi lähteisiin, jotka olivat 

aiemmin liian pieniä (ja siis liian kalliita). 

Tiettyyn suuntaan poraamisella on muitakin 

hyödyllisiä käyttötarkoituksia. Kaupunkialueilla 

oleva öljy voidaan esimerkiksi porata etänä. 

Poranterä voi taipua sadan metrin 

syvyydessä viidestä kymmeneen astetta. Se 

ei välttämättä kuulosta paljolta, mutta se 

tarkoittaa että esimerkiksi Scheveningenin 

rannikolle päästään Rijswijkistä. Ja 

Rijswijk on kahdeksan kilometrin päässä! 

Porausputken pitää taipua samalla – ja se 

on terästä. 

 

Älykentät 
Eräs öljyn poraamisen ja tuottamisen 

teknologinen kehitys on Älykentät. Termin 

kehitti Shell. Älykentät perustuvat 

‘mittaaminen edeltää tietämistä’ -periaatetta: 

Kun tiedät mitä tapahtuu, voit tehdä päätöksiä 

öljyvarannon hyödyntämisestä paremmin. 

Älykentän porausreiässä on valokuitukaapeli ja 

sensoreita, jotka muun muassa mittaavat 

öljyvarannon lämpötilaa, painetta ja 

koostumusta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva käärmekaivosta. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

Den Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

Kaikki tämä tieto (monta terabittiä päivässä) 

prosessoidaan tietokoneilla, jotta välittömästi 

hyödynnettäviä säätöjä voidaan välittää 

porausreikään. Siten voidaan esimerkiksi 

injektoida höyryä porausreikään, jotta öljyn 

viskositeetti pienenee ja se virtaa paremmin. 

Parhaimmillaan öljykentän öljysatoa voidaan 

kasvattaa kymmenellä prosentilla! 

Öljyntuotantokaivoa ei yleensä voi käyttää 

höyryn injektoimiseen; siihen tarvitaan 

toisenlainen kaivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rijswijissä sijaitsevalta Shellin laboratoriolta pora voi yltää Scheveningenin rannikolle 

kahdeksan kilometrin päähän. 

 

 
 

TIESITKÖ, ETTÄ KESKIMÄÄRIN KUUSIKYMMENTÄ 
PROSENTTIA ÖLJYSTÄ JÄÄ PORAUKSEN 
YHTEYDESSÄ KENTÄLLE? 



22     -   I T ’ S   A L L    A B O U T   E N E R G Y !  

2.4 ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN  
 
 
 
 

 
Kaiken kaikkiaan teknologian edistyminen pitää 

huolen, että saamme tulevaisuudessa öljyä 

alueilta, joita ei aiemmin ole voitu hyödyntää 

tai löytää. Öljyä ei kuitenkaan ole saatavilla 

loputtomasti. Lisäksi, kun öljyä palaa, siitä 

vapautuu hiilidioksidia. Loppujen lopuksi 

haluamme ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden 

laskevan. Siksi on tärkeää miettiä muita 

energialähteitä huolella.  Hiilidioksidin 

varastoimisessa maan alle on myös tapahtunut 

kehitystä – missä maakaasu sijaitsi. Tätä 

teknologiaa sanotaan hiilidioksidin talteen 

ottamiseksi ja varastoimiseksi (CCS: Carbon 

Capture and Storage). 

TEHTÄVÄ 1 

 
Öljyn määrä ilmaistaan usein 

tynnyreissä. Öljyn hinta 

ilmaistaan myös tynnyreittäin . 

Yksi tynnyri öljyä on noin 159 litraa. 

Vuonna 2008 tuotettiin noin 85 

miljoonaa tynnyriä öljyä. 

 
On vaikea kuvitella kuinka paljon 85 miljoonaa 

tynnyriä oikein on. Jo t ta  vo isi  ymmärtää  

näin suuria määriä, niitä voi verrata 

olympialaisissa käytettäviin uima-altaisiin, jotka 

ovat 50m x 25m x 2m. Laske montako uima-

altaallista öljyä tuotettiin vuonna 2008. 

Kuvittele, että älykkäällä tuottamisella öljyä 

saadaan talteen 5 prosenttia lisää. Kuinka monta 

uima-altaallista lisää se tarkoittaa päivässä? 

TEHTÄVÄ 2 

 
Kuten tiedät, öljyvarannot eivät ole 

rajattomat. Viime aikoina öljyä on 

löytynyt yhä enemmän ‘odottamattomista 

paikoista, kuten öljyhiekkakentiltä 

Kanadasta. Nämä 

öljyhiekkakerrokset ovat lähellä 

maan pintaa ja ne voidaan kaivaa 

esiin. Vaikuttaa siltä, että nämä 

vaihtoehtoiset kentät sisältävät yhtä 

paljon öljyä kuin kaikkki ’tavalliset’ 

öljykentät yhteensä, syvällä maan pinnan 

alapuolella. 

Uskotko että tällaisenkin öljyn 

tuottaminen on myönteistä kehitystä? 

Selitä vastauksesi. 

 

Sitten vertaa vastaustasi luokkatovereidesi 

kanssa: mitä mieltä he ovat? Pitäkää väittely 

älkääkä unohtako TINAa (Ei Ole vaihtoehtoja) ja 

TANIAa (Ei Ole Ideaalivastauksia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUISTIINPANOJA 
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2 

R A T K A I S U J A  C O 
2    

-O N G E L M A A N  3.1 
 

 
 

Teknologia ja neljä avainkysymystä 
 
 

Hiilidioksidivuoren hautaaminen 
 
Väestönkasvun ja lisääntyvän 

energian tarpeen myötä 

haitallisten kasvihuonepäästöjen 

määrät lisääntyvät. 

 
Tästä kaaviosta näkee CO

2  
-konsentraation 

kehittymisen viime tuhannen vuoden aikana. 

CO-konsentraatio kasvoi merkittävästi viimeksi 

 

 
Ilmastonmuutos 
 

 
0.8 

0.6 

0.4 
Lämpötilamuutos 

0.2 

0 

--0.2 

 
 
 
 
 
(ppm) 
 

360 
 
340 
 
320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 (vuosien 1900-2000 välillä). CO
2 
–konsentraatio 

oli 382 ppm (osaa miljoonassa) vuonna 2006. 

ppm-yksikkö tarkoittaa kaasupartikkeleiden 

konsentraatiota ilmassa. CO
2
,-tapauksessa 

--

0.4 

0.6 

 
 
 
 
CO

2  
-päästöt 

 
 
CO –konsentraatio 

 

miljoonasta kaasupartikkelista 382 on CO
2

 

-molekyylejä. Kasvihuoneilmiötä vastaan 

taistelemaan hallitusten edustajat ovat sopineet, 

että yli 450 ppm CO
2 
:ta ei saa olla ilmassa. 

Tämän materiaalin osiossa energiaskenaarioista luit 

ilmasto-ongelman mahdollisista vaikutuksista. On 

syytäkin olla huolissaan sellaisten suurten 

muutosten mahdollisuudesta. Toisinaan se johtaa 

pelkoon tulevaisuudesta. Jos maapallo lämpenee, 

napajäätiköt sulavat, ja se johtaa katastrofiin. 

Toisaalta uudet teknologiat voivat auttaa 

haitallisten kasvihuonekaasupäästöjen hiilidioksidin 

kanssa. 

Viimeisen 20 vuoden aikana esimerkiksi tiedemiehet 

ovat tehneet tärkeitä teknologisia löytöjä: 

innovatiivisen teknologian käyttö tarkoittaa, että 

haitallisten kasvihuonekaasujen päästöt eivät ole 

kasvaneet. Eräs sellainen innovatiivinen 

teknologinen kehitysaskel on ollut hiilidioksidin 

talteen ottaminen ja varastointi ( capture and storage 

(CCS)). 

1000  1200  1400  1600  1800  2000 

Vuosi 
 
Fossiiliset polttoaineet 
 
Maan käyttö 

 
Tästä kaaviosta näkyy ilmastonmuutoksen ja CO

2 
-konsentraation yhteys. 

 

 

Waalwijk Ecopark, e n t i n e n  kaatopaikka. Puistossa yhdistyy kolme teknologiaa, jotka auttavat 

hiilidioksidin kasvun pysäyttämisessä: aurinko, tuuli- ja kaatopaikan kaasuista saatava energia 

(biokaasu). Muita esimerkkejä apuna olevista innovatiivisista teknologioista ovat paremmat lämmönvaihtajat 

ja lämmin/kylmä-varastot. 

 
 
 

Innovatiivista teknologiaa: mullistavia ideoita ja metodeja 
käytännössä. 

Gt C vuodessa 
8 
 

6 
 

4 
 

2 
 

0 
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CO
2  

-talteen otto, kuljetus ja varastointi 
 

 
Carbon Capture and Storage (CCS) on 

hiilidioksidin talteen otolle ja varastoinnille 

annettu yleisnimi. 

Idea siitä syntyi kun yhä useampi kaasukenttä 

tyhjenee. 

 
C0

2
 

 
 
 

0
2

 

 
 
Hiiiltä ja  
biomassaa 

 

 
 
 
Fuel 

 
 

Sähköntuo-

tanto 

 
 
 
C0

2
 

 
 
C0

2 
c-talteen 

ottore 

Kaasukenttiä hyödynnettiin, kunnes ne olivat 

tyhjiä, mikä johti ajatukseen niiden 

täyttämisestä hiilidioksidilla ilmasto-ongelmaa 

vastaan taistelemisessa. 

Teollinen käyttö ja ruoan tuotanto 

 
 
 Ölyn talteen  
        otto 

 

Miten hiilidioksidin varastointi 
toimii? 

C02  syrjäyttää   
metaanin hiilestä

 

Idea on suhteellisen yksinkertainen: CO
2  

vangitaan tehtaalla tai sähkövoimalassa, joka 

tuottaa CO
2  

polttaessaan hiiltä tai maakaasua.  

CO
2  

kuljetetaan sitten putkissa paikkoihin, missä 

se voidaan varastoida maan alla sijaitseviin 

kallio-onkaloihin. 

 
Esittelyvoimala on rakenteilla Vattenfall-NUON-

sähkövoimalaan lähelle Roermondia 

Alankomaissa ja sen on suunniteltu näyttävän 

että CCS ei ole ainoastaan mahdollista vaan 

myös tehtävissä turvallisesti ja tehokkaasti. 

Sellaisen rakentaminen vaatii lukemattomien 

asioiden huomioimista. 

Hiilidioksidin talteen ottamine ja maahan 

pumppaaminen on monimutkainen prosessi. 

Tekniset asiantuntijat ja tutkijat ovat pohtineet 

tätä. Heitä mietityttäneet ongelmat on kuvattu 

alla.  Niistä on kyse osioissa hiilidioksidin talteen 

otosta ja varastoinnista. 

 
 
 
 
Kaavakuva CO

2 
-talteen otosta. 

Oil   

 

 
 

Vattenfall-NUONin sähkövoimala Buggenumissa, lähellä Roermondia Alankomaissa  Alankomaat 

aikoo alkaa käyttämään CCS-teknologiaa. CCS-laitos rakennetaan punaisella merkitylle alueelle. 

 

NELJÄ AVAINKYSYMYSTÄ TEKNIKOILTA JA TIEDEMIEHILTÄ CCS:STÄ 
 
 

1. Tietoa CO
2  

-talteen otosta 

On vaikea erottaa CO2  -kaasua muista sähkövoimalassa. Millaista 

teknologiaa voimme käyttää sen hyödyntämiseksi? 

 

2. Tietoa CO
2 

:n faasista 

Kaasumuodossa  CO2  vie paljon tilaa (alhainen tiheys). 

CO
2  

tuodaan siten nk. superkriittiseen olomuotoon, jotta voidaan 

varastoida enemmän CO
2 
 : a. Mikä superkriittinen oikein on ja miksi se 

on hyödyksi hiilidioksidia varastoitaessa? 

 
3. Tietoa hiilidioksidin varastoinnista ja turvallisuudesta 
Hiilidioksidin varastointi pitää tapahtua hallituissa olosuhteissa eikä COe 

ole voinut päästä ulos. Miten CO
2  

voidaan säilöä mahdollisimman 

turvallisesti? 

 
4. Tietoa CO

2  
-dioksidista ja luvuista 

Miten hiilidioksidin varastointi auttaa ilmasto-ongelmaa? 

C0
2 
-varastointi 

suolamuodost

elmissa 
C0

2
-varastoinri 

tyhjissä  
öljy/kaasuvarann
oissa 

 

C02  työntää 

öljyn pois 
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R A T K A I S U J A  C O 
2   

-O N G E L M A A N 
 

 
 
 

Ensimmäinen avainkysymys: 
talteen otto 

3.2 

 

 

Hiili 

 
Biomassa 

 
Naturel gas 

 

 
Kaasuuntu
minen 

 

 
~ 8 bar CO

2
 

 
 
CO 

-talteen 
otto 

 

 
Hydrogen 

 

 
Combustion Steam 

 
CO

2 Air 

 
CO

2  
pitää erottaa muista kaasuista ennen sen 

varastoimista maan alle, sillä saastunut CO
2  

voi aiheuttaa ongelmia sekä kuljetuksen 

aikana että varastossaan. Kaasujen 

varastoiminen on hyvin vaikeaa, sillä ne 

ovat hyvin muuttuvaisia ja sekoittuvat 

nopeasti muiden kaasujen kanssa. Puhtaan 

CO
2 
:n varastoimiseksi maan alle piti 

kehittää teknologia sen talteen ottamiseksi. 

 
Roermondin lähellä olevassa 

sähkövoimalassa käytetään polttamista ennen 

tapahtuvaa teknologiaa hiilidioksidin talteen 

ottoon. Idea on se, että fossiiliset polttoaineet 

poltetaan ensin epätäydellisesti, jotta saadaan 

vetykaasua ja CO2 -kaasua. 

 
C

x
H

y
(g/l)+ O

2 
(g) ––>H

2  
(g) + CO

2 
(g) 

 
CO2  ja H2  viedään sitten amiini-soluution 

(orgaanisia molekyylejä) läpi, minkä kanssa 

CO2  tekee sidoksia. Vetykaasu ei tee sidoksia 

amiinien kanssa ja se tuodaan pois putkea 

pitkin. Vapautunut vetykaasu poltetaan sitten, 

jotta saadaan sähköä. CO2  vapauttaa amiineja 

kun lämpötilaa nostetaan. Lopputuloksena 

saadaan puhdasta CO2 -kaasua. 

Tässä vuokaaviossa näkee miten polttoaineet palavat epätäydellisesti ja miten CO
2 

 vo ida a n  

e ro t t a a  ved ys tä . Vety käytetään polttoaineeksi. (Lähde: ECN, Ruud van den Brink.) 

 

 
KYSYMYKSIÄ 

 
1.     Voiko hiilidioksidia mielestäsi poistaa ilmakehästä? Olisiko siinä mitään järkeä? 

Vihje: mieti kuinka suuri määrä esimerkiksi hiilidioksidia on ilmakehässä. 

2.    CO
2 

otetaan talteen korkeassa paineessa ja korkeissa lämpötiloissa. Tekeekö se mielestäsi 

hiilidioksidin talteen otosta kallista? How Miten prosessista voisi tehdä halvemman? 

3.   Amiineja käytetään hiilidioksidin talteen otossa.  Amiinit toimivat katalysteinä. Mitä katalystit 

ovat? Etsi termi internetistä. Miksi on tärkeää, että kaasuseos menee mahdollisimman 

puhtaana osittaisen polton jälkeen näiden katalystien läpi? 
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Toinen avainkysymys: aineen 
olomuoto 

.3 

 
Kun CO

2  
s-varastoinnin idea keksittiin, 

tekniset asiantuntijat kohtasivat toisen 

haasteen: miten puristaa mahdollisimman 

paljon CO
2  

:a mahdollisimman pieneen tilaan? 

Tässä on vertaus ongelmasta. Kuvittele, että 

haluat puristaa käsin ilmaa kipsilevyyn. Of 

Tietenkin se on mahdotonta. Vai onko? 

Asiantuntijoiden edessä oleva ongelma liittyi 

tiheyteen. Aineen tiheys on sen massa jaettuna 

sen tilavuudella. Kilo vettä vie paljon enemmän 

tilaa kuin kilo lyijyä. 

  CO
2
-olomuodot 

 
10.000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 

Kiinteä 

 
 
 
 
 
 
 
Neste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gas 

 

 
 
 
 
 
Superkriittinen 

 
CO2  is ei varastoida kaasumuodossa, koska 

kaasumuodossa molekyylit vievät hirvittävän 

paljon tilaa. Kuvittele ilotulitteita. Ilotuotteet 

ovat kaasumuodossa pienissä rasioissa; kun 

sytytät ne, niistä muodostuu suuri, harmaa 

kaasupilvi. 

200  250  300  350  400 
 

Lämpötila(K) 
 

 
Tästä näet missä paineessa ja missä lämpötilassa CO

2 
-kaasusta tulee superkriittistä. 

 
 

Space occupied by CO
2

 

 
Siksi tutkijat eivät pitäneet kaasuolomuotoa 

sopivana ja tutkivat mikä olomuoto olisi 

sopivin hiilidioksidin varastoimiseen maan alle. 

On olemassa olomuoto kaasumaisen ja 

nestemäisen välillä: superkriittinen olomuoto. 

 
Mikä superkriittinen olomuoto sitten on? 

Superkriittinen olomuoto on itse asiassa vain 

kaasua korkean paineen ja lämpötilan alaisena. 

Tällä olomuodolla on kuitenkin erityispiirteitä : 

superkriittisellä olomuodolla on paljon 

suurempi tiheys kuin kaasuolomuodolla ja sen 

viskositeetti on paljon pienempi kuin 

nestemäisellä olomuodolla. Viskositeetti – eli se 

kuinka ‘siirappista’ jokin aine on – josta opit 

osiossa öljystä, on se vastus, mikä nesteellä on 

sen virratessa. 

Tiivistyksenä: superkriittinen olomuoto 

on hyödyllinen CO2-varastoinnissa sen 

suuren tiheyden vuoksi (eli monta 

molekyyliä pienessä tilassa) ja koska se 

voi virrata helposti maan kerrostumien 

läpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yllä olevasta taulukosta näkee kuinka paljon tilaa/  kilogramma  CO
2 

vie eri olomuodoissa. 

Olomuoto 

Kiinteä 

Tiheys(CO2 käyttämä tila eri olomuodoissa phase) 

0.64 litraa 

1.30 litraa Neste 

500 litraa Kaasu 

1.18 litraa Superkriittinen

nal 
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Jotta CO
2  

to voisi  saavuttaa superkriittisen 

olomuodon, kaasu pitää puristaa kokoon 

korkeassa lämpötilassa. Jotta ymmärrät 

hiilidioksidin kuljettamista ja varastointia, on tärkeää 

että tästedes et kuvittele hiilidioksidia sen kaasu- vaan 

superkriittisessä olomuodossa. 

 
CO2  :a superkriittisessä 
olomuodossa käytetään kofeiinin 
poistamiseksi kahvista, jotta 
saadaan kofeiinitonta kahvia. Sitä 
käytetään myös poistamaan 
vaatteisiin mennyttä maalia. 

KYSYMYKSIÄ 

 
1.     Miksi ei ole hyvä idea pumpata  CO

2 
m a a h a n  s e n  k a a s u o l o m u o d o s s a ? 

Miksi on huono idea puristaa  CO
2 

ma a h a n  s en  k i i n t eä ss ä  

o lo mu o d o s s a ? Hiilidioksidi on tiheimmillään siinä olomuodossa. 

2.    Mieti kaasun, nesteen ja superkriittisen nesteen ominaisuuksia . Täydennä alla oleva 

taulukko. Mieti viskositeetin kohdalla mitä opit öljy-osiossa; viskositeetti kertoo siitä 
kuinka ’siirappista’ aine on. 

 

Ominaisuuksia Kaasu Neste Superkriittinen 

Viskositeetti (korkea/matala)    

Kuinka paljon vie tilaa 

(paljon/vähän) 

   

Kiehumispiste tai lämpötila 

(korkea/matala) 

   

3.   Superkriittistä CO
2 

:a voidaan käyttää liuottimena. Keksi joukko hyödyllisiä 

käyttötapoja CO
2 

:n käytölle liuottimena. Ota huomioon, että superkriittisessä 

hiilidioksidissa jonkin hajottaminen ja sen päästäminen ulkoilmaan aiheuttaa 

hiilidioksidin haihtumisen ja muuttumisen tavalliseksi kaasuksi . 
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Varastointi ja turvallisuus 

3.4 

 
 

Varastointi  

Kolmas haaste teknisille asiantuntijoille oli 

hiilidioksidin varastoiminen maan alle. 

Varastointi tapahtuu syvällä maan kerrostumissa, 

joita suojaavat läpipääsemättömät ”kannet”  

(päällyskallio). Näistä paikoista on joskus 

löytynyt maakaasua ja öljyä, kuten luit 

öljyntuotannosta kertovassa kappaleessa. Kun 

kaikki kaasu ja öljy on pumpattu pois, kentästä 

tulee sopivaa hiilidioksidin varastointiin . 

 

 
Kompressori laittaa 

lisäpainetta CO
2
:iin 

 

 Injektiokaivo vie 

CO
2
:n syvälle maan 

alle 
 

Observointikaivo 

sisältää CO
2
 -

mittauslaitteita

Kaaviokuvasta näet miten CO2  pumpataan maan 

alle. Yleisesti ottaen varastointiin sopivat maan 

kerrostumat löytyvät noin kahden kilometrin 

syvyydestä. 

Teknisten asiantuntijoiden tehtävä oli varastoida 

CO2  mahdollisimman turvallisesti. Sitä varten 

piti suorittaa kaikenlaisia mittauksia. Miltä 

kaasukenttäkerros näyttää? Kuinka paljon CO2  

voidaan varastoida sellaiseen? Kaasukentät 

sijaitsevat aina läpipääsemättömän kerroksen 

alla. Mittauksia tehdessä pitää myös varmistaa, 

että päällyskalliossa ei ole hiusmurtumia, ettei 

hiilidioksidin ole mahdollista paeta. 

Kun CO2  on pumpattu maan alle, vuosien 

kuluessa se hajoaa pohjaveteen, mikä ei ole 

yhteydessä mataliin pohjavesikerrostumiin. 

Joissain kerrostumissa CO2  voi myös reagoida 

hyvin hitaasti osan kalliosta kanssa. Siitä tulee 

silloin mineralisoitunutta, eli.: CO2  muodostaa 

yhdisteitä toisten molekyylien kanssa, minkä 

seurauksena CO2 muuttuu kiinteäksi. 

  

 
Näistä  kuvi s ta  näkee  mi ten  se ismi s tä  

da ta  prosesso imal la  saadaan a ikaan  

t ie tokonemal l i  kaasukentästä .  Kuvasta  

o ikea l la  näkee ,  e t t ä  kaa sukent tä  vo i  

näyt tää  i t se  a s iassa  a ika  roso ise l ta .  

Tuol la i seen  ro so iseen  maanala iseen  

ken t tään  CO 2  pumpataan  sen  

superkri i t t i ses sä  t i lassa .  

Se  täy t tää  vähi te l len  koko  ken tän ,  

kunnes  e i  o le  enää  ä  t i laa .  

Teknise t  a s ian tunt i ja t  vo iva t  käyt tää  

tä l la is ia  t ie to ja  la sk iessaan  pal jonko  

CO 2  :a  vo idaan pumpata   

kaasukent tään . 

Kaasumainen  CO2 kuljetetaan 

maanalaista putkea pitkin 

Kompressori 

kompressoi CO2 

CO2 –

sivutuotteiden 

talteen otto 

CO2 -

mittauslaitteita 

Vetytehdas 

 

 
Tästä kaaviosta näet mitä vaiheita hiilidioksidin varastoimisessa maan alle on ja kuinka syvälle 

se pitää tehdä. 

CO2 suljetaan 
tyhjän kaasukentän 
huokoisiin kiviin 

Suojakerros savea 
estää hiilidioksidia 

pakenemasta 
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Kaasukentätä eivät ole ainoita tapoja varastoida 

hiilidioksidia – myös syvällä maan alla olevat 

suolavettä sisältävät kerrostumat  sopivat. Alla on 

lista kerrostumista, joihin hiilidioksidia voidaan 

varastoida. 

 
CO2  voidaan varastoida neljään eri maakerrostumaan 
1.    Tyhjennettyihin kaasu- ja öljykenttiin. 

2.    Maakerroksiin, joissa on suolavettä (saline 

aquifer) 

3.    Hiilikerrostumiin, jotka eivät sovellu kaivostoimintaan 

(liian kaukana maan alla siihen.)     

4.    Kaasu- tai öljykenttiä, joissa CO2  injektoidaan 

maakaasun tai öljyn talteen ottamiseksi nopeasti.   
 

 
Kuvasta yllä näet neljä eri tapaa varastoida hiilidioksidia. 

 
 

MUISTIINPANOJA 
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-O N G E L M A A N 3.5 
Kolmas avainkysymys: 
turvallisuus ja yhteiskunta 

 
 

Olet tähän mennessä oppinut, että kaasu- ja 

öljykentät ympäri maailman pitävät sisällään tärkeää 

päällyskalliota. Vuosien kuluessa kaupunkeja on 

myös rakennettu monien sellaisten päälle. Nämä 

kaupungit ovat päällyskallion päällä. 

Monia tällaisia löytyy esim. Alankomaista. 

Esimerkiksi Barendrechtissa Rotterdamin 

lähellä. Kerran oli suunnitelma toteuttaa CO
2  

-

varastointiprojekti ‘tyhjään’ maakaasukenttään 

Barendrechtin alle. 

Kaasukentän yläpuolella asuvia projekti 

huolestutti suuresti. Toisaalta heitä huolestutti, 

että hiilidioksidin varastoiminen heidän kotiensa 

alle laskisi heidän talojensa arvoa. Toisaalta he 

olivat huolestuneita siitä, että jos kaasukentällä 

tapahtuisi vuoto, CO
2  

voisi tukehduttaa heidät. 

Asukkaiden protesti vaikutti suuresti päätökseen 

projektista. Kysymyksiä esitettiin jopa Hollannin 

parlamentissa. Lopulta projekti hylättiin ja muita 

kohteita tutkittiin varastoimiselle.  

 CO
2  
-varastoinnin suurimmat riskit ovat: 

 CO2  -varastointi voi heikentää 

maaperää, lisäten seismisen 

aktiivisuuden määrää (maanjäristyksiä). 

 Injektiokaivon räjähtäminen. 

 Vuoto päällyskalliossa, minkä seurauksena 

CO
2  

voisi vuota ja ylöspäin ja vähitellen 

paeta maan pinnan läpi. 

 
Riskejä minimoivia tekijöitä pitää myös 

pohtia: 

 
 
 
 
 
 
 

 
KYSYMYKSIÄ

Turvallisen CO2  s-varastoinnin puoltavat 
tekijät 

 Maakaasu- ja öljykenttien sekä 

päällyskallion huolellinen 

kartoittaminen. 

 Tiettyyn pisteeseen asti CCS palauttaa 

paineen siihen, mitä se oli ennen maakaasun 

pumppaamista. Tämä rajoittaa maaperän 

eroosiota. 

 Rajoittaa etäisyyttä, minkä hiilidioksidia 

kuljetetaan voimalalta maakaasukentälle. 

 
Päätöksen tekemisestä CO2  -:n varastoimisesta 

asuinalueen alle on hyvin vaikea. Siinä pakotetaan 

asukkaiden kontolle jotakin, josta he eivät suoraan 

hyödy. Vai hyötyvätkö? Loppujen lopuksi CO2  -

päästöjen vähentämisen pitää auttaa 

kasvihuoneilmiön torjumisessa. Ja siitä me kaikki 

hyödymme. 

 
Kun uusi teknologia – kuten CCS  - 

julkistetaan, seurauksena voi olla rajuja 

reaktioita. Ihmiset pelkäävät usein 

tuntematonta. Pelot perustuvat teknologian 

 fallibiliteettiin. Tällä tarkoitamme kaikkea sitä, 

mikä voi mennä pieleen. Jotta voi ymmärtää miten 

se olisi CCS:n kohdalla, meidän täytyy ensin 

ymmärtää mikä voisi mennä vikaan. 

 
 
CO2  

JA TURVALLISUUS 
Joukko turvallisuusvaatimuksia täytyy 
täyttää liittyen hiilidioksidin talteen 
ottoon ja varastointiin. Yhdistyneissä 
arabiemiraateisssa oli eräs 
suunnitelma CO2  

-kaasuputken 
asentamiseksi moottoritien viereen. 
Turvallisuusinsinöörien mielestä se oli 
kuitenkin huono ajatus. Pahimmassa 
tapauksessa – jos putki repeäisi – CO2  

-kaasu voisi karata putkesta ja 
pysäyttää autojen moottoreita. 
Seurauksena voisi olla suuria 
liikenneonnettomuuksia. Suunnitelma 
asentaa putki moottoritien viereen 
hylättiin. 

1. Miksiköhän autojen moottorit pysähtyvät joutuessaan kosketuksiin hiilidioksidin 

kanssa? Millaista ainetta auto tarvitsee toimiakseen? 

2. Mieti kahta muuta paikkaa mihin ei voisi laittaa putkea hiilidioksidin kuljettamista 

varten. Sitten kahta paikkaa, minne sellainen sopisi. 

3.   Paritehtävä. Tämä on roolipeli. Toinen teistä on CCS-projektin tekninen 

asiantuntija ja toinen toimii vastustajana. Kirjoittakaa keskustelunne lopuksi ylös 

päätöksenne. Yrittäkää vakuuttaa toisenne argumentoimalla. Valmistelkaa 

roolipelinne etsimällä internetistä tietoa ‘CO2 capture and storage issue map’ -

hakusanoilla. 

4.   Haluaisitko itse asua muualla kuin missä CCS olisi meneillään? Perustele 

vastauksesi muutamalla lauseella 

5.   Internet-tehtävä. Tutkikaa hiilidioksidin varastoinnin riskeistä kertovaa taulukkoa. 

Tutkikaa jokaisesta riskistä verkosta, että mitkä riskin vaarat oikein ovat. 
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Neljäs avainkysymys: 
lukuja ja ennusteita 

 
Nyt kun olet lukenut kaikista riskeistä ja muusta mitä 

CCS-teknologian käyttöön ottamiseen liittyy, voit 

kysyä itseltäsi: miksi emme tee suurta muutosta 

kestävään energian käyttöön, josta ei aiheutuisi 

hiilidioksidipäästöjä, jolloin meidän ei tarvitsisi 

käyttää CCS:ää? 

Vastaus on hyvin monimutkainen ja siihen 

löytyy osittain vastaus osiossamme 

energiaskenaarioista. Jos haluamme tehdä 

suuren siirtymän uusiutuviin energialähteisiin, 

meidän pitää ottaa isoja askeleita, sellaisia jotka 

voivat osoittautua liian isoiksi. Ihmisten, 

maiden ja järjestöjen pitää muuttua. Kaikkein 

tärkein asia on sen ymmärtäminen, että 

ilmastonmuutosongelma on maailmanlaajuinen ja 

että kaikkien pitää ymmärtää olevansa osallinen 

siihen. Lisäksi pitää ymmärtää, että sinäkin voit 

tehdä sille jotakin: voit auttaa muutosta! 

 

CCS-vaikutus 
 

 
CO

2  
-päästöt (gigatonnia/vuosi) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Mennyt 
aika 

 
 
 
 
 
 

 
Kukin 

huolehtii 

itsestään 
 

Yhdessä 

olemme 

vahvempia – 

ilman CCS 

 
Yhdessä 

olemme 

vahvempia 

Ennen kuin tämä muutos tulee todelliseksi, CCS on 

askel oikeaan suuntaan. Sitä voidaan käyttää lyhyen 

tähtäimen ratkaisuna CO
2 
e-päästöjen 

vähentämiseen. 

 
Kaaviosta näet skenaarioita, joista luit 

energiaskenaarioissa. Vihreä viiva esittää 

‘kukin hoitaa itsensä’ –skenaariota, punainen 

viiva ‘yhdessä olemme vahvempia’ –

skenaariota ja sininen viiva ‘yhdessä 

olemme vahvempia - ilman CCS-

teknologiaa’ -skenaariota. Kaaviosta näet 

kullekin skenaariolle ennustetut 

hiilidioksidipäästöt. CO2 e-päästöt kasvavat 

nopeimmin ‘kukin huolehtii itsestään’ -

skenaariossa. Kaaviosta näet myös kuinka tärkeä 

CCS on hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä; 

merkittävästi enemmän hiilidioksidia pääsee 

ilmaan ‘yhdessä olemme vahvempia’ -

skenaariossa. 

Ennusteiden mukaan Euroopan unioni tulee 

päästämään ilmoille 4.2 gigatonnia CO
2 

vuodessa (gigatonni = 1,000,000,000,000 kg) 

vuoteen 2030 mennessä. Uskomaton määrä! Jos 

CCS weolisi laajalti käytössä EU:ssa, 

saisimme talteen 0.4 gigatonnia CO
2 
joka 

vuosi. Melkein 10 prosenttia. Tämä teknologia 

valaa siten toivoa hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi. 

 

 

 

 

CCS-teknologian haitta on se, että sähkövoimaloista 

tarvitaan 20-30 prosenttia enemmän energiaa 

hiilidioksidin varastoimiseksi. Riippumatta siitä 

kuinka paljon työtä tehdään teknologian 

parantamiseksi hiilidioksidin talteen 

ottamiseksi. Samaan aikaan sähkövoimaloista tulee 

kalliimpia rakentaa, koska CCS -asennukset ovat 

hyvin kalliita. Joten rahaa tarvitaan sekä maiden 

hallituksilta että yrityksiltä, jotta CCS-teknologia 

saadaan esiin. Teknologisia ratkaisuja pitää myös 

kehittää CCS:n tekemiseksi yhä 

tehokkaammaksi. Jokainen askel kohti 

kestävämpää tulevaisuutta pitää ottaa. Ilmasto-

ongelmaan ja kolmeen kehitysaskeleeseen ei ole yhtä 

ainoaa ratkaisua. 

 
KYSYMYKSIÄ 

 
1.     Voiko CCS mielestäsi edistää kestävämmän tulevaisuuden tulemista? Kerro kaksi 

esimerkkiä puolesta ja kaksi vastaan. 

2.    Onko hiilidioksidin varastoimisessa käytettävä suuri energiamäärä mielestäsi vasta-

argumentti CCS:ä vastaan? Selitä vastauksesi. 

3.   Vuonna 2009 Alankomaat kuluttivat 3,262 PJ (Petajoulea) energiaa. Etsi tietoa siitä, 

kuinka paljon energiaa petajoule on. Kuvittele 1,200 PJ energiaa yhdistäminen 

CCS :ään kuluttamalla energiaa lisää 25 prosenttia (ennen CCS:ää). Mikä olisi 

ollut kokonaiskulutus? 

4.   Monet CCS-teknologian vastustajat ovat sitä mieltä, että siinä taistellaan vain oireita 

vastaan, ei tautia. Eräs esimerkki oireiden vastustamisesta ovat särkylääkkeet. Otat 

esimerkiksi särkylääkkeitä pääkipuun. Särkylääke toimii kipuun, muttei poista syytä 

siihen. Kerro kahdella lauseella, miksi CCS:n vastustajat pitävät tätä teknologiaa 

vain oireita vastaan taistelemisena. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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O P E T T A J A N  O P A S  1 
 
 

 
Hyvä opettaja, 

 
Sinulla on edessäsi sarja oppitunteja, joilla 

käsitellä yhtä 2000-luvun suurimmista 

aiheista: energiahaaste. Niiden räjähtävien 

väestölisääntymisten ja kohonneiden 

vauraustasojen jälkeen mitä olemme nähneet 

maissa kuten Intia, Kiina ja Brasilia, en erg ian  

t a rve  kasvaa nopealla vauhdilla. Samaan 

aikaan fossiiliset polttoaineet kuten öljy ja 

maakaasu ovat yhä harvinaisempia ja CO
2  
-

päästöjä pitää vähentää. Nämä kolme 

kehitysaskelta – lisääntynyt kysyntä, 

vähentynyt tarjonta ja CO
2  
-päästöjen 

rajoittaminen– muodostavat punaisen langan läpi 

tämän opetusmateriaalin. 

 
It’s all about energy! –opetusmateriaalissa oppilaat 

oppivat yhteiskunnallisista kehitysaskelista, jotka piilevät 

energiahaasteen alla sekä kiinnostavista teknologioista, jota 

käytetään vastaamaan haasteeseen. 

 
Tässä opettajan oppaassa on: 

 
1)   selitys tunneista; 

2)   tiivistelmä; 

3)   mallivastauksia kunkin osion tehtäviin; 

4)   mallivastauksia kokeeseen. 

 
Selitys 

Tämän opetusmateriaalin tekivät kolme 

Alankomaiden omaan ‘Teach First’ –

o h j e l m a a n  (Eerst de Klas) osallistuneet: 

Matthijs van Vulpen, Cazimir ten Brink j a 

Simon Verwer (w w w.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Teach First) on harjoitteluvaihe, 

jossa lahjakkaat, akateemisesti koulutetut nuoret 

pääsevät tutustumaan koulutukseen ja 

yritysmaailmaan, kuten Shelliin. Shell on  

la i t tanut  osallistujat kehittämään 

opetusmateriaalia sen ydintoiminnoista. 

Opetusmateriaalin kehittäjillä oli mahdollisuus 

tavata Shellin energia-asiantuntijoita. Keskustelut 

vaikuttivat materiaaliin vahvasti. 

Tämän opetusmateriaalin päätarkoitus on 

kannustaa oppilaita opiskelemaan enemmän 

luonnontieteitä. Kohderyhmänä ovat pidemmälle 

edenneet toisen asteen opiskelijat ja yliopistoon 

tähtäävät opiskelijat. Opetusmateriaalissa 

kerrotaan paljon energiahaasteesta. 

 
Entisen Shellin johtohenkilön ja nykyisen 

hollantilaisen ‘Platform Bèta Techniek’ – 

yrityksen puheenjohtajan Jeroen van der Veerin sanoin 

useamman nuoren pitää lukea luonnontieteitä 

Alankomaiden pitämiseksi kilpailukykyisenä 

tietoyhteiskuntana. Lisäksi kaavaillaan 

erityistä roolia työelämässä oleville 

teknologista taustaa. 

 
Energiahaasteessa oppimateriaalin kokoavaksi 

teemaksi valikoimamme kolme kehitysaskelta 

voidaan tiivistää kahteen sanaan: huolestuttavaa 

ja haastavaa. Tässä materiaalissa keskitymme 

jälkimmäiseen. Avainkäsitteitä 

lähestymistavassamme ovat: inspiroivaa, 

haastavaa, henkilökohtaista ja syvälle 

pureutuvaa. 

 
Olemme varmoja, että sinä ja oppilaasi nauttivat tämän 

materiaalin kanssa työskentelemisestä! 

 
Utrecht, maaliskuu 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 
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Energiaa pidetään itsestäänselvyytenä 

länsimaissa. Niin ei kuitenkaan oikeasti ole ja 

2000-luvulla siitä tulee yhä isompi haaste. 

Taustalla on kolme suurta kehityskulkua. 

 
Nämä kolme kehityskulkua voivat vaikuttaa 

pelottavilta, mutta samalla ne haastavat meidät 

ajattelemaan mitä me voimme tehdä: 

1.    Miten voimme varmistua siitä, että kaikilla 

olisi riittävästi energiaa käytössään? 

2.    Mitä me voimme tehdä öljyn tuottamiseksi 

tehokkaammin? 

3.    Mitä me voimme tehdä CO
2  

-päästöjen 

rajoittamiseksi? 

 
Ensimmäisessä osiossa käsitellään kysymystä 

siitä, mitä valtiot, öljy- ja maakaasuyhtiöt sekä 

ympäristöjärjestöt voisivat tehdä energian reilun 

jakamisen suhteen. Pessimistinen ja optimistinen 

tulevaisuus on mallinnettu kahdessa 

potentiaalisessa skenaariossa. Fossiilisten 

polttoaineiden loppumista koskevat väitteet 

laitetaan myös suhteelliseen asiayhteyteen ja 

Greenpeacen kriittinen ääni saa hetkensä, jolloin 

nämä kaksi skenaariota, Shellin näkökulmasta, 

voidaan asettaa vastakkain. 

 
Toisessa osiossa tarkastellaan kehityskulkua, 

jolla ollaan kuluttamassa helposti saatavilla 

olevaa öljyä. Saadaksemme selville sen mitä 

voimme tehdä asialle, meidän pitää ensin pohtia 

mitä öljy oikeastaan on ja miten se voidaan 

kuluttaa loppuun. Sitten tutkimme miten öljyä 

tuotetaan tällä hetkellä. Näillä tiedoilla 

varustettuina voimme sitten pohtia miten 

saamme enemmän hyötyä öljykentistä ja miten 

voimme tuottaa öljyä hankalammissa paikoissa 

olevilta kentiltä. 

 
Osiossa kolme tutkimme ilmasto-ongelmaa CO

2  

-päästöjen kautta. Tarkastelemme innovatiivista 

teknologiaa: CO
2  

-talteen ottoa ja varastointia. 

Tämä teknologia selitetään ensin yleisellä tasolla 

ja sitten kerrotaan yksityiskohtaisemmin 

hiilidioksidin talteenoton prosessista, sen 

varastoinnista ja turvallisuusasioista sekä lopuksi 

esitetään lukuja CO
2  

-talteen otosta ja 

varastoinnista. 

Koe 

Koe- ja mallivastaukset on annettu It’s All About 

Energy -materiaalin myötä.  Koe 

kokonaisuudessaan on tarkoitettu tehtäväksi 

kurssin lopussa, kun kaikki kolme osiota on 

tehty. Kysymyksiä voi myös käyttää yksittäin 

kunkin osion lopussa, jos opettaja niin haluaa. 

 

 
 
 
 
 
Sisältö 
 
Osa 1 ENERGIAN TULEVAISUUS 
1.1  Energiaa tulee kaikesta, kaikki on energiaa; johdanto 

1.2  Skenaario 1: kukin huolehtii itsestään 

1.3  Skenaario 2: yhdessä olemme vahvempia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osa 2 ÖLJYN ETSIMINEN JA TUOTTAMINEN 

2.1  Mistä öljy tulee? 

2.2  Miten öljyä etsitään? 

2.3  Miten saamme öljyn tuotettua? 

2.4  Öljyn tulevaisuus 

 
 
 
 
 
 
 
Osa 3 RATKAISUJA CO2  -ONGELMAAN 
3.1  Teknologia ja neljä avainkysymystä 

3.2  Talteen otto 

3.3  Olomuodot 

3.4  Turvallisuus ja turvallisuus 

3.5  Turvallisuus ja yhteiskunta  

3.6  Lukuja ja ennusteita 
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1.1 Energiaa tulee kaikesta, 
energiaa on kaikkialla; 
johdanto 

 
1) Miten käyttäisit energiaa ekonomisemmin 

omassa arjessasi? Kerro kolme esimerkkiä. 

 
Hyvässä vastauksessa on esimerkkejä oman 

kuluttamiskäyttäytymisen muuttamisesta. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Voisin käyttää energiaa ekonomisemmin 

laittamalla virran pois tietokoneestani kun en 

ole huoneessani, laittamalla lisää vaatteita 

päälle enkä nostamalla lämpötilaa sekä 

olemalla suihkussa lyhyemmän aikaa. 

 
2)  Energian kysyntä, tarjonta ja 

hiilidioksidipäästöt ovat kolme termiä, joista 

puhutaan tämän materiaalin johdannossa. 

Mikä niiden kolmen termin välinen suhde 

on? 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

 

-  Loogista jatkumoa, jossa kolme 

termiä ovat suhteessa toisiinsa. 

-  Vastauksesta näkee, että oppilas 

ymmärtää kolmen kehityskulun välisen 

kausaalisen suhteen. 

-  Vastauksesta näkee, että oppilas 

ymmärtää kolmen kehityskulun olevan 

ristiriidassa keskenään. 

 
Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Näiden kolmen välisessä suhteessa on kyse 

syystä ja seurauksesta. Energian käyttö, ja 

siksi sen kysyntä, tulee kasvamaan, kun taas 

tarjonta tulee pienenemään. Tällä on 

seurauksia energian hinnalle; se tulee 

nousemaan. Lisäksi on tärkeää rajoittaa 

hiilidioksidipäästöjä, jotta maapallon 

lämpötila ei nousisi liikaa. 

 
3)  Luonnostele energian tulevaisuudelle kauhu- 

ja unelmaskenaario. 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Kauhuskenaario: oppilaan oma luova 

kuva maapallon mahdollisesta 

tuhoutumisesta fossiilisten 

polttoaineiden loppuun kulumisen 

seurauksena. 

-  Unelmaskenaario: oppilaan oma luova 

kuva eri maiden, yritysten ja 

ympäristöjärjestöjen yhteistyön 

seurauksena syntyneestä kasvusta 

uusissa teknologioissa sekä fossiilisten 

polttoaineiden että vaihtoehtoisten 

energialähteiden käytössä. 

 
4)  Vakavia toimenpiteitä voi ajatella myös 

energian säästämisessä. Jotkin näistä 

toimenpiteistä voivat kohdata 

vastustusta eettisesti väärinä, esimerkiksi 

väite: ‘Koko maapallolla pitää rajoittaa 

syntyvyyttä”.  Anna kaksi väitettä puolesta 

ja vastaan. 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia 

asioita:  

Puolesta: 

1)  Vähemmän väestöä tarkoittaisi 

todennäköisesti pienempää tarvetta 

energialle. 

2) Vähemmän väestöä tarkoittaisi 

vähemmän hiilidioksidipäästöjä. 

Vastaan: 

1)  Ihmisten pitää saada itse päättää 

montako lasta haluavat. 

2)  Mikä tahansa sellainen toimenpide on 

huono, sillä ihmiset yrittävät kiertää 

sääntöjä mahdollisesti dramaattisin 

seurauksin, kuten olemme nähneet 

Kiinassa. 

3)  Kuvittele, ettei maailmassa olisi 

lainkaan energiapulaa. Miltä maailma 

näyttäisi? 

 

Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Oppilaan oma luova kuva maailmasta, 

jossa on yltäkylläisyyttä ja 

mahdollisesti rappiokulttuuria. 

-  Ymmärrys siitä, että  

energiaylijäämällä voi olla katastrofisia 

seurauksia hiilidioksidipäästöille. 

TAI 

-  Oppilaan oma luova kuva tilanteesta, 

jossa meillä on ylimääräistä CO2 -varantoa 

neutraalissa energiamuodossa, kuten esim. 

aurinkoenergiana. Se mahdollistaisi jätteiden 

loputtoman kierrätyksen. 

 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

 

 

 

 

 

Jos energiapulaa ei olisi lainkaan, ihmiset eivät 

rajoittaisi energian käyttöään lainkaan. Jos 

energiaa olisi yli tarpeiden, sen hinta olisi 

hyvin alhainen ja ihmiset eivät koskaan 

esimerkiksi sammuttaisi sähkölaitteitaan. 

Energiaylijäämä olisi siksi katastrofinen 

ilmastolle, koska hiilidioksidia päästettäisiin 

paljon enemmän ilmaan, mikä johtaisi muun 

muassa lisääntyneisiin tulviin. 

 
1.2 Skenaario 1: kukin huolehtii 
itsestään 

 
1)  ‘Kukin huolehtii itsestään’ -skenaario 

keskittyy jokaisen maan omien etujen 

tutkimiseen. Anna kaksi argumenttia 

skenaarion puolesta ja sitä vastaan. 

 

Hyvässä vastauksessa on seuraavia 

asioita: 

Puolesta: 

1)  Maat – eli niiden hallitukset – haluavat 

ensisijaisesti pitää huolta kansalaisistaan. 

2)  Hallitukset eivät eroa tavallisista 

ihmisistä ollenkaan. Samoin kuin 

ihmisiä, hallituksia ajaa halu edistää 

niiden omia etuja. 

Vastaan: 

1)  Maiden –  eli niiden hallitusten – pitäisi 

ymmärtää, että ongelmat ovat liian 

kiireisiä, että valtiot voisivat keskittyä 

vain omien etujensa ajamiseen. 

2)  Yhteistyö edistää myös omia etuja, sillä 

sen tavoitteena on kuitenkin lopulta 

parantaa omaa tilannetta. 

 
2)  Ilmasto on epämääräinen termi. Mitä se 

tarkoittaa sinun mielestäsi? And Ja mitä 

ilmasto-ongelma oikeastaan tarkoittaa? 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Vastaus, joka osoittaa että ilmasto on 

ilmakehän keskimääräinen tila tietyllä 

alueella. ’Alue’ voi tietysti tarkoittaa 

vaikka koko maapalloa. 

-  Selitys, josta käy ilmi että ilmasto-

ongelma on yleistermi kaikenlaisille 

ongelmille, jotka liittyvät äärimmäisiin 

sääolosuhteisiin, kuten veden 

nousemiseen ja hurrikaanien 

lisääntymiseen. 

 
Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Minun mielestäni ‘ilmasto’ tarkoittaa yleisiä 

sääolosuhteita pitkän ajan kuluessa. Ongelma 

säässä on se, että tulvien, pyörremyrskyjen ja 

tsunamien määrät ovat lisääntyneet. 
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3)  Alla on kolme termiä ‘kukin huolehtii 

itsestään’ -skenaariosta. Selitä mitä 

tekemistä näillä on keskenään: talouskasvu, 

katkoksia, ilmasto-ongelma. 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Loogista jatkumoa, jossa kolme termiä 

ovat suhteessa toisiinsa. 

-  Vastauksesta näkee, että oppilas 

ymmärtää kolmen kehityskulun 

välisen kausaalisen suhteen. 

-  Vastauksesta näkee, että oppilas 

ymmärtää kolmen kehityskulun olevan 

ristiriidassa keskenään. 

 
Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Nämä kolme termiä ovat sukua toisilleen, 

koska ne ovat loogista seurausta toisistaan. 

Suurempi talouskasvu johtaa suurempaan 

energian tarpeeseen, mikä johtaa katkoksiin 

(esim. energian jakelussa), mikä taas johtaa 

yhä suurempiin ilmasto-ongelmiin. 

 
4)  Kirjoita noin kymmenen riviä pitkä puhe, 

jossa sinä poliitikon roolissa kertoisit 

nuorille energiaongelmasta. Mieti – ennen 

puheen kirjoittamista – millainen on omasta 

mielestäsi hyvä puhe. Voit esimerkiksi etsiä 

YouTubesta tunnettujen poliitikkojen tai 

viihdyttäjien puheita. Mitä he tekevät 

puheissaan hyvin? Yritä saada omaan 

puheeseesi samoja elementtejä. Olisi 

hienoa, jos luokassanne saisi pidettyä 

muutaman näistä puheista. 

 
Opettajan oman arvioon mukaan. 

 
1.3  Skenaario 2: yhdessä 

olemme vahvempia 

 
1)  ‘Yhdessä olemme vahvempia’ -skenaario 

perustuu ’tietoiseksi tulemiseen’ tai 

’ymmärtämiseen’. Mitä sillä tarkoitetaan? 

Käytä vastauksessasi termejä tietoisuus, 

yhteistyö ja kestävyys. Mitä olet niistä 

mieltä? Selitä. 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia 

asioita: 

-  Vastaus kysymykseen mitä 

ymmärtämisellä ja tietoiseksi 

tulemisella tarkoitetaan. 

-  Vastaus, jossa termit tietoisuus, 

yhteistyö ja kestävyys ymmärretään 

suhteessa toisiinsa. 

-  Vastaus kysymykseen mitä 

oppilas ajattelee tietoiseksi 

tulemisen tärkeydestä. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Mielestäni tietoisuus tarkoittaa sen 

ymmärtämistä, että paremman ympäristön 

aikaan saaminen alkaa sinusta itsestäsi. 

Energiahaasteen voittamiseksi kaikkien pitää 

ymmärtää kuinka tärkeä kestävä maailma on 

meille ja tuleville sukupolville. Lisäksi 

taistelemme saman ongelman kanssa, joten 

on parempi jos teemme sen yhdessä. Avain 

kestävämpään tulevaisuuteen piilee 

yhdistelmässä tietoisuutta ja yhteistyötä. 

 
2)  Kuvittele, että joku sanoisi sinulle: 

“Mitä tuolla kaikella on minun kanssani 

tekemistä? ”Voitko käyttää ‘Yhdessä 

olemme vahvempia’ –skenaariota  

perustana selityksellesi siitä, miksi 

energiahaasteen ratkaiseminen on 

tärkeää? 

 
Hyvässä vastauksessa on selitys siitä, miksi 

energiahaaste koskettaa meitä kaikkia. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Selittäisin sellaisille ihmisille, että 

energiahaaste on kiireinen ongelma, joka 

koskettaa kaikkia. Lisääntyvä kysyntä ja 

pienenevä tarjonta tarkoittavat sitä, että 

energiahaaste vain pahenee tulevaisuudessa. 

Ensi askel kohti reilun energian jakamisen 

maailmaa on yhdistelmä tietoa ja tietoisuutta. 

 
3)  Tekstin mukaan yhteistyön tekeminen ei ole 

helppoa. Onko sinulla sellaisesta 

kokemuksia? Mikä siinä voi olla toisinaan 

hankalaa? Mitä vinkkejä antaisit 

tehokkaaseen yhteistyöhön? 

 
Opettajan oman arvion mukaan. 

 
4)  Vaihtoehtoisista energialähteistä tulee yhä 

tärkeämpiä.  Osaatko nimetä muita 

vaihtoehtoisia energialähteitä kuin tuuli- 

ja aurinkovoiman? Mitä tiedät niistä? 

 
Opettajan oman arvion mukaan. 

 
Suuri Energiaskenaarioväittely, opettajan 

ohjeet: 

Väittelyjä voi pitää monen erilaisen 

formaatin mukaan. Internetistä löytyy paljon 

esimerkkejä. Lisätietoa luokkahuoneessa 

järjestettävien väittelyiden järjestämisestä 

löytyy esim. seuraavilta sivustoilta: 

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_

XKGfE 

http://www.debateable.org/ 

Energiahaasteen kanssa on painimassa useita 

tahoja, toiset samoilla ja toiset eri 

kiinnostuksen kohteilla. Näistä neljä 

tärkeintä ovat valtiot, energiayhtiöt, 

ympäristöjärjestöt ja kansalaiset. Väittelyn 

tason nostamiseksi korkeammalle tasolle on 

parempi, jos oppilaat ovat valmistautuneet 

väittelyyn ennalta. Se voi tarkoittaa niin 

muotoa kuin sisältöäkin. 

Mitä sisältöön tulee, oppilaat voivat tutkia 

internetistä tietoja, jotta voivat paremmin 

esitellä kantojaan väittelyssä. Mitä muotoon 

tulee, sille voidaan uhrata aika 

luokkahuoneessa, harjoitellen erilaisia 

väittelytekniikoita. 

Väittelyä kannattaa johtaa erikseen valittu 

johtaja (mielellään oppilas) ja väittelyä 

arvostella paneeli (ryhmä oppilaita). 

Opettajan rooli väittelyssä on olla taustalla. 

Teoriassa oppilaiden pitäisi pystyä hoitamaan 

väittely itse. Jos jostakin syystä väittely ei 

etene hyvin – oppilaat eivät esimerkiksi 

odota vuoroaan – kannattaa opettajana ohjata 

heitä oikeaan suuntaan nopeasti ja 

tehokkaasti. 

 
Suosittelemme, että järjestätte osion 2 tehtävät 

tehtäväksi pareittain. 

 

2.1 Mistä öljy tulee? 

 
Tehtävä 1 

Maan liikkuvissa kerrostumissa 

lämpötila voi olla toisinaan todella 

korkea. Keksitkö miksi lämpötila voi 

kasvaa sillä tavalla? 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

 

-   Maan kerrostumat voivat liikkua 

myös alaspäin, lähemmäs maan 

ydintä. 

-  Lämpötila on korkeampi lähempänä 

maan ydintä. 

 
Tehtävä 2 

-  Kallio, jossa on paljon huokosia, mutta ne 

eivät ole yhteydessä toisiinsa on/ei ole 

läpäisevää. 

-  Jos öljyllä on korkeampi/alhaisempi 

viskositeetti kuin vedellä, öljy valuu 

läpäisevän kallion läpi hankalammin kuin 

vesi. 

-  Jos läpäisevä maakerrostuma sisältää sekä 

öljyä että, ajan kuluessa öljy kerääntyy 

veden yläpuolelle/alapuolelle. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/


 

M A L L I V A S T A U K S I A  T E H T Ä V I I N  5 
 
 

Vastaukset: 

-  Ei ole 

-  Korkeampi 

-  Alapuolelle 

 
2.2  Miten etsimme öljyä? 

 
Tehtävä 1 

Poikkileikkauskuvassa maan pinnasta näet, 

että maan kerrostumat koostuvat eri 

materiaaleista. Hiiltä löytyy vain alimmasta. 

Miksei hiiltä löydy ylimmistä kerrostumista? 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia 

asioita. 

-  Kuten öljy, hiili on fossiilinen 

polttoaine ja on muodostunut 

hiilivedystä. 

Öljyn tavoin ne muodostuvat 

orgaanisen materiaalin jäänteistä. 

Orgaaninen materiaali on peräisin 

kivihiilikaudelta. 

-  Orgaaninen materiaali muuntuu 

fossiilisiksi polttoaineiksi kovassa 

paineessa, korkeassa lämpötilassa ja 

pitkän ajan kuluessa.  Kova paine ja 

korkea lämpötila ovat pitkälti syypäitä 

niiden yläpuolella oleviin 

maakerrostumiin. 

-  Ylimmät maakerrostumat ovat vielä 

liian nuoria. Orgaanisella materiaalilla 

ei ole ollut aikaa muuntua hiileksi. 

 
2.3  Miten saamme öljyä 

maaperästä? 

 
Tehtävä 1 

Yhden kaivon poraaminen maksaa 

keskimäärin 20 miljoonaa euroa. Nykyään 

yksi neljästä porausoperaatiosta onnistuu. 

Kun yhdestä öljytynnyristä (159 litraa) saa  

60 euroa, laske montako tynnyrillistä pitää 

myydä ennen kuin edes poraamiskulut on 

katettu. 

Vastaus: 

-  Onnistuneen poraamisen kulut 

keskimäärin 4 x (20 x 106) = EUR 80 x 
106. 

-  Keskimäärin 80 x 106  / 60 = 1,33 x 106 

tynnyriä pitää myydä ennen kuin 

poraamiskulut on katettu. 

 
Tehtävä 2 

Keksi syy sille miksi suojaus on kapeampi 

alaosassa porausreikää kuin yläosassa. 

Vihje: putki, jonka halkaisija on pieni, kestää 

paljon enemmän kuin laajan halkaisijan 

putki! 

Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Suojaus on periaatteessa yksi putki. 

Pienen halkaisijan omaava putki kestää 

siten suurempaa painetta kuin laajan 

halkaisijan putki. 

-  Maanpinnan alla on suurempi paine 

kuin pinnalla. Suojaukset pitää siksi 

laittaa syvälle maan alle, ja siksi niiden 

pitää kestää kovaa painetta. 

 
Tehtävä 3 

Porausreikä, porausputki, poranterä, 

suojaus, muta, seisminen tutkimus: tarpeeksi 

ajamaan hulluksi! Muistatko mitä ne kaikki 

tarkoittavat? Kirjoita kaikki termit ylös ja 

kuvaile omin sanoin mitä ne tarkoittavat. 

 
Hyvässä vastauksessa on seuraavia asioita: 

- Porausreikä: öljyn tai maakaasun 

saamiseksi pinnalle maahan porattava 

reikä. Sanotaan myös kaivoksi. 

- Porausputki: koostuu monesta putkesta, 

jotka ruuvataan yhteen. Putket ovat 

keskimäärin kymmenen metriä pitkiä. 

Poranterä asennetaan porausputken päähän. 

-  Poranterä: poranterä poraa kallion läpi. 

Tavallaan poranterää voi verrata 

tavalliseen sähköporaan. Erilaisia 

poranteriä voidaan käyttää 

erityyppisiin kiviaineksiin. 

-  Suojaus: metalliputki, joka estää 

porausreikää sortumasta. Öljy virtaa 

lopulta pinnalle suojauksen läpi. 

Suojaus sementoidaan paikalleen. 

-  Muta: porausneste, jota pumpataan alas 

porausoperaatioissa. Muta pitää myös 

poranterän viileänä ja tasapainottaa 

öljynpainetta ylöspäin. 

-  Seisminen tutkimus: seisminen tutkimus 

mahdollistaa maan pinnan 

kartoittamisen. Se tehdään lähettämällä 

ääniaaltoja maan alle, yleensä 

värähtelevillä levyillä kuorma-autojen 

takaa. Räjähteitä voidaan myös käyttää. 

Merellä voimakkaat ilmavirtaukset 

luovat ääniaaltoja. Heijastuneet 

ääniaallot äänitetään geofoneilla ja 

käsitellään tietokoneilla. 

Tehtävä 4 

Aineen tiheys kertoo sen massan (esimerkiksi 

kuinka monta kilogrammaa sen massa on), 

jos sinulla on ainetta esim. 1 m3. 

Tiheyden yksikkö on siten kg/m3. 

Tämä tarkoittaa, että 1 m3 vettä on 

massaltaan noin 1,000 kg. Siten veden tiheys 

on 1,000 kg/m3. 

Jotta voidaan hallita 350 barin suuruista 

(öljyn)painetta, tarvitaan vastapaine 

nestepatsaasta (tiheydeltään 1,000 kg/m3), 

joka on lähes 3,500 metriä korkea. Laske 

montako m3 vettä tarvitaan, olettaen että 

porausreiän keskimääräinen pinta-ala on 0.10 

m2. (Tässä teoreettisessa tapauksessa 

porausnesteessä on vain vettä). 

Vihje: porausreiän sisältö on sama kuin 

porausreiän poikkileikkauksen pinta-al kertaa 

sen korkeus! 

 
Vastaus: 

Tarvittava vesimäärä:3,500 m x 0.1 m2 =350 m3 

* Huomaa: 3,500 m on suunnilleen 

keksimääräisen kokoinen porausreikä. 

 
Tehtävä 5 

a.  Mistä muta pitäisi olla tehty, jos veden tiheys 

on liian alhainen? Vihje: mitä ‘muta’ 

tarkoittaa? 

b.  Kuvittele saavasi selville, että käyttämäsi 

mudan tiheys on vieläkin liian alhainen. 

Miten voisit nopeasti muuttaa tiheyttä 

pitääksesi paineen öljylähteessä 

hallinnassa? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Halvin vaihtoehto on käyttää 

eräänlaista mutaa: Tai: vettä, jossa 

on jotain hyvin siihen liukenevaa 

ainetta, joka parantaa sen tiheyttä. 

-  Veden pumppaaminen mutaan 

vähentää sen tiheyttä. 

-  Kiinteämpien aineiden 

pumppaaminen mutaan kasvattaa sen 

tiheyttä. 
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Tehtävä 6 

Kuvittele olevasi kaivosinsinööri 

porauslautalla Pohjanmerellä. Olet 

löytänyt mukavan ison öljylähteen ja 

päässyt tarvittavaan syvyyteen. Nyt pitää 

ankkuroida porausreikä. Olet laskenut 

kuinka paljon sementtiä tarvitaan. Sitten 

saat selville, että sementtiä on liian vähän 

ja sen pumppaaminen porausreikään on 

jo aloitettu. Miten voit pelastaa tilanteen, 

että poraamista ei olisi tehty turhaan? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Jos kaivoon pumpataan liian vähän 

sementtiä, osaa kaivosta on mahdotonta 

ankkuroida. 

-  Jos osaa kaivosta ei ankkuroida, se 

voi romahtaa. 

-  Jos sementtiä on liian vähän, kaivossa 

jo oleva sementti pitää pumpata pois. 

Sementtiä ei voi lisätä myöhemmin, 

koska kun se on kovettunut, sitä ei ovi 

enää pumpata kaivon läpi. 

 
Tehtävä 7 

Etsi internetistä eri tapoja porata öljyä. Valitse 

YKSI tapa (esimerkiksi poraaminen Jack-

Upilla, puoliksi veteen upotettavalla syvän 

meren porauslautalla, tms..) ja tutki saatko 

vastattua seuraaviin kysymyksiin: 

* Miten pääsisit lautalle (miten lautta 

toimii)? 

* Kuinka syvältä lautta voi porata? 

* Missä lauttasi on tällä hetkellä? 

* Miten lauttasi pysyy paikallaan? 

 

Esitä vastauksesi selkeästi ja siististi ja 

esittele löytösi luokalle. 

Yritä vakuuttaa luokkatoverisi, että sinun 

tapasi öljyn poraamiseen on paras! 

 
Opettajan oman arvion mukaan. 

2.4  Öljyn tulevaisuus 

 
Tehtävä 1 

Öljyntuotannossa puhutaan tuotettujen 

öljytynnyreiden määrästä. Öljyn hinta 

sanotaan myös tynnyriä kohden. Yksi tynnyri 

on suunnilleen 159 litraa. Noin 85 miljoonaa 

tynnyriä öljyä tuotettiin joka päivä vuonna 

2008. 

 
On vaikea kuvitella kuinka paljon 85 miljoonaa 

tynnyriä oikein on. Jotta hahmottaisi vähän 

tuollaisia isoja määriä, niitä usein verrataan 

olympialaismitat täyttäviin uima-altaisiin, jotka 

ovat50m kertaa 25m kertaa 2m -kokoisia. 

a.  Laske montako uima-altaallista öljyä 

tuotettiin vuonna 2008. 

b.  Kuvittele, että älykäs öljyn tuottaminen 

tarkoittaa 5 prosentin lisämäärää öljyä 

tuotettuna. Kuinka monta altaallista öljyä 

lisää se tarkoittaisi per päivä? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

a. 

-  Laskussa käytettävä uima-allas on 50m 

x 25m x 2m = 2,500m3. 

-  2,500m3 on 2.5 miljoonaa litraa. 

-  85 miljoonaa tynnyriä on 85 x 159 x 

106  / 2.5 x 106, noin 5,400 

uima-altaallista.  

b. 

-  Älykäs tuotanto lisää 5% per päivä 

54,000 uima-altaalliseen. Se on 

yhteensä 2,700 uima-altaallista. 

 
Tehtävä 2 

Kuten olet oppinut, öljyä ei riitä 

loputtomiin. Viime aikoina öljyä on 

löydetty yhä enemmän 

‘odottamattomista’ paikoista, kuten 

Kanadan öljyhiekkakentiltä. Ne ovat 

lähellä maan pintaa ja niihin päästään 

käsiksi. Vaikuttaa siltä, että nämä 

vaihtoehtoiset kentät sisältävät yhtä 

paljon öljyä kuin kaikki ’tavalliset’ 

öljykentät yhteensä, jotka ovat syvällä 

maan pinnan alla. Do Uskotko tämän 

vaihtoehtoisen öljynkin tuottamisen 

olevan positiivista kehitystä? Selitä 

miksi / miksi ei. 

 
Sitten vertaa vastaustasi luokkatovereidesi 

kanssa: mitä mieltä he ovat? Pitäkää 

väittely älkääkä unohtako TINAa (Ei Ole 

Vaihtoehtoja) ja TANIAa (Ei Ole 

Ideaalivastauksia). 

Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Joitakin argumentteja Kanadan 

öljyhiekkakenttien hyödyntämistä 

vastaan ovat: sillä on suuri vaikutus 

ympäristöön; raha voidaan paremmin 

käyttää sijoituksiin kestävän energian 

tuotantoon; lisääntynyt öljyn kulutus 

lisää CO2  e-päästöjä. 

-  Joitakin argumentteja Kanadan 

öljykenttien hyödyntämisen puolesta ovat: 

pystymme vastaamaan energian 

kysyntään; öljyn hinta voi laskea 

toiminnan seurauksena; tulevat 

teknologiat tehostavat prosesseja (kuten 

CO2-talteen otto). 

-  Lisätietoa saat osoitteesta: 

www.capp.ca 

 
3.2  Talteen otto 
 
1)        Onko mielestäsi mahdollista poistaa CO2 

ilmakehästä? Olisiko siinä mitään järkeä? 

Vihje: Mieti esimerkiksi sitä, kuinka paljon 

hiilidioksidia ilmakehässä on 

tilavuusyksiköitä kohti. 

 

Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Ei ole järkeä ottaa talteen 

tavallista ilmaa. 

-  Tavallisessa ilmassa on hiilidioksidia 
0.03%. 

-  On kallista ottaa talteen suuria määriä 

ilmaa. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

On hyvin kallista ottaa ilmaa talteen CO2 -

ilmastointilaitoksissa. Hiilidioksidin 

konsentraatio ilmassa on niin pieni, että vain 

pieni prosenttiosuus CO2:sta voidaan erottaa 

ilmasta. 

Siksi ei ole järkeä poistaa CO2  :a 

ilmakehästä. 

 

2)  CO
2 

otetaan talteen kovassa paineessa ja 

suurissa lämpötiloissa. Tekeekö se 

mielestäsi CO
2 
-talteen otosta kallista? 

Miten tekisit CO
2 
-talteen otosta 

halvempaa? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  On kallista ottaa talteen CO2:a. 

-  Tarvitaan paljon energiaa saamaan 

aineita kovan paineen alle. Energia 

maksaa. 

-  Amiini-soluution tehokkuutta voidaan 

parantaa. Jos se toimii vähemmän 

ääriolsouhteissa (kova paine ja 

lämpötila), prosessista saadaan 

tehokkaampi. 

http://www.capp.ca/


 

M A L L I V A S T A U K S I A  T E H T Ä V I I N    7 
 
 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

CO2  -talteen otto on hyvin kallista, koska 

pitää käyttää paljon energiaa aineiden 

saamiseksi korkeaan lämpötilaan ja korkean 

paineen alle. Jos ei ole enää tarpeen 

lämmittää järjestelmää niin korkeaan 

lämpötilaan ja saada sitä korkean paineen 

alle, prosessia saadaan tehostettua. 

 
3)  Amiineja käytetään hiilidioksidin talteen 

otossa. Amiinit toimivat katalysteinä. Mitä 

katalystit ovat? Etsi termi internetistä. Miksi 

on tärkeää, että kaasusekoitus kulkee 

mahdollisimman puhtaana katalystien läpi 

osittaisen palamisen jälkeen? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Katalysti on aine, joka ei kulu reaktion 

osana, mutta joka kiihdyttää reaktiota  

(joka vähentää reaktion 

aikaansaamiseksi tarvittavan energian 

määrää). 

-  Jos muita aineita (NOx) kulkee 

katalystien läpi, esimerkiksi, ne voivat 

vaurioittaa katalystiä tai reagoida sen 

kanssa. 

-  On tärkeää, että muita aineita kuin 

hiilidioksidia ei ole läsnä 

reaktiovirrassa, jotta mitään vaurioita ei 

aiheudu katalysteille ja tuotantovirta 

pysyy jatkuvana. 

 

3.3  Olomuoto 

 
1) Miksi ei ole hyvä idea pumpata CO

2
:a 

maahan sen kaasuolomuodossa? 

Miksi on huono idea kompressoida CO
2
:a 

maahan sen kiinteässä olomuodossa? 

Hiilidioksidin tiheys on kuitenkin 

suurimmillaan tässä olomuodossa. 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Ei olisi hyvä idea pumpata CO2:a 

maahan sen kaasumuodossa, koska 

sen tiheys on pieni. Kaasu vie paljon 

tilaa. Tämä on ongelma, kun tila 

maan alla on rajallista. 

-  Kiinteä aine ei virtaa ja siksi sitä on 

mahdotonta saada maan alle. Vaikka on 

totta että kiinteällä aineella on korkea 

tiheys sitä on mahdotonta kuljettaa 

maan alle. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

CO2:a kiinteässä olomuodossa voidaan verrata 

jäähän. Jäätä on vaikea kuljettaa eikä se virtaa 

maan läpi ja jakaudu pieniin onkaloihin 

maaperässä. Kaasulla on hyvin alhainen tiheys. 

Suhteellisen vähän kaasua varastoitaisiin maan 

alle tässä olomuodossa, missä ei ole järkeä kun 

tilaa on rajallisesti. 

 
2)  Mieti kaasun, nesteen ja superkriittisen 

nesteen ominaisuuksia. Täydennä alla oleva 

taulukko. Mieti viskositeetin kohdalla mitä 

opit osiossa öljystä; viskositeetti kertoo siitä 

kuinka ‘siirappista’ jokin aine on. 
 

 
 

3)  Superkriittistä CO
2 

:a voidaan käyttää 

liuottimena. Keksi joukko hyödyllisiä 

käyttötarkoituksia hiilidioksidille 

liuottimena. Muista, että jos liuotat jotakin 

superkriittisessä hiilidioksidissa ja päästät 

sen sitten ilmaan, CO
2 
haihtuu normaalina 

kaasuna. 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Hiusvärispraytä voidaan helposti liuottaa 

CO2:ssa. Kun väriainetta laitetaan sitten 

hiuksiin, ei tarvita vettä värjäämiseen. 

-  Kynsilakkaa voidaan spreijata, 

jos se on liuotettu 

hiilidioksidissa. 

Ominaisuuksia  Kaasu  Neste  Superkriittinen 

Viskositeetti (korkea/matala) matala  korkea  matala   

vie paljon t i l a a  (paljon/vähän)  paljon  vähän  vähän 

Kiehumispiste/lämpötila (korkea/matala) matala  korkea  korkea 
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3.5  Turvallisuus ja yhteiskunta 

 
1) Mitä luulet, miksi autojen moottorit 

pysähtyvät kun ne tulevat kosketuksiin 

hiilidioksidin kanssa? Mitä auto tarvitsee 

toimiakseen? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Autoissa on polttomoottori. 

-  Polttomoottorit tarvitsevat happea 

toimiakseen. 

-  CO2  on raskas kaasu, joka jatkaa 

’leijumista’ maassa. 

-  CO2  syrjäyttää hapen moottorista, 

jolloin moottori pysähtyy. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

Autossa on polttomoottori. Jotta 

palamisreaktio tapahtuisi, tarvitaan 

ainakin happea. Hiilidioksidia ei voi 

käyttää palamiseen ja siten se 

pysäyttää palamisreaktion. 

 
2)  Keksi kaksi muuta paikkaa mihin ei olisi hyvä 

laittaa putkea hiilidioksidin kuljettamiseen. 

Keksi myös kaksi paikkaa mihin olisi hyvä 

laittaa putki. 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Epäsopivia paikkoja: 

kaupunkialueet, moottoritiet, 

lentokentät, maan alla 

metrotunnelit. 

-  Sopivia paikkoja: metsät, maaseudut, 

maan alle, veden alle. 

 
3)  Työskentele parin kanssa. Tämä on 

roolipeli. Toinen teistä on tekninen 

asiantuntija CCS–projektissa ja toinen 

vastustaja. Äänittäkää keskustelunne lopuksi 

keskustelunne lopputulos. Yrittäkää 

vakuuttaa toisenne argumentoimalla. 

Valmistaudu roolipeliä varten etsimällä 

internetistä tietoa hakusanoilla ‘CO2 

capture and storage arguments’. 

Opettajalle: 

Anna oppilaiden käyttää ongelmakaaviota. 

Loppupäätöksenä tulisi olla reflektio 

argumenteista, jotka löytyvät 

ongelmakaaviosta. Oppilaiden pitää 

kirjoittaa loppupäätelmät niin kuin he 

olisivat oikeasti itse projektissa. Heidän on 

tärkeää keksiä käytännön esimerkkejä. 

Esimerkki hyvästä vastauksesta: 

En halua CO2-varastointia taloni alle, koska 

en halua maanjäristyksen runtelevan sitä 

pilalle. CO2 -varastointi voi tasapainottaa 

maakaasun tuottamisesta aiheutunutta 

paineen alenemista ja siten vakauttaa 

maaperää. 

 
4)  Haluaisitko asua jossain missä CCS–

toimintaa on meneillään? Perustele 

muutamalla lauseella. 

 
Opettajalle: Anna oppilaiden käyttää 

ongelmakaaviota. Johtopäätöksen pitää olla 

reflektio heidän materiaalin opiskelun aikana 

keräämästään tiedosta ja siten näkemys siitä, 

mikä vaikuttaa heihin henkilökohtaisesti. 

 

3.6  Lukuja ja ennusteita 

 
1) Voiko CCS mielestäsi vaikuttaa 

kestävämmän tulevaisuuden aikaan 

saamiseen? Kerro kaksi syytä puolesta ja 

kaksi vastaan. 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Argumentteja kestävämmän 

tulevaisuuden puolesta: ilmaan päätyy 

vähemmän CO2 . CCS on yksi 

tarvittavista askelista ilmasto-ongelman 

ratkaisemiseksi. CSS tulee vaikuttamaan 

koko hiilidioksidipäästökauppaan. 

-  Argumentteja kestävämpää 

tulevaisuutta vastaan: CCS ei kannusta 

nopeaan liikkeeseen kohti kestävää 

energian tuotantoa. CCS itsessään 

kuluttaa paljon energiaa ja näin 

enemmän fossiilisia polttoaineita tulee 

käytettyä. 

 
2)  Onko se mielestäsi hyvävastalause, että 

hiilidioksidin varastointi käyttää paljon 

energiaa? Perustele. 

Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Esimerkki vastalauseesta: kyllä, koska 

fossiilisia polttoaineita käytetään 

hiilidioksidin pumppaamiseksi maan alle 

ja sienen ne kuluvat loppuun 

nopeammin. 

-  Ei vastustusta: on tärkeää että 

ryhdytään toimiin ilmasto-

ongelmaa vastaan taistelemiseksi, 

joten CO2 pitää varastoida maana 

alle niin pian kuin mahdollista. 

Edut voittavat haitat. 

-  Neutraali: yhdistelmä yllä olevista 

vastauksista. 

 
3)  Vuonna 2009 Alankomaissa käytettiin 3,262 PJ 

(petajoulea) energiaa. Etsi tietoa siitä mikä 

petajoule on. Kuvittele, että 1,200 PJ 

energiankulutukseen liitettäisiin CCS:än tuoma 

lisäkulutus (25 prosenttia) (ennen CCS:ää). 

Mikä olisi ollut kokonaisenergiankulutus? 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

-  Petajoule: 1.0 x 1015 J 

-  CCS käyttää 25% enemmän energiaa. 

Joten 25% of 1,200 x 1.0 x 1015  = J 

-  Kokonaiskulutus 3,262 x 1015  + 300 x 

1015  = 3,562 x 1015  J 

 
4)  Monet CCS:än vastustajat pitävät sitä oireita 

vastaan taistelemisena. Yksi sellainen olisi 

kivunlievittäjät. Kivunlievittäjiä käytetään 

esimerkiksi päänsärkyyn. Kivunlievittäjä 

lievittää kipua, muttei poista sen syytä. Selitä 

kahdella lauseella miksi CCS-teknologian 

vastustajat pitävät sitä oireita vastaan 

taistelemisena. 

 
Oikeassa vastauksessa on seuraavia asioita: 

Jos siirrymme kestävään 

energiankulutukseen, fossiilisten 

polttoaineiden energiaa ei enää tarvita eikä 

hiilidioksidipäästöjä enää ole ihmisen 

toimesta. CSS-teknologialla taistellaan siten 

fossiilisten polttoaineiden palamisen oireita 

vastaan. 
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Mallivastaukset kokeeseen: It’s All About Energy, Osa 1 (51 pistettä, 20 kysymystä) 
 

 
5 pistettä  1 

Edessämme on kolme haastetta, mitä energian 

tulevaisuuteen tulee. Listaa nämä 

kehitysaskelta ja selitä miten ne liittyvät toisiinsa.. 

 

 
 
 
 

3 pistettä  2 

Materiaalissa törmäsit termeihin TANIA ja TINA. 

Selitä mitä nämä lyhenteet tarkoittavat  

omin sanoin ja selitä miten ne ovat oleellisia 

energiakeskustelussa.. 
 

 
 
 

3 pistettä  3 

Osio1 ‘It’s All About Energy’–materiaalista esitteli 

kaksi näkökulmaa energian tulevaisuudesta: 

‘Kukin huolehtii itsestään’ –skenaarion ja 

‘Yhdessä olemme vahvempia’ -skenaarion. Kumpi 

toteutuu todennäköisemmin? Selitä vastauksesi 

enintään 5 lauseella. Esitä argumentteja väitteesi 

tueksi. Käytä ‘kestävyys’-termiä ja selitä termi. 

 
2 pistettä  4 

Mistä kahdesta atomista fossiilista polttoaineet 

muodostuvat? 
 

 
 

2 pistettä  5 

Kerro kaksi syytä sille, miksi öljyä ei löydy 

joistakin paikoista maailmassa. 

 
2 pistettä  6 

Onko kallion tyypin huokoisuudella ja sen 

läpäisevyydellä jokin yhteys? 

 
 

 

3 pistettä  7 

Selitä kolmessa vaiheessa miten öljyä löydetään. 

 
 
 
 
 

4 pistettä  8 

Piirrä poikkipiirros öljykaivosta useilla 

suojauksilla sementoinnin jälkeen. 

 
Oikeissa vastauksissa on seuraavia asioita: 

A)  Vastaus, jossa listataan seuraavat kolme tekijää: 

1) Energian kysyntä tulee kasvamaan ainakin kaksinkertaiseksi seuraavien 50 vuoden kuluessa 

2) Helposti saatavilla oleva öljy tulee käymään vähiin 

3) Kasvihuonekaasupäästöt tulevat kasvamaan merkittävästi. 

B)  Selvä selitys  näiden kolmen kehitysaskeleen olemisesta ristiriidassa keskenään tiettyyn 

pisteeseen asti. 

 
Oikeissa vastauksissa on seuraavia asioita: 

A)  Selitys termeille TANIA ja TINA. 

1) TANIA: Ei Ole Ideaalivastauksia 

2) TINA: Ei Ole Vaihtoehtoja 

B)  Selvä selitys siitä, miten energiankulutus fakta, jolle ei ole vaihtoehtoja ja että kaikissa ratkaisuissa on 

haittapuolia. 

 

 
Oikeissa vastauksissa on seuraavia asioita: 

A) Ainakin yhteen argumenttiin ja yhteen esimerkkiin pohjautuva perustelu.  

Esimerkki oikeasta vastauksesta: 

Mielestäni ‘Kukin huolehtii itsestään’ –skenaario on todennäköisempi, koska ihmiset ovat itsekeskeisiä. 

Valtiot, kauppa ja teollisuus ja ovat pääosin itsekeskeisiä. En usko sen muuttuvan kovin pian. Kestävyys 

tarkoittaa elinympäristön kohtelemista varoen, ja sitä ei nyt tapahdu. 

 
 
 

Fossiiliset polttoaineet ovat muodostuneet hiiliatomeista ja vetyatomeista; happi itsessään ei ole 

tarpeellista! (esim. maakaasu) 

 

 
 

Siellä ei olut esihistoriallista valtamerta; ei ole päällyskalliota. 
 
 
 
 
Kyllä,, mitä suurempi huokoisuus, sitä suurempi on kallion läpäisevyys, jos huokoiset kohdat ovat 

yhteydessä toisiinsa; ei, the huokoisten kohtien määrän ei tarvitse vaikuttaa tietyn tyyppisen kiviaineksen 

läpäisevyyteen: the huokoiset kohdat voivat olla liian pieniä tai ne eivät ole yhteydessä  

toisiinsa. 

 

 
vaihe 1: tutki oliko alue veden alla esihistoriallisina aikoina; 

vaihe 2: lähetä maaperään värähtelyjä, tutki niitä ja paikallista päällyskallio (tai etsi päällyskallio 

seismisellä tutkimuksella); 

vaihe 3: poraa tutkimuskaivo. 
 

 
 
Yhdistelmä kuvista sivulla 2 kohdasta 2.3 



 

10 K O E

 

 
 

3 pistettä  9 

Käytettävän mudan tiheys on 1.234 kg/m3. Saavutat 

öljykentän 400 barin paineessa   

(4,000,000 kg/m2) ja 2.7 km syvyydessä. Onko 

mudan tiheys riittävän korkea estämään 

purkauksen?  

Oletetaan kaivon keskimääräisen halkaisijan 

olevan 0.10 m2. 

 
2 pistettä  10 

Tähänastinen ennätyssyvyys 

öljynporaamiselle merenpohjasta on 3051 

metriä. Selitä mitä laitteistoa siihen 

käytettiin. Kerro kaksi syytä siihen. 

 
2 pistettä  11 

Öljyntuotanto kaupunkialueilta on mahdollista 

käärmekaivoilla. Kerro kahdesta muusta 

tilanteesta, missä käärmekaivoja voitaisiin käyttää. 

 

 
2 pistettä  12 

Kerro superkriittiisen olomuodon määritelmä. 
 

 
 

2 pistettä  13 

Kerro kaksi etua superkriittisen olomuodon 

käyttämiseksi maanalaiseen CO
2 

-varastointiin. 

 
Tilavuus on 0.1 x 2700 = 270 m3 (1p). Ka i v o s s a  o l e v a n  m udan massa on 270 x 1.234 = 333.18 kg (1p). 

Vastapainetta on siis liian vähän! Lähde purkautuu kontrolloimattomasti (1p). 

 
 
 
 
 
 
 
Puoliksiupotettavaa/porausalusta: se voidaan pitää paikoillaan ankkuroimalla se meren pohjaan / dynaamisella 

asemoinnilla. Se voi säätää liikkumistaan merivirtojen mukaan. 

 

 
 
 
 
Helpottamaan tulessa olevan porauslautan tilannetta; öljyntuotantoon useilta pieniltä, vierekkäisiltä kentiltä. 

 
 
 
 

 

Superkriittinen olomuoto on aineen se olomuoto, jossa sillä on sekä kaasun että nesteen ominaisuuksia. 

Aineen viskositeetti ei ole kovin suuri ja silti tiheys on suuri. 

 
 
 

Superkriittisen olomuodon edut ovat, että CO
2  

voidaan varastoida silloin maan alle helpommin kuin kaasuna 

ja hiilidioksidia on helpompi kuljettaa maan alla, koska sen viskositeetti on pienempi kuin nestemuodossa. 

 
 

5 pistettä  14 

Piirrä kaavio hiilidioksidin varastoimiseksi 

maan alle. Osoita nuolillaeri kohdat. 

 
Anna 1/2 pistettä jokaisesta oikein tunnistetusta 

kohdasta. 

 
CO2  -sivutuotteen talteen otto 
 
 
            Vetytehdas 

 
 

CO2  

mittauslaitteet 

 
 

 
Kompressori 

kompressoi CO2 

 
 
 
 
Kaasumainen CO2  kuljetetaan 

maanalaista putkea pitkin 
 

Kompressori antaa 

CO2 :lle lisäpainetta 

Injektiokaivo 

kuljettaa CO2 :n 

syvälle maan alle 
 

Tarkkailukaivo 

sisältää 

mittauslaitteita CO2 -

varastointiin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Päällyskerros 

(savea) pn 

läpäisemätön 

CO2:lle 

 
CO2  suljetaan tyhjän 

maakaasukentän 

huokoiseen kallioon



 

K O E  11 
 
 

3 pistettä  15 

Mitkä kolme vaihetta on esipalamisessa? 

 
1.Kaasuuntuminen 2. CO

2  
-kerääminen 3. Palaminen. 

Selitä vaiheiden termit. 1. Polttoaineet halkaistaan vetyyn ja hiilidioksidiin hapen vaikutuksesta. 

 2. Hiilidioksidi kerätään ja syötetään CCS–laitokseen erillisellä putkella. 

 3. Vety poltetaan, mistä saadaan sähköä. 

2 pistettä  16 

Mitä viskositeetti tarkoittaa? Keksi esimerkki, 

jolla selität viskositeetin ja mitä se tekee. 

 
1 piste  17 

Mikä on kaikkein tärkein ehto mikä tyhjän 

maakaasukentän pitää täyttää 

turvallisuusmielessä ennen kuin sitä voidaan 

käyttää hiilidioksidin varastoimiseen? 

 

 

3 pistettä  18 

Kerro kolme tekijää hiilidioksidin turvalliseen 

varastointiin. 

 

 

1 piste  19 

Miksi suunnitelma varastoida hiilidioksidia 

Barendrechtiin epäonnistui? 

 

1 piste  20 

Laajemmin asiaa tarkasteltuna, miksi on tärkeää 

varastoida hiilidioksidia maan alle? 

 
Viskositeetti on tapa mitata kuinka ‘siirappista’ jokin materiaali o. Hyvä esimerkki on verrata siirappia ja 

vettä. Lasissa oleva vesi valuu heti ulos kun käännät lasin ympäri. Jos käännät lasillisen siirappia ympäri, 

sillä kestää kauan valua ulos. 

 
Päällyskalliossa ei saa olla rakoja mistä hiilidioksidi voisi paeta maan pinnalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.    Maakaasukentän ja päällyskallion huolellinen kartoittaminen. 

2.    Hiilidioksidi palauttaa painetasapainon, jolloin maa ei vajoa niin herkästi. 

3.    Pienennä etäisyyttä voimalan ja CCS -varaston välillä. 
 

 

 

 

 

Paikalliset asukkaat eivät saaneet riittävästi tietoa. Paikallisilla asukkailla oli liikaa epäluuloa 

teknologian luotettavuutta kohtaan. 

 

 

 

CCS voi tuottaa merkittäviä etuja hiilidioksidipäästöihin verrattuna, mikä helpottaa ilmastotavoitteiden 

saavuttamista. 



 

 



 

 

K O E 
 
 
 
 
 
 

“It’s All About Energy” –oppimateriaalissa on kerrottu sinulle energiaskenaarioista, 
öljyn poraamisesta sekä ympäristön ja hiilidioksidin yhteydestä. 
Tässä kokeessa on 20 kysymystä ja maksimipisteet ovat 51. Kustakin kysymyksestä 
saatavat pisteet on merkitty kysymyksen viereen. 

 
Onnea! 

 

5 pistettä   1   Edessämme on kolme haastetta, mitä energian tulevaisuuteen tulee. Listaa nämä  

    kehitysaskelta ja selitä miten ne liittyvät toisiinsa. 

 

3 pistettä 
 

2    
 
Materiaalissa törmäsit termeihin TANIA ja TINA. Selitä mitä nämä lyhenteet tarkoittavat  

    omin sanoin ja selitä miten ne ovat oleellisia energiakeskustelussa. 

 

3 pistettä 
 

3     
 

Osio1 ‘It’s All About Energy’–materiaalista esitteli kaksi näkökulmaa energian tulevaisuudesta: ‘Kukin     

   huolehtii itsestään’ –skenaarion ja ‘Yhdessä olemme vahvempia’ -skenaarion. 

    Kumpi toteutuu todennäköisemmin? Selitä vastauksesi enintään  

    5 lauseella. Esitä argumentteja väitteesi tueksi. Käytä ‘kestävyys’-termiä ja selitä termi. 

    

 

2 pistettä 
 

4    
 

Mitkä kaksi atomia muodostavat fossiiliset polttoaineet? 

 

2 pistettä 
 

5   
 

Anna kaksi syytä miksi öljyä ei löydetä joistakin paikoista maapallolta . 

 

2 pistettä 
 

6    
 

Onko kallion tyypin huokoisuudella ja sen läpäisevyydellä jokin yhteys?  

     

 

3 pistettä 
 

7   
 

Selitä kolmessa vaiheessa miten öljyä löydetään. 

 

4 pistettä 
 

8    
 

Piirrä poikkipiirros öljykaivosta useilla suojauksilla sementoinnin jälkeen. 

 

3 pistettä 
 

9    
 

Käytettävän mudan tiheys on 1.234 kg/m3. Saavutat öljykentän  400 barin paineessa     

   (4,000,000 kg/m2) ja 2.7 km syvyydessä. Onko mudan tiheys riittävän korkea?  

    Oletetaan kaivon keskimääräisen halkaisijan olevan 0.10 m2. 

 

2 pistettä 10    Tähänastinen ennätyssyvyys öljynporaamiselle merenpohjasta on 3051 metriä.   

  Selitä mitä laitteistoa siihen käytettiin. Kerro kaksi syytä siihen. 

 
2 pistettä 11   Öljyntuotanto kaupunkialueilta on mahdollista käärmekaivoilla. Kerro kahdesta muusta tilanteesta, missä 

käärmekaivoja voitaisiin käyttää. 

 

 
2 pistettä 12   Keksi selitys superkriittiselle olomuodolle. 

 
2 pistettä 13   Kerro kaksi etua superkriittisen olomuodon käyttämiselle maan alaiseen CO

2
 -varastointiin. 

 
5 pistettä 14    Piirrä kaavio hiilidioksidin varastoimisesta maan alle. Näytä nuolilla eri osat.  

   

 
3 pistettä  15   Mistä kolmesta vaiheesta muodostuu esikombustointi? Selitä termit, joilla nämä kolme vaihetta 

tunnistetaan. 

 
2 pistettä 16     Mitä viskositeetti tarkoittaa? Keksi esimerkki, jolla selität mitä viskositeetti on tai mitä se oikein tekee. 

 
1 piste 17    Mikä on kaikkein tärkein ehto mikä tyhjän maakaasukentän pitää täyttää turvallisuusmielessä ennen kuin 

sitä voidaan käyttää hiilidioksidin varastoimiseen? 
 

3 pistettä 18   Kerro kolme tekijää hiilidioksidin turvalliseen varastointiin. 
 

1 piste 19   Miksi suunnitelma hiilidioksidin varastoimiseksi Barendrechtissa epäonnistui? 
 

1 piste 20   Laajemmin asiaa tarkasteltuna, miksi on tärkeää varastoida hiilidioksidia maan alle? 


