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ALKUSANAT 

 

Tämä raportti on osa CCS:n soveltaminen Suomen olosuhteissa – projektia (CCS Suomi 2008 – 
2010). Kolmevuotisen Tekesin ClimBus-ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektin toteuttavat Val-
tion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) yhteistyössä projek-
tia rahoittaneiden teollisuuden yritysten kanssa (Fortum Oyj, Foster Wheeler Energia Oy, Metso 
Power Oy, Pohjolan Voima Oy, Rautaruukki Oyj, ja Vapo Oy).  
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1 JOHDANTO 

 

CCS (carbon capture and storage) tarkoittaa hiilen talteenottoa ja varastointia. Se on uusi, kehit-
tyvä ja tärkeä osa maailmanlaajuista sekä EU:n sisäistä ilmastopolitiikkaa. Hiilidioksidin varas-
tointi tarjoaa houkuttelevan tavan vähentää ilmakehän kasvavaa CO2 - kuormitusta ja samanai-
kaisesti se luo alueen hiilidioksidia tuottavalle teollisuudelle mahdollisuuden kehittää ympäristö-
tietoista teknologiaa pitkän ajan kuluessa. CCS ei kuitenkaan ole lopullinen ratkaisu maapallon 
hiilidioksidiongelmaan, vaan enemmänkin siirtymäkauden ratkaisu, jonka avulla ihmiskunnalle 
jää aikaa kehittää hiilettömämpiä energiamuotoja ja teollisia tekniikoita.   

 

Varastointi geologisiin muodostumiin on tämänhetkisen lainsäädännön, kansainvälisten sopi-
musten ja teknisen tietämyksen valossa toteuttamiskelpoisin varastointimenetelmä. Hiilidioksidia 
varastoidaan tyypillisesti alueille, joilla esiintyy öljy- ja kaasuvarantoja, suolavesiakvifereja tai 
hiilivarantoja (IPCC 2005). Tyypillisten varastointipaikkojen yhdistävä tekijä on huokoisen se-
dimenttikiven esiintyminen. Koska kyseessä on melko uusi menetelmä, varastointi ei ole täysin 
riskitöntä. Jos suuri määrä hiilidioksidia pääsee purkautumaan maan pinnalle hallitsemattomasti, 
se saattaa happamoittaa pohjavesiä ja aiheuttaa uhkan niin kasvi- kuin eläinkunnallekin. Hiilidi-
oksidi on ilmaa raskaampi kaasu, joten alavalle alueelle purkautuessaan se saattaa tukehduttaa 
kaiken happea tarvitsevan eliöstön. Riskien tuntemiseksi ja hallitsemiseksi varastointipaikan on 
täytettävä tietyt geologiset kriteerit. Tämä rajoittaa menetelmän laajempaa käyttöönottoa huo-
mattavasti, sillä geologisia muodostumia ei voida liikuttaa hiilidioksidipäästöjen luo ja hiilidiok-
sidipäästöjen kuljettaminen geologisten muodostumien luo on usein kallista. 

 

Suomi sijaitsee prekambrisella kilpialueella. Suomen kallioperä onkin iältään merkittävästi van-
hempaa kuin lähialueiden kallioperä, missä hiilidioksidin varastointiprojekteja on jo suunnitteilla 
tai käynnissä. Sedimenttikivet kuuluvat Suomen nuorimpiin kivilajeihin ja ne ovat iältään meso- 
ja neoproterotsooisia (kuva 1). Sedimenttikiviä esiintyy mm. Satakunnassa, Muhoksella, Selkä-
merellä, Perämerellä, sekä meteoriittien impaktikraatereissa, joissa tavataan myös iältään hieman 
näitä nuorempia kiviä (Kohonen ja Rämö 2005). Meso- ja neoproterotsooisissa sedimenttikivissä 
ei tavallisesti esiinny merkittävissä määrin eloperäisestä massasta muodostuneita hiilipohjaisia 
yhdisteitä. Tämä sulkee tyypillisimmistä hiilidioksidin varastointialueista Suomen osalta pois 
alueet, joilla esiintyy öljyä, maakaasua tai hiiltä. Jäljelle jäävät ainoastaan suolavesiakviferit, joi-
den esiintymisen todennäköisyyttä Suomessa heikentää sedimenttikivien vanhuus. Varastointiin 
kelpaava suolavesiakviferi määritellään huokoiseksi ja läpäiseväksi kivikerrokseksi, jonka huo-
kostila sisältää vettä, jonka suolapitoisuus (TDS = total dissolved solids) on suurempi kuin 
10 000 mg/l (DOE/NETL 2007). Sedimenttikivien iän kasvaessa niiden huokoisuus ja lä-
päisevyys pienenevät, mikä tarkoittaa niiden varastointiominaisuuksien heikkenemistä.  
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Kuva 1. Sedimenttikivet Fennoskandian kilvellä ja ympäröivillä alueilla (Muokattu: Koistinen et 
al., 2001). 

Figure 1. Sedimentary rocks on Fennoscandian shield and surrounding areas (Modified: Koisti-
nen et al., 2001).    
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2 CCS – SÄÄDÖKSET JA KEHITYKSEN NYKYTILA 

 

CCS-menetelmää pidetään yleisesti siirtymäkauden menetelmänä, jonka tarkoituksena on antaa 
ihmiskunnalle aikaa kehittää hiilestä vapaampia energian muotoja sekä teollisia tekniikoita. CCS 
on hyväksytty hiilidioksidipäästöjen vähennysmenetelmänä Kioto-protokollaan marraskuussa 
2007 ja hiilidioksidin loppusijoitus meren alla oleviin geologisiin muodostumiin on hyväksytty 
Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelua koskevassa OSPAR-yleissopimuksessa. Sopi-
muksessa on kuitenkin kielletty hiilidioksidin loppusijoittaminen suoraan mereen. Myös EU on 
saanut aikaan CCS-direktiiviehdotuksen, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2009 aikana. 

 

Taulukko 1. CCS-teknologioiden nykytila. Kehittyneemmistä teknologioista löytyy myös vähem-
män kehittyneitä versioita (IPCC 2005). 

Table 1. Current maturity of CCS system components. For most components, less mature tech-
nologies also exist (IPCC 2005). 
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Erotus polton jälkeen   x  

Erotus ennen polttoa   x  

Happipoltto  x   

Talteenotto 

Erotus teollisesta prosessista    x 

Putkikuljetus    x Kuljetus 

Laivakuljetus   x  

Tehostettu öljyntuotanto (EOR)    x 

Öljy- tai kaasukentät   x  

Suolavesiakviferit   x  

Geologinen varastointi 

Tehostettu metaanituotanto hiilikerrostu-

mista (ECBM) 

 x   

Injektointi (liukeneminen veteen) x    Varastointi mereen 

Injektointi (hiilidioksidijärvi) x    

Luonnon silikaattimineraalit x    Mineraalien karbonointi 

Jätemineraalit  x   

Hiilidioksidin hyötykäyttö     x 
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3 TEKNINEN KATSAUS – GEOLOGINEN VARASTOINTI 

 

IPCC:n raportin (2005) mukaan kolmentyyppiset geologiset muodostumat ovat kiinnostavia har-
kittaessa hiilidioksidin varastointia maan alle: öljy- ja kaasumuodostumat, syvällä sijaitsevat suo-
lavesiakviferit sekä louhimattomat hiilimuodostumat (kuva 2). Kaikissa tapauksissa varastointi 
tapahtuu ruiskuttamalla hiilidioksidi tiheässä muodossa maan alapuolella sijaitsevaan huokoiseen 
muodostumaan. Sen lisäksi, että varastointiin sopivan muodostuman tulee omata hyvä huokoi-
suus ja läpäisevyys, sen on sijaittava vähintään noin 800 m syvyydessä, jolloin ympäröivä paine 
ja lämpötila pitävät hiilidioksidin nestemäisessä tai superkriittisessä tilassa (kuva 3). 

 

 

 

Kuva 2. Mahdollisia hiilidioksidin varastointipaikkoja geologisissa muodostumissa (CO2/CRC). 

Figure 2. Possible carbon dioxide storage sites in geological formations (CO2/CRC). 

 

Näissä syvyyksissä hiilidioksidin tiheys on lähellä joidenkin raakaöljyjen tiheyttä, eli noin 50 – 
80 % veden tiheydestä (kuva 3). Tämä aiheuttaa hiilidioksidille nosteen eli pyrkimyksen liikkua 
kohti pintaa. (IPCC 2005). Liikkeen estämiseksi huokoisen muodostuman päällä on oltava pidät-
tävä sulkukerros, joka koostuu yleensä hienorakeisesta sedimenttikivestä (savikivi tai hieno-
aineskivi). IPCC:n raportissa on esitetty syvyyden raja-arvoksi 800 m. Tässä syvyydessä muo-
dostumaan ruiskutettu hiilidioksidi kohtaa tyypillisesti tarpeeksi suuren paineen ja lämpötilan 
pysyäkseen halutussa olomuodossa (kuva 3).  
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Kuva 3. (a,c,d) Hiilidioksidin tärkeimmät ominaisuudet lämpötilan ja paineen funktioina: (a) 
faasi-diagrammi, (c) nestemäisen ja superkriittisen faasien viskositeetti, (d) nestemäisen ja su-
perkriittisen faasien tiheydet (Bachu 2002). (b) Hiilidioksidin tiheys ja olomuoto muuttuvat sy-
vemmälle mentäessä (CO2/CRC).  

Figure 3. (a,c,d) Relevant properties of carbon dioxide as functions of temperature and pres-
sure: (a) phase diagram, (c) viscosity of the liquid and supercritical phases, (d) density of the 
liquid and supercritical phases (Bachu 2002). (b) Density and state of carbon dioxide are chang-
ing with depth (CO2/CRC). 

 

Syvyys (800 m) on kuitenkin vain määritelty keskiarvo (mm. Holloway et al. 1993, van der Meer 
1993, Bachun 2002 mukaan), jota ei välttämättä voida soveltaa suoraan kaikkiin alueisiin sellai-
senaan, sillä kallioperän lämpötila tietyssä syvyydessä maan kuoressa riippuu monesta tekijästä 
ja vaihtelee alueittain (Bachu 2002). Kuvasta 3 nähdään, että hiilidioksidi saavuttaa kriittisen pis-
teen 31,1 C° lämpötilassa ja 7,38 MPa (73,8 bar) paineessa. Verrattaessa kuvan 3 ja taulukon 2 
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informaatioita voidaan todeta, että Suomen kallioperän lämpö ei näillä alueilla riitä 1000 m sy-
vyydessäkään saattamaan hiilidioksidia superkriittiseen olomuotoon. Superkriittisessä tilassa hii-
lidioksidin nestemäinen ja kaasumainen olomuoto sekoittuvat yhteen, jolloin tuloksena on erit-
täin juokseva ja täysin pintajännityksetön aine, joka pystyy virtaamaan erittäin pieniin rakoihin. 
Nestemäinen hiilidioksidi ei virtaa yhtä pieniin rakoihin, mikä vaikuttaa varastomuodostuman 
vaatimuksiin huokoisuuden ja läpäisevyyden suhteen. Toisaalta, viileämpi kallioperän lämpötila 
samassa paineessa antaa Bachun (2003) mukaan paremmat edellytykset hiilidioksidin varastoin-
nille geologiseen muodostumaan. Hiilidioksidin tiheys kasvaa lämpötilan laskiessa, mikä aiheut-
taa hiilidioksidille pienemmän nosteen (kuva 3). 

 

Taulukko 2. Suomen merkittävimpien sedimenttikivimuodostumien lämpötiloja eri syvyyksiltä. 
(Muokattu: Järvimäki & Puranen 1979, Poikonen 1983, Järvimäki & Kukkonen julkaisematon, 
Kukkosen 1989 mukaan.) 

Table 2. Temperatures of the most significant sedimentary rock formations in Finland. Depths 
250 – 1000 m. (Modified: Järvimäki & Puranen 1979, Poikonen 1983, Järvimäki & Kukkonen 
unpub., according to Kukkonen 1989.) 

 

Paikka/geol.muodostuma T/C° 250 m T/C° 500 m T/C° 1000 m 

Liminka/Muhos 10,5 16,7 (29,3) 

Pori/Satakunta 9,8 16,7 (18,9) 

 

Hiilidioksidi varastoituu geologiseen muodostumaan erilaisten pidättävien tekijöiden yhteisvai-
kutuksesta. Pidätysmekanismeja on sekä fysikaalisia, että kemiallisia ja ne määrittävät varastoin-
nin tehokkuuden ja turvallisuuden (kuva 4).  

 

Merkittävimmät pidätysmekanismit syntyvät muodostumiin stratigrafisten ja rakenteellisten 
muutosten seurauksena. Stratigrafiset muutokset kuvastavat sedimentaation aikaisten kerrostu-
misympäristöjen vaihteluja. Muuttuva ympäristö saa aikaan litologisilta ominaisuuksiltaan eri-
laisten kerrosten kerrostumisen. Jotkut kerrokset voivat toimia sulkukerroksena varastomuodos-
tuman päällä. Rakenteellisten muutosten aiheuttamat pidättävät kerrokset syntyvät joko poimut-
tumisen tai siirrosten liikuttamien lohkojen liikkeen seurauksena. Tapauksesta riippuen siirrokset 
voivat toimia hiilidioksidille joko sulkuna tai kulkutienä. (IPCC 2005).  
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Kuva 4. Mitä pidempään hiilidioksidi saadaan pysymään varastossa, sitä turvallisemmaksi va-
rasto muuttuu (IPCC 2005). 

Figure 4. Storage security depends on a combination of physical and geochemical trapping. 
Over time, the physical process of residual CO2 trapping and geochemical processes of solubil-
ity trapping and mineral trapping increase (IPCC 2005). 

 

Muodostumissa, joissa ei ole täysin suljettua tilaa vaan joissa neste liikkuu hitaasti pitkiä matko-
ja, hiilidioksidi varastoituu pääasiassa hydrodynaamisten pidätysmekanismien avulla. Tällaisia 
geologisia muodostumia ovat mm. jotkut suolavesiakviferit (kuva 5). Muodostumaan ruiskutettu 
hiilidioksidi nousee vettä kevyempänä pintaa kohti ja syrjäyttää noustessaan suolavettä. Sulku-
kerroksen saavutettuaan hiilidioksidi alkaa liikkua veden mukana omana faasinaan, muodostaen 
pienempiin stratigrafisiin ja rakenteellisiin loukkuihin ns. jäännösvarastoja (residual trapping). 
Tämä ”jäännöshiilidioksidi” liukenee hiljalleen ympäröivään suolaveteen (solubility trapping) ja 
alkaa liikkua sen mukana. Hiilidioksidin liuetessa veteen sen tiheys kasvaa ja se alkaa vajota 
kohti muodostuman pohjaa. Veteen liuennut hiilidioksidi muodostaa heikon hapon, joka alkaa 
reagoida sitä ympäröivän kiviaineksen mineraalien kanssa. Osa liuenneesta hiilidioksidista muo-
dostaa lopulta puhdasta karbonaattia (mineral trapping). (IPCC 2005).  

 

Suolavesiakviferien huono puoli geologisina varastomuodostumina on, että varastointi niihin 
vaatii huomattavasti laajempia geologisia tutkimuksia kuin varastointi hiilivetyjä esim. öljyä tai 
maakaasua sisältäneisiin muodostumiin. Hiilivetyjä sisältäneiden muodostumien laajamittaista 
sulkukerroksen kartoitusta ei yleensä katsota tarpeelliseksi, koska niiden oletetaan pidättäneen 
aikaisemminkin öljyn tai kaasun sisällään (DOE/NETL 2007).  
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Kuva 5. Muodostumaan pumpattu hiilidioksidi pääsee liikkumaan sulkukerroksen alla jos muo-
dostumassa on avonainen sivu (CO2/CRC). 

Figure 5. If there is an open side in the storage formation it is possible for carbon dioxide to 
move under the seal (CO2/CRC).  

 

4 ALUEIDEN VALINTA 

 

Hiilidioksidin varastointiprojektin sijoituspaikan valinta alkaa alueiden maakohtaisella seulon-
nalla (DOE/NETL 2007).  Maakohtainen alueiden seulonta on helppo suorittaa Suomen mitta-
kaavassa, koska Suomessa ei ole monia edes ajatuksellisesti soveltuvia kohteita. Suomen harva-
lukuiset sedimenttikivet rajoittavat mahdolliset sijoituskohteet Suomessa ja sen talousvyöhyk-
keellä muutamaan laajempaan alueeseen: Perämeren alue, Selkämeren alue sekä Ahvenanmeren 
alue. Erikseen voidaan vielä mainita Perämeren kerrostumisaltaan mantereelle työntyvä osa 
(Hailuodon ja Muhoksen muodostumat) sekä Selkämeren kerrostumisaltaan mantereinen jatke 
Satakunnan hiekkakivi. Maakohtaista alueiden seulontaa seuraa kerrostumisallaskohtainen arvi-
ointi. Tämä käydään läpi edellä mainittujen alueiden kohdalta seuraavassa osiossa. Kerrostu-
misallaskohtaisen arvioinnin tulosten perusteella mahdollista hiilidioksidin varastointiprojektia 
jatkettaisiin valitun paikan karakterisoinnilla ja kehittämisellä. Kaikki geologisesti soveltuvat 
muodostumat eivät välttämättä sovellu hiilidioksidin varastointiin. Sijoituspaikan valintaa vaike-
uttavat Euroopassa erityisesti ihmisten negatiivinen suhtautuminen varastointiprojekteihin sekä 
eturistiriidat muiden sovelluksien kuten esim. maakaasuvarastoinnin kanssa. 
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5 SUOMEN SEDIMENTTIKIVIMUODOSTUMIEN CCS-SOVELTUVUUS  

 

5.1 Perämeren alue: Hailuodon- ja Muhoksen muodostumat 

 

Perämeren merialueella ja Oulun etelä- ja länsipuolella sijaitsevan metamorfoitumattoman sedi-
menttikivialueen katsotaan yleisesti koostuvan kahdesta eri-ikäisestä osasta. Vanhemmasta me-
soproterotsooisesta (~1200 Ma) Muhos-muodostumasta ja nuoremmasta neoproterotsooisesta 
(~650 Ma) Hailuoto-muodostumasta, joka esiintyy Muhos-muodostuman päällä Hailuodon saa-
ren kohdalla ja siitä länteen (kuva 6). Mantereella muodostumat lepäävät Kohosen ja Rämön 
(2005) mukaan arkeeisen-paleoproterotsooisen kiteisen kallioperän päällä n. 50 km pitkässä ja 
n. 20 km leveässä siirrosten rajaamassa grabenmaisessa vajoamassa, joka työntyy Perämeren al-
taasta mantereelle luode-kaakko suuntaisena. Vajoama on mantereen puolella syvimmillään noin 
kilometrin syvyinen (Kalla 1960) ja sitä ympäröi myöhäisorogeeninen n. 1800 Ma vanha grani-
toidikompleksi.  

 

 

 

Kuva 6. Seismisiin reflektio- ja refraktiomittauksiin perustuvat Perämeren sedimenttikivialueen 
meso/neoproterotsooiset sekä paleotsooiset litologiat (Wannäs 1989, Lundqvist et al. 1996).  

Figure 6. Sedimentary rocks in the Bothnian Bay basin. (Modified: Wannäs 1980, Lunqwist 
1996.)  
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Sedimenttikivien ikää ja eri kerrosten suhteita toisiinsa on yritetty selvittää mm. geokemiallisin 
sekä geofysikaalisin menetelmin, mikrofossiilitutkimuksin, sekä sedimentologisen fasies-
analyysin avulla. Sedimentologiaan ja stratigrafiaan on otettu kantaa mm. seuraavissa tutkimuk-
sissa: Veltheim (1965 ja 1969), Korhonen ja Porkka (1975), Tynni ja Donner (1980), Wannäs 
(1989), Tynni ja Uutela (1984), Lanne (2008), Solismaa (2008).  

 

Hiilidioksidin varastointiin soveltuvan muodostuman tulee sijaita vähintään n. 800 m syvyydellä 
(IPCC 2005). Wannäsin (1989) mukaan Perämeren sedimenttikivialue koostuu useista sedimen-
teillä täyttyneistä alakerrostumisaltaista (sub-basin) jotka ovat kehittyneet eri tektonisten vaihei-
den aikana. Perämerellä esiintyvät sedimenttikivikerrokset ovat paksuimmillaan 600–700 m pak-
suja (Kuva 7). 

 

 
Kuva 7. Paleoproterotsooisen kiteisen kallioperän pinnan syvyys Perämerellä. Ympyröidyt nu-
merot kuvaavat siirrosten ja tektonisten vyöhykkeiden suhteita (Wannäs 1989).  

Figure 7. Depth of the crystalline Paleoproterozoic basement at the Bothnian Bay area. Circled 
numbers are indicating the relationships between faults and tectonic zones. (Wannäs 1989).  

 

Ainoa tunnettu sijainti Perämeren alueella, jossa sedimenttikiveä esiintyy kiteisen paleoprotero-
tsooisen kallioperän päällä tarpeeksi paksusti, sijaitsee mantereen puolella Limingassa Tupoksel-
la, josta on kairattu syväkairausreikä TUPOS-001 (kuvat 8 ja 9).  
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Solismaa (2008) kuvailee kairasydämen TUPOS–001 (kuva 10) alinta sedimenttikivistä koostu-
vaa 30 metriä ainekseltaan hiekkaiseksi ja heikosti vaakalaminoituneeksi. Tästä ylöspäin kohti 
pintaa mentäessä sedimentti muuttuu raekooltaan hienommaksi, sisältäen kuitenkin välillä hiek-
kaisempia osueita. Kairasydän on paikoin rikkonainen. Kairasydänmestä on myös havaittu sekä 
synsedimentaarisia deformaatiorakenteita, että postsedimentaarisia siirrosrakenteita joissa on 
usein rakotäytteenä kipsiä tai anhydriittiä. 

 

Kairasydämen pohjimmaisen osan kuvauksesta huomataan, että selkeää rajapintaa pohjimmaise-
na olevan hiekkaisemman aineksen ja ylempänä esiintyvän hienomman aineksen välillä ei ole. 
Tämä tekee varastokerroksen ja sulkukerroksen hypoteettisenkin rajapinnan määrittelyn vaikeak-
si. Ilman rajapintoja ylös sekä sivuille ei mahdollisen varaston tarkkaa teoreettista tilavuutta voi-
da arvioida. Myös kairasydämen rikkonaisuus herättää epäilyksiä ylempien hienoainespitoisem-
pien sedimenttien pidättävyyskyvystä. 

 

 
 

Kuva 8. Hailuodon- ja Muhoksen muodostumien alueelta kairatut syväkairaukset. Mustalla teks-
tillä merkityt syväkairaukset esitetään kuvassa 9. Punainen viiva esittää kuvan 9 ylemmän poik-
kileikkauksen linjan ja vihreä viiva kuvan 9 alemman poikkileikkauksen linjan (Solismaa 2008). 

Figure 8. Deep drillings of Hailuoto- and Muhos-formations. Drillings typed with black letters 
are represented in figure 9. Red line represents the upper cross section in Figure 9 and the green 
line represents the lower cross section in figure 9 (Solismaa 2008). 
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Kuva 9. Tulkinta kiteisen kallioperän (harmaa) ja sedimenttikivien syvyyssuhteista. Kairasydän-
profiileissa punertava väri kuvaa konglomeraattisia sedimenttejä, keltainen hiekkaisia ja violetti 
hienoainespitoisempia sedimenttejä. Yläkuva: Poikkileikkaus johon on piirretty kairasydämet 
M52-HAIL-64-001, M52-HAIL-64-005, TUPOS-001, M52-3422-04-01, M52-MH-39-001. Ala-
kuva: Poikkileikkaus johon on piirretty kairasydämet M52-HAIL-64-002, M52-HAIL-64-003, 
M52-HAIL-04-004, TUPOS-001, M52-3422-04-01, M52H-39-001 (Solismaa 2008). 

Figure 9. Interpretation of depth relationships between the crystalline bedrock (grey) and the 
sedimentary rock formations. The reddish colour seen in the drill cores describes conglomeratic 
sediments; yellowish describes sandy and purple finer sediments. Upper Figure: Cross section 
with drill cores M52-HAIL-64-001, M52-HAIL-64-005, TUPOS-001, M52-3422-04-01, M52-
MH-39-001. Lower Figure: Cross section with drill cores M52-HAIL-64-002, M52-HAIL-64-
003, M52-HAIL-04-004, TUPOS-001, M52-3422-04-01, M52H-39-001 (Solismaa 2008). 

 

Muhoksen muodostumaa pidetään yleisesti sopimattomana hiilidioksidin varastointiin. Syynä on 
enimmäkseen muodostuman ikä, sillä on epätodennäköistä, että hiekkaisempien osien huokoi-
suus olisi säilynyt vuosimiljoonien saatossa. Pelkän iän perusteella huokoisuutta ei kuitenkaan 
voida sulkea pois, sillä vaikka esimerkiksi raakaöljyä esiintyy geologisissa muodostumissa taval-
lisimmin mesotsooisen maailmakauden ja tertiäärikauden kerrostumissa (Tucker 1991), tunne-
taan myös joitain huokoisuutensa ja läpäisevyytensä säilyttäneitä hiilivetyesiintymiä prekambri-
ajalta (Silverman et al. 2007).  

 

Varastointiin soveltuvien sedimenttikivien huokoisuus on yleensä välillä 5–30 % (CO2/CRC). 
Tätä projektia varten teetettiin kairasydämestä TUPOS–001 huokoisuusmittaukset Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) Etelä-Suomen yksikön petrofysiikan laboratoriossa (taulukko 3). Osa 
mitattujen näytteiden syvyyksistä on merkitty myös TUPOS–001 sedimenttiprofiiliin (kuva 10). 
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Kairasydämen TUPOS–001 sedimenttikiven tehollinen huokoisuus on aivan alimpia kerroksia 
lukuun ottamatta yli 5 % (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Huokoisuusmäärityksen tulokset kairasydämistä TUPOS–001 ja MH-52 

Table 3. Effective porosity of drill-cores TUPOS–001 and M52-MH-39-001 

 

Kairasydän Näytteenotto syvyys (m) Tehollinen huokoisuus (%) 

348,09 8,75 

463,26 9,13 

499,17 6,46 

551,13 7,48 

650,79 6,29 

699,79 8,65 (vain pala näytettä) 

800,06 7,66 

849,70 5,5 

950,43 1,09 

951,30 (a) 3,67 

951,30 (b) 3,59 

957,10 2,60 

966,10 (a) 2,13 

966,10 (b) 1,48 

968,59 (a) 1,46 

968,59 (b) 1,01 

 

 

 

 

TUPOS–001 

 

 

 

968,59 (c) 1,04 

469,00 8,15 

499,80 8,76 

523,50 5,51 

 

M52-MH-39-001 

523,50 7,78 

 

Kivilajin tehollinen huokoisuus koostuu virtaus- ja diffuusiohuokoisuudesta (Pe = Pf + Pd). Vir-
taus- ja diffuusiohuokoset ovat yhteydessä toisiinsa. (Kivekäs 1994). Tämä tarkoittaa sitä, että 
koska mitatut huokoisuusarvot pysyvät hyvin samansuuntaisina läpi kairasydämen ja mitattujen 
näytteiden litologia edustaa ilmeisen hyvin koko kairauksen yleistä litologiaa (alinta 30–40 met-
riä lukuun ottamatta), muodostumaan pumpattu hiilidioksi, tiheydeltään vettä kevyempänä, voisi 
nousta kohti pintaa melko vapaasti. Varastomuodostuman päällä tulisi olla paksu, pidättävä ja 
yhtenäinen sulkukerros, jonka läpäisevyysarvot olisivat huonot. Sulkukerros estäisi hiilidioksidin 
liikkeen kohti pintaa, jolloin hydrodynaamiset pidätysmekanismit ehtisivät vaikuttaa. Muodos-
tuman ylemmät osat sisältävät myös jonkin verran sekundaarista huokoisuutta, eli postsedimen-
taaristen tektonisten liikuntojen aiheuttamaa rakoilua, joten ilman kalliita lisätutkimuksia ei voi-
da varmuudella sanoa olisiko huokoisen kerroksen päällä pidättävä sulkukerros vai ei. Muodos-
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tuman soveltuvuuden tarkkaa arviointia vaikeuttaa myös tiedon puute muodostuman eri kerros-
ten kolmiulotteisesta laajuudesta.  

 

Geologisen tiedon puute tekee varasto- ja sulkukerroksien määrittelyn vaikeaksi. Tiedot Suomen 
merialueella esiintyvien sedimenttikivien sedimentologiasta ja stratigrafiasta perustuvat pitkälti 
lohkarehavaintoihin ja harvalukuisiin seismisiin tutkimuksiin. Tiedon puute käy ilmi mm. vii-
meisimmässä Hailuoto- ja Muhos-muodostumaa käsittelevässä tutkimuksessa (Solismaa 2008), 
jossa verrataan mm. kairasydämistä määritettyjä litostratigrafisten yksiköiden rajapintoja aikai-
semmin määritettyihin seismostratigrafisiin yksiköihin ja niiden rajapintoihin. Vertailussa tode-
taan, että vaikka sedimenttikivistä on mitattu Hailuodon saarelta ja mantereelta samankaltaisia 
seismisiä nopeuksia, ovat alueet litologisilta ominaisuuksiltaan hyvin erilaiset. Tämä tarkoittaa 
sitä, että vaikka tietomme Hailuodon saaren alapuolisten- ja mantereella esiintyvien sedimentti-
kivien sedimentologiasta ja stratigrafiasta on hieman parantunut uusien syväkairausten ja tutki-
musten myötä, emme vieläkään tiedä tarpeeksi voidaksemme korreloida näiden kahden alueen 
sedimenttikiviä luotettavasti keskenään seismisten mittausten perusteella, tai soveltaa niistä saa-
tuja tuloksia ja seismisiä arvoja ilman epävarmuuksia Perämeren alueella esiintyviin sedimentti-
kivikerrostumiin. 
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Kuva 10. TUPOS–001 sedimenttiprofiili. Huokoisuusmittausten syvyyksiä on kirjoitettu punai-
sella. Pylväs kairasydämen oikealla puolella kuvaa kairasydämen väriä. (Muokattu: Solismaa 
2008). 

Figure 10. TUPOS–001 sedimentary log. Some depths of the porosity measurements are marked 
with red letters. Column on the right side of the log describes the colour of the core. (Modified: 
Solismaa 2008). 
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5.2 Selkämeren alue: Selkämeren sedimenttikivet sekä Satakunnan hiekkakivi 

 

Selkämeri on Pohjanlahden eteläisempi osa. Selkämeren alue on Fennoskandian kilvessä sijait-
seva painauma, joka on täyttynyt yläproterotsooisilla ja alapaleotsooisilla sedimenttikivillä. Sitä 
reunustavat alueet koostuvat pääasiassa magmaattisista- ja metamorfisista alaproterotsooisista 
kivistä. (Axberg 1980). Selkämeren allas koostuu useista lohkoista, joita rajaavat NE-, NNE-, 
NW-suuntaiset siirrokset (Winterhalter 1972, Axberg 1980, Winterhalter et al. 1981). Mantereel-
la esiintyvä mesoproterotsooinen (Kohonen 1993) Satakunnan hiekkakivi jatkuu merelle (Ax-
berg 1980) jossa sen päällä on säilyneenä nuorempia paleotsooisia sedimenttikiviä.  

 

 
 

Kuva 11. Selkämeren geologia (Muokattu: Koistinen et al., 2001). 

Figure 11. Geology of the Bothnian bay (Modelled after: Koistinen et al., 2001). 
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Selkämeren sedimenttikivimuodostumien geologinen tuntemus perustuu paljolti Axbergin (1980) 
merialueilla tekemiin reflektio- ja refraktioseismisiin tutkimuksiin. Axberg (1980) suoritti käy-
tännön tutkimukset vuosien 1972–1978 välillä Tukholman yliopiston geologian laitoksen tutki-
musalus R/V Strombuksella. Tutkimuksessa luodattiin noin 8000 km jatkuvia seismisiä reflek-
tioprofiileja ja suoritettiin 10 paikassa seismisiä refraktiomittauksia. Tutkimusalueella oli tehty 
aiemmin myös kaksi syväkairausta, Finngrundetin ja Västra Bankenin alueilta, joihin geofysi-
kaalisia tutkimustuloksia voitiin tietyiltä osin verrata. Tosin vain 5 erotetuista 15 seismisestä ra-
japinnasta olivat erotettavissa syväkairausten lähellä. Axberg (1980) toteaakin, että tutkimusalu-
een koon ja profiilien harvuuden vuoksi geologisessa tulkinnassa saattaa olla epävarmuuksia, 
joita ovat aiheuttaneet mm. karkeat kvartäärin kerrostumat ja kertautuneista akustisista heijastuk-
sista johtuva huono akustinen läpäisevyys. Myös raja yläproterotsooisten sedimenttikivien ja ala-
proterotsooisten magma- sekä metamorfisten kivien välillä on epäselvä. Tämä on aiheutunut to-
dennäköisesti pohjakompleksin ja myöhäisprekambrisen hiekkakiven pienestä tiheyserosta sekä 
hiekkakiven pohjan epätasaisuudesta (Axberg 1980). Yläproterotsooisten sedimenttikivien olete-
taan esiintyvän paleotsooisten sedimenttikivikerrosten alla, mutta niiden paksuutta ei ole pystytty 
luotettavasti määrittelemään. Koska yläproterotsooisten sedimenttikivien paksuutta ei tunneta, ei 
voida myöskään arvioida niiden soveltuvuutta geologiseksi varastoksi. Paleotsooisen sedimentti-
kivikerroksen paksuus on suurimmillaan n. 360 m (kuva 12). 

 

 

 

Kuva 12. Paleotsooisen sedimenttikivikerroksen paksuus selkämerellä (Axberg 1980). 

Figure 12. Total thickness of the Paleozoic rocks (Axberg 1980). 
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Selkämeren sedimenttikivialueen mantereinen jatke, Satakunnan hiekkakivi, kattaa kaakko–
luode suuntaisena noin 15 x 100 km2 alueen (kuva 13). Hiekkakiven paksuus kasvaa kohti luo-
detta mentäessä, missä tulee vastaan lähes kohtisuora siirroskontakti kiteiseen svekofenniseen 
kallioperään (Kohonen et al. 1993). Siirroskontaktin on tulkittu olleen aktiivinen sedimentaation 
jälkeen, sillä muuten suhteellisen vaakatasoinen kerroksellisuus kaatuu kohti kaakkoa 35 asteen 
kulmassa (Lauren 1970, Elo 1976, 1980, Laitakari 1925, Kohosen et al. 1993 mukaan). Muodos-
tuman kaakkoispäädyssä kiteisen kallioperän kontaktin muodostaa asteittain madaltuva rakenne 
(Lauren 1970). Hiekkakiven maksimipaksuuden on arvioitu gravimetrisen datan perusteella ole-
van noin 1800 m (Elo 1976). Menetelmän luotettavuus on kuitenkin kyseenalainen, johtuen ra-
pakivigraniitin ja hiekkakiven pienestä tiheyserosta (Kohonen et al. 1993). Ainoa suora todiste 
hiekkakiven paksuudesta on syväkairauksesta (M52-PO-60-001) Porin kaupungin eteläpuolelta, 
missä hiekkakiveen kairattu syväkairaus ulottuu 618 m syvyyteen maanpinnasta, kuitenkaan saa-
vuttamatta kiteistä kallioperää. Pokki (2007) on koonnut opinnäytetyössään yhteen paljon tä-
hänastisia tutkimustuloksia Satakunnan hiekkakivestä ja sen koostumuksesta.  

 

 

 

Kuva 13. Satakunnan hiekkakivi (Muokattu: Koistinen et al. 2001). 

Figure 13. Satakunta sandstone (Modified: Koistinen et al. 2001). 
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Jotta voisimme arvioida luotettavasti hiilidioksidin sijoittamisen mahdollisuuksia, meidän olisi 
tunnettava muodostuma huomattavasti paremmin. Hiilidioksidin maan-alaisen varastoinnin tek-
nisten vaatimusten takia meitä kiinnostaisi erityisesti hiekkakiven koostumus ja stratigrafia yli 
800 m syvyydellä. Tällä hetkellä täysin luotettavaa tietoa yli 618 m syvyydeltä ei kuitenkaan ole, 
sillä Porin eteläpuolella sijaitsevaa 618 m syvyyteen ulottuvaa syväkairausta (M52-PO-60-001) 
syvemmälle ei ole kairattu. Tämänhetkisen tiedon valossa on kuitenkin todennäköistä, että muo-
dostuma ei sovellu hiilidioksidin varastointiin. Satakunnan hiekkakiven imeyttämismenetelmällä 
määritetty tehollinen huokoisuus (Kivekäs 1994) on 600 m syvyydessä vain 0,96 % (taulukko 4). 
Varastointiin soveltuvien sedimenttikivien huokoisuus on yleensä välillä 5 – 30 % (CO2/CRC). 
Taulukosta 4 nähdään, että sedimenttikiven huokoisuus pienenee syvemmälle mentäessä. 

 

Taulukko 4. Huokoisuusmäärityksen tulokset kairasydämestä M52-PO-60-001 (Muokattu: Kive-
käs 1994) 

Table 4. Effective porosity of drill-core M52-PO-60-001. (Modelled after: Kivekäs 1994) 

 
 

Kairasydän 

 

Näytteenotto syvyys (m) 

 

Tehollinen huokoisuus (%) 

100 4,38 

220 4,10 

320 3,15 

430 7,48 

500 1,28 

 

 

M52-PO-60-001 

600 0,96 

 

Kairasydämestä M52-PO-60-001 sedimenttien on todettu koostuvan enimmäkseen keskikarkeis-
ta arkooseista ja sub-arkooseista. Nykyisellä eroosiopinnalla esiintyy myös konglomeraattisia 
sedimenttejä (Kohonen 1993). Eroosiopinnoilla esiintyvien karkeampien kerrosten stratigafisesta 
asemasta on esitetty eri vaihtoehtoja (Eskola 1925, Laitakari 1925, Marttila 1969, Kohonen 
1993) ja viimeisimmän tiedon mukaan (Kohonen 1993) osa paljastuneista konglomeraattisista 
sedimenteistä saattaa kuulua stratigrafisesti muodostuman alaosaan ja osa muodostuman ylä-
osaan. 

 

Hiilidioksidin geologisessa varastoinnissa on yhtä tärkeää tunnistaa sopiva pidättävä sulkukerros, 
kuin etsiä soveltuva varastokerros. Yleensä soveltuva sulkukerros on paksuhko yhtenäinen ker-
ros hienoaines- tai savikiveä. Pidättyvyyttä ilmaistaan läpäisevyysarvolla, jonka tulisi olla alle 
0,001 md (CO2/CRC). Satakunnan hiekkakivestä ei ole mitattu sedimenttien läpäisevyyksiä, eikä 
suoria johtopäätöksiä läpäisevyydestä voida tehdä huokoisuusarvojenkaan perusteella. Esimer-
kiksi hienorakeisemmilla sedimenteillä, kuten silttikivillä, voi olla melko hyvä huokoisuus mutta 
huono läpäisevyys, kapillaarivoimien pidättävän vaikutuksen vuoksi (Tucker 1991). Satakunnan 
hiekkakiven pisimmästä kairasydämestä M52-PO-60-001 havaittu paksuin hienoaineskivikerros 
on paksuudeltaan 85 cm ja se sijaitsee välillä 387,40–386,55 m (Pokki 2007). Tämänhetkisen 
tiedon perusteella riittävän paksun ja tiiviin sulkukerroksen esiintyminen sopivassa stratigrafises-
sa asemassa on epätodennäköistä. 
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5.3 Ahvenanmeren sedimenttikivimuodostuma 

 

Ahvenanmaan saaret muodostavat kynnyksen joka erottaa pohjoisempana sijaitsevan Selkäme-
ren eteläisestä Itämeren pääaltaasta. Ahvenanmaan saariryhmän lounaispuolella sijaitsee Ahve-
nanmeren kerrostumisallas, joka on puoliympyrän muotoinen tektoninen painauma. Ahvenan-
maan kerrostumisaltaan kohdalla svekofenninen kiteinen kallioperä viettää lounaaseen poispäin 
rapakivimassiivista. Painauma päättyy lännessä asteittaiseen siirrokseen, joka on syvimmillään 
Ruotsin rannikon tuntumassa Vaddön saaren luona noin 1700 m (kuva 15) (Söderberg 1993). 
Flodenin ja Winterhalterin (1981) mukaan merkittävä osa Ahvenanmerestä koostuu todennäköi-
sesti arkoosihiekkakivestä, jonka maksimipaksuudeksi on arvioitu yli 700 m. Jälkiä paleotsooi-
sista tai sitä nuoremmista sedimenttikivistä ei heidän mukaansa ole Ahvenanmereltä löytynyt. 
Kambrikautisia hiekka- ja silttikiviä tavataan kuitenkin Ahvenanmaan pääsaaren kaakkoisosassa 
Lumparnin lahdella (kuva 14). Tämän lisäksi Ahvenanmaan saaristosta tunnetaan suuri määrä 
kambrikautisia hiekkakivijuonia. Ahvenanmeren kerrostumisallas on Söderbergin (1993) mu-
kaan täyttynyt sedimenttikivillä, joiden iät vaihtelevat keskiproterotsooisista (keskirifeuksisista) 
varhaispaleotsooisiin. 

 

 

 

Kuva 14. Ahvenanmeren sedimenttikivet (Muokattu: Kuusisto et al. 2003). 

Figure 14. Sedimentary rocks occurring at Åland Sea (Modified: Kuusisto et al. 2003). 

 

Sedimenttikivet on jaettu seismisten reflektio- ja refraktiomittausten perusteella kolmeen seismi-
seen yksikköön. Yksiköiden litologia ja stratigrafiset iät on päätelty rannikolta ja merialueilta 
kerättyjen jäätikön kuljettamien lohkarenäytteiden perusteella. Kolme yksikköä ovat (1) keski-
proterotsooiset hiekkakivet, (2) yläproterotsooiset ja ediakarakautiset (vendikautiset) hiekka- ja 
silttikivet sekä (3) alapaleotsooiset kerrostumat, jotka koostuvat kambrikautisista hiekkakivistä ja 
ordovikikautisista kalkkikivistä. Sedimenttikivimuodostumien alaosiin on tunkeutunut iältään 
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keskiproterotsooisia doleriittisillejä ja doleriittijuonia (Söderberg 1993). Ahvenanmeren alueella 
prekambrinen kallioperä eroaa selvästi topografialtaan ja heijastusominaisuuksiltaan sedimentti-
kivialtaista (Kuusisto et al. 2003).  

 

 
 

Kuva 15. Poikkileikkaus Ahvenanmeren sedimenttikivialueelta: Eckerö–Vaddö linja (Söderberg 
1993). 

Figure 15. Cross-section from Åland Sea sedimentary basin. Eckerö–Vaddö line (Söderberg 
1993). 

 

Ahvenanmeren geologiaa ei tunneta tarpeeksi hyvin jotta voitaisiin sanoa onko hiilidioksidin si-
joittaminen muodostumaan mahdotonta tai mahdollista. Tämänhetkisten tietojen perusteella 
mahdollisuus on olematon. Sedimenttikivien paksuus vaikuttaisi olevan riittävä, mutta kun tar-
kastellaan alueelta kerätyistä lohkareista tehtyjä huokoisuusmittauksia (taulukko 5), huomataan 
että stratigrafisesti alimpana sijaitsevien keskiproterotsooisten sedimenttikivien huokoisuus vaih-
telee välillä 1,6 – 3,5 %, mikä ei ole poikkeuksellista tämän ikäisille kiville. Huokoisuuden tulisi 
olla huomattavasti parempi, jotta hiilidioksidin sijoittaminen olisi mahdollista. 
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Taulukko 5. Laboratoriossa määritettyjä arvoja Ahvenanmeren alueen irtolohkareista (Söder-
berg 1993)  

Table 5. Porosity measurements taken from boulders collected from the Åland Sea area (Söder-
berg 1993). 

 

 
 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Hiilidioksidin varastoiminen maan alle sisältää riskejä ja jotta voisimme varastoida hiilidioksidia 
hallituin riskein, meidän olisi tunnettava sijoitusalueen geologia koko kolmiulotteisessa laajuu-
dessaan. Jos alueen sedimenttikivissä esiintyisi hiilivetyjä esim. maakaasua, voitaisiin tätä käyt-
tää geologisessa tulkinnassa todisteena riittävän pidättävän sulkukerroksen esiintymisestä huo-
koisen sedimenttikiven päällä. Koska näitä indikaattoreita ei ole, joudutaan turvautumaan tä-
mänhetkiseen tietämykseen, joka perustuu pääasiassa vanhoihin seismisiin tutkimuksiin sekä sy-
väkairauksiin. 

  

Suomen merkittävimpien sedimenttikivimuodostumien CCS-soveltuvuus on tässä raportissa esi-
tettyjen tietojen valossa heikko. Tunnetut sedimenttikivimuodostumat ovat pääsääntöisesti liian 
matalia, niiden huokoisuus on huono ja niissä ei ole selkeää tai helposti kartoitettavissa olevaa 
sulkukerrosta. Tiedon puutteen vuoksi geologiseen muodostumaan sijoittamisen vaihtoehtoa ei 
voida sulkea täysin poiskaan, mutta ainakaan perinteisessä mielessä ei litologisilta ominaisuuk-
siltaan sekä stratigrafialtaan soveltuvaa kohdetta Suomessa vaikuta olevan. Mahdollisuudet si-
joittaa hiilidioksidia Suomen kallioperään näyttäisivätkin lepäävän uusien innovaatioiden ja tek-
nisen kehittymisen varassa. 

 

 



K21.42/2009/56 24 
 
 

       
  

7 SUOMEN LÄHIALUEIDEN SIJOITUSKAPASITEETTI 

 

Koska Suomessa ei ole hiilidioksidin sijoittamiseen soveltuvia geologisia muodostumia, on hyvä 
tarkastella hieman Suomen lähialueiden kapasiteettia. Tuorein raportti, mikä koskee hiilidioksi-
din sijoittamista geologisiin muodostumiin, on EU:n rahoittaman GeoCapacity-projektin loppu-
raportti (GeoCapacity 2009). Raportista on selvästi havaittavissa, että arviot hiilidioksidin sijoi-
tuskapasiteetista ovat pienentyneet paljon viimeaikoina. GeoCapacityn loppuraportissa esitetään 
mm. arvio, jonka mukaan laskettaessa yli 0,1 Mt vuodessa hiilidioksidia päästävät pistelähteet 
raportin valmisteluun osallistuneiden maiden osalta yhteen ja verrattaessa sitä maiden varovasti 
arvioituun sijoituskapasiteettiin, riittää hiilidioksidin sijoituskapasiteetti Euroopassa vain 56 
vuodeksi (GeoCapacity 2009). 

 

GeoCapacity-tutkimus perustuu osaksi vanhoihin arviointitutkimuksiin, joiden luvut on pääosin 
päivitetty, ja muutamiin uudempiin, aikaisemmin arvioimattomien maitten itse tekemiin GIS-
pohjaisiin kapasiteettiarvioihin. Esitetyt luvut (liitteet 1–3) ovat maakohtaisia, luonteeltaan varo-
vaisia arvioita, eivätkä välttämättä tarkkoihin geologisiin tutkimuksiin perustuvia lopullisia va-
rastokapasiteettilukuja. Tarkemmat geologiset tutkimukset saattavat kasvattaa tai vähentää kapa-
siteettia.  

 

Myös GeoCapacity-projektiin kuulumattomat maat, kuten Ruotsi ja Venäjä ovat esittäneet arviot 
omasta sijoituskapasiteetistaan. Arviot on kuitenkin todennäköisesti laskettu erilaisilla menetel-
millä, eivätkä siten ole suoraan verrannollisia GeoCapacity-projektissa esitettyihin arvioihin. 
Ruotsi on arvioinut suolavesiakviferien sijoituskapasiteetikseen 1601 Mt (Ekström et al. 2004) ja 
Venäjän (Cherepovitsyn et al. 2006) arviot Luoteis-Venäjän öljy- ja maakaasumuodostumien 
kapasiteetista vaihtelevat 18900 Mt ja 24816 Mt välillä.  
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