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Projektin esittely
Hiilidioksidin talteenotolla ja hyötykäytöllä (CCU, Carbon Capture and Utilisation)
tarkoitetaan prosesseja, joissa hiilidioksidi otetaan ensin talteen – joko pistelähteistä tai
suoraan ilmasta – ja käytetään sitten lisäarvoa tuottavien prosessien raaka-aineena.
Toisin sanoen kyse on siis hiilidioksidin näkemisestä raaka-aineena eikä haitallisena
kasvihuonekaasuna.
Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää suuria toimintamuutoksia energiajärjestelmiin,
liikenteeseen ja teollisuuden energiakäyttöön. Maailmanlaajuinen ja kaikkia maita
koskeva ilmastonmuutoksen hillintä näkyy voimakkaasti investointeina uusiutuvaan
energiaan erityisesti aurinko- ja tuulivoimaan. Erityisesti Suomessa biomassapohjaisten
raaka-aineiden teollisuusprosesseihin liittyvä hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö
yhdistettynä uusiutuvan energian hyödyntämiseen nähdään mahdollisena tulevaisuuden
liiketoiminta-alueena osana ilmastonmuutoksen hillintää.
VTT:n vetämässä hankkeessa selvitettiin liiketoimintamahdollisuuksia, jotka pohjautuvat
bioperäisen hiilidioksidin (bio-CO2) hyödyntämiseen. Bioperäisiä raaka-aineita
käyttävistä teollisuuslähteistä talteenotettu hiilidioksidi voidaan hyödyntää esimerkiksi
nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tuotannossa tai kemikaalien raakaaineena (Kuva 1). Lokakuussa 2016 alkanut lähes kaksivuotinen hanke tarkasteli sekä
hiilidioksidin talteenoton että hyödyntämisen arvoketjuja. Tavoitteena oli selvittää
bioperäisestä hiilidioksidista valmistettujen tuotteiden taloudellista kannattavuutta ja
luoda valmiuksia kestävien ratkaisuiden soveltamiseksi erityisesti Keski-Suomessa.

Kuva 1. Hiilidioksidin uudet päähyödyntämisreitit ja lupaavimmat käyttökohteet.
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Projektin tarkastelukohteet
Janne Kärki, Sampo Mäkikouri
Keski-Suomen kilpailukyvyn kannalta avainasemassa on löytää innovatiivisia ratkaisuja
kestävän kehityksen mukaisille vientituotteille. Projektissa pyrittiin tutkimussuunnitelman
mukaisesti hakemaan ratkaisuja erityisesti


metsäteollisuuteen,



biomassaa käyttävään yhdistettyyn lämmön- ja sähköntuotantoon ja



biokaasun tuotantoon.

Näitä aloja täydennettiin vielä projektin alkuvaiheessa kemianteollisuudella ja
rakennusalalla koska maailmalla tehty tutkimus osoittaa niihin liittyvän hiilidioksidin
hyödyntämisteknologian olevan jo hyvin kehittynyttä, lähellä kaupallistamista. Nämä
tutkittavat kohteet muodostivat alkuvaiheessa pohjan hankkeemme visiolle, jossa
esitellyt mahdollisuudet ovat polttoaineet, biokaasu, betoni, metanoli ja muovi. Näiden
lisäksi
tunnistimme
hiilidioksidin
kuljetusja
brändäyspalvelut
uusiksi
liiketoimintamahdollisuuksiksi - myönteisten ilmastovaikutusten asiantuntevalla
esilletuomisella nähtiin olevan merkittävä vaikutus paremman markkinahinnan
saavuttamisessa.
Hankkeen aikana teimme taustatutkimusta ja hankkeessa valmistui useita esiselvityksiä
liittyen mm. CCU tilannekuvaan ja eri tuotteiden markkinoihin, RED ja ETS säädöksiin,
CO2 puhtausvaatimuksiin P2X-prosesseissa (power-to-X), Keski-Suomen CO2 lähteisiin,
biokaasun puhdistukseen, CO2 talteenottoratkaisuihin, CO2 kuljetukseen jne.
Orastavaa aihepiirin liiketoimintaa maailmalta löytyi esimerkiksi hiilidioksidin käytöstä
polttoaineiden, rakennustuotteiden, muovien ja kemikaalien valmistuksessa. Lisäksi
saimme yhteistyöhankkeen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) LoCaphankkeesta1, jossa tutkittiin paikallisesti talteenotetun hiilidioksidin hyödyntämistä.
Koska yksi heidän tutkimistaan käyttökohteista oli kasvien hiilidioksidilannoitus,
päätimme jättää sen omalta tarkastelulistaltamme pois.
Hankkeessa tehtiin teknistaloudellisia tapaustarkasteluita eri sovelluskohteisiin, joissa
etsimme sopivia tuotantoprosessien ja -ympäristöjen yhdistelmiä, joissa hiilidioksidin
hyötykäyttö ja muu tuotanto tukevat toinen toistaan sivutuotteiden ja energiavirtojen
avulla. Hankkeessa on tarkasteltu esim. biokaasun tuotannon tehostamista
biojätelaitoksen ja jätevedenpuhdistamon yhteydessä sekä synteettisen metaanin,
metanolin ja muurahaishapon tuotantoa levyteollisuus- ja sellutehdasympäristössä.
Alustavien
laskelmien
perusteella
nykymarkkinatilanteessa
muurahaishapon
valmistaminen vaikuttaisi kiinnostavimmalta vaihtoehdolta, joskin prosessi on
monimutkaisempi kuin muissa tarkastelluissa tapauksissa ja teknologia on vähemmän
kehittynyt. Biokaasun tuotannon tehostaminen hiilidioksidia hyödyntäen ei VTT:n
laskelmien mukaan ole tällä hetkellä täysin kannattavaa. Tulevaisuudessa taloudellisesti
kannattavia mahdollisuuksia voi avautua energiajärjestelmien uudistuessa esimerkiksi
energian varastoinnin ja järjestelmien joustavuuden kautta.
Selvitimme lisäksi arvoketjuja hiilidioksidin hyötykäytölle betoninvalmistuksessa,
polymeerien raaka-aineena, Fischer-Tropsch synteesituotteiksi, kiertoaineeksi
hukkalämpöjä hyödyntävälle voimalaitosprosessille sekä kytkennässä hiilidioksidia
talteenottavassa CLC-teknologian (Chemical-Looping Combustion) bioCHP-laitoksessa.
Lainsäädäntö voi jatkossa epäsuorasti lisätä myös hiilidioksidin hyödyntämisen
taloudellista kannattavuutta.

1

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hiilidioksidi-talteen-ja-hyotykayttoon/
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Esiselvitys hiilidioksidin hyödyntämisestä
Markus Hurskainen
Hiilidioksidia hyödynnetään jo nykyisellään merkittäviä määriä. Globaali käyttömäärä
vastaa hieman yli kolme kertaa Suomen energia- teollisuussektorien
hiilidioksidipäästöjä. Merkittävimpiä käyttökohteita ovat urean ja epäorgaanisten
karbonaattien valmistus sekä metanolin tuotannon tehostaminen (Kuva 2).
Näissä kohteissa hiilidioksidi on kuitenkin vain prosessin alkuvaiheessa syntyvä ja
myöhemmin hyödynnettävä välituote eikä siten aidosti raaka-aine. Merkittäviä määriä
hiilidioksidia hyödynnetään myös sellaisenaan öljyn tuotannon tehostamisessa, ruokaja juomateollisuudessa sekä teollisuuskaasuna. Sen sijaan uudet fossiilisten raakaaineiden käyttöä vähentämään pyrkivät hiilidioksidin hyödyntämisprosessit, kuten
polttoaineiden, kemikaalien ja polymeerien valmistus, ovat vasta tekemässä tuloaan.

Kuva 2. Hiilidioksidin hyödyntäminen tänä päivänä.2
Hiilidioksidia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monenlaisissa prosesseissa (Kuva 3).
Sitä voidaan käyttää muun muassa betonin valmistuksessa, hiilen lähteenä
polttoaineiden ja kemikaalien syntetisoinnissa tai sillä voidaan tehostaa levien
kasvatusta. Eri vaihtoehdot eroavat teknologian kehitysasteen, markkinapotentiaalien ja
hiilidioksidipäästöjen vähentämispotentiaalien suhteen (Kuva 3).

2

Aresta, M., Dibenedetto, A. & Angelini, A. (2013). The changing paradigm in CO2 utilization. Journal of
CO2 Utilization 3:65–73. doi:10.1016/j.jcou.2013.08.001
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Kuva 3. Merkittävimpien uusien hiilidioksidin hyödyntämisreittien kehitysasteet,
markkinapotentiaalit, kehittäjien lukumäärä ja hiilidioksidipäästöjen
vähentämispotentiaalit. [Mukaillen lähteitä 3]
Hiilidioksidi itsessään ei sisällä hyödyllistä energiaa, joten esimerkiksi polttoaineita
valmistettaessa energia täytyy tuoda muuta kautta, usein vedyn muodossa. Useimmissa
ratkaisuissa vety on ajateltu tuotettavan veden elektrolyysillä uusiutuvaa sähköä
käyttäen. Vedyn valmistuksen korkean kustannuksen vuoksi hiilidioksidipohjaiset
polttoaineet eivät yleisesti ottaen ole vielä kilpailukykyisiä – ainakaan mikäli kaikkia
sivuvirtoja ei saada tehokkaasti hyödynnettyä. Sen sijaan hiilidioksidin käyttö betonin
kovetuksessa tai polyolien valmistuksessa voi olla jo kannattavaa4.
Hiilidioksidin hyödyntämisen pidemmän aikavälin kokonaispotentiaaliksi on arvioitu
1,5–2,0 Gt/v5 , mikä vastaa nykykäytön kymmenkertaistumista. Verrattuna globaaleihin
ihmisen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöihin (~37 Gt/v), on selvää, ettei hiilidioksidin
3

IHS (2013) Carbon dioxide. Chemical Economics Handbook. IHS, Englewood

Global CCS Institute (2014) Status of CCS project database.
http://www.globalccsinstitute.com/projects/status-ccs-project-database
SCOT Project (2015). A VISION for Smart CO2 Transformation in Europe Using CO2 as a resource,
http://www.scotproject.org/images/SCOT%20Vision.pdf.
Dairanieh, I. et al. (2016). Carbon dioxide utilization – ICEF Roadmap 1.0, http://www.icefforum.org/platform/upload/CO2U_Roadmap_ICEF2016.pdf
4

Pérez-Fortes, M. & Tzimas, E. (2016). Carbon capture and utilisation synthesis of fuels, chemicals and
materials. In: SETIS Magazine January 2016, pp. 43-46, https://setis.ec.europa.eu/system/files/setismagazine_11_ccus_final.pdf
5

von der Assen, N., Müller, L., Steingrube, A, Voll, P & Bardow, A. (2016). Selecting CO2 Sources for
CO2 Utilization by Environmental-Merit-Order Curves, Environmental Science & Technology, 50 (3), pp.
1093-1101.
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hyödyntäminen yksinään ole ratkaisu ilmastonmuutokseen, mutta sillä voi silti olla
merkittävä rooli.

Kuva 4. Hiilidioksidin nykyinen hyötykäyttömäärä, potentiaali ja ihmisen
aiheuttamat globaalit päästöt. 6,7

Mahdollisia CO2:n lähteitä Keski-Suomessa ja Suomessa
Eemeli Tsupari, Markus Hurskainen, Cyril Bajamundi
Hiilidioksidia on yleisesti saatavilla useista lähteistä, joiden kokoluokat vaihtelevat
käytännössä kiinteistöjen ilmanvaihdosta aina tehtaiden ja voimalaitosten kokoluokkaan
(yli miljoona tonnia CO2 vuosittain). Lisäksi hiilidioksidia voidaan jo nykyteknologialla
erottaa ulkoilmasta8. Määrällisesti hiilidioksidin saatavuus ei siis ole hyötykäyttöä
rajoittava tekijä, mutta hiilidioksidin talteenoton kustannusten kannalta mahdollisissa
hiilidioksidin lähteissä on merkittäviä eroja. Talteenoton kustannuksiin vaikuttavat
lähinnä talteenoton kokoluokka ja hiilidioksidin pitoisuus poistokaasuissa. Lisäksi
hyötykäytön kannattavuuden näkökulmasta tärkeitä tekijöitä ovat etäisyys
hyötykäyttökohteeseen sekä hyötykäyttötavasta riippuvat puhtausvaatimukset.
Hiilidioksidin hyötykäytössä kyse on käytännössä eri kokoluokista kuin hiilidioksidin
talteenotossa ja varastoinnissa. Siksi talteenoton kustannusten kannalta on
todennäköisesti järkevämpää tarkastella suurimpia korkean CO2-pitoisuuden lähteitä
6

Aresta, M., Dibenedetto, A. & Angelini, A. (2013). The changing paradigm in CO2 utilization. Journal of
CO2 Utilization 3:65–73. doi:10.1016/j.jcou.2013.08.001
7

von der Assen, N., Müller, L., Steingrube, A, Voll, P & Bardow, A. (2016). Selecting CO 2 Sources for CO2
Utilization by Environmental-Merit-Order Curves, Environmental Science & Technology, 50 (3), pp. 10931101.
8

Bajamundi C., Elfving J., Kauppinen J., Assessment of Performance of a Bench Scale Direct Air Capture
Device Operated at Outdoor Environment, International Conference on Negative CO 2 Emissions, May 2224, 2018, Göteborg, Sweden
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kuin vuosipäästöiltään suurimpia hiilidioksidin lähteitä. Kuva 5 esittää suurimmat korkean
CO2-pitoisuuden lähteet Keski-Suomessa. Käytännössä nämä lähteet ovat erilaisia
biokaasulaitoksia, joista osa jalostaa jo nykyisin biokaasun biometaaniksi erottamalla
hiilidioksidin raakakaasusta. Hiilidioksidia ei kuitenkaan vielä nykyisin jalosteta
hyötykäyttöön näissä kohteissa.

Kuva 5. Suurimmat korkean CO2-pitoisuuden lähteet Keski-Suomessa.
Biokaasulaitosten
lisäksi
talteenoton
kannalta
houkuttelevia
korkean
hiilidioksidipitoisuuden lähteitä ovat fermentointiprosessit, kaasutuskaasun jalostukseen
perustuvat prosessit (esim. biopolttonesteet), maakaasun höyryreformointiin perustuvat
vetytehtaat sekä kalsiumkarbonaatin kalsinointiin perustuvat prosessit, joita ovat
esimerkiksi sellutehtaiden meesauunit, sementtitehtaat ja kalkkitehtaat9. KeskiSuomesta löytyy edellä mainituista meesauuni Äänekosken sellutehtaalla. Äänekosken
meesauunin hiilidioksidista osa käytetään jo nykyisin paperin täyteaineena käytettävän
PCC:n (precipitated calcium carbonate) valmistukseen. Koko Suomen laajuisesti
houkuttelevimpia hiilidioksidin talteenottokohteita on analysoitu lähteessä 8.

9

Kouri, S., Tsupari, E, Kärki, J., Teir, S., Sormunen, R., Arponen, T. & Tuomaala, M., 2016. The potential
for CCUS in selected industrial sectors – summary of concept evaluations in Finland
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Hiilidioksidin hyötykäyttö betonin valmistuksessa
Tapio Vehmas ja Sampo Mäkikouri
Betoni- ja sementtiteollisuus on merkittävä hiilidioksidin päästölähde. Sementin
valmistuksen on arvioitu tuottavan vuosittain 7 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä.
Lisääntyvän väestön myötä sementtiteollisuuden tuottamat hiilidioksidipäästöt tulevat
kasvamaan, joidenkin arvioiden mukaan jopa yli 20 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.
Ongelma on tunnistettu ja sementin klinkkeripitoisuutta on alennettu vaihtoehtoisilla
sideaineilla, ja uusia korvaavia materiaaleja etsitään jatkuvasti. Valitettavasti suuret
käyttökelpoiset sivuainevirrat ovat jo nykyisellään käytössä ja pienemmät sivuainevirrat
eivät tyypillisesti sovellu teolliseen valmistukseen.
Viime vuosina on herännyt kiinnostus sitoa keinotekoisesti hiilidioksidia takaisin
betonirakenteisiin, saostamalla osa sementin kalsiumista sekoitusprosessin yhteydessä
kalsiumkarbonaatiksi.
Muodostunut
kalsiumkarbonaatti
kiihdyttää
betonin
lujuudenkehitystä ja reagoi osittain muodostaen kalsiumkarboaluminaatteja.
Kalsiumkarbonaatin alhainen reaktiivisuus kuitenkin rajoittaa voimakkaasti
muodostuvien karboaluminaattien määrää, ja useissa tapauksissa kalsiumkarbonaattia
pidetään betonin inerttinä ainesosana. Karbonaattien reaktiivisuutta voidaan kuitenkin
parantaa lisäämällä karbonaatin liukoisuutta keinotekoisesti paineen avulla. Tällaisesta
paineen avulla tapahtuvasta hiilidioksidikovettamisesta on hyvin vähän tutkimustietoa
saatavilla.
VTT arvioi paineen avulla tapahtuvan hiilidioksidikovettamisen potentiaalia
termodynaamisen mallintamisen keinoin. Termodynaaminen mallintamisen avulla
voidaan päätellä mahdollisesti muodostuvien reaktiotuotteiden määrää ja laatua
monimutkaisissa
systeemeissä.
Termodynaamisessa
mallissa
tavallinen
Portlandsementti altistettiin erisuuruisille hiilidioksidimäärille ja termodynaamisessa
tasapainossa muodostuneiden faasien koostumusta ja tilavuutta arvioitiin olemassa
olevien tietokantojen perusteella. Termodynaamisen mallinnuksen tulokset on esitetty
kuvassa 6.
Termodynaamisen mallinnuksen perusteella muodostuneen sideaineen tilavuus kasvaa
hiilidioksidikovetuksessa. Ensimmäisessä vaiheessa hiilidioksidi pyrkii muodostamaan
karboaluminaatteja. Kun saatavilla oleva alumiini on kulutettu, muuttuu portlandiitti
kalsiitiksi. Kun kiinteä portlandiitti on kulutettu, korkean kalsium/pii -suhteen
kalsiumsilikaattihydraatit muuttuvan matalan kalsium/pii -suhteen hydraateiksi ja
thaumasiiitin kiteytyminen alkaa. Viimeisessä vaiheessa matalan kalsium/pii -suhteen
hydraatit ja thaumasiitti hajoaa, muodostaen kvartsia, kipsiä, kalsiittia, kaoliinia ja
pienissä määrin dolomiittia ja dawsoniittia.
Tärkeä tekijä betonin hiilidioksidikovettamisessa on sideainematriisin pH.
Sideainematriisin korkea pH estää raudoitteiden ruostumisen. Termodynaamisen
mallinnuksen laskema huokosveden pH on esitetty kuvassa 7. Mallinnuksen mukaan pH
laskee kymmenen alapuolelle kun hiilidioksidia on sitoutunut 40─50% sementin
painosta.
Termodynaamisen mallinnuksen perusteella on teoreettisesti mahdollista korvata osa
betonin sementistä hiilidioksidilla ja samalla vähentää sementtiteollisuuden suoria
hiilidioksidipäästöjä.
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Kuva 6. Sitoutuneen hiilidioksidin vaikutus hydratoituneen sementin
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Liikennepolttoaineiden tuotanto biokaasun hiilidioksidin avulla
Eemeli Tsupari, Markus Hurskainen
Biokaasu on todettu potentiaaliseksi lähteeksi hiilidioksidin hyötykäyttöön useissa
kirjallisuuslähteissä 8,10. Biokaasu voi sisältää jopa 40 til.-% hiilidioksidia, joka erotetaan
joka tapauksessa biokaasusta, mikäli biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi.
Biokaasun hiilidioksidista voidaan tuottaa liikennepolttoaineita joko jalostamalla erotettua
hiilidioksidia tai lisäämällä biokaasuprosessiin tai uuteen reaktoriin vetyä, jolloin
hallituissa olosuhteissa saadaan tuotettua lisää metaania eli synteettistä maakaasua
(SNG). Lisäys voi olla merkittävä, jopa 80% verrattuna biometaanin tuotantoon ilman
SNG:tä.
Jos hiilidioksidi erotetaan ennen synteesiä, siitä voidaan tehdä muitakin
liikennepolttoaineita (tai kemikaaleja) kuin metaania. Metaanin lisätuotanto on kuitenkin
usein luontevin vaihtoehto biokaasulaitoksilla. SNG sopii sellaisenaan samoihin
kaasuajoneuvoihin kuin biometaanikin. Kaasuautoilu on jo nykyisellään taloudellisesti
kannattavaa ja kaasuautokanta on nopeassa kasvussa, vaikkakin edelleen suhteellisen
pieni. Keski-Suomen biokaasulaitokset esitettiin aiemmin tässä raportissa kuvassa 5.
Projektissa toteutetussa case-tarkastelussa arvioitiin SNG:n tuotantoa olemassa olevalla
biokaasulaitoksella, jossa CO2-erotetaan jo raakakaasusta jalostuksen yhteydessä
(Kuva 8). Tarkastelu perustuu sähköteholtaan 2 MW elektrolyysiin, mikä vastaa 220 kg/h
hiilidioksidivirtaa biokaasulaitokselta. Koska CO2 erotetaan jo referenssitapauksessa,
SNG:n tuotannosta aiheutuvat CO2-käsittelykustannukset oletettiin melko mataliksi.
Tärkeimmille epävarmoille muuttujille oletettiin optimistinen ja konservatiivinen skenaario
(Taulukko 1).
Metaanisynteesi voi perustua katalyytteihin ja korkeaan lämpötilaan tai biologiseen
prosessiin, jota käytettiin oletuksena tässä tarkastelussa. Molemmissa synteeseissä
tarvitaan likimain sama määrä vetyä tuotettua SNG-tonnia kohden, joten
tapaustarkastelussa synteesitapa vaikuttaa lähinnä sivutuotteena syntyvän lämmön
määrään ja lämpötilatasoon. Todellisuudessa prosessit ovat hyvin erilaisia ja mm.
säädettävyydessä voi olla merkittäviä eroja.

Kuva 8. Tarkasteltu SNG:n tuotanto biokaasulaitoksella.

Holopainen, A. Carbon sources for Power-to-Gas applications in the Finnish energy system, Master’s
Thesis, 2015. Lappeenranta University of Technology.
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Taulukko 1. Biokaasu-tapaustarkastelussa oletetut muuttujat

Näillä lähtöarvoilla saadaan seuraavassa kuvassa (Kuva 9) esitetyt tulokset SNGtuotannon kustannusjakaumasta sekä kannattavuudesta biokaasulaitoksen yhteydessä.
Taulukossa 1) esitetyillä konservatiivisen skenaarion oletuksilla toiminta on selkeästi
tappiollista myös käyttökatteen (EBIT DA) osalta. Optimistisen skenaarion oletuksilla
investointi ja toiminta ovat kannattavia. Suurimmat kustannustekijät ovat sähkön
hankinta ja investointikustannukset. SNG:stä saatavien tulojen lisäksi merkittäviä
lisätuloja on mahdollista saada myydystä sivutuotehapesta (optimistinen skenaario),
taajuussäätömarkkinoilta (FCR) sekä erityisesti sivutuotteena syntyvästä lämmöstä.
Taajuussäädöstä saatavat tulot ovat suuremmat konservatiivisessa skenaariossa kuin
optimistisessa skenaariossa. Tämä johtuu siitä, että täyden kuorman ajo kannattaa
konservatiivisilla oletuksilla harvemmin kuin optimistisilla, jolloin osateholla tarjottavaa
taajuussäätöpalvelua käytetään useammin. Kuormitusjakauma on esitetty
piirakkakuvaajilla kuvan alareunassa.
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Kuva 9. SNG:n tuotannon kannattavuus biokaasulaitoksen yhteydessä.
Kuvissa CAPEX sekä siitä riippuvat voitto (”Profit”) ja tasoitettu polttoaineen tuotantokustannus (”LCOF”)
on laskettu 20 vuoden tarkasteluajalle 6% painotetulla pääoman kustannuksella (WACC).

Puulevyteollisuuteen integroitu kemikaalien valmistus
hiilidioksidia hyödyntäen
Markus Hurskainen, Eemeli Tsupari
Tutkimuksessa selvitettiin metaanin, metanolin ja muurahaishapon valmistuksen
teknistaloudellista kannattavuutta puulevyteollisuusympäristössä.
Metaani valikoitui mukaan tarkasteltaviin tuotteisiin, sillä hiilidioksidineutraalilla
metaanilla on verrattain korkea arvo liikennepolttoaineena, sille on olemassa selvä
markkina ja myös teknologia on jo varsin kypsää. Metanoli puolestaan on tärkeä
bulkkikemikaali ja sitä voidaan hyödyntää myös polttoaineena. Sen lisäksi metanoli on
monien kemian synteesien lähtöaine ja sitä käytetään esimerkiksi puulevyteollisuudessa
käytettävien hartsien ja liimojen valmistuksessa. Myös metanolin synteesi hiilidioksidista
ja vedystä on tunnettua teknologiaa. Muurahaishappo puolestaan on korkea-arvoinen
kemikaali, jota käytetään mm. eläinrehuteollisuudessa, nahan parkituksessa ja siitä
valmistetaan tuotteita teiden sulana pitoon. Tällä hetkellä muurahaishappoa
valmistetaan Oulussa Eastman Chemical Companyn toimesta määrä, joka vastaa noin
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30 % Euroopan tuotannosta ja noin 15 % globaalista tuotannosta. Teoriassa
muurahaishapon synteesi hiilidioksidista ja vedystä on erityisen houkutteleva, sillä siinä
ei muodostu lainkaan sivutuotteita. Käytännössä reaktio on kuitenkin haastava, mikä
tekee prosessista monimutkaisen.
Synteeseihin tarvittava vety oletettiin tuotettavan elektrolyyttisesti ja kokoluokaksi
valikoitui tarkasteluhetkellä Euroopan suurinta elektrolyyseriä vastaava kokoluokka (9
MW e). Hiilidioksidi oletettiin kaapattavan levytuotetehtaan puusivuvirtoja hyödyntävän,
lämpöä ja sähköä tuottavan biokattilan savukaasuista (Kuva 10). Elektrolyysistä ja
synteeseistä syntyvä hukkalämpö oletettiin hyödynnettävän kaukolämpönä.
Elektrolyyserin nopean kuormanmuutoskyvyn vuoksi laitokselle annettiin myös
mahdollisuus osallistua säätösähkömarkkinoille (FCR). Puulevytehtaalla ei ole tarvetta
elektrolyysin sivutuotteena syntyvälle hapelle.

Kuva 10. Puuteollisuuteen integroitu kemikaalien tuotantoprosessi.
Tarkasteluissa hyödynnettiin tuntitasoista optimointimallia, joka valitsee joka tunnille
kannattavimman ajotavan: täysi kuorma, osakuorma-ajo säätösähkömarkkinoille
osallistuen tai valmiustila. Tarkastelut tehtiin sekä tätä päivää kuvastavilla oletuksilla että
optimistisemmilla oletuksilla (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Tarkasteluissa käytetyt oleellisimmat muuttujat

Muurahaishapon valmistus osoittautui taloudellisesti kannattavaksi jo tänä päivänä
(Kuva 11), mutta prosessin alhaisesta kypsyysasteesta (TRL 3–511) johtuen tuloksiin
sisältyy vielä merkittävästi epävarmuutta. Erityisesti homogeenisten katalyyttien ja
tuotteiden tehokas erotus voi osoittautua haastavaksi. Sen sijaan metaanin tai metanolin
valmistus vaatisi tuotteiden arvon olevan noin kaksinkertaiset oletettuihin nähden.
Metaanin ja metanolin kannalta oleellinen muuttuja tuotteiden arvon lisäksi oli sähkön
hinta. Hiilidioksidin hinnalla oli vain pieni vaikutus. Optimistisilla oletuksilla myös
metaanin ja metanolin oli juuri ja juuri kannattavaa. Tuotteiden korkeampi arvo (esim.
vihreä preemio), matala sähkön hinta sekä sivutuotteiden korkea-arvoinen
hyödyntäminen ovat kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä.

11

TRL 3 experimental proof of concept

TRL 4 technology validated in lab
TRL 5 technology validated in relevant environment
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k€/ a
k€/ a
k€/ a
years
€/ MWh or €/ kg

Kuva 11. Metaanin (SNG), metanolin (MeOH) ja muurahaishapon (FA) tuotannon
kannattavuus.
Pääomakustannukset (CAPEX) on laskettu 20 vuoden tarkasteluajalle 6% painotetulla pääoman
kustannuksella (WACC).
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Hiilidioksidin hyötykäyttö kemikaalien valmistuksessa
sellutehdasympäristössä
Markus Hurskainen, Eemeli Tsupari
Sellutehdas
on
monella
tapaa
houkutteleva
ympäristö
erityisesti
muurahaishapposynteesin integrointia ajatellen. Sellutehtailla saadaan hyödynnettyä
veden elektrolyysin sivutuotteena syntyvä happi delignifiointi- ja valkaisuprosesseissa,
sellutehtailta on saatavilla edullista höyryä ja niiden vuotuiset käyttöajat ovat korkeat
(Kuva 12). Lisäksi bioperäiselle hiilidioksidille on monia vaihtoehtoisia lähteitä ja
hiilidioksidille on monia muitakin käyttökohteita kuten esimerkiksi mäntysuovan
palstoitus, ligniinin erotus tai muu pH-säätö.

Kuva 12. Hiilidioksidin vedytykseen perustuvan kemikaalien valmistuksen
integrointi sellutehtaaseen.
Tarkasteluiden kohteena oli Äänekosken biotuotetehtaan selluntuotantokapasiteettia
(1 300 000 ADt/a) vastaava havupuusellutehdas, jonka vuotuinen käyttöaika on noin
8400 h. Muurahaishappo- ja metanolisynteesiprosessit mitoitettiin niin, että
elektrolyyserin (32,5 MWe) sivutuotehappi riittää tyydyttämään sellutehtaan tarpeen.
Muurahaishappoprosessin tarvitseman höyryn hinta määräytyi menetetyn sähkön
tuotannon arvon mukaan ja hapen arvo hapen vaihtoehtoisen tuotantomenetelmän
mukaan. Suomalaisilla sellutehtailla happi valmistetaan useimmiten adsorptioon
perustuvalla VPSA-laitoksella12 paikan päällä. Tarkasteluissa oletettiin, että
elektrolyysihappi korvaa vanhentuneen hapentuotantolaitoksen tai että kyseessä on
uusinvestointi. Koska matalalämpötilaiselle hukkalämmölle ei ole sellutehtaalla
kysyntää, oletettiin sen arvoksi 0 €/MWh (Taulukko 3).

12

VPSA Vacuum pressurized swing adsorption
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Taulukko 3. Tarkasteluissa käytetyt oleellisimmat muuttujat

Muurahaishapon tuotantokustannukseksi saatiin perusoletuksilla noin 330 €/t, mikä on
noin puolet markkinahinnasta (Kuva 13). Muurahaishapon tuotanto vaikuttaisikin
taloudellisesti kannattavalta, mutta prosessia ei ole vielä demonstroitu relevantissa
kokoluokassa. Erityisesti homogeenisten katalyyttien ja tuotteiden tehokas erotus voi
osoittautua haastavaksi. Näin ollen tuloksiin sisältyy vielä merkittävästi epävarmuutta.
Lisäksi muurahaishapon markkinat ovat rajalliset.

Kuva 13. Muurahaishapon tuotantokustannus sellutehtaaseen integroituna.
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Metanolin tuotantokustannukseksi saatiin noin 110 €/MWh (tehollisella lämpöarvolla),
joka on selvästi yli viime vuosien fossiilisen metanolin keskihinnan ja hieman yli arvioidun
vihreän metanolin hinnan (Kuva 14). Sähkön hinta ja tuotteen arvo (vihreä preemio) ovat
oleellisimmat kannattavuuteen vaikuttavat tekijät.

Kuva 14. Metanolin tuotantokustannus sellutehtaaseen integroituna.

Polyolien valmistus hiilidioksidin avulla
Kristian Melin, Juha Lehtonen
Viime aikoina on kehitetty prosesseja polymeerien valmistukseen, joissa voidaan yhtenä
raaka-aineen on hiilidioksidi. Kuitenkin näissä epoksideista ja hiilidioksidista
valmistetuissa polyoleissa ainoastaan 20─40 % on lähtöisin hiilidioksidista. Tässä
hankkeessa on arvioitu tuotantoketjua perustuen VTT:llä kehitettyihin prosesseihin
joissa polykarbonaatit ja polykarbonaattipolyoleista voitaisiin valmistaa täysin
hiilidioksidista ja sähköstä.
Tuotantoketju on seuraava:
Savukaasusta tai muusta lähteestä erotetusta hiilidioksidista valmistetaan
synteesikaasua (häkä ja vetykaasun seosta) veden elektrolyysistä saatavalla
vedyllä sekä käänteisellä vesikaasun siirtoreaktiolla. Kaasuseoksesta voidaan
valmistaa olefiineja Fischer-Tropsch reaktion avulla korotetussa lämpötilassa ja
paineessa. Olefiinit ovat monien kemikaalien ja polymeerien lähtöaineita. Tässä
tapauksessa syntyneistä olefiineista voidaan valmistaa epoksideja yhdessä
vetyperoksidin kanssa ja syntyneet yhdisteet voidaan polymeroida yhdessä
hiilidioksidin kanssa, jolloin saadaan polykarbonaattejapolymeereja ja
polykarbonaattipolyoleja. Syntyneistä polyoleista voidaan valmistaa polyuretaania
lisäämällä isosyanaatteja, joita perinteisesti käytetään näiden yhdisteiden
valmistuksessa kemianteollisuudessa. Polyuretaania käytetään yleisimmin
vaahdotettuna ja yleisimpiä sovelluksia ovat eristeet ja vaahtomuovit muihin
käyttötarkoituksiin (Kuva 15).
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Kuva 15. Polyolien valmistuksen tuotantoketju

Kuvan 15 mukaisesta tuotantoketjusta, joka pohjautuu VTT:n konseptiin tuottaa
olefiineja täysin hiilidioksidista ja sähköstä, tehtiin yksinkertaistettu laskentamalli, jolla
voitiin arvioida prosessin aine- ja energiataseita. Laskelmassa tehtiin oletus, että
lähtöaineena polymeroinnissa voisi käyttää eri epoksidimonomerien esim. eteenioksidin,
propeenioksidin, butyleenioksidin ja penteenioksidin seosta. Tuotantoa arvioitiin sekä
ostetulla vetyperoksidilla että vetyperoksidin tuotannon integroimista tähän
tuotantoprosessiin. Tällöin saataisiin tuotettua vetyperoksidia halvemmalla, koska
vetyperoksidia ei tarvitsisi väkevöidä myytäväksi tuotteeksi, mutta toisaalta
vetyperoksidin tuotantolaitos vaatisi lisäinvestoinnin.
Laskelmissa arvioitiin, että tuotantoyksikkö, joka käyttäisi 50 MW e sähköä ja 60 000 t
hiilidioksidia vuodessa syötteenä. Tämä laitos tuottaisi vuodessa noin 30 000 tonnia
polykarbonaatti- ja/tai polykarbonaattipolyolipolymeerejä, ja se voitaisiin sijoittaa esim.
sellutehtaan yhteyteen.
Laskemissa käytettyjen prosessin raaka-aineiden hinnat olivat: sähkö keskimäärin 34
€/MWh ja talteenotettu CO2 50 € /t. Myytävien tuotteiden arvot ovat:
polykarbonaattimuovi 1200 €/t, sivutuotteena saatava happi 41 €/t sekä höyry 8,1
€/MWh. Höyryn hinta vastaa menetetyn sähköntuotannon arvoa.
Tuotantoyksikköä ajatettaisiin jatkuvasti 8400 tuntia vuodessa riippumatta sähkön
hinnasta. Tämän kokoluokan yksikölle tehtaan investointikustannukseksi arviointiin noin
100 miljoonaa € ja investoinnin takaisinmaksuajaksi noin 5─7 vuotta.
Kuvassa 16 keskipisteessä on laskettu kannattavuus perustapauksessa mainituilla
hinnoilla ja investoinneilla. Vuotuinen myyntikate on laskettu oletuksella, että investointi
maksetaan takaisin 20 vuoden aikana ja laitokseen investoidulle rahalle vaaditaan 8
prosentin korko. Lisäksi kuvassa 16 on muutettu kutakin kannattavuuteen vaikuttavaa
tekijää ± 30 % perustapauksesta ja esitetty muutoksen vaikutus laitoksen vuotuiseen
myyntikatteeseen. Mitä jyrkemmin suora nousee, sitä enemmän kyseinen tekijä
vaikuttaa kannattavuuteen. Esimerkiksi polykarbonaattimuovien hinta vaikutti laskelmien
mukaan eniten kannattavuuteen, kun vastaavasti hiilidioksidin, hapen ja höyryn hinnoilla
oli vain vähän vaikutusta prosessin kannattavuuteen.
Tuloksista voidaan päätellä että, nykytilanteessa investointi ei ole vielä talousmielessä
houkutteleva. Mikäli polykarbonaattienpolymerien hinta nousee tai löytyy asiakkaita jotka
maksaisivat
hieman
enemmän
täysin
hiilidioksidista
valmistetusta
polykarbonaattimuovista, prosessi voisi olla varteenotettava hiilidioksidin käyttötapa.
Nykyisin varsinkin hiilidioksidia sisältävillä polykarbonaattipolyoleilla on jo tänä päivänä
miljoonien tonnien markkinat. Tämä hiilidioksidin käyttötapa voisi siis tulevaisuudesta
kuluttaa jopa kymmeniä miljoonia tonneja hiilidioksidia. Tarkastelua prosessin uusia
prosessivaiheita varsinkin epoksidien valmistusta olefiinien seoksesta, sekä syntyneen
seoksen polymerointia, tulisi kehittää ja demonstroida esim. alan nykyisten toimijoiden
kanssa, ennen kun voidaan rakentaa teollisuusmitan tuotantolaitos.
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.
Kuva 16. Vuotuinen myyntikate versus eri tekijöiden muutos verrattuna
perustapaukseen, kun muutos on ± 30 %.

Fischer-Tropsch synteesituotteita hiilidioksidia hyödyntäen
Marjut Suomalainen, Ilkka Hannula
Fischer-Tropsch (FT) synteesiteknologialla voidaan tuottaa öljyjakeita, joilla voidaan
korvata kaikkia fossiilisesta öljystä valmistettavia tuotteita. Teknologia kehitettiin jo 1900luvun alkupuolella. FT- teknologiaa pienessä mittakaavassa valmistavia/kehittäviä
yrityksiä ovat esimerkiksi Velosys, CompactGTL ja Ineratec.
Tässä työssä tarkastelun kohteena oli konsepti, joka koostui hiilidioksidin puhdistus- ja
konsentrointiyksiköstä, elektrolyyseristä (hajottaa sähköllä veden vedyksi ja hapeksi)
sekä synteesikaasua ja siitä edelleen FT-tuotteita tekevästä yksiköstä (Kuva 17).
Päätuotteeksi valittiin parafiininen vaha, jota voidaan käyttää moniin tuotteisiin,
esimerkiksi kynttilöiden valmistamiseen. Vahan vuosittaiseksi tuotantomääräksi valittiin
1500 t. Sivutuotteina prosessissa syntyy puhdasta happea 11 500 t/a, kevyttä
nestemäistä öljyjaetta (C5─C18) 1100 t/a, sekä kaukolämpöä 36 700 MWh/a.
Kaukolämmön sijasta prosessissa voidaan vaihtoehtoisesti tuottaa teollisuuskäyttöön
tarkoitettua höyryä. Laitoksen syötteenä on sähkö, vesi ja hiilidioksidia sisältävä
teollisuuden savukaasu tai biokaasu (CO2 pitoisuus 7,5─35 vol%).
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Kuva 17. Hiilidioksidin hyödyntäminen Fischer-Tropsch prosessia käyttäen.
Oletettiin, että tuotantolaitos integroidaan CO2 -lähteen yhteyteen. Mahdollisia
integrointikohteita ovat polttolaitosten lisäksi esimerkiksi sellaiset tehtaat, joissa tarvitaan
korkeita lämpötiloja, kuten lasin valmistus, tai jäteveden puhdistusta. Polttoprosessissa
sivutuotteena syntynyttä happea voitaisiin hyödyntää korkeassa lämpötilassa toimivan
polttoprosessin tehostamiseen, tai sitten jäteveden ilmastuksen tehostamiseen.
Parafiinivahan tuotantokustannukset laskettiin sekä realistisilla ett optimistilla sähkön
(45/39 €/MWh), hapen (15/50 €/t O2) ja kaukolämmön (55/70 €/MWh) hintaoletuksilla.
Nestemäisen öljyjakeen hinnaksi asetettiin polttoöljyn hinta suomessa ilman veroja (0,6
€/l). Parafiinivahan valmistuskustannus oli realistisilla hintaoletuksilla 2,4 €/kg ja
optimistisilla 1,4 €/kg. Kustannuksen jakautuminen kummassakin tapauksessa on
esitetty kuvassa 18. Fossiilisen parafiinivahan markkinahinta on noussut viime vuosina,
ylittäen kilohinnan 1.1 €/kgvaha13.

Kuva 18. Tuotantokustannusjakauma realistisesti ja optimistisesti hinnoitelluille
perustapauksille (pääomakustannusten annuiteetti perustuu 20 vuoden
pitoaikaan ja 7 % korkoon).
13

ICIS News 2017. Chinese paraffin wax spot prices in Europe firm. Available at
https://www.icis.com/resources/news/2017/03/29/10092735/chinese-paraffin-wax-spot-prices-in-europefirm/
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Koska prosessin hinta riippuu huomattavasti sähkön hinnasta, tarkasteltiin myös sähkön
hinnan
muutoksen vaikutusta
parafiinivahan
tuotantokustannukseen
sekä
mahdollisuutta, että laitosta ei ajeta jatkuvatoimisesti (käyttöaste 95 %) vaan että
vuosittainen käyttöaika olisi 65 % (Kuva 19). Optimistisilla hintaoletuksilla
tuotantokustannus jäi alle 1 €/kg, kun laitosta ajettiin jatkuvatoimisesti ja sähkön hinta oli
alle 32 €/MWh. Lyhyempi 65 % käyttöaika nosti tuotantokustannuksia, sillä
investointikustannukset kasvoivat merkittävästi, ja alle 1 €/kg tuotantokustannus
saavutettiin vasta kun sähkön vuosittainen hinta oli alle 20 €/MWh.

Kuva 19. Sähkön hinnan vaikutus tuotantokustannuksiin.
Investointi elektrolyyseriin sekä runsas sähkön kulutus vaikuttavat merkittävimmin
tuotantokustannuksiin arvioidussa konseptissa. Integrointi sellaisen teollisuuslaitoksen
kanssa, joka pystyy mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään prosessin sivutuotteita,
on välttämätöntä prosessin kannattavuuden varmistamiseksi. Vaihtoehto, jossa
nestemäisestä hiilivetyjakeesta valmistetaan muovien raaka-aineita, on näin pienessä
mitassa kallis investointi suhteessa sivutuotteen hinnan nousuun.

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenottomenetelmä
Kristian Melin
Hiilidioksidin talteenotossa etsitään jatkuvasti yhä parempia ja kustannustehokkaampia
ratkaisuja esim. amiineja, joilla saadaan tehokkaasti poistettua hiilidioksidi myös
matalista pitoisuuksista. Haasteena näillä prosesseilla on se, että amiini täytyy
regeneroida yli 100 °C lämpötilassa, ja amiini hajoa ja aiheuttaa korroosiota ja
hiilidioksidiin voi jäädä haitallisia amiinijäämiä. Vastaavasti vesipesua on käytetty
menestyksekkäästi mm. biokaasun puhdistuksessa, mutta prosessin haaste on, että
prosessilla on vaikea päästä 1 % hiilidioksidipitoisuuteen metaanissa. Yleensä tämä
pitoisuus vaaditaan, jotta metaani voidaan syöttää kaasuverkkoon. Lisäksi metaania,
joka on hiilidioksidia yli 20 kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu, karkaa poistettavan
hiilidioksidin mukana jopa muutamia prosentteja. Hiilidioksidin talteenottoa
ympäristöystävällisellä karbonaattiliuoksiella on myös tutkittu, mutta perinteisissä niissä
on käytetty haitallisia lisäaineita, joilla on nopeutettu kaasun liukenemista liuokseen.
Uudessa
VTT:llä
kehitetyssä
konseptissa
hiilidioksidin
talteenottoa
natriumkarbonaattiliuoksella on tehostettu käyttämällä ison kolonnin sijasta pientä
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ejektoria. Koska biokaasusta tai muusta CO2-pitoisesta kaasusta hiilidioksidin ja
rikkivedyn liukeneminen on useita kertaluokkia nopeampaa, kuin kolonnissa. Kolonnissa
kaasut menevät isompina kuplina nesteen läpi, voidaan käyttää pienempää ja
halvempaa laitetta eikä tarvitse käyttää kaasun liukenemista nopeuttavia apuaineita.
Kuvassa 20 on esitetty konseptin kaavio.
Biokaasu sekoitetaan ejektorissa kiertävän natriumkarbonaattiliuoksen kanssa, jolloin
siitä poistettavat kaasut CO2 ja H2S liukenevat liuokseen ja reagoivat muodostaen
suoloja. Puhdas kaasu erotetaan kiertävästä nesteestä ja puhdistettu kaasu voidaan
vielä jälkipuhdistaan toisessa vaiheessa, jolloin päästään lähellä mm. nesteytyksen
vaatimia puhtautta. Kiertävä karbonaattiliuos voidaan regeneroida vakuumissa ja
prosessista saadaan puhdasta CO2 kaasua toisin kuin monesta biokaasun
puhdistusprosessista.
Menetelmän suorituskykyä on arvioitu laskentamallin avulla. Laskelmien perusteella
menetelmällä päästään käyttäen jälkipuhdistusta jopa 100 ppm hiilidioksidipitoisuuteen.
Prosessista sisään tulevasta määrästä laskelmien mukaan ainoastaan noin 0,5 %
metaanista päätyy poistettavan hiilidioksidin joukkoon. Alustavien laskelmien perusteella
prosessin investointikustannus olisi noin 2000─3000 €/Nm3 biokaasua noin 300 Nm3/h
biokaasua käsittelevälle laitokselle, joka on noin 30 % halvempi kuin perinteiset
prosessit. Prosessin sähkön tarpeeksi on arvioitu noin 0.13 kWh/Nm3 ja liuoksen
regenerointiin kuluu noin 0,36 kWh/Nm3 matalan lämpötilan lämpöä.
Konsepti demonstroidaan Business Finland-rahoitteisessa BioMet-hankkeessa aluksi
laboratoriomittassa ja sitten isommassa kokoluokassa ─ etenkin liuenneiden kaasujen
reaktio suoloiksi ja liuoksen regenerointinopeus täytyy vielä varmistaa kokeilla.

Puhdistettu CO2
p= 1 bar

Kuva 20. Kaavio uudesta ejektoripohjaisesta hiilidioksidin
talteenottomenetelmästä.
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Hukkalämmöistä sähköä CO2:n avulla
Eemeli Tsupari, Teemu Sihvonen
Globaalisti käytetystä primäärienergiasta hukataan yli puolet erilaisten prosessien
jäähdytysten kautta. Näitä matala-arvoisia jäähdytyslämpöjä ei yleensä ole ollut
taloudellisesti kannattavaa hyödyntää, mutta hiilidioksidin avulla niistä on mahdollista
tehdä sähköä. Konsepti muistuttaa perinteisen höyryvoimalaitoksen kiertoa, mutta veden
sijasta prosessissa kiertää hiilidioksidi. Nestemäinen hiilidioksidi paineistetaan korkeaan
paineeseen (lähes 100 bar), höyrystetään ja tulistetaan hukkalämmön lähteestä
riippuvalle lämpötilatasolle (esim. 80 °C), paisutetaan turbiinin läpi ja jäähdytetään
takaisin nesteeksi (Kuva 21). Konseptilla saavutetaan sitä suurempi sähköntuotanto,
mitä kylmempi jäähdytys on tarjolla. Sähköä saadaan siis eniten kovilla pakkasilla, eli
juuri silloin kun sitä Suomessa eniten tarvitaan.

Kuva 21. Hukkalämpöjen muuttaminen sähköksi hiilidioksidikierron avulla.
Konseptia mallinnettiin eri ulkolämpötiloilla VTT:n dynaamisen prosessimallin
(APROS®) avulla tapaukselle, jossa hukataan ympäri vuoden 1,5 m3/s 80 °C lämpöistä
vettä. Saadut sähkön nettotuotannot sovitettiin Jyväskylässä mitattuihin tuntikohtaisiin
ulkolämpötiloihin vuosilta 2013─2016 (Kuva 22). Tuotannon arvo laskettiin saman
jakson toteutuneilla sähkön markkinahinnoilla Nordpoolin spot -markkinoilla (Suomen
aluehinta). Koska tapaustarkastelu oletettiin olevan sähkön netto-ostaja, hintoihin lisättiin
arvio sähkön siirtohinnan ja veron muuttuvasta osuudesta (15 €/MWh). Todellinen siirron
ja veron osuus on tapauskohtainen ja riippuu mm. siirtoyhtiön hinnoittelumallista sekä
mahdollisesta energiaintensiivisen teollisuuden veron palautuksesta.

Kuva 22. Ulkolämpötilat Jyväskylässä jaksolta Tammikuu 2013 - Joulukuu 2016
sekä CO2-kierrolla tarkastellusta hukkalämmöstä tuotettu sähköteho.
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Kuvasta näkyy, kuinka sähköntuotanto on parhaimmillaan talvisin, kun ulkolämpötila on
matala. Tarkastellulla neljän vuoden jaksolla konsepti tuotti 341 GWh sähköä, jonka arvo
oli yhteensä 17,4 M€. Tuotetun sähkön keskihinnaksi tulee siten 50,9 €/MWh, mikä on
siirtomaksun ja veron takia selvästi spot-hintojen keskiarvoa (tarkastelujaksolla noin 35
€/MWh) korkeampi. Tuotetun sähkön arvoa parantaa myös tuotannon painottuminen
talviaikaan. Tulevaisuudessa kesän ja talven välisen hintaeron on ennustettu kasvavan
kun mm. aurinkosähkön määrä sähköjärjestelmissä yleistyy. Tämä parantaa tarkastellun
konseptin kannattavuutta entisestään. Konseptin käyttökustannukset ovat erittäin
matalat, mutta investointi on todennäköisesti suuri.

Hiilidioksidin talteenotto CLC-teknologialla biomassaa
käyttävissä CHP-laitoksissa
Tomi Thomasson, Janne Kärki, Toni Pikkarainen, Markus Hurskainen, Eemeli Tsupari
Kun polttoprosessin polttoaineena käytetään biomassaa, ja talteenotettu hiilidioksidi
varastoidaan pysyvästi, saavutetaan lopputuloksena negatiivisia päästöjä ─ toisin
sanoen hiilidioksidin määrä ilmakehässä vähenee. Chemical-looping combustion (CLC)
on tunnistettu yhdeksi lupaavimmista ratkaisuista tarkoitukseen johtuen teknologian
kyvystä erottaa hiilidioksidia suoraan polton aikana sekä matalammista kustannuksista
verrattuna kilpaileviin ratkaisuihin14. CLC:n investointikustannus on kuitenkin noin
viidenneksen perinteistä ilmapolttoteknologiaa suurempi15. Lisäksi käytön aikana
hiilidioksidin talteenotosta ja varastoinnista aiheutuvat kustannukset rajoittavat
teknologian kilpailukykyä, jonka kannalta riittävän korkea päästöoikeuden hinta tai
negatiivisista päästöistä tuottoa myöntävät tukitoimet on todettu keskeisiksi tekijöiksi.
Kolmas mahdollinen ratkaisu parantaa CLC:n kannattavuutta on yhdistää varastoinnin
rinnalle mahdollisuus hiilidioksidin hyötykäyttöön, mitä tässä työssä tarkasteltiin kuvan
23 mukaisesti. Teoriassa hyötykäytön lisääminen kokonaisuuteen parantaa
kannattavuutta kahdella tavalla: osa talteenotetusta hiilidioksidista voidaan muuttaa
arvokkaammaksi tuotteeksi, kun samalla kytkennät eri prosessien välillä voivat johtaa
säästöihin. CHP-laitos voi tuottaa synteesiin tarvittavaa lämpöä kuin myös sähköä
elektrolyyseriin, jonka avulla voidaan puolestaan tuottaa osa CLC:n tarvitsemasta
hapesta. Koska lisäksi CLC rajoittaa CHP-laitoksen joustavuutta, voidaan tämän myötä
menetettyjä tuloja kompensoida esimerkiksi käyttämällä elektrolyyseria taajuusohjattuna
käyttöreservinä (FCR-N16).
Tarkastelun lähtökohtana käytettiin pohjoismaista kaukolämpösysteemiä, jonka tuotanto
koostuu pelkkää biomassaa polttoaineena käyttävästä CHP-laitoksesta ja polttoöljyllä
toimivista lämpökattiloista. Tarkastelun tavoitteena oli löytää kustannusnäkökulmasta
kannattavin ratkaisu CHP-laitokselle kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka joko aiheuttavat
hiilidioksidipäästöjä (ilmapoltto), ottavat hiilidioksidin talteen ja varastoivat sen (CLC) ja
lisäksi hyötykäyttävät sen (esitetty yhteisratkaisu). Hyötykäytön osalta vaihtoehtoina
tarkasteltiin projektin aiemmissa vaiheissa tunnistettuja tuotteita: muurahaishappoa,
14

Rydén, M., Lyngfelt, A., Langørgen, Ø., Larring, Y., Brink, A., Zevenhoven, M., Pikkarainen, T.,
Lindroos, T.J., Whiriskey, K., Karmhagen, P. 2018. Negative CO2 – Halfway through the Nordic Energy
Research flagship project. 1st International Conference on Negative CO2 emissions, May 22 -24,
Gothenburg, Sweden.
15 Lyngfelt, A., Leckner, B. 2015. A 1000 MW boiler for chemical-looping combustion of solid fuels –
th
Discussion of design and costs. Applied Energy 157, 475-487.
16

requency containment reserve
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metaania sekä metanolia. Laskentaan käytettiin optimointiohjelmaa, joka maksimoi
systeemin tuotantokatteen valitsemalla parhaan toimintatavan tuntitasolla. Laitostasolla
ohjelma optimoi eri laitosten tuottamaa sekä kuluttamaa sähkön ja lämmön määrää, kun
taas systeemitasolla optimoidaan hiilidioksidin reittiä.
Tarkastelun tuloksena selvitettiin, että nykytilanteessa hyötykäyttöratkaisun integrointi
yhteisratkaisuksi hiilidioksidia varastoivaan CHP-laitokseen ei ole kannattavaa puhtaasti
kustannusnäkökulmasta arvioituna. Vaikka yhteisratkaisu saavutti kolmesta
tarkastellusta vaihtoehdosta suurimman vuosittaisen tuotantokatteen, hyötykäytön
lisäämät kiinteät kustannukset johtivat negatiiviseen käyttökatteeseen (kuva 23).
Yhteisratkaisuissa
varastoinnin
kannattavuus
sanelee
myös
hyötykäytön
kannattavuutta, jolloin negatiivisista päästöistä tuloa myöntävällä tukimekanismilla on
olennainen vaikutus kilpailukykyyn. Tukimekanismin huomioivissa tulevaisuuden
mahdollista tilannetta kuvaavissa tapauksissa yhteisratkaisu saavutti positiivisen
käyttökatteen tapauksissa, joissa perustapauksen arvoihin verrattuna sähkön
keskiarvohinta oli 15 % korkeampi, hiilidioksidin puhdistuksen hinta puolitettiin, tai kun
taajuusohjatun käyttöreservin keskiarvohintaa nostettiin 20 %. Näissä tapauksissa
kannattavimmaksi tuotteeksi osoittautui muurahaishappo, joka kuitenkin vähensi
varastoidun hiilidioksidin määrää selvästi eniten, keskimäärin noin 9%, kun metanolille
ja metanolille hyötykäytön osuudet olivat korkeitaan 2,6% ja 1,4%.

Kuva 23. Esitetty yhteisratkaisu hiilidioksidin varastointiin ja hyötykäyttöön CLCteknologialla biomassaa käyttävässä CHP-laitoksessa.
Tuottotekijät ja tuotanto kuvattu vihreällä, kustannustekijät ja kulutus punaisella. Lisäksi
hiilidioksidipäästöjä ja niiden aiheuttamaa ympäristövaikutusta kuvattu väreillä: aiheutuneet fossiiliset
päästöt (punainen), aiheutuneet bioperäiset päästöt (keltainen) sekä varastoidut bioperäiset päästöt
(vihreä).

27

Kuva 24. Investointien vuotuinen (a) tuotantokate ja (b) käyttökate eri
tarkastelutapauksissa: ilmapoltossa hiilidioksidia ei oteta talteen, CLC mahdollistaa talteenoton
sekä varastoinnin, ja muissa kolmessa vaihtoehdossa hiilidioksidista voidaan lisäksi tuottaa nimettyä
tuotetta. Perustapauksessa päästöoikeuden hinta on 20 €/t ja korkean hinnan tapauksessa 50 €/t, kun
taas tuetuissa tapauksissa negatiivisista päästöistä hyvitetään päästöoikeuden hintaa vastaava summa.

Yhteenvetona tarkastellun yhteisratkaisun siirtäminen todellisuuteen nykymuodossaan
vaatisi muutoksia bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä koskevaan lainsäädäntöön, sekä
ratkaisuun liittyvien investointikustannusten laskemista yhteensä vähintään 20% verran
varastoinnin ja hyötykäytön osalta. Lisäksi on huomioitava, että vaikka hiilidioksidin
siirtäminen itsessään olisi yksinkertaista, yhteisratkaisun ohjaus muuttuisi huomattavasti
monimutkaisemmaksi, jolloin tunnistettuja prosessien välisiä kytkentöjä ei
todennäköisesti voitaisi hyödyntää laskennan osoittamalla tasolla. Tuloksien
osoittamista hyötykäytön matalista osuuksista johtuen jatkotarkastelu nimellisteholtaan
pienemmälle CHP-laitokselle on tärkeää, jotta yhteisratkaisun potentiaali ymmärretään
paremmin.

Sähköpolttoaineiden ilmastovaikutukset ja keskeinen EUlainsäädäntö
Markus Hurskainen, Eemeli Tsupari
EU:n uusiutuvan energian direktiivi RED II asettaa sitovan EU-tasoisen tavoitteen
uusiutuvan energian osuudelle energian loppukäytöstä vuosille 2021–2030 ja se käsittää
sähkö-, lämpö- ja jäähdytys- sekä liikennesektorit. Direktiivissä asetetaan
polttoainejakelijoille minimivelvoitteet uusiutuvan polttoaineen osuuden osalta, ja
hiilidioksidista ja sähköstä valmistettavat polttoaineet (renewable fuels of non-biological
origin, ”ReFuNoBio”) ovat yksi vaihtoehdoista velvoitteen täyttämiseksi. Nämä ns.
sähköpolttoaineet katsottaisiin uusiutuviksi siltä osin, kun niiden valmistamiseksi käytetty
sähkö on ollut uusiutuvaa. Projektin aikana seurattiin RED II -direktiivin valmistelun
etenemistä sekä osallistuttiin mm. CO2 Value Europe17-foorumin kautta sen
kommentointiin, sillä RED II vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidin käyttömahdollisuuksiin

17

www.co2value.eu/ Value Europe is the industry-driven European Association which is committed to
coordinate and represent the CO2 Utilisation community
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polttoaineiden valmistuksessa. VTT on pyrkinyt CO2 Value Europen kautta luomaan
hiilidioksidin hyötykäytölle järkevää poliittista toimintaympäristöä.
Euroopan komissio antoi ehdotuksensa RED II -direktiiviksi osana ns. talvipakettia
marraskuussa 2016, ja neuvosto sekä parlamentti muodostivat omat kantansa vuosien
2017–2018 vaihteessa. Komission, parlamentin ja neuvoston näkemykset eroavat
merkittävästi toisistaan siinä, kuinka sähköpolttoaineiden valmistukseen käytettävän
sähkön uusiutuvan energian osuus tai päästökerroin määritetään, ja asetetaanko
hiilidioksidin lähteelle rajoituksia (Taulukko 4).
Alkuperäisessä komission direktiiviehdotuksessa uusiutuvan osuuden määrittämisessä
oli verkkosähkön osalta määrätty käyttämään joko kyseisen valtion tai EU:n
keskimääräistä uusiutuvan sähkön osuutta. Ainoastaan verkosta irti olevan ja CCUlaitoksen yhteydessä tai jälkeen käynnistyneen uusiutuvan sähkön tuotantolaitoksen
tuottama sähkö olisi voitu lukea kokonaan uusiutuvaksi. Myöhemmät Euroopan unionin
neuvoston ja parlamentin versiot raottivat ovea myös pitkäaikaisten ostosopimusten ja
sertifikaattien käyttöön sähkön alkuperän todentamiseksi.
Komission ehdotuksessa sekä energianeuvoston kannassa ei rajoitettu hiilidioksidin
lähteitä. Parlamentin näkemyksen mukaan hiilidioksidi tulisi kaapata ilmakehästä (direct
air capture, DAC). Komission ja energianeuvoston kanta on paremmin perusteltu ainakin
EU:n päästökauppaan (EU ETS) kuuluvien laitosten osalta, koska päästökaupan
lainsäädännön mukaan hyötykäyttöön talteenotettua hiilidioksidia ei saa vähentää
laitoksen päästöistä. Jotta yhtä päästöä ei laskettaisi kahteen kertaan, päästökauppaan
kuuluvista lähteistä talteenotettu hiilidioksidi tulisi siis laskea hiilineutraaliksi uudelleen
käytettäessä, riippumatta siitä, onko se peräisin bioperäisestä vai fossiilisesta
polttoaineesta.18 Bioperäisen hiilidioksidin osalta elinkaaresta syntyvä hyöty tulee tällöin
jo kertaalleen näkyviin, koska päästökaupassa bioperäisestä hiilidioksidista ei tarvitse
hankkia ja palauttaa päästöoikeuksia.
Lainsäädäntöprosessi on edennyt (06/2018) komission, neuvoston ja parlamentin
välisiin kolmikantaneuvotteluihin, joiden tuloksena saadaan direktiivin lopullinen versio
loppuvuodesta. Lopullisen RED II -direktiivin sisältö tulee olemaan äärimmäisen
oleellinen CCU-polttoaineiden kannalta. Mikäli hiilidioksidi olisi kaapattava ilmakehästä,
CCU-polttoaineiden kannattavuusraja siirtyisi kauemmaksi tulevaisuuteen. Oleellista
olisi myös saada muutos komission esityksen tiukkaan kantaan verkkosähkön
päästökertoimen/uusiutuvan osuuden määritykseen. Keskimääräisellä verkkosähköllä
päästövähennysrajat olisi vaikea saavuttaa suuressa osassa maita vielä pitkälle
tulevaisuuteen, ja off-grid-ratkaisuilla puolestaan alhaiset käyttöajat heikentävät CCUpolttoaineiden kannattavuutta. Verkkosähkön päästövaikutusten laskenta on erittäin
monimutkaista, mutta sähköpolttoaineille sovellettavaa pienempää päästökerrointa voi
perustella esimerkiksi uusien sähköntuotantoinvestointien keskimääräistä pienemmillä
ominaispäästöillä ja sähköpolttoaineiden tuomalla säätökyvyllä, mikä auttaa
mahdollistamaan suuremman aurinko- ja tuulivoiman osuuden energiajärjestelmissä.

18

Tsupari, E. 2016. Power-to-fuels for climate change mitigation in EU. Saatavilla:
http://www.neocarbonenergy.fi/wp-content/uploads/2016/02/PtF-for-climate-change-mitigation-in-EU_NCtutkijap%C3%A4iv%C3%A4t.pd
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Taulukko 4. Oleellisimmat erot komission, neuvoston ja parlamentin
näkemyksissä sähköpolttoaineiden osalta

*sähköpolttoaineita ei lueta kehittyneisiin biopolttoaineisiin

Review on CO2 purity requirements of selected P2Chemical
processes
Cyril Bajamundi
Carbon dioxide utilization employs heterogeneous reaction to convert CO2 to products.
Heterogeneous reactions typically use catalyst that speeds up the reaction by providing
alternative path for a reaction to proceed. For a general heterogeneous reaction, AB,
the reactant may take the following steps for the reaction to proceed (Fig.25).
1. Transport of reactants to the exterior surface of the
catalyst pellet.
2. Transport of reactants to active sites inside the
pores.
3. Adsorption of reactants onto the surface at active
sites.
4. Reaction on the surface.
5. Desorption of products from the surface.
6. Transport of products out of the pores to the pellet
surface.
7. Transport of products from the pellet surface to the
bulk fluid

Kuva 25. Steps in generic catalytic reaction A --> B.19

19

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catalysis-_Reaction_progress.png)
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Impurities present in the reacting stream can affect anyone of these steps and may result
in low reactant conversion and/or low selectivity. CCU from various CO2 sources may
contain a host of impurities, see Table 5 for summary.
Sulphur compounds are among the most potent impurity that can cause deactivation or
poisoning of heterogeneous chemical reaction employed in CCU. In methanation,
Sulphur compounds deactivate Ni catalyst via the following or combination of the
following:
(a) adsorption on the surface sites needed for CO dissociation,
(b) forming strong chemical bonds between sulphur atoms and the active metal
catalyst,
(c) conversion of surface-active carbon species to relatively nonreactive form 20.
In Fischer-Tropsch synthesis, H2S at 0,3─1-ppm concentration caused the deactivation
of Fe catalyst mainly by site blocking mechanism, however at 50 ppb H2S the
deactivation is nearly zero. Sulphur poisoning is exacerbated at lower temperature due
to enhanced S adsorption21. In liquid phase methanol synthesis, thiophene reacts with
CuO and H2S react with ZnO. These sulphur compounds are typically found in syngas22.
Halide containing compounds present as impurities may also cause poisoning of
catalyst. It has been shown that Cl (and N) decrease the amount of surface adsorbed
CO and reaction intermediates (CHx) within the range of 210°C–250°C 23. Single crystal
experiments of Goodman have shown that Cl drastically affects CO and H2 adsorption
in Ni surface due to the electronegativity Cl atom24. For Fischer-Tropsch synthesis, Fe
catalyst displayed rapid deactivation regardless of the conditions used when the level of
hydrohalic acid reached 20 ppm. The mechanism of deactivation includes physical
blocking of active sites by halide ions (i.e., F−, Cl−, or Br−) due to the adsorption of ions
on the Fe catalyst surface (primary mechanism) and formation of iron halide (Fe-X)
compounds25. In liquid phase methanol synthesis, Halide contaminants in general are
potent poisons. In Cu catalyzed reaction, the primary effect of chlorine poisoning is
sintering due to the formation of low-melting CuCl19.

20

Struis RPWJ, S. T. (2009). Sulphur poisoning of Ni catalysts in the SNG production from biomass: A
TPO/XPS/XAS study. Appl Catal A Ge, 362:121-8.
Wentrcek PW, M. J. (1980). Deactivation of alumina-supported nickel and ruthenium catalysts by sulfur
compounds. J Catal, 61:232–41
Czekaj I, S. R. (2010). Sulphur poisoning of Ni catalysts used in the SNG production from biomass:
Computational studies. Catal Today, 176:429–32.
21

Ramana V, P. R. (2017). Fischer-Tropsch synthesis: Effect of carbonyl sulfide poison over a Pt
promoted Co/alumina catalyst. Catalyst Today. doi:doi:10.1016/j.cattod.2017.03.051
22

Quinn R, D. T. (2004). An evaluation of synthesis gas contaminants as methanol synthesis catalyst
poisons. Appl Catal A Gen, 272:61–8.
23

Lorito D, L. H. (2018). Understanding deactivation processes during bio-syngas methanation: DRIFTS
and SSITKA experiments and kinetic modeling over Ni/Al2O3 catalysts. Catal Today, 299:172–82.
24

DW., G. (1984). Chemical modification of chemisorptive and catalytic properties of nickel. Appl Surf Sci ,
19:1–13.
Ma W, J. G. (2015). Fischer−Tropsch Synthesis: Effects of Hydrohalic Acids in Syngas on a Precipitated
Iron Catalyst. ACS Catalysis, 3124-3136. doi:doi:10.1021/acscatal.5b00023
25
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Table 5. Typical CO2 Feed Gas Sources and Potential Impurities 26

Other impurities that may cause catalyst deactivation are nitrogen compounds, which
cause the formation of cobalt nitride, and might be responsible for the changes in activity
and selectivity of Pt-Co/Al2O3 for FT synthesis. The effect of ammonia can be reversed
(activity and product selectivity) with mild in situ hydrogen treatment 27.

26

ISBT. (2010). Bulk Carbon Dioxide Quality Guidelines And Analytical Methods Reference.

27

Ramana V, P. R. (2017). Fischer-Tropsch synthesis: Effect of carbonyl sulfide poison over a Pt
promoted Co/alumina catalyst. Catalyst Today. doi:doi:10.1016/j.cattod.2017.03.051
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The levels of impurities tolerable for common CO2 conversion technologies can be found
in
Table 6.
Table 6. Summary for various conversion routes and limits of impurities 28.

28

Spath PL, D. D. (2013). Preliminary Screening -- Technical and Economic Assessment of Synthesis Gas
to Fuels and Chemicals with Emphasis on the Potential for Biomass-Derived Syngas.
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Review on biogas upgrading technologies
Cyril Bajamundi
Biogas is a concentrated source of CO2 for CCU applications. Finnish raw biogas
contains 29─44 % CO2 that can be collected during biogas upgrading. In contrast,
combustion flue gases may have 10─15vol-% CO2. There are 5 major techniques for
upgrading biogas: water scrubbing, chemical scrubbing, membrane filtration, pressure
swing adsorption and organic physical scrubber 29.
Table 7. Concentration of CH4, CO2, O2, N2 and H2S in biogas from select plants in
Finland.30

Water scrubbing is the most widely applied technique (Hoyer, 2015). In this technology,
water is used as solvent; the solubility of CH4 is much lower than that of CO2 thus
separation is accomplished. The technology can produce 80 – 90% methane and up to
80–90% CO2 stream. The CO2 can be contaminated with H2S, NH3 and trace amounts
of CH431.
Chemical scrubbing on the other hand use chemically reactive (CO2 selective) solvent to
accomplish separation. It can produce 99 – >99% methane and up to 92 – 93% CO2
stream. Due the reaction of CO2 with the solvent, significant energy requirement is
required for solvent regeneration. The CO2 can be contaminated with H2S, NH3 and trace
amounts of CH4, O2 and N227.

29

Hoyer, K. (2015). Biogas upgrading - a technical review. 30. Kuala Lumpur.

30

Rasi, S. (2009). Biogas Composition and Upgrading to Biomethane. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

31

bio.mathan.at. (2013). Pressurised water scrubbing. Retrieved from http://bio.methan.at/en/pws
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Kuva 26. CO2 feed gas treatment at EtoGas Power-to-SNG Turnkey Plant in
Werlte Germany.
Membrane filtration uses polyimide and cellulose acetate-based membranes to separate
CO2 from the biogas.CO2 and H2S pass through the membrane to the permeate side,
while CH4 is retained on the inlet side. Since some CH4 molecules, may pass through
the membrane, high purity CH4 involves large losses of CH4 32.
Pressure swing adsorption process, are based on the mechanism that gas molecules
can be selectively adsorbed to solid surfaces according to molecular size. PSA
technology can be used to separate CH4 from N2, O2 and CO2, since the CH4 molecule
is larger than the other gas molecules. Raw biogas is pressurized during adsorption,
where CO2, N2 and O2 are collected in the pores of the sorbent and CH4 easily pass
through the adsorbent bed. To regenerate the sorbent and collect the off gas the bed is
depressurised. Water and hydrogen sulphide contents in the gas irreversibly harm the
adsorbent material these components have to be removed before the adsorption column.
The route for CO collection in the processed discussed above is shown in Figure 27.

32

bio.mathan.at. (2013). Pressurised water scrubbing. Retrieved from http://bio.methan.at/en/pws
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Kuva 27. Biogas Cleaning and Upgrading Technologies.
The cost of biogas upgrading is mainly dependent on the capacity of the upgrading
process. The CAPEX are closely inversely related to plant size, and according to the
latest SGC report the investment costs have not changed much in the past 10 years.

Kuva 28. CAPEX of Various Biogas Upgrading Technologies
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Tiedotus ja julkaisut
Eija Alakangas, Janne Kärki ja Sampo Mäkikouri
Viestinnän tavoitteena oli tiedottaa monipuolisin viestintävälinein BIO-CO2-projektin
tuloksista alan teollisuudelle, projektin rahoittajille ja muille kohderyhmille, kerätä
palautetta projektin kehittämiseksi sekä aktivoida yrityksiä uusien teknologioiden
demonstrointiin ja lisäksi jakaa tietoa näiden teknologioiden markkinamahdollisuuksista.
Projektin alussa laadittiin tiedotussuunnitelma ja sen edistymistä seurattiin johtoryhmän
kokouksissa. Aluksi kartoitetaan Keski-Suomen yritykset seuraavilta toimialueilta:
kemianteollisuus,
metsäteollisuus,
rakennustarviketeollisuus,
betonija
sementtiteollisuus, energiantuotanto, biokaasuala sekä elintarviketeollisuus. Kartoitus
tehtiin käyttäen julkisia tietokantoja. Lisäksi jakelulistaan lisätiin myös muita
organisaatioita esim. aluekehitysorganisaatioita ja yhdistyksiä (Biokaasuyhdistys,
Bioenergia ry, Energiateollisuus, Metsäteollisuus ry, EK, Öljy- ja bioenergia-ala ry,
Kemianteollisuus ry sekä Teknologiateollisuus ry) laajempaa tiedotusta varten. Osoitteet
koottiin Excel-tiedostoon (200 nimeä), jota käytettiin viestintään. Lisäksi projektille
suunniteltiin oma logo. Muussa viestinnässä hyödynnettiin EAKR-hankkeiden
viestintäohjeita mm. kalvojen, postereiden, roll-upien, tiedotteiden ja seminaarien osalta.
Projektin pääviesti suomeksi ja englanniksi:
Uutta kestävää liiketoimintaa bioperäisestä hiilidioksidista
New sustainable business from biogenic carbon dioxide
Viestintäkanavat








webbisivu projektille ja ResearchGate-sivu
lehdistötiedotteet ja lehtiartikkelit
tuloskalvot ja -raportit
videot, posterit ja roll-up
tulosesitteet/kortit tapaustarkasteluista
projektin järjestämät workshopit
tulosten esittely muiden järjestämissä seminaareissa ja konferensseissa (myös
mukana olevien yrityksien tapahtumissa)

Projektin tulokset ja tiedotusaineisto ovat saatavilla VTT:n webbisivuilta:
http://www.vtt.fi/sites/BioCO2
Seminaarit ja kansainväliset konferenssit
Projekti järjesti kolme yhden päivän seminaaria
1. Hiilidioksidin hyötykäytön mahdollisuudet 7. syyskuussa 2017 (39 osallistujaa)
2. Eurooppapäivä 9. toukokuuta 2018 yhdessä VTT:n muiden EU-rahoitusta
saaneiden hankkeiden kanssa (27 osallistujaa)
3. Ohjelman päätösseminaari 30. elokuuta 2018 (52 osallistujaa)
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Kuva 29. BioCO2-projektin seminaari hiilidioksidin hyötykäytön mahdollisuudet seminaari 7.9.2017.

Kuva 30. BioCO2-projektin keskustelupöytä ja esityksen pito Eurooppapäivän
tilaisuudessa 9.5.2018.
Lisäksi tarjottiin aktiivisesti myös esitelmien pitoa kotimaisissa ja kansainvälisissä
konferensseissa. Seuraaviin seminaareihin ja kansainvälisiin konferensseihin saatiin
suullinen esitelmä



Biotalous ja energiamurros-seminaari 26. tammikuuta 2017, VTT ja Luke
järjestämässä (n. 100 osallistujaa)
European Biomass Conference and Exhibition –konferenssissa Tukholmassa
13. kesäkuuta 2017 (lähes 1000 osallistujaa). Suullinen esitelmä ja
konferenssijulkaisu33

33

Kouri, S., Hurskainen, M., Kärki, J., Tsupari, E., Alakangas, E. & Bajamundi, C. 2017. Integrated
utilisation pathways for biogenic carbon dioxide in biomass driven industry sectors, 25th European
Biomass Conference and Exhibition, EUBCE 2017 - Tukholma, Ruotsi, Saatavilla:
http://www.vtt.fi/sites/BioCO2/PublishingImages/tiedotteet/5BO.4.4_paper.pdf
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VTT:n avoimien ovien päivä, 30.9.2017, esitys ja hiilidioksidin ilmasta
erotuskontin esittely (170 kävijää)
Kiertotaloudessa tapahtuu seminaari Jyväskylässä 16.4.2018
16th International conference on carbon dioxide utilisation, 27-30.8.2018, Rio de
Janeiro, Brasilia34
GHGT-14 konferenssi Australiassa 21─26 lokakuuta 2018

Lehdistö- ja tulostiedotteet, videot ja datavisualisointi
Projektista laadittiin tiedotteita projektin seminaarien yhteydessä. Projektin tuloksia
julkaistiin myös Bioenergia-lehdessä, Biokaasulehdessä ja Länsi-Suomen
rakennerahastojen uutiskirjeessä. Yle Keski-Suomen alueuutiset teki haastattelun
28.9.2017. Projekti valmisti myös kaksi lyhyttä YouTube-videota hankkeen
yleisesittelystä ja visiosta. Videot löydät YouTubesta hakusanoilla ”VTT bio-CO2”.

Kuva 31. BioCO2-projektin visiovideo
Videoiden lisäksi tapaustarkasteluista laadittiin yhteensä 9 tuloskorttia, joihin oli lyhyesti
raportoitu projektin tulokset kalvomuodossa.

34

Mäkikouri, S., Hurskainen, M., Melin, K., Vehmas, T., Kärki, J. & Tsupari, E. Sustainable hydrocarbon
business based on biogenic carbon dioxide and renewable electricity
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New sustainable business from biogenic carbon dioxide
Lisätietoja BioCO2-hankkeesta:
Projektipäällikkö, erikoistutkija Janne Kärki
janne.karki@vtt.fi
Puh. 040 751 0053
http://www.vtt.fi/sites/BioCO2
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