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”Bio-CO2 arvoketjut” –hanke
• Selvitetään bioperäisen hiilidioksidin arvoketjuja ja liiketoimintapotentiaalia 

(erityisesti) Keski-Suomelle tärkeille teollisuuden aloilla: 
– metsäteollisuus (sellu- ja vaneritehtaat ja sahat)
– energiantuotanto (Bio-CHP) 
– biokaasun tuotanto ja jätevesihuolto
– rakennusala (puu, betoni)
– elintarviketeollisuus (ml. kasvihuoneet, pakkauspuoli)
– kemianteollisuus

• Uudet CO2 hyödyntämisen ja talteenoton ratkaisut sekä niihin pohjautuvat 
palvelut

– hankkeen päätyttyä siirrytään demonstraatiovaiheeseen

• Aikataulu 03.10.2016 - 31.08.2018 



Osa-alueet
• Osa-alue I: CO2 hyödyntämisen ratkaisut

• Esiselvitys hiilidioksidin hyötykäyttöön liittyen
• Tapaustarkastelut eri kokoluokissa
• Visio bioperäisen hiilidioksidin arvoketjuista

• Osa-alue II: CO2 talteenottoratkaisut
• Selvitys potentiaalisista CO2 talteenottokohteista Keski-Suomessa
• CO2 talteenotto- ja puhdistusmahdollisuuksien selvitys hyötykäyttökokoluokassa
• Kotimaisten teknologioiden mahdollinen soveltaminen rinnakkaishankkeissa

• Viestintä
• Webbisivu, lehtiartikkelit, tuloskalvot ja –raportit, some jne.
• Projektin järjestämät workshopit ja road-show projektin lopussa
• Tulosten esittely seminaareissa tai yrityksien tapahtumissa

Bioperäisestä hiilidioksidista uutta 
kestävää liiketoimintaa

8.9.20173



Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö 
– mitä ja miksi?
• Hiilidioksidin talteenotolla ja hyötykäytöllä (CCU) tarkoitetaan prosesseja, 

joissa hiilidioksidi otetaan ensin talteen – joko pistelähteistä tai suoraan 
ilmasta – ja käytetään sitten lisäarvoa tuottavien prosessien raaka-aineena. 

• Hiilidioksidille on monia, toisistaan paljon eroavia käyttökohteita. Siitä 
voidaan valmistaa yhtälailla mm. 

– synteettisiä polttoaineita 
– perus- ja erikoiskemikaaleja 
– polymeerejä muoviteollisuuteen
– tai rakennusmateriaaleja

• Tärkeimpiä syitä kiinnostukselle hiilidioksidin hyötykäytölle ovat:
– tarve vähentää riippuvuutta fossiilista raaka-aineista
– sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainotus 

tuuli- ja aurinkoenergian lisääntyessä
– ilmastonmuutoksen hillitseminen
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CCU ei voi yksin ratkaista ilmastonmuutosta
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• Hyötykäytön suuruusluokka tällä 
hetkellä Suomessa oletettavasti 
0.1 Mt/a

• Porvoon CO2-talteenotosta n. puolet 
ulkomaille

• Koko Suomen nykymarkkina on 
pienempi kuin yhden keskisuuren 
CHP-laitoksen tai pienen 
sellutehtaan CO2-päästöt

• CO2 keskihinta n. 84 €/t 

Lähde: Tilastokeskus, Myyty CO2-tuotanto



Globaali CO2 hyötykäyttö tänään
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Data sources:
[1] 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
[2] IHS (2013) Carbon dioxide. Chemical Economics Handbook. IHS, Englewood
[3] Global CCS Institute (2014) Status of CCS project database. 
http://www.globalccsinstitute.com/projects/status-ccs-project-database

http://www.globalccsinstitute.com/projects/status-ccs-project-database.%20Accessed%2022%20May%202015


HIILIDIOKSIDI, CO2

Mineralisointi
-Rakennusmateriaalit
(betoni, täyteaineet)

-Karbonaatit (saostettu 
kalkki, PCC)

Kemiallinen 
konversio

Biologinen 
konversio

-Kasvihuonekäyttö
-Levän kasvatus

-Biologinen metanointi

Polymeerit
-Polykarbonaatit

-Polyolit

Polttoaineet & 
kemikaalit

Hyödykkeet
-”Uusiutuva urea”

Metaani 
(CH4)

Muurahaishappo 
(HCOOH)

Metanoli 
(CH3OH)

Synteesikaasu 
(CO+H2)

Metanoli, 
etanoli..

Diesel, 
bensiini, 
olefiinit..

MTBE*, 
DME**

Form-
aldehydi

Bensiini

Olefiinit

Fischer-Tropsch (FT) synteesi

+H2

Suora käyttö
-Ruoka- ja juomateollisuus

-Teollisuuskaasu
-Kylmäaine

-Työaine
-Liuotin

-pH:n säätö
-Tehostettu öljyntuotanto (EOR)
-Tehostettu metaanin tuotanto 

kivihiiliesiintymistä (ECBM)

*metyyli-tert-butyylieetteri, 
**dimetyylieetteri

Hiilidioksidin päähyödyntämisreitit ja 
potentiaalisimmat käyttökohteet tulevaisuudessa



212 CCU PROJECTS listed in Scot-project’s CCU database
http://database.scotproject.org/projects
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Erilaisia CO2 hyötykäyttömahdollisuuksia 
tutkitaan aktiivisesti maailmalla

http://database.scotproject.org/projects


http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?thanks=yes&prize=co2reuse
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http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?thanks=yes&prize=co2reuse


http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.r1.html


27 TEAMS ADVANCING IN $20M NRG COSIA CARBON XPRIZE
Teams in Global Competition Want to Convert CO2 Waste into Products 
Ranging from Building Materials to Toothpaste

http://carbon.xprize.org/
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http://carbon.xprize.org/


https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut
/tulevaisuuden-
energia_2030_2050_332_2017.pdf
(s. 29)
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”USA ilmoitti viime 
vuonna laittavansa 
miljardi dollaria 
hiilidioksidin 
hyötykäytön 
tutkimukseen.” 

https://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/tulevaisuuden-energia_2030_2050_332_2017.pdf
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+ $5.9 million, 
FEBRUARY 22, 2017

Areas of interest: 
(1) biological-based 
concepts for beneficial 
use of CO2, 
(2) mineralization 
concepts utilizing CO2 
with industrial wastes, 
(3) novel physical and 
chemical processes for 
beneficial use of CO2.0

https://energy.gov/fe/articles/department-energy-invests-48-million-projects-advance-beneficial-use-co2

https://energy.gov/fe/articles/department-energy-invests-48-million-projects-advance-beneficial-use-co2


The main utilisation sectors
• The following sectoral categorisation is applied in the next slides

providing some examples and sectoral comparison:
– Fuels
– Chemical intermediates
– Building materials/mineralisation
– Polymers

8.9.201714



Fuels
Audi Werlte Plant – Power to synthetic natural gas

• CO2 from biogas upgrading 
plant (2 800 t/a)

• CH4 content in end-product
~95 vol-%

• Power to fuel efficiency 61.6%

• O2 vented to atmosphere

• Fuels for 1500 cars (á 15 000 
km/a) 

15 http://www.bee-ev.de/fileadmin/Presse/Mitteilungen/HM2015_Vortrag_Gregor_Waldstein_ETOGAS.pdf

http://www.bee-ev.de/fileadmin/Presse/Mitteilungen/HM2015_Vortrag_Gregor_Waldstein_ETOGAS.pdf


Chemical intermediates
LanzaTech

• CO2 can be processed into 
various chemical intermediates 
such as methanol, formic acid 
and syngas opening a plethora 
of possible end-products

• LanzaTech produces platform
chemicals from H2 and CO/CO2
via microbial route

• 2,3-butanediol (used for 
production of nylon and rubber) 
and ethanol are the most
developed options

8.9.2017http://www.lanzatech.com/company/16

http://www.lanzatech.com/company/


Building materials
Several companies active

• Two main options:
1. Low-carbon cement/concrete that can be cured with CO2 instead of H2O
2. Carbonate aggregates (produced e.g. from waste materials and used in 

concrete, asphalt or construction fill)

• High CO2 uptake potential & long term sequestration

• Low energy requirement, no catalysts required,
using flue gases directly possible in some cases 

• Low value products, lack of incentives

• Lafarge, Carbon8, CarbonCure, Carbstone Innovation, 
Mineral Carbonation International..

17

http://www.lafargeholcim.com/
http://www.c8s.co.uk/
http://carboncure.com/
https://www.carbstoneinnovation.be/en
http://mineralcarbonation.com/


Polymers
Covestro (Bayer AG spinoff ) - CO2 polyols for polyurethane

• CO2 is incorporated into polyol structure to obtain polyether polycarbonate 
polyols (PPP) which will initially be used in production of polyurethane foams

– PPPs can contain 20-40 w-% of CO2

– Dormagen (Germany) plant up and running (2016), 5,000 t/y (15 M€)

• Commercialisation was targeted for 2016 
– First products are mattresses

http://www.covestro.de/en/projects-and-cooperations/co2-project18

http://www.covestro.de/en/projects-and-cooperations/co2-project


Comparison of the main utilisation sectors
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Adapted from:
[1] Carbon dioxide utilization – ICEF Roadmap 1.0 Nov 2016
[2] SCOT Project (2015). A VISION for Smart CO2 Transformation in Europe Using CO2
as a resource.

http://www.icef-forum.org/platform/upload/CO2U_Roadmap_ICEF2016.pdf
http://www.scotproject.org/images/SCOT%20Vision.pdf


http://soletair.fi/

P2X on eräs VTT:n tutkimusaihepiireistä

http://soletair.fi/


EAKR hanke:
Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut

ja liiketoimintapotentiaalit 
kiertotalousekosysteemissä

”Bio-CO2 arvoketjut”
Lisätietoja: Janne Kärki, erikoistutkija, VTT

Janne.Karki@vtt.fi
Puh. 040 751 0053

www.vtt.fi/sites/BioCO2

mailto:Janne.Karki@vtt.fi
http://www.vtt.fi/sites/BioCO2
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