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Metanolin maailmanmarkkinoiden arvioidaan 
kasvavan 14 Mrd €/a nykyistä suuremmiksi 
vuoteen 2030 mennessä, muurahaishapolle 
vastaava arvio on 7 Mrd €/a. [1, p.43-44]

Maailman nykyisestä muurahaishapon 
tuotannosta yli 15 % on Suomessa.  [1, p.44; 2]
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Mille aloille uudet liiketoimintamahdollisuudet 
avautuvat?
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O2 Tuotteet:
• polttoaineet
• kemikaalit
• muovit

Toimintaympäristöt:
• yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto
• biokaasun tuotanto
• massa- ja paperiteollisuus
• sahateollisuus

Mahdollistava toiminta:
• CO2:n talteenotto & kuljetus
• elektrolyyseri tai muu vedyntuotanto
• kestävä sähköntuotanto
• brändäys – ympäristöarvo markkina-arvoksi

Huom. ei 
rakennustuotteet!
- eri prosessit
- CO2-lähde 

läheltä



Visio: näitä voitaisiin tuottaa Keski-Suomessa
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1/5: Synteettisiä polttoaineita

• Metaania ja nestemäisiä 
polttoaineita maalle, 
merelle ja ilmaan

• Riippuvainen edullisesta 
uusiutuvasta sähköstä

• Elektrolyyseri
mahdollistaa toiminnan 
sähköverhon 
taajuussäätömarkkinoilla

8.9.2017Sampo Mäkikouri6

ETOGAS Audi Werlte: 
synteettinen maakaasu [3]

- 6,3 MWel, (2013-)



2/5: Vihreää metanolia ja muurahaishappoa

• Teollisuuskemikaaliksi, 
polttoaineeksi ja 
sähköenergian 
varastoimiseen

• Metanolin markkinat ovat 
suuret, muurahaishapon 
markkinoilla Suomella hyvä 
asema

• Markkinoiden 
laajenemisskenaariossa 
suurta vaihtelua –
teknologian läpilyöminen 
vaikea ennustaa
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Carbon Recycling International:
George Olahin metanolilaitos[4]

- 4000 t/a MeOH, (2011-)



3/5: Tehostettua biokaasun tuotantoa

• Raakabiokaasusta 
erotetun CO2:n metanointi

• Jopa 65 % enemmän 
metaania

• Tarvitsee myös 
vedyntuotannon –
elektrolyyserin
tapauksessa kuluttaa 
sähköä 
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Qvidja Kraft: Biologista 
metanointia Luken kehittämällä 
teknologialla[5]

- teknologia ostettu 2016



4a/5: Ilmastoystävällisiä betonituotteita

• Betonin kovetus CO2:lla 
parantaa lujuutta ja 
vähentää 
materiaalikäyttöä

• CO2 sitoutuu pysyvästi
tuotteeseen ja on siten 
pois ilmakehästä

• Voidaan käyttää samaa 
kalkkiuunia, betoniautoa 
ja muuta kalustoa
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Lafarge & SolidiaTM: sementti 
hiilidioksidikovetukseen[6]

- paljon R&D-yhteistyötä
- ei vielä kaupallinen



4b/5: Kuonasta rakennusmateriaaliksi

• Betonitiilien kaltaisia 
rakennusmateriaaleja 
teollisuuden jätteistä, 
kuten terästehtaan 
kuonasta

• Ei sementtiä
• Kovetus CO2 pysyvästi 

sitoen korkeassa 
paineessa ja lämpötilassa
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Carbstone Innovation[7]

- Pilottilaitos rakenteilla Belgiaan
- Kuvassa rakennustyöt 01/2014



5a/5: Hiilidioksidista vaahtomuovipatjoja

• Hiilidioksidia voidaan 
käyttää raaka-aineena 
polyolien kautta 
polyuretaanin 
valmistuksessa

• Matala energiantarve
• Tuotteena 

vaahtomuovipatjoja, 20 % 
hiilidioksidia
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Covestro (Bayer AG spinoff):
CO2 polyoleja polyuretaaniin[8,9]

- 5000 t/a, (2016-)



5b/5: Muoveja entistä ympäristöystävällisemmin 
prosessein
• Välituotteina esimerkiksi 

akryylihappo tai akrylaatti
esteri 

• Lopputuotteina vaippoja, 
maaleja, pinnoitteita, 
kovamuovituotteita ja 
tekstiilejä 

• Voidaan välttää 
myrkyllisten kemikaalien 
käyttöä

• Myös biohajoavia 
muoveja
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Novomer (Bayer AG spinoff):
CO2 polyoleja polyuretaaniin[10]

- Pilottilaitos, (2014)



…miten uudet liiketoimintamahdollisuudet 
saadaan toteutumaan?
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Yhteistyöllä!



Tunnetko lähialueesi muut toimijat?

• Kuka tuottaa...
– Bioperäistä hiilidioksidia?
– Lämpöä verkkoon?

• Kuka tarvitsee...
– Lämpöä?
– Happea?
– Kemikaaleja?
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Pitkät kuljetusmatkat 
heikentävät 
kannattavuutta!



Kannattaisiko teidän yrityksen suunnata toimintaa 
hiilidioksidin hyötykäyttöön? Entäpä talteenottoon?
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Kiitos! 
Kysymyksiä?

Voisiko yrityksenne tarjota suotuisan 
toimintaympäristön uudelle toimijalle?
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[1] Pérez-Fortes, M. European Commission Setis magazine, No. 11 Jan 2016. 
https://setis.ec.europa.eu/system/files/setis-magazine_11_ccus_final.pdf
• Metanoli: nykyinen markkina 61 Mt/a, 2030 ~40 Mt/a tarvittaisiin; nykyhinta 350 €/t  14 Mrd/ [1, p. 43]
• Muurahaishappo: nykymarkkina 0,65 Mt/a (Oulun tehdas >0,1 Mt/a),  2030 ~7 Mt; nykyhinta 650 €/t  5 Mrd [1, p. 

44]
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EAKR hanke:
Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut

ja liiketoimintapotentiaalit 
kiertotalousekosysteemissä

”Bio-CO2 arvoketjut”

Lisätietoja: Sampo Mäkikouri, tutkija, VTT
sampo.makikouri@vtt.fi
www.vtt.fi/sites/BioCO2

http://www.vtt.fi/sites/BioCO2
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