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Tämän kandidaatintyön aiheena on happipolttotekniikka, joka on yksi kolmesta 

voimalaitosten ja teollisuuden käyttöön kehitetyistä hiilidioksidin 

talteenottomenetelmistä. Työn tavoitteena on selvittää happipolttotekniikan valmiusaste, 

kannattavuus ja rooli hiilidioksidin talteenottoteknologiana. Työ on kirjallisuustutkimus, 

jossa lähdeaineiston kriteerinä pidettiin vuosia 2012–2017 lukuun ottamatta muutamaa 

vanhempaa lähdettä, joiden tieto on kuitenkin yhä ajantasaista.  

Teknologian valmiusasteen arviointiasteikolla 1–9 happipoltto tavoittelee tällä hetkellä 

valmiusastetta 8, jossa teknologia tulee todistaa toimivaksi kaupallisessa mittakaavassa. 

Tällä hetkellä suuret happipoltto–projektit ovat kuitenkin joko suunnittelun alkuvaiheessa 

tai niitä on lykätty muun muassa puuttuvan rahoituksen vuoksi. Happipolttoon 

investoiminen ei tällä hetkellä kannata, koska hiilidioksidin päästöoikeuden hinta on niin 

alhainen, että voimalaitosten on edullisempaa ostaa päästöoikeuksia kuin sijoittaa 

happipolttoon ja maksaa hiilidioksidin talteenotosta aiheutuva kustannus. 

Tutkimusten arvioiden mukaan happipolttotekniikka on myönteisesti kilpailukykyinen 

muiden hiilidioksidin talteenottoteknologioiden kanssa. Tämän perusteella voidaan 

olettaa, että happipolttoa tultaisiin hyödyntämään hiilidioksidin talteenotossa, kunhan 

tekniikka saadaan kaupallistettua. Happipolton roolin suuruutta on kuitenkin vaikea 

arvioida. Teknisen valmiuden lisäksi happipolton rooliin talteenottoteknologiana 

vaikuttavat taloudelliset kannustimet, poliittinen tahto ja hiilidioksidin 

talteenottomenetelmien yleinen hyväksyntä.  
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LYHENNELUETTELO 
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BFB Bubbling Fluidized Bed, kuplaleijupetikattila 

CCS Carbon Capture and Storage, hiilidioksidin talteenotto ja 

varastointi 

CFB  Circulating Fluidized Bed, kiertoleijupetikattila 

CPU  CO2 Processing Unit, hiilidioksidin käsittely-yksikkö 

EOR  Enhanced Oil Recovery, tehostettu öljyn tuotanto 

EPRI  Electric Power Research Institute 

GCCSI  Global Carbon Capture and Storage Institute 

IEA  International Energy Agency, Kansainvälinen energiajärjestö 

IEA CCC  International Energy Agency Clean Coal Centre 

IEAGHG  The IEA Greenhouse Gas R&D Program 

IGCC Integrated Gasification Combined Cycle, 

kaasutuskombivoimalaitos 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, 

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli 

ITM Ion Transport Membranes, ioninkuljetusmembraanit 

LCOE Levelized Cost of Electricity, sähkön keskimääräinen 

tuotantokustannus 

LHV Lower Heating Value, alempi lämpöarvo 

MEA Monoetanoliamiini 

NASA National Aeronautics and Space Administration, 

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto  

NGCC Natural Gas Combined Cycle, maakaasukombivoimalaitos 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, 

Yhdysvaltain sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio 

PSA  Pressure Swing Adsorption, paineen vaihteluun perustuva 

  fysikaalinen adsorptio 
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SCOC-CC  Semi-Close Oxygen Combustion-Combine Cycle,  

  puolisuljettu happipolttoinen maakaasukombiprosessi 

TRL  Technology Readiness Level, teknologian valmiusaste 

TSA  Temperature Swing Adsorption, lämpötilan vaihteluun 

  perustuva adsorptio 

UK  United Kingdom, Yhdistynyt kuningaskunta 

USDOE  U.S. Department of Energy 

VTT  Valtion teknologian tutkimuskeskus 

2DS  2 °C Scenario, kahden asteen skenaario 

6DS  6 °C Scenario, kuuden asteen skenaario 
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1 JOHDANTO 

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasan ja sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA:n 

raportin mukaan 2016 oli lämpimin vuosi koko 1880–luvulla alkaneen kirjanpidon 

aikana. 1800–luvun lopun jälkeen maapallon keskimääräinen pintalämpötila on noussut 

noin 1,1 ºC:ta. Muutos johtuu suurimmaksi osaksi ihmiskunnan aiheuttamasta 

hiilidioksidi- ja muiden päästöpitoisuuksien lisääntymisestä ilmakehässä. (NASA 2017.) 

Energiasektori tuottaa noin kaksi kolmasosaa kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, joten 

sillä on merkittävä rooli ilmaston lämpenemisessä (IEA 2016a, 17).   

Kansainvälinen energiajärjestö (International Energy Agency, IEA) on luonut skenaarion, 

jolla maapallon keskimääräinen pintalämpötilan nousu saataisiin rajoitettua alle kahteen 

asteeseen (2 °C Scenario, 2DS). Skenaarion mukaan yksi merkittävimmistä keinoista 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi olisi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 

(Carbon Capture and Storage, CCS). (IEA 2016b, 3.) CCS–teknologia perustuu 

hiilidioksidin talteenottoon suurista pistelähteistä, kuten voimalaitoksista ja 

teollisuudesta. Talteenoton jälkeen hiilidioksidi puhdistetaan, paineistetaan ja kuljetetaan 

lopulliseen varastoon. Hiilidioksidi voidaan ottaa voimalaitoksilta talteen polton jälkeen 

(post combustion capture), ennen polttoa (pre combustion capture) tai happipolton (oxy-

fuel combustion) avulla. (Teir et al. 2011a, 15.)  

Tässä työssä keskitytään happipolttotekniikkaan, jossa polttoaine poltetaan ilman sijasta 

hapen ja kierrätettyjen savukaasujen seoksessa. Tällöin muodostuva savukaasu sisältää 

lähinnä hiilidioksidia ja vettä. (Teir et al. 2011a, 27.) Työn tavoitteena on selvittää 

kirjallisuuden avulla happipolttotekniikan valmiusaste, kannattavuus ja rooli 

hiilidioksidin talteenottoteknologiana. Työssä annetaan ensin yleiskatsaus 

voimalaitoksissa käytettävistä hiilidioksidin talteenottoteknologioista, minkä jälkeen 

tarkastellaan hiilidioksidin kuljetusta ja varastointia sekä CCS:n roolia 

päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Tämän jälkeen käsitellään tarkemmin 

happipolttotekniikkaa ja sen kustannuksia ja suorituskykyä. Työssä tarkastellaan 

suurimmaksi osaksi happipolttoa hiilenpölypolttokattiloissa, mutta myös 
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kiertoleijupetikattiloita (Circulating Fluidized Bed, CFB) ja kaasuturbiineja käydään läpi 

lyhyesti. Viimeiseksi selvitetään happipolttotekniikan valmiusaste, kannattavuus ja rooli 

hiilidioksidin talteenotossa. 
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2 HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO JA VARASTOINTI 

Ainoa raskaan teollisuuden ja vähähiilisen voimantuotannon mahdollistava teknologia 

ilman merkittäviä muutoksia nykyisissä raaka-aineissa tai tuotantomenetelmissä on 

hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (VTT 2015). Global CCS Instituten (GCCSI) 

mukaan maailmassa on tällä hetkellä käynnissä 38 suuren mittakaavan CCS–projektia. 

Projekteista 17 on toiminnassa ja kahden rakennusvaiheessa olevan projektin odotetaan 

aloittavan toimintansa vuoden 2017 aikana sekä kolmen projektin vuoden 2018 aikana. 

Toiminnassa olevien ja vuonna 2017 ja 2018 valmistuvien projektien yhteenlaskettu 

talteenottokapasiteetti on noin 40 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa (Mtpa). 

(GCCSI 2017a.) Talteenottokapasiteettia tullaan tarvitsemaan kuitenkin moninkertaisesti 

enemmän, sillä IEA:n ennusteiden mukaan edullisin tie kahden asteen skenaarion 

saavuttamiseksi vaatii hiilidioksidin talteenottokapasiteetiksi arviolta 4 000 miljoonaa 

tonnia vuodessa vuonna 2040 (GCCSI 2016b, 5). Vuoden 2014 polttoaineiden poltosta 

aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat 32 381 Mt, eli noin kahdeksan kertaiset vuonna 

2040 tarvittavaan talteenottokapasiteettiin nähden. (IEA 2016a, 39). 

CCS–konseptia hyödynnetään eniten öljy- ja kaasuteollisuudessa. Suurin osa toiminnassa 

olevista projekteista liittyy maakaasun prosessointiin, josta saatava hiilidioksidi käytetään 

tehostettuun öljyntuotantoon (Enhanced Oil Recovery, EOR). (GCCSI 2017a.) 

Tehostetussa öljyntuotannossa hiilidioksidi syötetään öljyesiintymään maan alle 

lisäämään tuotantoa. Hiilidioksidi ylläpitää esiintymän painetta ja työntää öljyä kohti 

tuotantokaivoja, jolloin saavutetaan noin 5–20 %:n lisätuotanto esiintymän alkuperäiseen 

öljymäärään nähden. Paineen ylläpitämisen ja öljyn työntämisen lisäksi syötettävä 

hiilidioksidi sekoittuu öljyyn laskien sen viskositeettia, mikä tekee öljyn ylös 

pumppaamisesta helpompaa. (IEA 2015, 9–11.) Hiilidioksidia varastoituu 

öljyesiintymään noin 2,4–3 tonnia per tuotettu öljytonni (IEA 2008, 93).  

Sähköntuotannossa on toiminnassa kaksi CCS–projektia, joissa molemmissa hiilidioksidi 

otetaan talteen polton jälkeen (GCCSI 2017a). Seuraavassa osiossa esitellään 

hiilidioksidin talteenotto savukaasuista, ennen polttoa ja happipolton avulla. Osiossa 
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tarkastellaan myös hiilidioksidin kuljetusta ja varastointia sekä CCS–konseptin roolia 

päästövähennyksissä ja edellytyksiä konseptin kaupallistumiseksi.  

2.1 Talteenottoteknologiat 

Hiilidioksidin talteenottoteknologioita on jo kaupallisesti saatavilla, mutta niiden 

kustannukset ovat yleisesti ottaen korkeat. Koko CCS–ketjun kustannuksista 

hiilidioksidin talteenoton osuus on noin 70–80 %, minkä vuoksi merkittävä osa 

kehitystyöstä on suunnattu käyttökustannusten ja hiilidioksidin talteenoton aiheuttaman 

energiankulutuksen kasvun pienentämiseen. (Leung et al. 2014, 427.)  

Voimalaitosten kannalta lupaavimmat talteenottoteknologiat ovat happipoltto, talteenotto 

savukaasuista ja talteenotto ennen polttoa (Teir et al. 2011a, 15). Hiilidioksidin talteenotto 

savukaasuista on tällä hetkellä kehittynein talteenottoteknologia. Talteenottoa ennen 

polttoa käytetään lähinnä hiilenkaasutuslaitoksilla. Happipolttoa ja hiilidioksidin 

talteenottoa savukaasuista voidaan sen sijaan soveltaa hiili- ja kaasuvoimalaitoksilla. 

(Leung et al. 2014, 429.) 

2.1.1 Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista 

Polttoaineen polton jälkeinen hiilidioksidin talteenotto perustuu hiilidioksidin 

erottamiseen savukaasuista, joiden hiilidioksidipitoisuus on tyypillisesti 3–15 

tilavuusprosenttia. Erotuksessa käytetään yleisimmin kemiallisia liuottimia, kuten 

monoetanoliamiineja (MEA), koska hiilidioksidin osapaine savukaasuissa on pieni. Jos 

hiilidioksidin osapaine on kuitenkin yli 10 baria, käytetään erotuksessa lähtökohtaisesti 

fysikaalisia liuottimia. (Teir et al. 2011b, 13–14.) Fysikaalisen ja kemiallisen absorption 

lisäksi hiilidioksidi voidaan erottaa savukaasuista muun muassa adsorption, membraanien 

ja kryogeenisen tislauksen avulla (Leung et al.  2014, 430–431). Tässä esitetään 

hiilidioksidin talteenotto absorptioon perustuen. 

Ennen hiilidioksidin erotusprosessia savukaasut täytyy puhdistaa happamista 

komponenteista ja hiukkasista liottimen hajoamisen estämiseksi. Puhdistuksen jälkeen 
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savukaasut johdetaan pesurikolonniin, jossa liuotin absorboi hiilidioksidin. 

Pesurikolonnista neste ohjataan haihdutuskolonniin, jossa liuottimeen absorboitunut 

hiilidioksidi muutetaan kaasumaiseen muotoon lämpötilaa, painetta tai molempia 

muuttamalla. Hiilidioksidin talteenoton jälkeen liuotin regeneroidaan ja johdetaan 

takaisin pesurikolonniin uudelleen käytettäväksi. (Teir et al. 2009, 16; Teir et al. 2011b, 

14.) Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista liuottimen avulla on esitetty kuvassa 2.1. 

 

Kuva 2.1. Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista liuottimen avulla. (Teir et al. 2009, 16.) 

Etuna hiilidioksidin talteenotolla savukaasuista on, että se soveltuu suurimpaan osaan 

fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia. Absorboivan liuottimen täytyy 

kuitenkin täyttää suuret vaatimukset savukaasujen pienen hiilidioksidin osapaineen 

vuoksi. Lisäksi voimalaitoksen hyötysuhde huononee merkittävästi kemiallisen 

liuottimen vaatiman suuren regenerointienergian takia. (Teir et al. 2011b, 14; Teir et al. 

2009, 16.) 

Polton jälkeiseen hiilidioksidin talteenottoon perustuvia sähköntuotantolaitoksia on 

maailmassa toiminnassa kaksi. Kanadan Boundary Dam –projekti aloitti toimintansa 

lokakuussa 2014 ja Yhdysvaltojen Petra Nova –hanke vuoden 2017 alussa. Talteen otettu 

hiilidioksidi kuljetetaan molemmilta laitoksilta putkikuljetuksella ja käytetään 

tehostettuun öljyntuotantoon.  Täysin toimintakykyisenä Boundary Damin 
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talteenottokapasiteetti on noin 1 Mtpa ja Petra Novan 1,4 Mtpa. Tämä vastaa noin 90 %:n 

päästövähennyksiä kummallakin laitoksella. (GCCSI 2016a; GCCSI 2017b.) Boundary 

Damin sähköntuottoteho on 110 MW ja Petra Novan 240 MW. Petra Nova –projekti on 

toteutettu 610 megawatin laitoksen savukaasun sivuvirralla. (Oettinger 2015a, 17–19.) 

2.1.2 Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa 

Hiilidioksidin erotusta ennen polttoa voidaan hyödyntää nestemäisten ja kiinteiden 

polttoaineiden kaasutuksen yhteydessä tai maakaasuvoimalaitoksissa. Konseptin 

haittapuolena ovat polttoaineen käsittelyvaiheiden monimutkaisuus ja kalleus verrattuna 

hiilidioksidin talteenottoon suoraan savukaasuista. Hiilidioksidin osapaine ja pitoisuus 

savukaasuissa (15–60 tilavuusprosenttia) ovat kuitenkin suuremmat, minkä vuoksi itse 

hiilidioksidin erotusprosessi polttokaasusta on edullisempi. (Teir et al. 2011b, 15, 17.) 

Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa perustuu sen erottamiseen polttoaineena 

käytettävästä kaasusta. Kiinteä tai nestemäinen polttoaine muunnetaan kaasutuksen 

avulla polttokaasuseokseksi, joka koostuu lähinnä vedystä, hiilimonoksidista ja 

hiilidioksidista. (Teir et al. 2010, 29.) Polttokaasusta erotetaan ympäristölle ja laitteille 

haitalliset ainesosat kuten ammoniakki, vetysyanidi ja rikkiyhdisteet (Teir et al. 2009, 

17). Puhdistuksen jälkeen polttokaasuseos voidaan hyödyntää 

kaasutuskombivoimalaitoksilla (Integrated Gasification Combined Cycle, IGCC) tai 

kaasunkäsittelylaitoksilla. (Teir et al. 2010, 29.) 

Jotta hiilidioksidi saadaan erotettua polttokaasusta, käsitellään polttokaasu vesikaasun 

siirtoreaktiolla 

 CO + H2O ↔ CO2 + H2       (2.1) 

Vesikaasun siirtoreaktiossa polttokaasu reagoi joko happi/höyry-seoksen tai pelkän 

höyryn kanssa, jolloin reaktiossa syntyy lähinnä hiilidioksidia ja vetyä sisältävää kaasua. 

Johtuen hiilidioksidin suhteellisen korkeasta osapaineesta savukaasuvirrassa, voidaan 

erotukseen käyttää fysikaalista absorptiota tai seosabsorptiota. Erotusprosessin jälkeen 
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hiilidioksidi kuivataan ja paineistetaan. Hiilidioksidin erotuksessa jäljelle jäänyt vetyrikas 

polttokaasu voidaan käyttää kaasuturbiinin polttoaineena, kemianteollisuudessa tai 

polttokennosovelluksissa. (Teir et al. 2010, 29; Teir et al. 2009, 18; Jansen et al. 2015, 

168.) Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa IGCC-voimalaitoksella on esitetty kuvassa 

2.2. 

 

Kuva 2.2. Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa IGCC-voimalaitoksella. (Teir et al. 2011b, 16.) 

Ensimmäisen ennen polttoa tapahtuvaan hiilidioksidin talteenottoon perustuvan 

voimalaitoksen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2017 aikana. Yhdysvaltojen 

Kemper Countyyn rakennettu uusi IGCC–voimala käyttää polttoaineenaan hiiltä ja sen 

odotetaan vähentävän laitoksen CO2–päästöjä noin 65 %, joka vastaa noin kolmen 

miljoonan hiilidioksiditonnin talteenottoa vuosittain. (GCCSI 2016c.)  

2.1.3 Happipoltto 

Hiilidioksidin talteenotto happipolton avulla perustuu polttoaineen polttamiseen ilman 

sijasta lähes puhtaan hapen ja kierrätettyjen savukaasujen seoksessa. Tällöin savukaasut 

koostuvat pääasiassa hiilidioksidista ja vedestä ja savukaasujen määrä vähenee noin 

viidesosaan. (Uchida et al. 2013, 1473.) Polttoaineen polttaminen pelkästään hapella 

nostaisi merkittävästi palamislämpötilaa, minkä vuoksi osa savukaasuista täytyy 
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kierrättää takaisin tulipesään. Tällöin palamislämpötila saadaan säädettyä lähes samaan 

kuin ilmapoltossa. (Stanger et al. 2015, 58.) Koska polttoilma ei sisällä juurikaan typpeä, 

savukaasuilla on korkea hiilidioksidipitoisuus, noin 65–85 tilavuusprosenttia kuivassa 

savukaasussa, jolloin hiilidioksidin erottaminen savukaasuvirrasta on helpompaa ja 

erotusprosessi vaatii vähemmän energiaa. Savukaasujen hiilidioksidipitoisuuteen 

vaikuttavat lähinnä vuotoilman määrä ja käytettävän hapen puhtaus. (Teir et al. 2009, 18; 

Stanger et al. 2015, 56.) 

Happipolttovoimalaitos koostuu hapentuotantoyksiköstä (Air Separation Unit, ASU), 

sähköä tuottavasta voimalaitoksesta ja hiilidioksidin käsittely-yksiköstä (CO2 Processing 

Unit, CPU). Savukaasujen epäpuhtaudet, kuten NO, NO2, SO2 ja HCl, sekä vesihöyry ja 

jäännöshappi erotetaan hiilidioksidin käsittely-yksikössä. Erotusprosessi perustuu 

pääasiassa savukaasujen kompressointiin ja jäähdytykseen. (Teir et al. 2011b, 17.) 

Yksinkertaistettu prosessikaavio happipolttovoimalasta on esitetty kuvassa 2.3. 

 

Kuva 2.3. Yksinkertaistettu prosessikaavio happipolttovoimalaitoksesta. 

Happipoltto voidaan toteuttaa sekä uusilla että vanhoilla voimalaitoksilla. Suuri 

happivoimalaitos tarvitsee päivässä tuhansia tonneja happea, joka on puhtaudeltaan 95–

97 %. Kryogeeniseen tislaukseen perustuva hapentuotanto on tällä hetkellä ainoa 

saatavilla oleva teknologia, joka pystyy tuottamaan suuren happivoimalaitoksen vaatiman 
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happimäärän. Teknologia on kuitenkin kallis ja vaatii paljon energiaa huonontaen koko 

laitoksen hyötysuhdetta. Tämän vuoksi kryogeenista tislausta pyritään parantamaan ja 

vaihtoehtoisia hapentuotantomenetelmiä kehitetään laajalti. (Zaman & Lee 2013, 1500; 

Kenarsari et al. 2013, 22765–22766; Santos 2014, 11.)  

2.2 Kuljetus ja varastointi 

Hiilidioksidin talteenoton jälkeen se kuivataan, esikäsitellään ja paineistetaan kuljetusta 

ja varastointia varten. Esikäsittelyn tarpeeseen vaikuttavat kuljetus- ja varastointitapa 

sekä käytetty talteenottotekniikka. Lupaavimmat kuljetusvaihtoehdot ovat putki- ja 

laivakuljetus, joista putkikuljetus on kaupallisesti saatavilla oleva teknologia (Teir et al. 

2011, 28, 32). Kuvassa 2.4 on havainnollistettu hiilidioksidin kuljetus putkistolla ja 

laivalla sekä varastointi suolavesikerrostumaan ja tyhjennettyyn öljy/kaasulähteeseen.  

 

Kuva 2.4. Hiilidioksidin kuljetus putkistolla ja laivalla sekä varastointimahdollisuudet 

suolavesikerrostumaan ja tyhjennettyyn öljy/kaasulähteeseen. (Leraillez 2009.) 
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Suurin osa putkikuljetusinfrastruktuurista sijaitsee Yhdysvalloissa, jossa noin 68 

miljoonaa tonnia hiilidioksidia kuljetetaan vuosittain tehostetun öljyntuotannon käyttöön. 

Hiilidioksidi kuljetetaan kaasuputkissa superkriittisessä olotilassa 85–150 barin paineessa 

ja 13–44 °C:een lämpötilassa. Putkissa tapahtuvan painehäviön vuoksi verkoston varrelle 

tarvitaan paineennostoasemia. Ainoa vedenalainen hiilidioksidin kuljetusputkilinja, 

pituudeltaan noin 150 km, sijaitsee Norjassa. (Han et al. 2015.) 

Hiilidioksidin kuljetusetäisyyksien kasvaessa suuriksi (> 2400 km) laivakuljetus 

muodostuu putkikuljetusta edullisemmaksi ratkaisuksi (IEA 2016c, 30). Laivoilla 

hiilidioksidi on kustannustehokkainta kuljettaa nestemäisenä lähellä hiilidioksidin 

kolmoispistettä, joka on noin 5,2 bar ja -56,5 °C. Hiilidioksidin laivakuljetus vaatii 

lastaussatamaan säiliötankit. Kuljetuksessa tarvittava teknologia on hyvin tunnettua, sillä 

se vastaa nestekaasun ja nesteytetyn maakaasun merirahtikuljetusta. Tällä hetkellä 

hiilidioksidin laivakuljetus on kuitenkin toiminnassa vain pienessä mittakaavassa. 

(Brownsort 2015, 16–17.)  

Kun hiilidioksidi on kuljetettu varastointipaikalle, se varastoidaan pysyvästi geologiseen 

muodostumaan. Toiminnassa olevista 17 suuren mittakaavan CCS–projektista Norjan 

Sleipner– ja Snøhvit–hankkeet sekä Kanadan Quest– ja Yhdysvaltojen Illinois–projektit 

varastoivat hiilidioksidin suolavesimuodostumiin. Muut projektit käyttävät talteen otetun 

hiilidioksidin tehostettuun öljyntuotantoon, jolloin hiilidioksidi varastoituu öljykenttään 

tuotannon loputtua. (GCCSI 2017a.) Viimeisen 10 vuoden aikana hiilidioksidin 

varastointimahdollisuuksien tutkiminen on keskittynyt lähinnä suolavesimuodostumiin 

niiden tarjoaman suuren varastointikapasiteetin vuoksi (IEA 2016c, 32).   

2.3 CCS:n rooli päästövähennyksissä ja kaupallistumisen edellytykset 

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) raportin mukaan ilman CCS–teknologiaa ilmastotavoitteiden 

saavuttaminen ajanjaksolla 2015–2100 tulee olemaan noin 138 % kalliimpaa. Raportin 

mukaan myös maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen 
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vuoteen 2100 mennessä ei tule useimpien mallinnusten mukaan onnistumaan ilman 

keskeisiä teknologioita, kuten bioenergiaa, CCS:ää ja niiden yhdistelmää. (Edenhofer et 

al. 2014, 15–16).   

Vuosien 2013–2050 välillä maailman hiilidioksidipäästöjä tulisi vähentää lähes 60 %, 

jotta maapallon keskilämpötilan nousu saataisiin rajoitettua alle kahteen asteeseen. Tämä 

vastaa noin 1000 Gt kumulatiivisia hiilidioksidipäästövähennyksiä. Kahden asteen 

tavoitteen saavuttaminen mahdollisimman vähin kustannuksin edellyttää 

vähähiilidioksidisten teknologioiden hyödyntämistä. IEA:n kahden asteen skenaarion 

(2DS) mukaan suurimmat päästövähennykset saavutettaisiin uusiutuvilla energialähteillä, 

energiatehokkuuden parantamisella ja CCS:llä, kuva 2.5. Loput päästövähennykset 

saavutettaisiin lisäämällä ydinvoimaa, vaihtamalla vähemmän päästöjä aiheuttaviin 

polttoaineisiin ja parantamalla sähköntuotannon hyötysuhdetta. (IEA 2016c, 51–52.) 

Kuvassa 2.5 kuuden asteen skenaario (6DS) tarkoittaa tilannetta, jossa teknologian 

käyttöönottoa ohjaa vain nykyinen politiikka, jolloin hiilidioksidipäästöt kasvaisivat noin 

60 % vuosien 2013–2050 välillä (IEA 2016b, 3; IEA 2017). Yli puolet CCS:n avulla 

tehtävistä päästövähennyksistä on arvioitu tulevan energiasektorilta, noin kolmannes 

teollisuudesta ja loput biopolttoaineiden tuotannosta ja kaasunkäsittelystä (IEA 2016c, 

51–52.)  

 

Kuva 2.5. IEA:n kahden asteen skenaarion mukaiset päästövähennyskeinot ja niiden 

prosentuaaliset osuudet 2013–2050. (IEA 2016c, 52.) 
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Jotta CCS:n osuus hiilidioksidipäästövähennyksistä olisi 12 % vuonna 2050, 

hiilidioksidia tulisi ottaa talteen ja varastoida 94 Gt vuosien 2013–2050 aikana. Tällä 

hetkellä suuren mittakaavan CCS–projektien yhteenlaskettu talteenottokapasiteetti on 

noin 30 MtCO2 vuodessa, kun vuonna 2025 kapasiteetin tulisi olla 540 Mtpa. (GCCSI 

2017a; IEA 2016d, 11, 30.) 

Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta on nykyisin noin 5 €/tCO2 (Cajander 2016). 

Sähkönhinnan ollessa esimerkiksi 80 €/MWh, pitäisi päästöoikeuden hinnan olla noin 

75–85 €/tCO2, jotta lauhdevoimalaitoksen toiminta CCS:llä olisi edullisempaa kuin ilman 

CCS:ää (Teir et al. 2011, 70). Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta ja valtiontuki ovat tällä 

hetkellä riittämättömät tekemään CCS:stä houkuttelevaa päästövähennyskeinoa 

useimmissa tilanteissa. Valtioiden ja teollisuuden on tehtävä merkittäviä investointeja 

CCS–projekteihin ja teknologian kehittämiseen, jotta CCS saadaan tavoitepolulle 540 

miljoonan hiilidioksiditonnin varastoimiseksi vuonna 2025. (IEA 2016d, 11.) 
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3 HAPPIPOLTTOTEKNIIKKA 

Happipolttotekniikan idea esitettiin ensimmäisen kerran 1980–luvun alussa. Happipolttoa 

ehdotettiin sekä suurten hiilidioksidi määrien tuottamiseksi tehostetun öljyntuotannon 

tarpeisiin että sähköntuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden käytöstä 

aiheutuvien ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Happipolttotekniikasta kiinnostuttiin 

uudelleen 1990–luvun puolivälissä ilmastonlämpenemiskeskustelujen myötä. 

(Toftegaard et al. 2010, 584.) 

Ensimmäinen täyden ketjun happipolttoprosessi, joka sisälsi hapentuotanto- ja 

hiilidioksidin käsittely-yksikön, demonstroitiin Vattenfallin Schwarze Pumpen –

pilottilaitoksella (30 MWth) Saksassa vuonna 2008. Laitosta ollaan nyt ottamassa pois 

käytöstä, mutta sen avulla saatiin onnistuneesti testattua happivoimalaitoksen eri 

komponenttien toimintaa. (Lockwood 2014, 13; Stanger et al. 2015, 104.) Tätä 

demonstraatiota on seurannut muita suuria pilottilaitoksia kuten 30 MWth 

kiertoleijupetitekniikalla toteutettu happipolttolaitos Espanjassa ja 100 MWth 

jälkiasennus olemassa olevaan hiilenpölypolttovoimalaitokseen Australiassa. Australian 

laitos on ensimmäinen sähköä verkkoon tuottanut happipolttovoimalaitos. (Lockwood 

2014, 13.) Happipolttotekniikkaa voidaan kiertoleijupeti- ja hiilenpölypolttokattiloiden 

lisäksi soveltaa myös kaasuturbiinivoimalaitoksilla. Happipolton kehitys viime 

vuosikymmeninä on kuitenkin keskittynyt lähinnä hiilenpölypolttokattiloihin johtuen 

niiden valta-asemasta sähköntuotannossa. (Stanger et al. 2015, 55–56). 

Happipoltossa voidaan periaatteessa hyödyntää kaikkia polttoaineita, mutta tutkimus on 

keskittynyt pääasiassa hiileen ja maakaasuun niiden runsaan saatavuuden vuoksi 

(Toftegaard et al. 2010, 584–585). Yhdistämällä CCS–teknologioiden käyttö biomassan 

polton kanssa saataisiin ilmakehästä poistettua hiilidioksidia ja saavutettaisiin 

negatiivisia päästöjä (EBTP 2012, 5).  Seuraavissa kappaleissa esitetään hapen tuotanto 

kryogeenisella tislauksella, savukaasujenkierrätys hiilenpölypolttolaitoksella sekä 

happipolton toteutus CFB–tekniikalla ja kaasuturbiinilaitoksilla. 



19 

 

3.1 Hapentuotantoyksikkö  

Hapentuotantoyksikkö on happivoimalaitoksen kallein ja energiaa kuluttavin 

komponentti. Hapentuotantoyksikön kuluttamaksi tehoksi on arvioitu noin 9,5–15 % 

laitoksen bruttotehosta ja investoinnin suuruudeksi noin 14–20 % koko laitoksen 

investoinnista. (Lockwood 2014, 95, 103.) Kaupallisia hapenvalmistusmenetelmiä ovat 

muun muassa polymeeriset membraanit, paineen vaihteluun perustuva fysikaalinen 

adsorptio (Pressure Swing Adsroption, PSA) ja kryogeeninen tislaus. (Lockwood 2014, 

37.)  

Kaupallisista hapenvalmistustekniikoista kryogeeninen tislaus on tällä hetkellä tehokkain 

ja edullisin vaihtoehto happivoimalaitosten tarvitsemien suurien happimäärien 

valmistamiseen. (Fu et al. 2016, 1114.) Polymeeristen membraanien ja paineen 

vaihteluun perustuvan fysikaalisen adsorption ei katsota tällä hetkellä soveltuvan 

happivoimalaitoksen hapentuotantomenetelmiksi, koska niitä on sovellettu paljon 

pienemmässä mittakaavassa ja niillä ei ole tuotettu niin puhdasta happea (> 95 %), mitä 

happipolttoinen voimalaitos vaatii. (Lockwood 2014, 37.) Sen sijaan tutkimuksen 

kohteena olevilla keraamisilla membraaneilla, kuten ioninkuljetusmembraaneilla (Ion 

Transport Membranes, ITM), voitaisiin valmistaa happea pienemmällä energian 

kulutuksella ja tekniikkaa pidetäänkin lupaavana vaihtoehtona kryogeeniselle tislaukselle 

(Lockwood 2014, 37,49). Tekniikka on kuitenkin vielä kehitysasteella (Zheng et al. 

2014). 

Kryogeenista tislausta hyödynnetään muun muassa lasi- ja terästeollisuudessa tuottamaan 

suuria määriä happea. Suurimmat tuotantoyksiköt tuottavat yli 4000 tonnia happea 

päivässä, kun happivoimalaitoksen oletettu hapen kulutus on noin 20 tonnia päivässä 

megawattia kohden. Tällöin yli 500 MW:n laitos tarvitsee todennäköisesti 

moninkertaisen määrän tuotantoyksiköitä vielä suuremmassa mittakaavassa. (Lockwood 

2014, 37.)  
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Kryogeenisessa tislausprosessissa ilma kompressoidaan korkeaan paineeseen, 

jäähdytetään huonelämpötilaan ja puhdistetaan ylimääräisistä kaasukomponenteista 

kuten hiilidioksidista ja vedestä. Jäähdytetty ilma jaetaan kahteen virtaan, joista toinen 

jäähdytetään päälämmönvaihtimessa huonelämpötilaan ja johdetaan 

korkeapainetislauskolonniin, jossa typpi kaasuuntuu ja happirikas ilma nesteytyy. Toinen 

virta ohjataan matalapainetislauskolonniin jäähdytyksen ja paineen alennuksen kautta. 

Tislauskolonnien välissä on integroitu lauhdutin/höyrystin–yksikkö, joka toimii 

lauhduttimena korkeapainekolonnille ja höyrystimenä matalapainekolonnille. 

Korkeapainekolonnista saatava kaasumainen typpi nesteytetään lauhdutin/höyrystimessä 

ja johdetaan matalapainekolonniin. Myös happirikas, nestemäinen ilma johdetaan 

matalapainekolonniin. Tislausprosessin seurauksena saadaan typpeä ja puhdasta happea, 

jotka johdetaan pois päälämmönvaihtimen kautta, jolloin ne jäähdyttävät tislaukseen 

tulevaa ilmavirtaa, kuva 3.1. (Anheden et al. 2005, 489; Fu et al. 2016, 1115.) 

 

Kuva 3.1. Hapentuotanto kryogeenisella tislauksella. (Fu et al. 2016, 1115.) 

Hapentuotantokustannuksia voitaisiin pienentää integroimalla hapentuotantoyksikkö 

muuhun prosessiin. Lisäksi on ehdotettu hapen varastointia, jonka ideana on valmistaa 

happea pienen kysynnän aikana, jolloin hapentuotantoyksikön käyttö on edullista. 
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Varastoitu happi käytettäisiin huippukuormituksen aikana, jolloin hapentuotantoyksikön 

käyttäminen on kalliimpaa. (Lockwood 2014, 47.) 

3.2 Savukaasujen kierrätys pölypolttokattiloissa 

Hiilenpölypolttokattiloissa savukaasuista kierrätetään tulipesään noin 65–75 %, jolloin 

lämmönsiirtoprofiili vastaa ilmapolttoista kattilaa. Tulipesän happipitoisuus pidetään 

polttoaineen ominaisuuksista ja savukaasujen kierrätyksen määrästä riippuen noin 28–32 

%:ssa. (Stanger et al. 2015, 58.) Savukaasujen kierrätys voidaan toteuttaa useasta kohtaa 

happipolttoprosessia. Mahdolliset kierrätyskohdat on kuvattu pisteillä 1–5 kuvassa 3.2. 

Tekijät, kuten polttoaineen rikki- ja vesipitoisuus sekä savukaasujen vesipitoisuus ja 

rikinoksidien (SOx) määrä, vaikuttavat eniten siihen, mistä savukaasut kannattaa 

kierrättää. (Stanger et al. 2015, 56 – 57.)  

 

Kuva 3.2. Happipolttoisen hiilenpölypolttokattilan prosessikaavio. Savukaasujen vaihtoehtoiset 

kierrätyskohdat on esitetty numeroilla 1–5 ja hapen syöttökohdat kirjaimilla A–E. (Lockwood 

2014, 16.)   

Kattilaan kierrätettävä savukaasuvirta jaetaan tyypillisesti kahteen osaan, primääriseen ja 

sekundääriseen savukaasuvirtaan. Primääristä savukaasuvirtaa käytetään hiilipölyn 
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kuivaukseen ja kuljetukseen, minkä vuoksi primäärisen savukaasuvirran on oltava kuivaa 

ja se kierrätetään kattilaan yleensä savukaasujen lauhduttimen jälkeen pisteestä 1. 

Primäärisen savukaasuvirran osuus kierrätettävistä savukaasuista on noin 30–35 %, 

riippuen hiilimyllyn suorituskyvystä. (Stanger et al. 2015, 58.) Koska savukaasut 

jäähtyvät savukaasujen lauhduttimessa alle 30 asteeseen, primäärinen savukaasuvirtaa 

täytyy esilämmittää noin 250–300 °C:seen ennen sen johtamista hiilimyllyyn, jotta hiili 

kuivuu kunnolla (Lockwood 2014, 16). 

Sekundääriselle savukaasuvirralle tyypillinen kierrätyskohta on hiukkastenerottimen tai 

rikin poiston jälkeen eli pisteestä 2 tai 3 (Davidson & Santos 2010, 19).  Kohdan valintaan 

vaikuttaa suuresti polttoaineena käytettävän hiilen rikkipitoisuus. Ennen rikin poistoa 

kierrätettävä savukaasu kasvattaa kattilan SOx-pitoisuutta, mikä nostaa matalan ja 

korkean lämpötilan korroosion riskiä. Kuitenkin, mitä myöhemmin savukaasut 

kierrätetään kattilaan, sitä jäähtyneempiä ne ovat ja sitä enemmän energiaa kuluu niiden 

esilämmittämiseen ennen kattilaan syöttöä, jolloin laitoksen hyötysuhde laskee. 

(Lockwood 2014, 15–16.)  

Pisteet 4 ja 5 olisivat laitoksen hyötysuhteen kannalta parempia paikkoja sekundääristen 

savukaasujen kierrätykselle, sillä näistä kohdista kierrätetyt savukaasut tarvitsevat 

vähemmän esilämmitystä ja savukaasujen käsittelyä. Tämä olisi kuitenkin 

epäkäytännöllistä savukaasujen korkean pölypitoisuuden vuoksi. (Davidson & Santos 

2010, 19.) Lisäksi korroosio, eroosio ja likaantuminen asettavat rajat korkean 

pölypitoisuuden omaavien savukaasujen kierrätykselle (Stanger et al. 2015, 58). 

Hapen syöttö prosessiin voidaan myös toteuttaa useasta kohtaa. Kyseiset kohdat on 

esitetty kuvassa 3.2 kirjaimilla A–E.  Kohdissa A ja C primääriseen savukaasuvirtaan 

sekoitettavan hapen määrää rajoittaa turvallisuusnäkökohdat, sillä primääristä 

savukaasuvirtaa käytetään hiilimyllyssä hiilipölyn kuljetukseen. Kohdassa C happea ei 

lämmitetä esilämmittimessä savukaasuvirran kanssa, jolloin syötettävä happi viilentää 

tehokkaasti savukaasun lopullista lämpötilaa. Pisteissä B ja D happi sekoitetaan 

sekundääriseen savukaasuvirtaan, jolloin syötettävän hapen määrän määrää polttimen 
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malli. Piste B on D:tä parempi vaihtoehto, sillä pisteessä B syötettävä happi lämpenee 

savukaasujen kanssa esilämmittimessä varmistaen polttoaineen paremman syttymisen ja 

stabiilimman liekin. Pisteessä E happi syötetään suoraan tulipesään esimerkiksi polttimen 

keskeltä. (Davidson & Santos 2010, 20.) 

3.3 Hiilidioksidin käsittely-yksikkö 

Savukaasujen kierrätyksen jälkeen jäljelle jäävä savukaasuvirta puhdistetaan ja 

paineistetaan hiilidioksidin käsittely-yksikössä kuljetusta varten. Hiilidioksidin käsittely-

yksikön tehon kulutukseksi on arvioitu 8–12 % laitoksen bruttotehosta ja kustannukseksi 

7–10 % koko laitoksen investoinnista. Hiilidioksidin käsittely-yksikössä tapahtuva 

puhdistusvaiheiden sarja tekee siitä monimutkaisimman lisäyksen konventionaaliseen 

voimalaitokseen. Hiilidioksidin käsittely-yksiköstä on toteutettu ja ehdotettu useita 

erilaisia malleja. (Lockwood 2014, 55, 96, 103.) Seuraavaksi käydään läpi Espanjan 

CIUDENin CFB–laitoksella käytetty puhdistusprosessi kuljetukseen kelpaavan 

hiilidioksidin tuottamiseksi, kuva 3.3. 
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Kuva 3.3. CIUDENin CFB–laitoksen hiilidioksidin käsittely-yksikön prosessikaavio. 

(Lockwood et al. 2013, 7.) 

Puhdistukseen tulevat savukaasut jäähdytetään ensin suoralla kontaktilla veden kanssa, 

jonka jälkeen niistä poistetaan natriumkarbonaattiliuoksen avulla happamimmat kaasut 

kuten HCl, SO2 ja HF. Seuraavaksi savukaasuvirta johdetaan tehokkaan, kaksi vaiheisen 

suodattimen läpi kuivausprosessiin. (Lockwood 2014, 61; Lockwood et al. 2014, 347.) 

Kuivaukseen käytetään lämpötilan vaihteluun perustuvaa adsorptiota (Temperature 

Swing Adsoprtion, TSA). Ensimmäisessä vaiheessa savukaasujen sisältämää vettä 

lauhdutetaan jäähdytysveden ja jäähdytetyn veden avulla. Toisessa vaiheessa 

savukaasuista poistetaan edelleen vettä käyttäen adsorptiota. (Delgado et al. 2014, 325.) 

Kompressoinnin jälkeen hiilidioksidi nesteytetään jäähdyttämällä savukaasuvirta noin -

52 °C:seen. Jäähdytys tapahtuu suljetulla jäähdytyskierrolla, jossa käytetään 

hiilidioksidia työaineena. Lopuksi poistetaan vielä typenoksidit ja lauhtumattomat kaasut 

tislaustorneissa, jolloin saadaan puhtaudeltaan 99,9 vol–% nestemäistä hiilidioksidia. 

(Lockwood et al. 2014, 348; Delgado et al. 2014, 326.) 
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CIUDENin hiilidioksidin käsittelylaitoksella vain osa puhdistetusta ja kuivatusta 

savukaasuvirrasta kompressoidaan ja tislataan kryogeenisessa puhdistusprosessissa, kun 

loput savukaasut poistetaan poistokaasuna.  Hiilidioksidin käsittely-yksikön kapasiteetti 

savukaasujen kuivaukseen asti on noin 160 tonnia hiilidioksidia päivässä. Kuivauksesta 

eteenpäin, eli kompressoinnin ja kryogeenisen puhdistuksen kapasiteetti, on noin 10 

tonnia hiilidioksidia päivässä. (Lockwood et al. 2014, 346; Delgado et al. 2014, 325.) 

3.4 Happipoltto kiertoleijupetikattiloissa 

Happipolttoa on hiilenpölypolttokattiloiden lisäksi tutkittu leijukerrospolttokattiloissa. 

Tutkimus on keskittynyt lähinnä kiertoleijupetikattiloihin, mutta myös laboratorio 

mittakaavan (bench scale) tutkimusta kuplaleijupetikattiloissa (Bubbling Fluidized Bed, 

BFB) on tehty. Happipolttoisia kiertoleijukattiloita on tutkittu sekä laboratorio- että 

pilottiasteella. Tällä hetkellä CIUDENin 30 MWth kiertoleijupetikattila Espanjassa on 

suurin demonstraatio CFB–tekniikalla toteutetusta happipolttokattilasta. (Mathega et al. 

2016, 879.) Projekteissa käytetyt polttoaineet ovat yleensä fossiilisia polttoaineita, mutta 

joissain laitoksissa on testattu myös puuta ja muita biomassoja (Stanger et al. 2015, 80). 

CFB–kattilassa ilmaa käytetään polttoaineen polttamiseen ja petimateriaalin leijutukseen. 

Kiertoleijupolton keskeisiä piirteitä ovat polttoaineen tehokas sekoittuminen ja kyky 

tasata tulipesän lämpötiloja kiertävän petimateriaalin avulla. CFB–kattiloissa on myös 

tyypillisesti matalampi lämpötila kuin pölypolttokattiloissa, noin 850–900 °C.  Lisäksi 

rikin oksidit voidaan poistaa syöttämällä tulipesään kalkkikiveä, jolloin savukaasun 

rikinpoistolaitteita ei välttämättä tarvita, paitsi jos polttoaineen rikkipitoisuus on korkea. 

(Stanger et al. 2015, 80.) 

Happipolttoisessa CFB–kattilassa ilma korvataan lähes puhtaan hapen ja kierrätettyjen 

savukaasujen seoksella. Seoksen happikonsentraatiota kontrolloidaan säätämällä hapen 

ja kierrätettyjen savukaasujen suhdetta. Jos kattilan täytyy toimia sekä ilma- että 

happipoltolla, happipolton parametrit valitaan vastaamaan kummankin käyttötilan 

lämpöolosuhteita. Tällöin happi-savukaasuseoksen happipitoisuus on tyypillisesti 20–30 
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%. Pelkästään happipoltolla toimivassa kattilassa kierrätettävien savukaasujen määrää 

voidaan vähentää ja happipitoisuus voidaan nostaa jopa 50 %:iin. Pienempi 

savukaasuvirta mahdollistaa pienempien tulipesien ja savukaasukanavien käytön, jolloin 

kattilan pääomakustannukset laskevat. Pienentyneen savukaasuvirtauksen vuoksi myös 

apulaitteiden tarvitsema teho pienenee, jolloin laitoksen nettohyötysuhde kasvaa. 

(Stanger et al. 2015, 80, 90.)  

3.5 Happipoltto kaasuturbiinivoimalaitoksessa 

Kaasuturbiinit toimivat suurella yli-ilmamäärällä, koska ilmaa tarvitaan pitämään 

turbiinin sisäänmenolämpötila materiaalin sallimissa rajoissa (Mletzko & Kather 2014, 

454). Happipolttoisessa kaasuturbiinivoimalaitoksessa palaminen tapahtuu kuitenkin 

lähes stökiömetrisissä olosuhteissa, koska kierrätettäviä savukaasuja voidaan käyttää 

säätämään turbiinin sisäänmenolämpötilaa ja ylimäärä hapen tuottaminen 

ilmanerotusyksikössä kuluttaa paljon energiaa. Tämän vuoksi kierrätettävien 

savukaasujen määrä on suurempi kuin hiilenpölypolttokattiloissa. (Stanger et al. 2015, 

91.) 

Metaanin stökiömetrisessä palamisessa syntyvä savukaasu sisältää 67 mol–% vettä 

metaanin korkean vetypitoisuuden takia. Tämän vuoksi happipolttoisten kaasuturbiinien 

kiertoprosessit voidaan jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, mikä osa savukaasuista 

kierrätetään säätämään turbiinin sisäänmenolämpötilaa. Kierrätettävänä aineena voidaan 

käyttää joko savukaasujen hiilidioksidia tai vettä. Ilmeisin ratkaisu on kierrättää 

savukaasujen hiilidioksidi puolisuljettuun happipolttoiseen maakaasukombiprosessiin 

(Semi-Close Oxygen Combustion-Combine Cycle, SCOC-CC). (Stanger et al. 2015, 91.)  

Pohjimmiltaan SCOC-CC–prosessin erot perinteiseen 

maakaasukombivoimalaitosprosessiin (Natural Gas Combined Cycle, NGCC) verrattuna 

ovat polttokammioon syötettävä paineistettu happivirta ja ilman sijasta kierrätettyjen 

savukaasujen johtaminen kompressorille, kuva 3.3. Savukaasut jäähdytetään 

höyrykierron lämmöntalteenottokattilan jälkeen ja johdetaan lauhduttimelle, jossa 
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savukaasujen sisältämä vesi lauhtuu. Jäljelle jäänyt savukaasuvirta sisältää pääasiassa 

hiilidioksidia, josta noin 90 % täytyy kierrättää takaisin kaasuturbiiniprosessiin, jotta 

saavutetaan samanlainen turbiinin sisäänmenolämpötila kuin ilmapoltossa. (Stanger et al. 

2015, 91–92.)  

 

Kuva 3.3. Yksinkertaistettu prosessikaavio SCOC-CC–kierrosta.  

Muut savukaasujen hiilidioksidin kierrätykseen perustuvat happipolttoiset 

kaasuturbiiniprosessit, kuten Allam-kiertoprosessi, perustuvat korkeapaineisen 

hiilidioksidin kierrätykseen ilman höyrykiertoa. Savukaasujen veden kierrätykseen 

perustuvia kaasuturbiiniprosesseja ovat muun muassa CES- ja Graz–kiertoprosessit, 

joissa kaasuturbiinia jäähdytetään lauhduttimessa lauhtuneen veden avulla. 

Happipolttoon perustuvia kaasuturbiiniprosesseja ei ole vielä demonstroitu täydessä 

mittakaavassa. (Stanger et al. 2015, 91–92, 118.)   
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4 HAPPIPOLTTOVOIMALAITOKSEN KUSTANNUKSET JA 

SUORITUSKYKY 

CCS–teknologioiden hiilidioksidin talteenottomenetelmät vaativat paljon energiaa ja 

merkittäviä laitteistoinvestointeja. Lisäksi hiilidioksidin paineistamiseen kuluu energiaa, 

mikä pienentää edelleen voimalaitoksesta saatavaa nettotehoa. Laskelmissa pyritään 

yleisesti ottaen 80–90 % talteenottoon, sillä suuremmat päästövähennykset vaatisivat 

huomattavasti enemmän energiaa. Hiilidioksidin talteenottoon ja paineistamiseen 

kuluvan energian vuoksi laitoksen sähköntuotannon hyötysuhde on pienempi, jolloin 

sähköntuotannon kustannukset kasvavat. CCS:llä varustettu voimalaitos kuluttaa myös 

enemmän polttoainetta tuotettua sähkötehoa kohden verrattuna vastaavaan 

voimalaitokseen ilman CCS:ää. Suuremman polttoaineen kulutuksen vuoksi 

polttoprosessissa syntyvän hiilidioksidin määrä sähkötehoa kohden on suurempi. Tämän 

vuoksi talteenoton kustannuksia verrataan yleensä vältettyihin hiilidioksidipäästöihin 

talteen otetun hiilidioksidin määrän sijaan. (Teir et al. 2009, 33–34.) Vältetyn ja talteen 

otetun hiilidioksidipäästön ero on havainnollistettu kuvassa 4.1. 

 

Kuva 4.1. Talteen otetun ja vältetyn hiilidioksidipäästön ero. (Metz et al. 2005, 44.) 
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Hiilidioksidin talteenotolle happipolton avulla löytyy melko paljon kustannusarvioita 

kirjallisuudesta, mutta arvioiden välillä on suuria eroja. Perusteluiksi kustannusarvioiden 

eroille on annettu arvioiden alapäässä liian karkeat tarkastelut ja yläpäässä muun muassa 

ensimmäisten uuden teknologian sovellusten vaatima ylimääräinen suunnittelutyö ja sen 

mahdollinen yliarviointi. Kustannukset ovat riippuvaisia useista tekijöistä, kuten sähkön 

hinnasta, polttoaineen hinnasta, hyötysuhdetappion suuruudesta ja tapauskohtaisista 

tekijöistä. Lisäksi maissa, joissa on matala kustannustaso, saavutetaan edullisemmat 

hiilidioksidinpäästövähennyskustannukset. (Teir et al. 2011b, 65.) 

CCS–teknologian jälkiasennus olemassa oleviin, noin kymmenen vuoden ikäisiin 

voimalaitoksiin on kalliimpaa verrattuna uusiin laitoksiin. Jälkiasennuksen kustannukset 

voivat olla jopa 30 % suuremmat kuin uuden laitoksen kustannukset. Korkeammat 

kustannukset johtuvat muun muassa laitoksen lyhyemmästä käyttöiästä ja 

jälkiasennuksen suuremmista investointikustannuksista. Lisäksi korkeampiin 

kustannuksiin vaikuttaa CCS:n asennusajan tuotantokatve ja suurempi energiantuotannon 

hyötysuhteen pudotus. (Teir et al. 2011b, 66.) 

Kappaleissa 4.1 ja 4.2 käsitellään happipolttovoimalaitokselle eri tutkimuksissa saatuja 

kustannus- ja suorituskykyarvioita. Kustannuksia ja suorituskykyä verrataan 

ilmapolttoiseen referenssilaitokseen ja tarkastelu keskittyy hiilenpölypolttolaitoksiin.  

Kappaleessa 4.1 esitetään tutkimusten arvioita happipolttovoimalaitoksen 

sähköntuotantokustannuksille, laitoksen investointikustannuksille ja vältetyn 

hiilidioksidipäästön hinnalle. Kappaleessa 4.2 tarkastellaan happipolttovoimalaitoksen 

hyötysuhteita. Eri tutkimuksissa saadut tulokset ovat hyvin tapauskohtaisia ja saattavat 

erota toisistaan, sillä tutkimuksissa tehdään oletuksia muun muassa polttoaineen hinnalle, 

laitoksen pitoajalle, investoinnin korkokannalle ja tuotetun hiilidioksidin puhtaudelle. 

Koska happipolton kustannus- ja suorituskykyarviot perustuvat oletusten varaan 

rakennetuille laskelmille, voidaan niitä pitää vain suuntaa-antavina.  
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4.1 Kustannukset 

Sähkön keskimääräisellä tuotantokustannuksella (Levelized Cost Of Electricity, LCOE) 

tarkoitetaan sähkön vähimmäismyyntihintaa, jolla voimalaitoksesta tulee kannattava eli 

voimalaitoksen nykyarvoksi tulee nolla (Renner 2014, 329). IEAGHG:n (2014) 

tekemässä tutkimuksessa ilmapolttoisen referenssilaitoksen sähkön keskimääräiseksi 

tuotantokustannukseksi on esitetty 52 €/MWh ja laitoksen investointikustannukseksi 

1447 €/kWe. Happipolttoiselle hiilenpölypolttolaitokselle tutkimuksessa on vastaavasti 

saatu tulokseksi 91,6 €/MWh ja 2761 €/kWe. Tämä tarkoittaa, että 

happipolttovoimalaitoksen sähkön keskimääräinen tuotantokustannus nousisi 76 % ja 

laitoksen investointikustannus 91 % referenssilaitokseen verrattuna, kuva 4.2. Laitoksen 

investointikustannuksen nousu johtuu osittain talteenottoon tarvittavasta laitoksesta ja 

osittain alentuneesta nettotehosta lämpökapasiteettia kohden. Vältetyn hiilidioksidin 

kustannukseksi happipolttovoimalaitokselle on saatu 60,8 €/tCO2. Kustannuksessa on 

oletettu hiilidioksidin ja varastoinnin hinnaksi 10 €/varastoitu tCO2. (IEAGHG 2014, 6, 

10–12.)  

 

Kuva 4.2. Ilmapolttoisen referenssilaitoksen ja happipolttovoimalaitoksen 

investointikustannukset komponenteittain eriteltynä yksikössä [€/kWe]. (IEAGHG 2014, 10.) 
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Samassa tutkimuksessa IGCC-voimalaitokselle, joka perustuu ennen polttoa tapahtuvaan 

hiilidioksidin talteenottoon, on sähkön keskimääräiseksi tuotantokustannukseksi saatu 

noin 115 €/MWh ja vältetyn hiilidioksidin hinnaksi noin 97,4 €/tCO2. Vastaavasti polton 

jälkeiseen hiilidioksidin talteenottoon perustuvalle laitokselle 94,7 €/MWh ja 65,4 

€/tCO2. (IEAGHG 2014, 12.) Tutkimuksen perusteella happipoltolla olisi siis pieni 

kustannusetu kahteen muuhun hiilidioksidin talteenottomenetelmään verrattuna ja myös 

vältetyn hiilidioksidin kustannus olisi alhaisempi.  

Rubin et. al. (2015) kirjoittamassa artikkelissa on esitetty uuden happipolttoisen 

hiilenpölypolttolaitoksen kustannusarviot perustuen Yhdysvaltojen energiaministeriön 

(U.S. Department of Energy, USDOE) vuonna 2010, Electric Power Research Instituten 

(EPRI) vuonna 2011 ja IEAGHG:n vuonna 2014 tekemiin tutkimuksiin. Tutkimuksessa 

ilmoitetut kustannukset ovat vuoden 2013 Yhdysvaltojen dollareissa, jotka on tässä 

työssä muunnettu vuoden 2013 euroiksi (Statista 2017). Tutkimuksista koottujen tulosten 

perusteella Rubin et. al. on esittänyt happipolttolaitoksen investointikustannusten 

nousuksi keskimäärin 91 %. Arvioitujen investointikustannusten nousun vaihteluväli 

tutkimusten kesken on kuitenkin ollut laaja, 67–106 %. Sähkön keskimääräisen 

tuotantokustannuksen nousun vaihteluväliksi eri tutkimusten kesken Rubin et. al. on 

ilmoittanut noin 68–91 €/MWh (91–121 USD/MWh), joka vastaa 60–84 % kustannusten 

nousua referenssilaitokseen verrattuna. Tutkimusten perusteella lasketuksi keskiarvoksi 

artikkelissa esitetään 83 €/MWh (110 USD/MWh), joka olisi noin 72 % korkeampi kuin 

referenssilaitoksella. Vältetyn hiilidioksidin hinnaksi, ilman kuljetusta ja varastointia, 

esitetään 34–55 €/tCO2 (45–73 USD/tCO2) keskiarvolla 47 €/tCO2 (62 USD/tCO2). 

(Rubin et al. 2015, 386.)  

IEA:n (2011) tekemässä tutkimuksessa on myös koottu happipolton kustannusarvioita 

useista eri tutkimuksista. Kustannukset on ilmoitettu vuoden 2010 Yhdysvaltojen 

dollareina, jotka on tässä työssä muunnettu vuoden 2010 euroiksi (Statista 2017). 

Koottujen tutkimusten keskiarvona sähkön keskimääräisen tuotantokustannuksen 

hinnaksi esitetään 76,7 €/MWh (102 USD/MWh), joka olisi 64 % korkeampi 
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referenssilaitokseen verrattuna. Laitoksen investointikustannuksiksi esitetään 2977 

€/kWe (3959 USD/kW), jolloin kustannukset nousisivat 74 % referenssilaitokseen 

verrattuna. Vältetyn hiilidioksidin hinnaksi esitetään 39,1 €/tCO2 (52 USD/tCO2) ilman 

hiilidioksidin kuljetusta ja varastointia. (IEA 2011, 31.) Pettinau et. al. (2017) puolestaan 

ovat saaneet happipolttovoimalaitoksen sähkön keskimääräiseksi kustannukseksi 62,8 

€/MWh ja vältetyn hiilidioksidin hinnaksi 20,51 €/tCO2. Vältetyn hiilidioksidin hinnassa 

on oletettu putkikuljetus maata pitkin 25 kilometriä. (Pettinau et al. 2017, 433–435.) 

Nykyisen tiedon mukaan happipolton pitäisi olla vähintäänkin kilpailukykyinen ennen 

polttoa ja polton jälkeisen hiilidioksidin talteenottomenetelmän kanssa, ja happipoltolla 

saattaisi olla pieni kustannusetu. Happipolttotekniikkaa ei kuitenkaan voida kehittää 

olemassa olevien laitosten savukaasujen sivuvirroilla toisin kuin muita 

talteenottoteknologioita happipolttovoimalaitoksen integroidun luonteen vuoksi. Tämän 

takia happipolttotekniikan kehityspolku saattaa olla kalliimpi verrattuna muihin 

talteenottomenetelmiin. (Oettinger 2015b, 15, 23.) Eräänä ratkaisuna happipolton 

kehityspolun kustannusongelmaan voitaisiin kuitenkin nähdä CIUDENin laitoksella 

käytetty Flexi-Burn CFB–teknologia, joka mahdollistaa ilma- ja happipolton samassa 

kattilassa (Lupion et al. 2013, 6182). 

4.2 Suorituskyky 

Hiilidioksidin talteenotosta aiheutuu merkittävä hyötysuhdetappio konventionaalisille 

voimalaitokselle talteenoton kuluttaman energian vuoksi. Suurin energian kuluttaja on 

hapentuotantoyksikkö, jonka kuluttama teho on noin 9,5–15 % bruttotehosta. 

Hiilidioksidin käsittely-yksikön kuluttama teho on noin 8–12 % ja se riippuu 

voimakkaasti savukaasujen puhtaudesta, johon vaikuttavat muun muassa käytetty 

hiilityyppi ja ilmavuodon määrä. (Lockwood 2014, 103.) 

IEAGHG:n (2014) tutkimuksen mukaan happipolttoisen voimalaitoksen nettohyötysuhde 

polttoaineen alemman lämpöarvon (LHV) mukaan laskettuna laskisi noin 8,4 

prosenttiyksikköä (IEAGHG 2014, 9). IEA:n (2011) tutkimuksen mukaan 
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happipolttoisen voimalaitoksen hyötysuhdetappio olisi puolestaan noin 7,9–12,2 

prosenttiyksikköä (LHV), mikä tarkoittaa noin 23 % suhteellista heikennystä 

nettohyötysuhteessa (IEA 2011, 31). Samaa suuruusluokkaa olevaa hyötysuhteen 

heikennystä arvioi myös Lockwood (2014), jonka mukaan hyötysuhdetappio olisi 7,5–10 

prosenttiyksikköä. Rubin et. al. (2015) kokoomien tutkimustulosten mukaan 

hiilidioksidin talteenottoon ja paineistukseen kuluvan energian vuoksi happipolttoisessa 

voimalaitoksessa tarvittaisiin noin 24–29 % enemmän polttoainetta tuotettua 

megawattituntia kohden referenssilaitokseen verrattuna (Rubin et al. 2015, 386).  

Happipolttovoimalaitoksen hyötysuhdetta voidaan parantaa optimoimalla laitoksen eri 

osien integrointi toisiinsa. Pääasiallinen keino on hapentuotanto- ja hiilidioksidin 

käsittely-yksikön kompressointivaiheissa syntyvän lämmön hyödyntäminen esimerkiksi 

syöttöveden lämmityksessä. Muita keinoja hyötysuhteen parantamiseksi ovat muun 

muassa tuotetun hiilidioksidin puhtauden minimointi, valmistettavan hapen puhtauden 

optimointi ja esilämmitys sekä laitteiden tiivistys, jolloin vuotoilman määrä vähenisi. 

(Lockwood 2014, 104.) Lisäksi kehittämällä uusia korkealämpötilamateriaaleja voitaisiin 

polttoprosessissa käyttää korkeampia happipitoisuuksia, jolloin kierrätettävien 

savukaasujen määrä vähenisi ja niiden kierrättämiseen kuluisi vähemmän energiaa 

(Zheng et al. 2014).  
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5 HAPPIPOLTTOTEKNIIKAN NYKYTILA JA TULEVAISUUS 

Suurin demonstraatio happipolttotekniikasta on tällä hetkellä Australian Callide Oxyfuel 

–projekti, jossa happipoltto toteutettiin jälkiasennuksena 100 MWth 

hiilenpölypolttokattilaan (Lockwood 2014, 75). Projekti oli toiminnassa 2012–2015. 

(Oettinger 2015b, 16). Ennen kuin happipolttoa voidaan kuitenkaan pitää teknisesti 

valmiina kaupallistumaan, tarvitaan yli 100 MW:n demonstraatiolaitos, jossa myös 

hiilidioksidin kuljetus ja varastointi ovat mukana. Merkittävimmät esteet happipolton ja 

muiden talteenottoteknologioiden suuren mittakaavan demonstraatiolaitosten tiellä ovat 

enemmänkin poliittisia ja taloudellisia kuin teknologisia. (IEA CCC 2014, 2.) Seuraavissa 

kappaleissa käsitellään happipolttotekniikan tämän hetkistä valmiusastetta, 

kannattavuutta ja mahdollista roolia hiilidioksidin talteenotossa. 

5.1 Happipolttotekniikan valmiusaste 

Nasa on kehittänyt teknologioiden valmiusasteen (Technology Readiness Level, TRL) 

arvioimiseksi järjestelmän, jonka Electric Power Research Institute on ottanut käyttöön 

verratakseen eri CCS–teknologioiden kypsyyttä (Stanger et al. 2015, 105). Happipolton 

valmiusaste kyseiseen järjestelmään perustuen on esitetty taulukossa 5.1. Valmiusasteet 

1–4 ovat laboratoriossa suoritettavia tutkimus- ja kehitysvaiheita, 5–7 määritetään 

pilottivaiheeksi, 8 demonstraatiovaiheeksi ja vaiheessa 9 teknologia on kaupallinen.  
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Taulukko 5.1. Happipolttotekniikan valmiusasteen arvionti. (Stanger et al. 2015, 105.) 

 

Happipoltto –projekteista pilottivaiheen ovat saavuttaneet suuren mittakaavan poltin 

testauslaitokset sekä Schwarze Pumpen (30 MWth), Lacq’n (30 MWth), CIUDENin 

(CFB 30 MWth) ja Callide Oxyfuelin (30 MWe) -laitokset. Eri laitevalmistajien, kuten 

Alstomin ja Doosan Babcockin, poltin testauslaitokset ovat saavuttaneet valmiusasteen 

5. Kyseisissä testauslaitoksissa testataan tyypillisesti kattilan, savukaasujen puhdistuksen 

ja hapen jakelujärjestelmän toimintaa, jolloin niitä pidetään osittain integroituina 

järjestelminä. Valmiusasteen 6 ovat puolestaan saavuttaneet suuren mittakaavan 

pilottilaitokset Schwarze Pumpe, Lacq ja CIUDEN. Näissä laitoksissa kaikkien 

komponenttien eli kattilan, savukaasujen puhdistuksen, hapentuotantoyksikön ja 

hiilidioksidin käsittely-yksikön toimintaa testataan integroituna järjestelmänä. Callide 

Oxyfuel –pilottilaitoksella Australiassa tuotettiin sähköä verkkoon ja laitos saavutti 

valmiusasteen 7. (Stanger et al. 2015, 104–105.) 

Tällä hetkellä happipolttotekniikka tavoittelee valmiusastetta 8. Tällä valmiusasteella 

teknologia tulee todistaa toimivaksi kaupallista käyttöönottoa vastaavassa mittakaavassa. 

Tämän jälkeen teknologiasta pitää vielä tehdä taloudellisesti kannattava, jotta se voi 

saavuttaa valmiusasteen 9 eli tulla kaupalliseksi teknologiaksi. Yhdistyneen 

kuningaskunnan (United Kingdom, UK) White Rose (426 MWe) –projekti olisi ollut 
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ensimmäinen valmiusasteen 8 saavuttanut happivoimalaitos, mutta projekti lakkautettiin 

2015 lopulla, koska hallitus lopetti rahoituksen. Myös useita muita projekteja on lykätty 

puuttuvan rahoituksen vuoksi. (Stanger et al. 2015, 104–105; BBC 2017.)  

5.2 Happipolttotekniikan kannattavuus ja rooli hiilidioksidin 

talteenotossa 

CCS–teknologian kannattavuus Euroopassa riippuu voimakkaasti 

hiilidioksidipäästöoikeuden hinnasta (Kärki et al. 2014). Jos päästöoikeuden hinta on 

alhainen, on kannattavampaa ostaa päästöoikeuksia kuin investoida hiilidioksidin 

talteenottoon (CCSP 2017, 19). Kun päästöoikeuden hinta nousee, ilman CCS:ää 

toimivien voimalaitosten sähkön tuotantokustannukset kasvavat, kun voimalaitokset 

joutuvat maksamaan hiilidioksidipäästöistään päästöoikeuden hinnan mukaisesti. Tällöin 

tietyllä hiilidioksidin hinnalla sähkön keskimääräinen tuotantokustannus 

konventionaalisella voimalaitoksella kasvaa yhtä suureksi kuin CCS:llä varustetulla 

voimalaitoksella. Kyseinen sähkön tuotantokustannus on kannattavuusrajakustannus 

(break-even price), jolla investointi CCS:ään tulee kannattavaksi, kuva 5.1. (Renner 2014, 

328–329.) 

 

Kuva 5.1. Havainnollistus hiilidioksidin kannattavuusrajakustannus –konseptista, jolla 

investointi CCS–laitokseen tulee kannattavaksi. (Renner 2014, 329.) 
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Happipolttotekniikkaan investoimisen kannattavuus on havainnollistettu kuvassa 5.2. 

Kuvassa on kappaleessa 4.1 esitetyt vältetyn hiilidioksidin kustannukset hiilidioksidin 

päästöoikeuden hinnan funktiona. Happipolttoon investoiminen tulee kannattavaksi, kun 

hiilidioksidin päästöoikeuden hinta ja vältetyn hiilidioksidin kustannus ovat yhtä suuret. 

Esimerkiksi IEAGHG:n laatiman kustannusarvion perusteella happipoltosta tulisi 

kannattavaa, kun hiilidioksidin hinta ylittää 60,8 €/tCO2.  

 

Kuva 5.2. Vältetyn hiilidioksidin hinta hiilidioksidin päästöoikeuden hinnan funktiona. Sinisen 

diagonaalin viivan ja vaakasuoran viivan leikatessa investointi happipolttoon tulee kannattavaksi.  

Tällä hetkellä Euroopan päästökauppajärjestelmän hiilidioksidin päästöoikeuden hinta on 

niin alhainen (5 €/tCO2) ettei se juurikaan kannusta investoimaan CCS:ään eikä siten 

myöskään happipolttotekniikkaan. Lisäksi biomassan poltosta aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt eivät kuulu päästökauppajärjestelmän piiriin, mikä tekee bio–CCS:tä 

kannattamattoman vaihtoehdon. (CCSP 2016, 25; Cajander 2016.)  

VTT:n laatiman skenaarion mukaan päästöoikeuden hinta nousisi yli kaksinkertaiseksi 

vuoteen 2050 mennessä, jos hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia ei voida hyödyntää. 

Skenaarion mukaan päästöoikeuden hinta olisi noin 30–40 €/tCO2 vuoteen 2030 

mennessä, noin 60–70 €/tCO2 vuoteen 2040 mennessä ja 110–120 vuoteen 2050 
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mennessä. Ilman CCS:ää päästöoikeuden hinnat olisivat vastaavasti hieman korkeammat 

vuonna 2030, 80–90 €/tCO2 vuonna 2040 ja reilusti yli 200 €/tCO2 vuonna 2050. (Lehtilä 

et al. 2016, 20.) Kun skenaarion päästöoikeuden hintoja verrataan kuvan 5.2 vältetyn 

hiilidioksidin hintoihin nähdään, että happipolttotekniikka olisi Pettinau et al. (2017) 

kustannusarvion mukaan kannattavaa vuoteen 2030 mennessä ja IEAGHG:n (2014) 

arvioiden mukaan vasta vuoden 2040 jälkeen.  

IEAGHG:n vuonna 2014 laatiman suunnitelman mukaan happipolttotekniikan 

kaupallistuminen olisi tavoitteena saavuttaa vuonna 2020. Tähän pääsemiseksi 

tarvittaisiin onnistunut suuren mittakaavan demonstraatio vuosien 2015–2019 välillä. 

(Santos 2014, 4.) Tällä hetkellä suuren mittakaavan happipoltto–projektit ovat kuitenkin 

vasta joko suunnittelun alkuvaiheessa tai niitä on lykätty muun muassa puuttuvan 

rahoituksen vuoksi (Stanger et al. 2015, 104; BBC 2017). Koska suuren mittakaavan 

demonstraatioita ei ole tiedossa, on erittäin epätodennäköistä, että happipoltto saataisiin 

kaupallistettua vuoteen 2020 mennessä.  

IEA:n kahden asteen skenaariossa CCS:lle kaavaillusta 12 % osuudesta kumulatiivisissa 

päästövähennyksissä on vaikea arvioida happipolton osuutta. Kaupallisen mittakaavan 

happipolttovoimalaitokselle tehtyjen suorituskyky- ja kustannusanalyysien perusteella 

happipolttotekniikkaa voidaan kuitenkin pitää myönteisesti kilpailukykyisenä muiden 

talteenottoteknologioiden kanssa (IEA CCC 2014, 2), joten selvästi happipoltolla olisi 

ainakin teoriassa luvassa rooli CCS–teknologiana. Tulevana vuosikymmenenä on tärkeää 

kehittää happipolttoa ja todistaa sen toiminta kaupallisessa mittakaavassa. Viime kädessä 

happipolton menestykseen kannattavana CCS-teknologiana vaikuttavat taloudelliset 

kannustimet, tekninen valmius, poliittinen tahto ja CCS-teknologioiden yleinen 

hyväksyntä. (Stanger et al. 2015, 118.) 

 

  



39 

 

6 YHTEENVETO 

Tässä kirjallisuustyössä käsiteltiin happipolttotekniikkaa, joka on yksi hiilidioksidin 

talteenotto ja varastointi –menetelmistä. Työssä annettiin yleiskuvaus CCS–

teknologioista ja niiden merkityksestä hiilidioksidin päästövähennyksissä. Lisäksi 

tarkasteltiin tarkemmin happipolttotekniikkaa ja sen kustannuksia ja suorituskykyä. Työn 

tavoitteena oli selvittää happipolton valmiusaste, kannattavuus ja rooli hiilidioksidin 

talteenottomenetelmänä.   

Suurin demonstraatio happipolttoisesta hiilenpölypolttokattilasta on tällä hetkellä 

Australian Callide Oxyfuel –projekti (30 MWe), joka oli ensimmäinen sähköä verkkoon 

tuottanut happivoimalaitos. Espanjan CIUDEN –projekti (30 MWth) on puolestaan 

suurin demonstraatio happipolttoisesta kiertoleijupetikattilasta. 

Kaasuturbiiniprosesseihin perustuvaa happipolttoa ei ole vielä demonstroitu täydessä 

mittakaavassa. 

Happipolttotekniikalle laadittuja teknis-taloudellisia arvioita voidaan pitää lähinnä 

suuntaa antavina, koska ne perustuvat oletusten varaan tehdyille laskelmille. Tutkimusten 

mukaan happipolton investointikustannukset voisivat olla 67–106 % ja sähkön 

keskimääräinen tuotantokustannus 60–84 % korkeampi kuin vastaavalla ilmapolttoisella 

laitoksella. Hyötysuhdetappioksi happipolttoiselle voimalaitokselle on puolestaan 

arvioitu 7,9–12,2 prosenttiyksikköä referenssilaitokseen verrattuna. 

CCS–teknologioiden kannattavuus riippuu voimakkaasti hiilidioksidipäästöoikeuden 

hinnasta, joka viime vuosina on ollut luokkaa 5 €/tCO2. Happipolttoon investoiminen 

tulee kannattavaksi vasta, kun päästöoikeuden hinta ylittää vältetyn hiilidioksidin 

kustannuksen, jolle on eri tutkimuksissa esitetty arvioita 20–60 €/tCO2 väliltä.  Alhaisesta 

päästöoikeuden hinnasta johtuen ei investointi happipolttoon ole tällä hetkellä 

kannattavaa. 
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Happipolttotekniikka on saavuttanut valmiusasteen seitsemän Australian Callide Oxyfuel 

–laitoksella. Seuraavaksi tekniikka tavoittelee valmiusastetta kahdeksan, jossa tekniikka 

tulisi todistaa toimivaksi kaupallisessa mittakaavassa. Tällä hetkellä suuren mittakaavan 

happipoltto –projektit ovat kuitenkin joko suunnittelun alkuvaiheessa tai niitä on lykätty 

muun muassa puuttuvan rahoituksen vuoksi.  

IEA:n luomassa kahden asteen skenaariossa CCS:lle kaavaillusta 12 %:n 

päästövähennysroolista on vaikea eritellä eri talteenottoteknologioiden osuuksia. 

Tehtyjen kustannus- ja suorituskykyarvioiden mukaan happipoltto olisi kuitenkin 

kilpailukykyinen muiden CCS–teknologioiden kanssa, joten voidaan olettaa, että 

happipolttotekniikan kaupallistuessa sille olisi päästövähennysrooli olemassa. Loppujen 

lopuksi happipolton menestykseen hiilidioksidin talteenottomenetelmänä vaikuttaa 

kuitenkin teknisen valmiuden lisäksi vahvasti myös taloudelliset kannustimet, poliittinen 

tahto ja CCS–teknologian yleinen hyväksyntä. 

Yleisesti ottaen happipolttotekniikan suurimpana haasteena vaikuttaa olevan suuren 

mittakaavan projektien rahoittaminen, mikä puolestaan vaikuttaa johtuvan poliittisen tuen 

puutteesta. Teknologian puolesta happipoltto olisi jo valmis toteutettavaksi kaupallisessa 

mittakaavassa, sillä tarvittavat komponentit ovat saatavilla ja ne on osoitettu toimiviksi. 

Happipoltolla on tutkimusten arvioiden mukaan myös kustannusetu muihin 

talteenottoteknologioihin nähden, mikä tekee siitä mielenkiintoisen vaihtoehdon. 

Happipolttotekniikan tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada tekniikka kaupallistettua 

tulevina vuosikymmeninä, mihin tarvitaan tämän hetkistä vahvempaa poliittista tukea.  
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