
   

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

School of Energy Systems 

Energiatekniikka 

BH10A0202 Energiatekniikan kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO BIOENERGIAN TUOTAN-

NOSSA JA SEN POTENTIAALI SUOMESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn tarkastaja: Prof. Esa Vakkilainen 

Työn ohjaaja: Prof. Esa Vakkilainen 

Lappeenrannassa 14.04.2019 

Onni Linjala



 

 

 

TIIVISTELMÄ 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

School of Energy Systems 

Energiatekniikka 

 

Onni Linjala 

Hiilidioksidin talteenotto bioenergian tuotannossa ja sen potentiaali Suomessa 

Kandidaatintyö, 2019 

 

Tarkastaja ja ohjaaja: Professori Esa Vakkilainen 

 

37 sivua, 1 taulukko, 9 kuvaa  

 

Hakusanat: BECCS, ilmastonmuutos, bioenergia, hiilidioksidipäästöt, negatiiviset päästöt 

 

Tämä tutkimus käsittelee bioenergian tuotantoon yhdistettyä hiilidioksidin talteenottoa ja 

varastointia (BECCS), joka on lupaava negatiivisten päästöjen teknologiamuoto. Tutkimuk-

sen tavoitteena on luoda selkeä katsaus BECCS-teknologian nykytilaan ja lisäksi selvittää 

kyseisen teknologiamuodon potentiaali Suomessa. Tutkimus toteutetaan tutustumalla aihee-

seen liittyviin luotettaviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.  

 

BECCS-teknologian avulla otetaan talteen bioenergiantuotannossa syntyneitä hiilidioksidi-

päästöjä ja täten poistetaan luonnonkierrossa olevaa hiilidioksidia, mikä aiheuttaa negatiivi-

set nettopäästöt. Hiilidioksidi erotellaan savukaasuista tai biokaasusta liuottimilla, kompres-

soidaan ja kuljetetaan varastointipaikalle, jossa hiilidioksidi varastoidaan geologisiin muo-

dostumiin, joista se ei pääse takaisin ilmakehään. Konsepti on nuori ja sisältää haasteita, 

mutta voi toimiessaan olla suuressa asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.  

 

Suomessa on merkittävä metsäteollisuuden sektori ja paljon bioenergiantuotantoa, joten 

BECCS:n käyttöönotto tarjoaisi Suomelle mahdollisuuden kehittää vientiteknologiaa ja vä-

hentää omia päästöjään negatiivisten päästöjen avulla. 
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Lyhenteet 

BECCS Bio-Energy with Carbon Capture and Storage 

CCS  Carbon Capture and Storage 

CDR  Carbon Dioxide Removal 

ECBM  Enhanced Coal Bed Methane Recovery 

EOR  Enhanced Oil Recovery 

ICCS  Industrial Carbon Capture and Storage 

IGCC  Integrated Gasification Combined Cycle 

LULUCF Land Use, Land-Use Change, and Forestry 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda katsaus bioenergian tuotantoon yhdistettyyn hiili-

dioksidin talteenottoon ja varastointiin, eli BECCS-teknologiaan, joka on yksi potentiaali-

simmista negatiivisten päästöjen teknologiamuodoista. Lisäksi tavoitteena on selvittää Suo-

men mahdollisuuksia BECCS:n käyttöönottoon ja käyttöönoton mahdollisia vaikutuksia 

Suomen päästöihin. Tutkimus kokoaa yhteen olennaisimmat asiat BECCS-teknologiaan liit-

tyvistä tutkimuksista ja alaan liittyvästä kirjallisuudesta. 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälisiä ilmastotavoitteita sekä arvioidaan niiden nykyti-

laa. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja minkälaista tekno-

logiaa se vaatisi. Yhdeksi potentiaaliseksi ratkaisuksi nousee negatiivisten päästöjen tekno-

logia ja erityisesti BECCS.  

 

Tutkimuksessa perehdytään yleisesti BECCS:n toimintaperiaatteeseen, selvitetään minkä-

laisia haasteita BECCS-teknologia pitää sisällään ja arvioidaan tämän teknologian kustan-

nuksia ja kannattavuutta. Lisäksi tarkastellaan BECCS-demonstraatiohankkeita. Tutkimuk-

sessa tarkastellaan myös BECCS-tekniikkaa, eli selvitetään, miten hiilidioksidia voidaan ot-

taa talteen erilaisissa energiantuotantoprosesseissa, miten hiilidioksidin kuljetus voidaan jär-

jestää sekä mihin hiilidioksidi varastoidaan siten, että se ei päädy takaisin ilmakehään. 

 

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään bioenergiatuotannoltaan ja metsäteollisuudeltaan merkit-

tävän Suomen mahdollisuuksia hyödyntää BECCS-teknologiaa. Tavoitteena on selvittää 

että, minkälaiset edellytykset Suomessa on ottaa käyttöön BECCS-teknologiaa ja miten tämä 

teknologia voisi vaikuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöihin. 
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2 NEGATIIVISTEN PÄÄSTÖJEN TARVE ILMASTOTAVOITTEI-

DEN SAAVUTTAMISESSA 

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on luonut energia-alalle uusia haasteita. Sen pysäyttä-

miseksi on luotu kansainvälisiä sopimuksia, joista merkittävin on vuonna 2015 hyväksytty 

Pariisin ilmastosopimus, jonka tavoitteena on rajoittaa ilmaston keskilämpötilan nousu 1,5 

celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen aikaan. Useissa ilmastoskenaarioissa esitetään, että 

saavuttaaksemme kansainvälisten ilmastosopimusten asettamat tavoitteet, ei enää riitä, että 

kasvihuonekaasupäästöt neutralisoidaan, vaan tavoitteiden saavuttaminen vaatii päästöjen 

sitomista ilmakehästä takaisin. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen tai lopetta-

misen lisäksi on siis sidottava hiilidioksidia ilmakehästä takaisin enemmän kuin sitä ilmake-

hään lisätään. 

 

NET (Negative Emission Technologies) eli negatiivisten päästöjen teknologia käsittää eri-

laisia teknologiamuotoja, joilla voidaan sitoa päästöjä ilmakehästä takaisin.  Eniten kasvi-

huonekaasupäästöjä aiheuttaa hiilidioksidi, joten negatiivisten päästöjen teknologiaa pyri-

tään kehittämään erityisesti hiilidioksidin sitomiseen ilmakehästä. Hiilidioksidin sitomiseen 

käytetystä teknologista käytetään nimitystä CDR (Carbon Dioxide Removal). CDR-mene-

telmiin kuuluu esimerkiksi hiilidioksidin sitominen ilmakehästä kemiallisesti, hiilinielujen 

kasvattaminen metsitys- ja lannoitushankkeilla, sekä bioenergian tuotantoon yhdistetty hii-

lidioksidin talteenotto, joka on tämän hetken lupaavimpia CDR-menetelmiä. NET on kui-

tenkin vielä hyvin nuori konsepti ja vaatii merkittävästi tutkimusta ja kehitystyötä, jotta sitä 

voidaan hyödyntää laajassa mittakaavassa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. 

 

Vaikka kehitteillä onkin teknologiaa, jolla päästöjä voidaan sitoa ilmakehästä takaisin, ei se 

tarkoita sitä, että pelkkä negatiivisten päästöjen teknologia yksinään riittää pysäyttämään 

ilmastonmuutoksen. Yhtä tärkeää on korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla, 

parantaa energiatehokkuutta, kehittää älykkäitä sähköverkkoja ja hallinnoida maankäyttöä 

ja hiilinieluja tehokkaasti, sillä mitä enemmän päästöjä ihmiskunta aiheuttaa lähitulevaisuu-

dessa, sitä enemmän tulevat sukupolvet tulevat tarvitsemaan negatiivisten päästöjen tekno-

logiaa välttääkseen ilmastonmuutoksen negatiiviset vaikutukset. 
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2.1 Pariisin ilmastosopimus ja 1,5 ºC:n tavoite 

Joulukuussa 2015 Pariisissa järjestetyssä YK:n ilmastokokouksessa hyväksyttiin Pariisin il-

mastosopimus, joka on YK:n jäsenvaltioiden välinen yhteissitoumus, jonka tavoitteena py-

säyttää ilmastonmuutos. Heinäkuuhun 2018 mennessä jokainen kokoukseen osallistuneista 

197:stä maasta on allekirjoittanut sopimuksen, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja, joka allekir-

joitti sopimuksen Obaman hallinnon aikana, mutta perääntyi sopimuksesta vuonna 2017 pre-

sidentti Trumpin johdolla. Suurin osa sopimuksen allekirjoittaneista maista on myös ratifi-

oinut sen eli saattanut sopimuksen voimaan.  

 

Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen sopimus, jonka tavoitteena on pysäyttää ilmas-

tonmuutos ja maapallon keskilämpötilan nousu. Sopimuksessa sitoudutaan maapallon kes-

kilämpötilan nousun rajoittamiseen selvästi alle 2 ºC:seen suhteessa esiteolliseen aikaan, 

pyrkimyksenä rajoittaa nousu 1,5 ºC:seen. Sopimuksen muita tavoitteita on päästöhuipun 

saavuttaminen mahdollisimman pian, jonka jälkeen radikaali päästöjen vähennys, kestävä ja 

vähähiilinen kehitys, ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä päästöjen ja nielujen saami-

nen tasapainoon 2000-luvun loppupuoliskolla. 

 

Sopimus ei sisällä päästövähennysvelvoitteita, vaan maiden hallinnot valmistelevat omat 

kansalliset päästötavoitteensa sopimuksen pääkohtien pohjalta. Sopimuksen pohjana on hal-

lintojen päästövähennystoimien avoin raportointi ja läpinäkyvyys, ilmastorahoitus kehitty-

ville maille sekä korvaukset ilmastonmuutoksen aiheuttamista menetyksistä esimerkiksi val-

tioille, jotka joutuvat evakuoimaan kansaansa merenpinnan nousun tieltä. Tavoitteiden ete-

nemistä seurataan viiden vuoden välein järjestettävissä kokonaistarkasteluissa ja niitä muo-

kataan tarvittaessa. Pariisin ilmastosopimusta on kritisoitu siitä, että sen vapaaehtoisuuteen 

perustuvat tavoitteet eivät riitä ilmaston keskilämpötilan rajaamiseen selvästi alle kahteen 

asteeseen.  

 

1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittävästi suurempia toimia kuin Pariisin il-

mastosopimuksen asettamat tavoitteet. Kuvassa (2.1) on esitetty skenaarioita ilmaston kes-

kilämpötilan kehitykselle suhteessa esiteolliseen aikaan. Tämän hetken linjausten ja sopi-

musten mukainen energiapolitiikka johtaisi arvioilta 3,4 asteen keskilämpötilan nousuun 
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vuoteen 2100 mennessä (Climate Action Tracker, 2018). 1,5 asteen tai edes 2 asteen tavoite 

vaatii merkittäviä päästövähennyksiä jo lähitulevaisuudessa. 

 

 

Kuva 2.1. Skenaarioita ilmaston keskilämpötilan kehitykselle (Climate Action Tracker, 2018). 

 

Tämän vuosisadan ensimmäisen puoliskon aikana on pyrittävä merkittävästi vähentämään 

kasvihuonekaasupäästöjä korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energianlähteillä, 

kehittämällä tehokasta energian käyttöä energiatehokkailla ja älykkäillä ratkaisuilla sähkön 

siirrossa ja varastoinnissa, sekä pyrkimällä saamaan hiilipäästöt ja –nielut tasapainoon. En-

simmäisen puoliskon aikana on myös panostettava negatiivisten päästöjen teknologioiden 

kehittämiseen ja testaamiseen. Vuosisadan toisen puoliskon aikaan, kun maailman oletetta-

vasti lähes päästötön energiajärjestelmä koostuu uusiutuviin energialähteisiin painottuvista 

älykkäistä sähköverkoista ja tehokkaasta energian käytöstä, vetovastuu ilmastonmuutoksen 

pysäyttämisessä siirtyy negatiivisten päästöjen teknologialle, jonka avulla pyritään sitomaan 

teollistumisen jälkeen aiheutettuja päästöjä ilmakehästä. 
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2.2 Hiilibudjetti 

Hiilibudjetti on arvio siitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä ilmakehään on enintään mah-

dollista emittoida, jotta keskilämpötilan nousu pysyy tietyn lämpötilapisteen alla. Kuvassa 

(2.2) on esitetty yhdeksässä eri tutkimuksessa lasketut hiilibudjetit 1,5 asteen tavoitteelle eli 

arviot sille kuinka paljon hiilidioksidia ihmiskunta voi maksimissaan emittoida ilmakehään 

vuoden 2018 alusta lähtien, jotta on 66 %:n mahdollisuus pitää maapallon keskilämpötilan 

nousu alle 1,5 asteessa.   

 

 

Kuva 2.2. Yhdeksän eri tutkimuksen hiilibudjettiarviot (Hausfather, 2018). 

 

Kuvasta (2.2) nähdään myös, kuinka monta vuotta kestää ylittää ilmakehän hiilibudjetti ny-

kyisillä päästömäärillä. Näistä tutkimuksista kaikkein optimisimman arvion mukaan ilma-

kehän hiilibudjetti olisi tällä hetkellä 693 GtCO2, joka vastaa noin 17 vuoden päästöjä ny-

kyisellä päästötahdilla, kun taas joidenkin tutkimusten mukaan hiilibudjetti on saatettu jo 

ylittää ja todennäköisyys saavuttaa 1,5 asteen tavoite on alle 66 %. 
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Nykyisellä päästötahdilla, joka on maailmanlaajuisesti noin 40 GtCO2 vuodessa, 1,5 asteen 

tavoitteen hiilibudjetti ylittyy melko nopeasti. Koska fossiilisten polttoaineiden käytön alas-

ajo ei ole mahdollista ennen hiilibudjetin ylittymistä ilman, että maailman energiajärjestel-

mien vakaus vaarantuu, on negatiivisten päästöjen teknologian hyödyntäminen välttämä-

töntä 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka 1,5 tai jopa 2 asteen tavoite ylitettäisiin 

hetkellisesti, on ne silti teoriassa mahdollista saavuttaa myöhemmin negatiivisten päästöjen 

teknologian avulla sitomalla jo ilmakehään emittoituja päästöjä. 
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3 BECCS 

BECCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) eli bioenergian tuotantoon yhdis-

tetty hiilidioksidin talteenotto on lupaava negatiivisten päästöjen teknologiamuoto, joka yh-

distää yleisesti päästöneutraalina pidetyn bioenergian tuotannon ja fossiilisten polttoaineiden 

poltossa tutkitun hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin eli CCS-teknologian. BECCS:n 

ydinidea on poistaa ja varastoida luonnonkierrossa olevaa hiilidioksidia ja täten vähentää 

ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Energiantuotannon polttoaineena käytetyn biomassan 

poltossa vapautuvista savukaasuista erotellaan hiilidioksidikaasut, jotka otetaan talteen ja 

varastoidaan esimerkiksi geologisiin muodostumiin.  

 

Bioenergian lähteenä voi toimia mikä tahansa eloperäinen aine, kuten puupolttoaineet, ener-

giakasvit, lanta, jätteet ja jätelietteet. Bioenergiaa voidaan tuottaa polttamalla biomassaa tai 

biomassasta jalostettuja polttoaineita. Myös biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden 

yhteispoltto on yleistä. Bioenergia itsessään nähdään päästöjen kannalta hiilineutraalina 

energiantuotantomuotona, sillä energiantuotantoon hyödynnettävän biomassan sitoma hiili 

on luonnonkierrossa eli hyödynnetyn biomassan tilalle kasvava biomassa sitoo hiilidioksidia 

ilmakehästä takaisin biomassaan. BECCS:n avulla ilmakehän hiilidioksidia poistetaan luon-

nollisesta kierrostaan ja varastoidaan, mikä aiheuttaa negatiiviset nettopäästöt. 

 

Hiilidioksidin talteenotto voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla: ennen polttoa, polton jälkeen 

tai happipolttotekniikalla. Talteenoton yhteydessä hiilidioksidista poistetaan epäpuhtaudet 

ja se käsitellään kuljettavaksi sopivaan muotoon. Hiilidioksidi kuljetetaan varastointipai-

kalle putkistojen, laivojen, junien tai rekkojen avulla. Varastoina voivat toimia erilaiset geo-

logiset muodostumat. Talteenotto-, kuljetus-, ja varastointimenetelmiä käsitellään tarkem-

min luvussa 4. 

 

Useissa pitkän aikavälin päästö- ja ilmastoskenaarioissa negatiivisten päästöjen teknologia, 

joista erityisesti BECCS, on asetettu suuren rooliin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. 

BECCS on kuitenkin vasta kehitysvaiheessa ja sen asema ilmastonmuutoksen pysäyttämi-

sessä on vielä jokseenkin kyseenalainen. IPCC:n AR5-raportissa arvioidaan, että BECCS:n 

avulla saavutettujen negatiivisten päästöjen kansainvälinen potentiaali vuosisadan puolivä-
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liin mennessä olisi noin 2-10 GtCO2 (Edenhofer et al., 2014), joka on 5-25 % tämänhetki-

sistä vuosittaisesta päästötahdista. IPCC:n 1,5 asteen tavoitteeseen keskittyvässä raportissa 

esitetään 4 erilaista skenaarioita, joissa arvioidaan, että tämän vuosisadan loppuun mennessä 

BECCS:n avulla talteenotettu hiilidioksidin määrä olisi 0-1191 GtCO2 riippuen skenaa-

riosta, kvartiilivälin ollessa 364-662 GtCO2 (Masson-Delmotte et al., 2018). 

3.1 Metsäteollisuus 

Metsäteollisuus on merkittävä bioenergian tuottaja. Metsäteollisuuden päätuotteiden kuten 

paperin ja erilaisten puutuotteiden ohella metsäteollisuuden laitokset hyödyntävät prosessien 

sivutuotteita omakäyttöenergian tuotantoon. Usein energiaa tuotetaan yli laitoksen oman ku-

lutuksen eli myytäväksi asti. Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia voitaisiin hyödyntää 

myös metsäteollisuudessa sellu- ja paperituotannon sekä muiden metsäteollisuuden alojen 

laitosten omakäyttöenergian tuotannossa.  

 

Sellu- ja paperiteollisuudessa sellun keiton sivutuotteena syntyvä mustalipeä poltetaan soo-

dakattilassa, millä taataan laitoksen omavaraisuus energian suhteen. Mustalipeä on sulfaat-

timenetelmän ohessa syntyvää jätelientä, joka koostuu puumassasta liuenneesta ligniinistä 

ja muista orgaanista aineista. Usein mustalipeää polttavat laitokset tuottavat energiaa oman 

käytön lisäksi myös valtakunnanverkkoon. Mustalipeän poltto on selluntuotannon suurin 

päästöjen aiheuttaja ja hyödyntämällä hiilidioksidin talteenottoa mustalipeän poltossa olisi 

mahdollista saada sellu- ja paperitehtaista merkittäviä negatiivisten päästöjen tuottajia. Mus-

talipeän poltossa syntyy enemmän epäpuhtauksia kuin esimerkiksi puupolttoaineiden pol-

tossa, mikä saattaa vaikeuttaa hiilidioksidin talteenottoa ja lisätä kustannuksia. 

3.2 Haasteet 

BECCS-teknologiaan liittyy myös monia haasteita. Tilanne, jossa negatiivisten päästöjen 

teknologiaan suhtaudutaan liian optimistisesti saattaa osoittautua ilmastotavoitteiden ja tu-

levien sukupolvien kannalta vaaralliseksi. Jos ihmiskunta asettaa kaiken luottonsa siihen, 

että tulevaisuudessa BECCS:n ja muiden NET-menetelmien avulla saadaan sidottua suuria 

määriä hiilidioksidia ilmakehästä, voidaan ajautua tilanteeseen, jossa merkittäviä toimenpi-

teitä päästöjen vähennykseen ei tehdä, koska ajatellaan, että hiilibudjetin ylitys nykyhetkessä 

voidaan korvata negatiivisilla päästöillä tulevaisuudessa. Jos tulevaisuudessa BECCS tai 
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muut NET-menetelmät eivät toimikaan odotetulla tavalla, tulevat sukupolvet joutuvat tilan-

teeseen, jossa hiilibudjetti on saatettu ylittää reilusti ja tilanteen korjaamiseen tarvittavaa 

teknologiaa ei ole. (Gough et al., 2018) 

 

Jos BECCS osoittautuu toimivaksi ratkaisuksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen ja sitä 

aletaan hyödyntää kansainvälisesti, se vaatii merkittäviä määriä biomassaa. Biomassan kas-

vatuksessa on otettava huomioon maan käytön muutokset ja ympäristövaikutukset. Laaja-

mittainen biomassan kasvatuksen lisääminen voi aiheuttaa kilpailua kasvualueista maata-

loussektorin kanssa, mikä saattaa johtaa ruokatuotannon varmuuden heikentymiseen. Li-

säksi haasteita aiheuttaa biodiversiteetin vähentyminen sekä lisääntynyt veden tarve satojen 

kastelemiseksi. IPCC:n AR5-raportin ilmastomallien mukaan vuosisadan puolivälissä bio-

massasta saatava vuotuinen primäärienergia olisi jopa 100-300 EJ (Edenhofer et al., 2014). 

Eräässä tutkimuksessa selvitettiin, että biomassan tuotannon vuosittainen maailmanlaajui-

nen teoreettinen potentiaali on 977,2 EJ, mutta josta vain 98,5 EJ on mahdollista tuottaa 

kestävästi, kun kestävyys määritellään EU:n asettaman uusiutuvan energian direktiivin mu-

kaisesti (Schueler et al., 2013). 

 

BECCS on vielä nuori ja vähän tutkittu konsepti, joten haasteita aiheuttaa sen kiinnostavuus 

ja kannattavuus yrityksille. Yrityksillä on suuri kynnys ottaa käyttöön teknologiaa, jonka 

kustannuksista ja kannattavuudesta ei ole varmuutta. Jotta BECCS-teknologiaa voitaisiin tu-

levaisuudessa hyödyntää ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tulisi sen kehitystyöhön ja tes-

taamiseen panostaa mahdollisimman pian. BECCS:n kehitystyötä voidaan tehostaa lisää-

mällä negatiivisten päästöjen kannattavuutta yrityksille, esimerkiksi valtioiden ja kansain-

välisten liittojen asettamilla kannustimilla ja poliittisilla päätöksillä. Esimerkiksi EU:n pääs-

tökauppajärjestelmä ei tällä hetkellä huomioi negatiivisia päästöjä, eikä asiaa ole EU:n si-

sällä juurikaan käsitelty. Negatiivisten päästöjen teknologian kannattavuutta lisäisi esimer-

kiksi se, että päästökauppajärjestelmää muutettaisiin siten, että negatiivisten nettopäästöjen 

tuottaja palkittaisiin päästöoikeuksilla, joita myydä eteenpäin. Tosin tällä hetkellä päästöoi-

keuksien alhainen hinta, joka vuoden 2019 alussa oli noin 20 €/tCO2 (Markets Insider, 

2019), ei tee negatiivisten päästöjen tavoittelemisesta kannattavaa. Tosin päästöoikeuksien 

hinta on jatkuvassa kasvussa ja sen arvioidaan nousevan vuoteen 2030 mennessä välille 45-

55 €/tCO2. IEA arvioi, että BECCS:n hyödyntäminen kokonaan biomassaa polttoaineena 
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käyttävässä laitoksessa on kannattavaa päästöoikeuksien hinnan ollessa $65-76/tCO2 ja bio-

massaa osapolttoaineena käyttävässä laitoksessa hinnan ollessa $48-55/tCO2 (IEA GHG, 

2009). Päästöoikeuksien hinnan kasvu lisää myös muun päästöttömän energiantuotannon 

kannattavuutta ja täten edistää ilmastonmuutoksen torjumista. 

 

Politiikkaa ja kannustimia ei tule kuitenkaan kehittää suuntaan, joka kannustaa biomassan 

hyödyntämistä pelkkien negatiivisten päästöjen tavoitteluun. Huonosti suunniteltu negatii-

visten päästöjen palkkiojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista saada taloudellista hyötyä 

pelkkien negatiivisten päästöjen avulla, voi johtaa biomassan liikakäyttöön ja energiantar-

peen ylittämiseen taloudellisen hyödyn toivossa.  Biomassan liikakäyttö aiheuttaa luonnon 

monimuotoisuuden ja hiilinielujen vähenemistä. 

3.3 Kustannukset 

BECCS-laitoksen tarkkoja kustannuksia on vaikea arvioida yksittäisen voimalaitoksen ta-

solla, koska teknologiasta on hyvin vähän kokemuksia kaupallisella tasolla. Kustannukset 

vaihtelevat energiantuotantotavan, biomassan saatavuuden, kuljetustarpeen ja varastointita-

van mukaan. Hiilidioksidin talteenottoa hyödyntävän bioenergialaitoksen pääomakustan-

nukset ovat huomattavasti suuremmat kuin normaalin bioenergialaitoksen. Lisäksi ylläpito-

kustannukset ovat merkittävästi suuremmat BECCS-teknologiaa hyödyntävässä voimalai-

toksessa. 

 

Fuss et al. (2018) kokoavat negatiivisia päästöjä käsittelevässä artikkelissaan tutkimuksia, 

joissa on esitetty kustannusarvioita hiilidioksidin talteenotolle bioenergian tuotannossa. Ar-

viot on esitetty taulukossa (3.1) ja ne vaihtelevat suuresti riippuen tuotantomuodosta. 

 

Taulukko 3.1. Kustannusarviot eri tuotantomuotojen yhteydessä talteenottettua hiilidioksiditonnia kohden 

(Fuss et al., 2018). 

Tuotantomuoto Kustannusarvio [$/tCO2]   

BECCS  30 – 400 
Luckow et al. 2010, Koornneef et al. 
2012, Arasto et al. 2014 

Etanolin tuotanto käymisprosessilla 20 – 175 

de Visser et al. 2011, Fabbri et al. 

2011, Fornell et al. 2013, Laude et al. 
2011, Möllersten et al. 2004, John-

son et al. 2014, Rochedo et al. 2016 

Biomassan poltto 88 – 288 
Akgul et al. 2014, Al-Qayim et al. 
2015, Kärki et al. 2013 
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Biomassan poltto happipol-

ttotekniikalla 
14 – 77 Abanades et al. 2011 

Biomassan kaasutus 30 – 6  
Gough and Upham 2011, Rhodes 

and Keith 2005, Sanchez and Calla-
way 2016 

Mustalipeän poltto selluntuotannon 

ohessa 
20 – 70 

Onarheim et al. 2015, Möllersten et 

al. 2004 

Mustalipeän kaasutus selluntuotannon 

ohessa 
20 – 55 Möllersten et al. 2006, 2004 

Synteettinen biokaasu 86 – 167 Carbo et al. 2011 

Biodiesel 20 – 40 Johson et al. 2014 

 

Taulukosta voidaan huomata, että skaalat ovat osittain melko laajoja, eli tarkkoja kustann-

nusmääriä ei vielä tiedetä. Voidaan kuitenkin todeta, että hiilidioksidin talteenotto lisää mer-

kittävästi bioenergialaitoksen kustannuksia. Suurissa, vuosittaisilta päästömääriltään yli 1 

MtCO2 ylittävissä laitoksissa talteenotosta aiheutuvat kustannukset olisivat kymmeniä tai 

jopa satoja miljoonia vuosittain.  

3.4 Demonstraatiohankkeet 

Yhdysvaltalaisyritys ADM valittiin toteuttamaan Yhdysvaltojen energiaministeriön ICCS-

ohjelmaa (Industrial Carbon Capture and Storage), jonka tarkoituksena on testata teollisen 

mittakaavan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia. Illinoisin osavaltiossa sijaitsevassa 

Decaturin kaupungissa ADM hyödyntää hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia etanolin 

tuotannossa. Maissista käymisprosessin avulla tuotetusta etanolista erotellaan hiilidioksidi, 

joka varastoidaan suolaiseen pohjavesikerrostumaan yli kahden kilometrin syvyyteen. Mt. 

Simon-hiekkakivikerrostuman varastointikapasiteetti on arvioitu olevan useita miljardeja 

tonneja hiilidioksidia. Varastoitavan hiilidioksidin määrän on noin 1 MtCO2 vuosittain. Pro-

jektin tavoitteena on suunnitella, rakentaa ja testata järjestelmää, johon on integroitu hiilidi-

oksidin kompressointi, kuivaus ja varastointi. Lisäksi tarkkaillaan varastoidun hiilidioksidin 

käyttäytymistä maaperässä. (NETL, 2018) 

 

Yhdysvalloissa Kansasin osavaltiossa on toteutettu useita projekteja, joissa etanolin tuotan-

non yhteydessä talteen otettua hiilidioksidia on pumpattu maaperään öljyn tuotannon tehos-

tamiseksi. Näiden projektien tarkoituksena ei ollut demonstroida hiilidioksidin varastointia 

maaperään, vaan tehostaa öljyn tuotantoa, mutta niiden kautta on saatu paljon hyödyllisiä 
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kokemuksia ja tietoa hiilidioksidin varastoimisesta. Projektit ovat olleet taloudellisesti kan-

nattavia lisääntyneen öljyn tuotannon ansiosta. (Biorecro & GCCSI, 2011) 

 

Englannissa Drax -energiayhtiön omistamassa Draxin voimalaitoksessa käynnistettiin vuo-

den 2019 helmikuussa onnistuneesti ensimmäinen varsinainen BECCS-teknologiaa hyödyn-

tävä demonstraatiohanke. Laitoksessa hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoon erikoistu-

neen C-Capture -yrityksen liuottimiin perustuvaa talteenottotekniikkaa tarkoituksena tal-

teenottaa biomassan polttamisessa syntyneiden savukaasujen hiilidioksidia. Hiilidioksidia 

talteenotetaan noin yksi tonni päivittäin. Pilottiprojektin hinta on vajaa puoli miljoonaa euroa 

(£400,000). Projektin tavoitteena on kerätä tietoa menetelmästä ja sen toimivuudesta, ja 

luoda näiden tietojen perusteella arvioita teknologian todellisesta potentiaalista. Lisäksi pro-

jektin ohessa tutkitaan mahdollisuuksia, miten talteen otettua hiilidioksidin voidaan hyödyn-

tää tai varastoida. (Drax, 2019) 
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4 HIILIDIOKSIDIN TALTEENOTTO, KULJETUS JA VARAS-

TOINTI 

Bioenergiaa tuotetaan polttamalla biomassaa tai siitä jalostettuja polttoaineita. BECCS:n 

avulla otetaan biopolttoaineen polttamisessa syntynyt hiilidioksidi talteen sen sijaan, että se 

poistettaisiin prosessista poistokaasujen mukana.  Talteen otettu hiilidioksidi siirretään tal-

teenottopaikalta varastointipaikalle, jossa se pumpataan varastoiksi sopiviin geologisiin 

muodostumiin. 

4.1 Hiilidioksidin talteenotto 

Talteenotto voidaan suorittaa kolmella eri tapaa: ennen polttamista (pre-combustion), polt-

tamisen jälkeen (post-combustion) tai happipolttotekniikalla (oxy-fuel). Hiilidioksidin tal-

teenottoa vaikeuttaa se, että varastoitavan hiilidioksidikaasun CO2-pitoisuus tulee olla hyvin 

korkea, jolloin prosessin tuotekaasusta on eroteltava epäpuhtauksia ja muita kaasuja niin, 

että saadaan mahdollisimman puhdasta hiilidioksidikaasua varastoitavaksi. 

4.1.1 Hiilidioksidin talteenotto polton jälkeen 

Polton jälkeisessä hiilidioksidin talteenotossa (post-combustion capture) biomassa poltetaan 

normaalisti ja hiilidioksidi erotellaan polttamisessa syntyneistä savukaasuista. Post-combus-

tion –talteenottotekniikkaa voidaan hyödyntää niin kiinteän kuin kaasutetun polttoaineen 

polttamisen yhteydessä.  

 

Kuvassa (4.1) on esimerkki laitoksesta, jossa hyödynnetään polton jälkeistä hiilidioksidin 

talteenottoa. Biomassa poltetaan kattilassa aivan kuten normaalissa bioenergialaitoksessa. 

Biomassan palamisessa syntyy savukaasua, joka sisältää mm. hiilidioksidia, hiilimonoksi-

dia, rikki- ja typpiyhdisteitä sekä tuhkaa. Biomassaa poltettaessa savukaasut sisältävät noin 

14-17 % hiilidioksidia (Biorecro & GCCSI, 2011). Ennen hiilidioksidin erottelua savukaa-

suista puhdistetaan lentotuhkahiukkaset sekä rikki- ja typpiyhdisteitä.  Hiilidioksidi voidaan 

erotella muista savukaasuista käyttämällä fysikaalisia tai kemiallisia liuottimia, kuten mono- 

tai dietanoliamiineja. Puhdistetut savukaasut johdetaan pesurikolonniin, jossa liuottimet si-

tovat savukaasuun sisältämän hiilidioksidin. Hiilidioksidia sitonut liuotin johdetaan haihdu-

tinkolonniin, jossa lämmittämällä tai paineistamalla voidaan vapauttaa liuottimeen sitoutu-

nut hiilidioksidi, joka otetaan talteen. (Teir et al., 2011a) 
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Kuva 4.1. Polton jälkeinen hiilidioksidin talteenotto liuottimilla (Teir et al., 2011a). 

 

Hiilidioksidin vapauttamisen jälkeen liuotinaine regeneroidaan ja johdetaan takaisin pesuri-

kolonniin. Regenerointi vaatii kuitenkin paljon lämpöä ja se heikentää voimalaitoksen hyö-

tysuhdetta. Lisäksi osa liotinaineesta joudutaan poistamaan ja korvaamaan tuoreella liuotti-

mella. (Teir et al., 2011a) 

4.1.2 Hiilidioksidin talteenotto ennen polttoa 

Ennen polttamista tapahtuvassa hiilidioksidin talteenotossa (pre-combustion capture) hyö-

dynnetään pyrolyysireaktiota eli polttoaineena toimiva biomassa kaasutetaan. Kaasutuksen 

tavoitteena on erottaa biomassasta kaasuuntuvia ainesosia, joissa esiintyy energiaa kemial-

lisina sidoksina. Pre-combustion –talteenottotekniikka soveltuu laitoksiin, jossa kiinteää tai 

nestemäistä polttoainetta kaasutetaan. 

 

Kaasutusreaktiossa kuivattua biomassaa kuumennetaan vähähappisessa kaasuttimessa kor-

keaan lämpötilaan, jolloin biomassan suuret makromolekyylit hajoavat pienempiin kom-

ponentteihinsa. Kaasutuksen lopputuotteena saadaan hiiltynyttä biomassaa, tervaa, tuhkaa 

sekä kaasuseos, jossa esiintyy mm. hiilimonoksidia, hiilidioksidia, metaania, vetykaasua, 

vettä sekä muita hiilivetyjä ja epäpuhtauksia (Molinoa et al., 2015). Pre-combustion –tal-

teenottotekniikassa energiantuotannon polttoaineena toimii kaasutuksessa syntyneet vety- ja 
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metaanikaasut.  Kaasutuksessa syntynyt hiiltynyt biomassa voidaan hyödyntää esimerkiksi 

lannoituksessa, joka myös sitoo luonnonkierrossa olevaa hiiltä maaperään. 

 

Kaasutuksen jälkeen tuotekaasusta poistetaan epäpuhtaudet ja erotellaan hiilidioksidi puh-

distetusta kaasusta. Puhdistettua tuotekaasua käsitellään vesikaasun siirtoreaktion (yhtälö 

4.1) avulla, jolla nostetaan kaasun hiilidioksidipitoisuutta. Tuotekaasun koostuessa enim-

mäkseen hiilidioksidista ja vetykaasusta on hiilidioksidin erottelu helpompaa. (Teir et al., 

2011a) 

 

  CO + H2O ⇌ CO2 + H2       (4.1) 

 

Hiilidioksidi voidaan erotella muusta kaasusta fysikaaliseen adsorptioon tai seosabsorptioon 

perustuvilla liuottimilla. Eroteltu hiilidioksidi kuivataan ja kompressoidaan varastointia var-

ten. Tuotekaasu, josta on eroteltu hiilidioksidi, johdetaan kaasuturbiinille poltettavaksi. (Teir 

et al., 2011a) Kuvassa (4.2) on esitetty IGCC-kombivoimalaitos (Integrated Gasification 

Combined Cycle), jossa hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa. 

 

 

Kuva 4.2. Hiilidioksidin talteenottoa hyödyntävä IGCC-kombivoimalaitos (Teir et al. 2011a). 

 

Pre-combustion –talteenottotekniikassa hiilidioksidin erottelu on edullisempaa kuin post-

combustion –tekniikassa, koska käsiteltävän kaasun hiilidioksidipitoisuus on suurempi. Pre-
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combustion –tekniikka sisältää kuitenkin monimutkaisempia ja kalliimpia käsittelyvaiheita 

kuin post-combustion –tekniikka.  

4.1.3 Happipolttotekniikka 

Happipolttotekniikassa (oxy-fuel) polttoilmana käytetään normaalin ilman sijasta lähes puh-

dasta happea, jolloin palamisen savukaasut koostuvat enimmäkseen hiilidioksidista ja vesi-

höyrystä. Savukaasun hiilidioksidipitoisuus on noin 80-95 til.-%, jolloin hiilidioksidin erot-

telu muista savukaasuista helpottuu merkittävästi. 

 

Kuvassa (4.3) on esitetty esimerkki happipolttotekniikka hyödyntävästä laitoksesta. Happi-

polttotekniikkaa hyödyntävässä laitoksessa on hapenerotusyksikkö, jossa tuloilmasta erote-

taan happi, jota käytetään palamisprosessin polttoilmana. Biomassa poltetaan ilmasta erote-

tun hapen avulla ja poltossa syntyy savukaasua, joka sisältää enimmäkseen hiilidioksidia ja 

vesihöyryä, sekä jonkin verran epäpuhtauksia. Savukaasusta poistetaan lentotuhka ja epä-

puhtaudet, kuten rikkiyhdisteet. Savukaasua jäähdyttämällä siitä saadaan poistettua vesi-

höyry. Jäljelle jäänyt lähes puhdas hiilidioksidikaasu kompressoidaan varastointia varten. 

 

Kuva 4.3. Hiilidioksidin talteenotto happipolttotekniikalla (Teir et al. 2011a). 
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Happipolttotekniikkaa hyödyntävän voimalaitoksen sähköntuotannon hyötysuhde kärsii ha-

penerotusyksikön ja hiilidioksidin talteenoton takia noin 7-12 % (Teir et al., 2011a). Voima-

laitosten hyötysuhdetta voitaisiin parantaa kehittämällä energiatehokkaampia hapentuotan-

toprosesseja. 

4.2 Hiilidioksidin kuljetus 

Talteenottopaikan välittömässä läheisyydessä ei useimmiten ole potentiaalisia geologisia va-

rastoja hiilidioksidille, joten hiilidioksidi täytyy kuljettaa talteenottopaikalta varastointipai-

kalle. Kuljetusmenetelmä riippuu varastointipaikan sijainnista, matkan pituudesta ja kuljet-

tavan hiilidioksidin olomuodosta. Kuljetus voidaan toteuttaa putkistojen avulla tai rekka-, 

laiva- tai junakuljetuksella.  

 

Putkistokuljetus on käytännöllisin vaihtoehto suurten määrien kuljetuksessa ja se sopii niin 

maan kuin mertenvälisiin kuljetuksiin. Putkistoja voidaan rakentaa jopa usean kilometrin 

syvyyteen merenpohjaan. Putkistokuljetuksessa hiilidioksidi kompressoidaan ylikriittiseksi, 

jolloin se käyttäytyy kaasun tavoin mutta nestemäisellä tiheydellä. Hiilidioksidin putkisto-

kuljetusta on jo hyödynnetty öljyteollisuudessa öljyn tuotannon tehostamiseksi. Hiilidioksi-

din putkistokuljetuksessa on paljon yhtäläisyyksiä hiilivetykaasujen, kuten maakaasuun, 

putkistokuljetukseen. (Biorecro & GCCSI, 2010) 

 

Laivakuljetus soveltuu pitkien matkojen kuljetukseen. Kuljettava hiilidioksidi jäähdytetään 

ja paineistetaan nestemäiseen olomuotoon, mikä helpottaa hiilidioksidin käsittelyä ja kulje-

tusta. Laivojen avulla kuljetetaan jo suuria määriä nestekaasua, joten tätä teknologiaa voi-

daan hyödyntää hiilidioksidin laivakuljetuksissa. Nykyään hiilidioksidia kuljetetaan lai-

voissa, joiden kapasiteetti on noin 1250–1 500 tonnia per laiva. Hiilidioksidin laivakuljetuk-

sen yleistyessä laivoilta vaaditaan suurempaa kuljetuskapasiteettia, jopa 20 000 tonnia tai 

enemmän per laiva. (Biorecro & GCCSI, 2010) 

 

Juna- ja rekkakuljetus soveltuu lyhyiden matkojen ja pienten määrien kuljetukseen, eikä 

niillä todennäköisesti tule olemaan suurta roolia kuljetuksessa, vaikka hiilidioksidia kulje-

tettaisiin miljoonia tonneja vuosittain. Junien ja rekkojen avulla voidaan toimittaa pienempiä 

määriä hiilidioksidia esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. (Biorecro & GCCSI, 2010) 
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4.3 Hiilidioksidin varastointi 

Saavuttaaksemme negatiiviset päästöt on talteen otettu hiilidioksidi varastoitava paikkaan, 

josta se ei pääse takaisin ilmakehään. Kompressoitu hiilidioksidi voidaan varastoida geolo-

gisiin muodostumiin. Mahdollisia paikkoja varastointiin ovat ehtyneet kaasu- ja öljyesiinty-

mät, suolaiset pohjavesikerrostumat, basalttimuodostumat tai muut huokoiset geologiset 

muodostumat (Biorecro & GCCSI, 2011). Kuvassa (4.4) on esitetty menetelmiä hiilidioksi-

din varastointiin. 

 

 

Kuva 4.4. Hiilidioksidin varastointimenetelmiä. 1) Ehtyneet öljy- ja kaasuesiintymät. 2) EOR. 3) Suolaiset 

pohjavesikerrostumat. 4) Hyödyntämättömissä olevat kivihiiliesiintymät. 5) ECBM. 6) Muut, kuten basaltti-

kerrostumat. (CO2 CRC) 

 

Hiilidioksidi pumpataan yli 800-1000 metrin syvyyteen, jossa vallitseva paine ja lämpötila 

saa hiilidioksidin yli sen kriittisen pisteen, jolloin ylikriittinen hiilidioksidi tunkeutuu maa-

perän huokosiin kaasun tavoin, mutta nesteen kaltaisella tiheydellä, mikä varmistaa varas-

tointitilan hyödyntämisen tehokkaasti. Hiilidioksidin nouseminen takaisin pintaan voidaan 
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estää läpäisemättömällä kivi- tai savikerroksella, liuottamalla hiilidioksidi maaperässä esiin-

tyvään nesteeseen tai adsorptoimalla se orgaaniseen aineeseen. Pitkällä aikavälillä maape-

rään varastoitu hiilidioksidi saattaa mineralisoitua eli reagoida maaperän mineraalien kanssa 

muodostaen karbonaattimineraaleja. (Mertz et al., 2005) 

 

Maaperään pumpattu hiilidioksidi syrjäyttää maaperässä olevan veden, jolloin hiilidioksidi 

jää veden ja läpäisemättömän maakerroksen väliin loukkuun. Satojen vuosien kuluessa hii-

lidioksidi liukenee veteen ja muodostaa tiheää nestettä, joka siirtyy kevyemmän ympäröivän 

veden alle muodostuman pohjalle. (Mertz et al., 2005) 

4.3.1 Öljy- ja kaasuesiintymät 

Öljy- ja kaasuesiintymät ovat potentiaalinen vaihtoehto hiilidioksidin varastointiin. Esiinty-

mät ovat todistaneet kykynsä varastoida öljyä ja kaasua vuosituhansien ajan, joten ne ovat 

varteenotettava vaihtoehto myös hiilidioksidin varastointiin. Esiintymiä on tutkittu laajasti 

ja niiden rakenteet ja ominaisuudet tunnetaan hyvin öljy- ja kaasuteollisuuden ansiosta. 

Esiintymistä saaduista tiedoista on myös kehitetty tietokonemalleja, joiden avulla voidaan 

tutkia ja arvioida hiilidioksidin käyttäytymistä esiintymistä. Lisäksi hiilidioksidin pumppaa-

miseen öljy- ja kaasuesiintymiin on jo ennestään kehitetty teknologiaa, sillä öljy- ja kaasu-

teollisuuden hyödyntämällä EOR-tekniikalla (Enhanced Oil Recovery) on pumpattu hiilidi-

oksidia esiintymiin tuotannon tehostamiseksi. (Mertz et al., 2005) 

4.3.2 Suolaiset pohjavesikerrostumat 

Suolaiset pohjavesikerrostumat ovat syvällä sijaitsevia huokoisen kiven, kuten hiekkakiven, 

kerrostumia, jotka sisältävät mineralisoitunutta suolavettä. Nämä rakenteeltaan öljy- ja kaa-

suesiintymien kaltaiset kerrostumat ovat hyvin yleisiä ja voisivat tarjota laajan kapasiteetin 

hiilidioksidin varastointiin. Erityisesti yli 800 metrin syvyydessä, läpäisemättömän kiviker-

roksen alla sijaitsevat kerrostumat ovat potentiaalisia hiilidioksidin varastointiin. Kerrostu-

mat sisältävät hyvin paljon vettä, mutta korkean suolapitoisuuden takia niitä ei hyödynnetä 

maataloudessa tai juomavetenä, mutta niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi kemianteollisuu-

dessa tai geotermisen energian tuotannossa. Mahdollisuutta yhtäaikaisesta geotermisen ener-

gian tuotannosta ja hiilidioksidin varastoinnista on ehdotettu, mutta potentiaalisilla geoter-

misen energian alueilla hiilidioksidin varastointi on riskialttiimpaa johtuen maaperän korke-

ammasta murtumisriskistä ja korkeista lämpötiloista. (Mertz et al., 2005) 
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Hiilidioksidin varastointia suolaisiin pohjavesikerrostumiin on jo toteutettu maakaasutuo-

tannon ohessa. Vuodesta 1996 lähtien Norjan rannikolla sijaitsevalla Equinorin (ent. Statoil) 

Sleipner-maakaasukentällä on varastoitu maakaasusta erotettua hiilidioksidia merenalaiseen 

suolaisen pohjavesikerrostuman hiekkakiveen yli kilometrin syvyyteen. Projektin alusta läh-

tien hiilidioksidia on varastoitu muodostumaan yli 16 miljoonaa tonnia (Equinor, 2018). 

Sleipner-projekti toteutettiin, jotta Statoil välttyisi Norjan asettamalta verolta maakaasulle, 

jonka hiilidioksidipitoisuus on liian suuri. Sleipner-projekti oli maailman ensimmäinen 

CCS-projekti.  

4.3.3 Muut potentiaaliset varastointimenetelmät 

Muita mahdollisia ratkaisuja hiilidioksidin varastointiin ovat kivihiiliesiintymät, basaltti-

muodostumat, liuskeöljy- ja liuskekaasuesiintymät, suolaesiintymät ja hylätyt kaivokset 

(Mertz et al., 2005).  

 

Kivihiiliesiintymiin, joita ei ole taloudellisesti kannattavaa louhia voidaan pumpata hiilidi-

oksidia, jolloin hiilidioksidi syrjäyttää kivihiileen sitoutuneen metaanin. Metaani voidaan 

kerätä talteen ja hyödyntää muussa käytössä. Menetelmä tunnetaan nimellä ECBM (Enhan-

ced coal bed methane recovery). Menetelmän kannattavuutta muihin menetelmiin verrattuna 

lisää se, että varastoidun hiilidioksidin vastineeksi saadaan metaania. (Cockburn, 2009). 

ECMB:n kaltaista menetelmää voidaan hyödyntää myös liuskekaasuesiintymissä maakaa-

sun tuotannon tehostamiseksi. (Mertz et al., 2005) 

 

Eräs vaihtoehto hiilidioksidin varastointiin on maailmanlaajuisesti yleisesti esiintyvät ba-

salttikerrostumat. Basaltti on hyvin huokoinen vulkaaninen kivilaji, johon hiilidioksidi on 

helppo pumpata. Jotta basalttikerrostuma sopisi hiilidioksidin varastointiin, se vaatii yllensä 

kovan ja läpäisemättömän maakerrostuman, jotta hiilidioksidi ei vuoda pois huokoisesta ba-

salttikerrostumasta. Basalttikerrostumaan pumpattu hiilidioksidi saattaa reagoida basaltissa 

esiintyvien silikaattien kanssa muodostaen mineraalikarbonaatteja, mikä sitoo hiilidioksidin 

varmemmin maaperään. (Mertz et al., 2005). Islannissa tehdyssä tutkimuksessa hiilidioksi-

dia pumpattiin onnistuneesti basalttikerrostumaan saaden hiilidioksidi reagoimaan mineraa-

lien kanssa muodostaen kalkkikiveä (Dodgson, 2016). 
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Suolaesiintymät ja hylätyt kaivokset saattaisivat myös tarjota mahdollisuuden varastoida hii-

lidioksidia. Suolaesiintymät tarjoavat korkean varastointikapasiteetin tilavuutta kohden, 

mutta haasteita aiheuttavat yksittäisten esiintymien pieni kapasiteetti ja vuotojen riski. Hy-

lättyjen kaivosten käyttöä varastointiin vaikeuttaa kaivostoiminnan aiheuttaman maaperän 

murtumien synnyttämä vuotojen riski. (Mertz et al., 2005) 

4.3.4 Varastointikapasiteetti 

Kuvassa (4.5) esitetty neljässä eri tutkimuksessa arvioidut hiilidioksidin varastointipotenti-

taalit. Kuvasta nähdään, että erityisesti suolaisten pohjavesikerrostumien tarjoamaa kapasi-

teettiä on hankala arvioida, mutta optimistisimpien arvioiden mukaan ne voisivat tarjota to-

della suuren kapasiteetin hiilidioksidin varastointiin. Ehtyneet öljy- ja kaasukentät tarjoavat 

myös mittavan varastointikapasiteetin, joka tulee tulevaisuudessa kasvamaan, kun esiinty-

miä löydetään lisää. Tutkimukset ovat yli kymmenen vuoden takaa ja arviot epätarkkoja, 

mutta ne antavat hyvän kuvan siitä, että maailmasta löytyy runsaasti kapasiteettia hiilidiok-

sidin varastointiin. 

 

 

Kuva 4.5. Tutkimuksissa arvioitu varastointikapasiteetti (GtCO2) (IEA GHG, 2008) 
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5 BECCS – POTENTIAALI SUOMESSA 

Bioenergialla on merkittävä asema uusiutuvan energian lähteenä Suomen energiateollisuu-

dessa. Suomessa biomassalla tai sen jalosteilla tuotetaan sähköä ja lämpöä suurissa metsäte-

ollisuuden laitoksissa, lauhdevoima-, lämpö- ja yhteistuotantolaitoksissa, sekä kotitalouk-

sien ja kiinteistöjen lämmön tuotannossa. Jos ja kun Suomessa aletaan tavoitella negatiivisia 

päästöjä, BECCS tarjoaa ehdottomasti suurimman potentiaalin laajamittaisiin negatiivisiin 

päästöihin Suomessa. Suomen jo valmiiksi suuri bioenergiapotentiaali ja valmiit toimitus-

ketjut biomassan käsittelylle tarjoavat hyvän mahdollisuuden BECCS:n kehitykseen ja tes-

tikäyttöön Suomessa. BECCS:n kehitystyö tarjoaisi Suomelle mahdollisuuden kehittää pal-

veluita ja vientiteknologiaa, joille tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa laajasti ky-

syntää ihmiskunnan tavoitellessa negatiivisia päästöjä. Lisäksi BECCS:n avulla saavutettu-

jen neutraalien tai negatiivisten nettopäästöjen avulla Suomelle tarjoutuu mahdollisuus pääs-

töoikeuksien vientiin, jos negatiiviset päästöt otetaan tulevaisuudessa huomioon päästökau-

passa. 

 

Bioenergialla tuotetaan noin neljännes Suomen kokonaisenergiankulutuksesta (Tilastokes-

kus, 2017) ja se on merkittävin uusiutuvan energian lähde Suomessa. Bioenergian lähteitä 

Suomessa ovat puupolttoaineet, energiakasvit, jäte sekä erilaiset biojalosteet. Suomen ener-

giantuotannossa on viime vuosina korvattu runsaasti fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla 

– esimerkiksi kivihiilivoimaloita on muutettu biomassan polttoon sopiviksi. Lisäksi monet 

fossiilisia polttavat laitokset ovat vähentäneet ympäristökuormitustansa hyödyntämällä bio-

massan ja fossiilisten yhteispolttoa pelkän fossiilisen polttoaineen polton sijaan. Suomen il-

mastopolitiikan tavoitteena energiatehokas ja vähähiilinen yhteiskunta. Tavoitteena on vä-

hentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 

mennessä ja 80-95 % päästövähennys vuoteen 2050 mennessä (TEM, 2019). 

 

Metsäteollisuudella on merkittävä rooli Suomen bioenergian tuotannossa ja mahdollisessa 

BECCS:n käyttöönotossa. Sen lisäksi, että metsäteollisuus on Suomen keskeisimpiä teolli-

suuden aloja, se on myös Suomen suurin bioenergian tuottaja. Noin 80 % Suomen metsäte-

ollisuuden tuottamasta energiasta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten bioliemillä ja 

puupolttoaineilla (Metsäteollisuus, 2017). 
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5.1 Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja negatiivisten bioperäisten pääs-

töjen potentiaali Suomessa 

Vuonna 2015 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat 55,4 MtCO2-ekv., jos ei oteta huomi-

oon bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä sekä metsiä ja maankäyttöä kattavaa LULUCF-sektoria 

(Land Use, Land-Use Change, and Forestry). LULUCF-sektori aiheutti samana vuonna -

28,8 MtCO2-ekv. poistumat. (Tilastokeskus, 2018). Ihmisten toiminnasta aiheutuneet bio-

massasta peräisin olevat hiilidioksidipäästöt Suomessa vuonna 2015 olivat 38,7 MtCO2. 

Bioperäisistä hiilidioksidipäästöistä noin puolet on peräisin metsäteollisuudesta ja noin nel-

jännes energiasektorilta. Vuonna 2015 metsäteollisuuden bioperäiset hiilidioksidipäästöt oli-

vat 19,8 MtCO2 ja energiasektorin 10,4 MtCO2. (Tilastokeskus, 2017).  

 

Jotta Suomi saavuttaisi asettamansa tavoitteen vähentää päästöjä 40 % vuoden 1990 tasosta 

vuoteen 2030 mennessä, olisi päästöjä vähennettävä 12,6 MtCO2 vuoden 2015 päästöta-

sosta. Vuoteen 2050 mennessä tavoitellaan 85-90 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasoon 

verrattuna, mikä vaatisi 44,7-48,2 MtCO2 päästövähennyksiä vuoden 2015 päästötasosta. 

(laskettu lähteestä Tilastokeskus, 2018). 

 

BECCS:n avulla voidaan ottaa talteen metsäteollisuuden ja energiasektorin bioperäisiä hii-

lidioksidipäästöjä, jotka vuonna 2015 olivat yhteenlaskettuna 30,2 MtCO2. Teoreettinen 

maksimipotentiaali BECCS:n avulla saavutetuille negatiivisille päästöille Suomessa on siis 

noin -30 MtCO2, mikä kuitenkin vaatisi sitä, että jokaisessa bioperäistä hiilidioksidia emit-

toivassa laitoksessa olisi hiilidioksidin talteenottojärjestelmä. Todellisuudessa hiilidioksidin 

talteenoton hyödyntäminen jokaisessa bioenergiaa tuottavassa laitoksessa on epätodennä-

köistä, ainakin lähitulevaisuudessa. Lisäksi talteenottoa, kuljetusta ja varastointia ei pystytä 

toteuttamaan täydellisellä talteenottosuhteella, eli osa hiilidioksidista päätyy välttämättä ta-

kaisin ilmakehään. Oletetaan, että hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen ja varastoinnin tal-

teenottosuhde on myös IPCC:n käyttämä 90 % (Edenhofer et al., 2014). Tällöin teoreettinen 

maksimipotentiaali Suomen negatiivisille bioperäisille hiilidioksidipäästöille vuonna 2015 

olisi ollut -27,2 MtCO2, josta -17,8 MtCO2 saataisiin metsäteollisuudesta ja -9,4 MtCO2 

energiasektorilta. 
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LULUCF-sektori mukaan luettuna Suomen nettopäästöt vuonna 2015 olivat 26,6 MtCO2. 

Nettopäästöissä ei huomioida bioperäisiä hiilidioksidipäästöjä, koska ne voidaan ajatella ole-

van luonnonkierrossa. Tämä tarkoittaa, että teoreettisesti Suomessa olisi mahdollista saavut-

taa hiilineutraalius ja jopa negatiiviset nettopäästöt BECCS:n avulla, jos BECCS:n maksi-

mipotentiaali olisi yllä laskettu -27,2 MtCO2. Ei ole kuitenkaan realistista ajatella, että 

kaikki bioenergialaitokset ja metsäteollisuuden tehtaat kyetään valjastamaan hiilidioksidin-

talteenottojärjestelmillä, varsinkaan erityisen nopealla aikataululla. 

 

Globaali päästötahti on tällä hetkellä noin 40 GtCO2 vuosittain. IPCC arvioi AR5-raportis-

sanan BECCS:n potentiaalin vuoteen 2050 mennessä olevan noin 2-10 GtCO2 (Edenhofer 

et al., 2014) eli noin 5-25 % nykyisestä globaalista päästömäärästä. Suomen vuosittainen 

nettopäästötahti on noin 30 MtCO2 vuosittain (pl. bioperäiset). Jos sovelletaan IPCC:n arvi-

oita Suomen päästöihin, niin tämän arvion mukaan Suomessa voitaisiin vuoteen 2050 men-

nessä talteenottaa hiilidioksidia BECCS:n avulla 5-25 % nykyisistä nettopäästöistä, eli 1,5-

7,5 MtCO2. 

 

Voidaan olettaa, että tulevaisuudessa Suomen nettopäästöt tulevat laskemaan fossiilisten 

polttoaineiden käytön vähentämisen seurauksena. Bioperäisten hiilidioksidipäästöjen taas 

voidaan olettaa nousevan, sillä fossiilisia polttoaineita tullaan korvaamaan bioperäisillä polt-

toaineilla. Tämä tarkoittaa sitä, että hiilineutraalius ja mahdolliset negatiiviset nettopäästöt 

ovat tulevaisuudessa entistä helpommin saavutettavissa BECCS:n avulla. Lisäksi jos fossii-

lisia polttoaineita käyttävissä laitoksissa hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa, helpottuu 

hiilineutraaliuden tavoitteleminen entisestään. 

 

5.2 Suomen ja lähialueiden varastointikapasiteetti 

Suomesta uupuvat sopivat geologiset varastot hiilidioksidin loppusijoitukseen. Suomen 

maaperässä ei ole hiilivetyesiintymiä ja suolaisten pohjavesikerrostumien esiintyminen on 

epätodennäköistä. Maaperä koostuu enimmäkseen kiteisistä kivilajeista, johon hiilidioksidia 

on vaikea varastoida, sillä hiilidioksidi ei pääse tunkeutumaan kiteiseen ja vahvaan maape-

rään kuten huokoiseen maaperään. Suomen maaperän kivilajit sopisivat hiilidioksidin sito-
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miseen maaperään mineralisaation avulla, mutta mineralisaatiovarastointi ei ole vielä toteut-

tamiskelpoista suuren mittakaavan varastoinnissa. Suomen kallioperään olisi tosin mahdol-

lista louhia väliaikaisvarastoja hiilidioksidille. Hiilidioksidin väliaikaisvarastointi kalliope-

rään on kustannustehokkaampaa kuin väliaikaisvarastointi terässäiliöihin. Hiilidioksidin va-

rastointi kallioperään on osittain verrattavissa nestekaasun ja nestemäisen maakaasuun kal-

lioperävarastointiin. (Teir et al., 2011a) 

 

Mahdollisia varastointipaikkoja hiilidioksidille löytyy kuitenkin lähialueilta. Norjan ranni-

kolla sijaitseva mannerjalusta on lupaavin varastointipaikka Pohjoismaissa talteen otetun 

hiilidioksidin varastointiin. Kyseisessä mannerjalustassa sijaitsee varastointiin sopivia geo-

logisia muodostumia, kuten hiekkakivikerrostumia sekä öljy- ja kaasuesiintymiä, jotka voi-

sivat ehtymisen jälkeen soveltua varastointiin. Norjan mannerjalustaa on jo hyödynnetty hii-

lidioksidin varastointiin: Sleipnerin ja Snøhvitin maakaasukentillä tuotetusta maakaasusta 

erotettua hiilidioksidia on varastoitu manneralustassa sijaitseviin hiekkakivikerrostumiin hy-

vin tuloksin. Lisäksi Troll-maakaasukentän läheisyyteen on suunnitteilla varastointiprojekti, 

jossa varastoitaisiin myös muusta teollisuudessa talteen otettua hiilidioksidia (Equinor, 

2018). Norjan varastointikapasiteetti on arvioitu olevan 29 GtCO2 tai jopa suurempi 

(Biorecro & GCCSI, 2010). 

5.3 Hiilidioksidin kuljetusmahdollisuudet Suomessa 

Kuvissa (5.1) ja (5.2) on esitetty Suomen bioenergialaitosten sekä paperi-, kartonki- ja mas-

satehtaiden sijainnit Suomen kartalla. Kuvista nähdään, että laitoksia sijaitsee tasaisesti sekä 

rannikolla että sisämaassa. Rannikolla sijaitsevissa laitoksissa hiilidioksidin kuljetus varas-

toitavaksi on helpompi toteuttaa kuin sisämaassa. Rannikolta hiilidioksidi voidaan kuljettaa 

suoraan laivakuljetuksella esimerkiksi Norjan rannikolle, jossa sijaitsee varastointiin sopivia 

geologisia muodostumia. Sisämaassa talteen otettu hiilidioksidi pitäisi ensin kuljettaa put-

kisto-, rekka- tai junakuljetuksella rannikolle, josta se kuljetettaisiin laivoin Norjaan. Poh-

joisessa sijaitseville laitoksille yksi varteenotettava kuljetusmenetelmä olisi putkisto suoraan 

Barentsinmerelle, jossa sijaitsee myös potentiaalisia geologisia varastoja. Tosin Suomen 

pohjoisosissa sijaitsee vain vähän bioenergialaitoksia ja metsäteollisuuden tehtaita.  
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Kuva 5.1. Suomen bioenergian tuottajat 2016  

(Bioenergia Ry, 2016). 

 

Logistiikan kannalta suurin potentiaali BECCS:n käyttöönottoon sijaitsee siis rannikoilla. 

Sisämaasta varastoitavaksi vietävän hiilidioksidin kuljetus on kalliimpaa, koska kuljetus jou-

dutaan toteuttamaan rekoilla tai junilla, joissa on pieni kuljetuskapasiteetti. Sisämaan kulje-

tus voidaan toteuttaa myös putkistokuljetuksella, mutta se vaatii merkittäviä investointeja 

hiilidioksidin kuljetukseen perustuvaan infrastruktuuriin.  

 

Loppusijoituspaikkaan tapahtuva kuljetus on helpointa toteuttaa laivakuljetuksilla ranni-

kolta, sillä lähimmät potentiaaliset varastointipaikat sijaitsevat Tanskan, Puolan, Saksan ja 

Norjan rannikoilla sekä Barentsinmerellä (Teir et al., 2011b). Hiilidioksidin loppusijoitus-

kuljetuksen toteutusta helpottaisi se, että varastoitavaksi kuljetettava hiilidioksidi kerättäi-

siin ensin yhteen tai useampaan suuren kapasiteetin välivarastoon rannikolle, sillä on talou-

dellisesti kannattavampaa järjestää kuljetus muutamasta suuren kapasiteetin välivarastosta, 

 

Kuva 5.2. Suomen paperi-, kartonki- ja massatehtaat 

(Ohtonen, 2017). 
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kuin monesta pienen kapasiteetin välivarastoista. Erityisesti laajamittainen BECCS:n käyt-

töönotto tarvitsisi tuekseen maan sisäiseen hiilidioksidin käsittelyyn keskittyvää infrastruk-

tuuria, kuten putkiverkostoja, joiden avulla kerätään laitosten päästöt suuriin keskittymiin, 

joista hiilidioksidi toimitetaan eteenpäin loppusijoitusvarastoon. 
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6 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella BECCS-teknologiaa käsitteleviä luotettavia 

tutkimuksia ja kirjallisuutta, ja luoda niiden pohjalta yksinkertainen, mutta kattava kuvaus 

BECCS:stä yleisesti, siihen liittyvistä haasteista, kustannuksista ja sen nykytilasta. Lisäksi 

perehdyttiin BECCS:n liittyvään teknologiaan ja arvioitiin sitä, miten BECCS voisi vaikut-

taa Suomessa.  

 

Tulevaisuudessa ilmastomuutosta vastaan taistellessa tullaan mitä todennäköisimmin tarvit-

semaan uutta teknologiaa. Eräs potentiaalinen teknologiamuoto ilmastonmuutoksen vastai-

sessa taistelussa on päästöjä ilmakehästä sitova negatiivisten päästöjen teknologia. Negatii-

visten päästöjen teknologia kattaa monia erilaisia menetelmiä, mutta niistä yksi lupaavim-

mista on BECCS, jonka avulla otetaan talteen bioenergian tuotannossa syntyneitä hiilidiok-

sidipäästöjä ja poistetaan hiilidioksidia luonnokierrosta. 

 

BECCS on nuori konsepti ja se vaatii lisää kehitys- ja testaustoimintaa ennen kuin se voidaan 

todeta merkittäväksi työkaluksi ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Siihen liittyy 

myös monia haasteita, kuten biomassan käytön lisääntyminen, puhtaan veden tarve ja maan 

käytön muutokset. BECCS on myös huomattavasti kalliimpaa energiantuotantoa verrattuna 

perinteisiin bioenergialaitoksiin. Lisäksi kannattavuutta heikentää nykyiset päästökauppa-

järjestelmät, jotka ohjaavat energiayrityksiä vain päästöneutraaliin suuntaan, eivätkä huo-

mioi negatiivisia päästöjä. BECCS on kuitenkin potentiaalinen negatiivisten päästöjen tek-

nologiamuoto, jota on myös onnistuneesti testattu. 

 

BECCS-laitoksessa hiilidioksidi talteenotetaan poltossa syntyneistä savukaasuista tai kaasu-

tuksen avulla tuotetusta biokaasusta erilaisten liuottimien avulla. Hiilidioksidi kompressoi-

daan ja kuljetetaan varastoitavaksi tai hyödynnettäväksi lähinnä putkisto- ja laivakuljetuk-

silla. Myös juna- ja rekkakuljetukset ovat mahdollisia, mutta hyvin kalliita kuljetuskapasi-

teettiin nähden. Varastoinnissa hiilidioksidi pyritään sitomaan maaperään siten, että se ei 

pääse takaisin ilmakehään. Hiilidioksidi voidaan varastoida erilaisiin geologisiin muodostu-

miin, kuten ehtyneisiin öljy- ja kaasuesiintymiin ja suolaisiin pohjavesikerrostumiin. Varas-

tointikapasiteettiä löytyy merkittävästi ympäri maailmaa. 
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BECCS voisi tarjota ratkaisun myös Suomen päästöjen vähentämiseen, sillä Suomessa on 

paljon bioenergiantuotantoa ja metsäteollisuuden laitoksia, joissa BECCS-tekniikkaa voitai-

siin hyödyntää. Suomen täytyy vähentää päästöjään merkittävästi saavuttaakseen asetta-

mansa päästötavoitteet. Tulevaisuudessa voidaan nähdä, että Suomen fossiiliset päästöt las-

kevat mutta bioperäiset lisääntyvät biomassan korvatessa fossiilisia polttoaineita energian-

tuotannossa. Tämä itsessään vie Suomea päästöneutraalimpaan suuntaan, mutta lisää myös 

BECCS:n talteenottopotentiaalia. 

 

Teoreettinen maksimipotentiaali BECCS:n avulla talteenotetuille hiilidioksidipäästöille on 

Suomessa tällä hetkellä noin -27 MtCO2, joka vaatisi kaikkien bioperäisiä päästöjä päästä-

vien energia- ja metsäteollisuuslaitosten valjastamista talteenottotekniikalla. Tämä tekisi 

Suomesta täysin päästöneutraalin ja jopa negatiivisia päästöjä tuottavan maan. Tämä maksi-

mipotentiaali on kuitenkin täysin epärealistinen tavoite lähivuosikymmeninä.  Realistinen 

arvio BECCS:n avulla talteenotettujen hiilidioksidipäästöjen määrästä Suomessa on noin 

1,5-7,5 MtCO2 vuoteen 2050 mennessä. 
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