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Tämän työn tavoitteina oli muodostaa selkeä yleiskuva Oulussa sijaitsevan Laanilan 

teollisuusalueen yritysten aine- ja energiavirroista, tunnistaa Power-to-X-teknologian 

kannalta oleelliset ainevirrat, selvittää kirjallisuudesta Laanilan teollisuuteen sopivia 

Power-to-X-teknologioita ja tarkastella aine- ja energiatasetasolla tunnistettujen Power-

to-X-teknologioiden sopivuutta Laanilan teollisuuden käyttöön. 

Kirjallisuuden perusteella tunnistettiin viisi teknologiaa (hiilidioksidin metanointi, veden 

elektrolyysi, veden ja hiilidioksidin elektrolyysi, muurahaishapon synteesi 

hiilidioksidista ja vedystä, ja hiilidioksidin talteenotto), jotka sopisivat raaka-aineiden 

sekä lopputuotteiden perusteella Laanilan teollisuuden käyttöön: hiilidioks id in 

metanointi, veden elektrolyysi, veden ja hiilidioksidin yhtäaikainen elektrolyys i, 

muurahaishapon syntetisointi vedystä ja hiilidioksidista sekä hiilidioksidin talteenotto 

savukaasuista.  

Teknologioille laskettiin aine- ja energiataseet, missä osa Laanilan teollisuuden raaka-

ainetarpeesta tai tuotannosta voitiin tyydyttää. Taseista muodostettiin kolme skenaariota, 

joilla Laanilan koko nykyistä vastaava vetyperoksidin ja muurahaishapon tuotanto olisi 

mahdollista tuottaa Power-to-X-teknologioiden avulla. Skenaarioiden energiankulutukset 

suuruusjärjestyksessä olivat: 968–974 GWh, 767–907 GWh ja 699–802 GWh. Laanilan 

nykyisen muurahaishapon ja vetyperoksidin tuotannon arvioitiin kuluttavan yhteensä 824 

GWh sähkö-, lämpöenergiaa ja kemiallista energiaa. Työssä tunnistettiin myös kolme 

metanointiin sopivaa hiilidioksidivirtaa, joiden metaanintuotot olivat: 3 500 t (48 GWh), 

42 600 t (591 GWh) ja 180 400 t (2 498 GWh). 



 

Lopuksi tarkasteltiin muodostettujen taseiden etuja ja haittoja, ja arvioit iin 

jatkotutkimukselle oleellisia näkökulmia, kuten eri energiamuotojen käytön vaikutus 

tuotannon kustannuksiin, teknologioiden saatavuus Laanilan teollisuuden vaatimassa 

mittakaavassa, ja fossiilisten raaka-aineiden sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 

vaikutus tuotannon kustannuksiin. 
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ABSTRACT 

Power-to-X-technology potential in Laanila industrial park  

Eeli Uusitalo 

University of Oulu, Degree Programme of Environmental Engineering 

Master’s thesis 2021, 54 pp. + 15 Appendixes 

Supervisor at the university: Mika Huuhtanen 

 

The objectives of this work were to form a clear overview of the material and energy 

flows of companies in the Laanila industrial area in Oulu, to identify material flows 

relevant to Power-to-X technology, to evaluate from the literature suitable Power-to-X 

technologies for Laanila industry and to review the compatibility of the identified Power-

to-X technologies with Laanila industry on a mass and energy flow level. 

Five PtX technologies (CO2 methanation, water electrolysis, co-electrolysis of CO2 and 

water, formic acid synthesis from CO2 and H2 and carbon capture) were identified from 

the literature that would be suitable for Laanila's industrial site based on the raw materials 

and end products: carbon dioxide methanation, water electrolysis, co-electrolysis of water 

and carbon dioxide, formic acid synthesis from hydrogen and carbon dioxide, and carbon 

dioxide recovery from flue gases.  

Material and energy balances were calculated for the technologies, where part of Laanila's 

industrial raw material needs or production could be met. Three scenarios were formed 

from the balance sheets, in which Laanila's entire current production of hydrogen 

peroxide and formic acid could be produced using Power-to-X technologies. The energy 

consumption of the scenarios was in the order of magnitude: 968–974 GWh, 699–802 

GWh and 767–907 GWh. Laanila's current formic acid and hydrogen peroxide production 

was estimated to consume a total of 824 GWh of electrical, thermal, and chemical energy. 

The study also identified three carbon dioxide streams suitable for methanation, with 

methane yields of: 3 500 t (48 GWh), 42 600 t (591 GWh) and 180 400 t (2 498 GWh). 

Finally, the advantages and disadvantages of the resulting scenarios were examined and 

aspects relevant to further research were assessed, such as the impact of different forms 



 

of energy on production costs, the availability of technologies on the scale required by 

Laanila's industry, and the economic impact of reducing fossil fuel use and CO2 

emissions. 

Keywords: Power-to-X, Electrolysis, Methanation, Hydrogen peroxide, Formic acid 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

AEL Alkalielektrolyysi (Alkaline electrolysis) 
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SOEC Kiinteäoksidielektrolyysi (Solid Oxide Electrolysis Cell) 
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1 JOHDANTO 

Fossiilisten energialähteiden käyttö on johtanut siihen, että ilmakehän 

hiilidioksidipitoisuus on kasvanut teollisen aikakauden 228 miljoonasosasta (ppm) noin 

410 ppm:ään (Alan Buis 2019). Seurauksena on ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, 

minkä seurauksena maapallon ilmasto on lämmennyt huomattavalla nopeudella (IPCC 

2021). 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Yhdistyneiden kansakuntien jäsenvaltiot solmivat 

vuonna 2015 Pariisin ilmastosopimuksen, jonka avulla ilmaston lämpeneminen pyritään 

pitämään alle 2 °C:ssa, mieluiten 1,5 °C:ssa, verrattuna lämpötiloihin ennen teollista 

aikakautta eli vuosina 1850–1900 (United Nations Framework Convention on Climate 

Change 2021, IPCC 2021). Vuonna 2019 energiantuotanto, teollisuus ja kuljetus 

vastasivat yhteensä noin 71 %:ia Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöistä (European 

Environment Agency 2021), joten hiilineutraalien energialähteiden kehittäminen näille 

sektoreille on erityisen tärkeää Yhdistyneiden kansakuntien 1,5 °C -tavoitteen 

saavuttamiseksi (United Nations Framework Convention on Climate Change 2021). 

Yksi tapa tuottaa hiilineutraaleja energiankantajia ovat Power-to-X-teknologiat (PtX), 

joiden avulla uusiutuvia energiamuotoja, kuten tuuli- tai aurinkoenergiaa, voitais iin 

muuttaa paremmin pitkäaikaiseen varastointiin soveltuvaan energiamuotoon. PtX-

teknologiat mahdollistavat myös uusiutuvien energiamuotojen muuttamisen 

synteettisiksi polttoaineiksi mm. liikennesektorille tai vaihtoehtoisesti kemikaale iks i 

käytettäväksi teollisuuden raaka-aineina. Yksi esimerkki tästä on teollisuuden 

hiilidioksidivirtojen käyttö raaka-aineena hiilivetyjen tuotannossa, jossa hiilidioks id ia 

voidaan hyödyntää PtX-prosesseilla yhdistämällä hiilidioksidi elektrolyysillä tuotetun 

vedyn kanssa (International Renewable Energy Agency 2019). 

Oulussa sijaitseva Laanilan teollisuuspuisto, missä toimii energia- ja kemianteollisuuden 

yrityksiä, voisi olla potentiaalinen sijainti PtX-teknologioiden hyödyntämise l le. 

Mahdollisia tuotannossa syntyviä hiilidioksidisivuvirtoja voitaisiin käyttää PtX-

teknologioiden mahdollistamien tuotteiden tuotantoon siten, että ne voitaisiin yhdistää 
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olemassa olevan ympäröivän teollisuuden toimintaan ja siten edistää kiertotalous- ja 

hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista (Ympäristöministeriö 2021). 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja tarkastella Laanilan teollisuuspuiston 

teollisuustoiminnan tuote- ja sivuvirtoja, tunnistaa synergioita sivuvirtojen ja PtXn välillä 

sekä muodostaa mahdollisille PtXn hyödyntämisratkaisuille aine- ja energiatase ita 

tunnettuja PtX-teknologioiden tuotantopolkuja käyttäen. 
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2 POWER-TO-X 

Uusiutuvan energian tehokkaan hyödyntämisen haasteena on ollut pitkään uusiutuvien 

energianlähteiden jaksottainen ja satunnainen tuotanto, mikä johtaa kysynnän ja 

tuotannon ajalliseen yhteensopimattomuuteen. Tuotannon ja kysynnän yhdistämiseks i 

tarvitaan keinoja varastoida uusiutuvilla tuotantomuodoilla tuotettua ylimäärä istä 

sähköenergiaa. Sähköenergiaa voidaan varastoida esimerkiksi sellaisenaan 

kondensaattoriin, sähkökemiallisena energiana akkuihin tai mekaanisena energiana 

vauhtipyörän liike-energiaan tai patoaltaiden veden potentiaalienergiaan. (Buffo et al. 

2019) 

Tuotettu sähköenergia voidaan myös käyttää veden elektrolyysiin, jolloin energia 

varastoituu vedyn kemialliseksi energiaksi. Tällöin puhutaan prosessista nimeltä power-

to-hydrogen (PtH) (International Renewable Energy Agency 2019). Vety voidaan 

jatkojalostaa esimerkiksi metaaniksi, kun uusiutuvasti tuotettu vety yhdistetään 

hiilidioksidin kanssa. Tällöin prosessia kutsutaan nimellä power-to-methane (PtM) 

(Hidalgo & Martín-Marroquín 2020). PtX-prosessin lyhenteissä X korvautuu 

lopputuotteella tai -kategorialla. PtX-prosessit on yleisesti jaettu kolmeen 

pääkategoriaan: power-to-gas (PtG), power-to-liquid (PtL) ja power-to-heat. PtG pitää 

sisällään kaasumaisten polttoaineiden, eli mm. vedyn ja metaanin tuotannon. PtL taas 

käsittää nestemäisten polttoaineiden ja kemikaalien tuotannon. Power-to-heat käsittää 

uusiutuvan energian muuttamisen lämpöenergiaksi (Buffo et al. 2019). 

Näistä kolmesta kategoriasta tässä työssä käsitellään vain PtG sekä PtL-prosesseja. Koska 

hiilidioksidi on tärkeässä osassa PtX-prosesseissa, tässä työssä käsitellään myös 

hiilidioksidin talteenotto -teknologiaa. Lisäksi biokaasun jalostusta käsitellään tässä 

luvussa, sillä biokaasun sisältämä hiilidioksidi on mahdollinen PtX-prosessin raaka-aine. 

2.1 Power-to-gas 

PtG käsittää PtX-teknologiat, jotka tuottavat kaasumaisia polttoaineita, eli vetyä ja 

metaania (Götz et al. 2016). Tässä luvussa käydään läpi teknologiavaihtoehtoja 
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kummallekin PtG-prosessille ja näiden teknologiavaihtoehtojen ominaisuuks ia. 

Tärkeimpiä ominaisuuksia, joihin kiinnitetään huomiota, ovat teknologian kypsyysaste, 

hyötysuhde ja reaktiot. Kun arvioidaan PtG-teknologian sopivuutta käytettäväksi 

Laanilan alueella, tarkastellaan erityisesti ominaisuuksia, jotka ovat merkityksellis iä  

Laanilan teollisuuspuiston teollisuudelle. 

2.1.1 Power-to-hydrogen 

Riippumatta siitä, mihin lopputuotteeseen energia varastoidaan, PtX alkaa aina vedyn 

tuotannosta elektrolyysin avulla. Elektrolyysillä tuotettua vetyä voidaan käyttää 

sellaisenaan energiantuotannossa, joko polttamalla tai käyttämällä sitä polttoaineena 

polttokennossa. Polttokennoja voidaan käyttää siirtämään ajallisesti sähköntuotantoa 

sekä voimanlähteenä kulkuneuvoissa. Vetyä voidaan myös lisätä olemassa olevaan 

maakaasuverkostoon, tai käyttää lukuisissa teollisuudessa jo olemassa olevissa 

käyttötarkoituksissa mm. raaka-aineena. On syytä mainita, että vaikka vedyllä on paljon 

hyviä käyttökohteita, sen varastointi ja kuljetus ovat ongelmallisia vedyn alhaisen 

tiheyden takia. Varastoitava vety on joko paineistettava korkeaan paineeseen tai 

nesteytettävä, riippuen siitä varastoidaanko vety kaasuna vai nesteenä. Paineistus- ja 

nesteytysprosessit vievät paljon energiaa ja täten nostavat lopputuotteen hintaa. Vety on 

myös erittäin herkästi syttyvä kaasu, mikä lisää vedyn varastoinnin haastavuutta 

turvallisuus näkökulmasta. Vety myös vuotaa helposti säiliöistä, minkä vuoksi vedyn 

varastointi vaatii jatkuvaa valvontaa kaasuvuotojen varalta. Varastoinnin haastavuutta 

lisää vielä se, että vety on väritön, hajuton ja mauton kaasu, mikä tekee kaasuvuodon 

havaitsemisesta vielä haastavampaa. Veden elektrolyysin sivutuotteena syntyy myös aina 

happea, joka on arvokas sivuvirta, jolla on paljon käyttökohteita teollisuudessa (Buffo et 

al. 2019; International Renewable Energy Agency 2019).  

Perinteinen veden elektrolyysi, missä vesimolekyyli hajotetaan vedyksi ja hapeksi 

sähkövirran avulla, voidaan jakaa kolmeen teknologiaan: alkalielektrolyysi (AEL), 

polymeerielektrolyysi (PEM) ja kiinteäoksidielektrolyysi (SOEC).  AEL:n, PEM:n ja 

SOEC:n veden elektrolyysin kokonaisreaktio on sama (kaava 1) (Saravanan et al. 2020): 

H2O  H2 + ½O2  (1) 
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Näistä kolmesta teknologiasta AEL:lla on korkein teknologinen valmiusaste ja se on 

kaupallisessa käytössä. AEL:issa elektrolyysireaktio tapahtuu 60–80 °C lämpötilassa 

(Grigoriev et al. 2020). AEL-laitteistot yltävät parhaimmillaan 10 MW:n tehoon (Fuel 

Cells Bulletin 2020) ja niillä saavutettu vedyn puhtaus on parhaimmillaan >99,999 % 

(Saravanan et al. 2020). AEL sopii käyttötarkoituksiin, joissa elektrolyysilaitteiston 

käyttöaste pysyy korkeana, sillä AEL laitteistojen käyttöasteen alaraja vaihtelee välillä 

20–40 %. Lisäksi AEL systeemien käyttöikä vaihtelee 20–30 vuoden välillä (Carmo et 

al. 2013). AEL:in hyötysuhde on välillä 60–80 % (Grigoriev et al. 2020).  

Myös PEM on kaupallisessa käytössä ja suurimmat laitteistot yltävät 20 MW tehoon (Fuel 

Cells Bulletin, 2021). PEM:issä elektrolyysireaktio tapahtuu 50–80 °C lämpötilassa.  

PEM:illa saavutettava vedyn puhtaus on parhaimmillaan >99,9999 % ja sen hyötysuhde 

on noin 80 % ja sillä voidaan tuottaa suoraan paineistettua vetyä (Grigoriev et al. 2020). 

PEM:iä voidaan käyttää myös laajalla käyttöastevälillä, sillä sen alhaisin käyttöaste 

vaihtelee välillä 0–10 %. PEM laitteistojen käyttöikä vaihtelee välillä 10–20 vuotta 

(Carmo et al. 2013) (Saravanan et al. 2020). 

SOEC on teknologiana vielä tutkimusvaiheessa. SOEC:issa reaktiolämpötila vaihtelee 

välillä 700–900 °C. Korkea lämpötila laskee vesimolekyylin hajottamiseen tarvittavan 

sähkövirran määrää, jolloin päästään parempiin hyötysuhteisiin käytetyn sähköenergian 

suhteen, parhaimmillaan lähes 100 %:iin. Haittapuolena SOEC:issa on hidas 

kuormitusvaste, sillä laitteiston käynnistämiseen ja pysäyttämiseen menee runsaasti aikaa 

korkeiden lämpötilojen takia (Grigoriev et al. 2020).  

Huomion arvoinen erityispiirre SOEC:issa on se, että sitä voidaan käyttää hiilidioks id in 

hajottamiseksi hiilimonoksidiksi, tai vaihtoehtoisesti veden sekä hiilidioks id in 

yhtäaikaiseen elektrolyysiin, missä muodostuu synteesikaasua, joka on vedystä sekä 

hiilimonoksidista koostuva kaasuseos (Carmo et al. 2013). Veden ja hiilidioks id in 

yhtäaikaisen elektrolyysin tasapainotettu kokonaisreaktio on kuvattuna kaavassa (2) 

(Wang et al. 2017): 

nCO2 + mH2 → nCO + mH2 + (m+n)/2 O2 (2) 



6 

 

 

Kaavan (2) reaktion lisäksi elektrolyysin tuotekaasun koostumukseen vaikuttaa 

käänteinen vesikaasun siirtoreaktio, joka on kuvattu kaavassa (3) (Wang et al. 2017): 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O  (3) 

Min et al. (2021) mukaan veden ja hiilidioksidin yhtäaikaisen elektrolyysillä päästään 

parhaimmillaan 58 %:in hyötysuhteeseen ja 64 %:in hiilidioksidin konversioon. Tällöin 

synteesikaasun H2/CO suhde 1,258. Higman & van der Burgt’n (2008) mukaan 

maakaasun kaasutusprosessi tuottaa synteesikaasua H2/CO suhteella 1,76, minkä 

oletetaan tässä työssä olevan Laanilassa syntyvän synteesikaasun H2/CO suhde. Jotta 

veden ja hiilidioksidin yhtäaikaisella elektrolyysillä saadaan tuotettua synteesikaasua 

samalla H2/CO suhteella, laskee hyötysuhde noin 54 %:iin ja lähtöaineiden konversio 39 

%:iin. 

2.1.2 Power-to-methane 

PtH-prosessissa tuotetun vedyn voi myös yhdistää hiilidioksidin kanssa synteettiseks i 

metaaniksi, jolloin kyseessä on PtM-prosessi. Synteettistä metaania voidaan käyttää 

suoraan korvaamaan fossiilista metaania kaikissa nykyisissä käyttökohteissa tai 

vaihtoehtoisesti energiavarastona sähköntuotannon ajallisessa siirtämisessä pitkillä 

aikaväleillä (International Renewable Energy Agency 2019). Merkittävä etu 

synteettisessä metaanissa on myös sen korkeampi energiatiheys nesteytetyssä muodossa 

(5,6 kWh/l) verrattuna paineistettuun maakaasuun (2,3 kWh/l 250 bar paineessa), 

paineistettuun vetyyn (1,4 kWh/l 700 bar paineessa) ja nesteytettyyn vetyyn (2,3 kWh/l) 

(Barelli et al. 2021). 

PtM-prosessi jatkuu siitä, mihin PtH loppuu. Metanoinnissa käytettävä vety on tuotettu 

elektrolyysilaitteistolla, josta vety jatkaa metanointireaktoriin. Metanointi voidaan tehdä 

joko katalyyttisella tai biologisella reaktiolla (Götz et al. 2016). 

Katalyyttinen metanointi tapahtuu noin 200–550 °C lämpötilassa, 1–100 bar paineessa ja 

tekniikka on kaupallisessa käytössä. Katalyyttivaihtoehtoja tunnetaan useita, mutta 

useimmiten katalyytiksi valitaan nikkelipohjainen katalyytti sen korkean aktiivisuuden ja 
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selektiivisyyden sekä matalan hinnan vuoksi. Katalyyttinen reaktio on eksoterminen 

reaktio, mikä asettaa vaatimuksen tarkalle reaktorin lämpötilan säädölle. Eksotermisyys 

ja reaktorin korkea lämpötila mahdollistavat kuitenkin myös tehokkaamman 

hukkalämmön talteenoton (Götz et al. 2016). Katalyyttisen metanoinnin hyötysuhde on 

noin 77–83 % (Hidalgo & Martín-Marroquín 2020). Reaktiokaavassa (4) on kuvattu 

hiilidioksidin metanoinnissa tapahtuva kokonaisreaktio, eli Sabatier-reaktio (Götz et al. 

2016): 

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O  H0
r = -165,1 kJ/mol (4) 

Biologinen metanointi on teknologiana demonstraatiovaiheessa (Hervy et al. 2021). 

Biologisessa metanoinnissa reaktio saadaan aikaiseksi katalyytin sijasta käyttämällä 

hyväksi mikro-organismeja, jotka käyttävät hiilidioksidia ja vetyä ravintonaan, sekä 

tuottavat metaania aineenvaihduntansa lopputuloksena. Reaktio tapahtuu anaerobisissa 

olosuhteissa, noin 20–70 °C lämpötilassa (Götz et al. 2016) ja noin 1–10 bar paineessa 

(Thema et al. 2021). Biologisen metanoinnin hyötysuhde on noin 77–80 % (Hidalgo & 

Martín-Marroquín 2020). 

2.2 Power-to-liquid 

PtX:ää voidaan myös käyttää tuottamaan nestemäisiä polttoaineita käytettäväksi 

esimerkiksi liikennesektorilla. Tällöin puhutaan PtL-prosessista. PtL-kategoriaan 

kuuluvat kaikki nestemäiset polttoaineet ja kemikaalit, joita voidaan tuottaa vedyn avulla. 

Esimerkkejä tällaisista polttoainesta ovat metanoli, dimetyylieetteri ja Fischer-Tropsch-

prosessin tuotteet (Schemme et al. 2017). 

Fischer-Tropsch-prosessissa synteesikaasusta muodostetaan katalyyttises t i 

hiilivetyketjuja. Synteesikaasun hiilimonoksidi voidaan valmistaa hiilidioksidista, 

käyttäen hyväksi käänteistä vesikaasun siirtoreaktiota (3) (Martinelli et al. 2020), missä 

hiilidioksidi ja vety muodostavat hiilimonoksidia ja vettä. (Bahmanpour et al. 2021).  
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Polttoaineiden lisäksi PtL-prosesseja voitaisiin myös käyttää tuottamaan 

kemianteollisuudessa laajamittaisessa käytössä olevia raaka-aineita, kuten alkeeneja, 

eteeniä, propeenia ja metanolia (Buffo et al. 2019). 

PtL-prosesseilla voidaan myös tuottaa vedynkantaja-kemikaaleja, esimerk iks i 

muurahaishappoa. Muurahaishapon yleisin tuotantotapa on metyyliformaa tin 

hydrolysointi, minkä osareaktiot ovat kuvattuna reaktiokaavoissa (5) ja (6) (Pérez-Fortez 

et al. 2016): 

CO + CH3OH  HCOOCH3  (5) 

HCOOCH3 + H2O ↔ CH3OH + HCOOH (6) 

Pérez-Fortez et al. (2016) kuvaavat systeemiä, jolla voitaisiin syntetiso ida 

muurahaishappoa hiilidioksidista sekä vedystä. Tällainen menetelmä on teknologises t i 

täysin toteutettavissa, ja sen ainoa rajoittava tekijä on tuotantomuodon taloudellisuus. 

Kuvailtu prosessi pystyy muuntamaan syötetystä vedystä 63 % ja syötetystä 

hiilidioksidista 98 % muurahaishapoksi. Tavanomainen muurahaishapon 

tuotantoprosessi kuluttaa sähköä 1,55 MWh ja 19 250 MJ lämpöä per tuotettu 

muurahaishappotonni, ja näihin lukuihin sisältyy myös hiilimonoksidin tuotanto (Pérez-

Fortez et al. 2016). Chua et al. (2019) mukaan muurahaishapon tuotanto ilman 

hiilimonoksidin tuotantoa kuluttaa 17 450 MJ lämpöä per tuotettu muurahaishappotonni. 

Pérez-Fortez et al. (2016) kuvailema prosessi kuluttaa 4,07 MWh sähköä ja noin 10 GJ 

lämpöä per tuotettu muurahaishappotonni. Sähkönkulutukseen sisältyy kaasujen 

kompressointi, pumppaus ja elektrolyysi. Muurahaishapon syntetisointireaktio on 

kuvailtu reaktiokaavassa (7): 

CO2 + H2  HCOOH  (7) 

2.3 Hiilidioksidin talteenotto 

Hiilidioksidia syntyy runsaita määriä sivuvirtoina eri teollisuuden aloilla. Hiilidioksidi on 

mahdollista kerätä talteen näistä sivuvirroista, käytettäväksi raaka-aineena PtX-
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prosesseissa. Hiilidioksidin talteenottoon käytettävä menetelmä riippuu syötteenä olevan 

kaasuseoksen osapaineesta, olosuhteista ja koostumuksesta. Talteenottomenetelmiä on 

olemassa useita ja esimerkiksi adsorptiota, absorptiota, membraanierotusta, biologis ia 

prosesseja ja kryogeenisia prosesseja voidaan käyttää hiilidioksidin talteenottoon 

(Koytsoumpa et al. 2018). 

Yksi hiilidioksidin talteenottoon sopiva lähde on voimalaitosten palamisprosesse ista 

syntyvä savukaasu. Ilmakehään vapautuva hiilidioksidi on mahdollista ottaa talteen 

savukaasuista absorboimalla hiilidioksidi amiiniliuokseen. Amiiniabsorptio on käytössä 

oleva teknologia ja sen nykyisellä kehitysasteella savukaasun sisältämästä hiilidioksid ista 

voidaan saada jopa 90 % talteen. Hiilidioksidin talteenottoon energiantuotannon 

palamisprosesseista tarvitaan noin 2,6 GJ per tonni CO2 (Koytsoumpa et al. 2018). 

2.4 Biokaasun jalostus 

Biokaasu on anaerobisen käymisen tuloksena syntyvä kaasuseos, joka koostuu pääosin 

metaanista ja hiilidioksidista. Biokaasu jalostetaan, jotta sille saataisiin mahdollisimman 

samanlaiset ominaisuudet kuin maakaasulla, eli biokaasun metaanipitoisuus pyritään 

saamaan mahdollisimman korkeaksi. Tämä voidaan saavuttaa joko erottamalla 

hiilidioksidi metaanista tai muuttamalla hiilidioksidi metaaniksi. (Angelidaki et al. 2019)  

Esimerkiksi biokaasulaitoksen hiilidioksidivirta synnyttää mahdollisuuden ns. ”ex situ-

metanoinnille”, missä biokaasun puhdistusprosessissa syntyvä hiilidioksidivirta ohjataan 

erilliseen reaktoriin, missä se muutetaan metaaniksi elektrolyysillä tuotetun vedyn 

kanssa. Ex situ-metanointi on mahdollista tehdä kemiallisella metanoinnilla tai 

biologisella metanoinnilla (Angelidaki et al. 2019). Biologisessa ex situ-metanoinnissa 

biokaasu on myös mahdollista syöttää sellaisenaan metanointireaktoriin, jolloin 

hiilidioksidin erotusprosessia ei tarvita (Muhammad et al. 2021). 

Biokaasun sisältämä hiilidioksidi voitaisiin metanoida myös ns. ”in situ-metanoinnil la”, 

missä hiilidioksidi muutetaan metaaniksi itse biokaasureaktorissa. Tämä tapahtuu 

syöttämällä vetyä suoraan biokaasureaktoriin, missä kemoautotrofiset organismit 



10 

 

 

käyttävät syötettyä vetyä ja hiilidioksidia aineenvaihdunnassaan ja tuottavat niistä 

metaania. Tästä kuitenkin seuraa pH tason nousu (~8,0  8,3) (Luo et al. 2011), mikä 

haittaa biokaasun tuotantoa (Angelidaki et al. 2019). 

Kolmantena vaihtoehtona biokaasun tuotannosta syntyvän hiilidioksidin metanoinnil le 

on käyttää ex situ- ja in situ-metanointia yhdessä, eräänlaisena hybridivaihtoehtona. 

Vetyä voidaan syöttää biokaasureaktoriin, nostaen biokaasun metaanipitoisuutta 10–20 

%:lla ilman, että reaktorin pH nousee liikaa. Tämän jälkeen hiilidioksidi erotetaan 

biokaasusta ja syötetään erilliseen metanointireaktoriin vedyn kanssa (Angelidaki et al. 

2019). 
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3 LAANILAN TEOLLISUUSALUEEN TOIMINNAT 

Tässä luvussa esitellään Laanilan teollisuusalueen tälle työlle tärkeimmät toimijat: Air 

Liquide Finland Oy, Eastman Chemical Company, Kemira Oyj, Oulun Energia Oy sekä 

Gasum Oy. Yritysten toiminta ja tuotantoprosessien perustiedot, kuten käytetyt raaka-

aineet ja niiden määrät, käytetyt reaktiot ja energiankulutus käydään läpi yleisellä tasolla. 

3.1 Air Liquide Finland Oy 

Air Liquide Finland Oy toimittaa teollisuudessa ja sairaanhoidossa käytettäviä kaasuja, 

sekä niihin liittyvää tekniikkaa ja palveluita. Yrityksen toiminta Laanilassa alkoi ensin 

Kemiran sisäisenä liiketoimintayksikkönä eriytyen myöhemmin omaksi yritykseksi ja 

lopulta siirtyen Air Liquiden omistukseen (Air Liquide 2021). 

Ilmakaasulaitoksella tislataan ilman kaasuja nestemäiseen muotoon viisivaiheisessa 

prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa prosessiin menevä ilma puhdistetaan pölystä 

suodattimen avulla. Toisessa vaiheessa suodatettu ilma paineistetaan noin 6 baarin 

paineeseen. Kolmannessa vaiheessa paineistettu ilma puhdistetaan vedestä sekä 

hiilidioksidista, jotta ne eivät muodostaisi jäätä prosessin neljännessä vaiheessa, jossa 

ilma jäähdytetään -173 °C:een. Prosessiin viimeinen vaihe on ilmatislaus, missä käytetään 

kahta tislauskolonnia. Typpi erottuu ensimmäisessä kolonnissa, joka toimii noin 6 baarin 

paineessa. Seuraavassa kolonnissa, joka toimii noin 1,4 baarin paineessa, happi erottuu 

omaksi virrakseen (Air Liquide 2018). Ilmakaasulaitosten tuotantoprosessi kuluttaa 

sähköä noin 0,35 kWh per tuotettu happinormaalikuutiometri (Beysel 2009). 

Laanilan ilmakaasulaitos käyttää raaka-aineinaan ilmaa, sähköä ja höyryä (35 bar) sekä 

jokivettä jäähdytykseen. Laitos tuottaa happea ja typpeä Kemiran ja Eastmanin laitosten 

käyttöön. Air Liquide myös nesteyttää happea, typpeä ja argonia myyntiin (Sami Rajala, 

henkilökohtainen tiedonanto, 14.6.2021). 
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3.2 Eastman Chemical Company 

Eastman on kemianteollisuuden yritys, joka tuottaa erilaisia tuotteita asiakkailleen yli 

sadassa maassa. (Eastman 2021a). Yrityksellä on Oulussa Kemiran vuonna 1952 

perustama tehdas, joka on ostettu Kemiralta vuonna 2014. Tehtaan päätuotteet ovat 

muurahaishappo ja formamidi (Eastman 2021b). 

Eastmanin Oulun tehdas tuottaa synteesikaasua (CO + H2), josta vety menee Kemiran 

käyttöön ja hiilimonoksidi Eastmanin omaan käyttöön muurahaishapon raaka-aineeksi. 

Synteesikaasu valmistetaan maakaasun kaasutusprosessilla, joka käyttää normaaliajossa 

3–4 t/h nesteytettyä maakaasua ja 3 500–4 500 Nm3/h happea. Prosessi vaatii myös 0,5–

1,5 t/h vettä (Lauri Määttä, henkilökohtainen tiedonanto 14.7.2021). 

Muurahaishappotehtaiden tuotantoprosessit ovat suljettuja, joten niistä ei synny 

normaalitoiminnan aikana poistovesiä (Kemira Chemicals 2018b). Maakaasun 

kaasutusprosessissa tapahtuva osittaishapetusreaktio on kuvattu reaktiokaavassa (8) (Ma 

et al. 2019): 

CH4 + ½ O2  2 H2 + CO  (8) 

Kaasutusprosessin lopputuotteiden määrään vaikuttaa myös vesikaasun siirtoreaktio, joka 

on esitetty reaktiokaavassa (3) (Higman & van der Burgt 2008): 

CO + H2O ↔ H2 + CO2  (3) 

Higman & van der Burgt (2008) ovat maininneet, että maakaasun kaasutusprosessin 

tuottaman synteesikaasun H2/CO suhde on 1,76. 

3.3 Kemira Oyj 

Kemira Oyj valmistaa kemikaaliratkaisuja teollisuudenaloille, jotka käyttävät runsaasti 

vettä. Kemiran Oulun tehdas Laanilassa valmistaa vetyperoksidia sekä peretikkahappoa 

(Kemira 2021). 
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Vetyperoksidi valmistetaan kahdessa tehtaassa, joiden lopputuotteita ovat vetyperoksid i 

(vahvuuksissa 50, 60 ja 70 %) sekä peretikkahappo, jota valmistetaan vetyperoksid in 

jatkojalosteena. Tuotteiden pääasiallinen käyttäjä on metsäteollisuus (Mikko Pöntinen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 28.6.2021). 

Kemiran tehtaat käyttävät raaka-aineinaan vetyä, happea ja vettä sekä myös lämpöä 

teollisuushöyryn muodossa. Vetyperoksidin tuotantoprosessi käyttää noin 680 Nm3/h 

vetyä ja 670 Nm3/h happea per tuotettu vetyperoksiditonni. Vuonna 2020 Kemiran 

Laanilan tehtaat käyttivät noin 51 160 000 Nm3 vetyä ja noin 34 880 000 Nm3 happea 

(Mikko Pöntinen, henkilökohtainen tiedonanto, 28.6.2021). Ero prosessin 

ominaishapentarpeen ja käytetyn hapen määrän välillä johtuu siitä, että Kemira täyttää 

osan hapentarpeestaan ilmalla, jolloin käytetty hapen määrä jää pienemmäksi kuin 

prosessin ominaistarve. Todellisuudessa Kemiran tehtaat voisivat käyttää 

ainemäärällisesti saman verran happea kuin vetyäkin (Mikko Pöntinen, henkilökohta inen 

tiedonanto, 26.8.2021). Kemiran tuotantoprosessi käytti vuonna 2017 noin 34 GWh 

sähköä, 73 GWh lämpöä, josta poistui noin 16 GWh lauhteena. Kemiran vuoden 2017 

vetyperoksidin tuotantomäärä oli 78 348 t (Kemira Chemicals 2018a). Kemiran tehtaiden 

käyttämän vedyn tuottaa alueella toimiva Eastman ja hapen tuottaa Air Liquiden 

ilmakaasutehdas (Mikko Pöntinen, henkilökohtainen tiedonanto, 28.6.2021). 

Vetyperoksidin valmistuksessa käytetään antrakinonimenetelmää, missä orgaanisista 

ainesosista koostuva työliuos kiertää prosessissa, joka koostuu hydraus-, hapetus-, uutto-  

sekä kuivausvaiheista. Työliuos siis palaa takaisin hydrausvaiheeseen uutto- ja 

kuivausvaiheen jälkeen (Mikko Pöntinen, henkilökohtainen tiedonanto, 28.6.2021). 

Peretikkahappo valmistetaan käyttämällä tasapainoliuosta, joka koostuu peretikkahapon 

raaka-aineista, etikkahaposta sekä vetyperoksidista ja lisäksi reaktiota edistävästä 

katalyytista. Peretikkahappo tislataan tasapainoliuoksesta jatkuvatoimisesti toimivassa 

tislauskolonnissa (Mikko Pöntinen, henkilökohtainen tiedonanto, 28.6.2021). 
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3.4 Oulun Energia Oy 

Oulun Energia Oy on energiayritys, joka tuottaa energiaa sekä lämpö- ja 

sähköverkkopalveluita asiakkailleen (Oulun Energia 2021a). Oulun Energialla on 

Laanilan teollisuuspuistossa kaksi laitosta: biovoimalaitos sekä ekovoimalaitos. 

Biovoimalaitos valmistui vuonna 2020 ja se tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja 

prosessihöyryä. Prosessihöyry käytetään Laanilan alueen teollisuudessa. Oulun Energian 

biovoimalaitos käyttää energianlähteenään 70 % puuta ja loput 30 % on 

kierrätyspolttoainetta sekä laitoksen käytön alkuvaiheessa turvetta. Turve tulee 

poistumaan käytöstä tulevaisuudessa laitoksen energianlähteenä. Ekovoimala itos 

valmistui vuonna 2012 ja se käyttää energianlähteenään kierrätykseen kelpaamatonta 

jätettä. Se tuottaa myös kaukolämpöä sekä prosessihöyryä, joka käytetään Laanilan 

alueen teollisuudessa. Ekovoimalaitos vähentää kaatopaikkojen kuormitusta sekä 

kaatopaikoilta vapautuvien kasvihuonekaasujen määrää (Oulun Energia 2021b). 

Oulun Energian ekovoimalaitos tuottaa vuodessa noin 130 000 t hiilidioksidia. Tästä 

fossiilisen hiilidioksidin osuus on noin 50 % ja loput 50 % tulee biopolttoaineista. 

Laanilan toinen voimalaitos, biovoimalaitos, ei ole ollut vielä kokonaista vuotta 

toiminnassa, joten sen vuosittaiset hiilidioksidipäästöt arvioitu tässä työssä. Tähän 

arviointiin on käytetty vuoden 2021 alkuvuoden toteutuneita päästöjä, jotka olivat tammi-

huhtikuussa 218 593 t CO2 (Eila Latola, henkilökohtainen tiedonanto, 1.6.2021). 

3.4.1 Biokaasulaitoshankesuunnittelu 

Oulun Energia Oy suunnittelee yhdessä Gasum Oy:n kanssa biokaasulaitoksen 

rakentamista ekovoimalaitoksen yhteyteen. Gasum Oy on pohjoismainen energiayhtiö ja 

kaasualan sekä energiamarkkinoiden asiantuntija. Se tuottaa biokaasua biohajoavista 

jätejakeista ja toimittaa nesteytettyä maakaasua Pohjoismaissa merenkulun, teollisuuden 

ja raskaan liikenteen käyttöön (Gasum, 2021). 

Yritysten suunnittelema laitoksen tavoite on tuottaa biokaasua, joka on anaerobisen 

mädätyksen tuote ja koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Laitoksen tuottama 

biokaasu olisi 58 % metaania ja loput 42 % hiilidioksidia. Raaka-aineena 
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kuivamädätysprosessissa on tarkoitus käyttää yhdyskuntajätteen seulonnasta saatavaa 

alitetta (<60 mm) (Oulun Energia 2021c). 

Biokaasulaitokseen kuuluisi myös nesteytyslaitteisto, jossa nesteytettäisiin Laanilan 

biokaasulaitoksen biometaanin lisäksi myös Ruskon biokaasulaitoksen tuottama 

biometaani. Jo käytössä oleva Ruskon biokaasulaitos tuottaa noin 3700 t/a hiilidioksid i-

sivuvirran, jonka puhtausaste on yli >95 %. Myös suunnitellulla Laanilan 

biokaasulaitoksella hiilidioksidi erotettaisiin biokaasusta, jolloin syntyisi 3 024 927 

Nm3/a hiilidioksidi sivuvirta, jonka puhtausaste olisi >95 % (Oulun Energia 2021d). 
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4 LASKENTAMENETELMÄT 

Tässä kappaleessa esitellään taseiden laskutapa ja kaavat sekä laskuissa käytettävät 

vakiot. Jokaiselle taseella on määritelty tavoite, esim. raaka-ainetarpeen tyydyttäminen 

tai sivuvirran käyttö raaka-aineena uudelle lopputuotteelle. Jokaisen 

taselaskentakappaleen loppuun on koottu taulukko, missä esitellään taseen 

lopputuotteiden määrät yleisimmissä yksiköissä, sekä arvio taseessa käytetyn prosessin 

energiantarpeesta. Laskuissa käytetyt kaavat on esitelty liitteessä 1. 

Hyötysuhde tarkoittaa tässä työssä sitä osuutta konversioprosessiin syötetyn raaka-aineen 

energiasisällöstä, joka saadaan varastoitua lopputuotteeseen. Elektrolyysin hyötysuhde 

on siis tuotetun vedyn energiasisällön suhde elektrolyysiin käytetyn sähkön 

energiamäärään. Metanoinnin hyötysuhde on tuotetun metaanin energiasisällön suhde 

prosessiin syötetyn vedyn energiasisältöön nähden. 

Vedyn tuotannolle lasketaan elektrolyysiin tarvittava energiamäärä kaikille kolmelle 

elektrolyysiteknologia-vaihtoehdolle. Laskuissa käytetään seuraavia hyötysuhteita: AEL 

60-80 %, PEM 80 % ja SOEC 100 % (Grigoriev et al. 2020). Elektrolyysiteknologio iden 

energiatarpeiden perusteella arvioidaan myös tarvittavan laitteiston kokoa. Kunkin 

elektrolyysimuodon arvioitu energiantarve jaetaan 8000 tunnilla (vuoden 

kokonaiskäyttöaika on 8760 h), mikä vastaa noin 11 kuukauden vuositta ista 

käynnissäoloaikaa, jolloin saadaan arvio karkea arvio tarvittavan elektrolyysilaitteiston 

tehosta. 11 kuukauden vuosittaisessa käyttöajassa oletetaan, että 1 kuukausi vuodesta 

laitos ei ole käynnissä huoltojen tai käyttökatkosten takia. 

Katalyyttisen metanoinnin hyötysuhde () vaihtelee välillä 77–83 % ja biologisen 

metanoinnin välillä 77–80 % (Hidalgo & Martín-Marroquín 2020). Tämän työn laskuissa 

metanoinnin hyötysuhteena käytetään 80 %, jolloin saadut tulokset kuvais ivat 

molempia metanointitapoja mahdollisimman tarkoin. 

Myös elektrolyysistä sivutuotteena syntyvän hapen määrä lasketaan käyttäen 

elektrolyysin kokonaisreaktion kaavaa (1): 
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H2O  H2 + ½O2  (1) 

mistä nähdään, että muodostuvan hapen ainemäärä (mol) on puolet muodostuvan vedyn 

ainemäärästä. 

Hiilidioksidin metanoinnin reaktiokaavana on käytetty Sabatier-reaktiota, joka on esitetty 

kaavassa (4): 

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O  H0
r = -165,1 kJ/mol (4) 

mistä nähdään, että kaiken hiilidioksidin muuttuessa metaaniksi, muodostuvan metaanin 

ainemäärä on sama kuin kuluneen hiilidioksidin ainemäärä.  

Laskuissa käytettyjen aineiden moolimassat ja teholliset lämpöarvot on esitetty 

taulukossa 1. 

Taulukko 1. Taseissa käsiteltävien aineiden moolimassat ja teholliset lämpöarvot. 

Aine M, Moolimassa [g/mol] e, Tehollinen lämpöarvo 

[J/g] (0 °C, 1 atm) 

Vety 2,01588 120 087 

Metaani 16,04 49 853 

Hiilidioksidi 44,01 - 

Hiilimonoksidi 28,0 10 160 

Happi 31,9988 - 

Muurahaishappo 46,02538 - 

Vetyperoksidi 34,0147 - 
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5 TASEIDEN LASKENTA 

Tässä luvussa muodostetaan työssä tarkasteltavat taseet käyttämällä Laanilan 

teollisuuslaitoksilta ja kirjallisuudesta saatuja tietoja. Sivuvirtoja tarkastellaan raaka-

ainelähteinä konversioprosesseille, joilla voitaisiin tuottaa ympäröivälle teollisuude lle 

raaka-aineita. Taseissa tarkastellaan myös Laanilan teollisuuden vety- ja happitarpeiden 

tyydyttämistä elektrolyysin avulla. Laskuissa käytetyt peruskaavat on koottu liitteelle 1. 

5.1 Hiilidioksidin metanointi 

Ensimmäinen teknologia, jonka käyttöä tarkastellaan, on hiilidioksidin metanointi veden 

elektrolyysillä tuotetun vedyn avulla. Hiilidioksidilähteinä käytetään biokaasulaito sten 

tuotannosta syntyvää hiilidioksidivirtaa, sekä biovoimalaitoksen ja ekovoimalaitoksen 

hiilidioksidipäästöjä. 

5.1.1 Biokaasulaitosten hiilidioksidin metanointi 

Tässä kappaleessa tarkastellaan mahdollisuutta käyttää molempien, Ruskon ja Laanilan, 

biokaasulaitosten hiilidioksidisivuvirrat raaka-aineena PtG-prosessissa, jonka 

lopputuotteena on metaani. Ensin tarkastellaan saatavilla olevan hiilidioksidin määrää, 

jotta voidaan arvioida, kuinka paljon metaania hiilidioksidista voitaisiin syntetisoida. 

Hiilidioksidi 

Ruskon biokaasulaitos tuottaa hiilidioksidia 3 700 t/a ja Laanilan suunnite ltu 

biokaasulaitos tuottaisi 5 900 t/a. Ruskon ja Laanilan biokaasulaitosten yhteenlaske ttu 

vuosittainen hiilidioksidisivuvirta on siis: 

3 700 t/a + 5 900 t/a = 9 600 t/a 
 

Jotta metanoinnin teoreettinen maksimituotto voidaan laskea, täytyy hiilidioksidivirta 

muuttaa ensin massasta ainemääräksi käyttämällä laskukaavaa (L1): 
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n = m / M = 9 600 ∙ 106 g / 44,01 g/mol  (L1) 

= 218 132 243 mol 
 

 

Metaani 

Sabatier-reaktiosta (4) nähdään, että muodostuneen metaanin ainemäärä on sama kuin 

hiilidioksidin ainemäärä, kun oletetaan teoreettinen lähtöaineiden 100 % konversio: 

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O   (4) 
 

n (CH4) = n (CO2) = 218 132 243 mol 
 

Ainemäärä voidaan muuttaa oleellisimpiin suureisiin: massa, tilavuus ja energia. 

Käyttämällä ideaalikaasulakia (L2) voidaan arvioida metaanin määrää 

normaalikuutiometreinä: 

pV = nRT  (L2) 

 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (218 132 243 mol ∙ 8,314 m3 ∙ Pa∙K-1 ∙ mol-1 ∙ 273,15 
K) / 101 325 Pa 

≈ 4 900 000 Nm3 
 

Arvioidaan myös metaanin massa käyttämällä laskukaavaa (L1): 

n = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M = 218 132 243 mol ∙ 16,04 g/mol  

= 3 498 841 178 g 
≈ 3 500 t 

 

Metaanin energiasisältöä arvioidaan käyttämällä laskukaavaa (L4): 

E = m ∙ e = 3 500 t ∙ 49 853 MJ/t  (L4) 
= 174 485 GJ 
≈ 48 GWh 

 

Biokaasulaitosten metanointi tuottaisi siis noin 218 ∙ 106 mol (3 500 t, 4 900 000 Nm3 tai 

48 GWh) metaania. Metanointireaktiossa syntyvä reaktiolämpö arvioidaan käyttämällä 

laskukaavaa (L3): 

Q = n ∙ Hr
0 = 218 132 243 mol ∙ 165,1 kJ/mol (L3) 



20 

 

 

= 36 014 GJ 

≈ 10 GWh 
 

Vety 

Metaanin energiasisällön avulla arvioidaan metanointireaktioon tarvittavaa vedyn 

määrää. Metanointiin tarvittavan vedyn määrä voidaan laskea laskukaavan (L5) avulla. 

Hyötysuhteena käytetään  = 80 %: 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  = 174 485 GJ / 0,8  
= 218 106 GJ 
≈ 61 GWh 

 

Vedyn massa voidaan laskea energiasisällöstä käyttämällä laskukaavaa (L4): 

E = m ∙ e  (L4) 
 m = E / e = 218 106 GJ / 120, 087 GJ/t  

≈ 1 800 t 
 

Vedyn ainemäärä saadaan laskettua massasta ainemääräkaavan (L1) avulla: 

n = m / M = 1 800 000 000 g / 2,01588 g/mol (L1) 
= 892 910 292 mol 

 

Elektrolyysi 

Nyt vedyn tuotantoon kuluvan sähköenergian määrä voidaan laskea jokaiselle 

hyötysuhteelle käyttämällä laskukaavaa (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  
 

Ein ( = 60 %) = 61 GWh / 0,6  
= 102 GWh 

 

Ein ( = 80 %) = 61 GWh / 0,8  
= 76 GWh 
 

Ein ( = 100 %)  
= 61 GWh 



21 

 

 

 

Vedyn tuottaminen alkalielektrolyysillä vaatisi siis noin 76–102 GWh hyötysuhteilla 60-

80 %, membraanielektrolyysillä noin 76 GWh ja kiinteäoksidielektrolyysillä noin 61 

GWh. Jaetaan kaikki energiatarpeet vuosittaisella käyttötuntiarvolla (8000 h), jolloin 

saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta. 

AEL: 102 GWh / 8000 h ≈ 13 MW 

PEM: 76 GWh / 8000 h ≈ 10 MW 

SOEC: 61 GWh / 8000 h ≈ 8 MW 

Happi 

Reaktiokaavasta (1) voidaan todeta, että elektrolyysissä sivutuotteena syntyvän hapen 

ainemäärä on puolet vedyn ainemäärästä: 

H2O  H2 + ½O2  (1) 
 

Aikaisemmin laskettiin, että vedyn ainemäärä on noin 893 ∙ 106 mol, jolloin 

elektrolyysissä syntyvän hapen ainemäärä on: 

n = 892 910 292 mol / 2  

= 446 455 146 mol 
 

ja tämä ainemäärä voidaan muuttaa massaksi ainemääräkaavaa (L1) käyttäen: 

m = n ∙ M = 446 455 146 mol ∙ 31,9988 g/mol (L1) 
= 14 286 028 926 g 

≈ 14 300 t 
 

Käyttämällä ideaalikaasulakia (L2) saadaan hapen määrä normaalikuutiometreinä: 

pV = nRT  (L2) 

 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (446 455 146 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 
K) / 101 325 Pa 

≈ 10 000 000 Nm3 
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Tulokset on koottu taulukkoon 2 ja 3. 

Taulukko 2. Biokaasulaitosten hiilidioksidin metanoinnin tuotanto koottuna ja esitettynä 
eri yksiköissä. 

 Tuotanto 

Aine t Nm3 GWh 

Metaani 3 500 4 900 000 48 

Happi 14 300 10 000 000 - 

Reaktiolämpö - - 10 

 

Taulukko 3. Biokaasulaitosten hiilidioksidin metanoinnin energiantarve ja arvio 
laitteistotehoista 

Sähkö GWh 

Alkalielektrolyysi 76-102 

Polymeerielektrolyysi 76 

Kiinteäoksidielektrolyysi 61 

Laitteistoteho MW 

Alkalielektrolyysi 10-13 

Polymeerielektrolyysi 10 

Kiinteäoksidielektrolyysi 8 

5.1.2 Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi 

Tässä taseessa tarkastellaan mahdollisuutta käyttää Oulun Energian biovoimalaitoksen 

polttoprosessissa syntyvän savukaasun hiilidioksidia raaka-aineena PtG-prosessissa, 

jonka lopputuotteena syntyy metaania. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 2. 

Hiilidioksidi 

Biovoimalaitoksen hiilidioksidipäästöjen arviointiin käytetään vuoden 2021 alkuvuoden 

toteutuneita päästöjä, jotka olivat tammi-huhtikuussa 218 593 t CO2 (Oulun Energia 

2021c). Tästä voidaan laskea kuukaudellinen keskiarvo akk, jonka avulla voidaan arvioida 

vuoden muiden kuukausien päästöjä. Keskiarvo lasketaan laskukaavan (9) mukaan: 

m / nkk = akk  (9) 
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missä m on massa, 

 nkk on kuukausien lukumäärä ja  

 akk on hiilidioksidipäästöjen kuukaudellinen keskiarvo. 

Laskukaavaa (9) käyttäen saadaan keskiarvoksi akk = 54 648,25 t CO2. Koko vuoden 

päästöt voidaan arvioida asettamalla jokaiselle kuukaudelle kerroin, mikä kuvastaa 

biovoimalaitoksen kuormitusastetta tarkasteltavana kuukautena. Jokaisen kuukauden 

kerroin kerrotaan keskiarvolla a, jolloin jokaiselle kuukaudelle saadaan arvio CO2 

päästöistä. Kertoimet ja arviot kuukausittaisista päästöistä on esitelty taulukossa 4. 

 

 

 

Taulukko 4. Kuukausittaiset kertoimet biovoimalaitokset päästölaskuun ja arviot 
kuukausittaisista päästöistä. 

Kuukausi Kerroin Päästöarvio [t] (CO2) 

Tammikuu 1 54 648,25 

Helmikuu 1 54 648,25 

Maaliskuu 1 54 648,25 

Huhtikuu 1 54 648,25 

Toukokuu 0,7 38 253,78 

Kesäkuu 0,7 38 253,78 

Heinäkuu 0,5 27 324,13 

Elokuu 0,5 27 324,13 

Syyskyy 0,7 38 253,78 

Lokakuu 1 54 648,25 

Marraskuu 1 54 648,25 

Joulukuu 1 54 648,25 

Yhteensä  551 947,35 

 550 000 

 

Biovoimalaitoksen voidaan siis arvioida tuottavan vuodessa noin 550 000 t hiilidioksid ia. 

Koska kyseessä on kuluvan vuoden arvio, käytetään 550 000 t arvona laskuissa. 

Hiilidioksidin talteenotolle oletetaan 90 % tehokkuus (Koytsoumpa et al. 2018. Tällöin 
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talteen otetun hiilidioksidin määrä on 495 000 t. Hiilidioksidin massan avulla voidaan 

arvioida hiilidioksidin talteenottoon kuluvaa energiamäärää. Hiilidioks id in 

talteenottoprosessin energiankulutuksena käytetään arvoa 2,6 GJ/t CO2 (Koytsoumpa et 

al. 2018). Tällöin energiaa kuluu noin 358 GWh. 

Jotta voidaan arvioida hiilidioksidin metanoinnin teoreettista tuottoa, täytyy hiilidioks id in 

massa muuttaa ainemääräksi. Kaavalla (L1) hiilidioksidin ainemääräksi saadaan noin 

11 247 ∙ 106 mol. Kaiken hiilidioksidin muuttuessa metaaniksi, on muodostuneen 

metaanin ainemäärä sama kuin hiilidioksidin. 

Metaani 

Metanoinnin teoreettinen tuotto on siis 11 247 ∙ 106 mol metaania, jolloin metaanin 

tilavuudeksi saadaan noin 252 100 000 Nm3 (L2) ja massaksi noin 180 400 t (L1). 

Metaanin energiasisältö voidaan arvioida käyttämällä laskettua massaa ja kaavaa (L4), 

jolloin energiasisällöksi saadaan noin 2 498 GWh. Metanointireaktiossa syntyvän 

reaktiolämmön määräksi saadaan noin 516 GWh (L3). 

Vety 

Metaanin energiasisällön avulla arvioidaan metanointiin tarvittavan vedyn määrää. 

Käyttämällä kaavaa (L5) ja hyötysuhteena 80 %, saadaan vedyn energiasisällöksi noin 

3 123 GWh. Tällöin vedyn massaksi saadaan noin 93 600 t (L4). Vedyn ainemäärä 

lasketaan massasta kaavalla (L1), jolloin ainemääräksi saadaan noin 46 440 ∙ 106 mol. 

Elektrolyysi 

 

Nyt vedyn tuotantoon kuluvan sähköenergian määrä voidaan laskea jokaiselle 

hyötysuhteelle käyttämällä laskukaavaa (L5). Vedyn tuottaminen alkalielektrolyys il lä 

vaatisi noin 3 904–5 205 GWh, membraanielektrolyysillä noin 3 904 GWh ja 

kiinteäoksidielektrolyysillä noin 3 123 GWh. Jaetaan jokainen energiantarve 8 000 h:lla, 

niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta. Tällöin alkalielektrolyysilaitteiston 

kokoluokka olisi noin 488–651 MW, membraanielektrolyysilaitteiston noin 488 MW ja 

kiinteäoksidielektrolyysilaitteston noin 390 MW. 
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Happi 

Reaktiokaavasta (1) voidaan todeta, että elektrolyysissä sivutuotteena syntyvän hapen 

ainemäärä on puolet vedyn ainemäärästä: 

H2O  H2 + ½O2  (1) 
 

jolloin hapen ainemäärä on puolet vedyn ainemäärästä, eli noin 23 220 ∙ 106 mol. Hapen 

massaksi noin 743 000 t (L1) ja tilavuudeksi noin 520 400 000 Nm3 (L2).  

Tulokset on esitetty taulukoissa 5 sekä 6. 

 
Taulukko 5. Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanoinnin tuotanto 

 Tuotanto 

Aine t Nm3 GWh 

Metaani 180 400 252 100 000 2 498 

Happi 743 000 520 400 000 - 

Reaktiolämpö - - 516 

 

Taulukko 6. Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanoinnin energiantarve ja arvio 

laitteistotehoista 

Sähkö GWh 

Alkalielektrolyysi 3 904-5 205 

Polymeerielektrolyysi 3 904 

Kiinteäoksidielektrolyysi 3 123 

CO2 talteenotto 358 

Laitteistoteho MW 

Alkalielektrolyysi 488 – 651 

Polymeerielektrolyysi 488 

Kiinteäoksidielektrolyysi 390 

 

5.1.3 Ekovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi 

Tässä taseessa tarkastellaan mahdollisuutta käyttää Oulun Energian ekovoimalaitoksen 

polttoprosessissa syntyvän savukaasun hiilidioksidia raaka-aineena PtG-prosessissa, 

jonka lopputuotteena syntyy metaania. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 3. 



26 

 

 

Hiilidioksidi 

Oulun Energian ekovoimalaitos tuottaa vuodessa noin 130 000 t hiilidioksidia (Oulun 

Energia 2021c). Hiilidioksidin talteenoton tehokkuuden ollessa 90 % (Koytsoumpa et al. 

2018), talteenotetun hiilidioksidin määrä on 117 000 t. Hiilidioksidin talteenottoprosess in 

energiankulutuksena käytetään arvoa 2,6 GJ/t CO2 (Koytsoumpa et al. 2018), jolloin 

sähköä kuluu noin 85 GWh. Hiilidioksidin ainemäärä saadaan 2 658 ∙ 106 mol (L1). 

 

 

Metaani 

 

Kaiken hiilidioksidin muuttuessa metaaniksi, on muodostuneen metaanin ainemäärä 

sama kuin hiilidioksidin, eli 2 658 ∙ 106 mol. Metaanin tilavuudeksi saadaan noin 

59 600 000 Nm3 (L2) ja kaavaa (L1) käyttäen metaanin massaksi saadaan noin 42 600 t. 

Tämän metaanimäärän energiasisällöksi saadaan noin 591 GWh (L4). Metanoint i 

reaktiossa syntyvä reaktiolämpö arvioidaan käyttämällä kaavaa (L3), mistä saadaan noin 

122 GWh. 

Vety 

Metanointiin tarvittavan vedyn määrä voidaan laskea laskukaavan (L5) avulla. 

Hyötysuhteen ollessa 80 %, tarvitaan metanointiin noin 738 GWh vetyä. Käyttämällä 

kaavaa (L4) ja (L1), vedyn massaksi saadaan noin 22 100 t ja ainemääräksi 10 977 ∙ 106 

mol. 

Elektrolyysi 

Arvioidaan elektrolyysin energiantarvetta kaavalla (L5). Vedyn tuottaminen 

alkalielektrolyysillä vaatisi noin 923–1 230 GWh, membraanielektrolyysillä noin 923 

GWh ja kiinteäoksidielektrolyysillä noin 738 GWh. Jaetaan kaikki energiatarpeet 8000 

h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta. Tällöin alkalielektrolyysilaitteiston 
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kokoluokka olisi noin 115–154 MW, membraanielektrolyysilaitteiston noin 115 MW ja 

kiinteäoksidielektrolyysilaitteston noin 92 MW. 

Happi 

Reaktiokaavasta (1): 

H2O  H2 + ½O2  (1) 
 

 

voidaan todeta, että elektrolyysissä sivutuotteena syntyvän hapen ainemäärä on puolet 

vedyn ainemäärästä, eli 5 488 ∙ 106 mol. Kaavaa (L1) ja (L2) käyttämällä hapen massaksi 

saadaan noin 175 600 t ja tilavuudeksi noin 123 000 000 Nm3. Tulokset on esitelty 

taulukoissa 7 sekä 8. 

Taulukko 7. Ekovoimalaitoksen hiilidioksidin metanoinnin tuotanto, energiantarve ja 
laitteistoteho 

 Tuotanto 

Aine t Nm3 GWh 

Metaani 42 600 59 600 000 591 

Happi 175 600 123 000 000 - 

Reaktiolämpö - - 122 

 

Taulukko 8. Ekovoimalaitoksen hiilidioksidin metanoinnin energiantarve ja arvio 
laitteistotehoista 

Sähkö GWh 

Alkalielektrolyysi 923 – 1 230 

Polymeerielektrolyysi 923 

Kiinteäoksidielektrolyysi 738 

CO2 talteenotto 85 

Laitteistoteho MW 

Alkalielektrolyysi 115-154 

Polymeerielektrolyysi 115 

Kiinteäoksidielektrolyysi 92 
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5.2 Eastmanin ja Kemiran raaka-ainetarpeet 

Tässä luvussa tarkastellaan vaihtoehtoisia tapoja tuottaa vetyä, happea ja hiilimonoks id ia 

Eastmanin ja Kemiran tarpeisiin. Myös vaihtoehtoista tapaa tuottaa muurahaishappoa 

tarkastellaan Eastmanin nykyisen tuotantomuodon korvaajana. Ensiksi muodostetaan 

arvio Eastmanin ja Kemiran tuotantoprosessien raaka-ainetarpeista, tuotantomääristä ja 

energiankulutuksesta. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 4. 

Kemiran Laanilan tehtaat käyttivät vuonna 2020 noin 51 160 000 Nm3 vetyä ja noin 34 

880 000 Nm3 happea. Vedyn ainemääräksi saadaan 2 283 ∙ 106 mol ja hapen ainemääräks i 

1 556 ∙ 106 mol (L2). Kemiran pystyessä nostamaan hapenkäyttönsä vedyn kanssa 

ainemäärällisesti samalle tasolle, lasketaan myös Kemiralle hapenkäytön maksimi. 

Ainemäärä ja tilavuus ovat maksimissa samat kuin vedyn. Koska Kemiran vedyn tuottaa 

Eastman, kaasuttamalla maakaasua, on Eastmanin hiilimonoksidin kulutus vuodelle 2020 

suoraan kytköksissä Kemiran käyttämään vedyn määrään. Kun vety tuotetaan 

kaasuttamalla maakaasua, tuotetun synteesikaasun H2/CO suhde on 1,76 (Higman & van 

der Burgt 2008). Tällöin Kemiran käyttämän vetymäärän perusteella voidaan 

hiilimonoksidin ainemäärän arvioida olevan 1 297 ∙ 106 mol. Vedyn massaksi saadaan 

noin 4 600 t, hapen massaksi noin 49 800 t, maksimi hapen massaksi noin 73 000 t ja 

hiilimonoksidin massaksi noin 36 300 t. Lasketaan vielä lopuksi hiilimonoksidin tilavuus 

kaavalla (L2), jolloin tulokseksi saadaan 29 070 000 Nm3 Kaasutus vaatii myös happea 

ja tämän happimäärän arvioimiseen käytetään kaavaa (8) (Ma et al. 2019): 

CH4 + ½ O2  2 H2 + CO  (8) 

Kaavasta (8) nähdään, että happea tarvitaan puolet syntyvän hiilimonoksidin määrästä, 

eli 648 ∙ 106 mol. Hapen tilavuudeksi saadaan noin 14 500 000 Nm3 (L2) ja massaksi 

20 800 t (L1).  

Muurahaishapon tuotanto perinteisellä menetelmällä on kuvattu reaktiokaavoissa (5) ja 

(6) (Pérez-Fortez et al. 2016): 

CO + CH3OH  HCOOCH3  (5) 
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HCOOCH3 + H2O ↔ CH3OH + HCOOH (6) 

Reaktiokaavoista (5) ja (6) näemme, että kun oletetaan lähtöaineiden 100 % konversio 

lopputuotteiksi, muurahaishappoa syntyy samassa suhteessa käytetyn hiilimonoks id in 

ainemäärän kanssa. Eastmanin hiilimonoksidin tarve arvioitiin olevan 1 297 ∙ 106 mol. 

Kun tämä määrä hiilimonoksidia muutetaan reaktiokaavojen (5) ja (6) mukaan 

muurahaishapoksi, on syntyvän muurahaishapon ainemäärä sama kuin käytetyn 

hiilimonoksidin ainemäärä. Muurahaishapon tuotantomäärän voidaan arvioida siis olleen 

1 297 ∙ 106 mol tai 59 700 t (L1) vuonna 2020. 

Muurahaishapon tuotanto kuluttaa perinteisin keinoin 1,55 MWh sähköä ja 19 250 MJ 

lämpöä per tuotettu muurahaishappotonni. Näihin lukuihin sisältyy myös vedyn ja 

hiilimonoksidin tuotannon energiankulutus (Pérez-Fortes et al. 2016). Tällöin 

muurahaishapon tuottamiseen kuluu noin 93 GWh sähköä ja 319 GWh lämpöä. 

Muurahaishapon tuotantoon ilman hiilimonoksidin tuotantoa kuluu 17 450 MJ lämpöä 

per tuotettu muurahaistonni (Chua et al. 2019), jolloin muurahaishapon tuotantoon kuluu 

noin 289 GWh lämpöä. 

Oletetaan, että kaikki Kemiran käyttämä vety saadaan muutettua vetyperoksidiksi, jolloin 

tuotetun vetyperoksidin ainemäärä olisi siis sama kuin käytetyn vedyn, eli 2 283 ∙ 106 mol 

eli 77 600 t vetyä. Kemiran tehtaiden energiankulutusten voidaan arvioida olevan sama 

kuin vuonna 2017, sillä arvioitu vetyperoksidin tuotanto on hyvin lähellä vuoden 2017 

tuotantoa (78 348 t).  

Ilmakaasutehtaan hapentuotannon energiankulutus on 0,35 kWh/Nm3 (Beysel 2009). 

Kemiran ja Eastmanin hapentarpeet yhdessä ovat 49 380 000 Nm3 ja tämän happimäärän 

tuottamiseen ilmakaasutehtaalla menee noin 17 GWh. Arviot Eastmanin ja Kemiran 

raaka-ainetarpeista on esitelty taulukossa 6 ja arvio tuotannon energiantarpeista on 

esitelty taulukoissa 9 sekä 10. 
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Taulukko 9. Arvio Eastmanin ja Kemiran raaka-ainetarpeista ja lopputuotteista 

tuotannon nykymuodossa. 

 Tarve 

Aine t Nm3 

Vety 4 600 51 160 000 

Happi Kemiralle 
(nykyinen) 

49 800 34 880 000 

Happi Kemiralle 

(max) 

73 000 51 160 000 

Happi Eastmanille 20 800 14 500 000 

Hiilimonoksidi 36 300 29 070 000 

 Tuotanto 

Muurahaishappo 59 700 - 

Vetyperoksidi 77 600 - 

 

Taulukko 10.  Arvio Eastmanin, Kemiran ja Air Liquiden energiantarpeista tuotannon 
nykymuodossa. 

 Sähkö (GWh) Lämpö (GWh) 

Eastman CO 
tuotannolla 

93 319 

Eastman ilman 
CO tuotantoa 

- 289 

Kemira 34 73 

Air Liquide 17 - 

Yhteensä 144 392 

 

5.2.1 Veden ja biokaasulaitosten hiilidioksidin yhtäaikainen elektrolyysi 

Tässä taseessa tarkastellaan skenaariota missä maakaasun kaasutusprosessi korvataan 

vaihtoehtoisella tavalla tuottaa synteesikaasua, veden ja hiilidioksidin yhtäaikaise l la 

elektrolyysillä. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 5. 

Veden ja hiilidioksidin yhtäaikaisen elektrolyysin kokonaisreaktio on kuvattuna kaavassa 

(2) (Wang et al. 2017): 
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nCO2 + mH2O → nCO + mH2 + (m+n)/2 O2 (2) 

Tasapainotetaan kaava (2) niin, että se tyydyttää Kemiran ja Eastmanin raaka-ainetarpeet 

mahdollisimman hyvin. Eastmanin synteesikaasun tuotantoprosessi tuottaa 

nykymuodossaan synteesikaasua, jonka H2/CO suhde on 1,76. Tällöin hapen kertoimeksi 

saadaan 1,38. Eastmanin ja Kemiran tuotantoon tasapainotettu reaktiokaava (2) on siis 

muotoa: 

CO2 + 1,76 H2O → CO + 1,76 H2 + 1,38 O2 (2) 

Biokaasulaitosten yhteenlasketun hiilidioksidin ainemäärä on 218 ∙ 106 mol (9 600 t).  

Lähtöaineiden konversion ollessa 39 % (Min et al. 2021) vetyä syntyy 149 725 972 mol, 

hiilimonoksidia 85 ∙ 106 mol ja happea 117 ∙ 106 mol. 

Lasketaan vedyn, hiilimonoksidin sekä hapen massat kaavalla (L1). Tällöin vedyn 

massaksi saadaan noin 300 t, hiilimonoksidin massaksi noin 2 400 t ja hapen massaksi 

noin 3 800 t. Vastaaviksi tilavuuksiksi saadaan vedylle noin 3 400 000 Nm3, hapelle noin 

2 600 000 Nm3 ja hiilimonoksidillenoin 1 900 000 Nm3 (L2). 

Lasketaan kaavalla (L4) syntyneen vedyn ja hiilimonoksidin energiasisältö. Vedyn 

energiasisällöksi saadaan 10 GWh, hiilimonoksidin energiasisällöksi 7 GWh ja vedyn 

sekä hiilimonoksidin yhteisenergiasisällöksi 17 GWh. Elektrolyysiin tarvittavan 

sähköenergian määräksi saadaan 54 %:in hyötysuhteella (Min et al. 2021) noin 31 GWh 

(L5).  Tulokset on koottu taulukkoon 11. 
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Taulukko 11. Biokaasulaitosten hiilidioksidin ja veden yhtäaikaisen elektrolyysin 

tuotanto verrattuna Eastmanin ja Kemiran raaka-ainetarpeisiin, sekä elektrolyysin 
sähköntarve. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Vety 300 

3 400 000 

4 600 

51 160 000 

-3 800 

-42 560 000 

t 

Nm3 

Happi 3 800 
2 600 000 

49 800 
34 880 000 

-40 200 
-29 980 000 

t 
Nm3 

Hiilimonoksidi 2 400  

1 900 000 

36 300 

29 070 000 

-30 200 

-22 370 000 

t 

Nm3 

Sähkö     

Elektrolyysi - 31 -31 GWh 

 

 

5.2.2 Kemiran ja Eastmanin nykyisten raaka-ainetarpeiden tyydyttäminen veden ja 

voimalaitosten hiilidioksidin yhtäaikaisella elektrolyysillä 

Tarkastellaan, kuinka paljon voimalaitosten hiilidioksidia pitäisi kaapata, että kaikki 

synteesikaasutarpeet saataisiin tyydytettyä. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 6. 

Tasapainotetusta reaktiokaavasta (2) nähdään, että hiilidioksidia tarvitaan 

ainemäärällisesti saman verran Eastmanin käyttämän hiilimonoksidin kanssa, eli 1 297 ∙ 

106 mol. Yhtäaikaisen elektrolyysin lähtöaineiden konversion on 39 %, jolloin tarvittavan 

hiilidioksidin todelliseksi määräksi saadaan 3 326 ∙ 106 mol. Kaavalla (L1) laskettuna 

tämän hiilidioksidi ainemäärän massa on noin 146 400 t. Hiilidioksidin talteenotto 

kuluttaa sähköä 2,6 GJ/tCO2 (Koytsoumpa et al. 2018), jolloin hiilidioksidin talteenotto 

vie noin 106 GWh energiaa (L4). Mikäli biokaasulaitosten hiilidioksidivirrat käytettäis iin 

hyväksi, jäisi voimalaitoksilta talteenotettavaksi 3 107 ∙ 106 mol hiilidioksidia.  Tämän 

hiilidioksidi ainemäärän massaksi saadaan noin 136 800 t (L1), jonka talteenottamiseen 

kuluu noin 100 GWh (L4). 

Tasapainotetun reaktiokaavan (2) mukaan vetyä syntyy 1,76 kertainen määrä 

hiilimonoksidiin nähden, ja happea 1,38 kertainen määrä hiilimonoksidiin nähden. 

Hiilimonoksidin ainemäärä on 1 297 ∙ 106 mol, jolloin vedyn ainemääräksi saadaan 
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2 283 ∙ 106 mol ja hapen ainemääräksi 1 790 ∙ 106 mol. Vedyn massaksi saadaan noin 

4600 t, hapen massaksi noin 57 300 t ja hiilimonoksidin massaksi noin 36 300 t (L1). 

Muutetaan vedyn, hapen ja hiilimonoksidin ainemäärät tilavuudeksi kaavalla (L2). 

Tällöin vedyn tilavuudeksi saadaan noin 51 160 000 Nm3, hapen tilavuudeksi noin 

40 100 000 Nm3 ja hiilimonoksidin tilavuudeksi noin 29 100 000 Nm3.  

Kaavaa (L4) käyttämällä vedyn energiasisällöksi saadaan noin 153 GWh ja 

hiilimonoksidin energiasisällöksi noin 102 GWh. Elektrolyysiin tarvittavan 

sähköenergian määräksi saadaan 54 %:in hyötysuhteella (Min et al. 2021) noin 472 GWh 

(L5). Tulokset on koottu taulukkoon 12. 

Taulukko 12. Kemiran ja Eastmanin raaka-ainetarpeiden tyydyttäminen veden ja 
hiilidioksidin yhtäaikaisella elektrolyysillä. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Vety 4 600 

51 160 000 

4 600 

51 160 000 

0 

0 

t 

Nm3 

Happi 57 300 
40 100 000 

49 800 
34 880 000 

7 500 
5 220 000 

t 
Nm3 

Hiilimonoksidi 36 300 

29 070 000 

36 300 

29 070 000 

0 

0 

t 

Nm3 

Sähkö     

Elektrolyysi - 472 -472 GWh 

CO2 talteenotto 
ilman biok. 

- 106 -106 GWh 

CO2 talteenotto 

+ biok. 

- 100 -100 GWh 

 

5.2.3 Biokaasulaitosten hiilidioksidin syntetisointi suoraan muurahaishapoksi 

Tarkastellaan vaihtoehtoista valmistustapaa muurahaishapolle, missä muurahaishappo 

syntetisoidaan suoraan elektrolyysillä tuotetusta vedystä ja Laanilan teollisuudesta 

saatavilla olevasta hiilidioksidista. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 7. 

Pérez-Fortez et al. (2016) mukaan reaktiokaavaa (7) käyttävä prosessi pystyy 

muuntamaan 63 % syötetystä vedystä ja 98 % syötetystä hiilidioksid ista 

muurahaishapoksi: 
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CO2 + H2  HCOOH  (7) 

Biokaasulaitoksilta on saatavilla 218 ∙ 106 mol hiilidioksidia ja kun tästä ainemäärästä 

saadaan 98 % muutettua muurahaishapoksi, syntyvän muurahaishapon ainemäärä on 

214 ∙ 106 mol, joka vastaa noin 9 800 t muurahaishappoa. Muurahaishapon 

syntetisointiprosessi kuluttaa 4,07 MWh sähköä per tuotettu muurahaishappotonni ja 

10,03 MJ per tuotettu muurahaishappokilogramma (Pérez-Fortez et al. 2016), jolloin 

9 800 t muurahaishappoa valmistukseen kuluisi noin 40 GWh sähköä ja 27 GWh lämpöä.  

Pérez-Fortez et al.:n (2016) kuvaama prosessi käyttää vedyn tuotantoon veden 

elektrolyysiä, jolloin sivutuotteena syntyy myös happea. Jotta voidaan arvioida 

elektrolyysissä sivutuotteena syntyvän hapen määrä, täytyy ensin arvioida prosessiin 

tarvittava vedyn määrä. Prosessi pystyy muuttamaan 63 % syötetystä vedystä 

muurahaishapoksi (Pérez-Fortez et al. 2016) Tällöin vetyä tarvittaisiin 339 ∙ 106 mol. 

Veden elektrolyysin kokonaisreaktiokaavasta (3) nähdään, että elektrolyysissä syntyy 

sivutuotteena happea puolet syntyvän vedyn ainemäärästä: 

H2O  H2 + ½O2  (3) 
 

Täten sivutuotteena syntyvän hapen ainemäärä on puolet vedyn ainemäärästä, eli 170 ∙ 

106 mol. Kaavalla (L1) laskettuna tämä ainemäärä vastaa noin 5 400 t happea, jonka 

tilavuudeksi saadaan noin 3 800 000 Nm3 (L2). Tulokset on koottu taulukkoon 13. 

Taulukko 13. Biokaasulaitosten hiilidioksidin syntetisointi muurahaishapoksi, tuotanto 

ja energiantarve verrattuna nykyisiin tuotantomääriin. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Muurahaishappo 9 800 59 700 -49 900 t 

Happi 5 400 
3 800 000 

- 
- 

5 400 
3 800 000 

t 
Nm3 

Sähkö     

Eprosessi - 40 -40 GWh 

Lämpö     

Qprosessi - 27 -27 GWh 
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5.2.4 Nykyisen muurahaishapon tuotantomäärän suora syntetisointi hiilidioksidis ta  

Aikaisemmin arvioitiin, että Eastman tuotti 1 297 ∙ 106 mol tai 59 700 t muurahaishappoa 

vuonna 2020. Muurahaishapon syntetisointiprosessi kuluttaa 4,07 MWh sähköä per 

tuotettu muurahaishappotonni ja 10,03 MJ per tuotettu muurahaishappokilogramma 

(Pérez-Fortez et al. 2016), jolloin 59 700 t muurahaishappoa valmistukseen kuluisi noin 

243 GWh sähköä ja 166 GWh lämpöä. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 8. 

Arvioidaan prosessiin tarvittava hiilidioksidin määrä. Pérez-Fortez et al. (2016) mukaan 

reaktiokaavaa (7) käyttävä prosessi pystyy muuntamaan 98 % syötetystä hiilidioksid ista 

muurahaishapoksi: 

CO2 + H2  HCOOH  (7) 
 

Tällöin hiilidioksidia tarvittaisiin 1 323 ∙ 106 mol. Kaavan (L1) avulla laskettuna tämä 

ainemäärä vastaa noin 58 200 t hiilidioksidia. Hiilidioksidin talteenottoon kuluva energia 

on 2,6 GJ per CO2 tonni (Koytsoumpa et al. 2018), jolloin talteenottoon kuluva 

energiamäärä on noin 42 GWh. Mikäli biokaasulaitosten hiilidioksidi hyödynnettäis i in, 

tarvitsisi voimalaitoksien savukaasuista talteenottaa 1 105 ∙ 106 mol hiilidioksidia, jonka 

massa on noin 48 600 t (L1). Tämän hiilidioksidimäärän talteenotto vaatisi noin 35 GWh 

sähköä (L4). 

Arvioidaan prosessiin tarvittavan vedyn ainemäärä. Pérez-Fortez et al. (2016) mukaan 

reaktiokaavaa (7) käyttävä prosessi pystyy muuntamaan 63 % syötetystä vedystä 

muurahaishapoksi. Tällöin tarvittavan vedyn ainemääräksi saadaan 2 059 ∙ 106 mol. 

Veden elektrolyysin kokonaisreaktiokaavasta (3) nähdään, että elektrolyysissä syntyy 

sivutuotteena happea puolet syntyvän vedyn ainemäärästä, eli 1 029 ∙ 106 mol, joka vastaa 

noin 32 900 t happea (L1). Vastaavasti kaavalla (L2) laskettuna hapen tilavuudeks i 

saadaan noin 23 070 000 Nm3. Tulokset on koottu taulukkoon 14. 
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Taulukko 14. Nykyisen muurahaishapon tuotantomäärän tuottaminen suoraan 

syntetisoimalla hiilidioksidista ja vedystä, verrattuna tämänhetkiseen tuotantoon. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Muurahaishap
po 

59 700 59 700 0 t 

Happi 32 900 

23 070 000 

- 

- 

32 900 

23 070 000 

t 

Nm3 

Sähkö     

Eprosessi - 243 -243 GWh 

CO2 talteenotto 
ilman biok. 

- 42 -42 GWh 

CO2 talteenotto 

+ biok. 

- 35 -35 GWh 

Lämpö     

Qprosessi - 166 -166 GWh 

 

5.2.5 Kemiran vedyntarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä 

Kemiran vedyntarve vuonna 2020 oli 2 283 ∙ 106 mol ja hapentarve 1 556 ∙ 106 mol. Vetyä 

ja happea tarvitaan siis noin 3:2 suhteessa. Tämä on ongelmallista, sillä veden elektrolyys i 

tuottaa vetyä ja happea suhteessa 2:1 ainemäärällisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli 

elektrolyysillä tuotettaisiin 2 283 ∙ 106 mol vetyä, syntyisi happea 1 141 ∙ 106 mol, joka 

on massana noin 36 500 t (L1), ja normaalikuutiometreinä 25 580 000 Nm3 (L2). Vedyn 

ainemäärä voidaan muuttaa massaksi kaavalla (L1), jolloin vedyn massaksi saadaan noin 

4 600 t, jonka energiasisältö on noin 153 GWh (L4). Tarkat laskut ovat esitettynä 

liitteessä 9. 

Elektrolyysiin tarvittavaa energiamäärää voidaan arvioida kaavalla (L5). Vedyn 

tuottaminen alkalielektrolyysillä vaatisi noin 192–256 GWh, membraanielektrolyys il lä 

noin 192 GWh ja kiinteäoksidielektrolyysillä noin 153 GWh. Jaetaan kaikki 

energiatarpeet 8000 h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta. Tällöin 

alkalielektrolyysilaitteiston kokoluokka olisi noin 24–32 MW, 

membraanielektrolyysilaitteiston noin 24 MW ja kiinteäoksidielektrolyysilaitteston noin 

19 MW. Tulokset on koottu taulukkoihin 15 ja 16. 
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Taulukko 15. Vedyn ja hapen tuotanto Kemiralle vedyntarpeen mukaan, verrattuna 

nykyiseen tarpeeseen. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Vety 4 600 
51 160 000 

153 

4 600 
51 160 000 

153 

0 
0 

0 

t 
Nm3 

GWh 

Happi 36 500 
25 580 000 

49 800 
34 880 000 

-13 300 
-9 300 000 

t 
Nm3 

 

Taulukko 16. Vedyn ja hapen tuotanto Kemiralle vedyntarpeen mukaan, arvio 
sähköntarpeesta ja laitteistotehoista. 

Sähkö GWh 

Alkalielektrolyysi 192-256 

Polymeerielektrolyysi 192 

Kiinteäoksidielektrolyysi 153 

Laitteistoteho MW 

Alkalielektrolyysi 24-32 

Polymeerielektrolyysi 24 

Kiinteäoksidielektrolyysi 19 

 

5.2.6 Kemiran hapentarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä 

Kemiran hapentarve oli 1 556 ∙ 106 mol vuonna 2020. Kun tämä määrä tuotetaan 

elektrolyysillä, syntyy vetyä 3 113 ∙ 106 mol. Kaavalla (L1) vedyn massaksi saadaan noin 

6 300 t, joka vasta noin 69 800 000 Nm3:iä (L2) Kaavalla (L4) vedyn energiasisällöks i 

saadaan noin 209 GWh. Tarkat laskut ovat esitettynä liitteessä 10. 

Lasketaan elektrolyysiin tarvittava energiamäärä kaikille 

elektrolyysiteknologiavaihtoehdoille kaavalla (L5). Vedyn tuottaminen 

alkalielektrolyysillä vaatisi noin 262–349 GWh, membraanielektrolyysillä noin 262 GWh 

ja kiinteäoksidielektrolyysillä noin 209 GWh. Jaetaan jokainen energiatarve 8000 h:lla, 

niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta. Tällöin alkalielektrolyysilaitteiston 

kokoluokka olisi noin 33–44 MW, membraanielektrolyysilaitteiston noin 33 MW ja 

kiinteäoksidielektrolyysilaitteston noin 26 MW. Tulokset on koottu taulukkoihin 17 ja 

18. 
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Taulukko 17. Vedyn ja hapen tuotanto Kemiralle hapentarpeen mukaan, verrattuna 

nykyiseen tarpeeseen. 

Aine Tuotanto Tarve Erotus Yksikkö 

Vety 6 300 
69 800 000 

209 

4 600 
51 160 000 

153 

1 700 
18 640 000 

56 

t 
Nm3 

GWh 

Happi 49 800 
34 880 000 

49 800 
34 880 000 

0 
0 

t 
Nm3 

 

Taulukko 18. Vedyn ja hapen tuotanto Kemiralle vedyntarpeen mukaan, arvio 
sähköntarpeesta ja laitteistotehoista. 

Sähkö GWh 

Alkalielektrolyysi 262-349 

Polymeerielektrolyysi 262 

Kiinteäoksidielektrolyysi 209 

Laitteistoteho MW 

Alkalielektrolyysi 33-44 

Polymeerielektrolyysi 33 

Kiinteäoksidielektrolyysi 26 
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6 TASEIDEN TARKASTELU 

Tässä luvussa tarkastellaan muodostettujen taseiden tuloksia, niiden etuja ja haittoja, sekä 

mahdollisia esteitä niiden toteutumiselle. Lisäksi kappaleessa tarkastellaan taseiden 

yksittäisen tarkastelun jälkeen mahdollisia yhdistelmiä, joita taseista voidaan muodostaa. 

Näissä yhdistelmissä on pyritty luomaan kokonaisuuksia, jossa mahdollisimman suuri osa 

Laanilan tämän hetken kemikaalien ja tuotteiden tuotannosta ja raaka-ainetarpeista on 

otettu huomioon. Kaikista kiinnostavimmille taseille on tehty tasekuva, josta taseita, 

laskennan tuloksia ja mahdollisia yhdistyskohtia muihin taseisiin voidaan tarkastella 

helpommin. Taseissa ei ole huomioitu vesivirtoja. 

6.1 Nykytilanne 

Kuvaan 1 on muodostettu olemassa olevien aine- ja energiavirtojen taseet kuvaamaan 

Laanilan teollisuutta siltä osin, kuin sitä tässä työssä tarkastellaan. Taseeseen sisältyvät 

Air Liquiden, Kemiran ja Eastmanin työlle oleelliset ainevirrat, sekä arvio näiden kolmen 

yrityksen energiakulutuksesta ja lopputuotteiden määristä. Kuvassa 1 näkyy myös bio- ja 

ekovoimalaitoksien hiilidioksidipäästöt sekä Ruskon- ja Laanilan biokaasulaito sten 

hiilidioksidivirrat. 
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Kuva 1. Työssä tarkasteltava osuus Laanilan teollisuudesta nykytilassaan. 

Air Liquiden, Kemiran ja Eastmanin luoman yhdistelmän arvioidaan kuluttavan noin 144 

GWh sähköä ja 392 GWh lämpöä prosesseissaan. Kemiran energiankulutusta ja lauhteen 

määrää lukuun ottamatta, kaikki luvut perustuvat Kemiran vuoden 2020 vedyn ja hapen 

kulutukseen, kirjallisuuteen sekä stoikiometriaan. Täten lukuja tulisi pitää suuntaa 

antavina, eikä tarkkana kuvauksena todellisuudesta, kun tuotantoprosessien todellis ia 

prosessiolosuhteita ei tunneta.  

6.2 Yksittäinen tarkastelu 

Tässä alaluvussa tarkastellaan taseiden tuloksia, sekä niiden etuja ja haittapuolia. 

6.2.1 Hiilidioksidin metanointi 

Hiilidioksidin metanoinnille laskettiin kolme eri skenaariota. Ensimmäisessä 

skenaariossa biokaasulaitosten biometaanin tuotannosta syntyvä hiilidioksidivirta 

käytetään raaka-aineena synteettisen metaanin tuotannossa. Tämä skenaario on esitelty 

kuvassa 2. 

Voimalaitokset

Air Liquide Air Liquide

Sähkö Ilmakaasutehdas

17 GWh

Kemira CO2 Voimalaitoksilta

Sähkö Kemira 680 000 t

34 GWh Vetyperoksiditehdas

Lämpö O2 H2O2

73 GWh 49 800 t 77 600 t

Eastman H2

Sähkö 4 600 t Lauhde

93 GWh 16 GWh

Lämpö

319 GWh Eastman Lauhde

Yhteensä Maakaasun kaasutus - GWh

Sähkö CH4

144 GWh 20 800 t HCOOH

Lämpö O2 59 700 t

392 GWh 20 800 t

CO2 Biokaasulaitoksilta

Maakaasu 9 600 t

288 GWh Muurahaishappotehdas

CO

36 300 t

Biokaasulaitokset
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Kuva 2. Biokaasulaitosten hiilidioksidin metanointi. 

Biokaasulaitosten hiilidioksidin metanoinnin ilmiselvin etu on se, että hiilidioksidivirta 

syntyy joka tapauksessa, jolloin sitä ei tarvitse erikseen erotella mistään ainevirrasta. 

Tällöin ei tarvita investointeja hiilidioksidin talteenottolaitteistoon. Metanointireaktio sta 

olisi saatavilla myös noin 10 GWh reaktiolämpöä. Metanointiin tarvittavan vedyn 

tuotannosta myös syntyisi noin 14 400 t sivuvirta happea, mikä ei ole riittävä täyttämään 

Kemiran hapentarvetta, joka on noin 49 800 t/a. Kuvassa 7 esitelty tase (laskettu 

kappaleessa 5.2.5), missä Kemiran vedyntarve tyydytetään elektrolyysillä, jolloin 

hapentuotanto jää vajaaksi noin 13 300 t. Niinpä biokaasulaitosten hiilidioks id in 

metanoinnista syntyvä 14 400 t happivirta voitaisiin käyttää kompensoimaan taseen 5.2.5 

happivirtaa. Tällöin Kemiran raaka-ainetarpeet täyttyisivät kokonaan ja samalla 

biokaasulaitosten hiilidioksidi saataisiin kokonaan metanoitua. Toisaalta Eastmanin 

maakaasun kaasutusprosessissa syntyvä vety jäisi tällöin käyttämättä. 

Toisessa ja kolmannessa hiilidioksidin metanointiskenaariossa tarkasteltiin 

mahdollisuutta ottaa talteen ja hyödyntää Oulun Energian molempien voimalaito sten 

savukaasujen hiilidioksidivirrat, jotka käytettäisiin metanoinnin raaka-aineena. 

Skenaariot ovat esitelty kuvissa 3 ja 4. 

Voimalaitokset

Elektrolyysi O2

Sähkö Elektrolyysi 14 400 t

61-102 GWh

Metanointi CH4

H2 3 500 t

1 800 t Reaktiolämpö

Biokaasulaitokset CO2 10 GWh

9 600 t
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Kuva 3. Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi. 

 

Kuva 4. Ekovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi. 

Kuvista 3 ja 4 voidaan nähdä, että voimalaitosten hiilidioksidin potentiaali metaanin 

tuotannolle on huomattava. Potentiaalin hyödyntämisen toteutettavuus ole kuitenkaan 

selvää ja vaatii teknistaloudellista lisätarkastelua. On myös epäselvää oikeuttaako 

hiilidioksidin sitominen metaaniin hiilineutraaliushyvityksille, kun otetaan huomioon 

metaanin lyhyt elinkaari, käytettäessä se esim. polttoaineena. Huomion arvoinen asia on 

myös se, että synteettisellä metaanilla voitaisiin mahdollisesti korvata fossiilisen 

metaanin käyttöä. Tämän mahdollisuuden toteutettavuus vaatii myös syvempää 

jatkotutkimusta. Molempien voimalaitosten metanointitaseet tuottaisivat myös 

huomattavan happivirran. Kumpi tahansa happivirroista olisi jo kokoluokkaa mikä ylittää 

huomattavasti Kemiran hapentarpeen. Happivirtoja voisi mahdollisesti käyttää Air 

Liquiden myynnissä tai Oulun Energian voimalaitosten polttoprosesseissa, mutta näiden 

vaihtoehtojen toteutettavuutta täytyy tarkastella tarkemmin jatkoselvityksissä. 

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto CO2

Hiilidioksidin talteenotto CO2 Biovoimalaitoskelta 55 000 t

Sähkö 550 000 t

358 GWh O2

Elektrolyysi Elektrolyysi 743 000 t

Sähkö

3 123-5 205 GWh

Yhteensä Metanointi CH4

Sähkö H2 180 400 t

3 481-5 563 GWh 93 600 t Reaktiolämpö

CO2 516 GWh

495 000 t

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto CO2

Hiilidioksidin talteenotto CO2 Ekovoimalaitokselta 13 000 t

Sähkö 130 000 t

85 GWh O2

Elektrolyysi Elektrolyysi 175 600 t

Sähkö

738-1 230 GWh

Yhteensä Metanointi CH4

Sähkö H2 42 600 t

823-1 315 GWh 22 100 t Reaktiolämpö

CO2 122 GWh

117 000 t
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6.2.2 Veden ja hiilidioksidin yhtäaikainen elektrolyysi 

Veden ja hiilidioksidin yhtäaikaiselle elektrolyysille muodostettiin kaksi skenaariota. 

Ensimmäisessä skenaariossa tarkasteltiin vaihtoehtoa, missä biokaasulaito sten 

hiilidioksidivirta käytettiin synteesikaasun tuottamiseen. Laskentojen perusteella 

skenaario osoittautui kuitenkin hyvin huonosti tavoitteita toteuttavaksi, sillä tuotetut vety, 

happi ja hiilimonoksidimäärät jäävät hyvin kauas Kemiran ja Eastmanin tarvitsemista 

raaka-ainemääristä. 

Toisessa skenaariossa biokaasulaitosten hiilidioksidivirtaan lisättiin tarpeellinen määrä 

voimalaitoksen savukaasuista talteenotettua hiilidioksidia, jotta Kemiran ja Eastmanin 

raaka-ainetarpeet saataisiin täytettyä. Hiilidioksidin talteenottoon kuluvan sähköenergian 

määrä riippuu siitä, käytetäänkö biokaasulaitosten hiilidioksidivirta hyödyksi, vai 

otetaanko kaikki tarvittava hiilidioksidi voimalaitosten savukaasuista. Skenaario on 

esitelty kuvassa 5. 

 

Kuva 5. Kemiran ja Eastmanin raaka-ainetarpeiden tyydyttäminen veden ja 

hiilidioksidin yhtäaikaisella elektrolyysillä. 

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto

Hiilidioksidin talteenotto Kemira

Sähkö Vetyperoksiditehdas Lauhde

100-106 GWh H2 16 GWh

Kemira 4 600 t

Sähkö O2 H2O2

34 GWh 57 300 t 77 600 t

Lämpö

73 GWh

Elektrolyysi Elektrolyysi

Sähkö CO2

472 GWh 57 100 t

Eastman

Sähkö

- GWh Eastman HCOOH

Lämpö Muurahaishappotehdas 59 700 t

289 GWh CO

Yhteensä 36 300 t Lauhde

Sähkö - GWh

606-612 GWh

Lämpö Biokaasulaitokset

362 GWh
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Kuvasta 5 nähdään, että Kemiran ja Eastmanin raaka-ainetarpeet saataisiin täytettyä 

täysin, mutta tuotannosta jäisi yli noin 5 000 t happivirta. Tämän määrän voisi kuitenkin 

käyttää Kemiran prosessissa, kun otetaan huomioon se, että Kemira voi nostaa 

hapenkäyttönsä ainemäärällisesti vedynkäytön tasolle (Mikko Pöntinen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 26.8.2021). Skenaarion suurin etu on ehdottomasti se, että 

molempien, Kemiran ja Eastmanin, raaka-ainetarpeet saadaan tyydytettyä täysin, samalla 

kun lopputuotteiden nykyiset tuotantotavat pysyvät ennallaan.  

Haittapuolena taseessa on se, että veden ja hiilidioksidin elektrolyysin hyötysuhde on 

alhainen (54 %), mikä johtaa huomattavaan energiantarpeeseen (472 GWh). Eastmanin 

prosessille laskettiin vain lämpöenergian kulutus (289 GWh), koska skenaariossa 

maakaasun kaasutusprosessi poistuu käytöstä, eikä tekijä saanut tietoonsa 

muurahaishapontuotannon sähkönkulutusta irrallaan hiilimonoksidin tuotannosta. 

Kun tunnetut energiankulutukset summataan yhteen, kuluttaa kuvan 5 skenaario 

vähimmillään yhteensä 998 GWh energiaa. Nykytilanteessa, jos maakaasun 

metaanisisältöä tarkastellaan energiana, kuvan 5 skenaario kuluttaa 174 GWh enemmän 

energiaa. Kun otetaan huomioon, että muurahaishapontuotannon sähkönkulutusta ei 

tunneta, on todellinen ero energiankulutuksien välillä vielä suurempi. Kuvan 5 skenaarion 

toteutettavuus on suuremman energiantarpeen takia heikko, mutta eri energiamuotojen 

hintakehitys voi muuttaa tilanteen tulevaisuudessa. Tilanteeseen vaikuttaa myös se, että 

miten maakaasun poistuminen käytöstä fossiilisperäisenä raaka-aineena vaikutta is i 

tuotannon kustannuksiin. Myös veden ja hiilidioksidin yhtäaikaisen elektrolyys in 

teknologinen kehitys tulevaisuudessa voi tehdä kuvan 5 skenaariosta mielekkäämmän, 

mikäli teknologian hyötysuhdetta saadaan parannettua ja täten energiankulutusta 

pienennettyä. 

6.2.3 Muurahaishapon syntetisointi hiilidioksidista ja vedystä 

Myös muurahaishapon syntetisoinnille suoraan hiilidioksidista ja elektrolyys il lä 

tuotetusta vedystä muodostettiin kaksi skenaariota. Ensimmäisessä skenaariossa 

tarkasteltiin vaihtoehtoa, missä biokaasulaitosten hiilidioksidi käytettäis iin 

muurahaishapon raaka-aineena. Tämän tase ei kuitenkaan ole välttämättä 
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toteuttamiskelpoinen, sillä tuotettu muurahaishapon määrä jää huomattavasti vajaaksi 

Eastmanin arvioidusta tuotantomäärästä. 

Toisessa skenaariossa biokaasulaitosten hiilidioksidin lisäksi Laanilan alueen 

voimalaitoksilta otetaan talteen tarpeeksi hiilidioksidia, jotta Eastmanin nykyinen 

muurahaishapon tuotantomäärä saadaan tyydytettyä. Hiilidioksidin talteenottoon kuluvan 

sähköenergian määrä riippuu siitä, käytetäänkö biokaasulaitosten hiilidioksidivirta 

hyödyksi, vai otetaanko kaikki tarvittava hiilidioksidi voimalaitosten savukaasuista.  

Skenaario on esitelty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Nykyisen muurahaishapon tuotantomäärän syntetisointi hiilidioksidista. 

Kuvasta 6 nähdään, että muurahaishapon syntetisoiminen hiilidioksidista vaatisi 

enemmän sähköä (n. 280 GWh), kuin nykyinen tuotantotapa (93 GWh). Lämpöenergiaa 

kuluisi kuitenkin vähemmän (166 GWh) verrattuna nykyiseen tuotantotapaan (319 

GWh). Kuvan 6 skenaario kuluttaisi siis yhteensä 446 GWh sähkö- ja lämpöenergiaa ja 

nykyinen tuotantotapa 412 GWh sähkö- ja lämpöenergiaa. Vaikka kuvan 6 skenaario 

käyttää enemmän sähkö- ja lämpöenergiaa, ei sitä voida suoraan tuomita 

epämielekkääksi, sillä kuvan 6 skenaario poistaisi myös nesteytetyn maakaasun (288 

GWh) käytön synteesikaasun tuotannosta ja on epäselvää miten fossiilisten raaka-aineen 

poistaminen käytöstä vaikuttaa tuotannon kustannuksiin esim. verotuksen kautta. Toinen 

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto

Eastman

Sähkö

243 GWh Eastman HCOOH

Lämpö Muurahaishappotehdas 59 700 t

166 GWh CO2

Hiilidioksidin talteenotto 58 200 t O2

Sähkö 32 900 t

35-42 GWh

Yhteensä

Sähkö

278-285 GWh

Lämpö

166 GWh

Biokaasulaitokset
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huomionarvoinen seikka on se, että prosessissa sidotaan biokaasu- ja voimalaito sten 

hiilidioksidipäästöjä muurahaishappoon. 

Kuvan 6 skenaariossa myös Kemiran tarvitsema vety täytyisi tuottaa jollain toisella 

tuotantotavalla. Prosessi tuottaa synteesiin tarvittavan vedyn elektrolyysillä, jolloin 

syntyy myös happisivuvirta. Happivirta on kokoluokaltaan sopiva Kemiran tuotannon 

hapentarpeeseen, mutta ei riittävä tyydyttämään sitä. Happivirta jäisi noin 16 900 t 

vajaaksi.  

Kaikki nämä seikat huomioon ottaen, lisätutkimuksia tarvitaan selvittämään miten 

muurahaishapon vaihtoehtoinen tuotantotapa vaikuttaisi Kemiran ja Eastmanin toisiinsa 

sidoksissa oleviin tuotantoihin. Kuvissa 9 ja 10 on esitetty kaksi taseyhdistelmää, missä 

kuvan 6 skenaario on yhdistetty veden elektrolyysiin, jolla saataisiin tuotettua myös 

Kemiran tarvitsemat vety- ja happivirrat. Lisäselvitystä tarvitaan myös taloudellisesta 

näkökulmasta, jotta eri raaka-aineiden (sähkö, lämpö, nesteytetty maakaasu) vaikutus 

tuotannon kustannuksiin, nyt ja tulevaisuudessa, saadaan paremmin selville. 

6.2.4 Kemiran raaka-ainetarpeiden tyydyttäminen elektrolyysillä 

Viimeiset skenaariot, joita tarkasteltiin ovat Kemiran vedyn- ja hapentarpeiden 

tyydyttäminen elektrolyysillä. Ensimmäisessä skenaariossa elektrolyysillä tyydytett i in 

Kemiran vedyn tarve, jolloin tuotettu hapen määrä jää 13 300 t vajaaksi. Happivirta 

vetyperoksidilaitokselle on merkitty punaisella tämän takia. Skenaario on esitelty kuvassa 

7.  
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Kuva 7. Kemiran vedyntarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä. 

Toisessa skenaariossa Kemiran hapentarve tyydytetään elektrolyysillä, jolloin vetyä 

syntyy liikaa Kemiran vedyntarpeeseen nähden. Skenaario on esitelty kuvassa 8. 

 

Kuva 8. Kemiran hapentarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä. 

Kuvasta 8 voidaan nähdä, että Kemiran vedyn- ja hapentarpeen täyttyessä, syntyy 

kuitenkin noin 1 700 t ylimääräinen vetyvirta. Tämä vetyvirta on kokoluokaltaan erittäin 

Voimalaitokset Elektrolyysi

Elektrolyysi

Sähkö

153-256 GWh Kemira Lauhde

Kemira Vetyperoksiditehdas 16 GWh

Sähkö H2

34 GWh 4 600 t H2O2

Lämpö O2 77 600 t

73 GWh 36 500 t

Yhteensä

Sähkö

187-290 GWh

Lämpö

73 GWh

Voimalaitokset Elektrolyysi H2

Elektrolyysi 1 700 t

Sähkö

209-349 GWh Kemira Lauhde

Kemira Vetyperoksiditehdas 16 GWh

Sähkö H2

34 GWh 4 600 t H2O2

Lämpö O2 77 600 t

73 GWh 49 800 t

Yhteensä

Sähkö

248-383 GWh

Lämpö

73 GWh
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lähellä biokaasulaitosten hiilidioksidin metanointiin tarvittavan vetymäärän (1 800 t) 

kanssa. 

Uusiutuvaa sähköä käyttävä veden elektrolyysi on hiilineutraalius näkökulmasta otollinen 

tuotantotapa Kemiran raaka-aineille (vety ja happi), kun otetaan huomioon, että Kemiran 

nykyisin käyttämä vety tulee fossiilisesta alkuperästä (nesteytetty maakaasu). 

Lisäselvitystä tarvitaan kuitenkin arvioimaan elektrolyysin mielekkyyttä ekonomisesta 

näkökulmasta. On myös epäselvää, miten siirtyminen fossiilisperäisestä vedystä 

uusiutuvaan vetyyn vaikuttaisi tuotannon kustannuksiin. 

6.3 Mahdolliset yhdistelmät 

Tässä luvussa tarkastellaan mahdollisia yhdistelmiä muodostetuista taseista, joissa 

Laanilan tämän hetken tuotanto ja raaka-ainetarpeet saataisiin täytettyä. 

Kuvassa 9 on esitetty yhdistelmä biokaasulaitosten hiilidioksidin metanoinnista, Kemiran 

hapentarpeen tyydyttämisestä elektrolyysillä ja muurahaishapon syntetisoinnista 

hiilidioksidista. 
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Kuva 9. Kemiran vedyn tarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä, yhdistettynä 

vaihtoehtoiseen muurahaishapon tuotantotapaan. 

Voimalaitosten hiilidioksidista 58 200 t saataisiin sidottua muurahaishappoon, eikä 

muurahaishapon tuotanto vaatisi maakaasua. Suurin osa voimalaitosten hiilidioksid ista 

jäisi kuitenkin vielä käyttämättä. Kemiran täytyisi nostaa hapenkäyttönsä 

ainemäärällisesti samalle tasolle vedyn kanssa happivirta (Mikko Pöntinen, 

henkilökohtainen tiedonanto, 26.8.2021), ja silloinkin happea jäisi yli 5 800 t. Lopun 

hapen voisi mahdollisesti käyttää Air Liquiden myynnissä tai Oulu Energian 

voimalaitosten polttoprosesseissa, mutta näiden vaihtoehtojen toteutettavuus täytyy 

selvittää tulevaisuuden selvityksissä. 

Eastmanin ja Kemiran tuotantomäärät pysyisivät samana, kun vuonna 2020. 

Biokaasulaitosten hiilidioksidi saataisiin sidottua metaaniin, mutta metanoinnille arvioitu 

vedyntarve ei täyttyisi kokonaan, vaan jäisi vajaaksi 100 t. Otettaessa huomioon 

tarkastelun yleinen taso ja tarkkuus, vajavaisuus voidaan jättää huomiotta. Kemiran 

tuotantoprosesseista ja hiilidioksidin metanoinnista syntyisi arviolta noin 26 GWh 

lämpövirta, joka voitaisiin käyttää hyödyksi esim. Oulun Energian 

kaukolämmöntuotannossa. Kuvan 9 yhdistelmä kuluttaisi vähimmilläänkin 384 GWh 

CO2

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto 621 800 t

Elektrolyysi Elektrolyysi

Sähkö

209-349 GWh

Kemira Kemira Lauhde

Sähkö Vetyperoksiditehdas 16 GWh

34 GWh H2 H2O2

Lämpö 4 600 t 77 600 t

73 GWh O2

Eastman 73 000 t

Sähkö

243 GWh O2

Lämpö Eastman 5 800 t

166 GWh Muurahaishappotehdas HCOOH

Hiilidioksidin talteenotto CO2 59 700 t

Sähkö 58 200 t

42 GWh

Yhteensä

Sähkö Metanointi

528-668 GWh H2 CH4

Lämpö 1 700 t 3 500 t

239 GWh CO2 Reaktiolämpö

9 600 t 10 GWh

Biokaasulaitokset
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enemmän sähköä kuin nykytilanne, mutta 153 GWh vähemmän lämpöä. Myös kaikki 

maakaasun käyttö poistuisi kokonaan. Maakaasun metaanisisällön arvioit iin 

nykytilanteessa olevan 288 GWh. Yhteensä energiankulutus vähentyy siis 57 GWh. 

Kuvassa 10 on esitelty yhdistelmä Kemiran vedyntarpeen täyttämisestä elektrolyysillä ja 

muurahaishapon syntetisoimisesta hiilidioksidista. 

 

Kuva 10. Kemiran hapentarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä, yhdistettynä 

muurahaishapon vaihtoehtoiseen tuotantotapaan. 

Samoin kuin kuvassa 9 esitellyssä skenaariossa, 58 200 t hiilidioksidia saadaan sidottua 

muurahaishappoon, mutta tästä määrästä vain 48 600 t on voimalaitoksien savukaasuista. 

Loppu osa hiilidioksidista on biokaasulaitosten tuotannossa syntyvä hiilidioksidivirta. 

Muurahaishappoa ja vetyperoksidia tuotettaisiin saman verran kuin niiden tuotannon 

arvioitiin olevan vuonna 2020. Kemiran olisi tarpeen nostaa hapenkäyttöänsä 

tuotantoprosessissansa 19 600 t:lla, jotta kaikki tuotettu happi saataisiin käytettyä. 

Kemiran tuotannosta syntyisi 16 GWh hukkalämpöä, joka voitaisiin hyödyntää Oulun 

Energian kaukolämmöntuotannossa, riippuen syntyvän lämmön laadusta. Kuvan 10 

yhdistelmä kuluttaisi vähimmilläänkin 287 GWh enemmän sähköä kuin nykytilanteessa, 

CO2

Voimalaitokset Hiilidioksidin talteenotto 631 400 t

Elektrolyysi Elektrolyysi

Sähkö

153-256 GWh

Kemira Kemira Lauhde

Sähkö Vetyperoksiditehdas 16 GWh

34 GWh H2

Lämpö 4 600 t H2O2

73 GWh O2 77 600 t

Eastman 69 400 t

Sähkö

243 GWh

Lämpö Eastman

166 GWh Muurahaishappotehdas HCOOH

Hiilidioksidin talteenotto CO2 59 700 t

Sähkö 58 200 t

30 GWh

Yhteensä

Sähkö

460-563 GWh

Lämpö

239 GWh

Biokaasulaitokset
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lämpöä kuluisi 173 GWh vähemmän kuin nykytilanteessa. Kaikki maakaasun käyttö (288 

GWh) poistuisi kokonaan. Yhteensä energiankulutus vähentyy 174 GWh.  

Se, että ovatko kuvien 9 ja 10 skenaariot realistisesti toteutettavissa, on epäselvää. Vaikka 

kokonaisenergiankulutusta saataisiinkin vähennettyä, se ei tarkoita sitä, että tuotannon 

kustannukset vähenisivät. Sähkön, lämmön ja nesteytetyn maakaasun hintatasojen 

vaikutus tuotannon kustannuksiin täytyy selvittää tulevaisuuden selvityksissä. Raaka-

aineiden hintatasojen tulevaisuuden näkymiin tulisi myös perehtyä, sillä vaikka 

nesteytetty maakaasu olisi nykyhetkessä kustannustehokas raaka-aine, niin poliitt isen 

ympäristön takia tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa, kun fossiilisia polttoaine iden 

käyttöä pyritään vähentämäänverotuksella teollisuudesta.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Työssä on käyty läpi kirjallisuutta PtX-teknologioihin liittyen ja PtX:n yleisimmät 

tuotantotavat on esitelty. Myös Laanilan teollisuuden käyttämät oleellisimmat teknologiat 

on käyty läpi. Laanilan teollisuuspuistossa toimivien yritysten toiminnasta kerättiin 

tietoja aine- ja energiavirtojen osalta. Tiedoista hahmoteltiin kuva Laanilan teollisuuden 

nykytilanteesta. Oleellisille teknologioille muodostettiin skenaarioita, joissa osa Laanilan 

teollisuuden raaka-ainetuotannosta, sivuvirtojen hyötykäytöstä tai lopputuotte iden 

tuotantomenetelmistä korvattiin kirjallisuudesta todetuilla mahdollisilla teknologioil la. 

Skenaarioille laskettiin raaka-ainetarpeet, tuotantomäärät ja energiankulutukset. 

Skenaarioista todettiin, että Laanilan alueen yritysten tuotanto voitaisiin korvata PtX-

prosesseilla niin, että lopputuotteiden (muurahaishappo ja vetyperoksidi) tuotantomäärät 

pysyisivät samoina, kuin vuonna 2020.  

Laanilan teollisuudelle saatiin muodostettua kolme skenaariota, joissa kaikki yritysten 

pääasialliset raaka-ainetarpeet tai lopputuotteiden tuotantomäärät saatiin täytettyä. Näistä 

skenaarioista kaksi (kuva 9 ja kuva 10) kuluttivat yhteensä vähemmän energiaa (sähkö, 

lämpö ja kemiallinen energia yhdistettynä) kuin nykytilanne, kun raaka-aineena käytetyn 

maakaasun metaanisisältöä tarkastellaan myös energiana. Ensimmäinen näistä 

skenaarioista kulutti 57 GWh vähemmän kuin nykytilanne, muurahaishapon ja 

vetyperoksidin tuotanto pysyi samana kuin nykytilanteessa, biokaasulaito sten 

hiilidioksidi metanoitiin ja voimalaitosten hiilidioksidipäästöistä otettiin talteen ja 

sidottiin muurahaishappoon 58 200 t hiilidioksidia. Toinen skenaario kulutti 174 GWh 

vähemmän energiaa kuin nykytilanne, muurahaishapon ja vetyperoksidin tuotanto pysyi 

samana, biokaasulaitosten hiilidioksidi käytettiin hyväksi muurahaishapontuotannossa ja 

voimalaitosten hiilidioksidipäästöistä otettiin talteen ja sidottiin muurahaishappoon 

48 600 t hiilidioksidia. 

Laanilan teollisuuden hiilidioksidipäästöille laskettiin skenaariot, missä 

biokaasulaitoksista ja voimalaitoksista saatavilla oleva hiilidioksidi syntetisoitais i in 

metaaniksi. Ruskon ja biokaasulaitosten hiilidioksidin metanointi tuottaisi 3 500 t (4 

GWh) metaania ja vaatisi 61–102 GWh sähköä hyötysuhteilla 60–100 %. 
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Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi tuottaisi 180 400 t (2 498 GWh) metaania ja 

vaatisi 3 481–5 563 GWh sähköä hyötysuhteilla 60–100 %. Ekovoimalaitoksen 

hiilidioksidin metanointi tuottaisi 42 600 t (591 GWh) metaania ja kuluttaisi 823–1 315 

GWh sähköä hyötysuhteilla 60–100 %. 

Laanilan teollisuusalueella on aine- ja energiatase tasoilla potentiaalia PtX-

teknologioiden käyttöön, mutta syvempää teknoekonomista tarkastelua vaaditaan. 

Tulevaisuuden selvityksissä tulisi keskittyä selvittämään onko työssä tarkasteltuja 

teknologioita saatavilla Laanilan teollisuuden vaatimassa mittakaavassa. Lisätutkimusta 

tarvitaan myös selvittämään miten eri energiamuotojen ja raaka-aineiden (sähkö, lämpö, 

nesteytetty maakaasu) lisääntyminen ja vähentyminen tuotannossa vaikuttaa tuotannon 

kustannuksiin. Erityisesti tulisi selvittää miten fossiilisen raaka-aineen (nesteytetty 

maakaasu) korvaaminen uusiutuvilla energiamuodoilla vaikuttaa tuotannon 

kustannuksiin. Myös hiilidioksidipäästöjen vähentymisen ekonominen vaikutus 

päästökaupan kautta tulisi selvittää. Koska Power-to-X vaatii uusiutuvia energiamuo toja 

käyttöönsä, täytyy myös niiden saatavuus selvittää.  
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Liite 1. Laskuissa käytetyt kaavat 

 

Ainemäärä massan ja moolimassan suhteena (L1): 

n = m / M  (L1) 

missä n on ainemäärä [mol], 

 m on massa [g] ja 

 M on moolimassa [g/mol]. 

Ideaalikaasulaki (L2): 

pV = nRT  (L2) 

missä p on paine [Pa], 

 V on tilavuus [m3], 

 n on ainemäärä [mol], 

 R = 8,314 [m3∙Pa∙K-1∙mol-1] ja 

 T on lämpötila [K]. 

Paineen ja lämpötilan arvot normaaliolosuhteissa ovat: 

 p = 101,325 [kPa] ja 

 T = 273,15 [K]. 

Reaktiolämmön teoreettinen maksimi (L3): 

Q = n∙Hr
0  (L3) 

missä Q on reaktiossa vapautunut lämpöenergia [J], 

 n on ainemäärä [mol] ja 

 Hr
0 on reaktioentalpia [J/mol]. 

Energiasisältö lasketaan laskukaavan (L4) mukaan: 
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E = m∙e  (L4) 

missä E on massan energiasisältö [J], 

 m on massa [g] ja 

 e on tehollinen lämpöarvo [J/g]. 

Hyötysuhdelaskuissa käytetään kaavaa (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

missä on hyötysuhde [%], 

 Eout on prosessista ulos tuleva energiamäärä [J, Wh] ja 

 Ein on prosessiin sisään menevä energiamäärä [J, Wh]. 

   

  



62 

 

 

Liite 2. Biovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi laskut 

Hiilidioksidi 

Talteenotetun hiilidioksidin massa: 

m (CO2) = 550 000 t ∙ 0,9 = 495 000 t 

Hiilidioksidin talteenottoon kuluva energiamäärä: 

ECC = m ∙ eCC = 495 000 t ∙ 2,6 GJ/t  

= 1 287 000 GJ 
≈ 358 GWh 

 

Hiilidioksidin ainemäärä kaavalla (L1): 

n = m / M = 495 000 000 000 g / 44,01 g/mol  (L1) 
= 11 247 443 763 mol 

 

Metaani 
 

Käyttämällä ideaalikaasulakia (L2) voidaan arvioida metaaniin määrää 

normaalikuutiometreinä: 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙ T) /p = (11 247 443 763 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 

273,15 K) / 101 325 Pa 
≈ 252 100 000 Nm3 

 

Metaanin massa lasketaan laskukaavaa (L1) käyttäen: 

m = n ∙ M = 11 247 443 763 mol ∙ 16,04 g/mol  (L1) 

= 180 408 997 959 g  
≈ 180 400 t 

 

Massa voidaan muuttaa jouleiksi laskukaavaa (L4) käyttäen: 

E = m ∙ e = 180 408 997 959 g ∙ 49 853 J/g  (L4) 
= 8 993 930 GJ 
≈ 2 498 GWh 
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Metanoinnin reaktiolämpö saadaan käyttämällä laskukaavaa (L3): 

Q = n ∙ Hr
0 = 11 247 443 763 mol ∙ 165,1 kJ/mol  (L3) 

= 1 856 953 GJ  
≈ 516 GWh 

 

Vety 
 

Metanointiin tarvittavan vedyn määrä voidaan laskea laskukaavan (L5) avulla. 

Hyötysuhteena käytetään = 80 %: 

Eout / Ein  (L5) 
 Ein = Eout / 0,8 = 8 993 930 GJ / 0,8 

= 11 242 413 GJ 
≈ 3 123 GWh 

 

Vedyn massa voidaan laskea kaavan (L4) avulla: 

E = m ∙ e  (L4) 

 m = E / e = 11 242 413 GJ / 120 087 J/g  
= 93 618 901 297 g 

≈ 93 600 t 
 

mistä voidaan laskea vedyn ainemäärä kaavan (L1) avulla: 

n = m / M = 93 618 901 297 g / 2,01588 g/mol  (L1) 
= 46 440 711 400 mol 

 
Elektrolyysi 

 

Nyt vedyn tuotantoon kuluvan sähköenergian määrä voidaan laskea jokaiselle 

hyötysuhteelle käyttämällä laskukaavaa (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  
 

Ein ( = 60 %) = Eout / 0,6 = 3 123 GWh / 0,6 
= 5 205 GWh 

 

Ein ( = 80 %) = Eout / 0,8 = 13 123 GWh / 0,8  
= 3 904 GWh 
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Ein ( = 100 %) = Eout / 1  
= 3 123 GWh 
 

Jaetaan kaikki energiatarpeet 8000 h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta: 

5 205 GWh / 8000 h ≈ 651 MW 

3 904 GWh / 8000 h ≈ 488 MW 

3 123 GWh / 8000 h ≈ 390 MW 

 

 
Happi 
 

Hapen ainemäärä on: 

n = 46 440 711 400 mol / 2  

= 23 220 355 700 mol 
 

ja tämä ainemäärä voidaan muuttaa hapen massaksi laskukaavaa (L1) käyttäen: 

m = n ∙ M = 23 220 355 700 mol ∙ 31,9988 g/mol (L1) 

= 743 023 517 973 g 
≈ 743 000 t 
 

sekä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

pV = nRT  (L2) 

 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (23 220 355 700 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 
273,15 K) / 101 325 Pa 

≈ 520 400 000 Nm3 
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Liite 3. Ekovoimalaitoksen hiilidioksidin metanointi laskut 

Hiilidioksidi 

Talteenotetun hiilidioksidin ainemäärä: 

m (CO2) = 130 000 t ∙ 0,9 = 117 000 t 

Hiilidioksidin talteenottoon kuluva energiamäärä: 

ECC = m ∙ eCC = 117 000 t ∙ 2,6 GJ/t  

= 304 200 GJ 
≈ 85 GWh 

 

Käytetään laskukaavaa (L1) hiilidioksidin ainemäärän laskemiseen: 

n = m / M = 117 000 000 000 g / 44,01 g/mol  (L1) 
= 2 658 486 708 mol 
 

Metaani 
 

Käyttämällä ideaalikaasulakia (L2) voidaan arvioida metaaniin määrää 

normaalikuutiometreinä: 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙ T) /p = (2 658 486 708 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa 
≈ 59 600 000 Nm3 

 

Metaanin massa lasketaan laskukaavaa (L1) käyttäen: 

m = n ∙ M = 2 658 486 708 mol ∙ 16,04 g/mol  (L1) 

= 42 642 126 796 g  
≈ 42 600 t 

 

Metanointi tuottaisi siis noin 180 409 t metaania, joka voidaan muuttaa jouleiks i 

laskukaavaa (L4) käyttäen: 

E = m ∙ e = 42 642 126 796 g ∙ 49 853 J/g  (L4) 

= 2 125 838 GJ 
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≈ 591 GWh 

 

Metanoinnin lämmöntuoton teoreettinen maksimi saadaan käyttämällä laskukaavaa (L3): 

Q = n ∙ Hr
0 = 2 658 486 708 mol ∙ 165,1 kJ/mol  (L3) 

= 438 916 GJ  

≈ 122 GWh 
 

Vety 
 

Metanointiin tarvittavan vedyn määrä voidaan laskea laskukaavan (L5) avulla. 

Hyötysuhteen ollessa 80 %, tarvitaan metanointiin noin 738 GWh vetyä. 

Eout / Ein  (L5) 
 Ein = Eout / 0,8 = 2 125 838 GJ / 0,8 

= 2 657 298 GJ 
≈ 738 GWh 

 

Vedyn massa voidaan laskea kaavan (L4) avulla: 

E = m ∙ e  (L4) 

 m = E / e = 2 657 297 433 951 235 J / 120 087 J/g  
= 22 128 102 409 g 

≈ 22 100 t 
 

mistä voidaan laskea vedyn ainemäärä kaavan (L1) avulla: 

n = m / M = 22 128 102 409 g / 2,01588 g/mol  (L1) 
= 10 976 894 661 mol 

 

Elektrolyysi 

Nyt vedyn tuotantoon kuluvan sähköenergian määrä voidaan laskea jokaiselle 

hyötysuhteelle käyttämällä laskukaavaa (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  
 

Ein ( = 60 %) = Eout / 0,6  = 738 GWh / 0,6  
= 1 230 GWh 

 

Ein ( = 80 %) = Eout / 0,8  = 738 GWh / 0,8  
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= 923 GWh 

 

Ein ( = 100 %) = Eout / 1  
= 738 GWh 
 

Jaetaan kaikki energiatarpeet 8000 h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta: 

1 230 GWh / 8000 h ≈ 154 MW 

923 GWh / 8000 h ≈ 115 MW 

738 GWh / 8000 h ≈ 92 MW 

 
Happi 

 

Hapen ainemäärä on: 

n = 10 976 894 661 mol / 2  
= 5 488 447 331 mol 

 

ja tämä ainemäärä voidaan muuttaa hapen massaksi laskukaavaa (L1) käyttäen: 

m = n ∙ M = 5 488 447 331 mol ∙ 31,9988 g/mol (L1) 
= 175 623 728 455 g 
≈ 175 600 t 

 

sekä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (5 488 447 331 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa  
≈ 123 000 000 Nm3 
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Liite 4. Eastmanin ja Kemiran raaka-aine-tarpeet ja tuotanto laskut 

Tilavuudet voidaan muuttaa ainemääriksi käyttämällä ideaalikaasulakia (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 n = pV / RT 
 

n (H2) = (101 325 Pa ∙ 51 160 000 m3) / (8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K)  
= 2 282 632 115 mol 

 
n (O2) = (101 325 Pa ∙ 34 880 000 m3) / (8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K)  
= 1 556 258 955 mol 

 
n (CO) = n (H2) / 1,76 = 2 282 632 115 mol / 1,76  

= 1 296 950 065 mol 
 

Lasketaan vedyn, hapen ja hiilimonoksidin määrät massana kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M 

 
m (H2) = 2 282 632 115 mol ∙ 2,01588 g/mol 

 = 4 601 512 428 g 
≈ 4 600 t 
 

m (O2) = 1 556 258 955 mol ∙ 31,9988 g/mol  
= 49 798 419 049 g 

≈ 49 800 t 
 
m (CO) = 1 296 950 065 mol ∙ 28,0 g/mol 

 = 36 314 601 820 g 
≈ 36 300 t 

 

Muutetaan vedyn ja hiilimonoksidin määrät energiaksi kaavalla (L4): 

E = m∙e  (L4) 
 
E (H2) = 4 601 512 428 g ∙ 120 087 J/g  

= 552 582 GJ 
≈ 153 GWh 

 
E (CO) = 36 314 601 820 g ∙ 10 160 J/g  
= 368 956 GJ 

≈ 102 GWh 
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Lasketaan hiilimonoksidin määrä normaalikuutiometreinä ideaalikaasulailla (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (1 296 950 065 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa 
≈ 29 070 000 Nm3 

 
 

Lasketaan tuotettavan muurahaishapon määrä, mikäli kaikki hiilimonoksidi muuttuis i 

muurahaishapoksi: 

n (HCOOH) = n (CO) = 1 296 950 065 mol 

m (HCOOH) = 1 296 950 065 mol ∙ 46,02538 g/mol (L1) 

= 59 692 619 583 g 
≈ 59 700 t 

 

Lasketaan muurahaishapon tuotantoon kuluva sähkö- ja lämpömäärä: 

EMHtuotanto = 59 700 t ∙ 1,55 MWh/t 
= 92 535 MWh 
≈ 93 GWh 

 
QMHtuotanto = 59 700 000 kg ∙ 19,25 MJ/kg 

= 319 GWh 
 

Lasketaan muurahaishapon tuotantoon kuluva lämpömäärä ilman hiilimonoks id in 

tuotantoa: 
 

QMHtuotanto = 59 700 000 kg ∙ 17,45 MJ/kg 
= 289 GWh 

 

Lasketaan tuotettavan vetyperoksidin määrä, kun kaikki vety hapetettais iin 
vetyperoksidiksi: 

 
n (H2O2) = n (H2) = 2 282 632 115 mol 
 

m (H2O2) = 2 282 632 115 mol ∙ 34,0146 g/mol (L1) 
= 77 642 818 339 g 

≈ 77 600 t 
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Liite 5. Veden ja biokaasulaitosten hiilidioksidin yhtäaikainen elektrolyysi laskut 

Lasketaan tuotteiden määrät 39 %:in konversiolla: 

n (CO) = 218 132 243 mol ∙ 0,39 = 85 071 575 mol 
 
n (H2) = 85 071 575 mol ∙ 1,76  

= 149 725 972 mol 
 

n (O2) = 85 071 575 mol ∙ 1,38 
= 117 398 774 mol 
 

Lasketaan aineiden massat kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 

 m = n ∙ M 
 

m (CO) = 85 071 575 mol ∙ 28,0 g/mol  
= 2 382 004 100 g 
≈ 2 400 t 

 
m (H2) = 149 725 972 mol ∙ 2,01588 g/mol  

= 301 829 592 g 
≈ 300 t 

 

m (O2) = n ∙ M = 117 398 774 mol ∙ 31,9988  
= 3 756 619 889 g 

≈ 3 800 t 
 

Kaikkien tuotteiden ainemäärät voidaan muuttaa normaalikuutiometreiksi käyttämällä 

ideaalikaasulakia (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 V = nRT / p 
 

V (CO) = (85 071 575 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 
Pa 

≈ 1 900 000 Nm3 

 

V (H2) = (149 725 972 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 

Pa 

≈ 3 400 000 Nm3 
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V (O2) = (117 398 774 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 

Pa 

≈ 2 600 000 Nm3 

 

Lasketaan vedyn ja hiilimonoksidin energiasisällöt: 

E = m∙e  (L4) 

E (H2) = 300 t ∙ 120 087 MJ/t 

= 96 069 GJ 
≈ 10 GWh 
 

E (CO) = 2 400 t ∙ 10 160 MJ/t 
= 61 976 GJ 

≈ 7 GWh 
 
E (H2 + CO) = 10 GWh + 7 GWh 

= 17 GWh 
 

Lasketaan elektrolyysiin kuluva energiamäärä: 
 

Eout / Ein  (L5) 

Ein = 17 GWh /0,54 
≈ 31 GWh 
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Liite 6. Kemiran ja Eastmanin raaka-ainetarpeiden tyydyttäminen veden ja hiilidioksidin 

yhtäaikaisella elektrolyysillä laskut 

Lasketaan tarvittavan hiilidioksidin ainemäärä: 
 

n (CO2) = 1 296 950 065 mol / 0,39 = 3 325 512 987 mol 

Lasketaan hiilidioksidin massa: 
 

n = m / M  (L1) 

 m (CO2) = n ∙ M = 3 325 512 987 mol ∙ 44,01 g/mol 

= 146 355 826 558 g 
≈ 146 400 t 

 

Lasketaan hiilidioksidin talteenottoon kuluva sähköenergia kaavalla (L4): 

ECC = m ∙ eCC = 146 400 t ∙ 2,6 GJ/t  (L4) 
= 380 640 GJ  
≈ 106 GWh 

 

Talteenotettavan hiilidioksidin ainemäärä ja massa, kun biokaasulaitosten hiilidioks id i 

käytetään hyväksi: 

n (CO2) = 3 325 512 987 mol – 218 132 243 mol  

= 3 107 380 744 mol 
 

m (CO2) = 3 107 380 744 mol ∙ 44,01 g/mol (L1) 
= 136 755 826 543 g 
≈ 136 800 t 

 

Lasketaan hiilidioksidin talteenottoon kuluva energiamäärä kaavalla (L4): 

ECC = m ∙ eCC = 136 800 t ∙ 2,6 GJ/t  (L4) 
= 355 680 GJ  

≈ 100 GWh 
 

Lasketaan hapen ja vedyn ainemäärät: 

n (H2) = 1,76 ∙ 1 296 950 065 mol = 2 282 632 114 mol 
 

n (O2) = 1,38 ∙ 1 296 950 065 mol = 1 789 791 090 mol 
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Muutetaan vedyn, hapen ja hiilimonoksidin ainemäärät massaksi käyttämällä 

ainemääräkaavaa (L1): 

n = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M 

 
m (H2) = 2 282 632 114 mol ∙ 2,01588 g/mol  

= 4 601 512 426 g 
≈ 4 600 t 
 

m (O2) = 1 789 791 090 mol ∙ 31,9988 g/mol  
= 57 271 167 131 g 

≈ 57 300 t 
 
m (CO) = 1 296 950 065 mol ∙ 28 g/mol  

= 36 314 601 820 g 
≈ 36 300 t 

 

Kaikkien tuotteiden ainemäärät voidaan muuttaa normaalikuutiometreiksi käyttämällä 

ideaalikaasulakia (L2): 

pV = nRT  (L2) 

 V = nRT / p 
 
V (H2) = (2 282 632 114 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 

Pa 
≈ 51 160 000 Nm3 

 
V (O2) = (1 789 791 090 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 
Pa 

≈ 40 100 000 Nm3 
 

V (CO) = (1 296 950 065 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 K) / 101 325 
Pa 
≈ 29 070 000 Nm3 

 

Nyt voidaan käyttää kaavaa (L4) vedyn ja hiilimonoksidin energiasisällön laskemiseen: 

E (H2) = m ∙ e = 4 600 t ∙ 120 087 MJ/t (L4) 
= 552 400GJ 

≈ 153 GWh 
 
E (CO) = m ∙ e = 36 300 t ∙ 10 160 MJ/t  
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= 368 808 GJ 

≈ 102 GWh 
 

Lasketaan elektrolyysiin tarvittava energiamäärä kaavalla (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

Ein = Eout /  = (153 GWh + 102 GWh) / 0,54 
≈ 472 GWh 
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Liite 7. Biokaasulaitosten hiilidioksidin syntetisointi suoraan muurahaishapoksi laskut 

Syntyvän muurahaishapon ainemäärä: 

n (HCOOH) = n (CO2) ∙ 0,98 = 218 132 243 mol ∙ 0,98 
= 213 769 598 mol 
 

Muutetaan muurahaishapon ainemäärä massaksi kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 

 m = n ∙ M = 213 769 598 mol ∙ 46,02538 g/mol  
= 9 838 826 980 g 

≈ 9 800 t 
 

Prosessin sähköntarve: 

EMHtuotanto = 9 800 t ∙ 4,07 MWh/t  
≈ 40 GWh 

 

Prosessin lämmöntarve: 

QMHtuotanto = 9 800 000 kg ∙ 10,03 MJ/kg  

= 98 294 000 MJ 

≈ 27 GWh 

Lasketaan tarvittavan vedyn ainemäärä: 

n (H2) = n (HCOOH) / 0,63 = 213 769 598 mol / 0,63  

= 339 316 822 mol 
 

Syntyvän hapen ainemäärä: 

n (O2) = n (H2) / 2 = 339 316 822 mol / 2  
= 169 658 411 mol 

 

Muutetaan ainemäärä massaksi kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 
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 m = n ∙ M = 169 658 411 mol ∙ 31,9988 g/mol  

= 5 428 865 562 g 
≈ 5 400 t 

 

Muutetaan ainemäärä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙ T) / p = (169 658 411 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa  
≈ 3 800 000 Nm3 

  



77 

 

 

Liite 8. Nykyisen muurahaishapon tuotantomäärän suora syntetisointi hiilidioksidista 

Muurahaishapon arvioitu tuotantomäärä vuonna 2020: 59 700 t 

EMHtuotanto = 59 700 t ∙ 4,07 MWh/t  
≈ 243 GWh 
 

QMHtuotanto = 59 700 000 kg ∙ 10,03 MJ/kg  
= 598 791 GJ 

≈ 166 GWh 
 

Tarvittavan hiilidioksidin ainemäärä: 

n (CO2) = n (HCOOH) / 0,98 = 1 296 950 065 mol / 0,98  
= 1 323 418 434 mol 

 

Muutetaan kaapattavan hiilidioksidin ainemäärä massaksi kaavalla (L1): 

n (CO2) = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M = 1 323 418 434 mol ∙ 44,01 g/mol  

= 58 243 645 280 g 
≈ 58 200 t 
 

Hiilidioksidin talteenottoon kuluva energiamäärä: 

ECC = 58 200 t ∙ 2,6 GJ/t  

= 151 320 GJ 
≈ 42 GWh 

 

Tarvittavan hiilidioksidin määrä, mikäli biokaasulaitosten hiilidioksidi hyödynnetään: 

 1 323 418 434 mol - 218 132 243 mol = 1 105 286 191 mol 

Kaavalla (L1) laskettuna tämän hiilidioksidimäärän massa on: 

n (CO2) = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M = 1 105 286 191 mol ∙ 44,01 g/mol  

= 48 643 645 266 g 
≈ 48 600 t 
 

Hiilidioksidin talteenottoon kuluva energiamäärä: 
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ECC = 48 600 t ∙ 2,6 GJ/t  

= 126 360 GJ 
≈ 35 GWh 

 

Tarvittava vedyn ainemäärä: 

n (H2) = n (HCOOH) / 0,63 = 1 296 950 065 mol / 0,63 
= 2 058 650 897 mol 
 

Syntyvän hapen ainemäärä: 

n (O2) = n (H2) / 2 = 2 058 650 897 mol / 2  

= 1 029 325 449 mol 
 

Muutetaan hapen ainemäärä massaksi kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 

 m = n ∙ M = 1 029 325 449 mol ∙ 31,9988 g/mol  
= 32 937 179 177 g 
≈ 32 900 t 

 

Muutetaan ainemäärä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙T) / p = (1 029 325 449 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa  
≈ 23 070 000 Nm3 
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Liite 9. Kemiran vedyntarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä laskut 

Elektrolyysissä syntyvän hapen ainemäärä: 

n (O2) = ½ ∙ n (H2) = ½ ∙ 2 282 632 115 mol  
= 1 141 316 058 mol 
 

Tuotettu hapen määrä voidaan muuttaa massaksi kaavalla (L1): 

n = m / M  (L1) 

 m = n ∙ M = 1 141 316 058 mol ∙ 31,9988 g/mol 
= 36 520 744 277 g 

≈ 36 500 t 
 
Muutetaan hapen ainemäärä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

 
pV = nRT  (L2) 

 V = (n ∙ R ∙T) / p = (1 141 316 058 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 
K) / 101 325 Pa  

≈ 25 580 000 Nm3 

 

Muutetaan vedyn ainemäärä massaksi käyttämällä kaavaa (L1): 

n = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M = 2 282 632 115 mol ∙ 2,01588 g/mol  

= 4 601 512 428 g 
≈ 4 600 t 
 

Lasketaan vedyn energiasisältö kaavalla (L4): 

E (H2) = m ∙ e = 4 601 512 428 g ∙ 120 087 J/g (L4) 

= 552 582 GJ 
≈ 153 GWh 

 

Lasketaan elektrolyysiin tarvittava energiamäärä kaikille 

elektrolyysiteknologiavaihtoehdoille kaavalla (L5): 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  
 

Ein ( = 60 %) = Eout / 0,6 = 552 582 GJ / 0,6  
= 920 970 GJ 
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≈ 256 GWh 

 

Ein ( = 80 %) = Eout / 0,8 = 552 582 GJ / 0,8  
= 690 728 GJ 
≈ 192 GWh 

 

Ein ( = 100 %) = Eout / 1 = 552 582 GJ 
≈ 153 GWh 
 

Jaetaan kaikki energiatarpeet 8000 h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta: 

256 GWh / 8000 h ≈ 32 MW 

192 GWh / 8000 h ≈ 24 MW 

153 GWh / 8000 h ≈ 19 MW 
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Liite 10. Kemiran hapentarpeen tyydyttäminen elektrolyysillä 

Syntyvän vedyn ainemäärä: 

n (H2) = 2 ∙ n (O2) = 2 ∙ 1 556 258 955 mol = 3 112 517 910 mol 

Muutetaan hapen ainemäärä normaalikuutiometreiksi ideaalikaasulailla (L2): 

 
pV = nRT  (L2) 
 V = (n ∙ R ∙T) / p = (3 112 517 910 mol ∙ 8,314 m3∙Pa∙K-1∙mol-1 ∙ 273,15 

K) / 101 325 Pa  
≈ 69 800 000 Nm3 

 

Muutetaan vedyn ainemäärä massaksi käyttämällä kaavaa (L1): 

n = m / M  (L1) 
 m = n ∙ M = 3 112 517 910 ∙ 2,01588 g/mol  
= 6 274 462 604 g 

≈ 6 300 t 
 

Lasketaan vedyn energiasisältö kaavalla (L4): 

E (H2) = m ∙ e = 6 274 462 604 g ∙ 120 087 J/g (L4) 

= 753 481 GJ 
≈ 209 GWh 
 

Lasketaan elektrolyysiin tarvittavat energiamäärät: 

Eout / Ein  (L5) 

 Ein = Eout /  
 

Ein ( = 60 %) = Eout / 0,6 = 753 481 GJ / 0,6  
= 1 255 802 GJ 
≈ 349 GWh 
 

Ein ( = 80 %) = Eout / 0,8 = 753 481 GJ / 0,8  
= 941 851 GJ 

≈ 262 GWh 
 

Ein ( = 100 %) = Eout / 1  = 753 481 GJ  
≈ 209 GWh 

 

Jaetaan kaikki energiatarpeet 8000 h, niin saadaan arvio laitteistojen tarvittavasta koosta: 
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349 GWh / 8000 h ≈ 44 MW 

262 GWh / 8000 h ≈ 33 MW 

209 GWh / 8000 h ≈ 26 MW 
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Liite 11. Esitysversio kuvasta 1 
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Liite 12. Esitysversio kuvista 2, 3 ja 4 
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Liite 13. Esitysversio kuvasta 5 
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Liite 14. Esitysversio kuvasta 9 
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Liite 15. Esitysversio kuvasta 10 
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Liite 16. Julkaisusopimus 

Opinnäytetyön julkaisusopimus 

Opinnäytetyöt ovat julkisia, joten hyväksytyn opinnäytetyön elektroninen versio 

tiivistelmineen tulee olemaan selailtavissa ja tulostettavissa Oulun yliopiston kirjastossa 
ja arkistossa. Opinnäytteen tekijä voi sen lisäksi valita, haluaako hän opinnäytteensä 
myös avoimeen tietoverkkoon. 

Haluan, että opinnäytteeni tiivistelmineen on selailtavissa, tulostettavissa ja 

tallennettavissa myös avoimesti verkossa. Opinnäytetyö saa pysyvän urn-osoitteen, jota 
voi jakaa, ja siihen voi viitata.  

En halua, että opinnäytteeni on myös julkisesti verkossa. Ainoastaan opinnäyte työn 
metatiedot tallennetaan Jultika-julkaisuarkistoon ilman työn kokotekstiä. Opinnäytetyön 

kokoteksti on luettavissa kirjaston toimipaikoissa e-gradutyöasemilla.  

Tekijä tallentaa opinnäytetyön sähköiseen opinnäytejärjestelmään järjestelmän 
edellyttämässä muodossa. 

Opinnäytetyön tekijänoikeudet 

Opinnäytetyön tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle. Tekijä vastaa itse opinnäytetyön 
sisällöstä ja oikeuksistaan siihen ja vakuuttaa, että hänellä on kuvien, tauluko iden tai 

muun aineiston käyttöön tarvittavat oikeudet. Mahdollisista kolmansien osapuolien 
vaateista vastaa tekijä. Opinnäytetyöhön ei saa sisällyttää tietoja, jotka ovat viranomaisten 

toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/199) nojalla salassa pidettäviä. 

Opinnäytetyön lisensointi 

Valitse, mitä oikeuksia annat opinnäytetyösi lukijoille. Oulun yliopiston vastuullisen 
tutkimuksen julistus suosittelee opinnäytetyön avointa julkaisemista CC-BY 4.0 -

lisenssillä. CC-BY 4.0 -lisensoitua teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa 
vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava 
asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC BY on yleisin 

avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. 
Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa, kunhan tekijä 

mainitaan. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Opinnäytetyön yksityiskäyttö on sallittu.  

CC BY 4.0 (Nimeä 4.0 Kansainvälinen). Tieto lisenssistä on liitettynä opinnäytteen 

kansilehteen.  

Suostumus plagioinnintunnistukseen (Turnitin) 

https://www.oulu.fi/kirjasto/egradutyoasemat
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Suostun, että työni tallentuu plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan. Turnit in 

Similarity –järjestelmä sijaitsee EU:n alueella. Työtäni verrataan tietokannan muihin 
dokumentteihin, sähköisiin tiedejulkaisuihin, hakuteoksiin ja avoimen internet in 

tietosisältöihin. Oulun yliopistolla on myös oikeus siirtää työni toiseen tallennuspaikkaan 
plagioinnintunnistusjärjestelmän vaihtuessa.  

En anna suostumustani opinnäytetyöni tallennukseen TurnItIn Similarity –

plagiaatintunnistusjärjeslmän tietokantaan.  

Suostumus plagioinnintunnistukseen (Urkund) 

Olen lukenut Urkund-sopimuksen (https://libguides.oulu.fi/opinnaytteet/urkund) ja 

antanut luvan opinnäytteeni lähettämiseen analysoitavaksi ja tallennettavaks i 

Urkund-järjestelmään.  

en ole antanut lupaa opinnäytteeni lähettämiseen analysoitavaksi ja tallennettavaks i 
Urkund-järjestelmään.  

Oulun yliopiston vastuut 

Oulun yliopisto huolehtii opinnäytetyön rekisteröimisestä kirjastoluetteloihin ja tarjoaa 
pääsyn opinnäytetyöhön tekijän tekemien valintojen mukaan. Oulun yliopisto julkaisee 
tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöoikeuksiin liittyvän huomautuksen palvelun 

yhteydessä. Oulun yliopistolla on oikeus arkistoida opinnäytetyö tarkoituksenmukaisena 
pitämällään tavalla, ja sillä on lisäksi tarvittaessa oikeus muuttaa opinnäytetyön 

tallennusmuotoa pitkäaikaisen säilyttämisen varmistamiseksi. 

Oulun yliopisto ei suorita tekijälle korvausta opinnäytetyön käytöstä. Oulun yliopisto ja 
tekijä eivät peri yleisöltä maksua tai korvausta opinnäytetyön verkkokäytöstä. 

Olen tutustunut yllä mainittuihin ehtoihin ja hyväksyn ne.  

Opiskelijan nimi: Eeli Uusitalo 

Tiedekunta ja tutkinto-ohjelma: Teknillinen tiedekunta, Ympäristötekniikan tutkinto-
ohjelma 

Opinnäytetyön otsikko (suomi/eng): Power-to-X-teknologian hyödyntäminen Laanilan 
teollisuusalueella / Power-to-X-technology potential in Laanila industrial park 

Opinnäytetyön ohjaaja(t): Mika Huuhtanen, Heikki Harju-Autti, Viljami Kinnunen 

Opinnäytetyön tarkastaja(t): Mika Huuhtanen 

Opinnäytetyön hyväksyjä(t): Jukka Hiltunen, Kaisu Kallio 

Kurssikoodi: 488980S Diplomityö, ympäristötekniikka 

https://libguides.oulu.fi/opinnaytteet/urkund
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Opinnäytetyön tyyppi (kandintyö/pro-gradu/DI-työ): DI-työ

Tutkinto-ohjelma: Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma 

Ala: Tekniikka 

Tiedekunta: Teknillinen tiedekunta 

Hyväksymispäivämäärä: 5.11.2021 

Allekirjoitus: 
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