
Turun kaupungin ilmastojoukkueen aamukahvit
26.4.2022



26.4.2022Author  |   Eero Paunonen 2

Concrete solutions for fighting climate change



33

Konkreettisia ratkaisua ilmastonmuutoksen torjuntaan
Fossiilisia korvaavia uusiutuvan energian ratkaisuja

Kohti kestävämpää tulevaisuutta Q Powerin ratkaisuilla. Meille päästöt ovat raaka-aine, 
joista jalostamme uusiutuvia polttoaineita korvaamaan fossiilisia energianlähteitä.

Seuraavan sukupolven energiaratkaisut pohjautuvat uusiutuviin polttoaineisiin, joita
tuotamme Power-to-X teknologialla. Koko elinkaaren mittaiset täyden palvelun ratkaisut
esiselvitystöistä laitossuunnitteluun ja edelleen laitostoimituksiin sekä operointipalveluun. 

Tyypillisiä kohteita ovat mm.:

✓ Teollisuus- ja voimalaitokset – CO2 talteenotto + vihreä vety uusiutuvaksi metaaniksi 

✓ Bio- ja kaatopaikkakaasu – huonolaatuisten tai haastavien kaasuvirtojen jalostus 
korkealuokkaiseksi polttoaineeksi

Uusiutuva
sähkö

H2 CO2

CCU

CH4

Päästöistä uusiutuvaa polttoainetta
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Taustaa



Hiilineutraaleilla polttoaineilla on merkittävä 
rooli päästöjen vähentämisessä

Teollisuus ja liikenne vastaavat yli 50% päästöistä
Suomessa. 

Suora sähköistäminen ei usein ole vaihtoehto
näillä toimialoilla

• Tieliikenne: Raskaalle kalustolle ei käytännössä
ole akkuratkaisuja saatavilla

• Merisektori: Pitkät reitit eivät sovellu
akkupohjaisille ratkaisuille

• Teollisuuden lukuisat prosessit, joissa hiilivetyjä
ja/tai polttoa tarvitaan

Hiilineutraaleja ja uusiutuvia polttoaineita
tarvitaan. Mieluummin tänään kuin huomenna.

Suomen päästöjakauma

Liikennesektori 
21%

Teollisuus ja rakentaminen 
(prosessit ja poltto)

23%

Epäsuorat CO2 päästöt
10%

Muut
46%

Lähteet: Tilastokeskus 2019, Liikennefakta / Traficom 2019

Biometaani
Synteettinen metaani
Metanoli
Vety
Ammoniakki
Biodiesel
Aurinko, tuuli, akut



Q Power-to-X ekosysteemi

Tietolaatikko
Tuotteiden

loppukäyttö
Tuotteiden off-

take
TuotantolaitosSyötteet

✓ Hiilidioksidi teollisuuden

savukaasuista tai 

biologisesta lähteestä

✓ Uusiutuva energia pitkä-

aikaisella sopimuksella

✓ Q Powerin Power-to-X 

teknologiakokonaisuus

✓ Päätuote synteettinen

metaani liikennekäyttöön

(maa- ja meri) sekä

teollisuuteen.

✓ Sivutuotelämpö

kaukolämpökäyttöön

✓ Happi teolliseen

hyötykäyttöönO2

CH4

Lämpö

Happi
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Metanointi



Metanointiratkaisu biokaasulaitoksen
yhteyteen

• Modulaarinen ja skaalattava biologinen
metanointireaktori. Metaanintuottoteho
50kW – 5 MW+

• Sisä- ja ulkoasennukset

• Yli 5 MW ratkaisut teollisen konseptin
mukaisesti

• Asennus maata vasten, helppo
laajennettavuus
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Metanointimoduuli
• Jopa 6 moduulia rinnan
• Jokaisessa moduulissa on 

29 kpl bioreaktoreita

Ohjausyksikkö
• Hallinta 1-6 kpl

metanointimoduulillle

Pienen mittakaavan metanointilaitos, tuottoteho noin
1 MW hyödyntäen 1 250 t/a CO2.

Modulaarisesti skaalattava ja energiatehokas



Modulaarisesti skaalattava ja energiatehokas

Teollisen kokoluokan mikrobiologinen
metanointi

• Modulaarisesti laajennettava kokonaisuus

• Sisä- ja ulkoasennukset

• Kapasiteetti 5 MW – 100+ MW

• Keskitetty ohjaus ja hallinta koko
järjestelmän operointiin, mahdollisuus
yhdistää asiakkaan valvomon kanssa
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Esimerkki 120 metanointimoduulin laitoksesta, 
metaanintuottoteho noin 14 MW, hyödyntää 25 000 t/a CO2

Metanointimoduuli
• Jopa 6 moduulia rinnan
• Jokaisessa moduulissa on 

29 kpl bioreaktoreita

Keskitetty ohjausyksikkö
• Keskitetty hallinta

koko järjestelmälle



Esimerkki ekosysteemistä
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Uusiutuva
energia

Energian käyttö

Metanointi

CO2

talteenotto

CO2

H2

CH4

CO2



Useita metanointihankkeita on valmisteilla
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• Jätevoimalan savukaasujen CO2:n talteenotto 
(10 kton/a), vedyntuotanto ja metanointi

• Metanointiteho 10 MW
• Polttoainetta liikenteeseen sekä VE:n omaan 

käyttöön 
• Tavoitteena käynnistyä 2025

• Biovoimalan savukaasujen CO2:n talteenotto 
(10 kton/a), vedyntuotanto ja metanointi. 
Metanointiteho 4 - 10 MW

• Polttoainetta liikenteeseen sekä mahdollisesti 
lähialueen teollisuuteen

• Tavoitteena käynnistyä 2024

• CO2 biokaasulaitokselta (10-15 kton/a)
• Vedyntuotantoteho 20 MW, osa metaaniksi 

asti
• Polttoaineita ja kemiallisia syötteitä 

paikalliseen teollisuuteen
• Tavoitteena käynnistyä 2024

• Jätevoimalan savukaasujen sekä 
kaatopaikkakaasun CO2:n (5 - 10 kton/a) 
talteenotto, vedyntuotanto ja metanointi

• Metanointiteho 5 - 20 MW
• Polttoainetta liikenteeseen

Q Power 

useissa hankkeissa

teknologiatoimittajana 

ja/tai –asiantuntijana.

• Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Kotkan 
voimalaitosten Power-to-X hankkeet

• Metanointiteho yhteensä yli 160 MW 
• Polttoainetta liikenteeseen



Referenssit - Wärtsilä Dubai EXPO
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Picture Copyright: Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä Dubai näyttelyn demonstraatiolaite, Q Power toimittanut metanoinnin
• CO2 talteenotto ilmasta, SoletAir Power Oy
• Elektrolyyseri, vetyä sähköstä ja vedestä
• Q Power metanointiratkaisu tuottaa metaania vedystä ja hiilidioksidista



Referenssit - 1 
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Bioetanolituotannon CO2 sivuvirran metanointipilotti, 
Vantaa

Vuonna 2019, Q Power sekä ST1 suorittivat
menestyksekkään metanointipilotin, jossa syötteenä
käytettiin CO2 sivuvirtaa bioetanolituotannosta. 
Löydöksiä:

• Metanointiprosessi toimii teollisessa ympäristössä
tehokkaasti käytännössä

• Korkean konsentraation CO2 sivuvirta voidaan
hyödyntää sellaisenaan

• Etanolin jäämät kaasussa eivät aiheuta ongelmia

Kaatopaikkakaasun metanointipilotti, Salo

Vuonna 2020, Q Power, Lounais-Suomen Jätehuolto ja 
Lounavoima tekivät yhteisen pilotin käsittelemättömän
kaatopaikkakaasun metanoinnista Salon Korvenmäen
jätteenkäsittelyalueella. Löydöksiä:

• Jopa huonolaatuinen käsittelemätön
kaatopaikkakaasu soveltuu metanointiin

• Metanointiprosessi sietää hyvin syötekaasun
epäpuhtauksia

• Epäpuhtaudet (kuten rikkivety ja siloksaanit) voidaan
puhdistaa mikrobiologisesti bio- ja 
kaatopaikkakaasusta

Qvidja R&D keskus, Parainen

Q Power, yhdessä emoyhtiömme Qvidja Kraftin kanssa, 
on suunnitellut ja toteuttanut monipuolisen
kehitysympäristön Qvidjan kartanon alueelle Paraisilla. 

Alueella on metanointilaitos, kaasutuslaitos, 
biokaasulaitos, kaasuvarastot, aurinkovoimala, 
biokaasun tankkausasema sekä synteesikaasulla toimiva
micro-CHP laitos. 

Q Power voi hyödyntää kokonaisuutta erityyppisten
uusien ratkaisuiden kehityksessä ja testauksessa
asiakkaillemme.



Referenssit – 2
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Biovoimalaitoksen savukaasujen metanointi, Kerava

Keravan Energia Oy ja Q Power Oy suorittavat Power-to-Methane pilotin ja 
suunnittelevat teollisen mittakaavan toteutusta. 

Synteettisen metaanin tuotanto aloitettiin pilottimittakaavassa syyskuussa
2021, projektissa todennetaan metanointiprosessin toimivuus
biovoimalaitoksen savukaasuilla. Q Power toimittaa, käyttöönottaa ja operoi
koko teknologiaketjun, aina savukaasujen hiilidioksidin talteenotosta
synteettisen metaanin liikennepolttoainekäyttöön saakka.
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