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TAALERI BIOHIILI

Hyödynnetään metsätalouden
sivutuotteita jalostamalla niistä
biohiiltä korvaamaan kivihiilen
ja turpeen käyttöä
energiantuotannossa sekä
luomaan lähtökohdat biohiilen
jatkojalostukselle ja käytölle
korkeamman jalostusarvon
tuotteena mm.
maanparannuksessa ja
vedenpuhdistuksessa
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Toimivaan demolaitokseen
perustuva noin 60 000 tonnin
kapasiteetin biojalostamo
rakennetaan Joensuuhun
Savon Voiman voimalaitoksen
yhteyteen, yhteistyössä Savon
Voiman kanssa

Merkittävä impakti – työllistää
Suomessa noin 120 henkeä ja
lopputuotteella noin 99 %
pienemmät CO2-päästöt
kivihiileen verrattuna sekä
luonnollinen rooli
uusiutumattomien materiaalien
korvaajana mm.
maanparannuksessa ja
vedenpuhdistuksessa

Taalerin ratkaisun kautta
sijoittajalla on tilaisuus päästä
mukaan mahdollistamaan
uuden ja kestävän
liiketoiminnan luomista ja
nopeuttamaan jo todistetusti
toimivan bioteollisuuden
teknologian skaalausta
teolliseen mittakaavaan

BIOHIILI LYHYESTI

MIKÄ

MIKSI

MIKSI NYT?

MAHDOLLISUUDET

Uusiutuva, lähes kivihiilen
energiatiheyden omaava
polttoaine

EU:n politiikka ja tavoitteet
tukevat uusiutuvia ratkaisuja

Suomessa kivihiilen käyttö on
kielletty energiantuotannossa
1.5.2029 alkaen

Ensimmäisen laitoksen
onnistuessa, uusia laitoksia
voidaan rakentaa mm.
Kanadaan, missä on arviolta
parhaat markkinat biohiilen
tuotantoa varten

Voidaan korvata kivihiiltä ja
turvetta lämmöntuotannossa tai
jalostaa eteenpäin korvaamaan
uusiutumattomien raakaaineiden käyttöä mm.
maanparannuksessa
Tuotetaan hiiltämällä
(”torrefiointi”) biomassaa, kuten
puunkuorta, tai metsähaketta
reaktorissa noin 300°C
asteessa
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Energiayhtiöt joutuvat
ostamaan päästöoikeuksia,
eikä biohiilen käyttö vaadi heiltä
investointeja
Teknologia on skaalautuva ja
tuotantolaitosten kapasiteettia
voidaan kasvattaa biomassan
saatavuuden rajoissa
Biohiilellä merkittävä impakti ja
sopii Taalerin strategiaan

Biohiili mahdollistaisi tällä
hetkellä kivihiiltä käyttävien
laitosten, joilla on runsaasti
elinkaarta jäljellä, toiminnan
jatkumisen
Kivihiiltä ja turvetta käyttävät
energiayhtiöt välttyisivät
merkittäviltä investoinneilta
vaihtoehtoisiin
lämmöntuotantomenetelmiin

Biohiiltä voidaan käyttää myös
maanparannukseen, hulevesien
- sekä ilmansuodatukseen
Lisätuotteiden hinnat ovat
moninkertaiset verrattuna
voimalaitoksille myytävään
biohiileen, mutta vaatii
markkinoiden kehittämisen

EU OHJAA KYSYNTÄÄ KOHTI
PUHTAAMPIA RATKAISUJA
•
•

Maailmanlaajuisesta energiantuotannosta noin 84 % perustui fossiilisiin
polttoaineisiin vuonna 2019

Uusiutuvien energialähteiden osuus
energian kokonaiskulutuksesta

Vuoteen 2018 verrattuna öljyn, kivihiilen ja vesivoiman osuudet
maailmanlaajuisessa energiantuotannossa laskivat, kun taas kaasun,
uusiutuvien ja ydinvoiman osuudet kasvoivat hieman

80%

•

EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa tavoittelemaan
hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä

60%

•

EU:n 24.12.2018 voimaan astunut päivitetty direktiivi ohjaa uusiutuvan
energian käytön lisäämiseen

•

•
•

Uusiutuvan energian osuuden EU:n energiankulutuksesta tulee olla
vähintään 32 % vuoteen 2030 mennessä, kun vuonna 2019
uusiutuvien osuus oli 19 %
Lisäksi EU:n tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 43 %
vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä
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Euroopassa EU ohjaa vahvasti ilmastopolitiikka, joka luo
mahdollisuuksia uusiutuvien energialähteiden tuottajille
2005
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2019

FOSSIILISEN ENERGIATUOTANNON
MARKKINAT
•

Vaikka kivihiilen kulutus maailmanlaajuisesti laskee, on sen rooli
edelleen merkittävä osana myös Euroopan energiantuotantoa ja
huoltovarmuutta

Kivihiilen kulutus Euroopassa
90

Merkitys on erityisen suuri Puolassa ja Saksassa, missä on paljon
voimaloita ja joilla on runsaasti taloudellista käyttöikää jäljellä

•

Suomessa on kuusi suurta kivihiilivoimalaa, joista neljällä on
merkittävästi taloudellista käyttöikää jäljellä

•

Kivihiiltä käytetään Suomessa erityisesti CHP-laitoksissa* tasaamaan
energian kysyntää ja tarjontaa vuoden kylmimpinä kuukausina

•

Suomessa kivihiilen CO2-päästöt 2018 olivat noin 6,3 miljoonaa tonnia
vastaten 15,3 % koko energiasektorin päästöistä

•

•
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Suomen hallitus suunnittelee kivihiilen käytön kieltämistä vuoteen 2029
mennessä sekä rajoituksia turpeen polttamiseen osana
päästövähennysohjelmaa

20

Biohiili ratkaisuna mahdollistaisi tällä hetkellä fossiilisia energialähteitä
käyttävien kivihiili- ja turvelaitosten, joilla on runsaasti elinkaarta jäljellä,
toiminnan jatkumisen ilman merkittäviä investointeja

0
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Lähteet: Euroopan Komissio, Tilastokeskus, *combined heat and power, eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto
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BIOHIILI OSA RATKAISUA

•

•

Biohiilen käyttö kivihiilen ja turpeen sijasta polttoaineena
energiantuotannossa luo merkittäviä hyötyjä:
•

Vähentää päästöjä merkittävästi;

•

Kivihiilen tai turpeen korvaaminen biohiilellä ei vaadi merkittäviä
investointeja energiayhtiöiltä;

•

Biohiilellä on samankaltaiset palamisominaisuudet kuin kivihiilellä
ja sitä voidaan käyttää myös yhdessä kivihiilen tai turpeen kanssa;

•

Pienemmät logistiikka –ja varastointikustannukset verrattuna
muihin biomassavaihtoehtoihin; ja

•

Tuotannon jatkuminen biohiileen pohjautuen tällä hetkellä fossiilisia
energialähteitä käyttävissä energialaitoksissa vaikuttaa myös
työllisyyteen positiivisesti pitkällä tähtäimellä

Lisäksi biohiilelle on jo kysyntää ns. lisäarvotuotteiden saralla mm:

•

Maanparannuksessa, jossa se vähentää kastelutarvetta, sitoo vettä
ja ravinteita luovuttaen niitä vähitellen kasvien käyttöön; ja

•

Hulevesien ja ns. harmaiden vesien suodatuksessa
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1 kuutiossa kivihiiltä on 7 megawattituntia energiaa. Sama
määrä haketta vie tilaa 8,5 kuutiota

BIOHIILI KORKEAMMAN JALOSTUSARVON TUOTTEENA
MAANPARANNUKSESSA JA VEDENPUHDISTUKSESSA
•

Vaikka suurin hyöty biohiilestä saadaan nimenomaan hiilen pitkäaikaisessa sitomisessa, on sillä monia mahdollisia
käyttökohteita

•

Energiatuotannon lisäksi biohiilellä on korkeamman jalostusarvon tuotteena soveltuvia ominaisuuksia mm. maanparannuksessa
puutarhoissa ja maataloudessa sekä vedenpuhdistuksen filtteritekniikoissa

•

Biohiili parantaa maaperässä ravinteiden kierrätystä ja vesitalouden sääntelyä parantamalla veden ja ravinteiden pidätyskykyä.
Lisäksi biohiili auttaa haitallisten aineiden sitomisessa (mm. kasvihuonekaasujen) sekä maaperän kuohkeuttamisessa. Biohiili
edistää myös maaperän mikrobitoimintaa

•

Maataloudessa biohiilen käytöllä saadaan merkittävämpiä hyötyjä varsinkin ravinneköyhillä, hiekkaisilla, karkeilla maalajeilla,
joilla tarvitaan apua myös vedenpidätykseen

•

Tutkimukset osoittavat, että biohiilen lisäys viljelymaahan lisää maanpäällisen kasvuston tuotantoa

•

Vedenpuhdistuksessa filtteritekniikoita käytetään esimerkiksi teollisuuden ja kotitalouksien jätevesien puhdistuksessa
kemikaalien, ravinteiden ja mikrobien poistamiseen

•

Helsingin kaupunki on jo päättänyt rakentaa biohiileen perustuvan hulevesien suodatusaltaan, jossa altaan pohjalla toimii
suodatuskerroksena murske-biohiili-yhdistelmä

•

Biohiilen käyttömahdollisuuksien ja hyvien ominaisuuksien tunnettavuuden lisääminen keskeistä korkeamman jalostusarvon
tuotteiden markkinoiden kehittämisessä

•

Korkeamman jalostusarvon tuotteissa biohiilen hinta on moninkertainen verrattuna kivihiilen ja turpeen korvaajana käytettäessä
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Lähteet: Helsingin kaupunki, Maaseudun Tulevaisuus, VTT

TUOTANTOPROSESSI
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PROSESSIN INTEGROINTI JOENSUUSSA
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MERKITTÄVÄ IMPAKTI
Pitkän ajan tavoitteena on tuottaa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia biohiiltä
•

Kun biohiilellä korvataan kivihiiltä, vähenevät hiilidioksidipäästöt vuosittain noin 3 milj. tonnia*. CO2-päästöjen väheneminen
vastaisi noin 300 000 suomalaisen CO2-päästöjä**

•

Joensuun laitoksen mahdollistama vuotuinen hiilidioksidipäästöjen vähenemä vastaa noin 34 000 suomalaisen CO 2-päästöjä

•

Kaiken biomassan (sis. biohiili) poltosta syntyvän hiilidioksidin päästöt ovat neutraaleja (0 kg CO2), koska se on uusiutuvaa
energiaa

•

Biohiilen tuotannon päästöt ovat melko pienet. Ne koostuvat pääosin korjuun, haketuksen ja kuljetusten öljypohjaisista
polttoaineista

•

Kuljetusten aiheuttama energiankäyttö on hyvin pieni suhteessa siihen, että mikäli puutavara-autossa on 60 m3 haketta, se
vastaa 5 500 litraa dieseliä. Keskimääräisellä kuljetusmatkalla kuluu noin 50 litraa dieseliä. Kuljetus hiiltämölle vie polttoöljyä
muutaman kymmenen litraa. Vastaavasti, jos kuorma-autossa on 35 tonnia biohiiltä, vastaa se 21 000 litraa dieseliä

•

Biohiiltämö käyttää käytännössä vain sähköä, mutta sen osuus on pieni energiatuotantoon verrattuna. Itse hiiltämiseen ja
hakkeen kuivaukseen tarvittava energia saadaan hiiltämisen sivutuotteena tulevan kaasun poltosta

•

Päästövähennyspotentiaali

•

o

Kivihiiltä vastaan 11,02 tCO2/tonni biohiiltä

o

Maanviljelyskäytössä peltolannoitusta vastaan 3,85 tCO2/tonni biohiiltä

Suorat ja epäsuorat työllisyysvaikutukset Pohjois-Savossa noin 120 hltv
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Lähteet: Taaleri, * 1,5 milj. tonnia biohiiltä * 6,293 MWh / tonni = 9,44 milj. MWh. Kivihiilen ominaispäästö on 341 kg CO2/MWh. Päästövähennys on 9,44 milj. MWh * 341 kg CO2 / MWh = 3,22 milj. tonnia CO2
** https://www.sitra.fi/artikkelit/keskivertosuomalaisen-hiilijalanjalki/

INVESTOINTI SUOMALAISEEN BIOJALOSTAMOON

•

Rakennusprojekti toteutetaan Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteyteen
yhteistyössä Savon Voiman kanssa

•

Biohiilellä on alkuvaiheessa tarkoitus korvata kivihiilen ja turpeen käyttöä
energiatuotannossa sekä käyttää tuotetta maanparannuksessa. Myöhemmin
tarkoitus keskittyä vielä vahvemmin ns. lisäarvotuotteisiin

•

Laitoksen vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 60 000 tonnia

•

Noin 18 MEUR investointi ja laitos on tarkoitus käynnistää vuoden 2023 alussa

•

Tuotantoprosessi perustuu Andritzin ja NextFuelin kehittämään teknologiaan, jota
on testattu Itävallassa. Joensuun teollisen mittakaavan tehtaan rakentaminen
perustuu merkittävästi Itävallan toimivaan demo-laitokseen

•

Puunhankinta toteutetaan Savon Voiman kanssa yhteisen yhtiön kautta

Kilpailuedut
•

Ylivoimainen kustannuskilpailukyky verrattuna nykyisiin pieniin tuottajiin

•

Taalerilla edullisen raaka-aineen hankintaosaaminen

•

Brownfield-toimintamalli yhdessä Savon Voiman kanssa tuo merkittäviä säästöjä
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SAVON VOIMA,
JOENSUU

TAALERI
BIOTEOLLISUUS
TERO SAARNO
TERO.SAARNO@TAALERI.COM
050 373 1923
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