
Globaali
Energiahaaste



1. Väestön
lukumäärä
jatkuvassa
kasvussa…

Source: United Nations, World Population Prospects 2019 

(Medium variant)



2. Ihmiset
haluavat
omistaa ja
kuluttaa yhä
enemmän…

Source: BP Energy Outlook, 2019 Edition



Source: BP Energy Outlook, 2019 Edition

3. Mitä
korkeampi
elintaso, sitä
suurempi
energian-
kulutus…



Source: Global Carbon budget 2019, IATA SSP Database, SSP2-19 
and SSP2-baseline scenarios   

Mihin olemme
menossa
yhteiskuntana

VS.

mihin meidän
pitäisi olla 
menossa…
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Kestävä hiilikierto vaatii
valtavia investointeja

HIILIVELKA
200–300 MRD. TONNI

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJEN 
VÄHENTÄMINEN

HIILEN SITOMINEN

ENERGIA 
TEHOKKUUS

UUSIUTUVA 
ENERGIA

CO2 
TALTEENOTTO

HIILINIELUT

CARBON UTILIZATION (CCU)
POWER-TO-X

CARBON 
STORAGE (CCS)

Keeping
fossil 

reserves 
under 

ground



Energiatransitio
Tulevaisuuden polttoaineet – käytössä jo tänään



Kohti hiilineutraalia liikennettä. 
Haaste josta ei puhuta
tarpeeksi.

Raakaöljyn tislauskäyrä

Yhden öljytuotteen kysyntään
vastaaminen tuottaa myös
muita lopputuotteita.

Esim. Lentoliikenteeseen povataan jatkuvaa kasvua.
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Rajallinen raaka-ainemarkkina ja globaali

kysyntä kasvussa (mm. lentoliikenne)

Raskas tieliikenne ja merikuljetukset? 

Teknologian kehitys ja valmius? Kasvu tukee

biopolttoaineiden tuotantoa.

Suoran ja epäsuoran sähköistymisen suhde? 

Sähkön varastointi synteettisiin?

2010 Transitio Tulevaisuus
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Tavoitteet

- Vety

- Sähköpolttoaineet

Biopolttoaineet (nykyiset esim. HVO)

Biokaasu (Annex 9A)

Kiinteät biomassat (Annex 9A)

Energia ja raaka-aineet
Vastuullisille vaihtoehdoille kasvava kysyntä

- Akut ja patterit

- Raitiovaunuliikenne

Sähköistyminen

Teknologian kehitys, 

aika ja kustannukset

Kannattavuus?
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Miksi HVO Diesel?

❑ HVO soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin → Helppo siirtymä

❑ Saatavilla asemaverkostosta ja suoratoimituksina asiakkaan säiliöön

❑ Alhaiset lähipäästöt (NOx, PM, HC)

❑ Vähentää CO2 –päästöjä jopa 90%

❑ Päästökerroin 0,270kg CO2e/litra (2021 hankintoihin perustuva)

❑ Puhdistaa moottoria ja pitää moottorin suuttimet ja palotilat puhtaana, myös 

talvella (moottori käy täydellä teholla)

❑ Setaani eli syttyvyyttä kuvaava luku aina yli 70, kun markkinoiden  

perinteisen dieseltuotteen osalta setaaniluku on noin 51 tasolla

❑ Hajuton



Vähentääkö HVO käyttö 
päästöjä?

Uusiutuvan dieselin lähipäästöt ovat pienemmät kuin perinteisillä 

raakaöljystä valmistetuilla dieselpolttoaineilla. Suurimmat 

keskimääräiset päästövähenemät* on esitetty alla: 

❑ Typpioksidit (NOx): 9 % vähemmän typen oksideja

❑ Pienhiukkaspäästöt: 33 % pienemmät pienhiukkaspäästöt ja alhaisempi 

hiukkasten määrä

❑ Hiilimonoksidi (CO): 24 % pienemmät hiilimonoksidipäästöt

❑ Hiilivedyt (HC): 30 % vähemmän hiilivetyjä

❑ Vähemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH) 

*Lähde: useat tieteelliset artikkelit 

Miten uusiutuva diesel vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin?

Suomessa jakeluvelvoite edellyttää toimijoita tuomaan markkinoille sellaisia 

uusiutuvia polttoaineita, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Uusiutuvan 

dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 % 

polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen dieselin käyttöön 

verrattuna. 

Uusiutuvan dieselin raaka-aine vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen 

määrään. Jäte- tai tähdepohjaisista raaka-aineista valmistetut uusiutuvat 

dieselit vähentävät keskimäärin enemmän kasvihuonekaasupäästöjä. 



http://www.st1.fi/hvo


HVO Polttoöljy

❑ HVO Polttoöljy soveltuu kaikkien työkoneiden dieselmoottoreille

❑ Saatavilla toistaiseksi ainoastaan suoratoimituksina asiakkaan säiliöön

❑ Alhaiset lähipäästöt (NOx, PM, HC)

❑ Vähentää CO2 –päästöjä jopa 90%

❑ Päästökerroin 0,320kg CO2e/litra (2021 hankintoihin perustuva)

❑ Puhdistaa moottoria ja pitää moottorin suuttimet ja palotilat puhtaana, myös 

talvella (moottori käy täydellä teholla)

❑ Setaani eli syttyvyyttä kuvaava luku aina yli 70, kun markkinoiden  perinteisen 

dieseltuotteen osalta setaaniluku on noin 51 tasolla

❑ Hajuton

HUOM. HVO palaa erivärisellä liekillä kuin perinteinen polttoöljy. 

Lämmityskäytössä suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun laitteiden 

huoltoliikkeeseen. Lämmityslaitteesta on syytä tarkastaa liekintunnistimen 

soveltuvuus ennen tuotteen vaihtamista uusiutuvaan polttoöljyyn. Huoltoliike osaa 

vaihtaa polttimen toimivaan tarvittaessa.

Kätevin tilaustapa: St1 Yritysportaali

https://www.st1.fi/yrityksille/yritysportaalin_palvelulomake


Biokaasun liiketoimintalaajennus

❑ St1 ja Valio perusti yhteisyrityksen nimeltä Suomen Lantakaasu Oy

❑ Maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua 

(LBG) raskaanliikenteen polttoaineeksi

❑ Tavoitteena on rakentaa 8–10 tuotantolaitoskokonaisuutta biokaasun 

tuotantoon ja nesteytykseen vuoteen 2030 mennessä. Energiamäärä 

vastaa yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotantoa (noin 100 

000m3 dieseliä)

❑ Ensimmäinen laitos Ylä-Savoon (125 Gwh = 12 000m3 dieseliä), johon Työ-

ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 19,2 miljoonan euron rahoituksen

❑ St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa 

raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta

❑ Ensimmäiset LBG asemat tulevat Shell Iiittala Hämeenlinnan ja Shell 

Mäntsälän yhteyteen 2023-2024 vaihteen tienoilla

25%
St1 osuus ja tavoite Suomen fossiilittoman

tieliikennekartan biokaasutarpeista.

Biokaasun kansallinen tavoite (4 TWh) edellyttää noin
6000-8000 biokaasurekkaa tieliikenteeseen

vuoteen 2030 mennessä.



P2X teknologia mahdollistaa

hiilenkierron myös synteettiseksi kaasuksi

CO₂ H₂

CO₂ H₂

CO₂ H₂

CO₂ H₂



P2X prosessin jakeet päätyvät logistiikkaan

Elektrolyyseri

+

Ammoniakki

synteesi

Metanoli

synteesi

FT prosessi
(The Fischer-Tropsch)

Metanisointi

+CO2

+CO2

+CO2

+N2

Vety

Metaani

Diesel

Bensiini

Kerosiini

Metanoli

Ammoniakki

Jalostus

CO2 kaappaus

ilmakehästä

CO2 kaappaus

teollisuuden

prosesseista

Source: Sunfire 2018, JRC, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235248471830266X#fig1, 

https://www.mdpi.com/2305-7084/3/4/87/htm#ChemEngineering-03-00087-f001

Merillä alkaa mullistus – vihreästä ammoniakista on tulossa laivojen uusi polttoaine: https://yle.fi/a/74-20010399

Teknologian ja 

jakeluverkoston puute

H2

N2 eli typen

kaappaus

ilmakehästä

N2

Synteesi ja jalostus

Olemassa olevaa kalustoa

ja toimiva jakeluverkosto / 

tekniikka

Uusutuva energia

Vesi

Pisimmälle viety jalostus, 

jossa hukataan paljon

energiaa

Olemassa olevaa kalustoa

ja toimiva jakeluverkosto / 

tekniikka

Merilogistiikan vastuullisempi

polttoaine ja mm. lannoite-

teollisuutta auttava lopputuote

CO2

CO2

N2

Vihreä vety

https://www.mdpi.com/2305-7084/3/4/87/htm#ChemEngineering-03-00087-f001
https://yle.fi/a/74-20010399


St1 & Vantaan Energia 
yhteistyöhön (P2G)

❑ Hiilineutraalisen synteettisen metaanin jakelun ja myynnin 

aiesopimus (tuotantotavoite 2025)

❑ Tuotantoprosessissa hyödynnetään uudella ja 

innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelyprosessista talteen 

otettavaa vettä ja hiilidioksidia

❑ Vedyn tuotanto, eli elektrolyysi kuluttaa hurjia määriä 

vihreää sähköä ja prosessissa syntyy hukkaenergiaa 

(lämpö), joka voidaan hyödyntää jätevoimalan käyttöön tai 

syöttää kaukolämpöverkkoon

❑ Lopullinen tuote päätyy St1 toimesta joko paineistettuna tai 

nesteytettynä rekkaliikenteen käyttöön auttamaan toimialan 

päästövähennystavoitteissa

❑ LSG:n (Liquid Synthetic Gas) tuotantopotentiaaliksi on 

laskelmoitu noin 160 rekan vuotuiset polttoainetarpeet 

(80 000 MWh)



St1 investoi Lappeenrantaan

❑ Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 35,4 miljoonan euron 

rahoituksen ehdollisena St1 Power-to-Methanol hankkeelle

❑ Synteettisen metanolin tuotantolaitosta suunnitellaan Finnsementin

tehtaan yhteyteen, Ihalaisen kaivosalueelle

❑ Tavoitteena kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin 

tuotantokonsepti

❑ Hankkeen edetessä suotuisasti, tuotantolaitos tulee olemaan 

toiminnassa 2026.

❑ Valmis laitos tuottaa noin 25 000 tonnia synteettistä metanolia vuodessa, 

joka vastaa noin kahden NEOT rahtilaivan vuotuisia energiatarpeita 

merilogistiikassa

❑ Viime vuonna yhtiö allekirjoitti aiesopimuksen yhteisestä vihreän 

ammoniakin kehitysprojektista Pohjois-Norjassa, tavoitteena tuottaa 

vihreää ammoniakkia laajalti logistiikan ja teollisuuden erilaisiin 

uusiutuviin energiatarpeisiin

https://www.st1.com/fi/st1-suunnittelee-synteettisen-metanolin-pilottilaitosta-lappeenrantaan
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