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Haaste:

Kuinka vähentää päästöjä riittävän nopeasti?

Globaalit CO2 päästöt
https://ourworldindata.org/

34,81 mrd t.

Globaali Lämpötilannousu
climate.nasa.org/

1,01 ˚C

Muutoskäyrä

https://www.carbonbrief.org/
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Päästöjen vähentämiseen ei
ole hopealuotia –
Useita ratkaisuja tarvitaan
rinnakkain

Teollisuuden ja liikenteen osuus kaikista maailman 

päästöistä on lähes 50 %

Näillä aloilla suora sähköistys on usein mahdotonta.

• Liikennepäästöistä vain 40 % tulee kevyistä 

ajoneuvoista, jotka voidaan sähköistää

• Muulle liikenteelle vaihtoehtoja on useita. Uusiutuva 

metaani on hiilineutraali ratkaisu, joka on heti 

hyödynnettävissä; infrastruktuuri on olemassa ja 

uusiutuva metaani voi suoraan korvata LNG:n / CNG:n.

Synteettinen metaani
Biokaasu
Metanoli
Ammoniakki
Vety
Biodiesel
Akkuteknologia



Q Powerin synty
Tarinamme sai alkunsa suomalaiselta suolta , jossa 
mikrobit ovat tuottaneet metaania miljoonia vuosia.

Olemme kehittäneet mikrobien toiminnan 
huipputeknologiaksi, jonka avulla CO2-päästöt ja 
muut tuhlaavat sivuvirrat voidaan muuttaa 
arvokkaaksi energiamateriaaliksi.
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Ideaalimaailma
Suljettu hiilikierto: Energian/ polttoaineen kulutus ja
talteenotto samassa yhteydessä.

Hiili kierrätetään ja käytetään useaan kertaan.

Ei tarvetta fossiilisille polttoaineille

Mahdollisuus hiilinegatiivisuuteen ja U-käännökseen ilmaston
muutoksessa. 
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Ja CO2 talteenotto



Power-to-X mullistaa energiajärjestelmän

Hyödynnetään raaka-aineena kotimaisessa 
teollisuudessa ja energiantuotannossa  syntyviä 
CO2-virtoja. Polttoaineita voidaan  siis tuottaa 

ulkomaisista raaka-aineista riippumatta.

Omavaraisuus

Ratkaisu nopeaan päästöjen vähentämiseen 
kohteissa, joissa suora sähköistäminen ei ole 

vaihtoehto, eli raskaan liikenteen, meriliikenteen 
ja vaikeasti decarbonisoitavan teollisuuden 

päästöjen vähentämiseen.

Ympäristön kannalta kestävä

Mahdollistaa sääriippuvaisen uusiutuvan 
energian  kausivarastoinnin ja tuotannon sekä 

kulutuksen tasapainottamisen. Tehokkaalla 
sektori-integraatiolla merkittävä päästötön  

lämmöntuotantopotentiaali.

Kustannustehokkuus



Sähköpolttoaineet, kuten metaani, metanoli ja ammoniakki, ovat tärkeä askel edetessämme kohti 
liikenteen hiilineutraaliustavoitteita. Päästöttömästi tuotettuja sähköpolttoaineita voidaan käyttää 
olemassa olevissa polttomoottoreissa ja niihin sisältyy siten valtava päästövähennyspotentiaali. 
Olemme ylpeitä yhteistyöstä toisen kotimaisen vihreän teknologian edelläkävijän Q Powerin kanssa

Herkko Plit, toimitusjohtaja  P2X Solutions



Case P2X Solutions

Biokaasu ja 
teollisuuden savukaasu

Uusiutuva
energia

Elektrolyyseri 20 MW

CO2

H2

CH4

Hiilineutraali
liikennepolttoaine



Merkittäviä hyötyjä

Ainutlaatuinen
bioteknologia.

Pieni energianhäviö
ja korkea prosessi-

tehokkuus 82%.

Robusti.
Q Powerin

metanointi on 
monipuolinen, sillä

se sietää hyvin
epäpuhtauksia

Hiilineutraali. 
Hiilen talteenotto

ja uudelleen käyttö.

Energiaomavarainen. 
Käytämme paikallisia
jakeita ja tuotamme
paikallista energiaa. 

Nopeasti
käyttöönotettavissa. 

Kaasunjakelun
infrastuktuuri ja 
logistiilla on jo 

olemassa. 



Sami Lakio, myyntijohtaja

sami.lakio@qpower.fi, +358 40 588 2728 

Kiitos


