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Kemianteollisuuden tuotteet

Elektroniikka- ja
sähköteollisuus
Koneet, laitteet ja kulkuneuvot

Metallit ja metallituotteet

Sellu, paperi- ja paperituotteet

Saha- ja puutavarat

Suomen tavaravienti toimialoittain Lähde: Tullihallitus 

Kemianteollisuus 20 % Suomen 
tavaraviennistä 



Kemianteollisuus mukana tuottamassa ratkaisuja  
ihmiskunnan suuriin haasteisiin 
 



2030 mennessä maapallon 

ihmiset tarvitsevat  

 

50 % enemmän ruokaa,  

45 % enemmän energiaa,  

30 % enemmän vettä 



Kiertotalous 
 



Kemialla lisää arvoa  

CMC, karboksimetyyli-, 
selluloosa, pesuaineisiin 
paperin päällystykseen, 
       jugurttiin jne. 

 
 

sellu 

SELLUTEHDAS 

mäntyöljy 

Biopohjaisia 
kemikaaleja maaleihin, 
liimoihin, funktio-
naalisiin elintarvikkeisiin 
& rehuihin jne.

 

ksyloosi  

Ksylitoli 

jätevesi-  
lietteet 

Biokaasu, CO2, 
lannoitteet, kiinteä 
biopolttoaine 



Renkaat 
• Parantaa ajoturvallisuutta 

• Vähentää polttoaineen kulutusta 

Kemian välituotteet 
• Pinnoitteet 

• Voiteluaineet 

• Kaivos- ja öljyteollisuuden sovellukset 

 

Liimat 
• Parantaa liimojen tarttuvuutta ja sitkeyttä 

• Edistää kestävää kehitystä 

Tiet ja rakentaminen 
• Laajentaa kierrätysmateriaalien käyttöä 

• Parantaa tiemerkintöjen kirkkautta ja 
kestävyyttä 

 

Arizona Chemical, Kraton: 
mäntyöljyjalosteita moniin eri tuotteisiin 

Lisätietoja: 
erkki.Kaihlaniemi@kraton.com 



• Ksylitolia valmistetaan hydraamalla ksyloosista, joka on erotettu ja puhdistettu 
selluteollisuuden sivuvirroista. Tuotteen hiilijalanjälki on noin 90% pienempi kuin 
kiinalaisten kilpailijoiden tuottamalla maissiperäisellä ksylitolilla 

• DuPont N&H on maailman johtava ksylitolin tuottaja: maailman suurin ksyloositehdas sijaitsee 
Itävallassa ja maailman suurin ksylitolitehdas Kotkassa. Ksylitolia käytetään makeutusaineena 
ja sen on tieteellisesti todistettu vähentävän hampaiden reikiintymistä (mm. EFSA hyväksyntä).  

•   

 

 

Lisätietoja: 
nina.nurmi@dupont.com 
 

DuPont Nutrition & Health: terveysvaikutteista 
ksylitolia selluteollisuuden sivuvirroista 



Mistä bioetanolia tehdään? 

• Elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja kotitalouksien biojätteestä 

• Puujalostusteollisuuden sivuvirroista kuten sahanpurusta. 

Missä bioetanolia tehdään? 

• Viidessä tuotantolaitoksessa Suomessa ja yhdellä tuotantolaitoksella Ruotsissa.  

• Ensimmäinen sahanpurua raaka-aineena käyttävä laitos rakenteilla Suomessa, 
seuraavat sijoituspaikat haussa. 

Miten tuotettu etanoli hyödynnetään? 

• Korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita 95 E10 ja 98 E5 bensiinilaaduissa sekä 
flexfuel-automalleihin (FFV) tarkoitetussa kotimaisessa RE85 korkeaseosetanolissa. 

 

 

 

St1 Biofuels: jätteistä ja tähteistä liikenteen 
biopolttoainetta  

Lisätietoja:  
patrick.pitkanen@st1.fi 



• Ensimmäinen biokaasuteknologia, jolla 
voidaan tehokkaasti käsitellä korkean 
ligniinipitoisuuden omaavia puu- ja 
selluteollisuuden jätevesilietteitä  

• Soveltuu sekä jo olemassa oleville paperi- 
ja sellutehtaille että uuden sukupolven 
biotuotetehtaille 

• Case Äänekoski EcoEnerergy SF Oy:n 
biokaasulaitos; biotalouden ekosysteemi 

• Biokaasulaitos käsittelee biotuotetehtaan 
jätevesilietteitä, tuottaa niistä biometaania 
ajoneuvopolttoaineeksi, hiilidioksidia 
selluprosessin tarpeisiin sekä lannoitteita ja 
kiinteää biopolttoainetta  

 

Lisätietoja: 
simo.rantanen@envorprotech.fi 

Envor Protech Oy: EPAD-teknologialla 
biokaasua selluteollisuuden jätelietteistä 





• Mahdollistaa lähes minkä tahansa öljyn tai rasvan jalostuksen uusiutuviksi 
tuotteiksi. Raaka-aineena mm. elintarviketeollisuuden eläinperäisiä 
jäterasvoja, kasviöljyjalostuksen tähteitä ja jätteitä sekä kasviöljyjä. 

• Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainepohjasta on jo noin 80 %, 
ja niiden osuutta pyritään kasvattamaan entisestään 

• Tuotteen käyttö on laajentumassa liikennepolttoaineista myös muihin 
kemian tuotteisiin kuten muoviraaka-aineiden valmistukseen 

 

 

Neste: innovatiivinen NEXBTL-teknologia 
uusiutuvien liikennepolttoaineiden valmistukseen 

Lisätietoja:  
lars-peter.lindfors@neste.com 



IS-Taloussanomat, 6.9.2016 

http://yle.fi/uutiset/3-9551129 



Lumene: hyödyntää elintarviketeollisuuden 
sivuvirrasta eli hillan siemenistä puristettua öljyä 

Lisätietoja:  
tiina.isohanni@lumene.com    



Arvoverkkojen ja kumppanuuksien 
merkitys on iso:  
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HILLAN POIMINTA 



@kemianteollisuu 

@gaiagroupoy  

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/debatti-suomi-voi-saavuttaa-kiertotalouden-johtoaseman-joukkuepelilla/nxB2txtm 



• Talouskasvun kytkeminen irti luonnonvarojen käytön kasvusta  
 

• Teknologiakehitys  
 - raaka-aineiden jalostus 
 - esineiden ekosuunnittelu & tuotanto  
 - materiaalien analysointi 
 - verkostojen luominen (ihmisten välille; laitteiden välille)  
 - tiedon keruu, jakaminen, analyysi ja esittäminen 

• Uusien liiketoimintamallien ja yhteistyön tapojen kehittäminen 

• Systeeminen muutos eli koko toimintaympäristön mm. 
sääntelykokonaisuuden kehittäminen  

 

Kiertotalouden kehittäminen 



• Tuotteiden kestävyys & uudelleenkäyttö; elinkaarianalyysi 
tuotesuunnittelun perustaksi  

• Palvelu entistä suurempi osa tuotetta: esim. kemikaalien leasing 

• Verkostoituminen ja tiedon jakaminen (apuna mm. digitalisointi) 

• Osaamisten yhdistäminen: arvo ja työpaikat syntyvät 
verkostoissa 

• Jakamistalous 
- Teolliset symbioosit  

  - Airbnb, Uber, City Car Club etc. 
 
 

 

 

Uudet liiketoimintamallit ja yhteistyön 
tavat 



Kiertotalouden fokuksessa yhteistyö 
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Regenerate   Share   Optimise  Loop   Virtualise  Exchange & Replace 
(Ellen MacArthur Foundation) 

Uusi tapa tuottaa & Uusi tapa kuluttaa 
 

”Connectivity is new productivity” 
(mm. Tahvanainen, A-J., et al, On the Potential 
of the Bioeconomy as an Economic Growth 
Sector, ETLA Brief 43, 18.1.2016) 



Tekniikka& Talous 



 
 

               @MaijaPohjakalli 
           @Kemianteollisuu 

 

 

www.kemianteollisuus.fi/ 

 
 

 

Kiitos! 




