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Biotalous 

 

 IDEAPAJAT ”MITÄ UUTTA SUOMESTA”:  

Tutkimuksen ja tuotekehityksen menestysinnovaatiot – päätöksentekijöiden ja tiedon-
tuottajien välistä tiedonsiirtoa ja vuoropuhelua  
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"Biotalous on 
uusiutuvien luonnonvarojen 
kestävää hoitoa sekä käyttöä ja 
niistä valmistettujen tuotteiden ja 
palveluiden tuotantoa sekä 
biologisten ja teknisten menetelmien 
käyttöä tuotannossa.” 
Työ- ja elinkeinoministeriö 

Biotalouteen päästään: 
•Nostamalla luonnontieteet insinööritieteiden rinnalle, 
kun haetaan ratkaisuja 

Sivuvirtojen hyödyntäminen  
Kokonaan uusien prosessien luominen 

•Vuorovaikuttamalla: tutkimus, yritykset, valtio  
   => tutkimuksen suuntaaminen 
   => riittävät resurssit 

            => biotaloutta tukevat regulaatiot 
             => BIO -REACH 

 
 

 

Mukailtu: 
Kestävän kasvun malli 
Castells, Himanen 
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Erilaiset menetelmät biomassan prosessoimiseksi 

Selluprosessi 
(mustalipeä) 

Nopea- 
pyrolyysi 

Hidas 
pyrolyysi 

Uutto 

Kemiallinen karakterisointi 

Biologiset ominaisuudet 

Terveystutkimukset  

Ympäristötutkimukset 

Märkä- 
pyrolyysi 

Höyry-
räjäytys 
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UEF:n biojalostus Kuopion kampuksella 

Nesteet (30-45%) 
- karakterisointi (kem., bio.) 
- erottelu ja puhdistus 

 

Kaasu (15-30%) 
- energiaa 
- CO2, CO, CxHy 

Kontrolloitu prosessointi 
- lämpötila, energia.. 

- on-line/on-site -tutkimukset 
Biohiili (25-45%) 
- 0,5 – 30 kg/day 
- karakterisointi 

Targeted biochar Räätälöidyt biohiilet 
Komposiitit, kantajamateriaalit 
 

Suodatus ja aineiden talteenotto 

ravinteet, metallit, orgaaniset 
yhdisteet, lääkejäämät 

Skaalau
s te

o
llise

en
 m

ittakaavaan
 Kaupalliset jakeet 

Teknokemikaalit, 
hienokemikaalit, aromit, 
arvokemikaalit, biosidit…  
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Biopohjaisten sivuvirtojen jalostus  kiertotaloutta! 
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Mitä pyrolyysi on? 
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• Pyrolyysi eli kuivatislaus on biomassan hajottamista 
lämmön avulla hapettomissa olosuhteissa. 

• Prosessi jakautuu kolmeen vaiheeseen 

– Kuivausvaihe  180 °C 

– Torrefiontivaihe  180-270°C 

– Pyrolyysi   270°C  

 

Pyrolyysissä biomassa alkaa hajota sisäisen energiansa avulla 
(eksoterminen prosessi) 

  energiaa kaasuna ja lämpönä 

 nesteitä 

 biohiiltä 

 

⅓ 

⅓ 

⅓ 
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Mitä pyrolysissä tapahtuu? 
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Ligniinin pyrolyysin  
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Energiaksi (sähkö, polttokennot) 
FT synt. raaka-aineeksi (Bioöljy) 
Biohiili (lannoite, 
maanparannus) 
Aktiivihiili (suodattimet, 
lääkkeet,    teollisuus) 
Nanomateriaalit, komposiit 
Supekondensaattorit 
 

 
 

 
 

Hiili 

Neste 

Kaasu 

Pyrolyysiprosessin tuotteiden jakautuminen - biohiili 

Energiaksi 
(prosessin ylläpitoon) 
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Biohiilellä on laajat sovellusalueet – käytäntöön vienti 
vaatii tutkimusta ja kokeiluja paikan päällä 

Kuopion kokemuksia 
 
Prosessivesien 
erikoiskäsittely ja 
orgaanisten molekyylien 
poisto  
 
Ravinteiden talteenotto ja 
kierrätys  
 
Haitta-aineiden poisto   
 
- mm. näissä kaikissa 
tiedämme miten ne 
voidaan toteuttaa 
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0-kuitu hiili                     ligniini hiili   
lig 

vaneri hiili 
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Hiili 

Neste 

Kaasu 

Pyrolyysiprosessin tuotteiden jakautuminen - neste 

Energia (mm. esteröidään bioöljyiksi) 
Pinnoiteteollisuus (metallien ja puun suojaus) 
Kemianteollisuuden raaka-aineet (alkoholit, hapot, esterit, asetaatit, eetterit, jne.) 
Elintarviketeollisuus (aromiaineet kuten terpeenit, muut biovaikutteiset aineet) 
Kosmetiikkateollisuus (hajusteet, puhdistusaineet) 
Antimikrobisesti vaikuttavat aineet ja niiden seokset (fungisidit, antibakteeriset aineet, 
nilviäisten karkotteet) 
Lääkinnälliset laitteet (valmisteet, joissa sivuvirtamolekyylien vaikutus hyödynnetään esim 
ihovoiteena kuten pihkasalvoissa jne) 
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Näytteet kokeen jälkeen 

    Puukaasupinnoite (Wood Gas Coating, WGC) 
    laboratoriokokeista kenttä kokeisiin  

Sinkitty     /     WGC  
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Pyrolyysi Hiili Kaasutus Vety

Pyrolyysi Tisle Erottelu Pinnoite

Poltto-
kennot

50
0 

00
0 

m
3 

Kaksi reittiä hidaspyrolyysistä loppusovelluksiin

Tuotteistaminen  2-4 v

Tuotteistaminen 2-6 v 

2 milj. kg pinnoiteainetta → 4 milj. autoa (80 km2)
(kori ja pellit molemmin puolin pinnoitettuna)

15t tn H2 → 0.5 TWh

Sinkin käyttö maailmanlaajuisesti 
pinnoitteena:  5 milj. t/v 
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Specim Savcor Ponsse 

pakuri 

rusko 

tiedon hallinta paikkainformaatio 
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Bio -RFID 

Pyrolyysi 

HTC 

Logistiikkakeskuk
sesta ohjaus 
oikeaan prosessiin 
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Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen 
biojalostustutkimusta tehdään useissa yksiköissä 

• SIB Labs: (Mikko Selenius, Arto Koistinen, Kaisa Raninen) 

– hidaspyrolyysiprosessi (erilaisten sivuvirtojen prosessointi) 

– biohiilen karakterisointi (biohiilen kuvantaminen, alkuaineanalyysit, toimintatestit) 

– nesteen kemiallinen karakterisointi eri menetelmin (FTIR, 2D-GC-MS) 

• Sovellettu fysiikka (prof. Reijo Lappalainen, Jorma Heikkinen, Laura Tomppo) 

– biomassan karakterisointi materiaalitutkimuksen menetelmin 

– hidaspyrolyysiprosessointi (kuituhampun 

• Farmasia: (prof. Jouko Vepsäläinen, Sirpa Peräniemi, Tuomo Keinänen, Petri Turhanen) 

– biohiilen karakterisointi (alkuaineanalyysit, biohiilen toiminnalliset testit) 

– nesteen kemiallinen karakterisointi eri menetelmin (NMR, alkuaineanalyysit) 

• Kliininen ravitsemustiede (Olavi Raatikainen, Jenni Korhonen, Anna Kårlund, Kati Väkeväinen) 

– nesteen  antimikrobisten ominaisuuksien määrittäminen, nesteiden toksisuuden arviointi 
mikrobiologisin menetelmin ja soluviljelytestein 

– nesteiden molekyylien analysointi ja tunnistus ja kytkentä biologiseen aktiivisuuteen 
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