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Onko biomateriaaleilla toivoa? 

Kyllä, jos panostamme 
laatuun ja lisäarvoon 
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Metsän riittävyys Suomessa 

§   metsävarojen inventaari 2200 milj. m3  

§   vuosittain: 
•  kasvu 100 – Ilmaston muutos ja metsänhoito  
•  runkopuu 60 – Hakkuuvaje 26 
•  sahaaminen 32 
•  massan valmistus 28 

 

Vähenee (?) 
rakennemuutoksessa 

30-40 milj m3 
lisää puuta saatavissa   
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Uudet tuotealustat 
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•  nykyiset tuotteet mahdollistavat 
   raaka-aineen saatavuuden  

•   biojalostamot syntyvät olemassa olevien 
  tuotantojen yhteyteen 

•   energiatuotteet parantavat raaka-aineen  
 käytön tehokkuutta 

•   lisäarvoiset tuotteet välttämättömiä 
 kannattavuudelle 

•   biotuotteiden kaskadikäyttö lisääntyy 
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Biotalous – lisäarvon laajentaminen 

20.10.2010 
Modified from the source: Metsäteollisuus ry 

6 

Korjuu ja logistiikka 

Bioenergia  - l ä mp ö ja s ä hk ö 
teollisuudelle ja kotitalouksille 

Biopolttoaineet liikenteeseen 

Biokemikaalit 

Biomateriaalit 

L ää kkeet ja  
kosmetiikka 

Arvo 

Volymi 
Sellu, paperi ja kartonki viestint ää n, pakkaamiseen ja  

pehmopapereihin sek ä puutuotteet mm. rakentamiseen 

Pinnoittet 
liimat… 

Nykyisten  
tuotteiden 
kilpailukyky 

Uuden osaamisen  
kerrytt ä minen 

Investoinnit uuteen  
teknologiaan ja  
liiketoimintoihin 

Globaali verkostoituminen 
T&K ja innovaatiot 

Bioenergia, lämpö ja  
Sähkö teollisuudelle ja talouksille 

Biopolttonesteet  

Biokemikaalit 

Biomaterialit 

Lääke 
Kosmetiikka 

Puutuotteet, sellu,  
paperi and kartonki  

Hake, pelletit,  
kaasutus… 

Biopolymeerit, komposiitit…  Uudet materiaalit, 
tuotteet ja palvelut 

Bioenergia 
tuotteet 
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Ekotehokkaat materiaalit 

Ajurit 
 

Tavoitteet 

Vähentää 

Uudistua 

Kierrättää 

Keveys  
 

Korkea suorituskyky 
 

Öljyn korvaaminen 
 

Niukkaresurssisuus 
 

Raaka-aine tehokkuus 
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Tulevaisuuden talot ovat puuta 

§  Japanissa 19 kerroksisia pagodeja jo 1400 luvulla 
§  Lontoon Stadthaus on 9 kerroksinen 
§  Vancouver ”Tall Wood” suunnitelma 30 kerrosta 
§  Tapiola: 12 kerrosta 

§   ristilaminoitu puu antaa  
 uusia mahdollisuuksia: 

ü  jäykkyys 
ü palonkesto 
ü kosteus ja lämpö (tasaus)   

 
Arkkitehtitomisto Jukka Turtiainen Oy 
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B. Multipurpose mill 

300 000 tn/a 
L 

H

C 

E 
Value 900 M€/a 

Tulevaisuus 

C 

60 000 tn/a 

C 
C 

C C C 

180 M€/a 

A. Kraft mill 
ecosystem C 

387 M€/a 

Value 558 ME 

C 

600 000 tn/a 

420 M€/a 

Value 420 M€/a 

Kraft mill 

Nykyisin 

Carbon,  
Urethane 

Furans 

Sugars 

Oils 
AO 

Tulevaisuuden puunjalostustehdas 
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Äänekosken biotuotetehdas 

1,3 M ton sellua (6,5 Mm3 puuta): 
§  räätälöityjä kuitutuotteita 
§  sähköä 1400 GWh/a 
§  lämpöä 7000 GWh/a 
§  puuenergiaa 1200 GWh/a 
§  mäntyöljyä ja tärpättiä 
§  ligniiniä 
§  lannoitteita ja biokaasua 
§  Glaubersuolaa (kierrätys) 
§  sakkoja ja tuhkaa  
 

http://www.slideshare.net/KSkauppakamari/mets-fibren-hmlmerikalliovonweymar 

Mahdollistaa tehtaaseen integroitujen laitosten syntymisen  
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§  uusien teknologioiden kehittäminen 
    ’investointiveturien’ avulla  
§  sulfaatin talteenotto ja kierrätys 
   (glaubersuola ⇔ rikkihapon talteenotto 
     ja kierrätys)    
§  fossiilisten polttoaineiden eliminointi 
   meesauunissa   (∼100 % biotuotanto)    
§  teknologian toimittajat voivat soveltaa myös 
   muilla aloilla: 

ü  kierrätystekniikat 
ü  vedenkulutus (-puhdistus) 
ü  kaivosvesien hallinta 
ü  biopolttokattilat & voimantuotanto 
ü  teknologiapalvelut vientituotteina: mm. Metso, Valmet, Andritz, useat PK-yritykset  

Uusia puhtaan teknologian ratkaisuja vientituotteiksi 

Uutta prosessikemian osaamista jolla vähennetään fossiilisen 
 energian käyttöä  ja suljetaan jätekiertoja eri puolilla maailmaa. 



12 20.10.2015 

Uudet tuotteet ligniinistä 

§  vedenpuhdistus 
§  dispergoijat,  

 notkistimet 
§  palonestoaineet 
§  anti-oksidantit 
§   kuidut 

§  liima-aineet 
§  vaahdot  
§  termoplastiset 

 

§  ioninvaihtajat 
§  aktiivihiili 

§  ’Hiilimusta’  
§   hiilikuidut 

Kuitu 

Puuraaka-aineesta 30 
% on vaikeasti 
hyödynnettävää 
ligniiniä, joka 
nykyisin poltetaan 
energiaksi 
 
 < 30 000 t/vuosi 
 
Mahdollisuus uusiin 
volyymituotteisiin: 
ü  ’Carbon green’ 
ü aktiivihiili 
ü betonimassan  

 notkistin 
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Nanoselluloosa: filmit 
§  HDPE filmin kaltainen – puupohjainen 
§  ei sähköisty 
§  biohajoava 
§  painatettava 
§  myös älykäs painaminen  

 

NASEVA 2011 - 2013 
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Construction Medical 

Superior performance than conventional  
fibers from regenerated cellulose 

Pure or high cellulose content 

-Large surface area 
-Rheological properties 

Aim:  
•  super-strong long fibers    and/or 
•  essentially simplified production process  and/

or 
•  totally new properties 
 

Spinning,	  extrusion	  or	  
other	  techniques	  

Remarkable stiffness: 140 GPa 
Preserve cellulose I structure 

*CNF = cellulose nanofibres  

Nanoselluloosa: kuidut 

Clothing 
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Vaahtorainauksen uusi tuleminen 

§  paperikoneen muuntaminen vaahdotetun 
kuitumassan käsittelyyn sopivaksi 

§  hyödynnetään erityyppisiä kuituja 
§  tehdään rakenteita, joita on perinteisillä 

non-woven tekniikoilla vaikea tai 
mahdotonta tehdä.  

§  Suominen Oy kuitukankaat 
§  Metsä Board: tapetit, pakkausmateriaalit 

Vesineulattu 

Vaahtorainaus- 
pilot 
VTT Jyväskylä 
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Pakkaukset: esim. muokattava raina 

§ Tray packaging demo 2012 
§ 4 keksintöä:  

ü vaahtorainaus 
ü dispersiot 
ü lämpömuokattavuus 
ü läpinäkyvyys  

 
§ Seuraavaksi: 

ü puupohjainen läpinäkyvä syvävedetty 
pakkaus  
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Ekotehokkaat materiaalisovellukset  
huonekaluvalmistuksessa 

Kuinka yhdistää taloudellisuus ja ekologisuus? 
§  vähennä - uusiokäytä - kierrätä – käytä pitkään 
§  yhdistä käytettävyys ja toiminnallisuus ekologisuuteen 
§  raaka-aine tehokkuus = valmistuksen talous paranee 
 
Ekotehokkuus  
§  biomuovi ja luonnonkuitu komposiitit 
§  sovelletaan muovintyöstön tekniikoita 
§  -35% painoa ja -45% CO2 

Helposti huollettavat ja kestävät pinnat  
§  ohut ja käpinäkyvä AddSol® sooli-geeli pinnoite 
§  likaa hylkivä ja helppo puhdistaa 
§  metalleille, puulle, muoville, komposiiteille ja 

tekstiileille 
 

CASE: Puustelli Ecokitchen 2012 
Ethical and sustainabale production, 
fact based and sertified (ISO 14025) 
kitchen, which life-cycle impact is 
markedly lighter that typical today 
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Tulevaisuuden auto: biomateriaalia ja sähköä 

§  Biofore-konseptiauto demonstroi 
biomateriaalien innovatiivista käyttöä 
autoteollisuudessa.  

§  Valtaosa perinteisesti muovista 
valmistetuista osista on korvattu 
mm. nanosellukomponenteilla: 

§  UPM Grada -matkustamon lattia, 
keskikonsoli, mittariston kaaret ja 
ovipaneelit  

§  UPM Formi -keulan maski, 
sivuhelmat, kojetaulu, ovipaneelit 
sekä sisustan paneelit 

http://www.upm.com/FI/MEDIA/Uutiset/Pages/UPM-ja-Metropolia-ylpe%C3%A4n%C3%A4-
esittelev%C3%A4t-Biofore-konseptiauto-demonstroi-biomateria-001-Tue-04-
Mar-2014-09-31.aspx 
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§  puuraaka-aineen eri jakeiden hyödyntämisellä on keskeinen 
   osa  tulevaisuuden biotaloustrategiassa  

§  ligniini, nanoselluloosa ja vaahtorainaustekniikat luovat  
   mahdollisuuksia uusille volyymituotteille 

§  kalvot, uudet kuidut ja älykkäät pakkaukset esimerkkejä  
   erikoistuotteista 

§  teknologiaratkaisut mm. uusituissa kemikaalikierroissa ovat  
   hyödynnettävissä palveluvientinä 

§   tutkimus yhdistää yliopistot, oppi- ja tutkimuslaitokset & 
    teollisuuden toimijat  

Yhteenveto 

Helsingin ja Aalto Yliopistojen  
IonCell F selluloosakuidusta neulottu 
mekko esiteltiin Marimekon 
muotinäytöksessä 13. maaliskuuta.  
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Biomuovien yhdistäminen luo synergiaa: 
 
•  muovit ovat suorituskykyisiä 

•  olemassa oleva tuotanto ja logistiikka 
•  toimivat tuotteet  

•  tulevaisuuden jätteenkäsittely: kierrätys ja energiakäyttö   

Hyödyntäjät: 
•  kestävän kehityksen arvolupaus tuotemerkkien asiakkaille 

•  kemian teollisuus ja materiaalitoimittajat saavat uusia lisäarvoisia tuotteita 

Visiomme 

Kuitumateriaalit ovat uusiutuvia: 
 
•  tehokkaat kierrätysratkaisut 
•  pieni ympäristöriski 
•  muovimateriaalien korvaaminen/yhdistäminen   
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VTT 
Technology for business 
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Kuidut kierrätyspaperista ja - kankaista 

  Stretch ratio 

% 

Titre 

dtex 

Tenacity 

cN/dtex 

Elongation, 

% 

Modulus 

cN/dtex 

Ref Dumsjö (viscose) 100 2.0 2.1 15.2 74.5 

RCF Paper (carbamate) 120 1.9 2.1 16.2 72.5 

RCF Board (carbamate) 120 2.2 2.0 15.4   
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Uudet kiertotalouden ekosysteemit 
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Uusia kuitumateriaaleja puusta 

§  FuBio Cellulose –ohjelmassa Aalto yliopiston ja Helsingin 
yliopiston yhteistyönä kehitetystä uudenlaisesta IonCell F 
selluloosakuidusta neulottu mekko esiteltiin Marimekon 
muotinäytöksessä 13. maaliskuuta.  

§  TTY:n materiaaliopin laitoksella kehittettyjä Biocelsol-
kuituja ja Aalto yliopiston Ioncell-F –kuituja esittelevä ständi 
palkittiin parhaana ständinä SHOK Summit 2014 
tilaisuudessa Helsingissä 14.5.2014. 


