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Joensuun voimalaitos
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Joensuun bioöljylaitoksen havainnekuva
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Fortum Otso® ‒ ympäristöystävällistä ja taloudellista

Maailman ensimmäinen integroitu pyrolyysiöljyn 

tuotantolaitos

 Takana vahvaa suomalaista osaamista

Täysi hyöty olemassa olevasta voimalaitoksesta

 Öljytuotannon sivutuotteet energiaksi

 Lisätään bioenergian tuotantoa ja 

voimalaitoksen käyttöastetta

Nykyiset lämpökeskukset voidaan muuttaa 

bioöljylle

 Kustannustehokasta

 Ympäristöystävällistä

Korvaa nestemäisiä tuontipolttoaineita



Bioöljyn valmistus ja käyttö on yksi reitti vähähiiliseen 
energiantuotantoon
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Voimalaitoksen polttoaineet

= bioöljyn raaka-aineet CHP-voimalaitos

• sähköntuotanto

• lämmöntuotanto

• bioöljyn tuotanto

Bioöljyn loppukäyttö

Vähähiilinen lämmön 

ja höyryn tuotanto



Prosessin vaiheet – puusta bioöljyksi
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• Kuivaus
– <10 % kosteus

• Hienomurskaus
– <5 mm palakoko 

• Nopea pyrolyysi
– nopea lämmönsiirto

– säädetty lämpötila (~500 °C)

– Lyhyt viipymäaika (<2 s)

• Kiintoaineen erotus
– kaasun ja kiintoaineen erotus

• Bioöljyn talteenotto
– nopea ja tehokas lauhdutus



Mitä on pyrolyysimenetelmällä valmistettu bioöljy?

• Puusta tuotettua bioöljyä, jolla voidaan korvata 
fossiilisia polttoöljyjä 

• Bioöljyn lämpöarvo on noin puolet fossiilisen 
lämmitysöljyn energiasisällöstä

 hyvin tiiviissä muodossa olevaa bioenergiaa 

• Perinteisten polttoöljyjen tapaan bioöljy on helposti 
pumpattavissa ja siten käytettävissä nykyisissä 
kattiloissa kohtuullisin muutoksin

• Bioöljy on erilaisten orgaanisten yhdisteiden hapan 
seos eikä se sovellu sekoitettavaksi muihin 
lämmitysöljyihin 

• Tulevaisuudessa bioöljy voi toimia raaka-aineena 
liikenteen polttoaineiden ja kemikaalien jalostamisessa
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Fortum Otso® kestävyysjärjestelmä
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Seuraavassa on esitetty yleinen kaavio Joensuun bioöljylaitoksen tuotantoketjusta. 

Fortum Heat Suomi on raportointivelvollinen tuotetun ja kulutetun bioöljyn osalta. 

 

A Raaka-aineen alkuperä (Suomi; kokopuu- tai rankahake, metsätähdehake tai –

murske) 

B Raaka-aineen mahdollinen välivarasto (hakkuutyömaalla, tienvarsivarastossa tai 

terminaalissa) 

C Kuljetus Fortumin tuotantolaitokselle 

D Laitos, jossa prosessitähde syntyy (kuori, sahanpuru, puutähdehake tai –

murske, kutterilastut, hiontapöly yms.) 

E Prosessitähteen mahdollinen välivarasto (tehtaalla) 

F Kuljetus Fortumin tuotantolaitokselle 

G Fortumin bioöljyn tuotantolaitos (Fortum Otso®) 

H Fortumin tuotantolaitoksen varasto 
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Esimerkki Joensuun bioöljylaitoksen tuotantoketjusta

Tuotantoketjun matkalla useita eri rajapintoja eri toimijoiden välillä (raaka-ainetoimittajat, 

raaka-ainetoimittajien alihankkijat, jakelijat, loppuasiakkaat jne.)



Kestävyysjärjestelmän haasteet

• Raaka-aineen alkuperän todentamisessa raaka-

ainetoimittajat ovat avainasemassa

– Raaka-ainetoimittajilla ei kuitenkaan ole oikeutta 

hyväksyttyyn kestävyysjärjestelmään

• Pienemmille toimijoille ei saa aiheuttaa kohtuutonta 

taakkaa!

– Yksittäisen toiminnanharjoittajan kautta välilliset 

vaikutukset pienemmille toimijoille (esim. pienet 

toimijat puunkorjuuketjussa)

• Nykyisten jo olemassa olevien sertifiointien käyttö 

todentamisessa tulee varmistaa (esim. 

metsäsertifioinnit)

• EU:n sisällä vastavuoroinen tunnustaminen 

varmistettava!
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Kestävyysjärjestelmän haasteet
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Puun eri osille erilaisia vaatimuksia 

käyttökohteesta riippuen



Uusista tuotteista löytyy uutta liiketoimintaa
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Pyrolyysiöljyn liiketoimintaympäristö

Uusi tuote
Uusi

teknologia
Kokemattomat

käyttäjät

Tuotantotekno-
logian valmistus Öljyn tuotanto

Logistiikka
- Kuljetus
- Varastointi

Raaka-aine-
hankinta

Käyttöteknologian 
valmistus

- Säiliö
- Putkisto
- Poltin
- Savukaasujen puhdistus

Öljyn
jatkojalostus

Investointi- ja 
muu konsultointi

IT-järjestelmien toteutus
- Alkuperän seuranta
- Logistiikan ohjaus

Käyttöpalvelut

Kunnossapito-
palvelut



Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?
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Kiitos!
Janne Hämäläinen

janne.hamalainen@fortum.com

mailto:janne.hamalainen@fortum.com

