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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mitä vaiheita puupohjaisen bioetanolin 

valmistukseen kuuluu sekä mitä sivuvirtoja ja päästöjä tuotannossa syntyy. Työ toteutetaan 

kirjallisuuskatsauksena ja se perustuu Suomeen rakennettavien bioetanolin tuotantolaitosten 

omiin raportteihin sekä ajankohtaiseen tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Kandidaatin työ 

tehtiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää korvaamalla fossiilisia 

polttoaineita biopolttoaineilla. Suomessa laki uusiutuvien polttoaineiden käytön 

edistämisestä liikenteessä edellyttää polttoaineiden jakelijan kasvattavan uusiutuvien 

polttoaineiden jakelun osuutta tulevina vuosina. Vastauksena bioetanolin tuotannon 

tarpeeseen Suomeen on valmistumassa lähivuosina kaksi uutta bioetanolin tuotantolaitosta, 

jotka käyttävät prosessin raaka-aineena puuta.  

Puuperäisen bioetanolin tuotantoon kuuluu neljä vaihetta, jotka ovat esikäsittely, 

entsymaattinen hydrolyysi, fermentointi eli käyminen ja tislaus. Prosessissa puuainekseen 

sitoutunut sokeri vapautetaan käymisprosessin mikrobeille sopivaan muotoon. Käymisen 

tuloksena saadaan etanolia, jota voidaan tislattuna hyödyntää liikenteen polttoaineena. 

Bioetanolin tuotannosta syntyy myös hyödynnettäviä sivuvirtoja sekä päästöjä ilmaan ja 

veteen. Tuotantoon integroidulla biokaasureaktorilla pystytään hyödyntämään jätevirtoja, 

joita bioetanolin tuotannosta syntyy ja lisäämään koko prosessin materiaalitehokkuutta. 

Hyvin toteutettuna bioetanolin tuotanto puupohjaisista materiaaleista auttaa vähentämään 

liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja lisäämään biopolttoaineiden tuotantoa kestävistä raaka-

aineista. 
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The goal of this bachelor's thesis is to find out what steps include the manufacture of wood-

based bioethanol, as well as what side streams and emissions are generated in production. 

The work is carried out as a literature review and is based on the reports of bioethanol 

production plants being built in Finland and on current research and literature. The bachelor's 

thesis was done for the ELY Centre of Southeast Finland. 

It is possible to reduce carbon emissions from transport by replacing fossil fuels with 

biofuels. In Finland, the law on promoting the use of renewable fuels in transport requires 

the fuel distributor to increase the share of the distribution of renewable fuels in the coming 

years. In response to the need for bioethanol production, two new bioethanol production 

plants are built in Finland in the next few years. 

The production of wood-based bioethanol involves four phases, which are pretreatment, 

enzymatic hydrolysis, fermentation and distillation. In the process, sugar bound to the wood 

material is released into a form suitable for the microbes of the fermentation process. 

Fermentation results in ethanol, which can be used as a fuel for transport when distilled. 

Useful side flows as well as emissions into air and water are generated in process. A biogas 

reactor can take advantage of the waste streams generated by bioethanol production process 

and increase the material efficiency of the entire process. Well implemented, bioethanol 

production from wood helps reduce carbon dioxide emissions from transport and increase 

production of biofuels from sustainable raw materials. 
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1 Johdanto 
 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä kannustaa maailman valtioita yhä tehokkaampiin toimiin 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Liikenne aiheuttaa maailmanlaajuisesti noin 

neljäsosan kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Viimeisin YK:n ilmastokokous COP26 

marraskuussa 2021 vahvisti jäsenmaiden sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen (2015) 

tavoitteisiin ja 1,5 asteen maapallon keskilämpötilan nousun rajaamiseen. Eräs Glasgow’n 

kokouksen keskeisistä ilmastoaloitteista koski hiiletöntä tie-, meri- ja lentoliikennettä, mikä 

on linjassa myös Suomen ilmastotavoitteiden kanssa. (Ympäristöministeriö 2021.) Myös 

Euroopan parlamentti sääti vuonna 2018 niin sanotun RED II -direktiivin, jolla edistetään 

uusiutuvan energian käyttöä. Direktiivi tuli osaksi Suomen lainsäädäntöä viime kesänä 2021, 

ja sillä on vaikutusta myös uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nousuun 

(Jakeluvelvoitelaki 446/2007). Liikeenteen osuus vuonna 2020 Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä oli 22 prosenttia, joista 95 prosenttia tieliikenteestä (Suomen 

virallinen tilasto 2021). Jotta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää, 

tarvitaan vaihtoehtoisia käyttövoimia fossiilisten polttoaineiden sijaan. Vaihtoehtoisia 

käyttövoimia ovat esimerkiksi sähkö, vety ja biopolttoaineet.  

 

Biopolttoaineet ovat orgaanisista raaka-aineista tuotettuja polttoaineita, joilla pyritään 

korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Biopolttoaineiden käytöllä on mahdollista saavuttaa 

pienempi hiilijalanjälki kuin fossiilisilla polttoaineilla, sillä biopolttoaineiden tuotantoon 

käytetty raaka-aine on uusiutuvaa. Bioetanolia tuotetaan useista kasvien osista ja sitä on 

mahdollista tuottaa myös puusta. Maailmanlaajuisesti 40 prosenttia bioetanolista tuotetaan 

sokeriruo’osta ja sokerijuurikkaasta ja lähes 60 prosenttia tärkkelysperäisistä raaka-aineista 

kuten maissista ja vehnästä (Bušić et al. 2018, 291). Bioetanolilla korvataan erityisesti 

fossiilista moottoribensiiniä ja dieseliä. 

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan bioetanolin tuotantoprosessia, jossa käytetään raaka-

aineena puuta. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu kaikki muut bioetanolin tuotantoon 
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käytettävät raaka-aineet. Työssä keskitytään realistisiin tuotantokonsepteihin erityisesti 

Suomessa. Työn tavoitteena on selvittää, miksi puuperäisen bioetanolin tuotanto on 

ajankohtaista tällä hetkellä, mitä vaiheita puuperäisen bioetanolin tuotantoon kuuluu ja mitä 

päästöjä eri vaiheissa syntyy. Työn tutkimuskysymyksiä ovat: Mitä haasteita puuperäisen 

bioetanolin tuotantoon liittyy? Mitä kemikaaleja prosesseissa käytetään? Mitä päästöjä 

tuotannosta syntyy?  

 

Ensimmäisessä luvussa selvitetään, miksi bioetanolin tuotannon lisääminen on ajankohtaista 

Suomessa. Siinä myös esitellään lyhyesti Suomessa jo toiminnassa olevat tai Suomeen 

suunnitellut tuotantolaitokset, jotka tuottavat bioetanolia puusta. Tämän jälkeen syvennytään 

tarkemmin tuotantolaitosten prosesseihin ja teknisiin ratkaisuihin sekä seurataan bioetanolin 

tuotantoprosessia sahanpurusta lopputuotteeksi asti. Työssä tarkastellaan myös integroitua 

biokaasun tuotantoa osana biojalostamoa, jonka päätuote on bioetanoli. Sen jälkeen 

tunnistetaan eri vaiheissa syntyvät päästöt ja sivutuotteet sekä arvioidaan tuotantolaitoksen 

päästöjä kokonaisuudessaan. Johtopäätöksissä pohditaan, millainen ympäristövaikutus on 

puuperäisen bioetanolin tuotannolla. Lopuksi esitetään vielä lyhyt yhteenveto työn 

tuloksista.  
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2 Puuperäisen bioetanolin tuotanto Suomessa 
 

 

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. 

Suomen valtioneuvosto valmistelee työ- ja elinkeinoministeriön johdolla hallitusohjelman 

mukaista ilmasto- ja energiastrategiaa, jolla tavoite saadaan toteutettua. Osana ilmasto- ja 

energiastrategiaa liikenne- ja viestintäministeriö laati fossiilittoman liikenteen tiekartan. 

Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöt saadaan 

puolitettua vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna. Vielä esitetään, miten 

liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. (Lindström et al. 

2020, 7.)  

 

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta 

(419/2019) säätää, että vuoteen 2030 mennessä 30 % kaikesta myydystä nestemäisestä 

polttoaineesta tulee olla biopohjaista. Vuoden 2030 tasolla tämä tarkoittaisi noin 10 TWh 

energiaa  (Lindström et al. 2020, 47). Yksi tapa lisätä biopohjaisten nestemäisten 

polttoaineiden käyttöä on sekoittaa bioetanolia fossiilisen bensiinin joukkoon. Puhdasta 

etanolia voidaan sekoittaa polttoainestandardien mukaan enintään 10 prosenttia bensiinin 

joukkoon, jota käytetään tavallisissa polttomoottoreissa. Myös korkeamman etanoliseoksen 

käyttö autossa on mahdollista, mutta se vaatii etanolisarjan tai etanolikäyttöisen moottorin. 

Etanolisarjan asentamalla voi tavallisellakin polttomoottorilla käyttä E85-polttoainetta, joka 

sisältää 80–85 prosenttia etanolia. 

 

Vuonna 2019 liikenteen biopolttonesteistä biobensiinin, biodieselin ja biokaasun 

energiankulutus oli yhteensä 18 000 TJ (= 5,0 TWh) sisältäen polttonesteeseen sekoitetut 

bio-osuudet (Suomen virallinen tilasto 2020). Biopolttoaineiden käytön tulee siis 

kaksinkertaistua kymmenessä vuodessa, jotta saavutetaan tavoiteltu taso vuodelle 2030. 

Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös suurempaa tarvetta bioetanolin tuotannolle. 

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa nestemäisten biopolttoaineiden osalta 
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jatkotoimenpiteinä mainitaan myös jakeluvelvoitteen mahdollinen nostaminen 30 

prosentista 34:ään tai jopa 40 prosenttiin (Lindström Sabina et al. 2020, 13). 

 

Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yksi puuperäisiä raaka-aineita hyödyntävää 

bioetanolin tuotantolaitosta, ja kaksi muuta on suunnitteluvaiheessa. St1 Biofuels Oy:n 

Kajaanin laitos aloitti bioetanolin tuotannon vuonna 2016. Sen tuotantokapasiteetti on 10 

miljoonaa litraa eli noin 8 000 tonnia bioetanolia vuodessa. (Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto 2014, 7; St1 Biofuels Oy 2016.) BioEnergo Oy (2020, 1) suunnittelee 

Poriin bioetanolilaitosta, jonka kapasiteetti tulisi olemaan 63 000 kuutiota eli noin 50 000 

tonnia bioetanolia vuodessa. Laitos aloittaa bioetanolin tuotannon vuonna 2023 (Etelä-

Suomen aluehallintovirasto 2021, 79). Kanteleen Voima Oy (2016, 11) suunnittelee 

bioetanolin tuotantolaitosta Haapavedelle. Laitoksen kapasiteetti tulisi olemaan noin 65 000 

tonnia etanolia vuodessa ja tuotannon suunniteltu aloittamisajankohta on 2025 (Asikainen 

2021).   
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3 Biokonversiolaitos 
 

 

Biokonversiolaitoksella tai biojalostamolla tarkoitetaan tehdasta, joka jalostaa orgaanisista 

raaka-aineista materiaaleja, kemikaaleja ja biopolttoaineita. Tässä työssä tarkastellaan 

laitosta, joka tuottaa puupohjaisista raaka-aineista päätuotteena bioetanolia. Bioetanolin 

tuotantoon on lisäksi yhdistetty biokaasulaitos, joka saa tarvittavat raaka-aineet etanolin 

tuotannon ylijäämäaineksesta. Biokaasun tuotanto parantaa bioetanolin tuotantoprosessin 

kilpailukykyä, sillä syntynyttä biokaasua voidaan hyödyntää tarvittavan prosessilämmön- ja 

sähkön tuotannossa. (Cesaro and Belgiorno 2015, 8123.) 

 

Puupohjainen materiaali koostuu pääasiassa kolmesta komponentista, jotka ovat selluloosa, 

hemiselluloosa ja ligniini. Näiden pitoisuudet vaihtelevat puulajista riippuen. Esimerkiksi 

männyssä on keskimäärin 44,5 % selluloosaa, 21,9 % hemiselluloosaa ja 27,7 % ligniiniä 

(Ashok et al. 2011, 6). Yleisesti puhutaankin lignoselluloosasta; käsite, joka sisältää 

puumateriaalin lisäksi sadonkorjuutähteet kuten ruokakasvien varret ja kuoret, selluloosaa 

sisältävän jätteen kuten jätepaperin, ruohobiomassan ja yhdyskuntajätteen (Bušić et al. 2018, 

293). Puumateriaalissa on keskimäärin enemmän ligniiniä, kuin muussa 

lignoselluloosaperäisessä materiaalissa. Tällä ominaisuudella on merkitystä 

biokonversiolaitoksen toiminnan kannalta, sillä ligniini toimii inhibiittorina eli estoaineena 

bioetanolin tuotannon kannalta tärkeissä prosesseissa. Seuraavaksi tutustutaan bioetanolin ja 

biokaasun tuotantoprosesseihin, käydään läpi prosessien vaiheet ja prosesseissa syntyvät 

päästöt. 

 

3.1 Bioetanolin tuotantoprosessi 

 

Toisen sukupolven puuperäisen bioetanolin valmistus voidaan jakaa neljään päävaiheeseen; 

esikäsittely, hydrolyysi, fermentaatio eli käyminen ja tislaus. Esikäsittelyssä ja hydrolyysissa 

puun selluloosaan ja hemiselluloosaan sitoutunut sokeri pilkotaan hiivoille sopivaan 
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muotoon. Fermentaatiossa hiivan aineenvaihdunnan seurauksena syntyy hiilidioksidia ja 

etanolia. Tislauksessa etanoli väkevöidään vedettömäksi. Lisäksi hydrolyysi ja fermentaatio 

voidaan toteuttaa joko erillisinä vaiheina tai yhtäaikaisesti.  

 

 

Kuva 1. Bioetanolin tuotantoprosessin päävaiheet. 

 

Kuva 1 havainnollistaa pääprosessin eli bioetanolin tuotannon kulun prosessivaiheesta 

toiseen. Lisäksi tuotantoprosessissa syntyy useita pienempiä sivuvirtoja ja päästöjä, joita 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.3. Seuraavaksi käydään läpi jokaisen vaiheen erityispiirteet 

ja merkitys koko prosessin kannalta. 

 

3.1.1 Esikäsittely 

 

Raaka-aineen esikäsittelyn tarkoituksena on pienentää materiaalin kappaleiden fyysistä 

kokoa, erottaa selluloosa ja hemiselluloosa ligniinistä sekä pienentää selluloosan kiteisyyttä. 

Lisäksi esikäsittely aloittaa hemiselluloosan ja selluloosan hydrolyysin eli hajottaa pitkien 

sokeriketjujen välisiä sidoksia. Samalla pyritään kuitenkin välttämään estoaineiden 

muodostumista entsyymeille ja käymisprosessin mikro-organismeille. (Aditiya et al. 2016, 

633; Balat Mustafa 2011, 861–862.) Kaupallisissa laitoksissa Suomessa 

esikäsittelymenetelmäksi on poikkeuksetta valikoitunut termokemiallinen 

Esikäsittely TislausFermentaatioHydrolyysi

Raaka-aineet

Bioetanoli
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esikäsittelymenetelmä eli happokatalysoitu höyryräjäytys (BioEnergo Oy 2020, 8; 

Kanteleen Voima Oy 2016, 27; St1 Biofuels Oy 2016, 12).  

 

Happokatalysoidussa höyryräjäytyksessä materiaali kuumennetaan paineistetulla höyryllä 

laimean hapon kanssa. Kun kuuma höyry imeytyy massaan, korkea lämpötila saa aikaan 

puussa olevien asetyyliryhmien autohydrolyysin. Korkea lämpötila myös muokkaa ja osin 

liuottaa ligniiniä. Lämpötilan vaikutuksesta vapautuneet asetyylihapot katalysoivat 

hemiselluloosan hydrolyysia ja prosessiin lisätty happo lisää sekä selluloosan että 

hemiselluloosan pilkkoutumista. Yleisimmin käytetään rikkidioksidia SO2, joka veden 

kanssa reagoidessaan muodostaa rikkihappoa H2SO4. Toinen käytetty happo on typpihappo 

HNO3  (St1 Biofuels Oy 2016, 13). Hapot reagoivat vedessä luovuttamalla protonin. Tämän 

seurauksena muodostuu vetyioneja, jotka aiheuttavat selluloosan ja hemiselluloosan 

hydrolyysin (Mosier et al. 2002, 614). Esikäsittelyn lopussa painetta lasketaan äkillisesti, 

jolloin puuhun imeytynyt höyry pakenee räjähdysmäisesti lyhentäen kuituja. (Alvira et al. 

2010, 4856; Rahikkala 2017, 30; Wingren et al. 2003, 1111.) Esikäsittelyssä suurin osa 

hemiselluloosasta sekä osa selluloosasta hydrolysoituu. Tämän takia esikäsittelyä kutsutaan 

myös esihydrolyysiksi ennen varsinaista hydrolyysia, joka toteutetaan entsyymien avulla. 

Suokon mukaan (2010, 15) tyypillinen lämpötila höyryräjäytykselle on 160–260 °C, joka 

vastaa 6–47 barin painetta kylläiselle höyrylle. Reaktioaika vaihtelee 1–30 minuutin välillä, 

niin että korkeilla lämpötiloilla reaktioaika on lyhyempi. 

 

Esikäsittelyn happamassa ja kuumassa ympäristössä muodostuu estoaineita, joka haittaavat 

entsyymien ja hiivojen toimintaa etanolin tuotannon myöhemmissä vaiheissa. 

Mikrobitoiminnan kannalta muodostuvia estoaineita ovat karboksyylihapot, furaanit ja 

fenyylit: Karboksyylihappoja muodostuu sokerien hajoamistuotteena, fenyylejä muodostuu 

ligniinin hajoamisen seurauksena ja furaaneja muodostuu sokerien dehydraation 

seurauksena. (Cavka et al. 2015, 9747.) Pelkistävän yhdisteen, kuten natriumditioniitin 

Na2S2O4, lisäämisen esikäsittelyvaiheessa on huomattu vähentävän estoaineiden 

muodostumista (Ilanidis et al. 2021, 1–2). Myös lipeää eli natriumhydroksidia käytetään 

esikäsittelyssä muodostuneiden myrkkyjen ja estoaineiden neutralisointiin  (Jönsson et al. 
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2013, 7). Pienempi estoaineiden määrä helpottaa entsyymien ja hiivojen toimintaa, mikä 

puolestaan tarkoittaa parempaa etanolisaantoa koko prosessista.   

 

Yhdysvaltojen kansallinen uusiutuvan energian laboratorio NREL (The National Renewable 

Energy Laboratory) esitteli raportissaan (Wooley et al. 1999) yksityiskohtaisen kuvauksen 

bioetanolin tuotantolaitoksesta, joka käyttää raaka-aineenaan tulppaanipuun (eng. yellow 

poplar) puuhaketta. Kuvassa 2 on esitetty raportin mukainen esikäsittely, joka perustuu 

happokatalysoituun höyryräjäytykseen. 

 

 

Kuva 2. Jatkuvatoimisen esikäsittelyn prosessikaavio ja ainevirrat. Kuvaan on lisäksi 

merkitty prosessin kannalta olennaiset olosuhteet ja syötteen aika reaktorissa. (Wooley et al. 

1999, Liite G, muokannut Daniel Teittinen.) 
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Kuvasta 2 nähdään miten jauhettu hake esilämmitetään matalapainehöyryllä syöttöastiassa 

noin 100 °C:seen. Samalla ylimääräinen ilma poistuu seoksesta. Höyrytyksen jälkeen 

seokseen lisätään rikkidioksidia, kunnes se saavuttaa 0,5 % rikkihappopitoisuuden. Massa 

syötetään reaktoriin, jossa 13 baarin korkeapainehöyry pitää yllä 190 °C:n kylläistä tilaa. 

Materiaali kulkee ruuvikuljettimessa reaktorin läpi 10 minuutissa. Esikäsittelyreaktorista 

poistuva massa jäähdytetään lyhyessä ajassa ilmanpaineeseen, jolloin tapahtuu aiemmin 

kuvattu höyryn äkillinen laajeneminen. Kiinteä aines jatkaa entsymaattiseen hydrolyysiin, 

lauhtuneet kaasut jätevedenkäsittelyyn ja lauhtumattomat kaasupesurin kautta ilmakehään. 

(Wooley et al. 1999, 13–15.)  

 

Edellä kuvattu prosessi vastaa menetelmältään BioEnergo Oy:n (2020, 8) syötteen 

esikäsittelyä, joka on kuitenkin toteutettu eräprosessina jatkuvatoimisen sijaan. Toisena 

eroavaisuutena on käytetty raaka-aine, sillä tulppaanipuu on lehtipuu toisin kuin mänty ja 

kuusi, joita käytetään raaka-aineena Suomessa. Kovat lehtipuulajit voidaan yleensä käsitellä 

miedommisssa olosuhteissa verrattuna kotimaisiin havupuulajeihin. Suomen 

bioetanolilaitosten tarkat prosessikaaviot ja -olosuhteet eivät ole julkisesti saatavilla, mutta 

NRELin raportin (1999) kuvaama prosessi havainnollistaa hyvin esikäsittelyn 

toimintaperiaatetta.  

 

Esikäsittelyn jälkeen prosessista poistuu vesihöyryn mukana haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. 

Vesihöyryn lauhteesta voidaan erottaa tärpätti dekantoimalla. Loppu lauhde johdetaan 

anaerobireaktorin kautta jätevedenpuhdistamolle. Lauhtumattomat kaasut pestään SO2-

pesurilla, joka poistaa haihtuneet rikkiyhdisteet ilmakehään johdettavista kaasuista. 

Esikäsitelty puumassa neutralisoidaan natriumhydroksidilla entsyymikäsittelyä varten 

(BioEnergo Oy 2020, 13). Massan toksisuuden poistamiseen voidaan käyttää lisäksi kalkkia  

(Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2014, 12; Srivastava et al. 2021, 8). 
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3.1.2 Entsymaattinen hydrolyysi 

 

Esikäsittelyssä alkanut hydrolyysi saatetaan loppuun entsyymien avulla. Pitkät selluloosan 

hiilihydraattiketjut ja hemiselluloosa pilkotaan sopivalla entsyymiseoksella yksinkertaisiksi 

sokereiksi, joita mikrobit voivat hyödyntää. Selluloosasta saatava sokeri on glukoosia. 

Hemiselluloosasta saadaan useita sokereita, joita ovat ksyloosi, arabinoosi, galaktoosi ja 

mannoosi. Näistä ksyloosi ja mannoosi muodostavat pääosan. (Ashok et al. 2011, 6.) 

Entsymaattisesta hydrolyysista saatavaa lopputuottetta kutsutaan hydrosylaatiksi. Sen laatu 

vaikuttaa suoraan käymisprosessiin ja koko prosessin etanolisaantoon. Entsyymit toimivat 

laimeassa ympäristössä, joten laitteiston huoltokustannukset ja ympäristövaikutukset 

pysyvät pieninä. Esimerkiksi selluloosaa hajottavan sellulaasientsyymin optimaalinen 

toimintaympäristö on pH 4,8 lämpötilassa 45-50 °C  (Ashok et al. 2011, 234). 

Entsyymiseoksen happamuutta säädellään rikkihapolla ja natriumhydroksidilla  (BioEnergo 

Oy 2020, 13).  

 

Yksi entsyymi hajottaa vain yhdenlaista hiilihydraattiketjua, minkä takia entsymaattinen 

hydrolyysi puuainekselle vaatii paljon erilaisia entsyymejä. Entsyymiseos täytyy optimoida 

käytetyn raaka-aineen mukaan, sillä eri puulajit eroavat etenkin hemiselluloosan 

polymeerien osalta. Entsyymien valintaan vaikuttaa lisäksi valittu esikäsittelymenetelmä. 

Korkeassa lämpötilassa toteutettu höyryräjäytys laimean hapon kanssa hydrolysoi 

hemiselulloosan suurelta osin, mutta selluloosan hydrolyysi tapahtuu pääasiassa entsyymien 

avulla. (Álvarez et al. 2016, 151–152.) 

 

Entsymaattisen hydrolyysin jälkeen hydrosylaatista erotetaan jäljelle jäänyt kiintoaine, joka 

on suurimmaksi osaksi ligniiniä. Ligniiniä pestään vedellä sokerisaannon kasvattamiseksi ja 

samalla ligniini puhdistuu. Ligniiniä voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Kuivattu 

ligniini, jonka kuiva-aine pitoisuus on 90 prosenttia, voidaan pakata pelleteiksi ja myydä 

polttoaineena. Myös hieman kosteana 50 prosentin kuiva-ainepitoisuudessa ligniinin voi 

polttaa laitoksen oman energiatarpeen tueksi (BioEnergo Oy 2020, 2–3). Ligniinin poiston 

jälkeen sokerilioksesta haihdutetaan ylimääräinen vesi ja se siirretään käymisreaktoriin  
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(BioEnergo Oy 2020, 9). Haihdutettu vesi, joka sisältää myös haihtuvia orgaanisia 

yhdisteitä, johdetaan jätevedenkäsittelyyn. 

 

Hydrolyysissa tarvittavan entsyymiseoksen tuottamiseen käytetään sopivia bakteereja tai 

sieniä. Singhania (Ashok et al. 2011, 181) mainitsee artikkelissaan juuri selluloosan 

pilkkomiseen käytettyjä entsyymejä ja niiden tuottamiseen erikoistuneita sieniä. Näitä 

entsyymejä kutsutaan yleisesti sellulaaseiksi. Teollisen mittakaavan entsyymituotannossa 

hyödynnetään suuria bioreaktoreita, jotka perustuvat upotettuun käymiseen (submerged 

fermentation) (Ashok et al. 2011, 187). Entsyymiseos voidaan tuottaa biokonversiolaitoksen 

yhteydessä tai sen voi tuottaa entsyymien tuotantoon erikoistunut laitos. Esimerkiksi St1 

Biofuels Oy (2016, 13) tuottaa entsyyminsä ainakin osittain itse. 

 

3.1.3 Fermentointi 

 

Fermentoinissa pitkistä sokeriketjuista entsyymien avulla pilkotut yksinkertaiset sokerit 

hajotetaan hiivan tai bakteerien aineenvaihdunnan avulla. Aineenvaihdunnan 

lopputuloksena saadaan etanolia ja hiilidioksidia. Teoriassa yhdestä kilogrammasta 

glukoosia saadaan 0,49 kiloa hiilidioksidia ja 0,51 kiloa etanolia. Käytännössä hydrosylaatti 

tässä vaiheessa prosessia sisältää glukoosin lisäksi muitakin sokereita, mahdollisia 

estoaineita ja muuta hajoamatonta materiaalia. (Aditiya et al. 2016, 639.) Sokerit jaetaan 

hiiliryhmien perusteella heksoosi ja pentoosisokereihin. Heksoosisokerit, kuten glukoosi, 

ovat kaupallisten hiivojen, kuten S. cerevisiaen, helposti hyödynnettävissä. 

Pentoosisokereita, kuten ksyloosia, hyödyntämään tarvitaan toisia hiivoja tai bakteereja. 

(Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2014, 9.)  

 

Fermentoinnissa mikrobeilla on oltavat suotuisat olosuhteet tehokkaan käymisen 

takaamiseksi. Lämpötila ja happamuus ovat keskeisiä tekijöitä. Useimmat organismit 

viihtyvät 30–38 °C lämpötilassa. Sopiva happamuuden pH-arvo bakteereille on 6,5–7,5. Sen 

sijaan Saccharomuces cerevisiae -hiivoille optimaalinen pH-arvo on 5,0  (Jimenez-Islas et 
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al. 2014, 95). Lisäksi onnistuneen fermentoinnin aikaansaamiseksi on huomioitava 

mikrobien kasvunopeus ja geneettinen vakaus, estoaineiden ja alkoholin toleranssi, 

tuotteliaisuus ja etanolin saanto (Aditiya et al. 2016, 639).  

 

Monet luonnolliset bakteerit ovat haavoittuvaisia happamalle ympäristölle, suurelle 

etanolipitoisuudelle ja estoaineille eikä niiden tehokkuus ole aina riittävän hyvä 

suotuisissakaan olosuhteissa. Tämän takia mikrobien kehitystä geneettisellä 

muokkaamisella on tutkittu. Geneettisellä muokkaamisella on esimerkiksi saatu bakteereja 

hajottamaan sellaisia sokereita, joita ne eivät luonnollisesti kykene hajottamaan.  (Aditiya et 

al. 2016, 640.)  

 

Fermentointi voidaan jakaa useampaan vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa olosuhteet 

optimoidaan sopivaksi yhdelle mikrobille, joka käyttää jotakin liuoksessa esiintyvistä 

sokereista. Käytännössä glukoosia esiintyy liuoksessa eniten, joten se konvertoidaan ensin 

etanoliksi. Kun glukoosi on kulutettu loppuun, siirretään liuos uuteen reaktoriin, jossa 

olosuhteet optimoidaan sopimaan eri mikrobeille. Tällä tavoin mahdollisimman suuri osa 

hydrolyysin aikana vapautuneista sokereista pyritään muuttamaan etanoliksi. Erityisesti 

hemiselluloosan pentoosisokereiden hyödyntämiseksi fermentointi on tarpeen jakaa 

useampaan vaiheeseen. BioEnergo Oy (2020, 9) mainitsee hyödyntävänsä 

käymisprosessissa useita reaktoreita, joista ensimmäisen vaiheen reaktorit ovat 

jatkuvatoimisia ja toisen vaiheen eräprosesseja. 

 

Fermentointi voidaan toteuttaa myös yhtä aikaa hydrolyysinvaiheen kanssa. 

Samanaikaisessa sakkaroinnissa ja fermentoinnissa (SSF; simultaneous saccharification and 

fermentation) entsyymaattinen hydrolyysi toetutetaan samassa reaktorissa sokereita 

hajottavien mikrobien kanssa. Vaihtoehtoisesti vaiheet voidaan toteuttaa omissa 

reaktoreissaan, jolloin olosuhteita voidaan optimoida enemmän juuri kyseiseen prosessiin 

sopivaksi. (Aditiya et al. 2016, 640.) Kanteleen Voima Oy (2016, 27) suunnittelee 

toteuttavansa hydrolyysin ja fermentoinnin samassa reaktorissa. 
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Fermentoinnissa syntynyt hiilidioksidi pestään kaasupesureissa kylmällä vedellä, jotta 

kaasumaiseen muotoon höyrystynyt etanoli saadaan talteen. Tämän jälkeen hiilidioksidi 

vapautetaan ilmakehään tai vaihtoehtoisesti otetaan talteen. Vaiheen lopuksi 

fermentointituotteesta erotetaan sentrifugilla hiiva, joka johdetaan biokaasureaktorille tai 

käytetään uudelleen fermentoinnissa. (BioEnergo Oy 2020, 10.) 

 

3.1.4 Tislaus 

 

Fermentoinnin jälkeen etanolipitoisesta nesteestä täytyy vielä poistaa vesi, jotta saadaan 

korkealaatuista etanolia. Vedetön etanoli sisältää vähintään 99,5 % tilavuusprosenttia 

etanolia 15,6 °C lämpötilassa  (Kumar et al. 2010, 1831). Eurooppalaisen 

polttoainestandardin SFS-EN 15376 (2014, 6) mukaan liikennepolttoaineena käytettävän 

etanolin pitoisuuden tulee olla 98,7 painoprosenttia etanolia ja vesipitoisuus saa olla 

korkeintaan 0,3 painoprosenttia. Ennen tislausta fermentointituote sisältää vain 5–12 

painoprosenttia etanolia  (Luo et al. 2015, 2208).  

 

Vettä poistetaan tislauksen periaatteen mukaisesti hyödyntäen veden ja etanolin erilaisia 

kiehumispisteitä. Etanolin kiehumispiste ilmanpaineessa on 78,2 °C, joten lämmittämällä 

seosta etanoli alkaa kiehumaan ennen veden kiehumispistettä 100 °C. Perinteisellä 

tislauksella etanolipitoisuus nostetaan 91–94 painoprosenttiin (Luo et al. 2015, 2208). Vesi 

muodostaa etanolin kanssa aseotroopin 95,63 painoprosentin etanolipitoisuudessa, joten 

suurempien pitoisuuksien saavuttamiseksi tarvitaan edistyneempiä tislausmenetelmiä. 

 

Edistyneempiin tislausmenetelmiin kuuluvat uuttotislaus, aseotrooppinen tislaus, 

pervaporaatio, adsorptio, tislaus painetta muuttamalla tai jokin näiden yhdistelmä. 

Bioetanolin tislauksessa vedettömäksi käytetään yleensä uuttotislausta tai aseotrooppista 

tislausta. (Kiss & Ignat 2013, 166.) Näihin menetelmiin kuuluu kolmannen yhdisteen, 
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liuottimen käyttö. Aseotrooppisessa tislauksessa vesi-etanoli -parille yleisiä liottimia ovat 

bentseeni, tolueeni ja sykloheksaani. Bentseeniä on kuitenkin pyritty välttämään sen 

karsinogeenisen vaikutuksen takia. Sykloheksaani onkin tällä hetkellä yleisin komponentti 

aseotrooppisessa tislauksessa. Sykloheksaanin heikkous on sen herkkä syttyvyys. (Huang et 

al. 2008, 10.)   

 

Tislauskolonnista saatava nestemäinen tislausjäännös johdetaan jätevedenpuhdistamolle. 

Kiinteä tislausjäännös eli pohjatuote voidaan kuivata ja polttaa tai johtaa sellaisenaan 

jätevedenpuhdistukseen. Pohjatuote sisältää ainakin natriumia ja sulfaatteja  (Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto 2014, 19), mutta muuten sen koostumusta ei kuvattu 

tuotantolaitosten raporteissa. 

 

3.2 Biokaasun tuotantoprosessi 

 

Kaikkea eloperäistä ainesta ei pystytä hyödyntämään suoraan bioetanolin tuotannossa. 

Eloperäistä ainesta jää prosessin jätevirtoihin, joita voidaan hyödyntää biokaasun 

tuotannossa. Nestemäiset jätevirrat esikäsittelyn, hydrolyysin ja tislauksen jälkeen johdetaan 

jätevedenkäsittelyyn. Osana jätevedenkäsittelyä on anaerobinen vaihe, jossa mikrobien 

avulla tuotetaan biokaasua. 

 

Biokaasun eli metaanin tuotanto orgaanisesta raaka-aineesta perustuu mädätykseen. 

Mädätyksessä eloperäinen aines hajoaa mikro-organismien vaikutuksesta metaaniksi ja 

hiilidioksidiksi. Biometaanin tuotanto sisältää neljä vaihetta. Seuraavaksi käydään läpi 

biokaasun tuotantoprosessi yleisellä tasolla vaihe kerrallaan. Sen jälkeen syvennytään 

bioetanolin tuotantoon integroidun biokaasun tuotannon erityispiirteisiin. 

 

3.2.1 Anaerobisen hajoamisen vaiheet 
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Anaerobisen hajoamisen ensimmäinen vaihe on hydrolyysi. Samaan tapaan kuin 

fermentoinnissa myös mädätyksessä käytettävät mikro-organismit pystyvät hyödyntämään 

vain yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä aineenvaihdunnassaan. Hydrolyysissa suuret 

orgaaniset molekyylit; hiilihydraadit, lipidit ja proteiinit pilkkoutuvat entsyymien avulla 

sokereiksi, rasvahapoiksi, alkoholeiksi ja aminohapoiksi. Toisin kuin bioetanolin 

hydrolyysissa, entsyymejä ei erikseen tuoda prosessiin, vaan mikrobit itse tuottavat 

hajotukseen tarvittavat entsyymit. (Pakarinen and Kymäläinen 2015, 61.) 

 

Toista vaihetta kutsutaan asidogeneesiksi. Siinä mikrobit fermentoivat edellisen vaiheen 

pilkkoutumistuotteet erilaisiksi orgaanisiksi hapoiksi. Näitä ovat etikka-, propioni-, voi- ja 

maitohappo, joita kutsutaan yhteisellä nimellä VFA (volatile fatty acids) eli haihtuvat 

rasvahapot. Näiden lisäksi muodostuu ammoniakkia, hiilidioksidia ja vetyä. 

Lopputuotteisiin ja niiden pitoisuuksiin vaikuttaa syötteen koostumus, vallitsevat olosuhteet 

sekä mikrobipopulaatio. (Pakarinen and Kymäläinen 2015, 62.) 

 

Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa asetogeeniset ja metanogeeniset bakteerit toimivat 

symbioosissa tuottaen metaania. Ensin asetogeeniset bakteerit tuottavat haihtuvista 

rasvahapoista asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia. Näistä raaka-aineista metanogeenit tuottavat 

metaania ja hiilidioksidia, eli biokaasua. Metanogeenien toiminta on välttämätöntä 

asetogeeneille, sillä liian suuri vetypitoisuus estää asetogeenien toimintaa. (Pakarinen and 

Kymäläinen 2015, 62.) 

 

3.2.2 Integroitu biokaasun tuotanto 

 

Tarkastellaan seuraavaksi prosessivaiheita biokaasun tuotannossa, joka on integroitu osaksi 

aikaisemmin kuvattua bioetanolin tuotantoprosessia. Raaka-aine mädätykseen tulee useista 

bioetanolin tuotantovaiheista. Kuvassa 3 on esitetty kaaviokuva bioetanolin tuotantoon 

integroidusta biokaasun tuotantoprosessista ja prosessien välillä siirtyvät ainevirrat.  
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Kuva 3. Bioetanolin tuotantoon integroitu anaerobinen hajoaminen eli biokaasun 

tuotantoprosessi. Apuna käytetty Cheng & Brewer vastaavaa esitystä (2021, 22). 

 

Kuvan 3 vasemmassa reunasta nähdään, että esikäsittelyssä ainesta poistuu pääprosessista 

suodoksen sekä lauhtuvien kaasujen mukana. Suodosjae koostuu ennen esikäsittelyä 

esilämmityksessä veteen liuenneesta materiaalista, joka poistuu lämmityksen jälkeen 

vedenpoistoruuvilla. Lauhtuneet kaasut sisältävät esikäsittelyssä höyrynerotuksen jälkeen 

nestemäiseen muotoon lauhtuneet yhdisteet. Entsymaattisen hydrolyysin jälkeen 

sokeriliuoksen konsentraatiota nostetaan haihduttamalla vettä. Ylimääräinen neste johdetaan 

biokaasureaktorille. Myös bioetanolin tuotantoprosessin lopussa jää jäljelle orgaanista 

ainesta, joka johdetaan biokaasutukseen. Tislauksen alussa sentrifugissa erotettu hiiva ja 

tislauksen nestejäännös johdetaan biokaasureaktorille.  (BioEnergo Oy 2020, 8–10.)  

 

Mädätyksessä syntyvä raaka biokaasu ei ole sellaisenaan valmista kaasupolttoainetta 

esimerkiksi autoille, mutta sitä voidaan hyödyntää polttamalla bioetanolin tuotantoprosessin 

energiatarpeen täyttämiseksi. Raaka biokaasu sisältää noin 45–75 tilavuusprosenttia 
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metaania, 20–55 tilavuusprosenttia hiilidioksidia ja pieniä määriä muita kaasuja (Pakarinen 

and Kymäläinen 2015, 128). Pitoisuudet vaihtelevat tuotantotavan ja raaka-aineen mukaan. 

Biokaasu liikennekäytössä sisältää 95–99 tilavuusprosenttia metaania, joten raaka biokaasu 

vaatii jatkojalostusta, mikäli sitä halutaan käyttää liikenteessä. Jatkojalostuksessa biokaasun 

energiasisältöä kasvatetaan vähentämällä inerttien kaasujen kuten hiilidioksidin ja typen 

määrää. Erilaisia jalostusmenetelmiä on esitelty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Biokaasun jalostusmenetelmiä (Pakarinen & Kymäläinen 2015, 137, 

muokannut Daniel Teittinen). 

 Vesipesu Kemikaalipesu Amiinipesu Adsorptio Kryo Kalvo 

Metaanihävikki < 8 % < 4 % < 0,1 % < 23 % < 0,5 % < 25 % 

Metaanivuoto < 1 % < 1 % < 0,1 % < 1 % < 0,1 % < 0,5 % 

Sähkönkulutus  

[kWh/m3] 
0,24 0,21 0,12 0,25 0,25 0,23 

Lämpötila [°C] 1-20 55-80 120-160 N/A < -80 N/A 

CH4-pitoisuus 98 % 98 % 99,8 % 98 % 100 % 98 % 

Kapasiteetti 

[m3/h] 
> 5 > 100 > 100 > 5 > 100 > 5 

 

Taulukosta 1 nähdään yleisimpiä biokaasun jatkojalostusmenetelmiä ja niille tyypillisiä 

toiminta-arvoja ja vaatimuksia. Yleisin jalostusteknologia on vesipesu. Sitä käytetään 

etenkin suuren kokoluokan biokaasujalostamoissa. Teknologia perustuu hiilidioksidin 

metaania parempaan vesiliukoisuuteen. (Pakarinen & Kymäläinen 2015, 140.) Amiinipesu 

on energiakulutukseltaan pienin, joten sillä on mahdollista minimoida biokaasun jalostuksen 

kasvihuonekaasupäästöjä. Se ei kuitenkaan sovellu alle sadan kuution tuntikapasiteetin 

omaaviin pienen kokoluokan tuotantoyksiköihin. 

 

Metaanihävikki tarkoittaa jalostusyksikön läpäisevää metaania, joka ei päädy jalostetun 

biokaasun joukkoon, vaan kulkeutuu pois jalostusyksiköstä hiilidioksidin mukana. 
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Metaanihävikki eroaa metaanivuodosta, joka tarkoittaa ulos prosessista vuotavan metaanin 

määrää. Varhaisissa kalvo-, adsorptio- ja vesipesujalsotamoissa esiintyi korkeita 

metaanihävikkejä, mutta nykyään nämä hävikit pystytään kuitenkin pitämään paremmin 

hallinnassa (Pakarinen & Kymäläinen 2015, 137). Näitä kolmea teknologiaa voidaan myös 

hyödyntää pienen kokoluokan jalostamoissa, joiden kapasiteetti on yli viisi kuutiota kaasua 

tunnissa. 

 

BioEnergo Oy (2020, 11) mainitsee käyttävänsä membraaniteknologiaa hiilidioksidin 

poistamiseen jalostusteknologiana. Membraani-, eli kalvoteknologian tehokkuus perustuu 

molekyylien kokoeroihin. Hiilidioksidimolekyyli on metaanimolekyyliä pienempi, joten 

sopivalla kalvolla hiilidioksidi voidaan erottaa metaanista. Molekyylit ovat kuitenkin hyvin 

saman kokoisia, minkä seurauksena syntyy metaanihävikkiä. Hävikin pienentämiseksi 

käytetään useita kalvoerottimia peräkkäin. Mikäli typen erottaminen on tarpeellista, siihen 

voidaan käyttää omaa kalvoa. Typpeä ei voida kuitenkaan kokonaan poistaa 

kalvoteknologialla. (Pakarinen & Kymäläinen 2015, 149.) Taulukon 1 mukaan 

kalvoteknologialla biokaasu voidaan jalostaa 98 % metaanipitoisuuteen, joka on riittävä 

pitoisuus liikennekäyttöön. 

 

Kalvomenetelmän käyttö vaatii lisäksi biokaasun puhdistamisen ennen jalostusta. 

Puhdistuksessa poistetaan epäpuhtauksia ja moottoreiden toiminnalle haitallisia yhdisteitä. 

Biokaasun epäpuhtauksia ovat vesihöyry, rikkiyhdisteet kuten rikkivety, halogenoidut 

hiilivedyt, ammoniakki, siloksaanit, hiukkaset ja happi. Puhdistusprosessiin kuuluu 

silikageeliadsorptioyksikkö, kaasun kuivaus ja biologinen rikkivedyn pelkistäminen. 

(Pakarinen & Kymäläinen 2015, 131.) 

 

3.3 Biokonversiolaitoksen ympäristökuormitus 

 

Varsinaisen tuotteen eli bioetanolin lisäksi puun prosessoinnissa syntyy 

hyödyntämiskelpoisia sivuvirtoja, mutta myös päästöjä ja jätteitä. Seuraavaksi käydään läpi, 
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mitä sivuvirtoja ja päästöjä bioetanolin tuotannon eri vaiheissa syntyy. Puumateriaalin 

esikäsittelyssä käytetään kuumaa matala- ja välipainehöyryä, rikkidioksidia ja 

natriumditioniittia. Lisäksi voidaan käyttää typpihappoa, fosforihappoa ja lipeää eli 

natriumhydroksidia. Prosessissa syntyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC; volatile 

organic compounds), joista suurin osa lauhtuu höyryn kanssa nestefaasiin, mutta osa pysyy 

kaasumaisina. Lauhdevedestä voidaan erottaa tärpätti, joka on hyödyllinen sivutuote ja 

varastoidaan. Orgaanisten yhdisteiden lisäksi lauhdevesi sisältää rikkiä esikäsittelyn 

kemikaaleista (BioEnergo Oy 2020, 9). Lauhdevettä voidaan kierrättää esikäsittelyssä tai 

johtaa jätevedenkäsittelyyn, jonka anaerobisessa vaiheessa syntyvä biokaasu sisältää myös 

pieniä pitoisuuksia rikkivetyä ja pelkistyneitä rikkiyhdisteitä (Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto 2014). Esikäsittelyn lauhtumattomat kaasut johdetaan ilmakehään 

kaasupesurin kautta, jolla saadaan suodatettua noin 95 % VOC-yhdisteistä. Kaasumaiset 

VOC-yhdisteet koostuvat enimmäkseen metanolista, tärpätin komponenteista ja 

furfuraalista. Lisäksi kaasumaisessa muodossa on pieniä määriä metaania, etanolia, 

etikkahappoa ja muurahaishappoa. (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 2014, 24.) 

Kemikaaleja kulkeutuu myös seuraaviin prosessivaiheisiin. Näistä rikki ja 

natriumhydroksidi muodostavat yhdessä kipsiä, joka saostuu tislausvaiheessa. Kipsiä 

kulkeutuu myös jätevedenpuhdistamolle. (Yang & Wyman 2008, 30.)  

 

Esikäsittelyssä käytettävä höyry tuotetaan voimalaitoksella. BioEnergo Oy (2020, 88) arvioi 

50 000 tonnin bioetanolin vuosituotannolla höyrynkulutukseksi 149 GWh. Tämä vastaa 

päästömäärältään 37 000 CO2-ekv tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, kun höyry 

tuotetaan Porin Prosessivoima Oy:n jätteen rinnakkaispolttolaitoksella. Prosesseissa 

käytetään 30 baarin välipainehöyryä ja 4,5 baarin matalapainehöyryä. Myöhemmässä 

vaiheessa saatavan sivutuotteen ligniinin kuivaus lisäisi vielä höyryntarvetta 60 GWh 

vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä 15 000 CO2-ekv tonnia.  

 

Entsymaattisessa hydrolyysissa käytetään BioEnergo Oy:n (2020, 11) mukaan erikseen 

tuotettua entsyymiliuosta, natriumhydroksidia ja rikkihappoa pH:n säädössä sekä 

tarvittaessa vaahdonestoainetta. Entsyymien käyttö prosessissa on merkittävää: 12 000 
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tonnia entsyymejä vuodessa 50 000 tonnia tuotettua bioetanolia kohden  (BioEnergo Oy 

2020, 7). Niiden ympäristövaikutus katsotaan kuitenkin vähäiseksi. BioEnergo Oy:n (2020, 

liite 2) mukaan entsyymit hajoavat biologisessa puhdistuksessa ja poistuvat 

jätevedenpuhdistusprosessista lietteeseen sitoutuneena.  

 

Entsyymien tuotannon elinkaaren päästöjä on myös tutkittu. Gilpin ja Andrae (2016, 1034) 

tutkivat upotettuun käymiseen perustuvaa sellulaasientsyymien tuotantoa kolmella eri 

ravinnelähteellä. Ravinnelähteitä olivat maissitärkkelyksestä saatava glukoosi, sokeriruo’on 

melassi ja esikäsitelty havupuu. Pienimmät hiilidioksidiekvivalenttipäästöt 7,9 kg CO2-ekv. 

kilogrammaa tuotettua entsyymiä kohden saatiin havupuulla. Vastaavasti maissitärkelyksen 

glukoosilla päästöt olivat 10,6 ja melassilla 9,1 kg CO2-ekv. per kilogramma tuotettua 

entsyymiä. BioEnergo Oy:n (2020) tuotantoluvuilla, 12 000 tonnia entsyymejä vuodessa, 

entsyymien tuotannosta syntyisi edellä mainituilla lukemilla vähintään 94 800 tonnia 

hiilidioksidiekvivalenttipäästöjä vuodessa. Entsyymien tuotannolla voi olla kiertotalouteen 

ja ympäristöön liittyviä positiivisia vaikutuksia, jos entsyymejä tuottavia sieniä tai 

bakteereja ruokitaan esimerkiksi jätteillä. Kumla et al. (2020) esittivät yhteenvedossaan 

mahdollisuuksia hyödyntää maatalousjätettä teollisuusentsyymien tuotannossa.  

 

Fermentointivaiheessa käymisreaktoriin syötetään hiiva- ja ravinneliuos ja käymisprosessin 

lopputuotteena saadaan pääasiassa etanolia ja hiilidioksidia. Fermentoinnin aikana vapautuu 

lämpöä, joten käymisreaktoria täytyy jäähdyttää. Fermentoinnin jälkeen hiiva otetaan talteen 

sentrifugissa tai se voidaan hyödyntää ravinteena kuumennuskäsittelyn jälkeen (Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto 2014, 9). Kanteleen Voima Oy (2016, 33) arvioi fermentoinnin 

hiilidioksidipäätöiksi 9 tonnia tunnissa. Biojalostamon 8 000 tunnin vuosittaisella 

käyntiajalla (Kanteleen Voima Oy 2016, 23), fermentoinnista syntyvät hiilidioksidipäästöt 

olisivat 72 000 tonnia vuodessa. Hiilidioksidi voidaan myös ottaa talteen ja varastoida. 

BioEnergo Oy:lla (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2021, 14) on neuvotteluja 

hiilidioksiditoimittajien kanssa hiilidioksidin hyödyntämisen suhteen. St1 Biofuels Oy:n 

(2014, 9) biojalostamo ei hyödynnä hiilidioksidia, vaan hiilidioksidi vapautetaan 

ilmakehään.  
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Hiilidioksidin lisäksi fermentoinnin aikana syntyy VOC-päästöjä, pääasiassa etanolia. VOC-

päästöt pyritään pitämään alhaisina, sillä kyseessä on arvokkaita prosessin lopputuotteiden 

komponentteja. Hiilidioksidipesureilla pystytään ottamaan talteen 95 % VOC-

komponenteista. Kanteleen Voima Oy (2016, 33) arvioi koko tuotantoprosessissa syntyviksi 

VOC-päästöiksi 0,02 tonnia tunnissa. Jälleen 8 000 tunnin vuosittaisella käyttöajalla 

päästöjä syntyisi 160 tonnia vuodessa. 

 

Tislauksessa etanoli täytyy väkevöidä polttoainestandardin mukaan 98,7 prosenttiin. Tislaus 

on hyvin energiaintensiivinen prosessi. Riippuen käytetystä teknologiasta energiankulutus 

on 1,2–2,5 kWh/kg etanolia  (Luo et al. 2015, 2208-2209). Energiantuotantomenetelmä 

tislauksessa vaikuttaa siten myös bioetanolin elinkaaren päästöihin. Sivuvirtana tislauksessa 

syntyy sikunaöljyä, joka voidaan sekoittaa etanolin joukkoon tai hyödyntää 

energiantuotannossa. Tislauksen pohjatuote eli rankki voidaan kuivata ja polttaa 

voimalaitoksella. Vaihtoehtoisesti rankki siirrettään kosteana anaerobireaktoriin biokaasun 

tuotantoa varten. (Kanteleen Voima Oy 2016, 28.) Suurin osa prosessijätevedestä syntyy 

tislausvaiheen yhteydessä. Jätevedessä on orgaanisia yhdisteitä, rikkiyhdisteitä, ravinteita ja 

kiintoainetta. (BioEnergo Oy 2020, 16.) Taulukossa 2 on koottu yhteen eri prosessivaiheissa 

syntyvät sivuvirrat ja päästöjakeet. 
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Taulukko 2. Etanolin tuotannossa syntyvät päästöjakeet ja sivuvirrat, niiden käsittely ja 

päätepiste. 

 

Taulukosta 2 nähdään, missä vaiheissa syntyy päästöjä ilmakehään ja vesistöön. 

Nestemäiset jakeet johdetaan jätevedenkäsittelyyn ja kaasumaiset pestään kaasupesureilla 

ennen vapauttamista vesistöön tai ilmakehään. Seuraavissa taulukoissa 3-5 esitetään 

BioEnergo Oy:n arvioimat päästöt ilmaan ja veteen.  

Päästöjakeet ja sivuvirrat Käsittely Käsittelyn jälkeen 

Esilämmityksen ilmajae Kaasupesuri Ilmakehään 

Esilämmityksen suodos Jätevedenkäsittely Vesistöön 

Esikäsittelyn lauhdevesi 
Tärpätin erotus ja jäte-

vedenkäsittely 
Vesistöön 

Esikäsittelyn lauhtumattomat kaasut SO2-pesuri Ilmakehään 

Ligniinipitoinen kiintoaine Pesu ja kuivaus 
Varastointiin ja myyntiin tai ener-

giakäyttöön 

Ligniinin kuivauksen suodos Jätevedenkäsittely Vesistöön 

Ligniinin kuivauksen kaasujae Ei käsitellä Ilmakehään 

Hydrosylaatin haihdutuskaasut Jätevedenkäsittely Vesistöön 

Fermentoinnin kaasujae CO2-pesuri Ilmakehään tai varastointiin 

Tislauksen kaasunpoisto Kaasupesuri Ilmakehään 

Nestemäinen tislausjäännös Jätevedenkäsittely Vesistöön 

Tislauksen pohjatuote 
Kuivaus ja poltto tai 

jätevedenkäsittely 
Ilmakehään tai vesistöön 

Varastosäiliöiden höngät Kaasupesuri Ilmakehään 
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Taulukko 3. BioEnergo Oy:n arvioima vuosittainen päästömäärä ilmaan päästölähteittäin. 

Laitoksen kokonaistuotanto on 63 000 m3 (= 50 000 t) etanolia vuodessa. (BioEnergo Oy 

2020, 16).  

 

Päästölähde Päästö Määrä [t/a] 

Prosessiin tuotettava energia(a) 

Raaka-aine- ja 

polttoainekuljetukset 

Puun korjuu ja saha 

Hiilidioksidi(b) 70 200 

CO2-pesuri, 

etanolin varastosäiliöhöngät 
Etanoli 24,22 

Tärpätin varastosäiliöhöngät Tärpätti 2,8 kg/a 

Ligniinin kuivaus 
Etikkahappo 

Muurahaishappo 

14,0 

13,9 

 

(a) Prosessissa tarvitaan sähköä ja höyryä. Tuotetun energian CO2-päästöjen laskemisessa on käytetty Suomen 

keskimääräistä sähköntuotannon CO2-päästökerrointa (158 kg CO2/MWh). 

(b) Fermentoinnissa syntynyt hiilidioksidi oletetaan talteen otetuksi. Kanteleen Voima Oy (2016, 23) arvioi 

65 000 tonnin etanolin vuosituotannolla prosessissa syntyvän 72 000 tonnia hiilidioksidia. 

 

Taulukosta 3 nähdään, että suurin yksittäinen päästö ilmaan on hiilidioksidi – muut päästöt 

ovat suhteessa vähäisiä. Hiilidioksidia syntyy sekä etanolin ja biokaasun tuotannossa että 

prosessissa käytettävän energian tuotannossa. Myös kuljetuksista, puun korjuusta ja 

käsittelystä syntyy hieman hiilidioksidipäästöjä. Mikäli prosessissa syntyvä hiilidioksidi 

otetaan talteen, voidaan hiilidioksidipäästöt puolittaa.  
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Taulukko 4. BioEnergo Oy:n arvioima jäteveden kuormitus vesistöön jätevedenkäsittelyn 

jälkeen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamat päästörajat (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto 2021, 22; 129) . 

Päästö 
Arvioitu 

päästömäärä 
 

Rajat 

(ESAVI) 
 

 mg/l kg/d mg/l kg/d 

COD 300 700 300 700 

fosfori 0.4 1.0 0.4 0.9 

typpi 17 40 20 45 

kiintoaine 35 80 10 - 

 

Taulukosta 4 nähdään BioEnergo Oy:n arvioitu päästömäärä vesistöön, joka noudattelee 

kiintoainetta lukuun ottamatta Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettamia päästörajoja. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (2020, 137) edellyttää, että jätevedestä on päivittäin 

määritettävä kiintoainepitoisuus, orgaaninen aines (COD), sekä fosfori- ja typpilaatujen 

pitoisuuksia. Lisäksi jätevedessä on rikkiyhdisteitä. Kanteleen Voima Oy (2020) arvioi 

rikkitaseessaan 1–10 prosenttia esikäsittelyssä syötetystä rikistä päätyvän vesistöön. 50–80 

prosenttia rikistä voidaan ottaa talteen biokaasun tuotannon yhteydessä. Edellä esitettyjen 

yhdisteiden lisäksi puussa esiintyy luonnostaan metalleja, joita päätyy jäteveteen.  
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Taulukko 5. Puussa luonnostaan esiintyviä metalleja, niiden päästörajoja ja BioEnergo Oy:n 

arvio vesistöön päätyvistä metalleista (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2021, 23; 130).  

Metallit Puussa Päästöraja Jätevedessä 
 

 mg/kg mg/l mg/l kg/a 

Alumiini 27 - 1.2 910 

Boori 2.73 - 0.12 92 

Kadmium 0.07 0.01 0.008 6.1 

Kromi 2.68 0.025 0.15 114 

Kupari 1.2 0.05 0.04 32.5 

Rauta 28.1 - 1.25 950 

Nikkeli 1.2 0.05 0.08 61 

Lyijy 1.02 - 0.05 38 

Sinkki 27.6 0.3 0.88 670 

Elohopea 0.005 0.005 0.005 4 

 

Taulukosta 5 nähdään, että merkittävimmät puussa esiintyvät metallit ovat alumiini, rauta ja 

sinkki. Kromin, nikkelin ja sinkin osalta jätevedessä esiintyvät pitoisuudet ylittävät asetetut 

päästörajat. Jätevedenkäsittelyssä on siis tarpeen kiinnittää huomiota myös metallien 

poistotehoon.  
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4 Johtopäätökset 
 

 

Bioetanolin tuotannolla pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisiin 

liikennepolttoaineisiin. Bioetanolin käytöllä verrattuna bensiiniin on omat rajoituksensa. 

Bioetanolilla on pienempi polttoarvo, joten sitä kuluu enemmän kuljettua kilometriä kohden. 

Sataprosenttisen bioetanolin hyödyntäminen on haastavaa Suomessa etenkin talvella. 

Woodsin mukaan (2008, 34) moottorin käynnistykseen vaadittavaa höyrynpainetta 45 kPa 

ei saavuteta pelkästään etanolilla kylminä talvikuukausina. 85 til-%:sta etanolia voidaan 

kuitenkin käyttää myös olemassa olevissa polttomoottoreissa etanolisarjan asentamalla. 

Tällä tavoin bioetanolin käyttöä liikenteessä voitaisiin lisätä runsaasti lyhyellä aikavälillä.  

 

Bioetanolin tuotannon lisäämistä rajoittaa raaka-aineiden saatavuus. Monet tällä hetkellä 

käytetyimmistä raaka-aineista, kuten sokeriruoko, maissi ja vehnä, kilpailevat 

ruoantuotannon kanssa. Ruokaturva menee luonnonllisesti polttoaineiden tuotannon edelle, 

mikä rajoittaa bioetanolin tuotantoa näistä raaka-aineista. Puuperäisen materiaalin käyttöä 

bioetanolin tuotannossa on tutkittu paljon. Sillä on etuja verrattuna tavanomaisten 

bioetanolin tuotannossa käytettyjen materiaalien rinnalla, koska puubiomassaa on laajasti 

saatavilla eikä sen käyttö kilpaile ruoantuotannon kanssa. Toisaalta biopolttoaineiden 

laajamittaisessa tuotannossa metsäpohjaisista raaka-aineista liittyy myös riski metsien 

hiilinielun pienenemisestä.  

 

Suomessa puuperäisen bioetanolin tuotannossa käytetään raaka-aineena pääasiassa sahoilta 

sivutuotteena syntyvää sahanpurua. Suomessa toimii 27 suurta sahalaitosta, jotka tuottavat 

vuosittain 3,3 miljoonaa kuutiometriä sahanpurua. Suurin osa sahanpurusta hyödynnetään 

polttamalla ja noin kolmannes siitä menee paperi- ja puunjalostusteollisuuden käyttöön. 

Bioetanolin tuotantoon käytettävä sahanpuru olisi sellaista, joka muuten menisi 

poltettavaksi. (BioEnergo Oy 2020, 95-96.) Suurin Suomeen suunniteltu yksittäinen laitos 

käyttäisi 300 000 kuiva-ainetonnia sahanpurua vuosittain  (Kanteleen Voima Oy 2016, 26). 

Nykyisillä tuotantomäärillä raaka-ainetta on hyvin saatavilla ja sen käytöllä on vähäinen 
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vaikutus ympäristöön. Mikäli puuperäisen bioetanolin tuotantoa laajennetaan Suomessa ja 

uusia raaka-aineita otetaan käyttöön, täytyy niiden käytön vaikutukset ympäristöön 

huomioida tarkemmin. 

 

Puu raaka-aineena asettaa omat haasteensa bioetanolin tuotannolle. Puuperäisisten raaka-

aineiden hyödyntäminen bioetanolin tuotannossa vaatii enemmän prosessointia, kuin 

perinteiset bioetanolin tuotannossa hyödynnettävät raaka-aineet. Puun sellulloosaan ja 

hemiselluloosaan sitoutuneet sokerit voidaan kuitenkin vapauttaa käymisprosessin 

mikrobien käyttöön termokemiallisen esikäsittelymenetelmän ja entsymaattisen hydrolyysin 

avulla. Prosesseissa käytetään kemikaaleja, entsyymejä ja mikrobeja katalysoimaan 

puumateriaalin hajoamista. Tärkeimpiä prosessikemikaaleja ovat rikkidioksidi, rikkihappo, 

natriumditioniitti ja natriumhydroksidi (BioEnergo Oy 2020, 94). Lisäksi prosessivaiheissa 

tarvitaan lämpö- ja sähköenergiaa. Esikäsittely ja tislaus ovat prosessin 

energiaintensiivisimpiä vaiheita.  

 

Bioetanolin tuotannossa syntyy sivutuotteita sekä päästöjä veteen ja ilmaan. Tärkeimpiä 

sivutuotteita ovat nesteytetty biokaasu, raakaligniini, tärpätti ja metanoli. Lisäksi 

fermentoinnin aikana syntynyt hiilidioksidi voidaan ottaa talteen. Päästöt ilmaan sisältävät 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, rikkiä ja hiilidioksidia. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

sisältävät enimmäkseen etanolia, mutta myös tärpätin komponentteja, etikkahappoa, 

muurahaishappoa ja metanolia. Rikkipäästöjä syntyy puumateriaalin esikäsittelyn ja 

biokaasun tuotannon aikana. Hiilidioksidipäästöjä syntyy fermentoinnin ja biokaasun 

tuotannon lisäksi epäsuorasti energiantuotannossa. Myös entsyymien ja hiivan 

kasvattaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä. Päästöt ilmaan käsitellään kaasupesureilla, joilla 

saadaan tarteen 95 % haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Rikkipitoiset kaasut pestään 

rikkipesureissa. Merkittävimmät päästöt veteen syntyvät kemiallisesta hapenkulutuksesta 

(COD), puuaineksesta vapautuvasta typestä ja fosforista sekä metalleista. Typpi- ja 

fosforihapon käytöllä prosessin aikana voi olla vaikutusta typpi- ja fosforipitoisuuksiin 

jätevedessä. Näiden lisäksi puuaineksessa luonnollisesti esiintyviä metalleja vapautuu 

jäteveteen prosessin aikana.  
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Integroidulla biokaasun tuotannolla pystytään hyödyntämään bioetanolin 

tuotantoprosessissa syntyviä jätevirtoja. Syntynyttä biokaasua voidaan hyödyntää 

sellaisenaan voimalaitoksen polttoaineena tai jalostettuna liikenteen polttoaineena. 

Biokaasun tuotanto lisää myös bioetanolin tuotannon kannattavuutta ja toimii osana 

jätevedenkäsittelyä.  

 

Kokonaisuudessaan puuperäisen bioetanolin tuotannolla voi olla kasvihuonekaasupäästöjä 

vähentävä vaikutus fossiilisten polttoaineiden käyttöön verrattuna (Ding et al. 2017; Soam 

et al., 2016). Soam ym. (2016, 353) mukaan puuperäisen bioetanolin käyttö 

liikennepolttoaineena fossiilisten polttoaineiden sijaan voi vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjä jopa 89 %. Bioetanolin tuotantolaitosten prosesseissa on kuitenkin 

paljon vaihtelua, joten tarkan kasvihuonekaasutaseen selvittämiseksi tulee ottaa huomioon 

laitoskohtaiset järjestelyt.  

 

Bioetanolin tuotanto puuperäisestä raaka-aineesta on ajankohtainen aihe. Sopivia 

tutkimusaiheita jatkossa voisi olla puuperäisen bioetanolin elinkaaliarviointi ja sen 

tuotantoon liittyvät taloudelliset näkökulmat. Entsyymien tuotanto on ollut pitkään 

puuperäisen bioetanolin tuotannon kannattavuutta rajoittava tekijä. Millä tavalla entsyymejä 

tuotetaan, ja miten eri vaihtoehdot eroavat päästöiltään ja hinnaltaan, ovat myös mahdollisia 

tutkimusaiheita. Bioetanolin tuotannon prosesseissa oli käytössä useita vaihtoehtoisia 

kemikaaleja esimerkiksi esikäsittelyssä. Kemikaaleista voisi toteuttaa vertailua päästöjen ja 

etanolisaannon näkökulmasta.  
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5 Yhteenveto 
 

 

Työssä selvitettiin bioetanolin tuotannon tilannetta Suomessa sekä Suomeen rakennettavien 

uusien puuperäistä raaka-ainetta hyödyntävien bioetanolin tuotantolaitosten prosesseja ja 

päästöjä. Laki (419/2019) jakeluvelvoitelain muuttamisesta säätää, että vuoteen 2030 

mennessä 30 % kaikesta Suomessa myydystä nestemäisestä polttoaineesta tulee olla 

biopohjaista. Tavoitteen saavuttamiseksi biopolttoaineiden käytön tulee kaksinkertaistua 

vuoden 2019 tasoon verrattuna. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yksi puuperäisiä 

raaka-aineita hyödyntävää bioetanolintuotantolaitosta, ja kaksi muuta on 

suunnitteluvaiheessa. Näiden tuotantolaitosten valmistusprosessi voidaan jakaa neljään 

päävaiheeseen: esikäsittely, hydrolyysi, käyminen ja tislaus. Raaka-aineen esikäsittelyn 

tarkoituksena on pienentää materiaalin kappaleiden fyysistä kokoa, erottaa selluloosa ja 

hemiselluloosa ligniinistä sekä pienentää selluloosan kiteisyyttä. Entsymaattisessa 

hydrolyysissa puun selluloosaan ja hemiselluloosaan sitoutunut sokeri pilkotaan hiivoille 

sopivaan muotoon. Käymisessa eli fermentaatiossa hiivan aineenvaihdunnan seurauksena 

syntyy hiilidioksidia ja etanolia. Tislauksessa etanoli väkevöidään vedettömäksi.  

 

Kaupallisissa laitoksissa Suomessa esikäsittelymenetelmäksi on poikkeuksetta valikoitunut 

termokemiallinen esikäsittelymenetelmä eli happokatalysoitu höyryräjäytys. Happona 

käytetään yleisimmin rikkidioksidia, joka muodostaa rikkihappoa. Esikäsittelyn happamassa 

ja kuumassa ympäristössä muodostuu estoaineita, joka haittaavat entsyymien ja hiivojen 

toimintaa etanolin tuotannon myöhemmissä vaiheissa. Pelkistävän yhdisteen, kuten 

natriumditioniitin lisäämisen esikäsittelyn vaiheessa on huomattu vähentävän estoaineiden 

muodostumista. Toisessa vaiheessa pitkät selluloosan hiilihydraattiketjut ja hemiselluloosa 

pilkotaan sopivalla entsyymiseoksella yksinkertaisiksi sokereiksi, joita mikrobit voivat 

hyödyntää. Selluloosaa hajottavia entsyymejä kutsutaan yleisesti sellulaaseiksi. Selluloosaa 

hajottavan sellulaasientsyymin optimaalinen toimintaympäristö on pH 4,8 lämpötilassa 45-

50 °C. Entsyymiseos täytyy optimoida käytetyn raaka-aineen mukaan, sillä eri puulajit 

eroavat etenkin hemiselluloosan polymeerien osalta. Fermentoinnissa pitkistä 
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sokeriketjuista entsyymien avulla pilkotut yksinkertaiset sokerit hajotetaan hiivan tai 

bakteerien aineenvaihdunnan avulla. Useimmat organismit viihtyvät 30–38 °C lämpötilassa. 

Sopiva happamuuden pH-arvo bakteereille on 6,5-7,5 ja yleisille Saccharomuces cerevisiae 

-hiivoille optimaalinen pH-arvo on 5,0. Fermentoinnin jälkeen etanolipitoisesta massasta 

täytyy tislaamalla poistaa vesi, jotta saadaan polttoainestandardien mukaista etanolia. 

Lisäksi integroidulla biokaasun tuotannolla pystytään hyödyntämään bioetanolin 

tuotantoprosessissa syntyviä jätevirtoja. Biokaasun tuotanto lisää myös bioetanolin 

tuotannon kannattavuutta.  

 

Bioetanolin tuotannossa syntyy sivutuotteita sekä päästöjä veteen ja ilmaan. Tärkeimpiä 

sivutuotteita ovat nesteytetty biokaasu, raakaligniini ja tärpätti. Päästöt ilmaan sisältävät 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, rikkiä ja hiilidioksidia. Jätevedessä on orgaanisia yhdisteitä, 

rikkiyhdisteitä, ravinteita, kiintoainetta sekä metalleja. Kokonaisuudessaan puuperäisen 

bioetanolin tuotannolla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisten 

polttoaineiden käyttöön verrattuna.  
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