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1 Tiivistelmä 
Bioproduct and Clean Bioeconomy - RDI FlagShip in Xamk -hankkeelle (Flagship -hanke) myönnetyn avustuksen 
tavoitteena on tukea ammattikorkeakoulujen strategioiden mukaisen TKI-toiminnan profiloitumista. Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) on vahva TKI -toimija Suomessa. Xamkilla on keskeinen rooli biotalouden 
kehityksessä erityisesti sen TKI-toiminnan ja infran kautta.  

Flagship -hankkeen tavoitteena oli lisätä biotuotteisiin ja puhtaaseen biotalouteen liittyvän TKI-toiminnan 
vaikuttavuutta ja kyvykkyyttä, kehittää tutkimustiloja/-fasiliteetteja sekä kehittää uusia tuotteita ja prosesseja. 
Lisäksi hankkeen toimenpiteillä pyrittiin vahvistamaan biotuotteiden ja puhtaan biotalouden 
innovaatioekosysteemiä ja innovaatioyhteistyötä. Painopiste oli selluloosajohdannaisten ja biohiilen 
tutkimuksessa. 

Xamkilta hankkeeseen osallistui kolme tutkimusyksikköä: Kuitulaboratorio biotuotetekniikan innovaatiokeskus 
(Savonlinna), Ympäristöturvallisuuden tutkimustiimi (Mikkeli), Biosampo bio-ja kiertotalouden tutkimusyksikkö 
(Anjala). Projekti toteutettiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Luken toiminta projektissa 
keskittyi erityisesti biohiiliin ja sitä koordinoitiin ja toteutettiin pääasiassa Luken Jokioisten toimipaikasta. Lisäksi 
Lukelta kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön osallistui puututkijoita mm. Savonlinnan toimipaikasta. 

Hankkeen toimenpiteet painottuivat suurelta osin kärkiteemoja tukeviin laiteinvestointeihin, uusiin 
teknologiaavauksiin selluloosa-, jätevesi- ja biohiilitutkimuksen alalla, Xamkin osaamisen vahvistamiseen em. 
teemoissa sekä tutkimusyhteistyön vahvistamiseen Xamkin ja LUKEn sekä myös suhteessa Aalto-yliopistoon ja alan 
yrityksiin.  

Hankkeen toiminta jaettiin tavoitteiden mukaan kolmeen työpakettiin: TP1: Sellujohdannaiset (Xamk, 
Kuitulaboratorio), TP2: Biohiilet (Työpaketissa työskenteli aktiivisesti useita tutkimustiimejä: Xamk:n Mikkelin 
ympäristöturvallisuuden ja Anjalan Biosammon sekä Luken tutkimustiimit), TP3: Biojalostamon vedet (Xamk, 
Kuitulaboratorio) ja TP4:Yhteistyö (Xamk-Luke- sidosryhmät). 

2 Hankkeen tausta ja tavoitteet 
Metsäteollisuus sekä sitä tukevat teollisuuden alat kuten vesi-, kemikaali- ja teknologiateollisuus ovat Suomen 
suurin vientisektori. Kyseisellä sektorilla on menossa suuria muutoksia paperin kysynnän laskun vuoksi. Ala tarvitsee 
uusia korkeamman jalostusarvon tuotteita. Hankkeen taustalla ovat myös Xamkin jo sitomat yhteistyösopimukset 
mm. Luonnonvarakeskuksen (yhteiset fasiliteetit sekä biohiilitutkimus) sekä Aalto-yliopiston Kemian tekniikan 
korkeakoulun kanssa (AaltoCell™ pilotympäristö). Hanke tukee tutkimuksen ja avoimen innovaatioiden yhteistyön 
edistämistä Suomen metsäbiotalous –sektorilla. 

Hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena oli kasvattaa biotuotteisiin ja puhtaaseen biotalouteen liittyvän TKI 
toiminnan vaikuttavuutta, parantaa tutkimus fasiliteetteja ja yhteistyötä sekä kehittää uusia tuotteita ja prosesseja. 
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Hankkeen tavoitteena oli: 

1. Vahvistaa ja tarkentaa biotuotteiden ja puhtaan biotalouden TKI toimintaa uusien kuitutuotteiden ja 
prosessien kehittämiseksi 

2. Parantaa Suomen innovaatioekosysteemin kilpailukykyä edellä mainitulla sektorilla 

3. Päivittää tutkimusfasiliteetteja ja kyvykkyyttä metsä- ja kuitubiotalouden uusien tuotteiden, prosessien ja 
arvoketjujen kehittämiseksi 

4. Vahvistaa innovaatio yhteistyötä teollisuuden, Luke:n ja muiden metsäbiomassan tutkimuslaitosten kanssa 

5. Tukea talouskehitystä ja innovaatioyhteistyötä alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti 

6. Teollisuuden kanssa tehtyjen uusien innovaatio- ja TKI-yhteistyötoimien arvo vuoteen 2021 mennessä 1 
milj. euroa. 

3 Hankkeen osapuolet ja menetelmät 
Xamk koordinoi hanketta. Hankkeen toteuttamiseen osallistui Xamkilta kolme Metsä-, ympäristö ja energia 
vahvuusalan tutkimusryhmää/-laboratoriota; 

• Kuitulaboratorio Savonlinnassa 
• Ympäristöturvallisuuden tutkimustiimi Mikkelissä 
• Biosampo: Bio- ja kiertotalouden tutkimusyksikkö Anjalassa 

Luonnonvarakeskus (LUKE) oli hankkeen osatoteuttaja. Luken toiminta projektissa keskittyi erityisesti työpakettiin 
2 ja sitä koordinoitiin ja toteutettiin pääasiassa LUKEn Jokioisten toimipaikasta. Lisäksi Lukelta kehittämistoimintaan 
ja yhteistyöhön osallistui puututkijoita mm. Savonlinnan toimipaikasta. 

Hankkeen toimenpiteet painottuivat suurelta osin kärkiteemoja tukeviin laiteinvestointeihin, uusiin 
teknologiaavauksiin selluloosa-, jätevesi- ja biohiilitutkimuksen alalla, Xamkin osaamisen vahvistamiseen em. 
teemoissa sekä tutkimusyhteistyön vahvistamiseen Xamkin ja LUKEn sekä myös suhteessa Aalto-yliopistoon ja alan 
yrityksiin.  

Hankkeen toimenpiteet edesauttoivat tutkimuksen ja avoimen innovaatioiden yhteistyön edistämistä Suomen 
metsäbiotalous –sektorilla. 
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4 Hankkeen tulokset  
4.1 Työpaketti 1: Sellujohdannaiset (Fibertechnology – RDI development for new cellulose 

modifications and efficient processing) 
Työpaketin tavoitteena oli edistää Xamkn ja sen innovaatioekosysteemin kyvykkyyttä biotuotteiden tutkimuksessa. 
Käytännössä tätä edistettiin innovaatioekosysteemin toimijoiden kanssa yhteistyössä tarkkaan valikoiduilla TKI 
ympäristöä tukevilla laitehankinnoilla. Työpaketin konkreettisena tavoitteena oli siis hankkia seuraavat 
mittalaitteet biotuotetehtaiden prosessien paremman tutkimuksen mahdollistamiseksi: varaustilamittari, zeta-
potentiaali-mittari, fraktionaattori ja korkeasakeusreaktori.  

Varaustila- ja zeta-potentiaali-mittarien (kuva 1) toimittajaksi valikoitui kilpailutuksessa Pineco. Laitteilla voidaan 
mitata kuitujen ja nesteiden varausta, ja niillä korvattiin Xamkin vanhat samankaltaiset laitteet.  

  
Kuva 1: Varaustila- ja zeta-potentaali -mittarit laboratoriossa 

Korkeasakeusreaktorin kilpailutusta varten tehtiin kirjallisuusselvitys sellujohdannaisista, kerättiin tietoa 
laitetoimittajilta, ja käytiin tutustumassa VTT:n Espoon toimipisteessä olevaan vastaavaan reaktoriin (Lödige). 
Savonlinnaan hankittava reaktori on mitoitettu useiden eri sellujohdannaisten valmistukseen, mikä vaatii korkeaa 
paineen ja lämpötilan kestoa.  

Kyseisen sekoituslaitteiston kilpailutus (hankintalain mukaan EU-kynnysarvon ylittävä hankinta) ja hankintaprosessi 
kokonaisuudessaan sekä sen oheistoimintojen vaatimusten kartoittaminen olivat työpaketin aikaa vievimpiä 
toimenpiteitä. Sekoituslaitteiston 1. kilpailutuskierros oli avoinna 20.8 -23.9.2019. Tällä kierroksella saatiin vain 
kaksi tarjousta. Hakukriteereihin päätettiin tehdä pieniä muutoksia ja avata kilpailutus uudelleen. Tässä välissä 
pystyttiin käymään myös avoimempaa keskustelua toimittajien kanssa sekoituslaitteiston teknisten ominaisuuksien 
tarkentamiseksi, mm. läpivientien tiiveyden osalta. Sekoituslaitteiston 2. kilpailutuskierros oli avoinna 10.2 – 
15.3.2020. Tällä kierroksella saatiin kolme varsin potentiaalista tarjousta (AVA, Lödige, Winkworth). 
Kilpailutusehtojen mukaisesti kriteerit täyttävä, kokonaishinnaltaan halvin ratkaisu valittiin. Kilpailutuksen voitti 



 Loppuraportti  6(24) 
 
 26.1.2022  
 
 
 

 

 
 

 

Winkworth Machinery Ltd. Sekoituslaitteen tarkemmat tekniset tiedot löytyvät hankkeen kotisivuilta osoitteesta 
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/11/xamk_klb_suursakeusmikseri.pdf . Itse sekoituslaitteen lisäksi 
laitepakettiin otettiin mukaan kaksi optiona tarjottua kokonaisuutta. Toinen on paineistettu kemikaalinsyöttösäiliö, 
joka mahdollistaa kemikaalien lisäämisen sekoittimeen myös kesken reaktion. Toinen on 
lämmitys/jäähdytysratkaisu, jonka avulla voidaan säätää prosessin lämpöä hyvin tarkasti. Lämmitys tapahtuu 
höyryllä ja jäähdytys vedellä.  

Korkeasakeusreaktorin (kuva 2) toimitus viivästyi teknisistä ongelmista johtuen alkuperäisestä aikatulusta eikä sillä 
päästy hankkeen puitteissa tekemään lainkaan koeajoja. Tekniset ongelmat liittyivät laitteen kapasiteettiin (korkea 
paine ja suuri kierrosnopeus) ja tiivistemekanismiin. Kyseisellä laitteella suunnitellut koeajot tulevat luonnollisesti 
toteutumaan hankkeen ulkopuolella. Pilotointi ajoille ja yrityslähtöisellä kehittämisellä korkeasakeusreaktoria 
hyödyntäen on yrityksissä jo nyt osoitettu kiinnostusta. 

Lisäksi kartoitettiin lämmitysratkaisun teknisiä kriteerejä. Lämmitysratkaisussa on päädytty kokoluokaltaan 36 kW 
sähköhöyrygeneraattoriin. Laitteen hankinnan kustannukset eivät kohdistu Flagship hankkeelle. 

 

Kuva 2: Winkworth suursakeusmikserin suunnittelukuvat. 

Selluderivaattojen tutkimukseen liittyen on tehty yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Professori Eero Kontturi 
Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselta Aalto –yliopistosta kävi luennoimassa selluloosajohdannaisista sekä mikro- 
ja nanokiteisestä selluloosasta Kuitulaboratoriolla 13.6.2019. Tilaisuuden osana keskusteltiin mm. mahdollisesta 
yhteistyöstä akselilla Xamk –Aalto Kemian tekniikan korkeakoulu sellujohdannaisten tutkimuksessa. Myös LUKE 
yhteistyötä on tiivistetty mm. tutkijavierailulla (Risto Korpinen) puun uuttoon liittyen.  

Sellujohdannaisten tutkimuksen osalta toimenpiteet ovat rajoittuneet tämän hankkeen yhteydessä pääasiassa 
aiheeseen Sakeuden vaikutus selluloosan modifiointiin (Haatanen, 2021). Työssä tutkittiin MCC:n karbamointia eli 
ureakäsittelyä.  Tavoitteena oli tutkia, onko massan sakeudella vaikutusta karbamointiprosessiin. Kokeessa 
testattiin 20 %, 30 % ja 40 % sakeuksista massaa. Sekoituksessa käytettiin Kuitulaboratorion Mark Quantum 
sekoitusreaktoria. Lisäksi testattiin kahta eri näyte sarjaa, jossa toiseen lisättiin urean lisäksi lipeää (NaOH). 
Kokeellinen osuus tehtiin kuitulaboratoriossa kesällä 2020.  

https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/11/xamk_klb_suursakeusmikseri.pdf
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Fraktionaattorin, eli eräänlaisen korkeatasoisen kuvantavan kuituanalysaattorin, hankinta toteutettiin lopulta 
vastan hankkeen loppuvaiheessa ja sillä tehtävä tutkimustyö tulee jatkumaan vielä Flagship hankkeen jälkeen.  Laite 
mahdollistaa mm. erilaisten sellulaatujen ja mikronisointimenetelmien tarkemman analysoinnin ja eri 
kuitufraktioiden tutkimuksen aivan uudella tasolla. Fraktionaattorilla tehtävät toimenpiteet ovat osa isompaa 
tutkimussuunnitelmaa, jolle haetaan erillistä rahoitusta yhteistyössä sidostyhmäyritysten kanssa. Flagship 
hankkeen aikana on koulutettu laitteen pääkäyttäjät, tehty laitteen käyttöönottoa sekä hankittu näytteitä ja 
aloitettu laajemman koesarjan analysointi.  

Työpaketissa suunniteltiin ja kartoitettiin myös pöytämallisen autoklaavin hankintaa näytteenkäsittelyyn, mutta 
sen hankinnasta päätettiin lopulta luopua toimitusvaikeuksien vuoksi. 

Sellujohdannaisten ja laajemminkin puupohjaisten biojalostamokonseptien tilannepäivityksen saamiseksi 
osallistuttiin Nordic Wood Biorefinery 2020 konferenssiin. Alun perin maaliskuussa Tukholmassa järjestettävä 
konferenssi jouduttiin koronan vuoksi siirtämään lokakuulle 2020 ja toteutettiin lopulta virtuaalisena.  

4.2 Työpaketti 2: Biohiilet (Forest industry residuals to value - Biochar for clean bio and 
circular economy) 

 

4.2.1 Mikkeli 
Työpaketin tavoitteena oli metsäteollisuuden sivuvirroista tai nopeakasvuisista puulajeista valmistettujen biohiilien 
karakterisointi ja käyttömahdollisuuksien arviointi yhteistyössä Luken kanssa.  

Hankkeen Mikkelin osio sisälsi uusien mittalaitteiden hankintoja ja biohiilisovellusten testausta vesien ja kaasujen 
käsittelyssä. Ekotoksisuustesteillä haluttiin varmistaa biohiilituotteiden turvallinen käyttö muun muassa 
maanparannuskäytössä ja hulevesien suodatuksessa. Tutkimuksessa tehtiin yhteistyötä Xamkin muiden 
tutkimushankkeiden ja Luken kanssa, joilta saatiin myös testeihin näytteitä.  

 

Kuva 3: Mikkelin kampuksella keskityttiin biohiilien ominaisuuksien ja -sovellusten toimivuuden analysointiin. 
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HANKINNAT JA LAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO 

Hankkeessa hankittiin uusia mittalaitteita vesiliuosten raskasmetallien sekä materiaalien huokoisuuden 
mittaamiseen. Hankinnat ovat täydentäneet Mikkelin kampuksen laitekantaa ja mahdollisuuksia karakterisoida 
biohiilen ominaisuuksia sekä biohiilisovellusten toimivuutta. 

 

1.Voltammetri metallianalyyseihin (Methrom 884 Professional VA) 

Mikkelin Xamkin ympäristölaboratorioon hankittiin Methrom 884 Professional VA voltammetri-laitteisto biohiilien 
ja veden raskasmetallipitoisuuksien määrittämistä varten vuonna 2019. Kilpailutuksessa toimittajaksi valittiin 
Metrohm Nordic Oy. Hankittuun kokonaisuuteen kuuluu mittauslaitteiston lisäksi automaattinen näytteensyöttäjä, 
kulta- ja elohopea-elektrodit, elektrolyytti- ja standardiliuoksen annosteluyksiköt, pumppuyksikkö mittauskennon 
automaattista täyttöä ja tyhjennystä varten sekä käytössä kuluvia ja vaihdettavia varaosia. Näytteiden esikäsittelyä 
varten hankittiin Methrom 913 pH-mittari elektrodeineen. Laitekokonaisuuteen kuuluu myös tietokone ja 
laitteiston käyttöön tarvittavat tietokoneohjelmat. Hankinnan arvo oli 44 871,45 € (alv. 0 %) ja kokonaisuuteen 
kuului myös laitteen asennus käyttökuntoon ja käyttökoulutus. Käyttökoulutuksia järjestettiin 25.-26.2.2.2019 
(osallistujia 5 henkilöä) ja 23.5.2019 (osallistujia 5 henkilöä). Huoltotoimenpiteisiin liittyvä koulutus järjestettiin 
8.7.2020 (osallistujia 4 henkilöä). Laitteiston sekoittajan huoltoa varten Methromin huolto teki huoltokäynnin 
20.8.2020 kalibraattorin vaihtoa varten 8.10.2020. 
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Kuva 4: Voltammetri Mikkelin kampuksella (kuva Marjatta Lehesvaara). 

Voltammetrilaitteiston käyttöönottoa tehtiin mm. analysoimalla vesinäytteistä Cu-, Zn-, Pb- ja Cd-pitoisuuksia. 
Laitteiston testaamiseksi toimittiin yhteistyössä Xamkin Huky- Hulevesien käsittelyn T&K- ympäristö- hankkeen 
toimijoiden kanssa. Voltammeri-laitteella analysoitiin näytteitä, mitkä oli otettu Mikkelin Pitkäjärven hulevesien 
käsittely-yksiköstä. Analysoinnin tulokset on julkaistu Xamkin Metsä, Ympäristö ja Energia -vahvuusalan vuoden 
2021 vuosijulkaisussa artikkelissa Voltammetri-laitteiston käyttöönotto Xamkin ympäristölaboratoriossa. 
Käyttöönoton yhteydessä laitteelle laadittiin sekä suomenkielinen että englanninkielinen käyttöohje. 

 

2. Mikroaaltohajoituslaite (ETHOS UP High Performance Microwave Digestion System) 

Keväällä 2020 hankittiin hiilinäytteiden esikäsittelyä varten mikroaaltohajotuslaite (ETHOS UP High Performance 
Microwave Digestion System) 15 paikkainen korkeapaineroottori, Starter Kit 15 segments, High Pressure Rotor 
Complet. Lisäksi hankittiin laitteiston pöytätaso. Laitteen käyttöönottokoulutus oli kesäkuussa 2020. Osion 
toteutukseen ja analyysien tekemistä varten on hankittu myös laboratoriotarvikkeita ja -kemikaaleja.  

 

Kuva 5: Mikroaaltohajoituslaite Mikkelin kampuksella (kuva Alli Koskinen). 

Laitteelle tehtiin myös laitekuvaus ja käyttöönotto Xamkin ympäristölaboratoriossa. Käyttöönoton yhteydessä 
laitteelle laadittiin suomenkielinen käyttöohje ja artikkeli Metsä, ympäristö ja energia -vuosijulkaisuun 2021. 
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3.Luminometri (Titertek Berthold SiriusL Luminometer) 

Biohiilien ekotoksisuudesta tehtiin kirjallisuusselvitys ja Mikkelin Pitkäjärven biohiilisuodattimien vesinäytteiden 
ekotoksisuutta tutkittiin laboratoriossa Vibrio fischeri-toksisuustestillä vuonna 2019. Tutkimustyötä jatkettiin 
vuonna 2020 vertailemalla eri raaka-aineista valmistettujen biohiilien ekotoksisuutta.  Biohiilien ekotoksisuuden 
testaamista varten hankittiin uusi luminometri, joka soveltuu paremmin kiinteiden näytteiden ekotoksisuuden 
testaamiseen (Standardin ISO 21338 mukainen Vibrio fischeri toksisuustesti). Laitteen käyttöönotto ja koulutus 
olivat kesäkuussa 2020. Kesällä ja syksyllä 2020 tehtiin esitestauksia ja analysointeja jatkettiin vuonna 2021. Testejä 
varten hankittiin laboratoriotarvikkeita ja -kemikaaleja.  

Kirjallisuusselvityksistä ja toteutetuista ekotoksisuustestauksista on kirjoitettu artikkelit Metsä, ympäristö ja 
energia –vuosijulkaisuihin 2019 ja 2021. Lisäksi on kirjoitettu yhteisartikkeli Luken kanssa kansainväliseen 
julkaisuun. 

 

Kuva 6: Luminometri Mikkelin kampuksella (kuva Alli Koskinen). 

4.Huokoisuusmittalaite (BET Vacprep) 

Hankesuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli hankkia huokoisuusmittalaite biohiilien fysikaalisten ominaisuuksien 
määrittämistä varten. Biohiilen analysoinnista kerättiin tietoa laitevalmistajilta, kirjallisuudesta ja asiantuntijoilta. 
Laitteiston hinta osoittautui kaksi kertaa arvioitua korkeammaksi, joten tämän vuoksi päätettiin päivittää 
Savonlinnassa olevaa BET-mittalaitetta soveltumaan biohiilen analysointiin hankkimalla siihen uusi esikäsittely-
yksikkö BET Vacprep ja huoltamalla laite. Vuonna 2020 otettiin käyttöön uutta kokonaisuutta ja tehtiin analyysejä 
hulevesisuodatuksessa käytetyille biohiilinäytteille. Lisäksi tehtiin vertailuanalyysejä Luken hiilinäytteellä. BET-
analyyseistä tehtiin yhteisartikkeli Luken kanssa Xamkin vuosijulkaisuun 2020.  
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Kuva 7: Huokoisuusmittalaite Savonlinnan Kuitulaboratoriossa (kuva Noora Haatanen). 

 

5.CHNSO-alkuaineanalysaattorin käyttöönottoa 

Hankkeen toteutukseen liittyen on hankittu uusia osia, kemikaaleja ja kaasuja Mikkelin ympäristölaboratoriossa 
olevaan CHNSO-analysaattoriin (PerkinElmer 2400 series II). Lisäksi laitetta huollettiin toteutuksen aikana.  
Laitteella tehtiin biohiilen alkuainemäärityksiä vuonna 2021, joista on tehty artikkeli vuoden 2021 vuosijulkaisuun. 

 

Kuva 8: CHNSO-laitteisto asennettuna Mikkelin ympäristölaboratorioon (kuva Janne Junninen). 
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CHNSO-alkuaineanalysaattorilla voidaan analysoida näytteestä hiilen, vedyn, typen, rikin ja hapen määrä. 
Alkuaineanalysaattori polttaa näytteen korkeassa lämpötilassa. Poltossa syntyneet kaasut pelkistetään 
yksinkertaisiksi molekyyleiksi, kaasuseos homogenoidaan ja johdetaan erotuskolonnin läpi detektorille. Eri 
alkuaineet mitataan massaprosenttina näytteestä. Alkuaineanalysaattorin etuna on, että näytemäärät ovat pieniä, 
keskimäärin 2 mg luokkaa, sekä se että sillä voidaan mitata kiinteitä näytteitä. Näin ollen alkuaineanalysaattori 
soveltuu mainiosti esimerkiksi maa-, hiili-, ja tuhkanäytteiden analysointiin, sillä usein työläs näytteen esikäsittely 
helpottuu, kun näytettä ei tarvitse saada liuosmuotoon – haasteeksi muodostuukin lähinnä kosteuden poistaminen 
sekä homogenointi. 

 

ARTIKKELIT JA ESITYKSET JA YHTEISTYÖ 

Vuosi 2019 

Vuoden 2019 Metsä, ympäristö ja energia – soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä -julkaisu 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-226-9 

Vuokko Malk & Vy Do / EKOTOKSISUUSTESTEILLÄ VARMISTETAAN BIOHIILEN TURVALLINEN KÄYTTÖ 

Vuosi 2020 

Vuoden 2020 Metsä, ympäristö ja energia – soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä julkaisu  

 https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-295-5 

Vuokko Malk & Sari Hyvönen & Noora Haatanen & Kimmo Rasa & Aki Mykkänen & Hanne Soininen / BIOHIILEN 

OMINAISUUKSIEN KARAKTERISOINTI JA OMINAISPINTA-ALAN MITTAAMINEN 

Vuosi 2021 

Vuoden 2021 Metsä, ympäristö ja energia – soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä julkaisu 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9 

 

1. Vuokko Malk & Marjatta Lehesvaara & Sari Seppäläinen & Hanne Soininen & Aki Mykkänen & Lasse 

Hämäläinen & Noora Haatanen & Sari Hyvönen/BIOHIILISOVELLUKSET METSÄTEOLLISUUDEN 

SIVUAINEVIRROISTA 

2. Alli Koskinen/MIKROAALTOHAJOTUS OSANA BIOHIILTEN JA TUHKIEN ANALYSOINTIA 

3. Marjatta Lehesvaara/VOLTAMMETRILAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO XAMKIN YMPÄRISTÖLABORATORIOSSA  

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
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4. Janne Junninen/ALKUAINEANALYSAATTORIN TOIMINTA JA KÄYTTÖ XAMKIN YMPÄRISTÖLABORATORIOSSA  

Biotuotteet ja biotalous -hankkeen loppuseminaari -  biohiilisovellukset metsäteollisuuden sivuvirroista -
webinaarissa 11.11.2021 esitykset: 

5. Mikkelin biohiiliavaukset  

6. Laiteinvestoinnit ja analytiikka – Case biohiilen ja hulevesien analytiikka FlagShip-hankkeessa 

7. Biohiilen ekotoksisuus 

Luken ja hankkeiden välinen yhteistyö 

8. Yhteisiä työryhmän palavereita (wp 2) vuosina 2019-2021 

9. Kohdekäynti Pitkäjärven biohiilisuodattimiin ja tutustumista Xamkin ja Luken biohiilitutkimukseen 
25.11.2019 

10. Yhteistyötä Xamkin ja Luken hankkeiden välillä, mm. BioGo ja Biopeitto 

11. Yhteistyötä yritysten kanssa liittyen biohiilen uusiin käyttömahdollisuuksiin 

12. Tiedonvaihto seminaari Luken kanssa 23.4.2021 

 

4.2.2 Biosampo 
Työpaketin tavoitteena oli selvittää biohiilen aktivointiin liittyviä teknisiä ja taloudellisia vaikutteita. Teollissuden 
sivuvirtojen käsittelyssä voidaan käyttää biohiiltä, jos sen pinta-ala on riittävän suuri suodatuskäyttöön. Hitaan 
pyrolyysin prosessissa, jossa lämpötilat ovat 300°C-600°C syntyvä ominaispinta-ala on liian vähäinen suodatukseen 
( noin 10-20m 2 /g ) Kaupallisten aktiivihiilien ominaispinta-alat ovat 800-1200m 2 /g. Tavoitteena oli päästä 
suomalaisella biomateriaaleilla yli 300m2/g ominaispinta-alaan. Hankkeen aikana selvitettiin ja hankittiin 
aktivointiuuni, jolla voidaan päästä riittävän korkeisiin lämpötiloihin ja jossa voidaan käyttää aktivointiin oleellisesti 
vaikuttavia kaasuja sekä höyryä. Kilpailutusten jälkeen päädyttiin Kiinassa valmistettuun kvartsilasiuuniin. Kuvassa 
olevalla uunilla tehtiin hyvin laaja tutkimus eri lämpötilojen, viipymäajan sekä kaasujenmäärien vaikutuksista 
ominaispinta-alan muodostumiseen. Lämpötila alarajaksi asetettiin 600°C ja ylärajana käytettiin 900°C. 
Viipymäaikoja säädettiin 40min-1h välillä. Tuloksina saatiin ominaispinta-ala muutosta 200m2/g - 850m2/g. Yli 
300m2/g ominaispinta-alalla on jo vaikutusta suodatuksessa. 
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Kuva 9: Biosampoon hankittu kvartsilasi- aktivointiuuni. 

Taloudellisuus tutkimus: Tutkimuksessa selvitettiin saantoa verrattuna ominaispinta-alaan. Mittauksessa käytettiin 
kuivattuja (alle 20 kosteus %) eri puulajeja ja parhaan ominaispinta-alan sekä suhteellisen saannon välillä selvitettiin 
lopputuotteen saantoa. Parhaan ominaispinta-alan saavuttamiseksi raakapuun painosta muuntui 33 % biohiileksi 
ja siitä aktivoinnin jälkeen jäi 50 % aktiivihiiltä. 

Hankkeen aikana selvitettiin myös erilaisten teknologioiden vaihtoehtoja. Tavoitteena on suunnitella tämän 
hankkeen tulosten perusteella uudenlaista aktivointilaitteistoa, jossa saavutettaisiin parempi hyötysuhde 
pienemmällä energiankulutuksella. Jatkuvatoimisuus on myös selvitetty ja siihen on mahdollisuus, mikäli 
hyödynnetään jatkuvatoimisen pyrolyysiprosessin tuotosta ja jatketaan biomateriaali suoraan erilliseen 
aktivointiyksikköön. Menetelmää tullaan kehittämään jatkossa Biosammon toimesta. 

4.2.3 Luonnonvarakeskus LUKE 
Hanketta suunniteltaessa keskeisenä lähtökohtana oli hankkeen vahva integroiminen Luken muihin 
pyrolyysiteknologiaan liittyviin hankkeisiin, mikä mahdollisti synergiaetujen tehokkaan hyödyntämisen. 
Pyrolyysiteknologian laajamittaisen käyttöönoton ja biohiilen tuotannon taloudellisen kannattavuuden 
edistämiseksi hankkeessa käsiteltiin myös hiilen tuotannon sivuvirtana syntyvän pyrolyysinesteen sovelluskohteita. 
Hankkeen tutkimuksissa tarkasteltiin eri tavoin ja eri raaka-aineista tuotettuja biohiiliä, mikä edelleen laajentaa 
ymmärrystämme pyrolyysiteknologian mahdollisuuksista osana biokiertotalouden ratkaisuja. Huomioiden 
biokiertotalouden ja biopohjaisten tuotteiden yleistymisen aiheuttamat paineet biomassan käytön tehostamiseen, 
hankkeessa sivuttiin biomassan kaskadikäytön teemoja. Pyrolyysteknologian yhdistäminen muihin 
prosessiteknologioihin voidaan nähdä yhtenä mahdollisuutena tuottaa samasta raaka-ainemäärästä useita eri 
arvokomponentteja synnyttämättä uusia sivu- tai jätevirtoja. Hankkeen toteutuksen suunnittelun yhteydessä 
tunnistettiin ”hiillensitomismarkkinan” vahva kehityssuunta (ks. esim. https://puro.earth/). Siksi hakkeeseen 
sisällytettiin osio, jossa pyrittiin tarkastelemaan miten pitkään hiili voisi suomalaisessa maaperässä säilyä ja millaisia 
muutoksia hiili kokee ajan myötä. 

https://puro.earth/
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Biohiileen liittyvä yleinen keskustelu on käynyt jo pitkään vilkkaana ja värikkäänä, eikä epätäsmällisiltä väittämiltä 
biohiilen potentiaalista ole voitu välttyä. Tietoaukkojen paikkaamisen ohella toinen keskeinen hankkeen 
lähestymistapa oli pyrkimys tieteellisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin. Kehitettäessä liiketoimintaa, viestittäessä 
tuotteiden toiminnallisuudesta tai kehitettäessä aihepiirin koulutustoimintaa, on luotettava ja avoin tieteellinen 
tutkimustieto avainasemassa. Tähän perustietoon nojaten on ketterämmän kokeilutoiminnankin toteuttaminen 
hyvällä perustalla. Seuraavissa kappaleissa on hankkeen toiminta ja tulokset Luken osalta esitetty tiiviissä 
kuvailevassa muodossa. Kuhunkin eri osa-alueeseen liittyy joko jo julkaistu tai käsikirjoitusvaiheessa oleva 
tieteellinen julkaisu. Näiden viitteiden avulla lukijalla on mahdollisuus syventyä tutkimusmenetelmiin, tuloksiin ja 
johtopäätöksiin yksityiskohtaisesti.       

TULOKSET JA TUOTOKSET 

Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue biochar in boreal agricultural clay soil? Soinne 
et al. 2020: Metsänhoitotoimenpiteissä syntyvä ”hakkuutähde” on identifioitu yhdeksi potentiaaliseksi 
alihyödynnetyksi biohiilen raaka-aineeksi. Erityisesti ilmastonäkökulmasta katsottuna tämän luonnossa verrattain 
nopeasti hajoavan biomassan pyrolysoiminen stabiiliksi biohiileksi ja hyödyntäminen maanparannusaineena on yksi 
mahdollinen keino lisätä maaperän pitkäaikaisia hiilivarantoja. Osana hanketta Luke jatkoi EU-H2020/SPIRE 
rahoittaman hankkeen (Mobile Flip, grant agreement No 637020) aikana perustetun ”biohiilikoekentän” tulosten 
jalkauttamista. Koekentällä käytetty metsätähdepohjainen hiili on valmistettu Xamk:n toiminta-alueella sijaitsevan 
yrityksen toimesta (Raussin metalli Oy) ja siten tukee hankkeen keskeisiä tavoitteita alan yritystoiminnan 
tukemisesta. Osana hanketta metsätähdepohjaisen biohiilen vaikutuksista suomalaisen savimaan ominaisuuksiin 
julkaistiin tieteellinen vertaisarvioitu artikkeli (Soinne et al. 2020). Biohiilellä ei havaittu olevan juurikaan vaikutusta 
tutkimuksessa havainnoituihin agronomisiin, mikrobiologisiin tai vesiensuojelullisiin muuttujiin, mutta käsittely 
oletetusti lisäsi kaksivuotisen tarkastelujakson puitteissa maaperässä olevan hiilen määrää.  

Quantitative analysis of feedstock structural properties can help to produce willow biochar with homogenous pore 
system, Rasa et al. 2021 & How clonal differences and within tree heterogeneity affect pore properties of hybrid 
aspen wood and biochar? Turunen et al. 2021: Nopeakiertoisten ja alihyödynnettyjen puulajien käyttö biohiilen 
raaka-aineena on ollut aktiivisesti esillä julkisessa keskustelussa. Etenkin turpeenkäytön väheneminen on luonut 
paineita kehittää uusia käyttötapoja turvetuotantoalueille ja pajuviljelmiä on ehdotettu yhdeksi mahdolliseksi 
ratkaisuksi. Hybridihaapa on toinen viljelymetsätaloudessa mahdollinen nopeakasvuinen puulaji, jonka 
hyödyntämiselle on etsitty uusia käyttökohteita. Hankkeen kahdessa julkaisussa on käsitelty yksityiskohtaisesti 
pajusta ja hybridihaavasta syntyvien biohiilten mikrometrikokoluokan huokosrakennetta. Tutkimukset antavat 
maailman laajuisesti ainutkertaisen käsityksen huokosrakenteen vaihtelusta puun eri osissa ja siitä, miten 
kasvullisesti lisättävän puulajin kloonitason valinnalla voidaan vaikuttaa syntyvän hiilen huokosrakenteeseen. 
Tutkimusten perusteella molemmat puulajit mahdollistavat hyvin tasalaatuisen biohiilen tuottamisen. 
Lähtökohtaisena oletuksena on, että tunnetun ja tasalaatuisen huokosrakenteen omaava hiili voisi toimia hyvänä 
raaka-aineena korkeamman lisäarvon hiilisovelluksille esimerkiksi aktivointiprosessia hyödyntämällä.  

Feasibility of nitrogen-enriched chars as circular fertilizers, Keskinen et al. 2021: Työssä selvitettiin 
mahdollisuutta lisätä biohiilien maanparannusarvoa rikastamalla niihin jätevesien typpeä. Typpi on yleisimmin 
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kasvien kasvua rajoittava ravinne, jota hiiltoprosessissa haihtuu kaasujakeeseen ja muuntuu vaikeasti hajotettaviksi 
rengasmaisiksi yhdisteiksi hiileen. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että erot eri lähtöaineista (paju, jätevesiliete, 
lanta, kivihiili) valmistettujen hiilien typensidontakyvyssä olivat käytännön sovelluksen kannalta pieniä. Hiiliin 
pidättyvän typen määrä (n. 2–4 g NH4-N l-1) oli sekä suodatintehon suhteen että agronomisesta näkökulmasta 
vähäinen. Kasvien typentarpeen mukainen hiilen käyttömäärä (25-50 m3 ha-1) olisi mahdollinen vain pajuhiilen 
osalta. Typellä rikastettujen hiilien voidaan ajatella parhaimmillaan toimivan muun typpilannoituksen täydentäjinä. 
Pajuhiili vapautti sitomaansa typpeä kasvien käyttöön parhaiten, liki mineraalilannoitteen veroisesti. Hidasta 
typpilannoitusvaikutusta ei havaittu millään hiilellä. Tehokas ketjutus vedenpuhdistuksesta lannoituskäyttöön 
vaatisi suuremman typensidontakyvyn omaavien hiilien kehittämistä.  

Pyroligneous acids of differently pre-treated hybrid aspen biomass: herbicide and fungicide performance, Korkalo et 
al. Submitted: Lignoselluloosabiomassan termokemiallinen konversio on toimiva tapa tuottaa stabiilia 
monikäyttöistä hiilipohjaista kiintoainetta useisiin käyttökohteisiin. Prosessissa muodostuu sivujakeena 
alihyödynnettyä nestejaetta, jonka mahdolliset sovelluskohteet kaipaavat lisää tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin sivutuotteena muodostuvan konversiotisleen hyötykäyttöä biopestisidisovelluksissa. Tutkittavaksi 
raaka-aineeksi valittiin nopeakasvuinen hybridihaapapuu, joka on nopeakiertoisuudellaan ja uuteainerikkaudellaan 
kiinnostava vaihtoehto termokemiallisesti tuotettujen tuotteiden raaka-aineeksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
erityisesti kuorimassan potentiaalia konversiotisleen tuotannossa sekä kaskadikäytön vaikutusta tisleen 
soveltuvuuteen biopestisidinä. Tuloksina havaittiin, että kuori on käyttökelpoinen raaka-aine biopestisidiaktiivisen 
konversiotisleen tuotannossa. Lisäksi raaka-aineen esikäsittelyllä kuumavesiuutolla havaittiin olevan positiivinen 
vaikutus konversiotisleen herbisiditehoon. Tulosten avulla voidaan arvioida, että hyödyntämätön kuoribiomassa on 
soveltuva raaka-aine tutkimuksen mukaiseen bioaktiiviseen kemikaalituotantoon, sekä kuoresta voidaan tuottaa 
arvosivuvirtoja kaskadikäytön mukaisesti.  

Usability of a novel pyrolysis liquid-amended mulch in weed control of tree nursery, Keskinen et al. Manuscript in 
preparation: Biohiilen lisäksi pyrolyysissä syntyy nestettä, jonka hyödyntäminen on olennaista sekä prosessin 
taloudellisuuden että ympäristöjalanjäljen kannalta. Hankkeessa selvitettiin, voidaanko pyrolyysinestettä käyttää 
osana rikkakasvien kasvua estävää kateratkaisua. Saadut tulokset olivat lupaavia: rikkakasvien määrä väheni 75-
95% eikä negatiivisia vaikutusta puuntaimiin ilmennyt.  

Structural and chemical changes of pyrogenic carbon aged in boreal forest soil, Hyväluoma et al. submitted: Työssä 
tarkasteltiin ikääntymisen puuhiileen aiheuttamia kemiallisia ja rakenteellisia muutoksia metsämaassa noin 70 
vuoden taakse ulottuvan kulotusaikasarjan avulla. Labiilin hiilijakeen mineralisaation seurauksena hiilten 
hiilipitoisuus pieneni ja tuhka- ja happipitoisuus kasvoivat noin ensimmäisen 30 vuoden ajan kulotuksesta, minkä 
jälkeen tarkastellut hiilen kemialliset ominaisuudet vakiintuivat. Alkuperäinen puun solukkorakenne säilyi hiilissä 
yli tarkastelujakson, mutta rakenteessa havaittiin huokosten tukkeutumista, pintojen kuorettumista sekä halkeamia 
ikääntymisen seurauksena. Tulokset auttavat arvioimaan maanparannushiilen pitkäaikaisia toiminnallisia 
vaikutuksia. 

Pyrolysis reduces organic contaminant levels of sewage sludges at an industrial scale Sarvi et al. Submitted: 
Pyrolyysiteknologia soveltuu myös monien muiden kuin puupohjaisten raaka-aineiden prosessoimiseen. Tässä 
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tutkimuksessa tarkasteltiin jätevesilietteen pyrolyysissä syntyvän lietehiilen haitta-ainepitoisuuksia. Tutkimus 
osoitti, että hidas pyrolyysi toteutettuna teollisen mittakaavan pyrolyysilaitteistolla 450-500 asteen lämpötiloissa 
poistaa tai merkittävästi alentaa orgaanisten haitta-aineiden pitoisuuksia lopputuotteessa. Xamk:n toteuttamissa 
ekotoksisuustesteissä ei myöskään havaittu merkkejä lietehiilten toksisuudesta. Tulokset osaltaan tukevat 
pyrolyysiteknologian ylösskaalausta teollisiin laitteistoihin myös vähemmän tutkittujen raaka-aineiden osalta.   

  

LAITEHANKINTA 

Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista oli pyrolyysiprosessin lopputuotteiden karakterisointiin sekä laadun, 
turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden arviointi eri sovelluskohteissa. Lopputuotteiden karakterisoimisen kannalta 
keskeinen investointi CHNS-analysaattoriin toteutui vuoden 2019 aikana. Laitteiston hankinta kilpailutettiin, jonka 
perusteella laitteiston toimittajaksi valikoitui Leco Nordic AB. Laitteiston (LecoCHN628 Sulfur module) asennus 
suoritettiin 30.9 – 3.10.2019. Käyttökoulutukseen 4.10.2019 osallistui neljä henkilöä, jonka jälkeen laitteisto on ollut 
aktiivisessa käytössä osana Luken laboratoriotoimintaa. 

  

 

Kuva 10: Leco CHNS-analyysilaitteisto paikalleen asennettuna 
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4.3 Työpaketti 3: Puhdas biojalostamo  (Clean biorefinery and water) 
Työpaketin tavoitteena oli hankkia nestekromatografi-järjestelmä biotuotetehtaiden jätevesien korkeatasoisen 
tutkimuksen mahdollistamiseksi. Kilpailutusta varten tehtiin kirjallisuusselvitys, kuultiin laitetoimittajia, tutustuttiin 
VTT:n laitteistoon Espoossa, ja lopulta kilpailutuksen voitti ThermoFischer. Järjestelmään kuuluu nestekromatografi 
(HPLC), ionikromatografi (IC) ja massaspektrometri (MS). Hankinta on todella laaja ja laitteiston eri osien ja niille 
perustettavien applikaatioiden käyttöönotto tulee jatkumaan vielä hankkeen jälkeenkin. 

 

 

Kuva 11: Kromatografi-laitteisto laboratoriossa 

Laiteinvestointiin valmistauduttiin myös selvittämällä näytteiden esikäsittelytarpeita ja -mahdollisuuksia 
biojalostamon haastavilla vesinäytteillä. LUT-yliopiston opiskelija Meeri Häyrynen tutki hankehenkilöstön 
opastuksella kromatografi-järjestelmän käyttöä ja laati raportin aiheesta Näytteiden esikäsittely 
nestekromatografiassa sellutehtaan jätevesien tutkimuksessa. 

Xamk Kuitulaboratorio sai rahoitusta erilliseen soveltavaan tutkimushankkeeseen ligniinipitoisten 
metsäbiojalostamojätevesien karakterisoimiseksi ja käsittelyprosessien tehostamiseksi (Purewa). Hankkeessa 
hyödynnetään mm. edellä kuvattua laitteistoa ja selvityksen alla on yhteistyö Aallon ja VTT:n kanssa tällä 
sovellusalalla. Kromatografialaitteiston käyttöönottoa ja tutkimusta tullaan jatkamaan mm. kyseisen hankkeen 
kautta. Flagship-hankkeen aikana tehtiin paljon yhteistyötä Purewa -hankkeen kanssa laitteiston käyttöönotossa. 

Työpaketin 3 toimenpiteet ovat keskittyneet hankkeen rahoituksella hankitun kromatografialaitteiston 
käyttöönottoon. Laitteen pääkäyttäjä vaihtui hankkeen, jonka vuoksi käyttöönotto hidastui vuoden 2020 alussa 
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huomattavasti. Koronarajoitusten vuoksi laitteiston käyttöönotto seisahtui täysin keväällä 2020. Kesällä tehtiin 
paljon työtä laitteiston stabiloimiseksi pitkän tauon jälkeen. Kuitulaboratorion kesätyöntekijä Meeri Häyrynen 
osallistui myös tähän työhön. Laitetoimittajan matkustusrajoitusten vuoksi käyttöönottovaikeuksia ei saatu 
korjattua kesän aikana. Lopulta Purewa –hankkeelle palkatun laborantin tuoman vahvistuksen kautta laitteiston 
käyttöönotto saatiin jälleen vauhtiin syksyllä 2020. Laite on otettu käyttöön osaksi Kuitulabratorion 
laboratoriolaitekantaa. 

Nestekromatografin (HPLC) kanssa on aloitettu fenolisten yhdisteiden analysointi ja sitä varten on hankittu lainaan 
Xamk Mikkelin kampukselta SPE (solid phase extraction) uuttolaitteisto näytteiden esikäsittelyä varten. 
Fenoliapplikaation avulla on tarkoitus saada tarkempaa analyysiä ligniinin esiintymisestä jätevesissä ja eri 
prosessivaiheissa.  

Muut cleantech –sovellukset 

Hannu Kuopanportin aloittaessa projektissa, on edistetty myös CO2- talteenottoprosessin uusiin sovelluksiin 
prosessiteollisuudessa tähtäävää innovaatiotoimintaa osana hanketta. Innovaation periaate: toteuttamalla 
prosessi hiilidioksidiatmosfäärissä estetään malmin hapettuminen hienonnuksessa ja mineraalien erotuksessa 
(erityisesti vaahdotusprosessissa). Tällöin prosessista vapautuvien ja happamoitumista kiihdyttävien sulfaattien 
muodostuminen estetään. Kun sulfaattien määrää saadaan vähennyttyä oleellisesti, tulee prosessin sulkeminen 
realistiseksi. Toimenpide tukee osaltaan CO2-reuse –liiketoimintojen kehittymistä Savonlinnassa. CO2-rikastukseen 
liittyen Xamk on jättänyt patenttihakemuksen ja alalle on käynnistynyt Flaghip-hankkeen valmistelun  pohjalta 
Hugger –hankekokonaisuus.   

4.4 Työpaketti 4: Yhteistyö (Co-operation Xamk – LUKE – Third parties) 
 

Hankkeen tavoitteena oli myös lisätä ja vahvistaa biotuotteet ja puhdas biotalous innovaatioekosysteemin 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Hanke on edistänyt erityisesti Xamk-Luke välistä yhteistyötä, mutta myös Xamk 
Aalto-yliopiston ja VTT:n välistä yhteistyötä. 

Luke-Xamk yhteistyön edistäminen mm. 

−  Tietoja yhteisestä laitekannasta on koostettu 
−  Tutkijoiden yhteistyön edistäminen, tutkijavierailu Savonlinnassa (Risto Korpinen, puun uuttaminen) 
−  Yhteinen ”virkistyspäivä”, Grillibileet Savonlinna teknologiapuiston toimijoille 19.6.2019 Xamk 
−  Luke, avoimet ovet ja tutustumiset laboratorioihin  
− Xamk-Luke tiedonjako workshop 23.4.2021. Osallistujina oli yhteensä 23 LUKE ja Xamk biohiili- ja 

metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä kiinnostunutta tutkijaa ja asiantuntijaa. Tilaisuus koettiin 
oikein hyvänä ja hyödyllisenä. 

− Luke vierailu Xamk Mikkeli kampuksella 

• Xamk –Aalto  
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− Prof. Kontturin vierailuluento, 13.6.2019, Savonlinna Kuitulaboratorio 
− Biotuotetekniikan professuuri Savonlinnaan, Juha Lipponen, yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu 

erityisesti BF Co-Creationja  Co-Innovation valmistelujen osana (AaltoCHEM/PoP–koordinoi) 

 • Xamk-VTT  

− Vierailu Otaniemeen Kemian koetehtailla 8.5.2019 
− VTT Ali Harlin osallistui Flagship hankkeen miniseminaariin 
− Xamk VTT yhteistyö jatkuu pilotointi-infran yhteisenä kehittämisenä. 

5 Sidosryhmäyhteistyö 
Projektille on perustettu ohjausryhmä, joka kokoontuu kahdesti vuodessa. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen 
aikana yhteensä kuusi kertaa: 28.6.2019, 20.11.2019, 4.6.2020, 24.11.2020, 18.5.2021 sekä 1.12.2021. 
Ohjausryhmään tehtiin hankkeen aikana pieniä muutoksia. Ohjausryhmä koostui kokonaisuudessaan seuraavista 
henkilöistä:  

• Dahl Olli, Aalto 
• Qvintus Harri, Andritz 
• Tolonen Paavo, Andritz 
• Wallinmaa Seppo, Aquaflow 
• Kumpulainen Matti, Aquaflow 
• Honkanen Asmo, Luke 
• Anu Kaukovirta, Luke 
• Venäläinen Martti, Luke 
• Rasa Kimmo, Luke  
• Oksanen Juha, Stora Enso 
• Jaakko Myllymäki, Vapo Carbons 
• Pulkkinen Lasse, Xamk 
• Haatanen Noora, Xamk 
• Raunio Jenna, Xamk 
• Tallinen Kirsi, Xamk  
• Malk Vuokko, Xamk 
• Soininen Hanne, Xamk 
• Niemi Kalevi, Xamk 
• Solio Juha, Xamk 
• Tirri Tapio, Xamk 

Luke yhteistyö on toiminut hyvin. Kyseinen yhteistyö on kohdistunut erityisesti työpakettiin 2 eli biohiileen liittyviin 
toimenpiteisiin. Projekti on edistänyt yhteistyötä myös Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa. Hankkeen 
suunnitteluvaiheessa on konsultoitu hankkeen yhteistyöyrityksiä ja mm. Aalto-yliopistoa erityisesti laitehankintojen 
osalta. 
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6 Viestinnän toteutuminen ja tulokset 
 

Yleistä hankeviestintää tehtiin mm. kotisivujen www.xamk.fi/flagship ja uutiskirjeiden ja tiedotteiden kautta sekä 
hankejulisteen flagship_juliste_a2_final-11122019.pdf (xamk.fi) avulla. 

Laiteinvestoinneista on pyritty viestimään sidosryhmää niin kotisivujen, uutiskirjein kuin julkaisujen avulla. Xamk 
julkaisutoiminta on painottunut Xamkin Metsä, ympäristö ja energia - vahvuusalan v. 2019, 2020 ja 2021 TKI-
vuosijulkaisuihin.  

Luke on koonnut tutkimustuloksia vertaisarvioituihin tieteellisiin julkaisuihin. Tiedot julkaisuihin löytyvät alla 
olevasta julkaisuluettelosta. Luke järjesti myös avajaiset Biopajalla Jokioisissa, jossa se esitteli toimintaansa. 

Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin Flagship hankeen toimesta kolme laajempaa tapahtumaa, yksi Xamk-Luke 
yhteistyötä edistämään ja kaksi muuta laajemminkin sidosryhmälle ja innovaatioekosysteemille kohdennettua 
hybridi webinaaria. Tiedot tapahtumista ja linkit niiden tapahtumasivuille löytyvät alta. 

6.1 Tapahtumia 
Luken biopajan avajaiset Jokioisissa 10.6.2019 

https://www.luke.fi/uutinen/luken-biopaja-avattiin-yritys-ja-tutkimusyhteistyolla-kiertotalouden-arvoaineet-
kayttoon/ 

WP2 Biohiilisovellukset metsäteollisuuden sivuvirroista, LUKE-Xamk työpaja 23.4.2021 

Kyseessä oli Xamkn ja Luken biohiiliasiantuntijoille suunnatusta työpajasta, jonka tarkoituksena oli edistää 
yhteistyötä ja jakaa tietoa meneillään olevasta biohiilitutkimuksesta sekä aktivoida uusia avauksia. Osallistujina oli 
yhteensä 23 LUKE ja Xamk biohiili- ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä kiinnostunutta tutkijaa ja 
asiantuntijaa. Tilaisuus koettiin oikein hyvänä ja hyödyllisenä. Kokonaisuutena oikein mielenkiintoinen kurkistus 
molempien osapuolten biohiiliaktiviteetteihin ja jo pieni otos antaa hyvän kuvan tutkimuskohteiden laajuudesta. 

WP2 seminaari 11.11.2021 , BIOHIILISOVELLUKSET METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA BIOTUOTTEET JA 
BIOTALOUS -HANKKEEN LOPPUSEMINAARI - BIOHIILISOVELLUKSET METSÄTEOLLISUUDEN SIVUVIRROISTA - XAMK 

Tilaisuus kokosi yli 80 kiinnostunutta kuulijaa yhteen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja 
Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyössä järjestämässä hybridiseminaarissa. Tapahtumassa kuultiin 
mielenkiintoisia esityksiä biohiilisovelluksista sekä -tutkimuksesta. Yrityspuheenvuoroissa kuultiin esimerkkejä 
metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä sekä aktiivihiiliapplikaatioista. Luken ja Xamkin osuuksissa avattiin 
hankkeen aikana tehtyjä biohiilitutkimuksia ja niiden tuloksia sekä uutta tutkimusinfraa. 

WP1 seminaari 25.11.2021, INNOVAATIOEKOSYSTEEMI JA SELLULOOSAN UUDET MUODOT BIOTUOTTEET JA 
BIOTALOUS -HANKKEEN MINISEMINAARI – BIOTALOUDEN INNOVAATIOEKOSYSTEEMI JA SELLULOOSAN UUDET 
MUODOT - Xamk 

http://www.xamk.fi/flagship
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2019/11/flagship_juliste_a2_final-11122019.pdf
https://www.luke.fi/uutinen/luken-biopaja-avattiin-yritys-ja-tutkimusyhteistyolla-kiertotalouden-arvoaineet-kayttoon/
https://www.luke.fi/uutinen/luken-biopaja-avattiin-yritys-ja-tutkimusyhteistyolla-kiertotalouden-arvoaineet-kayttoon/
https://www.xamk.fi/tapahtumat/biohiilisovellukset/
https://www.xamk.fi/tapahtumat/biohiilisovellukset/
https://www.xamk.fi/tapahtumat/selluloosan_uudet_muodot/
https://www.xamk.fi/tapahtumat/selluloosan_uudet_muodot/
https://www.xamk.fi/tapahtumat/selluloosan_uudet_muodot/
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Tilaisuus esitteli ajankohtaisia avauksia uusien selluloosatuotteiden tutkimuksen ja kehityksen sekä 
kaupallistamispolun saralla. Xamkin Kuitulaboratorion järjestämä hybriditapahtuma kokosi yhteen yli 60 
kiinnostunutta osallistujaa. Seminaarissa kuultiin niin tutkija- kuin yrityspuheenvuoroja selluloosan uusista korkean 
lisäarvon tuotteista ja innovatiivisista valmistusmenetelmistä sekä biotuoteinnovaatioverkoston uusista työkaluista 
ja osaamisesta. 

6.2 Muita viestintätoimia 
Haatanen N., Dahl, O. 2020. Iso investointi kuitutuotteiden tutkimukseen. BioGrowth News –uutiskirje 12/2020. 
Saatavissa: Iso investointi kuitutuotteiden tutkimukseen - XAMK 

Kuitulaboratorion tiedote. 2019. VTT ja Xamk yhteistyöhön uusien sellupohjaisten sovellusten pilotoimisessa. 
Saatavissa: VTT ja Xamk yhteistyöhön uusien sellupohjaisten sovellusten pilotoimisessa - XAMK 

Pulkkinen L. 2018. Vahva osaaminen sai ministeriöltä merkittävän tunnustuksen: Xamkille miljoona auroa 
biotuotetekniikan kehitystyöhön Saatvissa: Vahva osaaminen sai ministeriöltä merkittävän tunnustuksen: Xamkille 
miljoona euroa biotuotetekniikan kehitystyöhön - XAMK 

6.3 Julkaisuluettelo 
Haatanen N. 2020. Uusien kuitutuotteiden tutkimus ja sitä tukevat investoinnit Kuitulaboratoriossa, METSÄ, 
YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2020. Saatavissa: Xamk kehittää 131 
Metsä, ympäristö ja energia (theseus.fi) 

Haatanen N. 2021. Korkean sakeuden vaikutus selluloosakarbamaatin valmistukseen, METSÄ, YMPÄRISTÖ JA 
ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
344-408-9  

Hyväluoma, J., Miettinen, A., Keskinen, R., Rasa, K., Lindberg, H.  Structural and chemical changes of pyrogenic 
carbon aged in boreal forest soil. Submitted. 

Junninen, J. 2021. Alkuaineanalysaattorin toiminta ja käyttö Xamkin ympäristölaboratoriossa, METSÄ, YMPÄRISTÖ 
JA ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-344-408-9 

Keskinen, R., Nikama, J., Kaseva, J., Rasa, K. 2021. Feasibility of nitrogen-enriched chars as circular 
fertilizers. Waste and Biomass Valorization. https://doi.org/10.1007/s12649-021-01471-5  

Keskinen, R., Rasa,K., Kauhanen, A., Pöykkö, S., Hagner, M. Usability of a novel pyrolysis liquid-amended mulch in 
weed control of tree nursery. Manuscript in preparation. 

Korkalo, P., Hagner, M., Jänis, J., Mäkinen, M., Kaseva, J.,Lassi, U., Rasa, K., Jyske, T. Pyroligneous acids of differently 
pre-treated hybrid aspen biomass: herbicide and fungicide performance. Submitted.  

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/iso-investointi-kuitutuotteiden-tutkimukseen/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/vtt-ja-xamk-yhteistyohon-uusien-sellupohjaisten-sovellusten-pilotoimisessa/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/vahva-osaaminen-sai-ministeriolta-merkittavan-tunnustuksen-xamkille-miljoona-euroa-biotuotetekniikan-kehitystyohon/
https://www.xamk.fi/tiedotteet/vahva-osaaminen-sai-ministeriolta-merkittavan-tunnustuksen-xamkille-miljoona-euroa-biotuotetekniikan-kehitystyohon/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/355599/URNISBN9789523442955.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/355599/URNISBN9789523442955.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://doi.org/10.1007/s12649-021-01471-5


 Loppuraportti  23(24) 
 
 26.1.2022  
 
 
 

 

 
 

 

Koskinen, A. 2021. Mikroaaltohajotus osanan biohiilten ja tuhkien analysointia, METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA 
Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-
9  

Lehesvaara, M. 2021. Voltammetrilaitteiston käyttöönorro Xamkin ympäristökaboratoriossa, METSÄ, YMPÄRISTÖ 
JA ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-344-408-9  

Malk, V., Lehesvaara M., Seppäläinen, S.,  Soininen, H., Mykkänen, A., Hämäläinen, L., Haatanen, N., Hyvönen, S. 
2021. Biohiilisovellukset metsäteollisuuden sivuainevirroista,  METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Soveltavaa 
tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9  

Malk, V., Hyvönen S., Haatanen N., Rasa K., Mykkänen A., Soininen . 2020. Biohiilen ominaisuuksien karakterisointi 
ja ominaispinta-alan mittaaminen, METSÄ, YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä 
Vuosijulkaisu 2020. Saatavissa: Xamk kehittää 131 Metsä, ympäristö ja energia (theseus.fi) 

Malk, V., Do V. 2019. Ekotoksisuustesteillä varmistetaan biohiilen turvallinen käyttö, METSÄ, YMPÄRISTÖ JA 
ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2019. Saatavissa: URNISBN978-952-344-226-9.pdf 
(theseus.fi) 

Rasa, K., Viherä-Aarnio, A., Rytkönen, P., Hyväluoma, J., Kaseva, J., Jyske, T. 2021. Quantitative analysis of feedstock 
structural properties can help to produce willow biochar with homogenous pore system. Industrial Crops & 
Production, 166. 113475. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113475  

Raunio J., Haatanen N. 2019. Nestekromatografia uuden tutkimuksen mahdollistajana Xamkissa, METSÄ, 
YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2019. Saatavissa: URNISBN978-952-
344-226-9.pdf (theseus.fi)  

Sarvi, M., Kainulainen, A., Malk, V., Kaseva, J., Rasa, K. Pyrolysis reduces organic contaminant levels of sewage 
sludges at an industrial scale. Submitted. 

Soinne, H., Keskinen, R., Heikkinen, J., Hyväluoma, J., Uusitalo, R., Peltoniemi, K., Velmala, S., Pennanen, T., Fritze, 
H., Kaseva, J., Hannula, M., Rasa, K. 2020. Are there environmental or agricultural benefits in using forest residue 
biochar in boreal agricultural clay soil? Science of the Total Environment,731. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138955 

Subramanien, R. 2021. Bio-based fiber networks: fiber flocculation and fractionation. METSÄ, YMPÄRISTÖ JA 
ENERGIA Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä Vuosijulkaisu 2021. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
344-408-9  

Turunen, M., Urbano Tenorio, F., Rasa, K., Hyväluoma, J., Rytkönen, P., Kaseva, J., Beuker, E., Suhonen, H. and Jyske, 
T. 2021. How clonal differences and within tree heterogeneity affect pore properties of hybrid aspen wood and 
biochar? Biomass Conversion and Biorefinery, https://doi.org/10.1007/s13399 021 01464 3 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/355599/URNISBN9789523442955.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267675/URNISBN978-952-344-226-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267675/URNISBN978-952-344-226-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113475
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267675/URNISBN978-952-344-226-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/267675/URNISBN978-952-344-226-9.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138955
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-408-9
https://doi.org/10.1007/s13399
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7 Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 
Hankkeella saavutetut tulokset ovat merkittäviä monella eri mittarilla tarkasteltuna. Hankkeen avustuksella on 
pystytty päivittämään ja uudistamaan keskeisten toimijoiden tutkimusfasiliteetteja. Näiden välillinen vaikutus 
jatkuu pitkään hankkeen jälkeen. Uusien laiteinvestointien mahdollisuuksia on viestitty myös muille alantoimijoille 
niin suorilla yhteydenotoille, julkaisuilla, kotisivujen kautta sekä tiedotteilla kuin myös innovaatioekosysteemille 
suunnatuilla tilaisuuksilla. Näin ollen kyseiset laiteinvestoinnit tulevat tukemaan koko innovaatioekosysteemiä 
laajemminkin. Sidosryhmä on osoittanut kiinnostusta ja sitoutumista uudenlaiseen tutkimukseen ja yhteistyöhön 
ja tutkimussuunnitelmia mm. korkeasakeusmikserin ja fraktionaattorin ympärille on jo tehty.  

Hankkeen aikana on tehty tutkimusta laajasti biotuotteiden ja puhtaan biotalouden saralla. Hankkeella saavutetut 
tutkimustulokset tulevat tukemaan tutkimusta myös jatkossa. 

8 Johtopäätökset  
 

Flagship -hanke on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmanmukaisesti. Hankkeen tulokset tukevat vahvasti 
biotuotteiden ja puhtaan biotalouden tutkimuksen kehitystä ja innovaatioyhteistyötä. 

Flagship -hanke on tukenut Xamkin fokusalueiden TKI toimintaa biotuotteiden ja prosessien kehittämiseen liittyen. 
Innovaatioekosysteemin kilpailukyky on parantunut toimijoiden yhteistyön lisääntyessä ja toimitilojen ja laitteiden 
kehittyessä. Hankkeen kautta tehdyt laiteinvestoinnit tukevat valittujen biotalouden tuotteiden, prosessien ja 
arvoketjujen tutkimusta. Erityisesti Xamk-Luke välinen yhteistyö, mutta myös muu biotalouden 
innovaatioekosysteemin sidosryhmän yhteistyö, on vahvistunut merkittävästi hankkeen kautta.  

Luken ja Xamkin yhteistyö ja yhteinen osaamispääoma on syventynyt projektin aikana erityisesti Biohiili-sovellusten 
alalla. Hanke on tukenut merkittävästi Xamkin TKI-toiminnan osaamista ja kehitysedellytyksiä Mikkelissä, 
Savonlinnassa ja Kouvolassa (BioSampo). Työpaketin 1 osalta uusien selluloosatuotteiden TKI-toiminnan osaaminen 
on ottanut Flagship-projektin osalta merkittävän kehitysaskeleen sekä osaamisen että tutkimusinfrastruktuurin 
osalta. Samoin WP3 eli jäte- ja prosessivesien käsittelyn osalta projekti on ollut toteuttajien kannalta onnistunut ja 
merkittävä. 
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