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Voimalaitoksiin ja 
merenkulkuun bio- ja 
jätepohjaisia öljyjä

Vaihteleva tuotanto asettaa uusia 
vaatimuksia voimalaitoksille
Tuuli- ja aurinkosähköntuotan-
non hintojen lasku on lisännyt nii-
den tuotantoa merkittävästi. Tuo-
tannon vaihtelevuus edellyttää 
kuitenkin joustavaa säätövoimaa 
tasaamaan energian tuotannon 

BioFlex-hankkeessa selvitetään, miten biomassasta ja jätemuovista valmis-
tetut polttoöljyt soveltuvat voimalaitosten ja laivojen dieselmoottoreihin. 
Tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla mahdollisim-
man ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

ã Polttoaineen syöttökoneikon lopputarkastusta Auramarinen Shanghain tehtaalla. Kuvassa on AMB-M -sarjan asiakkaan tarpeiden mukaan 
räätälöity koneikko, joka on varustettu polttoaineen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmillä. Näin saavutetaan erityyppisillä polttoaineilla kulloisel-
lekin moottorille sopiva polttoaineen lämpötila ja viskositeetti. Kuva: Auramarine
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ja kulutuksen välistä eroa. Polt-
toaineita käyttävät voimalaitok-
set säilyvät osana energiajärjestel-
mää, mutta niiden joustavuudes-
sa on eroja. Perinteiset hiilellä tai 
biomassalla käyvät höyrykattilat 
eivät kykene yhtä nopeisiin kuor-
man muutoksiin kuin maakaasua 
polttavat kaasuturbiinilaitokset 
tai polttomoottorivoimalaitok-
set. Polttomoottorivoimalaitokset 
voittavat muut teknologiat jous-
tavuudellaan, mutta tavoitteet tu-
levaisuuden energiajärjestelmälle 
edellyttävät polttoaineen olevan 
uusiutuvaa.

Meriliikenne tähtää 
kasvihuonekaasupäästöjen 
puolittamiseen 
Sen lisäksi, että BioFlex-hanke ke-
hittää kestävää ratkaisua säätö-
voiman tuotantoon, se pyrkii tu-
kemaan myös kansainvälisen me-
renkulkujärjestö IMO:n (Interna-
tional Maritime Organization) ta-
voitteita puolittaa meriliikenteen 

kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 
2050 mennessä. Teollisuuden nä-
kökulmasta nestemäiset biopolt-
toaineet nähdään suhteellisen 
helppona lähitulevaisuuden vaih-
toehtona korvata fossiilinen die-
sel, koska polttoaineen varastoin-
ti- ja kuljetusinfra on jo olemassa. 

Tavoitteena vähäpäästöinen 
polttoöljy 
Hankkeen tavoitteena on vastata 
sekä energiantuotannon että me-
riliikenteen haasteisiin ja kehittää 
mahdollisimman edullinen kon-
septi kestävien ja olemassa oleviin 
dieselmoottoreihin sopivien neste-
mäisten bio- ja jäteperäisten polt-
toaineiden tuotantoon korvaa-
maan maakaasua tai raskasta polt-
toöljyä. Matka konseptiin vaatii 
kuitenkin vielä vastauksia useisiin 
kysymyksiin. Biomassapohjaisten 
bioöljy-välituotteiden jalostukses-
sa haasteen muodostaa erityisesti 
korkea happipitoisuus, jonka alen-
taminen on välttämätöntä diesel-
moottoreissa käyttöä varten. Hap-
pipitoisten komponenttien vuoksi 
välituotteet ovat myös kemiallisesti 
epästabiilimpia verrattuna perin-
teiseen polttoöljyyn, mikä vaatii 
jalostusprosessin kehitystä. ”Bio-
polttoaineiden kannalta varastointi 
voi tuottaa haasteita, koska niiden 
vaatimukset varastointiolosuhteil-
le ovat erilaiset kuin esimerkiksi 
raskaan polttoöljyn varastoinnis-
sa. Virheellinen käsittely tai varas-
tointi voi pilata tuotteen viskosi-
teetin tai soveltuvuuden haluttuun 

käyttöön,” sanoo Engineering and 
Products -toiminnon vetäjä Teemu 
Jutila polttoaineiden syöttöjärjes-
telmiä toimittavasta Auramarines-
ta. Polttoaineen on myös sekoitut-
tava fossiilisiin öljyihin, vastattava 
moottorin vaatimuksia ja pidettä-
vä rikki-, typpi- ja hiukkaspäästöt 
vähäisinä.

BioFlexen tavoitteena on vasta-
ta avoimiin kysymyksiin vertaile-
malla eri menetelmiä polttoöljyn 
valmistuksessa ja jalostuksessa eri-
laisista raaka-aineista. Alustavas-
sa vertailussa raaka-aineiksi jalos-
tukseen valikoituivat bioperäinen 
pyrolyysi- ja katalyyttinen pyrolyy-
siöljy sekä jätemuovista valmistettu 
pyrolyysiöljy. Hankkeessa määrite-
tään kokeellisesti jalostettujen öljy-
jen stabiilius pitkän aikavälin varas-
toinnissa, ja lisäksi polttoaineiden 
sopivuus olemassa oleviin diesel-
moottoreihin varmistetaan VTT:n 
moottoritesteillä.

Tavoite vaatii koko arvoketjun 
osallistumisen
Konseptin kehitys vaatii koko ar-

voketjun mukanaolon. Hankkee-
seen osallistuvat yritykset edusta-
vat polttoöljyjen tuottajia, käyt-
täjiä ja laitevalmistajia. ”On erit-
täin tärkeää, että aihetta tutkitaan 
yhdessä, jotta kaikki mahdolliset 
haasteet saadaan selville koko val-
mistus-, jakelu- ja käyttöketjus-
sa. Kasvihuonepäästöjen alenta-
miseksi on otettava kaikki keinot 
käyttöön, ja bioöljyillä on jatkossa 
oma merkittävä osansa tässä tais-
telussa”, sanoo Teemu Jutila. 

Liiketoimintaympäristön vakaus 
on olennaisessa roolissa, kun tavoi-
tellaan biopolttoaineiden laajem-
paa käyttöä niin maalla kuin merel-
lä. Biopolttoaineiden hintatasoon 
vaikuttaa merkittävästi jalostuspro-
sessin kustannukset. ”Jos biopolt-
toaineiden halutaan yleistyvän, on 
todennäköisesti otettava käyttöön 
erilaisia verotus- ja muita tukirat-
kaisuja ja sääntelyä. Tähän suun-
taan on myös nähtävissä kasvavaa 
julkista painetta,” arvioi Jutila. n

Kirjoittajat ovat VTT:n tutki-
joita

ã Moottorikokeet ajetaan VTT:n tutkimusmoottorilla. Kuva: VTT

BioFlex on kolmivuotinen 
(2020–2023) Business Finland 
-tutkimushanke. Hankkeen ko-
konaisbudjetti on 1,6 miljoo-
naa euroa, ja sen rahoittavat 
Business Finland, VTT ja hank-
keeseen osallistuvat yritykset. 
Hankkeessa ovat mukana VTT, 

Auramarine, Fortum, Neste, 
Pohjanmaan Hyötyjätekuljetus, 
Polartek, St1, Valmet ja Wärtsi-
lä. Auramarinella, Polartekilla 
ja Valmetilla on erilliset yritys-
hankkeensa, jotka täydentävät 
BioFlex-projektin vaikutusta.
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