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Biomassan hyödyntäminen kestävään tuotantoon 
 

Väitöskirjan nimi Hydroterminen biomassan konversio kestävän tuotannon biojalostamon 

mahdollistajana 

Väitöskirjan sisältö Ympäristönäkökohdat ja fossiilisten raaka-ainelähteiden ehtyminen johtavat 
uusiutuvien raaka-ainelähteiden merkityksen lisääntymiseen. Biomassalla on 
runsaasti saatavilla olevana raaka-aineena tärkeä rooli niin energian kuin 
kemikaalien kestävän tuotannon saavuttamisessa. Yhteiskunnallisista ja 
ympäristösyistä johtuen käytettävä biomassa on usein ns. toisen sukupolven 
biomassa. Nämä massat koostuvat jätteistä tai ei syötävistä biomassoista ja niiden 
konversio vaatii edistyneitä prosesseja. Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää 
biomassan konversioprosessien käytettävyyttä biojalostamossa ja kehittää 
konversioprosessia niin, että se mahdollistaa kestävän biojalostamotoiminnan. 
Biomassan konversioprosessit ovat tuotantoketjujen ytimessä ja ne vaikuttavat  
tuotantoketjun toimintaan ja rakenteeseen myös  talouden ja ympäristölle aiheutuvan 
kuormituksen kautta. Kestävän biojalostamon kriteereihin kuuluu fossiilisista raaka-
aineista riippumaton tuotanto ja joustavuus, joka mahdollistaa mukautumisen 
markkinoiden kysynnän ja raaka-aineiden saatavuuden muuttuessa. Nämä kriteerit 
voidaan saavuttaa joustavilla konversioprosesseilla, jotka toimivat useilla raaka-
aineilla ja tuottavat erilaisia tuotteita. Konversioprosessit valitaan tavoiteltujen 
tuotteiden ja käytetyn biomassan perusteella. 

Hydrotermiset prosessit, joissa reaktioväliaineena käytetään vettä, ovat sopivia 
biomassan konversioon prosessien joustavuuden ja biomassan korkean 
kosteuspitoisuuden vuoksi. Väitöskirjassa tarkastellaan eri prosesseja ja ehdotetaan 
uutta hydrotermistä prosessia ligniinin, synteesikaasun ja bioöljyn tuottamiseksi 
erilaisista jätteistä mukaan lukien maa- ja metsätalousjäte. Uusi konversioprosessi 
parantaa mukana olevien talouden sektoreiden taloudellista ja ympäristökuormaan 
liittyvää suorituskykyä jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisen avulla. Tällöin 
sektorikohtaisen integraatioverkoston käyttö tuotantoketjun rakenteena on 
mahdollista. Verkoston hyödyntämisen etuihin kuuluvat lisätulot, jotka jakautuvat 
hajautuneesti myös maaseutualueille sekä pienentynyt taloudellinen riski johtuen 
tuotteiden laajemmasta kirjosta ja kykyyn mukautua markkinoiden kysynnän 
muutoksiin sekä muutoksiin raaka-aineiden saatavuudessa. 

Väitöskirjan ala Kemian tekniikka 

Väittelijä ja väittelijän 

yhteystiedot 

Diplomi-insinööri Karhan Özdenkci 

karhan.ozdenkci@aalto.fi 

Väitöksen ajankohta 03.04.2020 klo 12 

Paikka Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu, Komppa-sali, Kemistintie 1, (käynti 

Biologinkujan puolelta), Espoo 

Vastaväittäjä(t) Professori Andrea Kruse, Hohenheimin yliopisto, Saksa  

Valvoja Professori Ville Alopaeus, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu 

 

Väitöskirjan verkko-osoite https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/51  

 

Avainsanat 

 

biomassa, biojalostamot, alakohtainen integraatio, hydroterminen muutos, teknis-

taloudellinen arviointi 

https://www.aalto.fi/fi/kemian-tekniikan-korkeakoulu
https://www.aalto.fi/fi/kemian-tekniikan-korkeakoulu
https://into.aalto.fi/display/endoctoralchem
mailto:karhan.ozdenkci@aalto.fi
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/51


 

 

Printed dissertation will be on public display at the main lobby of CHEM school (Kemistintie 1, Espoo, PL 
16100, 00076 Aalto). 
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Utilizing Biomass for Sustainable Production 
 

Title of the doctoral thesis Hydrothermal Biomass Conversion as the Enabler of Sustainable Biorefinery 

Content of the doctoral 

thesis 

The environmental issues and depletion of fossil sources results in the increasing 
importance of renewable sources. As an abundant source, biomass has particular 
importance to achieve sustainable production of energy and chemicals. The societal 
and environmental aspects direct the biomass utilization towards waste or non-edible 
biomass, i.e. 2nd generation. On the other hand, 2nd generation biomass conversion 
requires advanced processes.     

The objectives of this dissertation are to determine the role of biomass conversion 
processes in sustainable biorefinery and to develop a conversion process as the 
enabler of sustainable biorefinery. Biomass conversion processes are the heart of 
supply chain networks, influencing the economic and environmental performance and 
the structure of the whole chain. The criteria of sustainable biorefinery include fossil-
independent production and flexibility to adapt the changes in market demand and 
feedstock availability. These criteria can be achieved with multi-feed-multi-product, 
flexible conversion processes. The conversion processes are to be selected in 
accordance with the target products and biomass feedstocks. 

Hydrothermal processes, using water as the reaction media, are suitable for biomass 
conversion regarding the high moisture and flexibility. Compiling the results on 
different processes, the dissertation proposes a new hydrothermal process for the 
production of lignin, syngas and bio-oil from wastes of various sectors including 
forestry and agriculture. The proposed conversion process enhances the economic 
and environmental performance of the involved sectors by valorizing wastes and by-
products. This enables sectoral integration network as the supply chain structure. The 
advantages of this network includes additional revenue, distributed financial benefits 
involving rural areas as well, reduced financial risks through multiple value creation 
and adapting the changes in market demand and feedstock availability. 
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