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Biodiesel on biopohjainen ominaisuuksiltaan dieselöljyä vastaava polttoaine. 
Tässä kandidaatintyössä tutustutaan biodieselin valmistusmenetelmiin ja niiden 
kustannuksiin sekä vertaillaan niiden kannattavuutta. 
 

Työ on kirjallisuusselvitys, ja siinä kootaan aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja 
niiden tuloksia. Lähteinä on käytetty useita eri valmistusmenetelmien toteutusta 
ja kustannuksia esitteleviä tieteellisiä artikkeleita sekä muutamia patentteja. 

 
Työssä esitellään valmistusmenetelmien kemialliset ja teknilliset periaatteet 

sekä mahdollinen toteutustapa. Työssä tutkittuja menetelmiä ovat kasviöljyjen 
vaihtoesteröinti, pyrolyysi, Fischer–Tropsch-menetelmät, vetykäsittelyyn 
perustuvat menetelmät ja hydroterminen nesteytys. Näkökulmana on näiden 
menetelmien soveltaminen biomassan konversioon nestemäisiksi polttoaineiksi. 
Kullekin valmistusmenetelmälle esitetään lähteisiin perustuva arvio biodieselin 
valmistuskustannuksista. Kustannukset kootaan yhteen ja vertaillaan eri 
menetelmiä. Edullisimmalta menetelmältä vaikuttaa hydroterminen nesteytys. 
Nopea pyrolyysi sekä Fischer–Tropsch-menetelmä ovat myös edullisia 
valmistusmenetelmiä. Suuret pääomakustannukset ovat investointeja hidastava 
tekijä. 

 
Työssä arvioidaan biodieselin myyntihintaa markkinahinnan perusteella ja 

luodaan arvio menetelmien kannattavuudelle sekä lasketaan kunkin 
valmistusmenetelmän kate. Kustannuksiltaan edullisimmat valmistusmenetelmät 
ovat myös tuotoiltaan kannattavimpia. 

 
Työssä luodaan kattava kuva biodieselin valmistukseen liittyvistä 

konversiomenetelmistä. Työn painopiste on menetelmien kemiallisissa 
perusteissa ja teknillisessä toteutettavuudessa sekä kannattavuudessa. Lisäksi 
oleellisia valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 
valmistusmenetelmiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt, raaka-ainetuotannon 
maankäyttö sekä muut ympäristövaikutukset. 
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1. JOHDANTO 

Pariisin ilmastosopimus ja Euroopan komission ilmasto- ja energiatavoitteet asettavat 

vaatimuksia ilmasto- ja energiapolitiikalle. EU:n ilmastopolitiikan keskeinen tavoite on 

hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 40 %:lla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 

tasoon verrattuna. [1] Lisäksi valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategiassa asetetaan 

liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteeksi päästöjen 

vähentäminen 50 %:lla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä [2].  

 

Vuonna 2015 julkaistussa VTT:n tutkimusraportissa [3] selvitettiin keinoja 

ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä niiden kansantaloudellisia 

vaikutuksia. Tutkimusraportissa erityisesti biodiesel esiintyy kansantalouden 

näkökulmasta edullisena polttoaineena. Kotimaiset drop in -polttoaineet ovat lyhyellä 

tähtäimellä edullinen vaihtoehto, sillä niiden käyttöönotto ei vaadi ajoneuvokannan 

uudistumista tai muutoksia jakeluverkostossa. [3] Suomen ilmastopaneelin raportin 

mukaan (helmikuu 2017) liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseen vaaditaan 

liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamista, ajoneuvojen 

energiatehokkuuden parantamista ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden korvaamista. 

Fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tarvitaan sekä uusiutuvia biopolttoaineita että 

sähkö- ja kaasuautojen käytön lisäämistä. [4] Suomen ilmastopaneelin raportissa 

esitellyt keinot päästöjen vähentämiseksi ovat linjassa Euroopan komission strategian 

kanssa vähäpäästöisen liikenteen saavuttamiseksi [4][5]. 

 

Fossiilisten polttoaineiden raaka-aine raakaöljy on samoin kuin biopolttoaineet 

muodostunut alun perin biomassasta. Fossiilisten polttoaineiden tapauksessa prosessi 

on kestänyt miljoonia vuosia. Biopolttoaineita valmistettaessa biomassasta tätä luonnon 

prosessia nopeutetaan katalyysin avulla, tai kehitetään luonnon prosessin korvaavia 

menetelmiä. Biopolttoaineet luokitellaan hiilineutraaleiksi, koska niiden raaka-aineina 

käytetyt kasvit ovat elämänsä aikana sitoneet ilmakehästä vastaavan määrän 

hiilidioksidia, kuin niiden polttamisessa vapautuu. Biopolttoaineiden käyttöä 

rajoittaakin biomassan kyky sitoa hiilidioksidia fotosynteesin avulla. [6] 

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää ja esitellä merkittävimmät biodieselin 

valmistusmenetelmät. Lähestymistapa keskittyy Suomessa käyttökelpoisiin 

valmistusmenetelmiin, mutta ei rajoitu tällä hetkellä käytössä oleviin valmistustapoihin. 
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Niinpä työssä esitellään myös menetelmiä, joilla saattaisi olla potentiaalia nousta 

käytetyksi menetelmäksi. Valmistustapoja vertaillaan niiden taloudellisen 

kannattavuuden näkökulmasta, ja niiden kustannuksia selvitetään. On syytä huomata, 

että aiheeseen liittyy myös biodieselin eri raaka-aineiden saatavuus ja niiden vaikutus 

maankäyttöön. Lisäksi verotus ja lainsäädäntö vaikuttavat biodieselin kannattavuuteen. 

Biodieselin valmistusprosessien kemiallisten ja teknillisten perusteiden selvittämisen 

lisäksi tämän työn tarkoituksena on tutkia näiden menetelmien kannattavuutta. 

Käydään läpi aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja esitellään niiden tuloksia. Tarkoituksena on 

löytää kullekin valmistusmenetelmälle vertailukelpoinen litrahinta valmiille tuotteelle. 

Tätä litrahintaa verrataan markkinahintaan ja arvioidaan kannattavuutta. Lisäksi 

lasketaan kullekin valmistusmenetelmälle vuotuinen kate. Työn näkökulma on tekno-

ekonominen, ja siinä pyritään kokoamaan aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia. 
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2. BIODIESELIN VALMISTUSMENETELMÄT 

Biodieselin valmistamiseen tunnetaan muutamia valmistusmenetelmiä. Seuraavaksi 

tutustutaan näistä merkittävimpiin ja selvitetään näiden toimintaperiaatteet 

kemiallisesta ja teknillisestä näkökulmasta. Perinteiset menetelmät perustuvat 

rasvahappojen vaihtoesteröintiin ja uudemmat etupäässä rasvahappojen 

vetykäsittelyyn [7][8]. 

 

Yleisesti vetykäsittelyn avulla valmistettuihin biodieseleihin viitataan lyhenteellä 

HVO (engl. Hydrotreated Vegetable Oil). Suomeksi tämä termi olisi sananmukaisesti 

vetykäsitelty kasviöljy. Nykyään yhä useammassa HVO-biodieselissä käytetään raaka-

aineena kasviöljyjen sijaan kuitenkin jäte- ja eläinrasvoja, joten käsite ei ole enää täysin 

yksiselitteinen. Termiä kuitenkin käytetään, koska se on vakiintunut EU:n 

polttoainestandardeissa sekä autoteollisuuden suosituksissa. [9] 

 

HVO-termin epämääräisyyden vuoksi näistä biodieseleistä on käytetty myös 

muita termejä. Erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Kaukoidässä on käytetty mm. termejä 

HDRD (engl. Hydrogenation Derived Renewable Diesel) ja HBD (engl. Hydro-generated 

Biodiesel). Eurooppalainen EN 15940 -standardi käyttää määritelmää “vetykäsittelystä 

peräisin oleva parafiininen diesel-polttoaine” (engl. Paraffinic Diesel Fuel from 

Hydrotreatment). [9] Tässä työssä käytetään selvyyden vuoksi termiä HVO-biodiesel. 

 

Perinteisesti biodieseliä on valmistettu kasviöljyistä vaihtoesteröintiprosessilla 

[9]. Vaihtoesteröintiä kutsutaan toisinaan myös transesterifikaatioksi tai alkoholyysiksi 

[7]. Tämän prosessin tuotteet ovat rasvahappojen metyyliestereitä, ja niistä käytetään 

yleisesti lyhennettä FAME (engl. Fatty Acid Methyl Esters). Toisinaan näistä tuotteista 

voidaan myös käyttää raaka-aineisiin viittaavia lyhenteitä esim. rapsiperäiselle dieselille 

RME (engl. Rapeseed Methyl Ester), palmuöljyperäiselle dieselille PME (engl. Palm Oil 

Methyl Ester) ja ruokaöljyperäiselle biodieselille UCOME (engl. Used Cooking Oils Methyl 

Ester). [9] Tässä työssä puhutaan FAME-biodieselistä ja vaihtoesteröintiprosessin 

tuotteista. 
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2.1 Vaihtoesteröintiin perustuvat menetelmät 

Perinteinen niin kutsuttu 1. sukupolven menetelmä biodieselin valmistukseen perustuu 

kasviöljyjen reaktioon alkoholin kanssa esterin muodostamiseksi [10]. Reaktio on 

esitetty kuvassa 2.1. Kyseessä on transesterifikaatio eli esterinvaihtoprosessi. Reaktiossa 

käytetään yleisesti katalyyttia reaktion nopeuttamiseksi. Kyseessä on tasapainoreaktio, 

ja reaktio-olosuhteissa tarvitaan ylimäärin alkoholia, jotta reaktion tasapaino siirtyy 

tuotteiden puolelle. [7] Reaktion tuotteena saadaan rasvahappojen metyyliestereitä ja 

sivutuotteena glyserolia. Reaktio onkin alun perin kehitetty glyserolin tuottamiseksi 

saippuan valmistuksen yhteydessä. [11] 

 

 

Kuva 2.1 Transesterifikaatio eli esterinvaihtoprosessi [7]. 

 

Transesterifikaation aikana triglyseridi muuttuu reaktiovälivaiheiden kautta 

diglyseridiksi, monoglyseridiksi ja viimein glyseroliksi. Jokaisen reaktiovaiheen aikana 

vapautuu 1 mol estereitä. [12] Reaktion eteneminen on esitetty kuvassa 2.2. 

 

 
Kuva 2.2 Vaihtoesteröintireaktion eteneminen. (Muokattu viitteestä [12]) 

 

Reaktiossa käytettävänä alkoholina voidaan käyttää metanolia, etanolia, propanolia, 

butanolia tai amyylialkoholeja. Useimmiten käytetään metanolia ja etanolia. Erityisesti 

käytetään metanolia, koska se on edullista ja sillä on sopivat kemialliset ominaisuudet. 

Se reagoi nopeasti triglyseridien kanssa ja NaOH liukenee siihen helposti. 

Stoikiometrisesti alkoholia tarvitaan moolisuhteessa 3:1 triglyserideihin nähden. 

Todellisuudessa sitä tarvitaan kuitenkin enemmän mahdollisimman suuren 

esterisaannon aikaansaamiseksi. Yleisimmin katalyyttina käytetään alkaleja, koska 
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niiden katalysoima transesterifikaatio on huomattavasti nopeampi kuin happojen 

katalysoima reaktio. [7] 

 

 

 
 

Kuva 2.3 Biodieselin valmistusprosessi vaihtoesteröinnillä. (Muokattu viitteestä [13].) 

 

 

Kuvassa 2.3. on esitetty vaihtoesteröintiin perustuva biodieselin valmistuksen 

perusprosessi. Prosessin tuotteina saadaan biodieseliä ja glyserolia. Laimeassa 

happoesteröinnissä käytetään katalyyttinä yleensä rikkihappoa ja vaihtoesteröinnissä 

kaliumhydroksidia. Yleisimmin käytetty alkoholi on metanoli, joka korvaa rasvahappojen 

glyseroliosan vaihtoesteröinnissä. Reaktiossa ylijäävä metanoli otetaan talteen, ja 

valmistuva glyseroli ja biodiesel puhdistetaan valmiiksi tuotteiksi. 
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1. Säiliö 
2. Suodatin 
3. Nestepumppu 
4. Säiliö 
5. Pesujauheastia 
6. Tyhjiöpumppu 
7. Raaka-aineen tuloputki 
8. Paineentasausventtiili 
9. Glyserolin poistoputki 
10. Valmiin biodieselin 

poistoputki 
 
 

 

Kuva 2.4 Esteröintilaitteiston osat. (Muokattu viitteestä [14].) 

 
 

Kuvassa 2.4. on esitetty mahdollinen järjestely esteröintilaitteiston osiksi. Tässä 

järjestelyssä esteröinti tapahtuu säiliössä (4.) ja puhdistus säiliössä (1.) Öljy siirretään 

laitteistoon tyhjiöpumpulla (6.). Öljyyn lisätään metanolia ja käytettävää katalyyttia. 

Seosta sekoitetaan muutaman tunnin ajan lämmitetyssä säiliössä, jolloin 

esteröintireaktio käynnistyy. Tämän jälkeen seoksen annetaan seisoa säiliössä, jolloin 

muodostunut glyseroli valuu astian pohjaan, josta se voidaan poistaa poistoputken (9.) 

avulla. Glyserolin erottamisen jälkeen öljy siirretään toiseen säiliöön (1.) puhdistusta 

varten. Puhdistuksessa öljyyn lisätään Magnidon-jauhetta 

(magnesiumalumiinisilikaattia). Seosta sekoitetaan, ja lopuksi se johdetaan suodattimen 

(2.) läpi, jolloin saadaan valmista biodieseliä. [14] 

 

Transesterifikaatioprosessiin on olemassa myös lukuisia jatkuvatoimisia 

järjestelyjä [7]. Trent [15] patentoi ensimmäisen jatkuvatoimisen 

vaihtoesteröintireaktorin jo vuonna 1945. Tämän jälkeen prosessiin on tehty jatkuvasti 

parannuksia useiden tutkijaryhmien toimesta vuosien aikana, ja prosessia on sovellettu 

erilaisiin tarkoituksiin ja erilaisille raaka-aineille sopivaksi. [7] 
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2.2 Lämpökrakkaus eli pyrolyysi 

Pyrolyysilla tarkoitetaan aineen muunnosta toiseksi kuumentamalla tai katalyytin ja 

kuumentamisen yhteisvaikutuksesta [16, katso 7]. Kemialliset sidokset avautuvat 

lämpöenergian vaikutuksesta, ja syntyy pienempiä molekyyleja [17, katso 7]. 

Kasviöljyistä voidaan valmistaa suoraan biodieselin ominaisuudet täyttäviä seoksia 

triglyseridien pyrolyysin avulla [18]. Nämä menetelmät ovat kuitenkin hintavia ja 

tuottavat verrattain huonolaatuisia polttoaineita [7]. Pyrolyysista puhuttaessa tässä 

työssä keskitytään biomassan nopeaan pyrolyysiin, ja sen avulla tuotettavan bioöljyn 

jatkokäsittelyyn biodieseliksi. Nopeassa pyrolyysissa olennaista on lyhyt viipymäaika 

reaktorissa ja vastaavasti nopea jäähdytys. Esimerkkinä käytetään lignoselluloosaa, 

jonka pyrolyysia Suomessakin on pilotoitu [19]. Lignoselluloosa koostuu selluloosasta, 

hemiselluloosasta ja ligniinistä [20]. Näiden kemialliset rakenteet on esitetty kuvassa 

2.5. 

 

Kuva 2.5 Lignoselluloosa koostuu selluloosasta (a), hemiselluloosasta (b) ja ligniinistä (c). (Muokattu 

viitteestä [20].) 

 

Kuvassa 2.6 on esitetty pyrolyysiöljyn jatkojalostuksen periaate. Prosessin vaiheita ovat 

biomassan esikäsittely, nopea pyrolyysi, kiinteiden aineiden poisto, öljyn keräys, hiilen 

polttaminen ja öljyn jalostaminen [22]. Biomassa kuivataan ja tarvittaessa jauhetaan 

sopivan kokoisiksi partikkeleiksi esikäsittelyssä. Saatu massa syötetään reaktoriin, jossa 

korkea lämpötila saa aikaan pyrolysoitumisen. Partikkeleiden viipymäaika on noin 1 – 2 

s ja lämpötila reaktorissa noin 500 °C. Reaktorin jälkeen syntyvä kaasu jäähdytetään 
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nopeasti, jolloin muodostuu pyrolyysiöljyä. Sivutuotteena syntyvää hiiltä ja kaasuja 

voidaan käyttää hyödyksi prosessin lämmittämisessä. [21] 

 

 
Kuva 2.6 Biomassan nopea pyrolyysi ja bio-öljyn jalostusprosessi (Muokattu viitteestä [22].) 

 

Pyrolyysiprosessi ei tuota puhdasta biodieseliä vaan hapanta pyrolyysinestettä, joka on 

yhdistelmä vettä ja orgaanisia kemikaaleja. Lisäksi syntyy pyrolyysikaasuja sekä kiinteää 

hiiltä. [21] Pyrolyysin tuotteena saatua bioöljyä pitää jatkokäsitellä liikenteen 

polttoaineeksi sopivaksi. Käytännössä jatkokäsittely on toteutettu vetykäsittelyllä. 

[20][22] Tämä menetelmä vastaa HVO-biodieselien valmistuksen vetykäsittelyprosessia 

ja on lisäksi sama kuin hydrotermisen nesteytyksen yhteydessä käytetty vetykäsittely, ja 

se esitellään tarkemmin luvussa 2.4. 

 

2.3 Fischer–Tropsch-menetelmät 

Fischer–Tropsch-synteesiin (FT) perustuvat prosessit ovat tällä hetkellä eräitä 

kaupallisesti hyödynnetyimpiä biodieselin valmistusmenetelmiä. Tässä menetelmässä 

biomassa kaasutetaan synteesikaasuksi. Synteesikaasusta erotellaan CO ja H2, ja ne 

syötetään FT-reaktoriin. [23] FT-synteesissä CO:n ja H2:n seos muunnetaan koboltti- tai 

rautakatalyytin läsnä ollessa vahamaiseksi hiilivetynesteeksi. Tätä nestettä 
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jatkojalostetaan vetykrakkauksella myyntiin sopiviksi polttoaineiksi kuten dieseliksi, 

kerosiiniksi ja kaasuöljyksi. [3] FT-menetelmän prosessi on kuvattu kokonaisuudessaan 

kuvassa 2.7. 

 

 

 

Kuva 2.7 FT-prosessi: (i) kaasutus, (ii) synteesikaasun konversio FT-reaktiossa, (iii) tuotteiden erottelu ja 

jatkokäsittely (Muokattu viitteestä [23].) 

 

FT-reaktio tapahtuu 10 – 60 bar:n paineessa ja 200 – 300 °C:n lämpötilassa. Reaktio on 

katalyytin pinnalla tapahtuva polymerointireaktio. Reaktiota on kuvattu asteittaisella 

CH2-monomeerien lisäämisellä kasvavaan hiiliketjuun seuraavan yhtälön mukaisesti: 

 

2nH2 + nCO 
            
→   − (CH2)−n + nH2O             (n = 1)  ∆H° = −15,8 kJ/mol  (1) 

 

FT-reaktiossa syntyy alkaaneja yhtälön (2) mukaisesti ja alkeeneja yhtälön (3) 

mukaisesti. Näitä reaktioita kutsutaan Fischer–Tropsch-reaktioiksi. 

 

(2𝑛 + 1)H2 + 𝑛CO 
            
→   C𝑛H2𝑛+2 + 𝑛H2O        (2) 

 

2𝑛H2 + 𝑛CO 
            
→   C𝑛H2𝑛 + 𝑛H2O          (3) 

 

FT-reaktioiden lisäksi H2:n ja CO:n tasapainoa hallitsee yhtälö 

 

CO + H2O 
               
↔     CO2 + H2 .        (4) 

 

Nämä yhtälöt eivät kuvaa täydellisesti reaktorissa tapahtuvia reaktioita. FT-synteesiä on 

tutkittu paljon, ja reaktiomekanismille on löydetty neljä mahdollista mallia: alkyyli-, 

alkenyyli-, enoli- ja CO:n lisäys –mekanismit. Kukin näistä malleista selittää tiettyjen 
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reaktion tuotteiden synnyn, mutta mikään malli ei selitä kaikkien tuotteiden 

syntymekanismia. Käytännössä reaktio on todennäköisesti samanaikaisesti tapahtuvien 

mekanismien summa. [23]  

 

 
Kuva 2.8 Kaupallisessa käytössä olevat FT-reaktorit (Muokattu viitteestä [23].) 

 

FT-synteesin toteuttamiseen on kehitetty useita erilaisia reaktoreita. Tyypillisimpiä 

näistä ovat kiinteän katalyyttikerroksen reaktori (engl. fixed bed reactor), lietereaktori 

(engl. slurry reactor), leijupetireaktori (engl. fluidized bed reactor) ja 

kiertoleijupetireaktori (engl. circulating fluidized bed reactor). Kaupallisessa käytössä 

olevat FT-reaktorit on esitetty kuvassa 2.8. Käytössä olevat reaktorit voidaan luokitella 

kahteen kategoriaan: matalan lämpötilan FT-reaktorit (LTFT-reaktori, engl. Low 

Temperature FT-reactor) ja korkean lämpötilan FT-reaktorit (HTFT-reaktori, engl. High 

Temperature FT-reactor). [23] 

 

LTFT-reaktoreissa synteesikaasu johdetaan useiden putkien läpi, joihin kiinteästi 

paikallaan pysyvä katalyytti on jaettu. Reaktoriputkien samanlaisuus helpottaa prosessin 

suunnittelua ja hallintaa. FT-prosessi on voimakkaan eksoterminen, joten tasaisten 

reaktio-olosuhteiden ylläpitämiseksi reaktoria pitää jäähdyttää. LTFT-reaktoreissa 

lämpötila on välillä 200 – 240 °C. Jäähdyttäminen on toteutettu reaktoriputkien 

jäähdyttämisellä ulkopuolelta. Lisäksi lämpötilaprofiilia tasataan kierrättämällä 

prosessissa synteesikaasua ja nestemäisiä hiilivetyjä. LTFT-reaktorissa voidaan käyttää 

joko rauta- tai kobolttikatalyyttia. [23] 
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HTFT-reaktorit perustuvat leijupetitekniikkaan. Niissä katalyytti on jauhemaisena 

leijupetinä reaktorissa. Leijupeti on luonnostaan isotermisempi kuin paikallaan pysyvä 

katalyyttikerros, joten reaktiolämpötila voi olla korkeampi. HTFT-reaktoreissa lämpötila 

on välillä 300 – 350 °C. Katalyytiksi näissä lämpötiloissa sopii ainoastaan rauta. [23] 

 
Kuva 2.9 Monoliittinen kiertoreaktori (Muokattu viitteestä [23].) 

 

Lisäksi viime aikoina on tutkittu monoliittisten FT-reaktoreiden mahdollisuuksia. Näissä 

reaktoreissa reaktioseos johdetaan kapeiden, muutaman millimetrin paksuisten 

kanavien avulla keraamirakenteen läpi. Rakenne voi olla kordieriittia tai katalyyttia 

tukevaa alumiinioksidia tai piioksidia. Monoliittirakenteessa lämmönsiirto on 

radiaalisuunnassa vähäistä, joten reaktiolämmön poistamiseen tarvitaan ulkoinen 

lämmönvaihdin. Näissä reaktoreissa saavutetaan paras selektiivisyys haluttujen 

tuotteiden suhteen, mutta keraamimateriaalin kestävyys ja kanavien satunnainen 

rakenne ovat ongelmia. Monoliittinen reaktori on esitetty kuvassa 2.9. [23] 

 



12 

 

  
Kuva 2.10 Katalyyttisen vetykrakkauksen reaktiot (Muokattu viittestä [24].) 

 

FT-reaktorista saadaan tuotteena tahmeaa biovahaa, joka sisältää paljon pitkiä 

hiilivetyjä, joissa on kaksoissidoksia. Biovaha muutetaan biopolttoaineiksi katalyyttisella 

vetykrakkauksella. Vetykrakkaus muuttaa seoksen alkeeneja pienemmiksi alkaaneiksi ja 

alkeeneiksi. Reaktio etenee karbokationi-välivaiheen kautta. Reaktion eteneminen on 

esitetty kuvassa 2.10. [24] 

 

2.4 Vetykäsittelyyn perustuvat menetelmät 

HVO-biodieselit ovat synteettisiä etupäässä parafiinisia polttoaineita. Niiden 

ominaisuudet vastaavat hyvin paljon fossiilista dieseliä. [25] Esimerkiksi Nesteen NEXBTL 

ja UPM:n BioVerno –dieselit perustuvat vetykäsittelymenetelmään [9][26]. Näiden 

lisäksi maailmalla isoja vetykäsittelymenetelmän käyttäjiä ovat Honeywell UOP ja Axens. 

Näiden kaikkien käyttämät prosessit ovat samankaltaisia ja sisältävät kasviöljyjen 

esikäsittelyn, deoksygenaatioreaktorin, selektiivisen vetykrakkausreaktorin ja 

tuotteiden erottamisen tislaamalla. Raaka-aineina käytetään toisen sukupolven 

kasviöljyjä eli muista kuin ruokakasveista saatavia öljyjä ja eläinrasvoja. [25] 

 

Vetykäsittelyyn liittyvä kemia on melko yksinkertaista. Prosessin aikana 

triglyseridit altistetaan vedylle, jolloin ne muuttuvat vapaiksi rasvahapoiksi ja 

propaaniksi. Hiilivetyjä, vettä, hiilimonoksidia ja hiilidioksidia muodostuu 

samanaikaisesti kolmella reaktiolla: dekarboksylaatio-, dekarbonylaatio- ja 

hydrodeoksygenaatioreaktioilla. Dekarboksylaatioreaktio ei vaadi vetyä, mutta siinä 

menetetään hiiltä, koska tuotteena syntyy hiilidioksidia (CO2). Vastaavasti 

dekarbonylaatiossa syntyy hiilimonoksidia (CO). Hydrodeoksygenointia suositaan 

parhaan hiilisaannon takia, mutta se kuluttaa eniten vetyä ja muodostaa vettä.  Reaktiot 

on esitetty kuvassa 2.11. [25] 
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Kuva 2.11 Triglyseridin vetykäsittelyn reaktiot [25, katso 27] 

 

 
 

Vetykäsittelyn prosessi on kokonaisuudessaan suoraviivainen (kuva 2.12).  

Esikäsittelyssä (P1) raaka-aineesta poistetaan epäpuhtaudet. Prosessissa voi olla yksi 

reaktori tai kaksi reaktoria sarjassa (R1-R2). Reaktoreissa tapahtuu kuvan 2.11 mukainen 

katalyyttinen alkaanienmuodostumisreaktio. Prosessissa on kolme erotusvaihetta. 

Reaktoreiden välisessä erottelussa (S1) poistetaan ylimääräistä vettä ja kevyitä 

hiilivetyjä. Toisessa erotteluvaiheessa (S2) otetaan talteen polttoaineseos, joka 

johdetaan jalostusosaan (S3). [25] 

 
 

 

 
Kuva 2.12 Vetykäsittelyn prosessikaavio, joka koostuu esikäsittelystä (P1), kahdsta reaktorista (R1-2) ja 

kolmesta erotusosasta (S1-3) (Muokattu viitteestä [25].) 

 

Esikäsittelyssä (P1) raaka-aineesta poistetaan epätoivottuja aineita. Yleisesti 

esikäsittelyssä tarvitaan kumien poisto, valkaisu ja neutralointi. Lisäksi fosforipitoiset 

aineet, metallit ja saippuat poistetaan, koska niitä ei haluta prosessiin eikä 
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lopputuotteisiin. Metallit ja epäpuhtaudet voisivat haitata katalyytin toimintaa 

prosessissa ja huonontaa suorituskykyä. [25] 

 

Reaktoreiden (R1 ja R2) suunnittelussa olennaista on mitoitus [25]. Yleisesti 

edulliset reaktio-olosuhteet ovat painevälillä 20 – 80 bar ja lämpötilassa 300 – 400 °C. 

Sopivia reaktorityyppejä ovat esimerkiksi katalyyttipetireaktori ja triklekerrosreaktori 

(engl. trickle-bed reactor). Reaktoreihin syötetään vetyä, joka aiheuttaa reaktion 

tapahtumisen. [28] 

 

 
Kuva 2.13 Prosessikaavio HVO-prosessille. Merkinnät: C jäähdytin, H lämmitin, R reaktori, 

 P esikäsittely, S erotuslaite [25] 

 

Tarkasteltaessa prosessin kokonaisuutta tarkemmin voidaan havaita, että käytetyt 

erotusmenetelmät kattavat merkittävän osan prosessin vaiheista. Mahdollinen 

prosessin toteutus on esitetty kuvassa 2.13. Ensimmäisen reaktorin jälkeen on 

erotuslaite (S1.1), joka erottelee kaasut, nestemäiset hiilivedyt ja veden. 

Esimerkkijärjestelyssä käytetään paineherkkää adsorptioyksikköä (PSA, engl. pressure 

swing adsorption unit) (S1.2), joka ottaa talteen vedyn kaasuista. Tämä erottelu 

voitaisiin toteuttaa myös pesurin tai kryogeenisen tislauksen avulla. Kuvan 2.13 

erotuslaite S1.3 on tislauskolonni, joka erottaa butaanit ja pentaanit. Sen pohjavirrasta 

saadaan reagoimattomia rasvahappoja, jotka johdetaan dekantterisäiliöön (S1.4). 
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Rasvahapot reagoivat dekantterisäiliössä natriumhydroksidin kanssa muodostaen 

rasvahappoanioneita. Nämä anionit ovat vesiliukoisia, joten ne saadaan eroteltua säiliön 

pohjalta. Rasvahapot on syytä poistaa, koska ne voisivat olla haitallisia reaktorin 2 (R2) 

katalyytille. Reaktorin 2 tuotteet johdetaan erotussäiliöön (S2), joka erottaa niistä 

vedyn. Lopuksi tuotteet erotellaan tislauskolonnissa (S3) lopullisiksi tuotteiksi. Tuotteina 

saadaan dieseliä (n. 46 %), kerosiinia (n. 25 %), naftaa (n. 1.7%)  ja propaania (LPG). 

Naftalla viitataan tässä yhteydessä biopohjaiseen teollisuusbensiiniin. [25] 

 

2.5 Hydroterminen nesteytys 

Hydroterminen nesteytys (HTL, engl. hydrothermal liquefaction) (kuva 2.14) on jo 

pitkään tutkittu tapa valmistaa biodieseliä, ja sitä on pidetty yhtenä mahdollisesti 

edullisimmista valmistusmenetelmistä [29]. Hydrotermisen nesteytyksen raaka-aineena 

käytetään biomassaa kuten pyrolyysissa. HTL:n etu pyrolyysiin nähden liittyy erityisesti 

raaka-aineen korkean vesipitoisuuden sietokykyyn. Pyrolyysia varten biomassa pitää 

usein kuivattaa, koska pyrolyysissa sen kosteusprosentti pitää olla alle 40 %. 

Hydrotermisessä nesteytyksessä biomassan kosteusprosentilla ei ole merkitystä. Lisäksi 

hydrotermisen nesteytyksen avulla voidaan tuottaa korkealaatuisia polttoaineita hyvällä 

konversioasteella. [30] 

 

 
 

Kuva 2.14 Hydrotermisen nesteytyksen ja vetykäsittelyn prosessikaavio (muokattu viitteestä [29]) 

 

Esikäsittelyssä biomassa jauhetaan, mutta sitä ei kuivata. Partikkelikoko voi olla hieman 

isompi kuin pyrolyysissa. Biomassa sekoitetaan kierrätettävän veden kanssa, ja syntyvä 

liete esilämmitetään ennen HTL-reaktoriin syöttöä. [29] 
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HTL-reaktorissa biomassa konvergoituu bioöljyksi ja syntyy vesi- ja kaasufaasissa 

olevia sivuvirtoja. Reaktorissa ylläpidetään korkeaa painetta lähellä ylikriittistä olevien 

olosuhteiden saavuttamiseksi. Näin reaktioseos pysyy yhtenäisenä faasina. 

Optimilämpötilan on havaittu olevan välillä 300 – 374 °C. Paine on tällöin noin 20 MPa 

optimiarvon riippuessa lämpötilasta. Lämpötilan kasvattaminen tietyn arvon jälkeen ei 

enää paranna saantoa. [30] Reaktorilla on putkirakenne, joka periaatteeltaan muistuttaa 

eräitä FT-reaktoreita. Reaktorin jälkeen eri faasit erotellaan erotuslaitteella. Biovaha 

johdetaan jatkokäsiteltäväksi vetykäsittelyllä. [29] 

 

Biovaha jatkokäsitellään katalysoidulla vetykäsittelyllä. Tämä tapahtuu 

dekarboksylaatio- ja hydrodeoksygenointireaktioiden avulla hyvin samantapaisesti kuin 

HVO-biodieselin valmistuksessa (kuva 2.11). Näiden reaktioiden tarkoituksena on 

poistaa happea tuotteista. Tällöin tuotteiden moolimassa saadaan polttoaineiksi 

sopivalle tasolle. Tuotteet johdetaan jalostettavaksi tislauskolonniin. Tislauskolonnista 

saadaan lopputuotteiksi bensiiniä, dieseliä ja raskasta öljyä. [29] 

 

Vetykäsittelyprosessin tarvitsemaa vetyä tuotetaan omassa reaktorissaan. 

Syötteenä tälle reaktorille voidaan käyttää biomassan konversioprosessista saatavaa 

kondensoitumatonta kaasua tai jäteveden anaerobisesta mädätyksestä saatavaa 

kaasua. Reaktorina käytetään nk. PSA-yksikköä (engl. Pressure Swing Adsorption unit). 

[29] Sen toiminta perustuu kaasun adsorptioon adsorboivan materiaalin läpi korkean 

paineen alaisuudessa [31]. 

 

2.6 Muita tutkittuja menetelmiä 

Edellä mainittujen menetelmien ohella tutkitaan muutamia muita menetelmiä, joita ei 

ole vielä toteutettu suuressa mittakaavassa. Osissa näistä tutkimus on 

laboratoriotasolla, ja osassa on tehty pilotointeja. Tällaisia menetelmiä ovat 

mikroaaltopyrolyysi, ultraäänellä katalysoitu vaihtoesteröinti ja lipaasien avulla 

toteutettu konversio. 

 

Mikroaaltopyrolyysi vastaa muuten perinteistä pyrolyysia, mutta biomassa 

pyrolysoidaan mikroaaltojen avulla. Tällä menetelmällä saavutetaan suurempi 

hyötysuhde, koska lämpöenergiaa ei mene hukkaan yhtä paljoa. Lisäksi mikroaallot 

lämmittävät materiaalia nopeasti ja tasaisesti. Menetelmän suurin haaste on suuri 

sähköenergian kulutus. [32] Suomessa pyrolyysia on suunniteltu käytettäväksi 

kaukolämmöntuotannon lämmön hyötykäyttämiseksi silloin, kun kaukolämpöä ei 

tarvita. Tällaiseen käyttöön mikroaaltopyrolyysi ei sovellu. 
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Pyrolyysista tutkitaan myös katalyyttista versiota. Katalyyttisessa nopeassa 

pyrolyysissa pyritään yhdistämään terminen pyrolyysi ja katalyyttinen pyrolyysi 

konversion tehostamiseksi ja tuotteen laadun parantamiseksi. Tässä menetelmässä joko 

tuotaisiin katalyyttinen elementti itse pyrolyysireaktoriin tai altistettaisiin tuote 

katalyytille reaktorin jälkeen. Tällä menetelmällä voitaisiin mahdollisesti saada 

tuotettua valmista polttoainetta ilman vetykrakkausta. Krakkaus tapahtuu 

katalyyttisesti luvussa 1.4 esiteltyjen deoksygenaatioreaktioiden mukaisesti: 

dehydraatio, dekarboksylaatio ja dekarbonylaatio tapahtuvat katalyytin vaikutuksesta. 

[33] On kuitenkin epäselvää, ovatko katalyytit vielä riittävän tehokkaita kelvollisen 

polttoainesaannon aikaan saamiseksi [34]. 

 

Lisäksi tunnetaan menetelmiä, jotka tuottavat heikompilaatuista FAME-

biodieseliä. Tällaisia menetelmiä ovat ultraäänellä katalysoitu konversio [35] ja lipaasien 

avulla toteutettu konversio [36]. Ultraäänikonversio vaikuttaa yhdeltä 

kustannustehokkaimmista menetelmistä nopean konversion ja matalien lämpötilojen 

ansiosta [35]. Näitä menetelmiä on tutkittu viime aikoina runsaasti, mutta niiden avulla 

saatava biodiesel ei sellaisenaan sovellu liikenteen polttoaineeksi. 
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3 VALMISTUSMENETELMIEN KUSTANNUKSET 

Biodieselin valmistusmenetelmien käytännön toteutettavuuden kannalta menetelmien 

taloudellinen kannattavuus on yhtä olennaista kuin menetelmien tekninen 

toteutettavuus. Luvussa 2 on selvitetty eri valmistusmenetelmien vaatimukset raaka-

aineiden ja käytetyn tekniikan näkökulmasta. Seuraavaksi tutustutaan käsiteltyjen 

menetelmien kustannuksiin. Kootaan aiheesta tehtyjen tutkimusten tuloksia ja luodaan 

niiden avulla käsitys menetelmien kustannuksista ja kannattavuudesta. Jokaisesta 

menetelmästä pyritään löytämään valmiin tuotteen litrahintaa vastaava luku. Pohditaan 

laitoksen koon vaikutusta kustannuksiin ja pyritään löytämään vertailukelpoisia lukuja. 

Mikäli menetelmän kannattavuuteen vaikuttaa muita tekijöitä kuten mahdollinen 

symbioosi muun teollisuuden tai energiantuotannon kanssa, se pyritään huomioimaan 

kannattavuuden arvioinnissa. Muuten luodaan lähinnä suurpiirteinen käsitys 

valmistusmenetelmään liittyvistä kustannuksista. 

 

3.1 Kustannusten muodostuminen 

Biodieselin valmistusmenetelmät aiheuttavat kustannuksia hieman eri tavoin. 

Merkittävä osa kustannuksista muodostuu tuotantolaitoksen rakennus- ja 

käyttöönottokustannuksista sekä muista pääomakustannuksista. Niiden lisäksi 

kustannuksia aiheutuu laitosta käytettäessä. Tällaisia kustannuksia ovat muun muassa 

työvoima-, huolto-, raaka-aine-, sähkö- ja katalyyttikustannukset sekä jätteiden käsittely 

-kustannukset ja verot. Näiden avulla voidaan laskea vuotuiset käyttökustannukset 

laitokselle. Pääomakustannukset jaetaan laitoksen odotetulle käyttöiälle. Näiden avulla 

on laskettu kustannukset tuotettua polttoainelitraa kohden. Kustannukset jakautuvat 

eri tuotteille niiden sisältämän energiamäärän suhteessa. 

 

Kustannusten jakautumisessa eri valmistusmenetelmillä on jonkin verran eroja, 

mutta yhdistävä tekijä on raaka-ainekustannusten suuri osuus käyttökustannuksissa. 

Käytetään esimerkkinä Hilbers et al. [25] tutkimusta vetykäsittelymenetelmän 

kustannuksista biojalostamon tyypillisenä kustannusrakenteena. Tässä tutkimuksessa 

esitelty käyttökustannusten jakautuminen on esitetty taulukossa 3.1. Huomataan, että 

raaka-aine kustannus on merkittävä 75 %. Kustannusrakenne on vastaava kaikilla 

tarkastelluilla valmistusmenetelmillä, ja raaka-ainekustannukset ovat kaikilla yli 70 % 

käyttökustannuksista. Yleiskulut näkyvät tutkimuksessa merkittävänä 12 %:n osuutena. 
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Yleiskuluihin laskettavat kulut vaihtelevat hieman laskutavan mukaan, mutta yleisesti 

niitä ovat kulut, jotka eivät liity suoraan yrityksen toimialaan, mutta ovat yritykselle 

välttämättömiä. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakulut, markkinointi, liittymät, osa 

alihankituista palveluista. Laitteisto- ja katalyyttikustannukset on tässä laskettu yhteen. 

Joissain menetelmissä katalyyttikustannukset voivat olla huomattavasti suuremmatkin. 

Verot, vakuutukset ja poistot ovat myös pakollisia kuluja. Poistot liittyvät yrityksen 

hyödyke- ja laitehankintoihin liittyviin kustannuksiin. Hankinnat kirjataan niiden 

käyttöajalle poistoiksi kulujen ja tuottojen tasaamiseksi. 

 

Taulukko 3.1: HVO-biojalostamon käyttökustannukset 

 

Osuus  
käyttökustannuksista 

Raaka-aine 75 % 

Yleiskulut 12 % 

Laitteisto, katalyytti 5 % 

Verot, vakuutus, poisto 4 % 

Operointi ja huolto 4 % 

Yhteensä: 100 % 

 

Laitosten pääomakustannukset ovat yleisesti suuria. Hilbers et al. [25] tutkimuksesta 

nähdään, että biojalostamon pääomakustannuksista noin 90 % muodostuu laitoksen 

rakentamiskuluista. Muihin kustannuksiin liittyy muun muassa suunnittelu- ja 

lakipalveluita. Lisäksi pääomalle on laskettava korkoprosentti. Tämä lasketaan mukaan 

pääomakustannuksiin. Lähteissä käytetyssä laskennassa pääoman korkoprosentti on 

ollut 10 %. Tämän tutkimuksen tapauksessa pääomakustannukset ovat noin 370 M$. 

Pääomakustannukset jaetaan laitoksen käyttöiälle. Laitoksen käyttöiäksi on arvioitu 20 

vuotta. Näin saadaan laitoksen käyttöajalle keskimääräiset vuosikustannukset, joihin on 

laskettu mukaan sekä käyttökustannukset että pääomakustannukset. Laitoksen 

käyttöajalle jaettuna ja käyttökustannuksiin suhteutettuna alkuun suurelta vaikuttavat 

pääomakustannukset ovat kuitenkin varsin kohtuulliset. 

 

Laitoksen kannattavuudelle on erittäin oleellista laitoksen käyttöaste. Se kertoo 

laitoksen aktiivisten käyttötuntien määrän vuodessa. Käyttöaste vaikuttaa kustannusten 

ja tuotantomäärän suhteeseen. Tuotantomäärä on arvioitu PNNL:n tutkimuksessa [29] 

käytetyn 2000 kuivatonnia raaka-ainetta päivässä käyttävän esimerkkilaitoksen 

mukaiseksi. Jos laitoksella on kuukauden suurseisokki viiden vuoden välein, laitosta 

käytetään keskimäärin noin 8600 h vuodessa. Liitteen 3 taulukko on PNNL:n 

tutkimusraportista, ja siinä näkyvät tuotantomäärät eri tuotteille tunnissa. Nopeaan 

pyrolyysiin perustuva laitos tuottaa 5697 kg/h dieseliä, ja hydrotermiseen 

nesteytykseen perustuva laitos tuottaa dieseliä 8957 kg/h. Tässä työssä käytetään 
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vertailun vuoksi 60 Ml/a dieseliä tuottavaa laitosta. Tuotantomäärä litroina vuodessa 

voidaan laskea kaavalla 5: 

 

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä [
𝑙

𝑎
] =

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä [
𝑘𝑔

ℎ
]∗8600 [

ℎ

𝑎
]

𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 [𝑘𝑔/𝑙]
    (5) 

 

Kun laitoksen kustannukset ja tuotantomäärät tunnetaan, kustannukset voidaan 

jakaa valmistetuille tuotteille ja saadaan polttoaineiden valmistuskustannukset. Kulut 

on jaettu eri polttoaineille niihin sitoutuneen energiamäärän mukaan. Yleisesti tässä 

työssä käytetään litrahintoja biodieselin valmistuskustannuksille. Ne saadaan laskettua 

kaavalla 6: 

 

ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 [€/𝑙] =
ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎[

€

𝑡
]∗𝜌 [kg/l]

1000
      (6) 

 

Osassa tuloksista on pitänyt muuttaa gallonat litroiksi. Tämä on laskettu kaavalla 7: 

 

𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 [𝑙] = 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠 [𝑔𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛] ∗ 3,7854 [𝑙/𝑔𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛]   (7) 

 

Muiden menetelmien kohdalla tuotantomäärä on laskettu 60 Ml/a, mutta nopealla 

pyrolyysilla ilman vedyntuotantoa, on paremmin vertailukelpoisen luvun saamiseksi 

arvioitu tuotantomäärää samalla raaka-ainemäärällä kuin nopeassa pyrolyysissa 

vedyntuotannon kanssa. Näin tuotantomääräksi on saatu 62,8 Ml/a. 

3.2 Vaihtoesteröintiin perustuvien menetelmien 
kustannukset 

Vaihtoesteröintiin perustuvien menetelmien kustannukset riippuvat suuresti käytetystä 

raaka-aineesta. Näissä menetelmissä kustannuksia aiheuttaa myös sivutuotteiden 

valmistaminen. Nämä kustannukset jätetään biodieselin valmistamisen kustannuksissa 

huomiotta vähentämällä sivutuotteista saatava arvo kokonaiskustannuksista. Euroopan 

komission selvityksessä vuodelta 2015 [37] on arvioitu FAME-biodieselin 

valmistuskustannuksia parhaaseen käyttökelpoiseen teknologiaan (BAT, engl. Best 

Available Technology) perustuen. 
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Taulukko 3.2 FAME-biodieselin valmistuskustannukset raaka-ainekohtaisesti [37] 

Raaka-aine Hinta €/tFAME Hinta €/l 

Rapsi 600 – 650 0,53 – 0,57 

Auringonkukka 960 – 1010 0,84 – 0,89 

Soijapapu 730 – 750 0,64 – 0,66 

Palmuöljy 350 – 370 0,31 – 0,33 

UCO/eläinrasva 630 – 660 0,55 – 0,58 

 

Taulukossa 3.2. on esitetty Euroopan komission selvityksessä saadut arvot FAME-

biodieselin valmistuskustannuksille. Hinta on muunnettu vertailun vuoksi litrahinnaksi 

FAME-dieselin tiheyden perusteella. Alkuperäiset arvot ja litrahinnat on esitetty 

taulukossa 3.2. FAME:n tiheys on lähteestä [38]: ρ = 0,88 kg/l. 

 

Arvoista huomataan, että käytetyllä raaka-aineella on suuri merkitys 

kustannuksille. Saaduista arvoista on laskettu pois tuotettujen sivutuotteiden arvo. On 

myös syytä huomata, että rapsi, auringonkukka ja soijapapu ovat ensimmäisen 

sukupolven bioraaka-aineita, eli ne ovat myös ruokakasveja. Näiden viljelyssä syntyvää 

maatalousjätettä voidaan kuitenkin käyttää toisen sukupolven raaka-aineina. Palmuöljy, 

käytetty ruokaöljy ja eläinrasva ovat toisen sukupolven raaka-aineita ja siten 

periaatteessa ympäristöystävällisempi vaihtoehto. 

3.3 Biomassan nopeaan pyrolyysiin perustuvien 
menetelmien kustannukset 

Pyrolyysimenetelmällä valmistetun biodieselin kustannuksista merkittävä osa 

muodostuu biovahan jalostamisesta. Jalostamisessa käytetään vetyä, ja merkittävä osa 

laitoksen pääomakustannuksista kuluu vedyntuotantolaitteistoon. Laitoksen 

konversioaste kasvaa huomattavasti, jos laitos käyttää ulkopuoliselta taholta ostettua 

vetyä. Wright et al. [22] saavat tutkimuksessaan polttoaineen hinnaksi 3,09 $/GGE 

integroidulla vedyn tuotannolla ja 2,00 $/GGE ostetulla vedyllä. GGE on 

polttoainemäärän yksikkö, joka vastaa bensaekvivalenttigallonaa [39]. Taulukossa 3.3 

on esitetty Wright et al. tutkimuksessaan saamat arvot laitoksen kustannuksille ja 

polttoainesaannolle. Kyseiset arvot perustuvat kaupallisesti kypsän laitoksen arvoihin. 

Alkuperäinen taulukko tutkimuksen tuloksista on liitteessä 1. 
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Taulukko 3.3: Pyrolyysilaitoksen kustannukset ja polttoainesaanto [22] 

 Vedyn tuotanto Vedyn osto 

Pääomakustannus 231 M€ 161 M€ 

Vuotuinen käyttökustannus 88 M€ 100 M€  

Polttoainesaanto (miljoona 

l/vuosi) 

134 220 

Polttoaineen hinta $/GGE $3,09 $2,11 

 

PNNL:n tutkimuksessa [29] gallonalle polttoainetta saadaan vastaavasti hinnaksi 3,09 

$/GGE, joka on biodiesel-litroina noin 0,77 $/l. Arvot on muutettu eurohinnoiksi 

helmikuun 2018 dollarin kurssin mukaan. Saadut eurohinnat on esitetty taulukossa 3.4. 

Tutkimuksessa on annettu kustannus bensakevivalenttigallonoina. Lähteessä [39] on 

bensakevivalenttigallonoista dieselgallonoiksi muuntokerroin 1,155.  

 

Taulukko 3.4: FP-biodieselin tuotantokustannukset 

Menetelmä Hinta €/l Pääomakustannus M€ 

Integroitu vedyntuotanto 0,62 231 

Ostetun vedyn käyttö 0,42 161 

 

Suomessa Fortum on toteuttanut bioöljyn tuotantolaitoksen Joensuussa nopeaan 

pyrolyysiin perustuen. Laitos on integroitu paikalliseen CHP-voimalaitokseen (engl. 

Combined Heat and Power). Tällainen toteutus alentaa tuotantokustannuksia. Joensuun 

laitoksella ei tuoteta liikenteen polttoaineita, mutta tulevaisuudessa tällaisen laitoksen 

toteuttaminen voi olla mahdollista. [40] 

 

3.4 Fischer–Tropsch-menetelmien kustannukset 

Fischer–Tropsch-menetelmällä valmistetun biodieselin kustannuksia on Suomessa 

arvioinut VTT. VTT:n arvion mukaan kaupallisen kypsyyden saavuttaneen 260 MW:n 

Fischer–Tropsch-dieseliä valmistavan laitoksen tuotantokustannukset ovat noin 0,50 €/l 

erillisellä laitoksella, jossa raaka-aine kuivataan primäärienergialla sekä 0,42 €/l 

integroidulla laitoksella, jossa raaka-aine kuivataan toissijaisella lämmöllä. [41, katso 42] 

Fischer–Tropsch-menetelmällä valmistetun biodieselin kustannuksille on löydetty arvot 

suoraan VTT:n tutkimusraportista [41, katso 42]. Arvoille ei ole tarvinnut tehdä 

muutoksia. 

 

Samoin kuin monissa muissa valmistusmenetelmissä Fischer–Tropsch-

menetelmän kannattavuutta parantaa sen liittäminen muun teollisuuden yhteyteen. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa integrointia metsäteollisuuden kanssa. [41, katso 42] 

Lisäksi reaktorityypillä, prosessiolosuhteilla ja käytetyllä katalyytilla on vaikutusta 

laitoksen tehokkuuteen ja kustannuksiin [23]. 

 

3.5 Vetykäsittelyyn perustuvien menetelmien 
kustannukset 

HVO-menetelmän kannattavuutta verrattaessa muihin käsiteltyihin biodieseleihin 

lukuun ottamatta FAME-biodieseliä on hyvä ymmärtää, että muissakin menetelmissä 

käytetään vetykrakkausta ja tislausta tuotteen jalostamiseksi. Kuitenkin 

vetykäsittelymenetelmällä valmistettua dieseliä voidaan käyttää vertailukohtana siten 

kuin se on toteutettu esimerkiksi Nesteen toimesta. 

 

Tässä työssä käytämme HVO-menetelmän kustannusten arvioinnin pohjana 

Hilbers et al. [25] vuonna 2015 tekemää tutkimusta HVO-menetelmästä. Tutkimus 

perustuu palmuöljyä raaka-aineena käyttävään laitokseen. Laitoksen 

pääomakustannuksiksi arvioidaan 373 miljoonaa $ eli 300 miljoonaa €. Tutkimuksessa 

saadaan tuotantokustannuksiksi 0,7 – 0,79 $/kg. Tämä voidaan muuttaa litrahinnaksi, 

jolloin saadaan valmistuskustannukseksi 0,67 – 0,76 €/l. Nämä arvot on muutettu 

euroiksi helmikuun 2018 dollarin kurssin mukaisesti. 

 

3.6 Hydrotermisen nesteytyksen kustannukset 

 

Hydrotermisestä nesteytyksestä tekee kiinnostavan muun muassa biomassan 

kuivatustarpeen puuttuminen. Lisäksi prosessin sivuvirtana saatavaa kaasua voidaan 

käyttää vedyntuotantoon. Toisin kuin pyrolyysilla, hydrotermisellä nesteytyksellä ei ole 

vielä kuitenkaan demonstroitu tuotantolaitoksen integrointimahdollisuutta sähkön- tai 

lämmöntuotannon yhteyteen. Lisäksi prosessi käyttää melko suuria määriä vettä. [29] 

 

Hydrotermisen nesteytyksen kannattavuutta on tutkittu amerikkalaisessa PNNL-

laboratoriossa. PNNL:n tutkimuksessa [29] polttoaineen tuotantokustannuksiksi 

saadaan 2,00 $/GGE. Tämä on litrahintana 0,49 $/l ja euroiksi muutettuna 0,40 €/l. 

Laitoksen pääomakustannuksiksi on saatu arvio 244 M$. Euroiksi muutettuna tämä on 

196 M€. Nämä arvot on muutettu euroiksi helmikuun 2018 dollarin kurssin mukaisesti.
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4 VALMISTUSMENETELMIEN KUSTANNUKSIEN 

JA KANNATTAVUUDEN VERTAILU 

Kappaleessa 3 löydetyt kustannusten arvot voidaan nyt koota yhteen ja verrata 

valmistusmenetelmien kustannuksia ja niiden kannattavuutta. Vaihtoesteröintiin 

perustuvien menetelmien kustannukset eivät ole suoraan verrattavissa 

vetykäsittelymenetelmien kustannuksiin, koska saadut tuotteet ovat eri laatuisia. Siksi 

näiden menetelmien kannattavuutta tarkastellaan erikseen. Taulukkoon 4.1 on koottu 

likimääräiset arvot kappaleessa 3 kootuista arvoista. 

 

Taulukko 4.1 Koonti biodieselin valmistuskustannuksista 

FAME: 

Raaka-aine Hinta €/l 

Rapsi 0,55 

Soijapapu 0,65 

Auringonkukka 0,87 

Palmuöljy 0,32 

UCO/Eläinrasva 0,57 

HVO:  

Menetelmä Hinta €/l 

Vetykäsittely 0,72 

Nopea pyrolyysi (ei vedyntuot.) 0,42 

Nopea pyrolyysi (vedyntuot.) 0,62 

Fischer-Tropsch 0,46 

Hydroterminen nesteytys 0,40 

 

Vaihtoesteröintimenetelmällä tuotettujen FAME-biodieselien tuotannossa 

pääomakustannukset ovat yleisesti pienempiä kuin vetykäsitellyissä biodieseleissä, 

koska vaihtoesteröinti on yleisesti ottaen helpompaa ja kannattavampaa toteuttaa 

pienessä mittakaavassa. Tästä syystä raaka-aineen hinnalla on suurempi merkitys kuin 

HVO-biodieseleiden valmistuksessa. Lopullisen polttoaineen hinta voi näin olla pienempi 

tai suurempi kuin HVO-biodieselin valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta riippuen. 

Halvimpana raaka-aineena näyttäytyy palmuöljy 0,33 €:n litrahinnalla ja kalleimpana 

auringonkukka hinnalla 0,87 €/l. FAME-biodieselien keskimääräinen 

maailmanmarkkinahinta viimeisen kahden vuoden aikana (2016 – 2017) on ollut 0,63 

€/l. Tämä arvo on laskettu Nesteen sivustolla [43] ilmoitettujen kahden viimeisen 

vuoden markkinahintojen keskiarvona. Suomessa FAME-dieselillä ei ole varsinaista 
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markkinaa, joten hinnan määräytymistä on hankala arvioida. Näyttäisi kuitenkin siltä, 

että rapsia, palmuöljyä, käytettyjä keittiörasvoja sekä eläinrasvoja raaka-aineenaan 

käyttävät prosessit voisivat olla kannattavia. Kannattavuudessa voi olla paikallisia eroja. 

Verrattain pienien pääomakustannusten ja laitoskokojen takia FAME-dieseliä voidaan 

tuottaa esimerkiksi maatalouden jätteistä paikallisesti maatalouden työkoneiden kuten 

leikkuupuimureiden käyttöön. Kuvassa 4.2 on esitetty FAME-biodieselien 

tuotantokustannusten vertailu kaaviona. 

 

 
Kuva 4.1: Vaihtoesteröintimenetelmällä tuotetun FAME-biodieselin hinnat raaka-ainekohtaisesti 

 

HVO-biodieselin valmistuksessa korostuvat yleisesti pääomakustannukset. Näissä 

menetelmissä raaka-aineeksi kelpaa hyvinkin edullinen biomassa kuten lignoselluloosa 

ja maatalouden jätteet sekä toisaalta myös eläinrasvat ja bioöljyt. Nämä menetelmät 

vaativat kuitenkin melko suurikokoisia laitoksia ollakseen kannattavia, ja menetelmissä 

käytetyt reaktorit ovat kalliita. Vedyntuotannon integrointi tuotantolaitoksen yhteyteen 

tuo itsessään myös paljon kustannuksia [22][25]. Käyttökustannusten pienentämiseksi 

tuotantolaitoksia olisi edullista integroida sähkön- ja lämmöntuotannon tai 

selluteollisuuden yhteyteen. Kuvassa 4.2 on esitetty HVO-biodieselin 

valmistusmenetelmille saadut kustannukset graafisesti. 
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Kuva 4.2: HVO-biodieselien valmistuskustannusten vertailu käsitellyillä valmistusmenetelmillä 

 

HVO-biodieselin valmistusmenetelmistä edullisimpina näyttäytyvät hydroterminen 

nesteytys (HTL) hinnalla 0,40 €/l, nopea pyrolyysi (FP) ilman omaa vedyntuotantoa 

hinnalla 0,42 €/l ja Fischer–Tropsch-menetelmä (FT) hinnalla 0,46 €/l. Menetelmistä 

kallein on vetykäsittely 0,72 €/l:n valmistuskustannuksilla. Tulokset ovat sikäli 

mielenkiintoisia, että Suomessa näistä menetelmistä on toteutettu kaupallisesti 

ainoastaan vetykäsittelyyn perustuvia prosesseja. Tuloksissa näkyy myös suurien 

pääomakustannusten vaikutus lopulliseen tuotteen hintaan, erityisesti jos verrataan 

nopeaan pyrolyysiin perustuvan menetelmän kustannuksia vedyntuotannolla tai ilman. 

Toisaalta matalat käyttökustannukset pitävät tuotteiden hinnat yleisesti edullisina. 

Tässä työssä päädyttiin esittämään valmistusmenetelmien lopulliset kustannukset 

tuotteen litrahintoina ilman erillistä pääomakustannusten vertailua, koska menetelmät 

ovat hyvin erilaisia. Käytetyissä tutkimuksissa lopulliseen litrahintaan on kuitenkin 

laskettu mukaan pääomakustannuksista aiheutuva hinta, sillä se on hyvin merkittävä osa 

lopullisen tuotteen hinnan määräytymistä. 

 

Eri valmistusmenetelmien kustannusten muodostumisesta on tärkeä ymmärtää, 

paljonko eri polttoaineita kullakin menetelmällä tuotetaan. Tässä työssä kustannukset 

on jyvitetty eri polttoaineille niiden energiasisältöjen mukaan. Tämä ei anna täysin 

tarkkaa lukua kustannusten todelliselle jakautumiselle, mutta antaa käyttökelpoisen 

luvun kannattavuuden arvioimiseksi. Käsitellyissä menetelmissä tuotetaan tuotteita 

huomattavan erilaisilla suhteilla. Suurin osa kustannuksista jakautuu dieselille 

vetykäsittelymenetelmässä, koska siinä dieseliä tuotetaan suhteessa eniten. HVO-

menetelmällä tuotetulla dieselillä 63 % valmistuskustannuksista muodostuu dieselin 

valmistamisessa [25]. Seuraavaksi eniten dieseliä saadaan Fischer–Tropsch-

menetelmällä, jolla 60 % kustannuksista jakautuu dieselille, jos laitosta käytetään 
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kaasuöljymoodilla [3]. Hydrotermisen nesteytyksen ja nopean pyrolyysin avulla 

tuotetun dieselin osuus on tämän työn lähteinä käytetyissä malleissa huomattavasti 

pienempi. Hydrotermisellä nesteytyksellä kustannuksista 38 % jakautuu dieselille ja 

nopeassa pyrolyysissä vain 25 % [29]. Nämä luvut perustuvat lähteissä annettuihin 

tuotteiden energiavirtojen arvoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa laitoksen 

kustannuksista pitää kattaa myymällä muita tuotteita, erityisesti bensiiniä tai kerosiinia. 

 

Dieselin keskimääräinen myyntihinta viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut 

125,84 snt/l [44]. Hinnat on esitetty tarkemmin liitteessä 2, jonka taulukon arvoista on 

otettu vuosien 2015, 2016 ja 2017 dieselin hinnan arvot ja laskettu näiden keskiarvoksi 

125,84 snt/l. Käytetään tätä lähtökohtana kilpailukykyisen biodieselin hinnalle. 

Biodieselin verotus on vuoden 2018 alussa 35,7 snt/l parafiiniselle uusiutuvalle 

biodieselille [45]. Tästä voidaan laskea tuottajalle jäävä osuus kaavalla 8: 

 

125,84 snt/l – 35,7 snt/l = 90,14 snt/l     (8) 

 

 Kilpailukykyiseen hintaan tuotetusta biodieselistä jäisi siis valmistajalle 90,14 

snt/l. Jos oletetaan kohtuullinen 20%:n pääoman tuottoprosentti, kaikki käsitellyt 

menetelmät pääsevät tavoitteeseen. Kuvassa 4.3 on esitetty eri valmistusmenetelmien 

kustannukset sekä tuotto-odotukset ja verrattu niitä kilpailukykyiseen verottomaan 

hintaan. 

 
Kuva 4.3: HVO-biodieselin valmistuskustannukset tuotto-odotuksineen sekä kilpailukykyinen hinta 

 

Tuloksista havaitaan, että kaikki menetelmät ovat Suomessa kaupallisesti 

toteutettavissa, ja erityisen kannattavina näyttäytyvät hydroterminen nesteytys, 

pyrolyysiöljyn jatkokäsittely ostetulla vedyllä sekä Fischer–Tropsch-menetelmä. Näillä 
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menetelmillä sijoitetun pääoman tuotto olisi erityisen suurta, ja biodieseliä voitaisiin 

tuottaa hyvin kilpailukykyisillä hinnoilla. Jopa integroidun vedyntuotannon kanssa FP-

menetelmällä olisi näiden tulosten mukaan mahdollista saavuttaa 40%:n tuotto 

pääomalle. 

 

Valmistusmenetelmille voidaan myös laskea vuotuiset katteet näiden tulosten 

perusteella. Kaikkia menetelmiä ei voida skaalata suuriksi yhtä helposti, joten käytämme 

vertailukohtana noin 60 miljoonaa litraa dieseliä vuodessa tuottavaa laitosta. Nopealle 

pyrolyysille vedyntuotannolla ja ilman oletetaan kuitenkin sama raaka-aineen syöttö 

näiden arvojen realistisemmaksi vertailuksi. Kate on laskettu seuraavalla kaavalla 9: 

 

KATE = (myyntihinta – kustannukset) * tuotantomäärä   (9) 

 

Taulukossa 4.2 on esitetty eri valmistusmenetelmillä tuotetun biodieselin katteet 

miljoonina euroina vuodessa. Taulukon arvot ovat vertailukelpoisia saman mittakaavan 

laitosten välillä, mutta on syytä huomata, että todellisuudessa laitosten koot voivat olla 

hyvin erilaisia. Erityisesti vetykäsittelymenetelmän lähteenä käytetyssä Hilbers et al. [25] 

tutkimuksessa on käsitelty 149 t/h bioöljyä raaka-aineena käyttävää jalostamoa, joka on 

kooltaan samaa luokkaa kuin Nesteen Rotterdamin ja Singaporen jalostamot. Tämän 

kokoluokan laitos tuottaisi vuodessa 533 000 tonnia dieseliä, ja katteeksi muodostuisi 

noin 77 M€/a. 

 

Taulukko 4.2 Eri valmistusmenetelmillä tuotetun biodieselin kate 

Valmistusmenetelmä 
 

Kate 
(M€/a) 

Vetykäsittely 10,9 

Nopea pyrolyysi (vedyntuot.) 28,9 

Nopea pyrolyysi (ei vedyntuot.) 27,7 

Fischer-Tropsch 26,5 

Hydroterminen nesteytys 30 

 

Hydroterminen nesteytys on näiden tuloksien mukaan menetelmistä kannattavin, 

mutta eroa pyrolyysiöljyn jatkojalostukseen ei juurikaan ole. Lähteinä käytetyissä 

tutkimuksissa ei ole otettu selvästi huomioon valmistusmenetelmän 

integrointimahdollisuuksia muun teollisuuden yhteyteen. HTL-menetelmän 

mahdollisuudet tähän eivät ole yhtä selkeitä kuin pyrolyysilaitoksilla ja Fischer–Tropsch-

laitoksilla. On hyvin mahdollista, että nopea pyrolyysi tai FT-menetelmä ovat näistä 

syistä kilpailukykyisempiä. Tästä kaivattaisiin kuitenkin vielä lisää tutkimusta. 

Yhdistelmätuotannon kustannusten laskenta on erityisen haastavaa, koska 

kustannukset voivat vaihdella tapauskohtaisesti. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn aikana on tutustuttu merkittävimpiin biodieselin valmistusmenetelmiin ja näin on 

saatu kokonaiskuva käyttökelpoisista biodieselin valmistusreiteistä. Työn piiriin ei 

kuulunut käyttökelpoisten raaka-aineiden syvällinen vertailu, mutta sopivista raaka-

aineista on muodostunut jonkinlainen kuva. Erilaisiin valmistusmenetelmiin 

tutustumalla on selvitetty biodieselin valmistukseen liittyvät konversioreaktiot sekä 

niiden tuotteet ja lähtöaineet. Konversioreaktioiden toteuttamisen mahdollistavia 

tekniikoita on käyty läpi ja on esitelty olennaiset reaktorit ja prosessit. Lopuksi on kerätty 

tutkimustuloksia erilaisten valmistusmenetelmien kustannuksista ja näin on voitu 

verrata menetelmien kustannuksia ja kannattavuutta. 

 

Eri valmistusmenetelmistä saadut tiedot voidaan nyt koota yhteen ja löytää niistä 

yhteneväisyyksiä ja oleellisia eroja. Prosessien lähtöaineet ja tuotteet ovat samoja, 

mutta niitä on mahdollista valmistaa hieman erilaisilla prosesseilla. Työssä tutkitut 

valmistusmenetelmät on koottu yhteen mahdollisia valmistusreittejä kuvaavaan 

kaavioon kuvassa 5.1. Kaavio antaa kokonaiskuvan konversioreiteistä biomassasta 

nestemäisiksi polttoaineiksi. 

 
Kuva 5.1: Biodieselin valmistusreitit 

 

Kaaviossa voidaan nähdä mahdolliset raaka-aineet ja prosessista saatavat 

tuotteet. Prosesseilla on myös välituote, jota kutsutaan raakabioöljyksi. Tälle raakaöljyä 

muistuttavalle tuotteelle on eri lähteissä käytetty eri nimiä kuten bioöljy, biovaha, 
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Fischer–Tropsch-vaha ja bioraaka (engl. biocrude). Tässä käytetään raakabioöljy-termiä 

sen kuvaavuuden vuoksi. On tärkeää huomata, että keskenään erilaisilla menetelmillä 

on yhteinen hyvin samankaltainen välituote, joka johdetaan jatkokäsittelyyn 

vetykrakkauksella. Yleisempänä terminä voidaan käyttää bioöljyä kuvaamaan 

monenlaisia biopohjaisia öljyjä. Se voi olla niin palmuöljyä, mäntyöljyä kuin käytettyä 

ruokaöljyäkin. Kaikki nämä ovat hieman samantapaisia öljyjä ja sopivat biodieselin 

valmistukseen. Öljyn happipitoisuus riippuu kuitenkin käytetystä 

konversiomenetelmästä, mikä on otettava huomioon vetykäsittelyssä. 

 

Kaavioon on piirretty katkoviivalla myös katalyyttinen krakkaus. Tätä käsiteltiin 

yhtenä vaihtoehtoisista tutkituista menetelmistä. Katalyytit eivät ole kuitenkaan vielä 

riittävän kehittyneitä tämän menetelmän toteuttamiseksi. 

 

Tämä työ on rajattu biodieselin valmistusmenetelmien tutkimiseen aiheen 

laajuuden rajoittamiseksi. Työn piiriin ei siis kuulu muiden biopolttonesteiden 

valmistuksen tarkastelu tai valmistusprosessien kytkeytyminen esimerkiksi 

metsäteollisuuteen. Näin ollen oheinen kaavio on myös tehty biodieselin valmistuksen 

näkökulmasta, eikä siinä näy sen kytkeytymistä metsäteollisuuden prosesseihin. 

Metsäteollisuuden sivutuotteena voidaan saada esimerkiksi mäntyöljyä, joka on sopivaa 

valmistettavaksi biodieseliksi vetykäsittelyllä. Tässä tapauksessa konversio biomassasta 

öljyksi on tapahtunut osana sellutehtaan prosesseja. Kaaviossa ei myöskään näy FAME-

dieselin valmistuksessa sivutuotteena syntyvää glyserolia. Kaavioon on kuitenkin 

merkitty merkittävät muut biopolttoaineet, joita syntyy tislauksessa: nafta ja kerosiini. 

Nämä ovat myös arvokkaita polttoaineita, joiden valmistus on kannattavaa. Nafta on 

teollisuusbensiiniä, joka soveltuu teollisuuden käyttöön. Uusiutuvalle kerosiinille on 

myös varmasti kysyntää tulevaisuudessa. Laitoksen operointitavoilla voidaan vaikuttaa 

tuotteiden saannon suhteisiin. 

 

Menetelmien kustannuksia arvioitaessa todettiin investoitavien 

pääomakustannusten olevan suuria kaikissa HVO-biodieselin valmistusmenetelmissä. 

Yleisesti on kyse satojen miljoonien eurojen investoinneista. Lopulliset 

käyttökustannukset muodostuvat kuitenkin yleisesti varsin kohtuullisiksi, ja biodieselin 

valmistus näyttäytyy taloudellisesti kannattavana. Käyttökustannuksia voidaan 

madaltaa kytkemällä laitos metsäteollisuuden tai sähkön- ja lämmöntuotannon 

yhteyteen. Erityisesti CHP-voimaloiden yhteyteen kytkemisessä on kuitenkin syytä 

huomata, että mikäli voimalaitos käyttää fossiilisia polttoaineita, ei voida enää puhua 

täysin uusiutuvasta biodieselistä. Kaikkien valmistusmenetelmien osalta 

kytkentämahdollisuuksia muun teollisuuden yhteyteen ei ole perusteellisesti tutkittu. 

Näistä mahdollisuuksista ja niiden kustannuksista olisi mielenkiintoista nähdä lisää 

tutkimuksia. 
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Menetelmien kannattavuuden lisäksi olisi syytä vertailla niiden aiheuttamia 

kasvihuonekaasupäästöjä. Ympäristövaikutusten ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointi 

ei kuulunut tämän työn piiriin, mutta niiden arvioinnin tulisi olla tärkeässä asemassa 

biopolttonesteiden tuotantoa suunniteltaessa. Uusiutuvien raaka-aineiden käytön 

ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen poliittisten 

ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1: Nopean pyrolyysin kustannukset 

 

 

Taulukko: Nopean pyrolyysin kustannukset vedyntuotannolla ja ilman [22] 
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Liite 2: Dieselin markkinahinnan taulukko 

 

 

Taulukko: Dieselin markkinahinta 2015-2018 [44] 
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Liite 3: Konversiot ja saannot 2000 kuivatonnin pyrolyysi- ja 
hydrotermiselle nesteytyslaitokselle 

 

Taulukko: Konversiot 2000 kuivatonnia raaka-ainetta päivässä käyttävälle FP ja HTL-

laitokselle [29] 

 

 

 

 


