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St1 Cellunolix® konsepti
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Fermentointi Tislaus Absolutointi

St1 Cellunolix®

Kajaanissa oleva Cellunolix® demonstraatio biojalostamon raaka-aine on sahanpurua 
paikallisilta sahoilta. Vuosittainen etanolin tuotantokapasiteetti 10 miljoonaa litraa. 
Etanolin lisäksi valmistuu useita muita tuotteita kuten ligniini, tärpätti, furfuraali sekä 
puuvinassi.

Biokemikaaleina tärpätti ja furfuraali

Puuvinassi on tuotteistettu luomulannoitteeksi 
peltolevitykseen

Lisäksi on potentiaalia hyödyntää biokaasu ja 
hiilidioksidi

https://www.youtube.com/watch?v=ncQV8Qc7H9E


Cellunolix® ligniini – Tuotanto ja käyttö

Cellunolix® Kajaanin demonstraatiolaitos tuottaa 
10 000 tonnia kuivaa ligniiniä

• Kap 45–50% 

• Ligniini määrä 75–85 % kuiva-aineesta

• Selluloosa 10–20 % kuiva-aineesta

• Lisäksi: 

• Sokereita, happoja, fenoliset yhdisteet, furaaneja, proteiineja 

• Tuhkaa (< 0.5 %) ja rikki (<0.15 %)

• Vähäinen tuoksu verrattuna kraft-ligniiniin

• Ei aktiivinen johtuen rakenteesta

Ligniinin tuotanto kasvaa mikäli tuotantoyksikköä 
laajennetaan. 
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Tällä hetkellä, ligniini käytetään lämmön tuotantoon
Kainuun voimalla sellaisenaan, on muunneltavissa:
• Pelletteihin
• Pyrolyysiöljyksi

Elemental 
composition

Lignin 
pellet

Wood 
pellet

C (%) 60.7 49.4

H (%) 5.9 6.1

N (%) 0.94 0.1

S (%) < 0.15 0.005
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St1 Cellunolix® ligniinin T&K aloitettiin toukokuussa 2017

Kaupallistamiseen on käytössä laaja verkosto yrityksiä, 
tutkimuslaitoksia sekä yliopistoja.

Useita ligniini-pohjaisia tuotteita kehitteillä
• Biokomposiitit, polyuretaani, hartsi sekä aktiivihiili 
• Lisäaineena teollisuuteen (sementin pehmentimenä)

Tutkimustyön lisäksi suoritetaan tietojen vaihtoa liittyen 
erilaatuisiin ligniinijakeisiin.
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Cellunolix® ligniini – Applikaatioita

Verkostoja
EU LignoCost
Lignin Club 

Hankkeita
LigniOx

Carbotech
Carbon Cycle 2020
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Ligniiniapplikaatiot ja kaupallistaminen
ErikoistuotteetBulkkituotteet
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• Vaihtoehtojen vertailu
• Teknologinen kypsyysaste (TRL)

• Ligniini laatuvaatimukset - Soveltuvuus

• Jatkojalostusvaiheet

• OPEX ja CAPEX arviot

• Ennakoidut haasteet

• Labra ja pilottimittakaavan testaukset

• Integrointi nykytuotantoon

• Tuotelaatu ja vaatimukset

• Markkinapotentiaali ja kasvuodotukset
• Nykytuotanto ja tuottajat

• Markkinakoko ja -alue

• Hintaennusteet

• Riskiarviointi 

• Mahdolliset kumppanit arvoketjuun

• Ympäristövaikutukset sekä kestävyys

• Lainsäädäntö ja regulaatiot


