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Puubiomassan arvokomponenttien
uudet hyödyntämistavat

PUISSAMME ON MUUTAKIN KUIN PUUTA

MITÄ JA MIKSI?

Metsäteollisuuden sivutuotteissa ja tuoreessa puubiomassassa on
paljon arvokomponentteja (uuteaineita), joilla on antioksidatiivisia ja
antimikrobisia ominaisuuksia. Arvokomponentit voitaisiin hyödyntää bioja kiertotaloudessa erilaisissa sovelluksissa esimerkiksi säilöntä- ja
aromiaineina. Projekti innovoi uusia hyödyntämispolkuja.
MITEN JA KENEN KANSSA?

Projektissa innovoidaan ja testataan menetelmiä, joilla voidaan parantaa
puubiomassasta saatavien arvoyhdisteiden ominaisuuksia paremmin
tuotteisiin ja tuotekehittelyyn sopiviksi, esim. yhdisteiden pysyvyys,
liukoisuus ja yhdistämispotentiaali. Tutkimuksen hyödyntäminen
tapahtuu tiiviissä yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa.
Projekti vauhdittaa ja tukee suomalaisten yritysten omaa tutkimus- ja
tuote-kehittelyä
arvokomponenttien
hyödyntämiseksi
erilaisissa
tuotesovelluksissa, kuten kosmetiikka, elintarvikkeet, pakkaukset.
TULOKSET, VAIKUTTAVUUS JA SUOSITUKSET

Co-creation yhdessä yritysten kanssa tuotti uusia avauksia. Arvokomponentteja (kuorisivuvirtojen stilbeenejä ja tanniineja) voidaan
eristää ympäristöystävällisin uuttomenetelmin (esim. paineistettu kuuma
vesi). Tanniinit voivat soveltua säilöntä- ja makuaineiksi. Stilbeeni- ja
tanniiniuutteiden mahdollisuuksia materiaalien suojauksessa on
tutkittava lisää. Arvokomponenttien kemiallisten ja funktionaalisten
ominaisuuksien pysyvyys ja muutokset on huomioitava jalostusketjussa
metsästä tuotteiksi. Tuotteistusta hidastavat regulaatio ja lainsäädäntö.
Puubiomassan
arvokomponenttien
tutkimusketju
(ylin
kuva)
ja
tapaustutkimukset: tavoitteena lisätä metsäteollisuuden sivuvirtojen ja
metsätähteiden ekologisesti ja taloudellisesti kestävää käyttöä bioaktiivisten
arvokomponenttien raaka-ainelähteenä, kohti korkean jalostusarvon uusia
tuotteita.
Mitä jatkossa?
Jatkotutkimusta ja -rahoitusta tarvitaan arvokomponenttien
saamiseksi laboratoriosta markkinoille: on tutkittava ja kehitettävä
samanaikaisesti sekä raaka-aineiden holistista käyttöä,
prosessien kannattavuutta, kiertotalouden arvoverkkoja että
arvokomponenttien tuotteistamisen edellytyksiä (prototyyppien
turvallisuus, lisäarvo, terveellisyys, hyväksyttävyys, jne.).
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