
BioPartnerit
UEF-Karelia-Luke 

Kumppanisi tuotekehityksessä

27.4.2021



BioPartnerit – hankeparin perustiedot
• Pyrkimys päivittää tutkimus- ja koulutuslaitosten testaus- ja 

analyysilaitteita ja tuoda puun jalostuksen tutkimusta lähemmäs 
alueen teollisuutta (palvelututkimus, yhteistyöhankkeet, ym.)

• Hankekokonaisuutta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, 
Luonnonvarakeskus ja Karelia-ammattikorkeakoulu. Rahoitus on 
saatu EU:n aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton myöntämänä.

• Toiminta-aika 2019-2021
Ø investointihanke, jossa laitehankinnat 
Ø kehittämishanke, varsinainen testauspalvelujen kehittämistoiminta



BioPartnerit – mitä tarjoamme?

Hankkeen tarkoituksena on yhdistää yritysten tarpeet ja tutkimuslaitosten 
osaaminen TKI-toiminnan vauhdittamiseksi
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BIOPARTNERIT TARJOAVAT 
YRITYKSILLE MATALAN 

KYNNYKSEN MAHDOLLISUUTTA 
PÄÄSTÄ KÄYTTÄMÄÄN 
TUTKIMUSLAITOSTEN 

PALVELUITA JA LAITTEITA 
KEHITYSTYÖSSÄÄN. TOIMINTA 

KESKITTYY PUU- JA 
KUITUPOHJAISIIN 

MATERIAALEIHIN JA TUOTTEISIIN

BIOPARTNERIT YHDISTÄVÄT 
KEMIAN, FYSIIKAN, BIOMASSAN 

KÄSITTELYN SEKÄ 
PUUMATERIAALIIN JA 

PUUTUOTTEISIIN LIITTYVÄÄ 
OSAAMISTA

VERKOSTOJEMME KAUTTA 
MEILLÄ ON MYÖS HYVÄT 
YHTEYDET ALAN MUIHIN 

TUTKIMUSORGANISAATIOIHIN 
SUOMESSA JA MAAILMALLA 



Puututkimusta ja –koulutusta Pohjois-Karjalassa

Yhteistä kohdennettua viestintää à woodjoensuu.fi
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Itä-Suomen yliopistolle hankittu laitekanta

Itä-Suomen yliopistolle BioPartnerit-hankekokonaisuudessa 
hankitut tutkimuslaitteet:
- Kuituanalysaattori (Valmet FS5 UHD)
- Fraktioiva HPLC-laite (Agilent Technologies) ja siihen 

typpigeneraattori (Atlas Copco) 
- Painereaktori (PARR)
- Biomassan sumutuskuivain (Lab Plant)
- Olosuhdekaapit (Memmert HPP)

• Täydentää testaus- ja 
tutkimusympäristöä tiettyihin tarpeisiin

• Metsäteollisuuden sivuvirtojen 
analyysi ja jatkojalostus



Valmet FS5 UHD

Agilent HPLC

PARR
painereaktori



Kuitu- ja hienoaineanalyysi

• Kuituanalysaattori analysoi näytteen kuitudimensiot 
(pituus ja leveys), kuitumäärän, hienoainepartikkelit, 
pituusmassan, kuitukiharuuden sekä useita muita 
arvoja, kuten puumassan luokittelu putkilosoluhin, 
trakedeihin ja muihin opetettuihin partikkelityyppeihin. 

– Näytteen kuidut kuvataan ISO 16065-2 standardin 
mukaisesti

• Soveltuvia näytteitä ovat luonnollisia tai synteettisiä 
kuituja sisältävät massat, joiden partikkelikoot eivät ylitä 
laitteen mittauksen raja-arvoja (1 µm < X < 10 mm). 

– Esimerkiksi sellu, mekaaninen massa, kierrätysmassat, 
keinokuidut (kuten lasi-, hiili- ja aramidikuitu), paperi-, 
kartonki ja tissue-koneiden massat ja viiravedet soveltuvat 
analysoitaviksi näytteiksi.

Valmet FS5 UHD

Yhteyshenkilö
Apulaisprofessori Antti Haapala
antti.haapala[at]uef.fi 
Puh. 044 520 2849
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
PL 111, 80101 Joensuu



Sokerianalyysi, biojalostus ja -jalosteet

• HPLC-laitetta käytetään yhdisteiden 
erottamiseen, kvantitatiiviseen analysointiin ja 
fraktioiden keräämiseen tarkempaa 
tunnistamista varten. 

• HPLC:tä voidaan hyödyntää esimerkiksi puun 
hydrolyysifraktioiden ja erilaisten 
fermentointinäytteiden analyysiin, ja 
analysoitavia kohteita voivat olla esimerkiksi 
sokerit, orgaaniset hapot ja fenoliset yhdisteet.

• Monipuolinen ja herkkä mittalaite
– Automaattinen näytteensyöttäjä
– Diodirividetektori 
– Valonsirontadetektori
– Taitekerroindetektori 
– Fraktionkeräin

Agilent Infinity II -sarjan HPLC

Yhteyshenkilö
Professori Ari Pappinen
ari.pappinen[at]uef.fi
Puh. 050 438 2527
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
PL 111, 80101 Joensuu



Hydroterminen nesteytys tai muu terminen 
biomassan prosessointi
• Parr Instrument Company, reaktorin malli 4584 

ja ohjausyksikkö Parr 4848B Reactor Controller
• Painereaktori, jonka avulla voidaan nesteyttää 

mm. kosteita biomassoja, metsäteollisuuden 
sivuvirtoja ja lietteitä korkean paineen ja 
lämpötilan avulla.

• Paineastian maksimioperaatiopaine on 180 bar
ja maksimioperaatiolämpötila n. 400 °C. 
Tyypillinen lämmitysaika maksimilämpötilaan n. 
1,5 tuntia.

– Paineastian tilavuus on 5.5 litraa (hyötytilavuus 
kuitenkin tyypillisesti 2-3 litraa)

– Laitteistossa yhteet mm. reaktiokaasujen syötölle 
sekä näytteiden ottamiselle ajon aikana

PARR painereaktori

Yhteyshenkilö
Apulaisprofessori Antti Haapala
antti.haapala[at]uef.fi 
Puh. 044 520 2849
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
PL 111, 80101 Joensuu



Esimerkkejä yliopiston tutkimuslaitteiston 
käyttömahdollisuuksista tuotekehityksessä

• Puunjalostuksen märkien sivuvirtojen kuten lietteen, 
sahanpurun ja kuoren nesteytystä ja rakenneanalyysejä 

harvennusmäntyhake Biohiili ja biocrude öljy

Parr-reaktori, 
nesteytysprosessi 
350 °C, 170 bar



Olosuhde-, kosteus- ja lahotustestaus

• Olosuhdekaappien lämpötila- ja 
kosteusolosuhteet saadaan vakioitua 
halutulle tasolle esim. mikrobikasvatuksia, 
puunäytteiden kuivaamista, olosuhteiden 
vaikutusten testaamista yms. varten. 

– Lämpötila-alue 0 °C / +70 °C
– Digitaalinen kosteudensäätö 10 % / 90 %
– LED-valomoduuli
– Ohjelmointimahdollisuus

Yhteyshenkilö
Apulaisprofessori Antti Haapala
antti.haapala[at]uef.fi 
Puh. 044 520 2849
Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto
PL 111, 80101 Joensuu



Esittelyvideo uudesta laitteistosta

• Hankkeessa oli tarkoitus järjestää tutustumiskierroksia 
UEF – Luke – Karelia laboratorioihin

• Koronan johdosta turvaudumme virtuaaliesittelyihin
• Videot tulevat katsottavaksi myöhemmin 

www.woodjoensuu.fi sivustolle

http://www.woodjoensuu.fi/


Kiitos!
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