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Toimialueemme

• Tuotamme ja myymme kaukolämpöä 21 
kaukolämpöverkon alueella.

• Tuotamme sähköä 11 omassa vesivoimalaitoksessa sekä 
kolmessa vastapainevoimalaitoksessa Joensuussa, 
Iisalmessa ja Pieksämäellä.

Kaukolämmön erillistuotanto

Lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP)

Vesivoiman tuotanto

Savon Voima Verkon 

sähkönsiirron vastuualue



Osakkuudet

20 omistajakuntaa

Savon 

Energiaholding 

Oy

100 %

Savon

Voima Oyj

KONSERNIYHTIÖT

Savon Voima Verkko Oy 

Savon Voima Joensuu Oy

100 %

MERKITTÄVÄT OSAKKUUDET

Väre Oy 46,2 %

Varkauden Aluelämpö Oy 19,9 %

Kymppivoima Oy 16,9 %



Prosessin vaiheet – puusta bioöljyksi
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• Kuivaus
• <10 % kosteus

• Hienomurskaus
• <5 mm palakoko 

• Nopea pyrolyysi
• nopea lämmönsiirto

• säädetty lämpötila (~500 
°C)

• Lyhyt viipymäaika (<2 s)

• Kiintoaineen erotus
• kaasun ja kiintoaineen 

erotus

• Bioöljyn talteenotto
• nopea ja tehokas 

lauhdutus
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• Tämänhetkisen tuotekehityksen arvot ovat:
• Rikkipitoisuus

• < 0,05 wt-% (dry), ASTM D4208 or ion 
chromatography

• Typpipitoisuus

• 0,1 – 0,5 wt-% (dry) ASTM D5291

• Tuhkapitoisuus, analyysi

• < 0,3 wt-% (as received), EN ISO 6245 

• Tehollinen lämpöarvo

• 13 – 18 MJ/kg (as received)

• Vesipitoisuus

• 20 – 35 wt-% (as received), ASTM E203 

• Leimahduspiste  (ei ylläpidä palamista)
• 33 – 71 °C

• Itsesyttymislämpötila 
• Vähintään 600 °C

• pH

• 2,5 – 3,5

• käyttöturvallisuustiedote 

Mitä SV Otso -bioöljy on?



SV Otso® kestävyysjärjestelmä
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Seuraavassa on esitetty yleinen kaavio Joensuun bioöljylaitoksen tuotantoketjusta. 

Fortum Heat Suomi on raportointivelvollinen tuotetun ja kulutetun bioöljyn osalta. 

 

A Raaka-aineen alkuperä (Suomi; kokopuu- tai rankahake, metsätähdehake tai –

murske) 

B Raaka-aineen mahdollinen välivarasto (hakkuutyömaalla, tienvarsivarastossa tai 

terminaalissa) 

C Kuljetus Fortumin tuotantolaitokselle 

D Laitos, jossa prosessitähde syntyy (kuori, sahanpuru, puutähdehake tai –

murske, kutterilastut, hiontapöly yms.) 

E Prosessitähteen mahdollinen välivarasto (tehtaalla) 

F Kuljetus Fortumin tuotantolaitokselle 

G Fortumin bioöljyn tuotantolaitos (Fortum Otso®) 

H Fortumin tuotantolaitoksen varasto 

 

 

Raaka-aineen toimittaja Tuotantolaitos Jakelu Kulutus 
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Esimerkki Joensuun bioöljylaitoksen tuotantoketjusta

RES-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuotettavan pyrolyysiöljyn raaka-

aineiden alkuperä ja tuotantoketjun CO2-päästöt pystytään osoittamaan.



Integroitu ratkaisu
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Uuden teknologian käyttöönotto haasteellista
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Pyrolyysiöljystä valmistetun biopolttoaineen markkinapotentiaali

Kuva: Biopolttoaineiden osuus kuljetusmuodoittain
EU transport scenarios, base scenario (Pöyry)

Tällöin biopolttoaineiden markkinan koko on 50 mrd €

Kuva: Kaikkien kuljetusten osuus kuljetusmuodoittain
EU transport scenarios, base scenario (Pöyry)



Pyrolyysiin perustuva kehitystyö jatkuu
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Perinteinen 
öljynjalostamo

katalyyttinen 
pyrolyysi

SV Otso® bioöljy
Raskas 

polttoöljy
Nopea 

pyrolyysi

Loppujalostus 
biojalostamossa

Kevyt
polttoöljy

”Bio-raakaöljy”

Tavoitteena 
pyrolyysiteknologian
kehittäminen seuraavan 
sukupolven uusiutuviin 
tuotteisiin
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Pyrolysis oil has several potential future applications 

Biooil

Transportation Fuels

Boiler Upgrade ReformGasify

Separate

Engine

Turbine

ElectricityHeat Hydrogen Chemicals

Synthesis

Biooil

Transportation Fuels

Boiler Upgrade ReformGasify

Separate

Engine

Turbine

ElectricityHeat Hydrogen Chemicals

Synthesis

Source: Biomass Pyrolysis, IEA Task 34 Booklet



It is fully in line with national and EU level targets to reduce the use of 
fossil based feedstock in heating and CO2 emissions

• Source: EU RED II, Finland’s draft of NECP

1
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• Regulatory drivers in support of bio-oil • Increasing pipeline of bio-oil projects in Europe

• Growing project pipeline increases number of bio-oil suppliers in the market, easing buyers’ potential concerns

Operational

Planned

Green Fuel 
Nordic Oy

SV Otso®

Pyrocell AB

Empyro BV, 
Netherlands

Finland has recently approved a target of reaching 30% in 
road transport and a sub-target of 10% for advanced 
biofuels by 2030

Increase share of renewable fuels in transportation to a 
minimum of 14% by 2030

Finnish targets for increasing the use of bio-based 

liquid heating fuels of 2% by 2021 and 10% by 2030

Advanced bio-fuel sub-target of 3.5% in transport

Regulatory support expected to improve further in order to 
enable bio-oil to reach commercial scale production



Luotettavaa
ja lähellä 
tuotettua 
kaukolämpöä
Energialähteet paikallisilta 
toimijoilta tuotetaan lähellä ja 
toimitetaan luotettavasti.

Strategiset painopisteet

☑Asiakas
Asiakkaan ensisijainen energiapalveluiden 

tuottaja. Palveluilla asumisviihtyvyyttä ja 

huolettomuutta.

☑ Kasvu
Infrastruktuurialan murroksen seuranta 

ensisijaisesti energia- ja vesihuollon osalta.

☑ Tehokkuus
Kilpailukykyinen energian hintataso. 

Biopolttoaineiden kestävä hintataso.

☑Vastuullisuus
Hukkalämpöjen ja vaihtoehtoisten 

tuotantomuotojen hyödyntäminen. 97 % 

kotimaisia ja lähellä tuotettuja polttoaineita.


