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Tervetuloa – Turvallisuus ensin
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Yksikön hätänumero on +358 20 41 54 112
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Pidä vierailijan 

kulkukorttisi näkyvillä

Kulje varoen 

ja pidä kaiteista 

kiinni

Tupakointi sekä alkoholin ja muiden 

päihteiden käyttö on kielletty 

alueella

Valokuvaus, videoiden 

kuvaaminen ja äänittäminen 

on kielletty ilman kirjallista 

lupaa

Kulje vierailun 

isännän mukana ja 

noudata ohjeita

Käytä vaadittuja 

henkilösuojaimia 

kaikilla merkityillä 

alueilla 

Tutustu huolella 

saamiisi turvallisuus-

ohjeisiin
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UPM Kaukas Mill Integrate, 
Lappeenranta

Maailman monipuolisin
biometsäteollisuuden integraatti

Biologinen
puhdistamo

Paperitehdas

Biojalostamo

Pääportti

Sellutehdas

Tutkimuskeskus

Saha

Biovoimalaitos
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Havusellua ja 

koivusellua paaleina 

770 000 t/v

Tärpättiä, ligniiniä

Tuhkaa ja 

soodasakkaa 

maanrakentamiseen ja 

sekä tuhkaa 

lannoitteeksi

SELLUTEHDAS

SAHA

BIOVOIMALAITOS

PAPERITEHDAS

BIOJALOSTAMO

Tuottaa lämpöä ja 

energiaa oman 

tarpeensa lisäksi 

myös lähialueelle

MÄNTYÖLJY

HAKE

PURU

PURU

KUORI

KUORI

KUORI

HAVUSELLU

Tuotaa lämpöä ja energiaa tehdasalueelle ja sähköä ja 

kaukolämpöä seudulle: sähkö 350 - 370 GWh/v, prosessihöyry 

490 - 620 GWh/v, kaukolämpö 520 - 530 GWh/v

Integraatin jäteveden puhdistamon lietteet poltetaan Kauvossa

Tuhkaa 

maanrakentamiseen 

ja lannoitteeksi

5 miljoonaa kuutiota 
puuta lähialueilta 

Uusiutuvaa dieseliä, 

uusituvaa naftaa, 

tärpättiä ja pikeä

130 000 t/v

Paperituotteita 

aikakausilehtiin, 

katalogeihin ja 

mainontaan

305 000 t/v

Sahatavaraa 
puusepän-, pakkaus-, 
huonekalu- ja 
rakennusteollisuuteen 
510 000 m³/v

Kaukas on 
kiertotalouden
edelläkävijä



UPM BIOPOLTTOAINEET
Matkalle puhtaampaan 
maailmaan 
Marraskuu 2020
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MAAILMA 
ON MUUTOKSESSA
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MITTAVAT 
HAASTEET

Ilmastonmuutos Väestön ja elintason kasvu Resurssien rajallisuus
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Tartumme 

biotalouden 

rajattomiin 

mahdollisuuksiin

Luomme 

uusiutuvia 

ja vastuullisia 

ratkaisuja

Innovoimme 

tulevaisuuden 

vaihtoehtoja fossiilisen 

talouden  ratkaisuihin
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Uusiutuvien polttoaineiden kysynnän 
kasvu on suurempaa kuin tarjonta

Henkilöautojen uusiutuvien polttoaineiden 

kulutus hiipuu 2030 jälkeen

9

Lento- ja rahtiliikenne ovat pitkällä tähtäimellä 

avainroolissa

Graafi /Lähde: UPM perustuen IEA, EIA, Bloomberg
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2010 2020 2030 2040

Henkilöautot

Rahtiliikenne

Lentoliikenne

100

200

300

Tieliikenne: 

Eurooppa ja 

Pohjois-

Amerikka 

M
to

e

Uusiutuvien  

polttoaineiden 

tarve 2040 (2DS*)

Lentoliikenn

e: Globaali
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Kasvavat markkinat polttoaineissa ja 
petrokemiassa

Liikenteen

polttoaineet

Petrokemian-

teollisuus

Regulaation vaikutus suuri Kuluttajakysynnän vaikutus suuri

• tieliikenne, 

erityisesti raskas

liikenne

• tulevaisuudessa

myös lento- ja 

meriliikenne

• muovit, pakkaukset, 

tarramateriaalit

• Tulevaisuudessa

myös muut kestävät

petrokemian tuotteet

10
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UPM Biopolttoaineiden kasvu 
perustuu UPM:n ekosysteemin vahvuuksiin 
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Kestävä ja ainutlaatuisesti tuotantoketjun alkuun 

liittyvä raaka-ainevalikoima

•  Lisää raaka-ainetta

•  Ilmastopositiivinen maankäyttö

Tehokas hiilineutraali tuotanto

Joustavuus luoda maksimiarvoa useista 

loppukäytöistä ja markkinoista

VÄHÄHIILINEN LIIKENNE JA 

PETROKEMIKAALIT 
ILMASTOPOSITIIVISET POLTTOAINEET 

Selluloosaan perustuvat 

polttoaineet
Uusiutuva diesel, 

bensiini ja lentopetroli

Sähköön perustuvat 

polttoaineet

UUTTA KESTÄVÄÄ BIOMASSAA

Maahan sitoutuu hiiltä 

joka kierrolla
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UPM Lappeenrannan biojalostamo
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Maailman ensimmäinen puupohjaista uusiutuvaa 

dieseliä ja naftaa valmistava biojalostamo 
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179M€
UPM:n 

investointi

100
työntekijää

200
patentit ja 

hakemukset

130 000
tonnin tuotanto-

kapasiteetti

-80%
kasvihuone

-kaasu-
päästöt
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Kestävä raaka-aine - raakamäntyöljy (CTO)

13

Selluntuotannon tähde

Ei lisää hakkuita tai vaikuta 

maankäyttöön

Ruokaketjun ulkopuolella

ENSISIJAINEN 

TUOTE

TÄHDEVIRTA

Raakamäntyöljy

BIOENERGIA

50%

48%

2%

SELLUNVALMISTUS-

PROSESSI

on poistettava, jotta selluntuotanto-

prosessi toimii tehokkaasti

Sellua paperin 

valmistukseen

13
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Uusiutuvan dieselin ja naftan tuotantoprosessi

1
2

3

4

5

6
7

1. Raakamäntyöljy

2. Esikäsittely

3. Vetykäsittely

4. Hiilivedyn erotus

5. Kiertokaasun puhdistus

6. Tislaus

7. Uusiutuva diesel ja nafta

Uusiutuvan dieselin ja naftan 
tuotantoprosessi
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UPM Lappeenrannan biojalostamon 
tuotteet

Uusiutuva bensiini-
komponentti ja muovien 

raaka-aine
esimerkiksi pakkauksiin, 

tarramateriaaleihin ja 
tekstiileihin

Biopohjainen 
aromakemikaali

esimerkiksi hajuvesi-
teollisuuteen

Uusiutuva polttoaine,
soveltuu kemian-

teollisuuteen

Uusiutuva diesel 
tie- ja laiva-

liikenteeseen

UPM 
BioVerno 

-diesel

UPM 
BioVerno 

-nafta
Tärpätti Piki

15
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UPM BioVerno –dieselin kilpailuedut –
kestävä huippupolttoaine
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Ei kilpailua ruoan-

tai rehuntuotannon

kanssa

Ei suoria eikä epäsuoria

maankäytön muutoksia

Kestävä metsätalous 

& kiertotalous

Sertifioitu uusi 

arvoketju

Yli 80% 

alhaisemmat

hiilidioksidipäästöt

Huomattavasti

pienemmät

lähipäästöt

Korkeaenergia-sisältöiset 

drop-in biopolttoaineet

100%



Metsä Sellutehtaan

mäntyöljy

UPM

Biopolttoaineet

Muovin

tuotanto
Jalostus

Brandin

omistaja
Kuluttaja

Käytämme mäntyöljyä, selluntuotannon tähdettä, 

valmistaaksemme UPM BioVerno -naftaa 

muovintuotannon uusiutuvaksi raaka-aineeksi.

UPM:n biopolttoaineet täyttävät korkeimmat 

kestävyysvaatimukset.

Ainutlaatuinen ja kestävä tuotantoketju
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UPM Biopolttoaineet
2030 tavoitteet
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Ilmastoneutraalit

tuotteet

Yli miljardin

liikevaihto

> 25 % käyttökate

Tieliikenne, petrokemia ja 

lentoliikenne

Kestävät raaka-aineet, 

puupohjaiset ja ilmasto-

positiiviset syötteet

~3 milj.tonnia/vuosi

vähemmän CO2

365 turvallista päivää
Halu kehittyä ja kasvaa

Ainutlaatuinen tuotanto ja 

hankintaekosysteemi
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Seuraa meitä

www.upmbiopolttoaineet.fi 
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UPM Biofuels

upmdotcom

UPM Biopolttoaineet

19

https://www.linkedin.com/company/upm-biofuels/
https://www.youtube.com/user/upmdotcom
https://www.facebook.com/UPMBiopolttoaineet



