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Energiaturpeen tulevaisuus

• Miten kauan turvetta käytetään energiantuotannossa?

• Miten paljon turvetta käytetään energian tuotannossa
seuraavina vuosikymmeninä?

• Jos turpeen energiakäyttö vähenee/loppuu, mitä turpeella
tehdään?
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Turpeen uudet tulevaisuudet

4



Julkinen | Public

Kasvualusta tuotteet Euroopassa - maailmalla
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• Väestönkasvu – ruuantuotannon tarve kasvaa
• Elintaso kasvaa – kasvava osa maailman ihmisistä syö kasvihuoneissa tuotettua salaattia
• Yksi maailman suurimpia megatrendejä on ruokaturvallisuus – kasvihuonetuotanto
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Vapo Carbons - Tekninen hiili

Tekniset hiilet ovat eri puhtausasteisiin
jalostettua hiiltä
Teknisiä hiiliä valmistetaan nykyisillä menetelmillä öljyteollisuuden sivutuotteista,
kivihiilestä, puusta, turpeesta ja kookospähkinän kuoresta sekä muista orgaanista
alkuperää olevista raaka-aineista.

Teknisiä hiiliä ovat mm.

aktiivihiili hiilikuituhiilimusta
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Tekninen hiili - sovelluksia

Hiilimusta
• Paino- ja kopiokonevärit
• Lisäaineet ja väriaineet

kumi- ja
muoviteollisuudessa

Aktiivihiili
• Vesien ja kaasujen

puhdistaminen

Hiilikuitu
Kevyet ja lujat rakenteet
• urheiluvälineissä
• avaruus- ja ilmailualalla
• autoteollisuudessa
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Tuotantolaitos Suomeen

Mahdollisia sijoituspaikkoja
Haapavesi, Ilomantsi ja Seinäjoki
• Paikkakunnilla riittävät ja logistisesti

järkevät raaka-ainevarannot
• Tehdas- ja tuotantoprosessin suunnittelu

loppusuoralla
• Tavoite saada investointipäätös kesään

2018 mennessä
• Tuotantoon 2019-2020 Ilomantsi

Haapavesi

Seinäjoki
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Vapo Fibers – kuidusta liiketoimintaa
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…turpeesta on
eristettävissä kuituja….
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Kuidut ovat yksi yleisimmistä teollisuuden
käyttämistä raaka-aineista. Kuituja
käytetään lukuisissa asiakassegmenteissä
ja tuhansissa tuotteissa. Kuitukaupassa
liikkuu vuosittain miljardeja Euroja.
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Turpeen koostumus ja kemialliset omaisuudet

• Turpeen koostumus ja kemialliset
ominaisuudet tarjoavat suuria
mahdollisuuksia erilaisten
kemikaalien tuotannossa.

• Asia on tunnettu vuosisadan mutta
kehittyvä tekniikka avaa uusia
mahdollisuuksia.

• Tulevaisuudessa turve voi olla
merkittävä raaka-aine esimerkiksi
erilaisten kemikaalien tuotannossa.
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Ideasta tuotteeksi

• Turvetta on tutkittu paljon, mutta uudet
teknologiat mahdollistavat uudenlaista
tutkimusta ja käyttöä

• Turpeella on paljon ominaisuuksia mitä ei vielä
tunneta

• Tarvitaan 100 ideaa joista yksi kantaa maaliin
• Osa tippuu vielä siinä vaiheessa, kun ne ovat

läpäisseet 99/100 testiä
• Pitkäjänteisellä ja kärsiväisellä

tuotekehitystyöllä voimme kuitenkin luoda
turpeelle vaihtoehtoisen tulevaisuuden
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