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Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, 
joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen 
jätteen käsittelyyn. 
 
Biotehtaamme tuottavat eloperäisistä jätteistä 
lähienergiaa ja lannoitevalmisteita. 
 
Investoimme parhaillaan vahvasti nykyaikaisiin 
biokaasulaitoksiin kotimaisella yksityisellä 
pääomalla. 



Toteutamme Investointiohjelmaamme, jonka 
tavoitteena on ohjata biojäte ja puhdistamoliete 
biokaasuntuotannon ja ravinteiden kierrätyksen piiriin. 
Rakennamme Biotehdasverkostoa 

Oulu 

Kuopio 

Honkajoki 

Huittinen 

 VamBio Oy Huittinen, 
toiminnassa 

 Biotehdas Kuopio, 
rakenteilla, käyttöönotto  
2014 alussa. 

 Biotehdas Honkajoki, 
rakenteilla, käyttöönotto 
syksyllä 2014 

 Biotehdas Oulu, lupa- ja 
suunnitteluvaiheessa. 
Rakentaminen vuoden 2014 
aikana. 

 2 muuta hankeaihioita 
vireillä 



Alueellista jätehuoltopalvelua –  
Luonnollista lähienergiaa –  

Paikallista lannoitevalmistetuotantoa 

BIOTEHDAS-
VERKOSTON  

TOIMINTA 

Biojäte-
huolto 

 360 000 tn/a biohajoavaa jätettä 
o Pääasialliset raaka-aineet biojäte ja 

puhdistamoliete (vastaa n. 1,2 
milj.asukkaan tuottamaa biojäte ja 
lietekuormaa) 

 Fosforia 840 000 kg / vuosi 
(n. 56 000 viljahehtaarille) 

 typpeä 2 100 000 kg / vuosi 
  (n. 14 000 viljahehtaarille) 
 Orgaaninen jäännös 
 Hivenravinteet  
 

 Bioenergiaa 215 000 MWh/a 
 Sähkö  
 Lämpö  
 Liikenne 
 Teollisuus 

(vastaa n. 17 000  
henkilöauton 
vuosienergiantarvetta 
tai n. 12 000 okt:n  
energiantarvetta) 
  



Biotehdas Oy 
Biokaasulaitosten 

operointi ja 
asiakkuudet 

Watrec Oy 
Teknologia 

Taaleritehdas 
Oy  

Pääomat 

Biotehdas –verkoston rakentajat 



Biotehtaan Huittisten laitos VamBio 

Laitoksen toiminta käynnistynyt Huittisten Vampulassa 2010 alussa 



VamBion kapasiteetti 

Biojäte-
huolto 

 Puhdistamoliete n. 30 000 tn/a 
 Elintarviketeollisuuden ’tähteet’ n. 15 000 tn/a  
 Sian lietelanta n. 15 000 tn/a 

Tuotettu biokaasuenergia n. 30 000 MWh/a 
 Biokaasu kalkkitehtaalle n. 6000 MWh/a 
 Sähkö max 7000 MWh/a 
 Lämpö n. 10 000 MWh/a 

 Fosforia 120 000 kg / vuosi 
 typpeä 300 000kg / vuosi  



Biotehtaan Kuopion laitos 

-Laitos rakenteilla, harjakorkeudessa 
-Käyttöönotto 4/2014 
 
-60 000 tn/a biohajoavia jätteitä 
-biokaasua 34 000 MWh/a 
 sähköä, kaukolämpöä 
 
-140 000 kg/a fosforia 
-350 000 kg/a typpeä 
 Lannoitevalmisteina viljelykiertoon 



© Watrec Oy 

Biotehtaan Honkajoen laitos 

Biotehtaan Oulun laitos 

-Laitos rakenteilla 
-Käyttöönotto 8/2014 
-60 000 tn/a biohajoavia jätteitä 
-34 000 MWh/a biokaasua 
-140 000 kg/a fosforia 
 350 000 kg/a typpeä 

-Laitos luvitus- ja suunnitteluvaiheessa 
-Rakentaminen 2014 vuoden aikana 
-Alkuun 19 000 tn/a biohajoavia jätteitä 
 kapasiteetin laajentaminen 2. vaiheessa 

Kaksi muuta Biotehtaan  
laitoshanketta vireillä 



Alueellista jätehuoltopalvelua 
biohajoavan jätteen tuottajille 

Jätemateriaalin käsittely mahdollista 
useista eri lähteistä: 
 Kunnat (puhdistamoliete, biojäte) 
 Kaupat, ravintolat, yritykset 

(biojäte, pakattu biojäte ym. 
biohajoavat jakeet) 

 Teollisuus (biohajoavat sivuvirrat) 
 

 Keskitetyn jätehuoltoratkaisun edut 
  kustannustehokkuus & 

kilpailukyky 
  Investoinnit päästöjen hallintaan 
  laatu 

 Laitoksen sijoituspaikalla suuri merkitys 



Esim. VamBion laitoksen 
energian hyödyntäminen:  
 
• Biokaasulla korvataan 

öljyä: 
– Nordkalk Oy:n tehdas 

n. 1,5 km etäisyydellä 
– Kaasulinja 

biokaasulaitokselta 
kaivokselle. 

• Sähkö valtakunnan 
verkkoon 

• Lämpö sikaloille 
 

Luonnollista lähienergiaa – 
Paikallista synergiaa! 



Paikallista 
lannoitevalmistetuotantoa  

 
Kierrätämme biokaasuntuotannosta 
jäljelle jäävät ravinteet ja orgaanisen 

hiilen 100 -prosenttisesti! 
 

Esim. VamBion laitoksen 
lannoitetuotteita: 

 

VamBion  
Perus 

VamBion  
Maanparannus-

lannos 



www.biotehdas.fi 

Lisätietoa: www.biotehdas.fi  Kehityspäällikkö Eeli Mykkänen  
      eeli.mykkanen@biotehdas.fi 

http://www.biotehdas.fi/
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