
Biomassan hyötykäytön 

lisääminen Suomessa

Mika Laine

toimitusjohtaja, 

Suomen Vesiyhdistys, jätevesijaos Envor Group Oy

Mädätyksen Rakenne- ja lietetekniikka 15.10.2013  



Kokonaisvaltaista kierrätystä
Käsittelymäärät vuonna 2012

• Envor Biotech Oy: n. 69 000 tn biohajoavaa jätettä

• Envor Recycling Oy: n. 3 200 tn erilaisia lasilaatuja

n. 200 tn erilaisia muoveja

n. 5 500 tn erilaisia metallilaatuja

• Envor Processing Oy: n. 15 600 tn paperia ja pahvia

n. 4 000 pin tietosuojamateriaalia

• Envor Group Oy: Jätehuollon kokonaispalvelut



Kuvassa kompostointilaitos

Biokaasulaitos on rakennettu kompostointilaitoksen 

yhteyteen. 

Kompostilaitoksen 

kapasiteetti on 

n. 30 000 tonnia 

vuodessa. 

Biokaasulaitoksenka

pasiteetti kolmella 

reaktorilla on 

n. 84 000 tonnia 

biohajoavia jätteitä 

(ts. 20 %) vuodessa



Biojätteen keräyksen tehostaminen 

• Kotitalouksien sekajätteessä on biojätteen määrä eri 
tutkimuksien mukaan 30-40 %

– 300.000-400.000 tonnia vuodessa

• Erilliskeräyksen tehostaminen parantaisi merkittävästi 
muidenkin jätelaatujen kierrätysmahdollisuuksia

– Jäte kuivempaa

– Hajuhaittojen vähentyminen

– Helpommin lajiteltavissa



Ramboll-Hsy selvitys 2013

• Biojätettä kotitalouksien sekajätteestä oli 39 
painoprosenttia eli 69 kiloa asukasta kohden. Muovin 
osuus nousi 18 painoprosenttiin eli 32 kiloon. 
Keräyskuitumateriaalin, kuten keräyspaperin, -pahvin 
ja -kartongin osuus oli puolestaan 15 painoprosenttia 
eli yhteensä 26 kiloa asukasta kohden. 
Ongelmajätteitä löytyi sekajätteen seasta noin 0,6 
kiloa asukasta kohden



Kestävä vaihtoehto

• Biojätteen erilliskeräyksen edut

– Koko jäteketjun co2 tase paranee

– Ravinteet saadaan takaisin kiertoon

• Fosfori

• Typpi

• Kali

• Biokaasuprosessissa saadaan biojätteen 
sisältämä energia tehokkaimmin talteen



Keräyksen toteuttaminen

• Biojätteiden keräyksen ja kuljetuksen yleisiksi 
vaihtoehdoiksi ovat tulleet integroitu bio- ja 
sekajätteen keräys ja kuljetus sekä biojätteen 
erilliskeräys ja kuljetus. 

• Biojätteen erilliskerääminen sopii tiheään asuttujen 
alueiden biojätteiden keräämiseen, jossa kertymät 
ovat riittävän suuria. 

• Biojätteen erilliskeräys EI LISÄÄ jätteenkeräyksen 
CO2 päästöä



Biojätekertymä 2011

• Vuonna 2011 yhdyskunta biojätettä kerättiin  
362 764 tonnia. Tästä määrästä kaatopaikoille meni 
vielä vajaa 5000 tonnia. Loput hyödynnettiin 
materiaalina tai energiana. (Jätetilasto 2011.)

• Kotitalouksissa biojätettä syntyy vuosittain noin 
100 kg henkeä kohti. Tästä määrästä noin kolmasosa 
saadaan kerättyä talteen. Pieni osa menee omaan 
kompostiin ja loput päätyvät sekajätteeseen 
(Biojätteen syntykuriin 2011).



Käsiteltäviä jätelaatuja ovat mm. pakattu ja puhdas 

biojäte, puhdistamolietteet sekä rasvalietteet.

Pakattu biojäte

Puhdistamoliette

Kaupan ruokajäte



Pakatun biojätteen käsittely

• Envor on kehittänyt alan edellekävijänä tehokkaan 
prosessin, missä pystytään hyödyntämään myös 
pakattu Biojäte. 

• Prosessissa erotellaan muovi-, paperi-, kuitu- ja 
metallipakkaukset tehokkaassa esikäsittelyssä ja 
orgaaninen aines johdetaan biokaasuprosessiin

• Pakkausmateriaalia prosessoidaan edelleen ja sen 
puhtausaste on saatu vastaa REF 1 vaatimuksia.



Compost AD Residue

pH 7,3 8,1
Dry matter (%) 37,2 29,6
Organic matter (%) 60 49,1
Conductuvity (mS/cm) 1,1 1,8

Macronutrients (kg/tn):
Nitrogen (N total) 8,4 8,1
Nitrogen (N soluble) 0,6 0,82
Phosphorus (P total) 2,2 23,6
Potassium (K total) 2 4,7

Detrimental metals 
(mg/kg DM):
As <3,4 1,5
Cd <0,5 <0,5
Cr 21 10
Cu 30 92
Hg <0,5 <0,5
Ni 15 5,9
Pb 10 4,5
Zn 110 160

Comparison of biowaste products (Envor Biotech) 



Laitokselta on 2,6km pitkä siirtolinja isoverin

lasivillatehtaalle.

Ensimmäinen lasivillatehdas joka on

korvannut noin. puolet fossiilisen 

polttoaineen käytöstä biokaasulla.

Biokaasun käyttö teollisuuden 

prosesseissa on kustannustehokasta,

paikallista, ympäristöystävällistä ja 

turvallista. 

Isoverin lasivillatehdas on palkittu

biokaasun käytön ansiosta

Vuoden Hyötykäyttöteko 2011

palkinnolla.









• Kiitos mielenkiinnostanne!


