Materiaalien käyttöä tehostamalla ja yhteistyöllä uutta liiketoimintaa
Pohjois-Karjalaan
Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit hankkeen loppuraportti 2015-2017
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Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit hanke- Loppuraportti
1. Projektin taustaa
Pohjois-Karjalasta on arvioitu virtaavan yli 100 miljoona euroa vuodessa energiamaksuina, joista merkittävä osa koostuu lämmitysöljyn käytöstä. Suuria kustannuksia syntyy myös yritysten materiaalihankinnoista etenkin niissä tapauksissa, joissa tuotannon sivuvirroista ja tähteistä joko saadaan hankintahintaa
huomattavasti huonompi korvaus tai niiden poistamisesta joudutaan maksamaan. Usein sivuvirrat tai tähteet päätyvät seutukunnan ulkopuolelle. Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hankkeessa pyrittiin löytämään yritysten sivuvirtojen hyödyntämiseen ratkaisuja ja sitä kautta tukemaan yritysten uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysverkostoja.
Hankkeessa selvitettiin yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehostamiseksi, kartoitettiin vapaita resursseja ja edistettiin niiden hyödyntämistä, toteutettiin materiaalitehokkuus-katselmuksia, edistettiin yritysverkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien (teolliset symbioosit) syntymistä, kehitettiin teollisuusalueita sekä uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä tuotannon sivu-virtoja ja bioraaka-aineita hyödyntämällä
(pilotit ja demonstraatiot). Lisäksi tehtiin opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille.
Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hanke on toteutettiin 1.11.2014-31.03.2017. Hankkeen hallinnoija ja
päätoteuttaja on ollut Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy, PIKES. Osatoteuttajina hankkeessa ovat olleet mukana Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy, KETI ja Joensuun Tiedepuisto Oy.
Hankkeen päärahoittaja oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (EAKR) rahoituksella. Hanketta rahoittavat
merkittävällä osalla (26 %) myös alueen kunnat kehitysyhtiöidensä PIKES:in, KETI:n ja Joensuun Tiedepuiston kautta sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset.

2. Projektin tavoitteet
Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hankkeen tavoitteena on ollut yritystoiminnan kilpailukyvyn parantamisen lisäksi yritysverkostojen luominen toimialalle, uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen sivuvirtoja ja bioraaka-aineita hyödyntämällä ja uusiutuvan energian käytön lisääminen teollisessa
tuotannossa. Toimenpiteet on jaettu erillisiin työpaketteihin.
Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen yritykset (metalli-, puu-, elintarvike-, uusiutuvan energian toimialat, teollinen rakentaminen), joiden energia- ja materiaalitehokkuutta
voidaan kehittää resurssitehokkaammaksi. Sivuvirtojen hyödyntämisessä kohderyhminä ovat edellisten
lisäksi uutta liiketoimintaa suunnittelevat ja alueelle sijoittuva yritykset, jotka voivat hyödyntää toisten yritysten sivuvirtoja.

3. Tiivistelmä projektin toteutuksesta
Hankkeen aluksi selvitettiin yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehostamiseksi haastatteluin sekä kartoitettiin vapaita resursseja Motivan lanseeraaman uuden FISS mallin mukaisissa työpajoissa.
Työpajojen tuloksena löydetyt sivuvirrat, vapaat resurssit ja symbioosiaihiot kirjattiin kansalliseen Synergie- tietokantaan. Yritysverkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien syntymistä edistettiin (teolliset symbioosit) selvittämällä ja edistämällä yritysten kanssa sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia.
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Hankkeessa pilotoitiin yrityksissä kevyttä materiaalitehokkuuskatselmustyökalua. Puu ja tekstiiliraaka-aineen osalta tehtiin alueelliset sivuvirtaselvitykset ja kartoitettiin sivuvirtoja hyödyntäviä potentiaalisia uusia
tuotesovelluksia. Komposiittimateriaaleista ja niiden valmistusteknologioita selvitettiin ja tuloksista pidettiin
seminaari syksyllä 2016. Materiaali ja energiatehokkuutta sekä uusia teknologioita ja tuotemahdollisuuksia esiteltiin seminaareissa ja työpajojen alustuksissa. Valtimon ja Lehmon alueella tehtiin energiataseselvitykset ja tutkittiin mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa energiaa tai jäämäenergiaa muiden yritysten
prosesseissa.
Hankkeen aikana pilotoitiin resurssitehokkuutta teollisuusalueilla. Ekoteollisten teollisuusalueiden ja mallialueiden mm. Nurmeksen Känkkäälän, Lieksan Kevätniemen, ja Kiteen Puhoksen markkinointia ja kehittämisen jatkosuunnitelmia edistettiin. Teollisuusalueen markkinointiin ja yritysten sijoittumisiin liittyviä selvityksiä tehtiin Nurmeksessa ja Puhoksessa. Alueellista sijoittumispalvelumallia on tuotteistettu Pielisen Karjalassa. Nurmeksessa toteutettiin teollisuusalueen markkinointikampanja ja avustettiin alueesta kiinnostuneita yrityksiä sijoittumisessa. Puhoksessa ja Niiralassa kartoitettiin symbioosi-mahdollisuudet ja uudet
alueelle sopivat toimijat sekä toteutettiin markkinointitoimenpiteet.
Hankkeen aikana on kehitetty yritysverkostojen uusia liiketoimintamalleja ja pilottikohteita. Hankkeessa on
selvitetty yritysryhmälle uuden yhdyskuntajätteiden keräily ja lajittelulogistiikan käyttöönottoon liittyvän pilotin toteuttamista Lieksassa. Biokaasuselvitys on tehty Lieksaan ja edistetty vastaavia hankkeita Nurmekseen ja Valtimolle. Kierrätysmuovin hyötykäyttöön liittyvän yrityksen kehityshanketta ja sijoittumista alueelle on avustettu Pielisen Karjalassa.
Oppia kiertotalouden mahdollisuuksista ja uusiutuvan energian soveltamisesta haettiin Euroopasta kahden
Saksaan ja Hollantiin suunnatun opintomatkan aikana. Kotimaassa tutustuttiin teollisiin symbiooseihin ja
ekoteollisiin teollisuusalueisiin kahden opintomatkan aikana. Lisäksi tehtiin useita kohdennettuja tutustumiskäyntejä yritysten kehittämistarpeisiin liittyen. Komposiittimateriaaleista ja niiden valmistusteknologioista pidettiin seminaari syksyllä 2016.
Hankkeen aikana on oltu yhteydessä noin 250 yritykseen. Hankkeen toimenpiteisiin osallistui 103 yritystä.
Hankkeen aikana pidettiin 5 työpajaa joihin osallistui 53 yritysedustajaa. Työpajoissa kartoitettiin noin 120
potentiaalista synergia-aihiota joista 28 työstettiin eteenpäin yritysten kanssa. Vähähiilisyyttä edistäviä
tuotteita hankkeen aikana oli työn alla 13 kpl. Kymmenen (10) erilaista yhdyskunnan vähähiilistä ratkaisua
oli selvitettävänä hankkeen aikana. Vähähiilisyyttä edistäviä demonstraatioita on kartoitettu ja selvitetty 18
kpl ja osa niistä on toteutettu.
Hankkeen tuloksena yrityksissä saatiin säästöjä ja niiden tehokkuus ja kilpailukyky paranivat. Yritysten välille kehittyi yhteistyötä ja verkostoja. Teollisuusaluemarkkinoinnin menettelyt kehittyivät ja teollisuusalueille saatiin uusia sijoittuvia yrityksiä. Puu- ja biokaasuselvitysten myötä on saatu alueelle uusia tuote- ja
liiketoiminta-aihioita ja tietoa ja uutta teknologioita ja hyviä uusia käytäntöjä.
Hankkeen budjetti toteutui 92 %:sti. Hankkeen rahoitus toteutui samassa suhteessa suunnitellulla tavalla.
Hankkeessa aloitettua kehitystyötä jatketaan yrityksissä yritysten ja kehitysyhtiöiden kehitystoiminnan
myötä sekä teollisuusalueilla kuntien ja kehitysyhtiöiden yhteistyössä. Kiertotalouden edistäminen teollisuuden piirissä jatkuu Pohjois-Karjalassa juuri alkavassa Circwaste hankkeessa.
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4. Projektin tuloksia
Hankkeen aikana tehtyjen energia- ja materiaaliselvitysten seurauksena toiminta yrityksissä on tehostunut,
on saatu kustannussäästöjä ja yritysten kilpailukyky on parantunut. Yritykset ovat saaneet kokemusta materiaalitehokkuuskatselmuksista, joita on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen malli Y –hankkeen
elinkaariklinikoissa. Materiaalitehokkuuskatselmukset ovat nostaneet esille ongelmia sekä kehitysmahdollisuuksia joita on lähdetty viemään eteenpäin. Hankkeen aikana materiaali- ja energiaselvitysten innoittamana eräs yritys korvasi tuotteen muoviosat luonnonkuitukomposiitilla.
Elinkaariselvitysten ja klinikoiden avulla yritykset ovat saaneet lisätietoa tuotteidensa ympäristövaikutuksista ja hiilijalanjäljestä ja sitä myöten tietoisuus niistä on lisääntynyt. Yritysten päätöksenteossa huomioidaan vähähiilisyys ja resurssiviisaus ja yritysten ympäristötietoisuus ja -vastuullisuus on kasvanut.
Uusia, vähähiilisiä, energia ja materiaalitehokkaita teknologioita on otettu käyttöön. Hankkeen toimenpiteiden ja tehtyjen selvitysten myötä on tehty investointeja joiden vaikutuksesta uusiutuvan energian käyttö on
lisääntynyt ja öljyn kulutus on pienentynyt. Lisäksi on kartoitettu ja selvitetty kehityskohteita joiden öljynsäästöpotentiaali on merkittävä. Useilla yrityksillä on herännyt kiinnostus lämmitys öljyn korvaamiseen biopolttoaineilla ja aurinkoenergialla. On pystytty osoittamaan potentiaalisia hukkaenergian hyödyntämismahdollisuuksia tuottaja/käyttäjä yritysverkostossa.
Tuotekehityshankkeita ja uusia tuotteita on syntymässä uusiutuvan energian ja ympäristöliiketoiminnan
alueille. Uusia teknologioita on otettu käyttöön tai niitä valmistellaan ja osaaminen kehittyy yrityksissä. Uusia mahdollisia liiketoiminta-alueita ja tuotteita on kehittymässä biokaasun, luomuohramyllyn, biotuotteistamon muodossa alueelle.
Kunnallisten toimijoiden rooli yhteistyön edistäjänä ja toiminnan mahdollistajana on tiedostettu. On ymmärretty että alueellisen kehittämisen voima on keskittämisessä ja yhteistyössä ja vahvassa visiossa. Uusia
verkostoja ja miniklustereita syntyy ja yritysten välinen yhteistoiminta kehittyy.
Hankkeen lähtökohta, teollisten symbioosien muodostaminen yritysten sivuvirtoja hyödyntämällä maaseutuvaltaisella alueella jossa yritykset ovat pieniä, etäisyydet suuria ja neitseellinen raaka-aine on halpaa, on
ollut erityisen haastava.
Hankkeen aikana tehtiin toimialoittain tai alueellisesti fokusoituja toimenpiteitä. Puuselvityksessä kartoitettiin maakunnan PK-yritysten sivuvirtoja ja pyrittiin löytämään useamman toimijan samankaltaisille sivuvirroille soveltuvia maakuntaan sopivia, kannattavia jatkojalostusmuotoja ja uutta liiketoimintaa. Joensuuhun
rakentuvalle Green Park yrityspuistolle taas on haettu eri tapoja hyödyntää sisäistä integraatiota energian
hyödyntämisen kautta. Lisäksi alueelle on samalla pyritty hakemaan sopivia rajapintoja olemassa olevan
kaupunki infran kanssa. Maakunnan suurin yksittäinen hyödynnettävä kohde on Stora Enson Enocell-sellutehdas, missä sivuvirtojen volyymit mahdollistavat uuden liiketoiminnan synnyn.

Lieksassa 30.3.2017
Projektitiimi:
Pekka Horttanainen, Niina Huikuri, Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy PIKES
Marita Valkonen, Katariina Eskelinen, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy, KETI
Juha-Pekka Luukkainen, Joensuun Tiedepuisto Oy
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LIITTEET
Hankkeen tuloksena ovat syntyneet mm. seuraavat raportit.
Teollisten symbioosien tunnistaminen. Kevennetty materiaalikatselmus PK sektorin yritysten toiminnan arviointityökaluna. Apila Group Oy, Mervi Matilainen, 2017
Teolliset Symbioosit Fasilitointi. FISS työpajoissa kartoitettujen sivuvirtojen hyödyntämisen arviointiraportti.
Apila Group Oy, Mervi Matilainen, 2015.
Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvitys. Forbicon Oy Martti Kettunen 2017
Pohjois-Karjalan puuteollisuuden sivuvirtaselvitys. Petteri Ryhänen, Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, 2017
Tekstiilikuitujen hyödyntäminen kertamuovipohjaisissa tuotteissa, Heikki Koivurova, Total Design Oy 2017
Valtimon Energiatase, Keskisuomen energiatoimisto, 2016
Valtimon lämpökeskuksen uusinta ja CHP, Keskisuomen energiatoimisto, 2016
Lehmon teollisuusalueen energiatarkastelu, LCA Consulting, 2016
Lieksan biokaasulaitoksen esiselvitys, Metener Oy 2016
Biotalous ja teolliset symbioosit – Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hankkeen opintomatka Frankfurtin ympäristöön, matkaraportti 2015
Kierrätysmateriaalien jalostusketjut – Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hankkeen opintomatka saksaan ja
hollantiin 2016, matkaraportti 2016

Kauppatori 1
FI-75500 Nurmes

+358 40 104 5930
Y-tunnus: 2042869-6

pikes@pikes.fi

www.pikes.fi
www.facebook.com/PikesOy

28.3.2017

POHJOIS-KARJALAN TEOLLISET SYMBIOOSIT
OSATOTEUTTAJAN RAPORTTI
Hankkeen toteutusaika 1.10.2014 – 31.3.2017
Rahoitus: EAKR, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Päätoteuttaja PIKES Oy, osatoteutukset KETI Oy ja Joensuun Tiedepuisto Oy
Marita Valkonen, yritysasiantuntija 1.2.2015-31.1.2017, KETI
Katariina Eskelinen, yritysasiantuntija 1.1.-31.3.2017, KETI
Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit –hanke käynnistyi KETI Oy:n osalta vuoden 2015 helmikuun
alusta. Ohjelman hallinnoinnista vastasi Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy, ja KETI toimi vastuullisena osatoteuttajana Keski-Karjalan alueella.
Hankkeen tavoitteena oli synnyttää uutta liiketoimintaa, parantaa alueen yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä resurssitehokkuuden avulla sekä edistää uusiutuvan energian hyödyntämistä alueen yrityksissä. Hankkeen kohderyhmänä olivat Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen
yritykset. Sivuvirtojen hyödyntämisessä kohderyhminä olivat myös uutta liiketoimintaa suunnittelevat yritykset, jotka voivat hyödyntää toisten yritysten sivuvirtoja. Välillisinä kohderyhminä olivat
alueen palvelualan yritykset, rakennus-, LVIS- ja kiinteistöhuoltoalan yritykset sekä logistiikkayritykset.
Hankkeessa selvitettiin yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehostamiseksi, kartoitettiin vapaita resursseja ja edistettiin niiden hyödyntämistä, toteutettiin materiaalitehokkuuskatselmuksia, edistettiin yritysverkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien (teolliset symbioosit) syntymistä, kehitettiin teollisuusalueita sekä uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä tuotannon sivuvirtoja ja bioraaka-aineita hyödyntämällä (pilotit ja demonstraatiot). Lisäksi tehtiin opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille.
Keski-Karjalan alueella hankkeessa kontaktoitiin 62 yritystä, joilta kartoitettiin keskeisiä energiaja materiaalivirtoja sekä kehitystarpeita resurssitehokkuuden näkökulmasta. Hankkeen aikana 32
alueen yritystä osallistui hankkeen toimenpiteisiin. Lisäksi hankkeen toimenpiteisiin on osallistunut alueen kuntien ja maakunnan oppilaitosten sekä järjestötahojen edustajia mm. seuraavista
organisaatioista: Pohjois-Karjalan Kauppakamari ry, Karelia amk, LUKE, Itä-Suomen Yliopisto, Honkalampi-säätiö. Kaiken kaikkiaan KETIn toteuttamiin hankkeen toimenpiteisiin osallistui toimijoita
48 eri taholta.
Kiteellä toteutettiin resurssitehokkuustyöpaja, jossa tunnistettuja synergia-aihioita työstettiin
hankkeen aikana eteenpäin. Rääkkylän laboratorio on yksi keskeisimmistä työpajassa esille nousseista vapaista resursseista, johon pyrittiin löytämään uutta toimintaa erillisen biotuotteistamon
esiselvityksen avulla. Puhoksessa järjestettiin työpaja alueen kehittämiseksi ja sähköisten esittelymateriaalien laatimista varten yhteistyössä Niirala – Portti Itään ja Länteen –hankkeen kanssa.
Hankkeen lopulla toteutettiin Puhoksessa toinen työpaja Poistotekstiilit hyötykäyttöön –otsikolla.

Työpajassa kartoitettiin maakunnallisia toimijoita poistotekstiilien maakunnalliseen keräys-, lajittelu-, jatkoprosessointi- ja hyödyntämisarvoverkkoon, tuoden osallistujille tietoa mm. valtakunnallisesta Telaketju – Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisverkostosta.
Lisäksi Keski-Karjalassa hankkeessa toteutettiin materiaalitehokkuuskatselmus kolmessa tuotannollisessa yrityksessä ja LCA-selvitys soittimelle, edistettiin Puhoksen puuelementtitehtaan toteutettavuusselvitystä sekä teetettiin alustava markkinointiselvitys Rääkkylän entisen sienikeskuksen
kehittämiseksi. Lisäksi toteutettiin selvitykset puutuhkan vientimahdollisuuksista lannoitekäyttöön Eurooppaan sekä tekstiilikuitujen hyödyntämismahdollisuuksista kertamuovipohjaisissa tuotteissa. Alueella kartoitettiin myös vaihtoehtoja puupölyn hyötykäytölle, etsittiin uutta ratkaisua
betoniautojen pesuvesien käsittelemiseksi sekä edistettiin puutuotteen muoviosien korvaamista
luonnonkuitukomposiitilla (pilotointi yrityksen toimesta). Keskikarjalaiset yritykset huomioitiin lisäksi hankkeessa toteutetussa Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvityksessä.
Hankkeen opintomatkat toteutettiin yhteistyössä muiden toteuttajien kanssa. Kotimaan opintomatkoja järjestettiin Jyväskylän Puu- ja bioenergiamessuille 2015, tutustumismatka teollisten
symbioosien Sybimar Oy:n ja Honkajoki Oy:n toimintaan keväällä 2016 sekä opintomatka ekoteollisten alueiden toimintaan Ämmässuolle ja Lahden Kujalaan syksyllä 2016. Hankkeessa järjestettiin
ulkomaan opintomatkat Saksaan ja Hollantiin 2015 ja 2016. Ulkomaan opintomatkoille osallistui
11 yritysedustajaa 5 yrityksestä Keski-Karjalan alueelta.

Länsikatu 15
80110 Joensuu
info@apilagroup.fi

TEOLLISTEN SYNERGIOIDEN TUNNISTAMINEN
KEVENNETTY MATERIAALIKATSELMUS PK-SEKTORIN ARVIOINTITYÖKALUNA

YHTEENVETO
Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit –hankkeessa selvitettiin kevyen materiaalikatselmoinnin avulla PK-sektorin
erilaisten toimijoiden materiaalien ja raaka-aineiden käyttöä sekä sivuvirtoja. Tavoitteena oli arvioida jätelain
(646/2011) 8§:n etusijajärjestyksen mukaisesti mahdollisuuksia i) vähentää ensisijaisesti syntyvän jätteen
määrää ja haitallisuutta, ja ii) toissijaisesti uudelleenkäyttää tai kierrättää materiaaleja teollisten symbioosien
tunnistamisen kautta.
Työ toteutettiin haastattelemalla toimijoita sekä keräämällä numeerista tietoa materiaalivirroista.
Yksinkertaisen materiaalitaseen ja flow-diagrammin avulla pystyttiin havainnollistamaan erilaisten
materiaalivirtojen merkitys kokonaisuuden kannalta. Toimijoiden itse esille tuomiin haasteisiin annettiin
asiantuntijakommentit ja toimintaehdotuksia. Varsinaisten käytännön toimien osalta vastuu jäi toimijoille
itselleen. Työ toteutettiin viidelle yritykselle, joista kaksi sijaitsi Pielisen-Karjalan (PIKES) ja kolme Keski-Karjalan
(KETI) alueella.
Tässä yhteenvedossa on esitelty katselmointien kohteena olleet toimijat sekä tärkeimmät havainnot. Koska
toimijat sijoittuivat maantieteellisesti eri puolille Pohjois-Karjalaa, ja heidän toimialansa olivat vaihtelevia,
tulosten perusteella ei voitu luoda kaikkia yrityksiä hyödyttäviä, merkittäviä uusia symbiooseja. Tuloksia voidaan
kuitenkin hyödyntää toimijoiden lähialueilla muiden Teolliset symbioosit –hankekokonaisuudessa kerättyjen
tietojen avulla. Lisäksi erilaiset tunnistetut haasteet ja ongelmat ovat yleistettävissä kansallisesti, jolloin
rinnakkaisissa Teolliset symbioosit –hankkeissa voidaan lähestyä saatujen pohjatietojen perusteella myös muita
vastaavien alojen toimijoita.

YRITYSTEN ESITTELY
Tarkasteluun valittiin yrityksiä lähtökohtaisesti yritysten oman kiinnostuksen perusteella. Pääosa toiminnoista
liittyi kuitenkin suoraan tai löyhästi elintarvikkeisiin: alkutuotannosta jalostamisen kautta biokaasun ja
lannoitevalmisteiden tuotantoon. Neljän yrityksen välillä voitiin täten havaita tiettyä synergiapotentiaalia.
Viides, rakennusalan yritys tarkasteltiin erillisenä, mutta kohteena mielenkiintoisena tapauksena.
Elintarvikkeisiin liittyvien yritysten symbioosisuhdetta voidaan lähtötilanteessa kuvata seuraavasti:

Lannoitevalmistetuotanto

Kasvatusalusta
valmistus

Elintarvikkeiden
alkutuotanto

Biojätteen
kaasutus

Elintarvikkeiden
jalostus
Sivu 2

KOHTEIDEN YLEISKUVAUKSET
YLEISKUVAUKSET

YRITYS 1

Kasvatusalustojen valmistus
Elintarvikkeiden alkutuotanto, kasvihuonetyyppinen viljely

Kuvaus

Yritys valmistaa idätettyjä/esikasvatettuja orgaanisia puupohjaisia kasvatusalustoja, jotka
hyödynnetään luomuelintarvikkeiden kasvatuksessa tarkasti hallituissa olosuhteissa.
Tuotantomäärät: kasvualustat 140 tonnia/v, elintarvikkeet 70 tonnia/v.

Raaka-aineet




Puu
Vilja

Sivuvirrat






Pilalle menneet kasvualustat
Käytetyt kasvualustat
Hylkymuovi (likainen)
Oman elintarviketuotannon hukka

Haasteet




PE-kalvojäte, käytetyt kasvualustat.
Sivuvirtojen tehokkaampi kierrätys ja rahaksi muuttamisen mahdollisuudet.

YRITYS 2

Elintarvikkeiden alkutuotanto, kasvihuoneviljely

Kuvaus

Yritys viljelee yhtä vihanneslaatua kasvihuoneissa hallituissa olosuhteissa, tarkoilla kasteluja ravinneliuosannoksilla kivivillakasvualustoilla. Tuotanto tapahtuu luonnonvalolla, joten
tuotantoa on vain kevät-syksy –kaudella. Tuotantomäärä: 234 tonnia/v.

Raaka-aineet





Kasvualustat ja –kuutiot, turve
Ravinneliuos (N, P, K, Ca, Mg, S)
Vesi

Sivuvirrat





Kasvusto ja juuristo
Ylimääräravinteet
Kasvualustat

Haasteet






Kasvimassa
Muovinaru
Pakkausmateriaalit, kertalavajäte
Laajentamisen mahdollisuudet ja ravinneliuoksen käytön mallintaminen

YRITYS 3

Elintarvikkeiden jalostus, valmisruokatuotanto

Kuvaus

Elintarvikealan yritys valmistaa perinteistä kotiruokaa käsityönä tavanomaisilla
suurkeittiölaitteilla ja menetelmillä. Tuotantomäärä (7 osa-aluetta): 400 tonnia/v.

Raaka-aineet







Tuore-elintarvikkeet
Kuiva-aineet ja säilykkeet
Pakasteet
Maitotuotteet, kananmunat, juustot ja rasvat
Liha

Sivuvirrat






ylituotannon materiaalihukka, tuotevarastohävikki
biojäte, lihajäte, kasvijäte
paistoöljyjäte
nestemäiset jätteet kuten säilykeliemet ja pilalle menneet maitotuotteet

Haasteet



Ylituotannon materiaalihukka ja varaston vanhentuminen saatava hallintaan.
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YRITYS 4

Lannoitevalmisteiden valmistus, biokaasun tuotanto

Kuvaus

Yritys ottaa vastaan ja käsittelee jätettä. Orgaaninen jäte ja biojäte hyödynnetään
bioenergian tuotannossa. Myös loppusijoituspaikalta kerätään kaatopaikkakaasua. Yrityksen
päätuotteita
ovat
jätteestä
valmistetut
luomulannoitteet.
Myös
ei-luomua.
Tuotantomäärät: biokaasu ja kaatopaikkakaasu 590 tonnia/v, lannoitevalmisteet 17000
tonnia/v.

Raaka-aineet



Pääasiassa orgaaniset jätteet

Sivuvirrat






Ylite
Jätteen seasta poistetut vierasaineet
Metallit
Muovit

Haasteet





Raaka-aineen lajittelu ja biohajoamattomat säilytyspussit
Liika vesi tuotteissa
Poltettavan jätteen määrän vähentäminen

YRITYS 5

Rakennusala

Kuvaus

Yritys valmistaa valmiselementtejä omakoti- ja rivitaloasuntoihin ympäri Suomen.

Raaka-aineet

Elementtituotanto:






Puutavara; lankut, laudat, liimapuu
Eristelevyt, kipsilevyt
Ulkoverhouslaudat
Muovit ja eristeet
Pienmetalli

Sivuvirrat






Rakennustarvikkeet (ulkoverhouslauta)
Jätepuu ja puru
Poltettava jäte (muovi, pahvi, pakkausmateriaalit)
Levyjäte

Haasteet




Levyjäte; kipsi- ja kuitulevy
Pakkausjäte; kuormalavat, villamuovit.
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MATERIAALITEHOKKUUSTARKASTELU

1. Kasvatusalustojen valmistus
Elintarvikealan yrityksen 1 liiketoiminta koostui kahdesta itsenäisestä osa-alueesta, kasvualustojen valmistus ja
elintarvikkeiden alkutuotanto. Toimintojen ollessa tiiviisti yhteydessä toisiinsa, materiaalivirtoja tarkasteltiin
yhteisessä flow-diagrammissa (kuva 1).

Kuva 1. Kasvualustojen valmistuksen ja elintarvikkeiden alkutuotannon materiaalivirrat (2014).
Kuvaajasta havaitaan, että toimijan ilmoittama kasvualustasivuvirtoihin liittyvä haaste on todellinen: jätteen
määrä on kolminkertainen tuotantoon verrattuna. Materiaalin käyttö ja/tai hävittäminen jätteenä on yritykselle
merkittävä kustannuserä. Jätteen osalta haasteita luo myös se, ettei kyseiselle materiaalille ole olemassa
soveltuvaa kierrätysmenetelmää. Myöskään sen hyödyntäminen energiana ei hyvästä lämpöarvosta huolimatta
ole kannattavaa materiaalin jäte-statuksesta johtuen. Hyödyntämisen mahdollistamiseksi ensisijainen
toimenpide olisi materiaalin luokittelu prosessin oleellisena osana muodostuvaksi sivutuotteeksi.
Haastatteluissa ja asiantuntija-arvioinnissa tuli esille muutamia potentiaalisia, mutta tutkimusta vaativia
hyödyntämismahdollisuuksia. Materiaalia voitaisiin todennäköisesti hyödyntää yhdistelmämateriaaleissa
esimerkiksi PE-muoviin yhdistämällä. Ratkaisuna tämä mahdollistaisi myös yrityksen oman, likaisen PE-muovin
samanaikaisen hyödyntämisen. Hyödyntämistoimi vaatisi jonkin verran testiajoja. Paikallisilla asiantuntijoilla on
tutkimukseen vaadittavaa osaamista ja kokemusta runsaasti. Ratkaisu voisi edistää myös muiden alueellisten
muovisivuvirtojen käyttöä ja symbioosien sekä uuden liiketoiminnan muodostumista.
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2. Elintarvikkeiden alkutuotanto
Elintarvikealan alkutuotannon yrityksen 2 materiaalivirrat on esitetty kuvassa 2. Materiaaleista on jätetty pois
suurin osa vuosittain käytettävästä vedestä, jonka määrä 5000 tonnia/v on moninkertainen muihin verrattuna,
ja josta pääosa, 4800 tonnia/v höyrystyy kasvihuoneolosuhteissa. Tämä puhdas vesi tiivistyy ja poistuu
luonnonvesiin kasvihuoneiden ulkopuolella.

Kuva 2. Elintarvikkeiden kasvihuonetuotannon materiaalivirrat (2014). Määrät kilogrammoina.

Kuvaajasta nähdään, että hedelmän tuotannon tärkeimmät raaka-aineet ovat ilmassa luonnostaan olevaa
hiilidioksidi, vesi ja valo, jolloin yhteyttäminen pääsee tapahtumaan. Tuotantoon suhteutettuna sivuvirtojen
määrä on melko suuri, noin neljännes, ja tästä pääosa on kasvin hyödyntämättömiä osia. Myös ylimääräisiä
ravinteita poistuu kasvualustojen ja niitä huuhtovan veden mukana.
Tuotannon tehostaminen tapahtuu laajentamalla, eli lisäämällä kasvihuonepinta-alaa. Tuotannon ja sivuvirtojen
määrät kasvavat samassa suhteessa. Tällöin tulee entistä tärkeämmäksi kasvijätteen hyödyntämisvaihtoehtojen
kartoittaminen. Katselmoinnissa ehdotettiin ratkaisuna seuraavia: kasvijätteen kuivaus, murskaus ja
hyödyntäminen maanparannusaineena tai kompostointi tai biokaasutus.
Kasvijäte sisältää hedelmien lailla pääasiassa vettä. Mikäli kasvimassa kuivataan, sen vuotuinen määrä olisi
nykyisellä tuotantomäärällä noin 7 tonnia/v. Kuivaaminen on kuitenkin energiaa vaativa toimenpide.
Kompostoinnissa ongelmaa voivat aiheuttaa pidemmät kasvikuidut, joiden hajoaminen on hitaampaa. Biokaasutus
olisi mahdollista läheisellä biokaasulaitoksella, mutta tällöin käsittelyn kustannus määräytyy kuljetuksen ja
porttimaksujen perusteella.
Kaavion ulkopuolelle on jätetty muovinaru, jolla kasvit tuetaan kasvihuoneissa. Yritys on todennut narun olevan
heille ongelmallinen, ja haittaavan erityisesti kasvin hyödyntämättömien osien käyttöä. Tältä osin Suomessa on
menossa kehitystyötä. Tässä katselmoinnissa narulle esitettiin vaihtoehdoksi (bio)hajoavan paperinarun käyttöä.
Paperinaru olisi mahdollista kompostoida kasvijätteen mukana. Käyttöä ja narun kestävyyttä olisi kuitenkin
testattava kasvihuoneolosuhteissa. Narun vaihtaminen on myös kustannustekijä.
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3. Elintarvikkeiden jalostus
Elintarvikealan yritys 3 valmistaa eri lähteistä saatavista raaka-aineista kotiruokaa suurtalouskeittiössä.
Vuositason tarkastelun osalta on esitetty materiaalivirrat kuvassa 3.

Kuva 3. Elintarvikkeiden jalostuksen materiaalivirrat (2014). Määrät kilogrammoina.

Kuvaajasta nähdään, että hävikin ja sivuvirtojen osuus on noin neljäsosa tuotannon määrästä. Merkittävä osuus
hävikkiä syntyy ruoan normaalin kypsymisen aikana tapahtuvasta veden höyrystymisestä, jolloin raaka-aineina
käytettyjen materiaalien yhteenlaskettu paino laskee. Tunnistettujen sivuvirtojen osuus ei ole tuotantoon nähden
merkittävä, ja näistä ainoastaan varastohävikki on sivuvirta, jonka määrään yritys voi suoraan vaikuttaa.
Merkittävin havainto kohteella oli tuntemattoman materiaalivirran osuus, 45 tonnia vuodessa. Osa tästä selittyy
varastoylijäämällä: vasemmassa laidassa on esitetty vuoden aikana hankitut raaka-aineet, mutta raakaainevarastossa on aina myös pitempään säilyviä tuotteita (jauhot, pastat, jyvät, säilykkeet). Toisaalta
tuntematon pitää sisällään myös ruokien valmistuksessa käytetyn lisätyn veden, jonka kokonaismäärää ei pystytty
arvioimaan tässä katselmoinnissa.
Katselmoinnin aikana tehdyssä haastattelussa havaittiin, että varaston hallinnasta johtuen osa raaka-aineista
ehtii vanhentua ennen käyttöä. Myös tällaiset pakkauksissaan olevat tuotteet ja viemäreihin kaadettavat
nestemäiset tuotteet jäävät kirjaamatta sivuvirtojen seurantaan, ja ne kuuluvat täten tuntemattoman
materiaalivirran osuuteen.
Katselmoinnin tuloksena esitettiin parannustoimenpiteinä raaka-aineiden tilausten ja varastoinnin tehokkaampaa
hallintaa sekä käyttömäärien ennakointia. Myös henkilötyön vaikutuksiin ja reseptien tarkkuuteen oli
suositeltavaa kiinnittää huomiota. Synergiamahdollisuus oli nähtävissä biojätteiden kierrätyksen osalta, mutta
parhaat mahdollisuudet symbiooseihin toimijalla olisi paikallisen elintarviketuotannon kanssa, lisäämällä
erilaisten paikallisten vihannesten ja lihatuotteiden käyttöä oman tuotantonsa osana.
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4. Lannoitevalmisteiden valmistus
Yritys 4 ottaa vastaan jätteitä, pääasiassa orgaanisia jätteitä, ja tuottaa niistä lannoitevalmisteita.
Oheistuotteena saadaan biokaasua. Yrityksen vuotuiset materiaalivirrat on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Lannoitevalmisteiden valmistuksen ja biokaasutuotannon materiaalidiagrammi (2014). Määrät tonneina.

Kuvasta nähdään, että kiinteiden sivuvirtojen määrä on hyvin pieni koko tuotantoon nähden. Toisaalta
sivuvirtoihin lasketaan haihtuva vesi, joka voisi olla mahdollista hyödyntää laitoksen ottaman vesijohtoveden
tilalta. Laitoksen tietojen mukaan tämä kaasusta kondensoitumalla erottuva vesi päätyy kaivoon ja suoraan
metsäojaan. Analyyseillä on osoitettu, että kondenssivesi on puhdasta, ja kelpaisi esim. huuhteluvedeksi.
Yrityksen suunnitelmissa on lannoitevalmisteiden konsentrointi, mikä tarkoittaa ylimääräisen veden erottelua
tuotteista. Myös tämän veden käyttöä on jatkossa tarkasteltava sen kierrätysmahdollisuuksien varmistamiseksi.
Yrityksen ongelmana oleva ylite sisältää laadultaan vääriä jätepusseja, jotka aiheuttavat sen, ettei ylitettä voi
hyödyntää. Katselmoinnissa pohdittiin keinoja, kuinka kotitaloudet saataisiin käyttämään oikeanlaisia
biojätekeräimiä. Ylitteen määrä on tuotantoon nähden pienehkö, mutta totaalimäärä 266 tonnia on sellaisenaan
tarkasteltuna suuri.
Yrityksellä on selkeitä symbioosimahdollisuuksia alueen runsaan peltoviljelyn ja elintarvikkeiden alkutuotannon
osalta; yritys voi sekä myydä lannoitevalmisteita että ottaa vastaan kasviperäisiä jätteitä. Yrityksen tavoitteena
onkin toiminnan laajentaminen lähivuosina.
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5. Rakentaminen
Rakennusyrityksen materiaaleja tarkasteltiin yhden omakotitalopaketin elementtien toimituksen osalta.
Materiaalivirrat on esitetty kuvassa 5. Elementtitoimitus tässä käsittää tehtaalla kootut elementit, sisältäen
puutavaran, levymateriaalit, muovikalvot sekä eristeet, lisäksi verhouslauta. Pienmetallit ja toimitukseen
kuuluvat muut elementit (esim. ikkunat, ovet, katot) on jätetty pois materiaalitaseesta, jotta tehtaan oman
toiminnan tehokkuus erottuu selvemmin. Myös pakkausjäte on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.

Kuva 5. Omakotitalon elementtitoimituksen materiaalitase.

Taseesta nähdään, että toimintojen teollistamisella voidaan päästä tilanteeseen, jossa rakennusjätteen määrä
on vähäinen, vain noin 5 % hankintaan nähden. Puutavaran automatisoitu sahaus ja käsittely mahdollistavat
hukkapuun hyödyntämisen tai hylkäämisen pituuden mukaan, ja hylkypuu voidaan suoraan ohjata hyötykäyttöön
joko polttopuuna (40—70 cm kappaleet) tai energiakäyttöön puruna (alle 40 cm kappaleet). Muovi- ja eristejäte
ovat luonnollinen hylkyerä, jonka muodostumista ei voida välttää. Levytavaran hylky on myös todettu
välttämättömäksi, mutta haastattelujen perusteella tuotannossa voisi olla mahdollista hyödyntää paremmin
mitoitettua tuotetta.
Yrityksen haasteena olleille kuormalavoille, jotka eivät ole kierrätyskelpoisia (tavanomaista suurempi koko ja
kevyempi rakenne) saattaa olla mahdollista löytää uusiokäyttöä esim. paikallisilta puutarhoilta, jotka voisivat
hyödyntää niitä kasvatusalustojen kehikkoina tai jopa trendikkäinä viherseinärakenteina.
Toisena haasteena esitetyt puru ja kipsijätteet olisi nykyisillä tekniikoilla mahdollista hyödyntää
komposiittituotannossa. Alueella ei ole suoraan soveltuvaa laitosta, joka voisi ottaa materiaaleja vastaan tässä
tarkoituksessa, mutta muualla Pohjois-Karjalan alueella, Kontiolahdella on komposiittituotantoa. Toisaalta EteläKarjalassa on uusi voimakkaasti kasvava yritys, joka markkinoi komposiittimateriaalituotannon ohella laitteistoja
sivuvirtojen hyödyntämiseksi komposiittivalmistuksessa. Tähän tarvitaan kuitenkin laajempi toimijoiden
verkosto, jotta käyttöaste laitteistolle saataisi riittäväksi kattamaan investointikustannukset.
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SYNERGIATARKASTELU
Lähtökohtaiset, teoreettiset neljän yrityksen synergiamahdollisuudet esitettiin kaaviona seuraavasti:
5

Lannoitevalmistetuotanto

Kasvualusta
valmistus

4

3

7

Elintarvik
-keiden
jalostus

Yhdistelmämateriaalit
1

6

Biojätteen
kaasutus

8

Elintarvikkeiden
alkutuotanto

2

Rakennusteollisuus

1. Yrityksen 1 kasvatusalustat eivät sovellu kuin tietyn elintarvikkeen alkutuotantoon, ja niitä ei voida
hyödyntää yrityksen 2 kasvatuksessa, joten synergiamahdollisuutta ei ole.
2. Elintarvikkeiden alkutuotannon (yritykset 1 ja 2) tuotteet soveltuvat kumpikin yrityksen 3 tuotantoon
raaka-aineena. Haasteena on yritysten toimintojen välinen etäisyys, noin 180 km. Yritysten välinen
yhteistyö on mahdollista, mikäli logistiset yksityiskohdat saadaan sovittua ja tuotteita toimitettua
suoraan tai paikallisen vihannestukun kautta. Tuotteiden hyödyntäminen lisäisi yrityksen 3 tuotannon
kotimaisuusastetta.
3. Yrityksen 3 elintarvikejätteiden toimitus biokaasun tuotantoon yritykselle 4 on mahdollista, mutta
riippuvaista logistiikan järjestelyistä; etäisyys 180 km. On kuitenkin huomioitava, että jo nykyinen
jätteiden hallintajärjestelmä saattaa mahdollistaa biojätteen hyödyntämisen, ja toimijan ja kohteen
vaihtaminen ei välttämättä alenna jätteiden hävittämisen kustannuksia. Yrityksen 3 kannalta tehokkainta
on pyrkiä vähentämään syntyvän biojätteen määrää (mahdollisuuksia esitelty aiemmin).
4. Biokaasun tuotannon oheistuotteena muodostuu lannoitevalmisteita. Sisäinen synergia.
5. Yrityksen 4 lannoitevalmisteiden hyödyntäminen kasvualustoissa niiden idättämisen ja/tai
esikasvatuksen aikana olisi mahdollista, mikäli kasvualustat olisivat tavanomaisten vihannesten
valmistukseen soveltuvia. Tässä tarkastelussa mukana olleet yrityksen 1 kasvualustat olivat
tuoterajattuja, ja niissä ei voida hyödyntää yrityksen 4 lannoitevalmisteita.
6. Yrityksen 4 lannoitevalmisteiden hyödyntäminen kasvihuonekasvatuksessa yrityksen 2 toimesta saattaisi
olla mahdollista, mikäli lannoitevalmisteiden koostumus on tarkasti hallinnassa ja tunnettu.
Kasvihuonekasvatuksen tyypillinen piirre on, että ravinneliuosten pitoisuudet ovat tarkkaan hallittuja, ja
poikkeamia ei saa esiintyä tuotannon laadun takaamiseksi. On epätodennäköistä, että yritysten 4 ja 2
välille voi syntyä tältä osin synergiaa.
7. Sen sijaan elintarvikkeiden alkutuotannon osalta sekä yrityksen 1 että 2 elintarvikkeiden hukka ja muu
kasvipohjainen jäte soveltuu biokaasun tuotantoon. On kuitenkin pohdittava ensisijaisesti muita
käyttömahdollisuuksia, joissa jätteille voitaisiin mahdollisesti luoda positiivista arvoa sen sijaan, että
niiden hävittämisestä biokaasutuksella maksetaan porttimaksua.
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8. Mikäli kasvualustajätteestä voidaan valmistaa PE-muovin kanssa yhdistelmämateriaalia, siinä voidaan
mahdollisesti hyödyntää myös rakennusteollisuudessa ylijäävää muovijätettä sekä kipsilevyä ja purua.
Vastaavasti yhdistelmämateriaali voidaan kehittää siten, että yritys 5 voi hyödyntää siitä valmistettuja
tuotteita, esim. säänkestäviä lankkuja, omien tuotteidensa osina. Mikäli yhdistelmämateriaalin valmistus
tapahtuu logistisesti järkevällä etäisyydellä kumpaankin toimijaan nähden, synergiapotentiaalia on
olemassa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkitun, joskin maantieteellisesti hajanaisen yritysryhmän sisällä voitiin
nähdä neljä selkeää synergiamahdollisuutta, joiden kautta voidaan tehostaa taloudellisesti yritysten toimintaa.
Kaksi synergioista liittyy elintarvike-tuotteiden hyödyntämiseen raaka-aineena paikallisesti, ja kaksi muuta
uuden materiaalin valmistukseen sivuvirroista.
Uuden materiaalin valmistus vaatii kuitenkin tutkimusta ja tuotekehitystä, mutta sen osalta voidaan luoda myös
alueellinen, laajempi symbioosiverkosto, johon on olemassa olevaa paikallista osaamista. Elintarvikejätteiden
hyödyntäminen biokaasun tuotannossa yhdistää neljä yritystä viidestä, mutta toiminto tuottaa taloudellista etua
todennäköisesti vain yhdelle toimijalle, muiden tilanteiden säilyessä ennallaan.

MENETELMÄTARKASTELU

Kevyet materiaalikatselmoinnit avasivat yritysten materiaalivirtoja tehokkaalla ja yksinkertaisella menetelmällä.
Saatujen numeeristen tietojen perusteella on mahdollista arvioida jätteiden määriä myös uusien
liiketoimintamahdollisuuksien ja niiden tuotannon laajuutta arvioitaessa.
Yritysten näkökulmasta materiaalikatselmoinnit antoivat todenmukaisen, toisten osalta myös yllättävän ja
raadollisen kuvan oman yrityksen tilanteesta. Toisaalta katselmointien avulla voitiin myös havaita, jos yrityksen
toiminta oli tehokasta.
Tietojen avulla yritykset voivat herätä tehostamaan materiaalien käyttöä ja etenkin niiden käytön seurantaa.
Yksittäisten yritysten saamia etuja materiaalikatselmoinnista voidaan luetella seuraavasti:







Yrityksen raaka-ainehallinnan puutteet, kuten tilausten ja varaston hallinta sekä seuranta, tulivat esille;
Yrityksen toiminnan inhimillisten virheiden vaikutus ja merkitys selventyi, esim. raaka-aineiden käytön
tarkkuus, jätteiden lajittelu, varaston hallinta ja tuotetoimitukset;
Materiaalien tehokkaan käytön vaikutus yrityksen liiketoimintaan avautui paremmin, esim. raakaaineylimäärien ja hukan merkitys taloudellisesti, niiden osuus raaka-aineiden hankintahinnoista;
Lajittelun ja kierrätyksen tehostamisen vaikutuksen kustannuksiin, eli jätehuollon tehostamisen
säästöpotentiaalin pystyi havainnoimaan paremmin;
Korjaustoimenpiteiden tarpeet ja tehostamisen mahdollisuudet on mahdollista arvioida; sekä
Syvempien tarkastelujen (esim. Motivan materiaalikatselmus) tarve nousi esille.
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1. Johdanto
Keväällä järjestetyissä Teolliset symbioosit -hankkeen työpajoissa syntyi yritysten välille useita mahdollisia symbioosiaihioita. Tämän toimeksiannon
tavoitteena oli tarkastella valikoituja aihioita ulkopuolisen, jätteisiin ja kierrätykseen erikoistuneen asiantuntijaorganisaation näkökulmasta alueellisten
synergioiden ja yhteistyökuvioiden edistämiseksi. Apila Groupin teollisuuden sivuvirtojen, materiaalien ja kemian sekä ympäristöteknologioiden
asiantuntijat kävivät työpajassa esiin tulleet symbioosiaihiot läpi. Tarvittaessa selvitettiin yritysten taustoja ja materiaalivirtoja tarkemmin, paremman
kokonaiskuvan saamiseksi.
Tässä raportissa arvioidaan aihioissa esiintyneiden, alueellisten uusien symbioosien, hyötykäyttömahdollisuuksien ja yhteistyökuvioiden
synergiapotentiaali sekä kuvataan toimenpide-ehdotukset niiden edistämiseksi. Toimenpide-ehdotuksissa huomioidaan myös mahdollinen rajoittava tai
ohjaava lainsäädäntö. Raportti on laadittu yrityskohtaisesti, yritysten nimiä mainitsematta (saatetaan tiedoksi tilaajalle). Puun ja muovien osalta on
esitetty yhteenveto materiaalikohtaisesti.

2. Aihioiden arviointi
2.1 Pielisen-Karjalan työpaja
Taulukko 1. PIKES Teolliset symbioosit työpajan aihioiden tarkastelu.
Yritys
A

NO
1

Materiaali ja kuvaus
PP/PE muovikalvo

Aihio/vastaanottaja

3000 kg
2

Lastu/vanerilevy Pyöreitä Jätehuoltoyritys
kiekkoja kartonkihylsyjen
päistä
5000 kg

Arviointi/potentiaali/toimenpiteet

Vaihtoehto/huomioitavaa

 Onko
Suomen
Uusiomuovin
kierrätyspiste1
arvioinut
tuotteen
kelpoisuuden?

Mikäli kalvon mitat riittävät, voi olla
mahdollista hyödyntää sellaisenaan muissa
tuotteissa. Pakkausmuovien kierrätys myös
Ekokemin kautta,2 lisäselvitys kappaleessa 3.2
Levykappaleet tulevat tehtaalle toimitettujen
muovirullien mukana. Suositeltavaa tarkistaa,
voiko kappaleet palauttaa toimittajalle
hyödynnettäväksi uusissa rullissa.
Muotokappaleet
saattavat
soveltua
sellaisenaan uusiokäyttöön. Suositeltavaa
kontaktoida alueen puutuotealan toimijat,
joilla tuotannossa pientuotteita.3

 Vastaanottaja toimii todennäköisesti
välikätenä ja kierrättää materiaalit
eteenpäin energian tuotantoon.
 Yritykseltä voi pyytää tarjoukseen
selvityksen siitä, mihin materiaali päätyy.
 Jos löytyy todellinen hyötykäyttö-kohde,
jätehuoltoyritykseltä
voi
pyytää
tarjouksen logistiikan osalta.

2

3

Kartonkihylsy

Jätehuoltoyritys

4000 kg
4

5

B

6

PET, PA tai PE
laminaatti
rullan loppu,
5000 kg
PP/PE kalvo
tai laminaatti
5000 kg

Jäteyritys

Auton renkaat

Jätehuoltoyritys

10 000 kpl

7

Fluffi
10 000 kg

 Kartonkien kierrätys on järjestetty
tuottajavastuulainsäädännön nojalla 4
 Tarkistettava, toimittaako vastaanottaja
kierrätyspisteeseen
vai
muuhun
kohteeseen.
 Selvitettävä, toimitetaanko materiaalit
energian tuotantoon vai muovien
kierrätykseen.

 Selvitettävä,
toimittaako
jätehuoltoyritys
renkaat
tuottajavastuun
alaiseen kierrätykseen vai myydäänkö ne
esim.
laitureiden
reunoihin
ja
rengaskeinuihin.
 Kaupallistaminen, tuoteturvallisuus ja
hyväksyntä huomioitava, koska kyseessä
on jäte.

Suomen Kuitukierrätyksen kanssa voi suoraan
sopia keräilyn järjestämisestä (ilmainen).5
Tarkistettava myös, voiko tyhjät hylsyt
toimittaa takaisin muovin toimittajalle
uudelleenkäyttöä varten.
Mikäli materiaali on vielä määrämittaista eikä
silputtua, voinee alumiinin ansiosta sopia
eristystä tarvittaviin kohteisiin. Tällöin
vastaanottaja voisi olla pieni ompelimo, joka
valmistaisi esim. istuintyynyjä ulkokäyttöön
tai suojapeitteitä.
Materiaalikatselmus suositeltavaa toteuttaa.
Suomen Rengaskierrätys ja Kuusakoski Oy
vastaavat renkaiden kierrätyksestä Suomessa.
Kierrätyksen hinta on peritty kuluttajilta
renkaiden myynnin yhteydessä.
Suomen Rengaskierrätyksestä kerrotaan, että
myös autopurkamot kuuluvat Suomessa
järjestelmän piiriin. Kun toimija liittyy
vastaanottopiste-jäseneksi,6
renkaat
noudetaan kohteelta ilmaiseksi. Minimierä
noudolle on noin 200 kpl henkilöauton
renkaita vanteettomina.
Fluffi voi koostua tietyistä muoveista, kumista
ja tekstiileistä.
Käyttömahdollisuudet
riippuvat
fluffin
puhtaudesta. Todennäköisesti hygienisoi-tava
ja
lajiteltava/eroteltava
erityyppiset
materiaalit toisistaan. Materiaalien kemia
(orgaaninen/epäorgaaninen,
luonnonkuitu/polymeeri) selvitettävä, jotta käsittelyä
ja käyttömahdollisuuksia esim. yhdistelmämateriaaleissa voi arvioida.
Esim. Stena Recycling kierrättää fluffia
energian tuotantoon.7

3

C

8

Jäteöljy

9

Fluorivety
3000 l
Typpihappo
3000 l

10

EY:n jätedirektiivin (2008/98/EY) mukaan
jäteöljy
on
ensisijaisesti
uudistettava
perusöljyksi ja palautettava se voiteluainekäyttöön. Jos tähän ei ole teknisiä
mahdollisuuksia, jäteöljyt ja muut öljyjätteet
on hyödynnettävä energiana. Lassila &
Tikanoja Oyj on ympäristöministeriön
sopimuskumppani, joka huolehtii voiteluöljyjätteen keräyksen järjestämisestä ja kerätyn
öljyjätteen toimittamisesta asianmukaisesti
käsiteltäväksi.
Voiteluöljyjäte
otetaan
maksutta vastaan, kun sitä on yli 200 litraa.
Öljyjätteiden pienerien keräämisestä vastaa
kunta.8 Myös Delete Group Oy harjoittaa
jäteöljyjen puhdistamista. STR Tecoil Oy
käsittelee voiteluaineita.9
Mikäli kyseisen toimipaikan jäteöljymäärät
ovat pieniä, on suositeltavaa selvittää
lähialueilla syntyvät muut jäteöljyvirrat ja
yhteiskeräyksen mahdollisuus.
Laimeita vesiliuoksia. Käytetty teräksen
peittauksessa, jolloin sisältävät pinnasta
liuennutta
metallia
ioneina.
Yleensä
peittauksessa käytetään happojen seosta,
joten selvitettävä tarkemmin liuoksen
koostumus, ennen kuin käyttöä voi arvioida.
Määrä on melko vähäinen, joten puhdistus ja
kierrätys takaisin prosessiin ei välttämättä ole
kannattavaa. Käyttö esim. emäksisten
teollisuuden jätevesien neutraloinnissa voi
olla mielenkiintoinen vaihtoehto, etenkin
typpihapolle.

4

11

Ohutlevy jätettä

Metallinkierrätysyritys
Jätehuoltoyritys

10 000 kg

D

 Maanalainen säiliö kapasiteetiksi toiselle
toimijalle?

12

Öljysäiliö 20 ton

13

Murskattu purkupuu

Jäteyritys

1800 tn
14

Kantomurske

Jäteyritys

12 000 tn

E

15

Kiviaines
Betonimurske

Kierrätysyritys
Ympäristöalan
kehitys

20 000 tn

16

Jätepuu
Purkupuu,
risu,
eri
kuormalavoja
9000 tn

 Metallien kierrätys kannattavaa hoitaa
tavanomaisten kanavien kautta.
 Selvitettävä ajantasainen hinta ko.
romumetallille ja kilpailutettava toimijat
parhaan hinnan saamiseksi.
 Aihioiden ohella Stena Recycling ja
Kuusakoski Oy kansallisia toimijoita.

Teollisuusyritys
lajeja,

 Energiaksi jätteenpolttolaitokselle tai
voimalaitokselle
 Toimijan
määriteltävä
puun
laatuluokitus12
 Energiaksi
 Onko vastaanottaja tiedossa?
 Onko seulottua?
 Laatu merkittävä asia.
 Yleinen
jätepuun
luokittelu
A
energiapuu12
 Materiaalin välittäminen sellaisenaan eri
kohteisiin tai omaan käyttöön
 Kiviaineksen koostumus selvitettävä
 Selvitettävä betonimurskeen koostumustiedot (MARA). 13
 Kuormalavojen hyötykäyttö sellaisenaan teollisuudessa on kannattavin
vaihtoehto. Lavojen laatu (EUR, FIN jne)
ja kunto tarkistettava.
 Määriteltävä jätepuun laatuluokitus ja
lajiteltava puut tarpeen mukaan.12

Metalliromun
kierrättäminen
suoraan
vastaanottajalle (esim. hitsaamo, sorvaamo)
on hankalaa, vaikka kyseessä olisi laadultaan
tasainen leikkuujäte. Leikkuujätteen hankala
muoto ja leikkauksessa käytetyt apuaineet
(öljyt) haittaavat kierrätystä.
Raudan ja teräksen osalta on lisäksi täytettävä
End-of-Waste kriteerit,10 jotta materiaalia ei
käsitellä jätteenä.
Huomioitava, että säiliön elinkaari on
keskimäärin 30 vuotta, ja säiliö on
tarkistettava vähintään 5 vuoden välein
(luokittelu ensimmäisessä tarkastuksessa).
Tukesin ohjeistus olemassa.11
Purkupuun puhtaus vaikuttaa kierrätysmahdollisuuksiin. Onko puussa laastia, liimaa
tms. ja onko se puhdasta kuivaa vai
kyllästettyä. Kpl 3.1
Kohteeksi soveltuvat yleensä suuremmat
voimalaitokset.
Murskeen
laatu
varmistettava, ettei sisällä kiviä tai multaa. Kpl
3.1

Tehostettava myös alueellista mainontaa ja
markkinointia. Käyttö maarakentamisessa
vaatii ilmoituksen ympäristöviranomaisille, ja
tämä vaihe voi monesti olla hidaste/este
käytölle. Alueellinen kohteiden ja hankkeiden
selvitys ja viranomaisten tuki edesauttavat
hyötykäytön toteutumista.
Jätepuun osalta selvitettävä puhtaus.
Kiviaines ja multa ovat haitallisia. Pystyykö
materiaalia seulomaan? Voiko risuja paalata?
Kuormalavat
syytä
kierrättää,
sillä
poltettaessa niistä voi johtua tuhkaan
raskasmetalleja (painovärit).

5

F

G

17

Lentotuhka
kuiva
500 m3

18

Arinatuhka
kostea
260 m3

19

Männynkuori

Jätehuoltoyritys
Jäteyritys

 Kuorikate on lannoitevalmiste, jonka
tyyppinimi Eviran lannoitevalmisteiden
tyyppinimiluettelossa on Katemateriaali
(3A3, maan rakennetta parantavat
aineet).
 Lannoitevalmisteiden
markkinoille
saattamista koskevat ohjeet on annettu
Eviran sivuilla.16

Silputtu
kuorikatteeksi 2000 m3

20

 Jäteyrityksellä käynnissä hanke tuhkan
hyötykäytön tehostamiseksi.
 Mahdollisesti molemmilla varastointikapasiteettia ja kanavia valmiina
olemassa; selvitettävä tarkoitus.
 Toimenpiteet: polttoaineiden listaus,
pitoisuusmääritykset ja vertaaminen
käyttökohteiden vaatimuksiin tehtävä.
Toimenpiteet:
 Pitoisuudet ja liukoisuustestit
 Selvitettävä käytetyt polttoaineet

Pylvään pätkät

Biojalostamo

Mänty 0,5-2 m pitkiä
1000 m3

Jätehuoltoyhtiö

 Biopolttoaineen tuotantoon
 Tuotanto alkamassa vasta myöhemmin,
joten ei ole ratkaisu vielä nyt.
 Toinen aihio energiaksi polttamalla?

Tuhkan käyttömahdollisuudet riippuvat sen
ominaisuuksista. Tuottajan tulee selvittää
pitoisuudet, jotta niitä voidaan verrata
lainsäädäntöön. Tuhka voi soveltua
* lannoitekäyttöön,14
* maarakentamiseen,13
* betonin15 ja asfaltin täyteaineeksi.
Jos tuhka toimitetaan lannoitevalmisteeksi,
on tehtävä toiminnan aloitusilmoitus
Eviraan.16 Maarakennuskäytössä tuhkaa
voidaan käyttää MARA-asetuksen mukaisella
ilmoitusmenettelyllä. Alueellisia hankkeita ja
kohteita kannattaa selvittää hyötykäytön
tehostamiseksi ja kohteen vaatimiin reunaehtoihin ja lupavelvoitteisiin valmistautumiseksi. Betonin ja asfaltin osalta
puutuhkan käyttö on vielä vähäisempää,
mutta mahdollisuuksia voidaan selvittää
paikallisesti
(esim.
betonissa
kevyen
kuormituksen pihakivet).
Sopimuskumppani katemateriaalin myyntiin
voisi löytyä paikallisesta puutarhasta/
puutarhatilalta. Myös vihersuunnittelijat tai –
rakentajat. Vertailuna: KTK kuorikate hinta
noin 37 €/m3 (alv 0%). Männyn kuori soveltuu
myös poltettavaksi esim. selluteollisuuden
kuorikattilassa. Enocellin sellutehtaalla on
jopa
kuivauslinja
kuorelle.
Myös
lämpölaitokset voivat olla kiinnostuneita
materiaalista, mikäli se on puhdasta.
Pätkät olisi hyvä lajitella pituuden mukaan.
Kannattaa tiedustella kiinnostusta alueellisilta
hirsirakennusten valmistajilta. Pylväät voivat
soveltua pienempiin rakennuskohteisiin. Voi
saada sivutuote-statuksen.24 Lyhyemmät
pätkät voi toimittaa biojalostamolle.

6
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Sorvauslastu

Biojalostamo

 Biopolttoaineen tuotantoon
 Tuotanto alkamassa vasta myöhemmin,
joten ei ole ratkaisu vielä nyt.

Sivutuote.24 Sorvauslastu voi soveltua
tiettyihin komposiittirakenteisiin, sekä myös
hevos- ja juoksuratojen pohjalle.
Polttokelpoisuus parempi esim. brikettinä tai
pellettinä.

Jätehuoltoyhtiö

 Toimitus tavanomaisten väylien kautta
polttoon?
 Onko
materiaali
määritelty
ympäristöluvassa
jätteeksi
vai
sivutuotteeksi?

Metallinkierrätysyrit
ys

 Toimitus tavanomaisten väylien kautta
metallinkierrätykseen tai kuten johdot ja
kaapelit?
 Arvioitava saatava korvaus verrattuna
materiaalin myyntiin uusiin tuotteisiin.

Ympäristöalan
tuotekehitysyhtiö

Tuotteistaminen uudessa kohteessa; voi
vaatia kehitysprojektin

Useimmissa
kohteissa
kreosooteilla
kyllästetyn puun käyttö on kielletty.17
Kyllästetyt pylvään pätkät kannattaa lajitella
pituuden mukaan. Tarkistettava käyttökohde
voisi olla julkisten alueiden viherrakennelmien
reunaaminen pystyyn asetetuilla lyhyillä
pylväillä
(välitys
puutarhojen
ja/tai
vihersuunnittelijoiden kautta). Mahdollinen
sivutuote.24
Mahdollista voisi olla hyödyntää rengasmaiset
kappaleet uusissa ommeltavissa tuotteissa,
joilla muotovaatimus (tukee putkirakennetta,
sisäänommeltu).
Myös tuoteinnovaatio, jossa rengas pingottaa
kankaan ympyrän muotoon, voi olla
kehitettävissä. Tuote voisi olla aurinkoa
heijastava tai säteitä keräävä, yhdistetty esim.
alumiinilaminaattiin.
Tuote sisältää nylon-muovia ja kumia. Jos
materiaali rouhitaan pieneen palakokoon
ja/tai paalataan, voi sen hyödyntäminen olla
helpompaa. Määrä on toisaalta pieni
laajempaan käyttöön. Materiaalien erottelu
on hankalaa. Uudelleen muovaus ei onnistu
materiaalien heterogeenisestä luonteesta
toisiinsa nähden johtuen.
Kierrätys kuten autonrenkaat, Kuusakosken
kautta. Voi saada sivutuote-statuksen, jos
suora käyttökohde.24 Käyttö mahdollisesti
rouhittuna ja paalattuna.

mänty

22

5000 m3
Kyllästetyt pylvään pätkät
kreosootti
40 000 kg

H

23

Kumitettu
teräslankakaapeli
Halkaisija 0,98 mm
500 kg/vuosi

24

Tekstiilijäte
kooreli,
kumitettu
nylonkangas vahvuus 0,5-1
mm
500 kg/v

25

Polkupyörän
jäte
vulkanoitu
3300 kg

ulkorengas

7

26

Materiaali kannattaa rouhia ja/tai sulattaa
uudelleen käyttöön.
Kuusakoskella tarvittavia resursseja; pieni
määrä voi olla ongelma.
Voi saada sivutuote-statuksen.24

Vulkanoimaton kumijäte

2.2 Keski-Karjalan työpaja
Taulukko 2. KETI Teolliset symbioosit työpajan aihioiden tarkastelu.
Yritys
I

27

Materiaali ja kuvaus
Aihio/vastaanottaja
Käytetty
siitakesienien Kompostointilaitos
kasvualusta
Leppäpuru, jonka päällä
muovikelmu
Hyvä
lämpöarvo
Märkää
670 tn
Biokaasulaitos

28
J

29

PE muovijäte
paalattu kalvo 1 tn
Lierot kompostointiin

30

Kasvikuitukuivike

Arviointi/potentiaali/toimenpiteet

Vaihtoehto/huomioitavaa

 Selvitettävä puuaineksen nykyinen
hajoamistilanne
sekä
sopivuus
madoille/matojen vaikutus laatuun.
 Mille madolle sopiva ympäristö?
 Taudinaiheuttajat ja niiden hallinta?

Tuotteen mikrobitasot ja hygienisyys sekä
toisaalta
myös
ravinnepitoisuudet
selvitettävä. Jos tarpeen, materiaali voitanee
hygienisoida
aumakompostoinnilla
tai
stabiloida kalkilla, jolloin uudelleenkäyttö
maanparannukseen
mahdollista
esim.
multaan seostettuna.
Selvitettävä lannoitevalmistelainsäädännöstä,
onko olemassa valmista tyyppinimeä tämän
tyyppiselle materiaalille.
Vastaanottajana mahdollinen myös Ekokem. 18
Lisää kpl 3.2

 Kaasutuskäyttö
suoraan
todennäköinen muovin takia.

ei

 Suomen Uusiomuovi Oy:n paikallinen
toimija1 voi arvioida tuotteen.

Suuret elintarvikeyritykset saattavat joutua
kompostoimaan osan tuotannostaan, etenkin
mikäli eivät toimita jätteitä biokaasun
tuotantoon. Tältä osin etsittävä mahdollisia
soveltuvia tahoja. Kotitalouksille mahdollista
tuotteistaa oma "kompostimato" tuote.
Ohjekirjanen tärkeä.
Soveltunee kompostien kuivikkeeksi ja
maanparannukseen.
Onko
laatu
luomukelpoinen? Tarvitaan todennäköisesti
Tyynelän Maanparannus -yrityksen19 kaltainen
toimija, joka voisi välittää tuotetta.

8

K

31

Kuorimajäte

Kompostointilaitos

Lanttu, peruna,
porkkana

Biokaasulaitos

3

100 m
32

 Matojen
ruoaksi;
sellaisenaan?

kelpaako

 Biokaasutukseen; kelpaa sellaisenaan,
porttimaksu selvitettävä.

Jätevesiliete
Toimitus kunnalliseen
puhdistamoon

L

33

34

35

M

36

N

37

Lastulevypalikka > 150 mm
analysoitu, laatu hyvä
300 tn
Kierrätyspuuta <150 mm
analysoitu, laatu hyvä
200 tn
Puun puru/pölyseos
Huonekaluteollisuuden
sivuvirta
500 tn
Maatalousmuovit
5 tn
Perkuujäte
6,5 tn

Peruna- ja vihanneskuorimojätettä voidaan
käyttää rehuna. Erityisesti nautakarjan
ruokintaan, mutta myös sioille, hevosille,
lampaille ja riistaeläimille.20
Voisi selvittää, onko lähellä yritystä, joka voisi
hyödyntää materiaalin rehuna eläimille. Esim.
Kiteen eläinpuisto. Rehukäyttöä ohjaa Evira. 21
Selvitettävä
ravinnepitoisuudet
sekä
hygieniataso. Eviran tyyppinimiluettelossa
kolme soveltuvaa tyyppinimeä kompostoidulle tai lahotetulle elintarviketeollisuuden
lietteelle:
ryhmän
3A2
tyyppinimet
Maanparannuskomposti, Tuorekomposti ja
Maanparannuslahote.22 Käyttö varmempaa,
mikäli löytyy taho joka käsittelee, kuljettaa,
levittää ja huolehtii kaupallistamisesta.
Tuottajan kuuluttava lannoitevalmistajien
listaan.16
Mahdollinen sivutuote.24 Kpl 3.1

 Määriteltävä jätepuun laatuluokitus ja
kierrätysmahdollisuudet12

Lisätietoa Kpl 3.1

Sieniviljelmä

 Kasvualustaksi
 Selvitettävä,
vaikuttaako
puumateriaalin laji ja laatu käytettävyyteen (soveltuuko sienilajille)

Muita käyttömahdollisuuksia Kpl 3.1

Kuljetusyritys

 Kierrätys Suomen Uusiomuovi Oy:n1
toimijan kautta

Ekokemin kautta myös energian tuotantoon.18
kpl 3.2

Biokaasulaitos

 Biokaasutukseen;
selvitettävä.

Kalanperkuujätteestä
voidaan
valmistaa
biodieseliä, ja tämän valmistuksen jälkeen
jätteestä vielä biokaasua. Perkuujätteestä
voidaan valmistaa myös kalajauhoa rehuksi.
Käsittelyketjujen
vertailusta
on
tehty
opinnäytetyö.23

porttimaksu

9

O

38

39
P

40

Elintarvikkeiden
muovipakkausjäte
300 tn
Metallijäte
10 tn
Rakennusmateriaalijäte

Esim. Ekokem muovien kierrätys2 kpl 3.2

Kuljetusyritys

Lyhyet laudanpalat < 50
cm (vähän)
Q

41

R

42

S

43

Sekatavaran
Kuljetusyritys
käärintämuovi
käytetty
Maatalousmuovit
Kuljetusyritys
Aumamuovi, paalimuovi
Likainen
5 tn
Järviruokoja Kompostointilaitos
ruokohelpipaalit

 Metallien
kilpailuttaa.

voidaan

Suositeltavaa hoitaa normaalien kanavien
kautta.

 Määriteltävä onko jäte vai sivutuote;
tältä pohjalta kierrätysmahdollisuudet12

Puun leikkuujätteet voidaan määritellä
sivutuotteeksi, jos niille löytyy käyttökohde.24
Soveltuvat mahdollisesti askarteluun tai
pienrakentamiseen.
Suositeltavaa
kontaktoida
pieniä
puusepänyrityksiä
alueella.3 Lisää tietoa kpl 3.1.
Teollisuuden muovit Ekokemin kautta raakaaineeksi.2 Lisää tietoa kpl 3.2

kierrätys;

 Kierrätys Suomen Uusiomuovi Oy:n
toimijan kautta1
 Kierrätys Suomen Uusiomuovi Oy:n
toimijan kautta1

Maatalouden muovit voi toimittaa Ekokemin
kautta energian tuotantoon.18 Lisää tietoa kpl
3.2

 Yrityksellä
tutkimus
menossa
materiaalien
käytössä
vesien
puhdistuksessa.
 Taustatutkimusten
perusteella
tekniikka
toimiva
ja
paalit
kierrätettävissä käytön jälkeen.
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3. Materiaalikohtainen tarkastelu
Työpajoissa esille tulleista jäte-eristä puu- ja muovijätteet on syytä tarkastella lähemmin erillisinä ryhminä. Kumpaankin sivuvirtaryhmään liittyy
luokittelumahdollisuus: materiaali voi olla joko puhdasta leikkuujätettä (sivutuotetta) tai likaista jätettä. Tämä luokittelu vaikuttaa materiaalien
kierrätettävyyteen.
Leikkausjätteitä koskien on annettu Euroopan komission tulkitseva tiedonanto KOM(2007)59 24, jota on sovellettu myös kansallisen jätelainsäädännön
toteuttamisessa. Tässä tiedonannossa kirjoitetaan:
4. LEIKKAUSJÄÄNNÖKSET JA MUUT VASTAAVAT MATERIAALIT
Käsittelemättömästä puusta peräisin olevia sahajauhoja, puulastuja ja leikkausjäännöksiä syntyy sahoilla tai toissijaisissa toiminnoissa, kuten huonekalujen
tai pellettien ja pakkausten tuotannossa, ensisijaisen tuotteen eli sahatun puun lisäksi. Näitä käytetään sitten raaka-aineena puupaneelien kuten lastulevyn
tuotannossa sekä paperin valmistuksessa. Näiden tuotteiden käyttö on varmaa, ne ovat erottamaton osa tuotantoprosessia, eikä niitä tarvitse jatkojalostaa
muuten kuin mukauttamalla niiden koko asianmukaiseksi lopputuotteen kannalta.
Yleisemmin tarkasteltuna ensisijaisesta tuotantoprosessista yli jäänyttä materiaalia, tai materiaalia, joka on kosmeettisesti riittämätöntä, mutta muuten
vastaavaa kuin ensisijainen tuote, kuten kumiseosta ja vulkanisoitua seosta, korkkilastuja ja -paloja, muovipaloja ja muuta vastaavaa materiaalia, voidaan
pitää sivutuotteena. Jotta ne olisivat sivutuotteita, on niitä voitava käyttää uudelleen sellaisenaan joko ensisijaisessa tuotantoprosessissa tai muissa
yhdennetyissä tuotantoprosesseissa, joissa uudelleenkäyttö on myöskin varmaa. Tämäntyyppisen materiaalin voidaan myös katsoa olevan muuta kuin jätettä.
Jos tällainen materiaali edellyttää täydellistä kierrätys- tai hyödyntämistointa tai jos siinä on epäpuhtauksia, jotka on poistettava ennen kuin sitä voidaan
jatkokäyttää tai -prosessoida, katsotaan sen osoittavan, että materiaali on jätettä kierrätys- tai hyödyntämistoimen päättymiseen saakka.

3.1 Puujätteet
Työpajoissa esille tulleet puuainekset olivat joko tuotannon leikkuujätettä tai jätepuuta. Pylvään pätkät (G20), sorvauslastu (G21), lastulevypalikat (L33),
puun puru (L35) ja rakennusmateriaalijäte (P40) ovat sivutuotteita (määriteltävä sivutuote-status). Näiden osalta on suositeltavaa etsiä vakituinen
sopimuskumppani, joka hyödyntää materiaalin omassa prosessissaan sivutuotteena. Mahdollisia yhteistyökumppaneita kappaletavaran osalta ovat
puutuotealan toimijat, joilla tuotannossa pientuotteita.3 Sorvauslastu ja puru soveltuvat hevostiloille ja pururadoille sekä kuivikemateriaaliksi. Myös
biopolttoaineen ja suora energian tuotanto ovat näiden osalta mahdollisia.
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Murskattu purkupuu (D13), kantomurske (D14), jätepuu (E16) ja kierrätyspuu (L34) ovat lähtökohtaisesti jätettä, ja niiden laatuluokitus on määriteltävä ja
arvioitava kierrätysmahdollisuuksia tämän kautta.12 Biopolttoaineen tai energian tuotanto on todennäköisesti näiden osalta yksinkertaisin kierrätyskeino
tällä hetkellä.

3.2 Muovijätteet
Muovin leikkuujätteet voidaan jätelainsäädännön nojalla määritellä sivutuotteiksi. Tähän kategoriaan Pielisen-Karjalan alueella on nyt toteutetussa
työpajassa löytynyt PP/PE muovikalvo (A1) joka on puhdasta rullan loppukalvoa. Mikäli tälle tuotteelle löytyy uusi käyttäjä, joka hyödyntää sen
sellaisenaan omassa prosessissaan, tuote voi saada jätelainsäädännön perusteella sivutuote-statuksen, eikä sitä tarvitse käsitellä jätteenä.24 Muovin
käytettävyys riippuu määrästä ja mitoista. Samasta kohteesta syntyneet laminaattikalvot (A4 ja 5) voidaan mahdollisesti myös luokitella sivutuotteeksi.
Muut työpajoissa löydetyt jätemuovit (I28, M36, O38, Q41, R42) ovat pakkausjätettä, eikä niitä voi luokitella sivutuotteiksi. Pakkausmuovit ovat mukana
Valtioneuvoston asetuksessa pakkauksista ja pakkausjätteistä.4 Joensuussa, Kiteellä ja Lieksassa toimii Suomen Uusiomuovi Oy:n muovien
kierrätyspisteet.1 Puhtaat pakkausmuovit voi kierrättää näiden kautta. Yritysten omasta toiminnasta syntynyttä kierrätyskelpoista muovipakkausjätettä
otetaan veloituksetta vastaan, kun pakkausjäte on:
 muovilaaduittain lajiteltua
 pakkaukset ovat puhtaita ja kuivia
 pakkaukset täyttävät terminaalin laatuohjeistuksen.
Ekokem toimii myös muovien kierrätyksessä (Muovix Oy:n liiketoiminnot 2013 -). Ekokem ottaa vastaan teollisuuden ja kaupan pakkausmuoveja2
(profiilien valmistus) sekä noutaa maatalouden muoveja (energiakäyttö).18
Mikäli muovit eivät sovellu uusiomuovin keräykseen, täytyy kierrätys organisoida muuta kautta. Pienten määrien toimittaminen erilliseen kierrätykseen
(muovien nouto) on usein hankalaa ja kallista. On suositeltavaa, että toimijat/yritykset sijainnistaan riippuen tarkastelevat yhteisen kierrätysjärjestelmän
toimivuutta. Tämä tarkoittaa, että muovien kierrätys kilpailutetaan konsortiona, jolloin sama toimija voi noutaa muovit yhdellä ajolla kustannusten
minimoimiseksi. Lisäksi voidaan perustaa yhteinen lajittelupiste käytetyille muovikääreille tai toimittaa ne alueelliseen kierrätyspisteeseen
yrityskohtaisesti tai kauemmaksi yhteiskuljetuksella. Työpajoissa esille tulleiden jäte-erien ohella on todennäköistä, että alueelta löytyy muitakin vastaavia
pieniä muovijäte-eriä.
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4. Yhteenveto
Työpajoissa esille tulleissa kahden yrityksen välisissä aihioissa pääosassa kyseessä on tavanomainen jätteiden kierrätys. Esimerkiksi puujätteen osalta
suuri osa materiaalista kiertäisi energian tuotantoon, muovijätteen osalta Suomen Uusiomuovi Oy:n toimijoille. Metallit kierrätetään myös olemassa
olevien järjestelmien kautta. Seuraavassa esitetään kuitenkin kaikkien materiaalien osalta parhaat hyötykäyttöpotentiaalit. Lisäksi arvioidaan
symbioosiaihioiden potentiaalia sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

4.1 Hyötykäyttöpotentiaali
Teollisten symbioosien työpajoissa esille tulleet sivuvirrat ovat pääasiassa helposti kierrätettävissä ja hyödynnettävissä materiaalina olemassa olevien
kierrätysväylien kautta:

-

Muovijätteet ovat kierrätettävissä hyötykäyttöön (tai energiaksi) Suomen Uusiomuovi Oy:n sopimuskumppaneiden kautta tai Ekokemin
kierrätyspalvelun kautta. Nyt löydetyt aihiot ovat todennäköisesti Suomen Uusiomuovin alaisia toimijoita.
Metallit voidaan myydä romumetallina kierrätykseen ja toiminta voidaan jopa kilpailuttaa; kierrätetään materiaalina.
Kartongit (pakkausjäte) voidaan kierrättää ilmaiseksi tuottajavastuun nojalla; ainoastaan kuljetuksesta mahdollinen maksu; kierrätetään
materiaalina.
Rengaskumi voidaan kierrättää tuottajavastuun nojalla ilmaiseksi; kierrätetään materiaalina.
Jäteöljy on ensisijaisesti kierrätettävä lainsäädännön mukaisesti takaisin perusöljyksi. Toimijoita on muutamia Suomessa.

Tietyt sivuvirrat voivat olla hyödynnettävissä tehokkaammin materiaalina, mikäli löytyy sopimuskumppani tai tuotekehityksen kautta:
-

-

Puun kuorijäte voidaan toimittaa lannoitevalmisteen tyyppinimellä kateaineeksi (toissijainen: energian tuotantoon)
Puun leikkuujäte (pölkyt, laudat, puru) voidaan kierrättää kasvualustoiksi, hevostiloille tai juoksuradoille tai puutuotealan toimijoille
sivutuotteena (toissijainen: energian tuotantoon)
Vihannesten kuorijäte voidaan toimittaa kompostiin matojen ruuaksi (aihio) tai rehuksi
Perkuujäte voidaan toimittaa biokaasutukseen (aihio), bioetanolin tuotantoon tai rehun valmistukseen
Tuhka voidaan toimittaa lannoitevalmisteeksi tai maarakentamiseen, mikäli koostumus soveltuva
Betonimurske ja kiviaines voidaan toimittaa maarakentamiseen
Kumitettu metallirengas voidaan mahdollisesti kierrättää tuotekehityksen kautta (myös metallinkierrätyksen kautta)
Vulkanoitu ja vulkanoimaton kumi voidaan kierrättää toiselle vastaavalle toimijalle tai sellaiselle, jolla resursseja (myös energian tuotanto)
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Jätteet, joita voi olla hankala kierrättää muutoin kuin energiana, tai joita ei voida lainkaan kierrättää, olivat:
-

Muovilaminaatit: kierrätettävissä vain tuotekehityksen kautta (toissijainen: energian tuotanto); materiaalikatselmus kannattavaa
Puujäte: erikoistapauksessa voidaan kierrättää sellaisenaan (kuormalavat), tai ne voidaan toimittaa polttoaineen tuotantoon tai polttoon
riippuen jätteen laadusta.
Fluffi: kierrätettävissä mahdollisesti tuotekehityksen kautta; todennäköisesti soveltuu vain energiaksi Stenan kierrätysjärjestelmän kautta.
Öljysäiliö
Kreosoottikyllästetyt pölkyt: käyttö hyvin rajattua; voidaan mahdollisesti hyödyntää viherrakentamisen kohteissa, mutta nykyisin kiertää
hallittuun energian tuotantoon; materiaalikatselmus kannattavaa toteuttaa.
Metallien peittausliuos: täytyy puhdistaa ennen kierrätystä; tähän soveltuvat tilat ja menetelmät todennäköisesti vain Ekokemillä. Jos liuokset
erillisinä, typpihapon käytettävyyttä arvioitava tarkemmin.

Materiaalitehokkuuden kannalta on lisäksi havaittavissa, että parannus/tehostustoimenpiteille on tarvetta erityisesti muovilaminaattien ja
kreosoottikyllästetyn puun valmistuksessa, joissa kummassakin yli jää suuri määrä hankalasti kierrätettävää materiaalia.

4.2 Toteuttamiskelpoiset symbioosit (aihiot)
Kierrätysalan yritykset, jotka toimittavat sivuvirtoja olemassa oleviin kierrätysjärjestelmiin ja hyötykäyttökohteisiin, ovat vahvoja symbioosipartnereita.
Näistä vahvimpia ovat A3, C11, D13-14, G22, M36, O39, Q41 ja R42. On varmistettava, että materiaalit päätyvät tarkoitettuihin kohteisiin (materiaalikäyttö
ensisijainen), ja että jätteen tuottajalta ei peritä aiheettomia kustannuksia ja/tai jätteestä maksettava korvaus on kilpailukykyinen (metalliromu). Lisäksi
pienten jäte-erien osalta on syytä miettiä mahdollisuuksia symbiooseille, joissa yksi jätehuoltotoimija tuottaa palvelun samalla kertaa useammalle
toimijalle.
Mielenkiintoinen symbioosi on aihio, jossa kompostialan yritys voi vastaanottaa toisen yrityksen käytön jälkeen jääneen sienien kasvualustan (I27) sekä
vihannesten kuorijätteen ravinnoksi madoille (K31). Kasvualustassa on sienirihmastoa, bakteereita sekä pieneliöitä, ja madot voivat edesauttaa
materiaalin kompostoitumista ja hygienisoitumista. Lahoavalle puulle madoiksi sopivat esim. kovakuoriaisen madot. Vastaavasti matojen toiminnan
jälkeen syntynyt multa voidaan toimittaa vihannesviljelyyn ja madot myös esim. rehuksi.

4.3 Synergiapotentiaali
Synergiaa voidaan nähdä erilaisia puumateriaaleja sivuvirtoina tuottavan yrityksen (G) ja useiden pienempien yritysten välille. Esimerkiksi männynkuori ja
puutavaraa voidaan toimittaa puutuotealan toimijoille, puutarhoille ja viherrakentamiseen. Sivutuotteena toimitettavilla materiaaleilla voi olla hintalappu
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(tuottajalle), mutta myös jalostustoimenpiteiden jälkeen materiaalien hyödyntäjä saa niistä kustannusetua halvempien materiaalihintojen ja
myyntituottojen kautta.
Synergiaa voidaan myös synnyttää kumitettu teräslanka- (H23) ja alumiinilaminaatit –sivuvirroista (A4-5), mikäli saadaan molempia materiaaleja
hyödyntävä tuoteaihio kehitettyä (kpl 4.4). Toisaalta; kumitetun teräslangan määrä (500 kg) verrattuna muovikalvon määrään (5000 kg) on vähäinen, ja
rajoittaa tuotantoa. Ratkaisu on edullinen teräslangan tuottajalle, mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta kalvojätteen kierrätykselle (muovit ovat
kevyttä materiaalia).

4.4 Liiketoimintapotentiaali
Muutama uusi liiketoimintamalli on nähtävissä nyt esiin tulleissa aihioissa.
(1) Yritys, joka vastaanottaa, käsittelee ja toimittaa alueellisesti
-

lannoitevalmisteeksi männyn kuorta, puutuhkaa (ja elintarviketuotannon lietettä) lannoitevalmistelainsäädännön mukaisesti sekä
maarakennuskäyttöön kiviainesta, tuhkaa ja betonimursketta MARA-asetuksen mukaisesti.

-

Voi tapahtua osana esim. jonkin jätehuoltoyrityksen nykyisiä liiketoimintoja.
Etsittävä valmiita sopimuskumppaneita maa- ja metsätaloudesta sekä infra-rakentamisen ja viherrakentamisen alalta.
Varmistettava lannoitevalmisteiden tyyppinimihyväksyntä sekä maarakennusaineiden hyväksyntä.
Neuvoteltava MARA-asetuksen ilmoitusmenettelyn osalta paikallisen viranomaisen kanssa.

(2) Yritys, joka valmistaa tuotetta, jossa hyödynnetään kumitettua teräslankaa ja/tai alumiinilaminaattia. Toteuttamisvaiheet:
-

-

Etsitään alueellinen teollinen ompelimo, joka voi ottaa tuotantoon uuden tuotteen ja auttaa tuotekehityksessä.
Tuotetyöpaja (palvelu), jossa testataan materiaalien ominaisuudet ja käytettävyyttä sekä ideoidaan lopputuotteita kaupallisesta näkökulmasta.
Valmistetaan protot ja arvioidaan tuotteen käyttökelpoisuutta ja markkinoita.
Ratkaistaan tuotteen immateriaalioikeudet, lisensointi ja tuotesuojaus.
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1 Johdanto
Tässä raportissa esitellään Pohjois-Karjalan puusivutuoteselvityksen Vaihe 1:n tulokset. Selvityksen Tilaajana on
Joensuun tiedepuisto ja vaiheen 1 Toteuttajana on Forbicon Oy:stä Martti Kettunen. Puusivutuoteselvitys liittyy
Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hankkeeseen (http://www.pikes.fi/en/teolliset-symbioosit ).
Selvityksen tavoitteena on selvittää alueella syntyvien puunjalostusteollisuuden sivuvirtojen laatu ja määrä
päätoimijoiden osalta. Lisäksi selvitetään muiden puupohjaisten sivuvirtojen laatu ja määrä. Näitä muita
sivuvirtoja ovat mm. puusepänteollisuuden puupohjaiset sivutuotteet sekä käsitelty kierrätyspuu.
Selvityksen vaiheessa 1 selvitetään myös eri kuljetusmuotojen ja meno-paluu-kuljetusten
hyödyntämismahdollisuus Pohjois-Karjalassa.
Selvitys toteutettiin listaamalla selvityksen puusivutuotteita koskevat kohdeyritykset Pohjois-Karjalan
yritysrekisteristä toimialaluokituksen perusteella. Tätä listausta täydennettiin Tilaajan edustajien kanssa sekä
selvitystyön kuluessa esille tulleilla yrityksillä. Logistiikkaosion yritykset ja organisaatiot löytyivät Toteuttajan
aiemmasta kontaktiverkostosta. Pohjatiedot selvitykseen haettiin julkisista tietolähteistä. Pääosa varsinaisesta
tässä raportissa esitellyistä tiedoista hankittiin haastattelemalla kohdeyritysten ja organisaatioiden edustajia
joko puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tilaajan kanssa on sovittu, että yksittäisiä yrityksiä tai
yksittäisiä keskusteluja koskevat tiedot jäävät Tilaajan haltuun eikä niitä julkaista.
Tämän puusivutuoteselvityksen 1. vaiheen tiedot ovat Tilaajan käytössä vaiheena 2 toteutettavassa analyysissä,
josta aikanaan valmistuu oma raportti.

2 Sivutuotteiden syntypaikat
2.1 Haastatellut kohteet
Alla lista selvityksen aikana haastatelluista yrityksistä, joissa oletettiin puusivutuotteita syntyvän. Eli 37:n
laitoksen edustajia haastateltiin ja heidän edustamista laitoksista 20 oli sellaisia, joissa syntyi puusivutuotteita
eikä syntyvistä sivutuotteista kaikki mennyt omaan käyttöön. Näiden yritysten sivutuotemäärät on kirjattu
määrätaulukkoon sekä kokonaismäärinä että oma käyttö eroteltuna. Joissakin tapauksissa on mahdollista
korvata yrityksen omaan käyttöön menevää sivutuotetta jollakin korvaavalla jakeella (esim. metsäenergia) ja
saada nyt omaan käyttöön menevä jae muuhun tuotantokäyttöön, jos se on taloudellisesti järkevä vaihtoehto.
Osa näistä listan yritysten määristä on tuotettu laskennallisesti tuotantolaitoksen kapasiteetista laskettuna.
Värien selitys:
Punainen:
Vihreä:

Ei sivutuotetta saatavilla, ei mukana raportoiduissa määrissä
Sivutuotteista ainakin osa myydään yrityksestä ulos, määrät mukana raportoiduissa määrissä

Puusivutuotteiden syntypaikkoja, Pohjois-Karjala
Yritys
Iivari Mononen Oy
Kaivospuu Oy
Ecolam Oy
Karelia-ikkuna Oy
Liperin höyläämö Oy
Penttiä Puu Oy
Liperin ikkuna Ky
Pohjois-Karjalan Puu Oy
Lieksan Saha Oy
Sami-Talo / Karelment Oy
Kidex Oy (Martelan tytäryhtiö)
Puutavaraliike I. Pölönen Oy
Ykköspuu Oy
Puupietari Oy
Anaika-Wood Oy, Lieksan yksikkö
Anaika-Wood, Kiihtelysvaaran tuotantoyksikkö
Lieksa Timber Oy
Binderholz Lieksa
Binderholz Nurmes
Joensuun Höyläyspalvelu Oy
Pankaboard
Kar-Wood Oy / Petri Karjalainen, Kesälahti – Höylätty puutavara
Rääkkylän Höyläämö Oy
Rakennusliike Karjalan Rakentajat Oy
Hehku kiukaat
KSF Sport Oy
Kiteen Huonekalutehdas Oy
PSL PIRINEN OY
Viza Wood Oy
UPM-Kymmene Wood Oy, Joensuun vaneritehdas
Ovesta Oy
Suomen mobiilimurskaus
Tähtisaunat Oy
Kiteen Höyläämö, avoin yhtiö
Stora Enso Timber Oy, Uimaharjun saha
Stora Enso Wood Products Oy Ltd, Kiteen saha
Prima Timber Oy

2.2 Sivutuotteiden määrät
Alla taulukossa edellisen taulukon 20:n vihreällä merkityn laitoksen sivutuotteiden yhteismäärät. Taulukon
alempi osa ”Käsitelty puu” tarkoittaa tässä käytännössä liimapitoisia jakeita (vaneri, lastulevy, sormiliitokset,
liimapuu) eli kierrätyspuun B-luokkaa. Purkupuut ja vastaavat on käsitelty erikseen eivätkä ne määrät sisälly alla
olevaan taulukkoon.
Laitoksilla syntyvien sivutuotteiden yhteenlaskettu vuotuinen määrä
Puhtaat jakeet
Puru, kuiva
Puru, tuore
Kuori, kuiva
Kuori, tuore
Hake, kuiva
Hake, tuore
Kutterin puru, kuiva
Kutterin puru, tuore
Tasauspätkä ym. palikka, kuiva
Tasauspätkä ym. palikka, tuore
Purilaat ym. isot, kuiva
Purilaat ym. isot, tuore
Muu, kuiva
Muu
Puhtaat jakeet yhteensä

tn
8600
132700

k-m3
18800
149000

i-m3
56400
372500

oma käyttö
MWh
i-m3
40000
56400
265600
7500

113300

146200

365600

225300

286500

3200
11900

3600
24800

9100
105700

6000
49900

44600

300
600

400
1000

1000
2500

800
1900

1000
2500

270600

343800

912800

589500

398500

oma käyttö
Käsitelty puu
tn
k-m3
i-m3
MWh
i-m3
Puru, kuiva
50
100
300
250
Puru, tuore
Kuori, kuiva
Kuori, tuore
Hake, kuiva
100
200
500
350
Hake, tuore
Kutterin puru, kuiva
5850
12300
56000
26100
3000
Kutterin puru, tuore
Tasauspätkä ym. palikka, kuiva
2200
3200
8000
10000
Tasauspätkä ym. palikka, tuore
Purilaat ym. isot, kuiva
Purilaat ym. isot, tuore
Purkupuu ym.
Muu kuiva
200
300
700
900
Muu tuore
Käsitelty puu yhteensä
8400
16100
65500
37600
3000
Kaikki sivutuotteet yhteensä
279000
359900
978300
627100
401500
Josta kuivien jakeiden osuus
29200
60100
228600
128300
105000

Sivutuotteita oli taulukkoon päätyneissä 20:ssa laitoksessa yhteensä 978 000 i-m3, josta laitosten oma käyttö
on 400 000 i-m3. Noista määristä ns. kuivia jakeita oli 229 000 i-m3, josta yritysten oma käyttö on 105 000 im3. Näihin määriin eivät sisälly kierrätyspuusta ns. purkupuu ja muu jäteasemille vastaanotettava sekalainen
puu (huonekalut, ikkunan karmit, ovet ym.), vaan ne määrät on esitelty seuraavassa luvussa.
Selvityksen yhteydessä kerätyt laitoskohtaiset sivutuotteiden määrät jäävät Tilaajan käyttöön eikä niitä siksi ole
esitelty tässä raportissa.

3 Purkupuu ym.
3.1 Purkupuun määrät
Purkupuulla tarkoitetaan tässä sellaista kierrätyspuuta, jota otetaan vastaan jäteasemille tai muiden
toimijoiden varastoille. Laadultaan nämä ovat rakennusten purkutöistä tullutta sekalaista puutavaraa,
huonekaluja, levyjä ym. vastaa jätepuuta.
Selvityksen yhteydessä haastateltiin muutamia isoimpia toimijoita purkupuun viimeaikaisesta vuosittaisesta
kertymästä. Haastateltujen toimijoiden määristä kertyy Pohjois-Karjalassa reilu 8000 tonnia/v, josta Joensuun
seudulla. Purkupuun kosteus vaihtelee pääosin haarukassa 20-40 % ja keskimääräisenä lukuna voidaan käyttää
30 %:n kosteutta. Keskimääräisellä 30 %:n kosteudella murskatun purkupuun energiasisältö on n. 3,5 MWh/tn
ja murskeen irtokuutiometrin paino n. 230 kg. Näillä tekijöillä mainittu 8000 tonnia vastaa 28 000 MWh ja
35 000 i-m3. Lista ei ole kattava kaikkien pienien toimijoiden osalta ja toisaalta purkupuun ongelmallisista
markkinoista johtuen kaikki purkupuu ei tule vastaanottopisteisiin. Em. lukujen valossa voidaan olettaa, että
Pohjois-Karjalasta löytyy 10-15 000 tonnia purkupuuta, jos sille löytyy toimivat markkinat.
Pohjois-Karjalan ulkopuolelta mm. Kuopiossa kertyy purkupuuta vuosittain n. 10 000 tonnia, Kouvolan seudulla
n. 15 000 tonnia ja Imatra-Lappeenranta seudulla n. 5000 tonnia vuodessa.

3.2 Purkupuun laatu
Purkupuu sisältää käsiteltyä puuta (maalit, liimat ym.), jotka pääsääntöisesti täyttävät B-luokan
laatuvaatimukset eivätkä edellytä polttolaitoksella jätteenpolttoasetuksen mukaisia normeja. Käytännössä
ongelman kuitenkin muodostaa purkupuun mukana oleva metallit (naulat, saranat. listat ym.). Murskauksen
yhteydessä käytetyillä magneeteilla saadaan suurin osa rautapitoisista metalleista pois, mutta kaikkea ei saada
pois ja esim. alumiini ei tartu magneetteihin. Eräässä testissä 35 tonnin erästä löytyi murskauslinjaston kahden
magneetin jälkeen naulaa, alumiinia ym. metalli reilu 30 kg, kun metallia ennen erottelua oli n. 200 kg.
Kyllästetty puu pitää ohjeiden mukaan lajitella erikseen. Asiaa valvotaan vastaanoton yhteydessä
silmämääräisesti. Lisäksi konetyönä tehtävässä käsittelyssä murskauksen yhteydessä voidaan kyllästettyä puuta
poistaa, jos sitä havaitaan. Käytännössä harmaantunut kyllästetty puu on hyvin vaikea erottaa koneellisessa
työssä muusta harmaantuneesta puusta, joten täysin aukoton tämä lajittelu ei ole.

3.3 Kierrätyspuun laatumäärityksiä
Alla kierrätyspuun luokittelua julkaisusta ” Käytöstä poistetun puun luokittelun soveltaminen käytäntöön –
VTT-M-01931-14”.
Käytöstä poistettu puu luokitellaan luokkiin A, B, C ja D.
Kiinteät biopolttoaineet on jaettu kahteen luokkaan: A ja B, ja ne kuuluvat standardin SFS-EN ISO 17225–1
piiriin ja niihin ei sovelleta jätteenpolttoasetusta.
Luokkaan C kuuluu puutähde, joka sisältää orgaanisia halogenoituja yhdisteitä ja raskasmetalleja enemmän
kuin luonnonpuu, mutta ei sisällä puunkyllästysaineita (painekyllästetty puu). Tällainen puujäte kuuluu
kierrätyspolttoaineisiin (SFS-EN 15359) ja siihen sovelletaan jätteenpolttoasetuksen normeja.
Luokka D on puunkyllästysaineilla käsiteltyä puuta, joka on vaarallista jätettä.

Kuva 1. Suomen luokittelu puujalostusteollisuuden sivutuotteille ja tähteille (SFS-EN ISO 17225-1, luokka 1.2) sekä käytöstä
poistetulle puulle tai puutuotteelle (luokka 1.3). Kuva: VTT.

4 Sivutuotteiden käyttöpaikkoja
4.1 Läpikäydyt laitokset
Sivutuotteiden käyttöpaikkoja ovat pääosin alueen lämpö- ja voimalaitokset. Pellettitehtaista mukana listalla
on Vapon Ilomantsin tehdas. Stora Enson Kiteen pellettitehdas käyttää vain oman sahan sivutuotteita. Alla
olevalla listalla olevien lisäksi lähes kaikissa luvussa 2 esitellyissä sivutuotteiden syntypaikoissa on omaa
lämmöntuotantoa varten kattila, mutta jos ne käyttävät vain oman tuotannon sivutuotteita, ei niitä ole tähän
listaan otettu erikseen mukaan.
Puusivutuotteiden potentiaalisia käyttöpaikkoja, Pohjois-Karjala
Kiteen lämpö Oy
Länsi-Karjalan energiaosuuskunta
Pankaboard höyryvoimalaitos
Nurmeksen Lämpö Oy
Lieksan voimalaitos
Ilomantsi CHP Vapo
Ilomantsi pellettitehdas, Vapo
Outokummun Energia Oy
Fortum Jonsuu voimalaitos
UPM Jsuu vaneritehtaan voimalaitos
Enon Energia Osuuskunta
Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta
Liperin aluelämpö Oy
Valtimon kunnan lämpölaitos
Kontiolahden lämpölaitos
Vapon lämpölaitos Rääkkylä
Vapon lämpölaitos Tohmajärvi
Vapon lämpölaitos Liperi
Vapon lämpölaitos Hammaslahti
Kontio-Energia Osuuskunta
Enon Energia Osuuskunta
Juuan Kaukolämpö Oy
Polvijärven kaukolämpölaitos
Fortum Joensuu pyrolyysilaitos
Ilomantsin lämpö Oy

Potentiaalisista sivutuotteiden käyttäjistä haastateltiin 25:n laitoksen edustajia, joista 10 laitosta käytti
ulkopuolisia sivutuotteita. Niiden laitosten käyttämien sivutuotteiden yhteismäärät on listattu kohdassa 4.2
olevaan taulukkoon.

4.2 Käytetyt ulkopuoliset sivutuotemäärät
Alla edellisen taulukon 10 vihreällä merkittyjen laitosten ostamat vuositason sivutuotemäärät. Laitosalueen
sisäiset virrat (esim. Joensuun vaneritehtaalta omalle voimalaitokselle menevät sivutuotteet) eivät sisälly näihin
määriin.
Laitoksilla käytettävät vuotuiset sivutuotemäärät yhteensä lajeittain
Puhtaat jakeet
tn
k-m3
i-m3
MWh
Puru, kuiva
Puru, tuore
178700
203000
507300
360200
Kuori, kuiva
Kuori, tuore
82700
100800
251900
154100
Hake, kuiva
4000
8000
20000
16400
Hake, tuore
13900
22100
55300
44400
Kutterin puru, kuiva
Kutterin puru, tuore
Tasauspätkä ym. palikka, kuiva
Tasauspätkä ym. palikka, tuore
Purilaat ym. isot, kuiva
Purilaat ym. isot, tuore
Muu
Muu
Puhtaat jakeet yhteensä
279300
333900
834500
575100

Käsitelty puu
tn
k-m3
i-m3
MWh
Puru, kuiva
Puru, tuore
Kuori, kuiva
Kuori, tuore
Hake, kuiva
Hake, tuore
Kuttterin puru, kuiva
2100
4400
20000
9300
Kutterin puru, tuore
Tasauspätkä ym. palikka, kuiva
1500
2100
5400
7000
Tasauspätkä ym. palikka, tuore
Purilaat ym. isot, kuiva
Purilaat ym. isot, tuore
Purkupuu ym
11500
19500
48700
40000
Muu, kuiva
Muu, tuore
Käsitelty puu yhteensä
15100
26000
74100
56300
Kaikki sivutuotteet yhteensä
294400
359900
908600
631400
Josta kuivien jakeiden osuus
19100
34000
94100
72700

5 Logistiikka
5.1 Kuljetusmuodot ja meno-paluu kuljetukset
Sivutuotekuljetukset tapahtuvat pääasiassa hakekalustolla, koska pankkokalustolla kuljetettavaksi sivutuotteet
ovat palakooltaan ja muodoltaan sopimattomia. Kuljetusmuotoina Pohjois-Karjalaan alueen ulkopuolelta on
käytettävissä autokuljetuksen lisäksi vesiteitse alus- ja proomukuljetus sekä rautatiekuljetukset.
Menopaluukuljetuksia on hyödynnettävissä autokuljetuksen osalta pääosin Imatra-Lappeenranta suuntaan
menevien virtojen paluukuljetuksina. Myös Kuopion suuntaan menee liikennettä, mutta ne paluukuljetukset
ovat isolta osin joko käytössä tai eivät sovellu mepa-kuljetukseen.
Rautatiekuljetuksissa ei hakekalustokuljetuksia liiku Pohjois-Karjalan alueelta. Sahatavaraa kulkee etelän
satamiin siihen käyttöön suunnitelluilla pressureunaisilla vaunuilla, mutta ne ovat ohjelmoitu niin tiiviisti
sahatavarakuljetuksiin, että niiden käyttö ei ole mepa-kuljetuksiin mahdollista. Vaihtoehdoksi rautateitse jäi
vain erillinen hakekalustolla kuljetus, jos halutaan esimerkiksi kierrätyspuuta kuljettaa etelästä PohjoisKarjalaan.
Aluskuljetuksissa on mepa-kuljetuksia mahdollisuus hyödyntää. Alla olevassa taulukossa vuoden 2016
alus/proomukuljetusmäärät lähtö- ja vastaanottopaikoittain, josta voi päätellä ne volyymit, joiden pariksi
mepa-kuljetuksia teoriassa voi ajatella (määrät taulukossa tonneja).
Raportointisatama, Vienti/tuontimaa, Rannikkoalue, Lastaus/purkusatama
AHKIOLAHTI

SUOMI

SUOMI

RAAKAPUU,HAKE
JOUTSENO

AHKIOLAHTI
HAPONLAHTI

SUOMI

SUOMI

LAPPEENRANTA

HAPONLAHTI
IISALMI

SUOMI
SUOMI

SUOMI
SUOMI

SUOMI

31 036

41 769

41 769

IMATRA

16 068

16 068

JOUTSENO

19 023

19 023

76 860

76 860

8 669

8 669

SUOMI

IMATRA

SUOMI

8 669

8 669

IMATRA

11 000

11 000

LAPPEENRANTA

21 366

21 366

JOUTSENO

13 858

13 858

46 224
SUOMI

46 224

94 575

94 575

IMATRA
LAPPEENRANTA
KUOPIO

SUOMI

SUOMI

SUOMI

23 538

JOUTSENO

6 284

6 284

LAPPEENRANTA

7 606

7 606

13 890

13 890

43 863

43 863

JOUTSENO
LAPPEENRANTA

VARKAUS

Lähde: Liikennevirasto

18 110
142 303

IMATRA

Kaikki satamat yhteensä

6 080

18 110
23 538

SAVONRANTA
VARKAUS

6 080

142 303

SAIMAA MUUT
SUOMI

31 036

31 036

VARKAUS

SAVONRANTA

726

31 036

LAPPEENRANTA

KUOPIO
SAIMAA MUUT

726

726

SUOMI

JUUKA
KUOPIO

13 681

726

JOUTSENO

JOENSUU
JUUKA

13 681

13 681

SUOMI

IISALMI
JOENSUU

Yhteensä
13 681

1 688

1 688

32 791

32 791

78 342

78 342

411 731

411 731

5.2 Kuljetuskustannusten vertailua, case Lappeenranta-Joensuu
Kuljetuskustannusten vertailussa eri kuljetusmuotojen osalta on esimerkiksi otettu Lappeenranta-Joensuu.
Esimerkeissä on laskettu kustannus murskatulle kierrätyspuulle, jonka kosteus on n. 30 % ja irtokuutiometrin
paino 230 kg. Autokuljetukset tapahtuvat kalustolla, johon mahtuu 150-160 i-m3 eli kuorman paino on n. 35
tonnia. Aluskuljetus on laskettu Joensuuhun aluksella, jonka ruumatilavuus on 3000 i-m3. Junakuljetus on
laskettu 20 vaunun yhdistelmällä, jossa kukin vaunu on tilavuudeltaan 150 i-m3. Alla olevan taulukon
kustannustiedot ovat suuntaa antavia, jotka todellisessa kilpailutustilanteessa voivat vaihdella.
Kuljetuskustannus Lappeenranta – Joensuu eri kuljetusmuodoilla
Kuljetusmuoto
€/tn
Huom.
Autokuljetus
16 – 23
Mepa – single, sis. lastauskustannuksen
Alus
22 - 25
Mepa, sis. lastaus, purku ja siirrot
Juna
19 – 23
Single, sis. lastaus, purku ja siirrot
Yllä olevassa taulukossa autokuljetuksen kustannuksen yläraja on laskettu single kuljetuksena eli rahdattavaa
tavaraa on vain yhteen suuntaan ja paluu tapahtuu tyhjänä, jolloin myös paluumatkan kustannukset
kohdistuvat yhteen suuntaan kuljetetulle tavaralle. Autokuljetuskustannuksen minimi on laskettu täydellisenä
mepa-kuljetuksena, joka tarkoittaa sitä, että kuljetettavaa on molempiin suuntiin ja uusi kuorma saadaan
samasta paikasta, mihin vastakkaiseen suuntaan kuljetettava tavara puretaan. Käytännössä tällaista täydellistä
mepa mahdollisuutta ei yleensä löydy, vaan lastin purkupaikalta joudutaan ajamaan joku matka tyhjällä autolla
noutamaan paluulastia, mikä heikentää mepa-kuljetuksen kustannushyötyä sitä enemmän, mitä pidempi tämä
tyhjänä ajettava välimatka on.
Alus- ja junakuljetuskustannuksia rasittavat lastauksen lisäksi myös purku- ja siirtokustannukset. Kun
autokuljetuksissa lastin purkuun ei yleensä tarvita erillistä purkukalustoa, sellainen tarvitaan alus- ja
junakuljetuksissa. Lisäksi alus- ja junakuljetuksissa tarvitaan siirtokuljetukset lähes aina niin lastaus- kuin
purkupäässäkin, mikä lisää kustannuksia näihin kuljetusmuotoihin.
Eri kuljetusmuotojen käyttökelpoisuutta arvioitaessa tulee huomioida myös kuljetuserän koko, sen vaikutus
varastojen vaatimaan tilajärjestelyyn, varastointiaikoihin, laadunhallintaan (esim. kosteus) varastoinnin aikana
sekä resurssitarpeeseen lastaus- ja purkutapahtuman yhteydessä.

6 Uusien investointien vaikutuksia raaka-ainevirtoihin
6.1 Investointisuunnitelmia
Julkisuuteen on kerrottu runsaasti uusia puuraaka-aineen jalostamiseen pohjautuvia investointisuunnitelmia,
joissa lopputuotteena on pääasiassa erilaiset sellu- ja liikennepolttoainevalmisteet. Alla olevassa kuvassa niitä
on listattu 30.12.2016 Maaseudun Tulevaisuudessa julkaistussa artikkelissa.

Lähde: Maaseudun Tulevaisuus 30.12.2016

Yllä olevalta listalta toteutuneet ja toteutumassa olevat Äänekosken, Varkauden ja Kouvolan
sellutehdasinvestoinnit kasvattavat kuitupuun hankintaa koko maassa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta.
Kuljetussuuntiin näillä investoinneilla on huomattavaa merkitystä vain Metsä Groupin sisäisessä kuitupuun
suuntauksessa, jota on kuvattu luvussa 6.2.

Suunnitelmissa investointipäätöstä odottamassa on muitakin sellutehdashankkeita, joista Pohjois-Karjalan
alueen kuljetusvirtoihin merkittävin vaikutus toteutuessaan olisi Finnpulpin Kuopion sellutehtaalla, jonka
merkittävä havukuitupuun ja hakkeen kysyntä ulottuisi koko Pohjois-Karjalan alueelle. Myös mahdollisen
Paltamon investoinnin vaikutus yltäisi Pohjois-Karjalan pohjoisosien havukuitupuun ja hakkeen kysyntään.
Näillä kuitupuun ja selluhakkeen kysynnän kasvuilla ei ole suoraa vaikutusta tämän selvityksen sisältämien
puusivutuotteiden kulkuun, koska selluhake ja selluteollisuuden käyttämä kuitupuu eivät sisälly tämän
selvityksen puusivutuotteisiin. Välillisesti niillä on kuitenkin vaikutusta myös tämän selvityksen
puusivutuotteisiin pohjautuvaan liiketoimintaan. Lisääntyvä kuitupuun hankinta tuo väistämättä markkinoille
myös lisääntyvän määrän tukkipuuta, joka mahdollistaa (tai edellyttää, miten asian haluaa mieltää)
kapasiteetin nostoa sahauksessa ja muussa järeän puun jalostuksessa. Näitä suunnitelmia on myös PohjoisKarjalassa. Lisääntyvästä järeän puun jalostuksesta puolestaan tulee markkinoille lisää myös puusivutuotteita.
Toinen vaikutus lisääntyvällä puunhankinnalla on logistiikkaan. Pankkokalustolla tapahtuvalla kuitupuun
kuljetuksella ei juurikaan ole vaikutuksia, mutta lisääntyvä hakkeen kuljetus ja sen osittainen uudelleen
suuntautuminen uusille sellutehtaille mahdollistaa hakekalustolla tapahtuvien sivutuotteiden kuljetuksen
parissa mepa-kuljetuksia esim. purkupuuhakkeen osalta.

6.2 Metsä Group Äänekoski
Suurista uusista investoinneista toteutusvaiheessa on vain Metsä Groupin Äänekosken investointi, joka
valmistuu vuoden 2017 toisella puoliskolla ja jonka vaikutukset puunhankintaan realisoituvat tehtaan
käynnistyessä. Ohessa Metsä Groupin Äänekosken investoinnin vaikutuksia heidän puunhankinnan
suuntautumiseen (Lähde sanomalehti Keskisuomalainen 6.1.2017).

Käytännössä tuo Metsä Groupin havukuitupuun hankinta-alueen muutos tarkoittaa sitä, että vesitiekuljetukset
Joutsenoon loppuvat Savo-Karjala suunnalta. Pielisen itäpuolisissa kuljetuksissa muut kuljetusmuodot ovat
kilpailukykyisiä etelän suuntaan. Myös suurimmat selluhakekertymät (sahat) Pohjois-Karjalassa ovat Pielisen itä
puolella, joten logistisesti ne eivät ole suuntautumassa Äänekoskelle, mutta käytännössä tietyt
kauppapoliittiset tekijät voivat joskus muuttaa puhtaasti logistisia rajoja.

6.3 Investoinnit biopolttoaineisiin
Myös biopolttoaineiden puolella on paljon suuria ja pienempiä investointisuunnitelmia.
Liikennepolttoainepuolella käynnistysvaiheessa on ST1:n Kajaanin etanolitehdas (luvun 6.1 kuvassa numero 5
North European Biotech), joka nykyisessä kokoluokassaan saa raaka-aineena käyttämänsä sahanpurun
lähisahoilta, eikä sen vaikutukset ylety Pohjois-Karjalaan. Mikäli mahdollinen seuraava investointi (luvun 6.1
kuvassa numero 6) sijoittuu Kajaaniin, ylettyy sen raaka-ainekysyntä jo Pohjois-Karjalan purumarkkinoille.
Muita Pohjois-Karjalan puusivutuotemarkkinoille vaikuttavia investointeja ovat alueen sisälle suunnitellut
hankkeet. Näistä Green Fuel Nordic Lieksa on kertonut julkisuuteen (http://www.greenfuelnordic.fi/gfn_lieksa)
käyttävänsä maksimilaajuudessa puuta jopa 360 000 kiintokuutiometriä vuodessa pyrolyysiöljyn tuotantoon.
Raaka-aineeksi soveltuu karsittu ranka ja puhtaat puusivutuotteet pois lukien kuori.
Nurmeksessa on suunniteltu monenlaista liiketoimintaa ns. Vihreän energian teollisuuden alueelle, josta
lisätietoa löytyy mm. seuraavilta nettisivuilta http://www.nurmes.fi/vihrea-teollisuus . Suunnitelmissa on mm.

biohiilen ja pyrolyysinesteiden tuotantoa. YVA-selvityksen (http://www.nurmes.fi/yva-ohjelma ) mukaan
puunkäyttö voi nousta jopa 600 000 k-m3:iin. Rankapuun ja puhtaan puusivutuotteen lisäksi näissä hankkeissa
tutkitaan myös kuoren ja purkupuun käyttömahdollisuuksia.
Eli määrällisesti tarkasteltuna suunnittelupöydällä olevat hankkeet pystyvät hyvin nielemään tässä selvityksessä
mukana olevat puusivutuotteet ja lisäksi tarvitaan paljon lisää raaka-ainetta. Ja on tietysti muistettava, että
tässä selvityksessä kartoitetut puusivutuotteet ovat pääosin nyt jossakin käytössä, joten suuntautuessaan
mahdollisesti näihin uusien investointien raaka-aineeksi on ne korvattava nykyisissä kohteissa jollakin,
esimerkiksi metsäenergialla. Uusien investointien toteutuessa raaka-aineiden suuntautuminen puhtaiden
jakeiden osalta määräytyy lopulta kunkin jalostusmuodon maksukyvystä ja raaka-ainelähteen sijainnista
suhteessa tuotantolaitokseen. Käsiteltyjen jakeiden ja purkupuun osalta suuntautumiseen vaikuttaa edellisten
seikkojen lisäksi tuotantomuodon kyky selviytyä epäpuhtauksien aiheuttamista ongelmista. Esimerkiksi
purkupuun sisältämistä kemikaaleista ja erityisesti hankalasti poistettavista metalleista johtuen
käyttömahdollisuudet ovat toistaiseksi sen verran rajalliset, että purkupuuta on tarjolla muita jakeita selvästi
edullisemmalla hinnalla, jos tuotantoprosessi siitä selviytyy.
Investointisuunnitelmia ja muuta aktiviteettia metsäbiotalouden alueella on runsaasti ja tilanne elää koko ajan.
Viimeisimpiä alueellisia järjestelyjä Pohjois-Karjalassa on 21.2.2017 julkaistu (http://www.karjalainen.fi/uutiset)
kauppa, jolla Binderholz Nordic Oy on ostanut Anaika Wood Group LTD Oy:ltä Lieksan Kevätniemessä
sijaitsevan höyläämön ja liimapuupalkkitehtaan. Samassa yhteydessä kerrottiin Binderholzin rakentavan
höylälastujen jatkojalostamiseksi pellettitehtaan. Lisäksi Nurmeksen sahalle rakennetaan oma
biomassapohjainen lämpölaitos, joka otetaan käyttöön syyskuussa 2017. Binderholzin Lieksan ja Nurmeksen
sahojen menossa olevien modernisointien yhteydessä tehtävä kuivauskapasiteetin huomattava nosto lisääkin
lämmöntuotannon tarvetta. Näillä edellä luetelluilla kaupoilla ja investointipäätöksillä on luonnollisesti oma
vaikutuksensa sivutuotevirtoihin. Binderholzin laitoksilla syntyvät kuivat jakeet menevät jatkossa omaan
pellettituotantoon ja riippuen tehtävistä linjauksista mahdollisesti jotakin lähialueen muita kuivia jakeita
voidaan pelletöidä. Binderholzin Nurmeksen sahan sivutuotetoimitukset Nurmeksen Lämpö Oy:lle ja
vastaavasti lämmön osto sahalle tulevat muuttumaan, kun lämpö jatkossa tuotetaan sahan omalla
lämpölaitoksella omista sivutuotteista. Nämä järjestelyt, mukaan lukien Binderholzin Lieksan ja Nurmeksen
sahojen puunhankinnan ottaminen omiin käsiin, toteuttavat johdonmukaisesti sitä linjaa, että Binderholz
panostaa Pohjois-Karjalaan ja kehittää liiketoimintojaan vähemmän riippuvaiseksi ulkoisista tekijöistä.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että lisääntyvät investoinnit puupohjaisia sivutuotteita käyttäviin
biotuotetehtaisiin toisivat merkittävän tasapainottavan vaikutuksen puuvirtoihin, koska tällä hetkellä jää
huomattava määrä lisääntyvien hakkuiden myötä kasvavasta metsäenergiapotentiaalista hyödyntämättä
kysynnän puutteen takia.
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1 Johdanto

Tässä raportissa esitellään Pohjois-Karjalan puusivuvirtaselvityksen vaihe 2:n tulokset. Selvitys on osa
Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit –hankkeen toteutusta ja työn tilaajana on Joensuun Tiedepuisto Oy.
Selvitystyön on tehnyt projekti-insinööri Petteri Ryhänen Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:stä.
Sivuvirtaselvityksen vaiheessa 2 kartoitettiin vaiheessa 1 raportoiduille Pohjois-Karjalan puuteollisuuden
sivuvirtatuotteille lämmöntuotannolle vaihtoehtoisia käyttökohteita. Selvityksessä tehtiin tarkempi
analyysi kolmesta jatkotarkasteluun valitusta jalostusvaihtoehdosta, joista olisi mahdollisesti
käynnistettävissä uutta liiketoimintaa. Jalostusvaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä pohdittiin mm., mikä
osuus alueen sivuvirroista voitaisiin hyödyntää muussa kuin perinteisessä lämmöntuotannossa, onko
tuotteille vaihtoehtoisia käyttömuotoja Pohjois-Karjalan ja lähialueiden bioetanoli-, pyrolyysi- tai
pellettituotannossa, sekä miten sivuvirrat ja niiden määrä ja laatu muuttuisivat, jos alueelle käynnistyisi
uusia biojalostamoja, tai jos puuteollisuuden kapasiteetti muuttuu nykyisestä.
Selvitystä varten kartoitettiin ideoita vaihtoehtoisista sivuvirtatuotteiden käyttökohteista ja materiaalista
valmistuskelpoisista kaupallisista tuotteista. Tietoja kerättiin myös maakunnan ja ympäristöalueiden
toiminnassa tai suunnitelmissa olevista biojalostamoista ja näiden käyttämistä raaka-aineista.
Informaatiota haettiin myös sivuvirtatuotteiden jalostamiseen soveltuvista prosesseista,
tuotantotekniikoista ja näiden kustannuksista. Selvitystä varten kartoitettiin myös tarkasteltujen
tuotteiden olemassa olevaa tuotantotoimintaa Suomessa ja lähialueilla, sekä markkinoilla olevien
tuotteiden hintoja.
Tiedot alueen käytettävissä olevista sivuvirroista saatiin selvityksen 1 kartoituksesta. Selvityksen
vaiheessa 2 tarvittua muuta tietoa haettiin julkisesti saatavilla olevista lähteistä (lehti- ja nettiartikkelit,
uutisarkistot, mediatiedotteet, opinnäyte-, tutkimus- ja muut julkaisut, sekä internet). Lisäksi tietoa
kerättiin henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla käydyissä keskusteluissa eri alojen
asiantuntijoiden kanssa, sekä tutustumisvierailuilla yrityksiin. Myös selvityksen tekijän omaa puualan
tuote- ja tuotannonkehitysasiantuntemusta hyödynnettiin selvityksen toteutuksessa.

2 Selvityksen tarkennuksia ja rajauksia

Selvityksessä tarkasteltiin pienten ja keskisuurten puualanyritysten sivuvirtojen jalostusmahdollisuuksia.
Suurten yritysten raaka-ainevirtoihin ei puututtu, koska näillä sivuvirtojen hyödyntäminen on suunniteltu
integraattien omien liiketoimintojen lähtökohdista.
Raaka-aineen osalta selvityksessä tarkasteltiin vain puunjalostuksessa syntyvien A- ja B- laadun
sivuvirtajakeiden ja kierrätyspuun A- ja B -laadun määritteet täyttävän puumateriaalin
hyödyntämismahdollisuuksia jatkojalostuksessa.

Kuva 1: Suomen luokittelu puunjalostusteollisuuden sivutuotteille ja tähteille (SFS-EN ISO 17225-1,
luokka 1.2) sekä käytöstä poistetulle puulle tai puutuotteille (luokka 1.3). Kuva: VTT.

Tarkastelussa keskityttiin lisäksi vain mekaanisen puunjalostuksen menetelmin tapahtuviin
jatkojalostusprosesseihin. Kemialliset tai muut monimutkaisemmat ja erityisasiantuntemusta sekä prosessiteknologiaa vaativat jalostusvaihtoehdot (esim. aktiivihiilen tuotanto, puukomposiittien
valmistus, jne.) jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.
Selvityksessä tarkempaan tarkasteluun valittiin sellaisia jalostusvaihtoehtoja, joiden prosessi- tai
tuotantotekniset investointikustannukset ovat maltillisia (muutamista sadoista tuhansista 1-2 miljoonaan
euroon). Lisäksi tarkasteltujen jalostustoiminnan vaihtoehtojen tuli toteutukseltaan soveltua pk-yritysten
voimavaroin toteutettavaksi tuotantotoiminnaksi.

3 Sivuvirtatuotteiden hyödynnettävyys lämmöntuotannolle vaihtoehtoisissa tarkoituksissa

Sivuvirtaselvityksen vaihe 1:n mukaan Pohjois-Karjalassa on vapaana yhteensä n. 225 000 k-m3 (n. 170
000 t) puunjalostuksen sivutuotteita ja kierrätyspuuta. Lähtökohtaisesti kaikki selvityksen puumateriaali
on teknisesti käyttökelpoista ja voidaan hyödyntää lämmityskäytölle vaihtoehtoisissa tarkoituksissa.
Kuvan 2 taulukkoon on rakennettu yhdenlainen näkemys selvityksessä tarkasteltujen puusivutuotteiden
mahdollisista jatkojalostuspoluista yleisellä tasolla.

Jae

Käyttökohde

Jalostustoiminta

Lopputuotteita

Kuori

1. Biojalostamot

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset polttoaineet, muut kemianteoll. jalosteet

2. Piha- ja ympäristörakentaminen,

Kuivaus ja murskaus

Kuorikatteet, kuivikkeet

3. Energiantuotanto

Kuivaus, poltto

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Pelletinvalmistus

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset polttoaineet, muut kemianteoll. jalosteet

2. Komposiittituotteiden valmistus

Applikaatiot, extruusio, ruiskuvalu Piharakentamisen tuotteet, muut soveltuvat tuotteet

3. Puupuristeiden valmistaminen

Liimaus, puristus

Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Piha- ja ympäristörakentaminen, -hoito

Kuivaus ja pakkaus

Katteet, kuivikkeet, imeytystuotteet

5. Energiantuotanto

Pelletinvalmistus, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Pelletinvalmistus

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset polttoaineet, muut kemianteoll. jalosteet

2. Komposiittituotteiden valmistus

Applikaatiot, extruusio, ruiskuvalu Piharakentamisen tuotteet, muut soveltuvat tuotteet

3. Puupuristeiden valmistaminen

Kuivaus, liimaus, puristus

Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Piha- ja ympäristörakentaminen, -hoito

Kuivaus ja pakkaus

Katteet, kuivikkeet, imeytystuotteet

5. Rakentamisen levytuotteet

Kuivaus, liimaus, puristus, muut

Lasturunkoiset rakennuslevyt ja komponentit

6. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Esim. terveydenhuollon apuvälin., mm. kipsaustuotteet

7. Energiantuotanto

Pelletinvalmistus, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Pelletinvalmistus

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset polttoaineet, muut kemianteoll. jalosteet

2. Komposiittituotteiden valmistus

Applikaatiot, extruusio, ruiskuvalu Piharakentamisen tuotteet, muut soveltuvat tuotteet

3. Puupuristeiden valmistaminen

Kuivaus, liimaus, puristus

Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Piha- ja ympäristörakentaminen, -hoito

Kuivaus ja pakkaus

Katteet, kuivikkeet, imeytystuotteet

5. Rakentamisen levytuotteet

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Lasturunkoiset rakennuslevyt ja komponentit

6. Ekologiset eristetuotteet

Puhdistus, pakkaus, muu käsittely

Ekologiset eristemateriaalit puurakentamiseen

7. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Esim. terveydenhuollon apuvälin., mm. kipsaustuotteet

8. Energiantuotanto

Pelletinvalmistus, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Biojalostamot

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset polttoaineet, muut kemianteoll. jalosteet

Hiontapöly

Sahanpuru

Kutterinpuru

Hake

2. Piha- ja ympäristörakentaminen, sisustus Puhdistus, pakkaus, muu käsittely

Tasauspätkä

Katteet, värjätyt peittotuotteet

3. Puupuristeiden valmistaminen

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Rakentamisen levytuotteet

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Lasturunkoiset rakennuslevyt ja komponentit

5. Ekologiset eristetuotteet

Puhdistus, pakkaus, muu käsittely

Ekologiset eristemateriaalit puurakentamiseen

6. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Esim. terveydenhuollon apuvälin., mm. kipsaustuotteet

7. Energiantuotanto

Hienonnus, pelletointi, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Biojalostamot

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset p-aineet, muut kemiall. jalosteet, biohiili

(pituus < 150 mm) 2. Piha- ja ympäristörakentaminen, sisustus Hienonnus, muu käsittely, pakkaus Katteet, värjätyt puutuotteet, sisustustuotteet

Tasauspätkä

3. Puupuristeiden valmistaminen

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Rakentamisen levytuotteet

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Lasturunkoiset rakennuslevyt ja komponentit

5. Ekologiset eristetuotteet

Hienonnus, puhdistus, pakkaus

Ekologiset eristemateriaalit puurakentamiseen

6. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Esim. terveydenhuollon apuvälin., mm. kipsaustuotteet

7. Energiantuotanto

Hienonnus, pelletointi, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Biojalostamot

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset p-aineet, muut kemiall. jalosteet, biohiili

(pituus > 150 mm) 2. Piha- ja ympäristörakentaminen, sisustus Hienonnus, muu käsittely, pakkaus Katteet, värjätyt puutuotteet, sisustustuotteet

Kierrätyspuu

3. Puupuristeiden valmistaminen

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

4. Rakentamisen levy- ja muut tuotteet

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Lasturunkoiset levyt ja komp., sormijatkostuotteet

5. Ekologiset eristetuotteet

Hienonnus, puhdistus, pakkaus

Ekologiset eristemateriaalit puurakentamiseen

6. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Esim. terveydenhuollon apuvälin., mm. kipsaustuotteet

7. Energiantuotanto

Hienonnus, pelletointi, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

1. Biojalostamot

Biojalostuksen prosessit

Nestemäiset p-aineet, muut kemiall. jalosteet, tekn. hiili

2. Puupuristeiden valmistaminen

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Puristepuulavat, kuormalavojen tallat, muut tuotteet

3. Rakentamisen levy- ja muut tuotteet

Hienonnus, kuiv., liimaus, puristus Lasturunkoiset rakennuslevyt ja komponentit

4. Muut innovatiiviset tuotteet

Omat erityiset valmistusprosessit

Asuin-, teoll.- ja ympäristörak. tuot. (sementtilastuvilla);
Puhtaat ja käyttökelpoiset tuotteet kierrätys esim. sisustamiseen (mm. kuormalavat, vanhat laudat, jne.);
Hienonnettu puumurska sekoittaen esim. betoniin
ympäristörakentamisen tuotteissa, jne.

5. Energiantuotanto

Hienonnus, pelletointi, briketointi

Lämpö, sähkö, prosessihöyry

Kuva 2: Sivuvirtatuotteiden mahdollisia jatkojalostuspolkuja. Kuva: Petteri Ryhänen, Karelia
Ammattikorkeakoulu Oy.

Määrällisesti kaikki selvityksen vaiheessa 1 kartoitetut sivuvirtatuotteet pystyttäisiin hyödyntämään mm.
maakunnan ja lähialueiden toiminnassa olevissa tai suunnitelluissa biojalostamoissa. Esim. Fortum Power
and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitos kykenisi yksin käyttämään kaiken alueella syntyvän
puunjalostuksen sivuvirtamateriaalin, jos se sellaisenaan soveltuisi pyrolyysin raaka-aineeksi (laitoksen
ilmoitettu vuotuinen puuraaka-aineen tarve 225 000 k-m3).
Puunjalostuksen sivutuotteita voidaan jalostustoiminnan luonteesta riippuen hyödyntää joko erillisinä
jakeina tai toisiinsa yhdistäen jalostusprosessien vaatimusten mukaan. Esim. biojalostamot voivat
hyödyntää erilaisia sivutuotelaatuja monipuolisesti mm. bioetanolin, biodieselin ja pyrolyysiöljyn
tuotannossa. Partikkelikooltaan suurempia sivutuotejakeita voidaan käyttää myös esim.
biohiilituotannossa. St1 Biofuels Oy on ilmoittanut lisäksi tarkastelevansa myös kierrätyspuun käyttöä
bioetanolin valmistuksessa tulevaisuudessa.
Kierrätyspuun haasteena biojalostamotoiminnassa (kuten muussakin jatkojalostuksessa) on raaka-aineen
sisältämät epäpuhtaudet (esim. metalli-, muovi- ym. jäämät). Vieraat materiaalit voivat aiheuttaa
katkoksia tuotantoprosesseihin tai jopa vaurioittaa prosessilaitteistoja. Kierrätyspuun raaka-aineena
hyödyntämisen keskeinen tekijä onkin tehokas epäpuhtauksien poistuminen jo materiaalin
esikäsittelyvaiheessa. Tähän on hyviä mahdollisuuksia jo nykyisellä teknologialla esim.
kierrätysmateriaalin ensivaiheen murskauksessa.
Kaikkia selvityksen puusivutuotteita (myös ongelmallista kierrätyspuuta) voidaan hyödyntää
monipuolisesti myös mekaanisen puunjalostuksen menetelmin tapahtuvassa jalostustoiminnassa. Esim.
selvityksen kahdessa tarkempaan tarkasteluun valitussa jatkojalostusvaihtoehdossa puuraaka-aine
esikäsitellään (murskataan) ennen jalostusta, jolloin ongelmalliset epäpuhtaudet poistuvat (seulonta) tai
voidaan erotella mekaanisesti (magneetti- tai muu erottelu) materiaalin joukosta ennen jatkojalostuksen
toimenpiteitä.

4 Potentiaalisten jalostusvaihtoehtojen tarkastelu

Selvityksessä tarkempaan tarkasteluun valittiin kolme kiinnostavaa jatkojalostusvaihtoehtoa:
1. Sormijatkaminen (puunjalostuksessa syntyvien tasaus- ja katkaisupätkien sormijatkaminen
kolmikerrosliimalevyn keskiraaka-aineeksi)
2. Sementtilastuvillalevyn valmistus
3. Puristepuulavojen valmistus

4.1 Sormijatkaminen

Sormijatkamisella tarkoitetaan lyhyiden puukappaleiden liittämistä toisiinsa yhtenäiseksi pitkäksi
puutavaraksi erityisellä sormiliitoksella liimaa ja pitkittäissuuntaista puristusta käyttäen.

Kuva 3: Erilaisia sormiliitoksia.
Sormijatkaminen tapahtuu sormijatkoskoneella. Jatkoksen kaikki työvaiheet (merkitty sinisellä alla
olevaan prosessikaavioon) tapahtuvat samassa koneessa yhdessä työkierrossa. Puukappaleiden päät
oikaistaan ja molempiin päihin jyrsitään kiilahampainen sormiliitosprofiili. Jälkimmäisen pään jyrsinnän
yhteydessä liitospintaan levitetään myös liima. Työstetyt puukappaleet johdetaan koneen puristinosaan
puristettavaksi yhtenäiseksi tangoksi. Ennen puristusta tankoaihio voidaan myös katkaista tuotekohtaisiin
loppupituuksiin.

Kuva 4: Sormijatkoksen työvaiheet.

Sormijatkaminen on tyypillisesti aina osa laajempaa puunjalostustoimintaa.
työstötapahtumana tai jalostusliiketoimintana se on poikkeuksellista.

Yksittäisenä

Perinteisesti:




sormijatkamisella parannetaan raaka-aineen laatua,
jatketaan puutavaran pituutta,
vähennetään sahatavarakappaleiden määrämittakatkaisussa syntyvää hukkaa.

Sivuvirtaselvityksessä:


sormijatkamista tarkastellaan puunjalostuksessa syntyvän tasaus- ja katkaisupätkäpuun
jalostuskeinona materiaalin hyödyntämiseksi puutuotteiden valmistuksessa neitseellisen
puumateriaalin korvaajana (esimerkkitapauksessa kolmikerrosliimalevyn keskimateriaalin
valmistuksessa).

Kuva 5: Kolmikerrosliimalevyn rakenne.
Tarkastelussa tutkittiin syntyvää kustannussäästöä, joka saavutetaan käyttämällä kolmikerroslevyn
keskimateriaalina sivuvirtapätkästä sormijatkettua puuta. Levyn näkyvät pinnat valmistetaan
samadimensioisesta neitseellisestä puutavarasta katkaisemalla ja sormijatkamalla. Jatkostyö hankitaan
kummankin tavaran osalta maakunnassa tai lähialueilla (enintään 150 km:n etäisyydellä tilaajasta)
toimivalta jatkospalveluntuottajalta, joka on hinnoitellut palvelut työstökohtaisesti (sormijatkos
katkaisulla ja ilman). Sormijatkaminen toteutetaan palveluntarjoajan työvoimalla ja tämän vapaana
olevalla konekapasiteetilla.
Lähtötiedot:
•
•
•

•

•
•
•
•

Jatkettava kierrätyspuutavara: keskimääräinen sahatavaradimensio 32 x 125 mm,
kappalepituus 300 mm;
Kierrätyspuupätkät ja neitseellisestä puutavarasta katkaistavat työkappaleet ovat saman
pituisia ja vahvuisia;
Kierrätyspuujatkos valmistetaan valmiiksi muissa prosesseissa katkotuista tasauspätkistä (ei
muita
tarvittavia
työvaiheita
jalostusprosessissa),
hyötysuhde:
2
m3:stä
kierrätyspätkätavaraa saadaan 1 m3 valmista sormijatkostavaraa;
Neitseellinen sormijatkostavara valmistetaan katkonnalla normaalipituisesta sahatavarasta,
hyötysuhde: 1 m3:stä raaka-ainetta saadaan 0,75 m3 valmista sormijatkostavaraa (=> 1,333
m3 raaka-ainetta : 1 m3 valmistavaraa);
Kierrätyspuutavaran jatkamisen hinta: 60 €/raaka-aine m3;
Neitseellisen puutavaran jatkaminen katkonnalla ennen sormijatkosta: 80 €/raaka-aine m3;
Raaka-aineen kuljetus jalostuspaikalle ja valmiin tavaran paluukuljetus (enintään 150
km/suunta, kuljetuksen hinta/raaka-aine m3 tai valmis-m3): 15 €/m3;
Työstökeskus: pakettimallinen sormijatkoskone (Somako HaPac), kapasiteetti: 1,5
pakettia/minuutti, paketin hyötyleveys 620 mm (mahtuu 19 kpl/paketti 32 x 125 mm:n
mittaisia 300 mm:n pituisia jatkospätkiä pystyyn aseteltuna), työkappalepituus, joka
käsiteltävissä koneella: 200 – 1500 mm, kapasiteetti esimerkin sormijatkoskoneella ja
jatkospätkällä: 90 pakettia/h, paketissa 19 kpl 32 x 125 x 300 mm:n työkappaleita, saanto: 513
m/h sormijatkosta (= n. 2 m3 valmista esimerkkitavaraa/h).

Neitseellisen sormijatkostavaran valmistuskustannus/valmis-m3:
•
•
•
•
•

Raaka-aine (hyötysuhde 1:0,75): 1,333 m3 x 180€/m3 = 240 € /valmis-m3
Kuljetus jalostukseen: 15€/m3 => 1,133 m3 x 15€/m3/suunta => 20 €/valmis-m3
Työstöpalvelut: sormijatkos katkonnalla 80€/raaka-aine-m3 => 1,333 m3 x 80 €/m3 => 107
€/valmis-m3
Valmiin tavaran paluukuljetus 15€/m3 = 1 m3 x 15 €/m3 = 15 €
Valmistuskustannus yhteensä: 382 €/valmis-m3

Kierrätyspuusormijatkostavaran valmistuskustannus/valmis-m3:
• Raaka-aine (hyötysuhde 2:1): 2 m3 x 8€/m3 = 16 €/valmis-m3
• Kuljetus jalostukseen: 15€/m3/suunta => 2 m3 x 15€/m3 = 30 €/valmis-m3
• Työstöpalvelut: 60€/raaka-aine-m3 => 2 m3 x 60 €/m3 = 120 €/valmis-m3
• Valmiin tavaran paluukuljetus 15€/m3 = 1 m3 x 15 €/m3 = 15 €/valmis-m3
• Valmistuskustannus: 181 €/valmis-m3
Kustannussäästö:
•
•
•

Kustannussäästö (valmistettaessa keskimateriaali kierrätyspuusta): = 201 €/m3
Kustannussäästö (valmistettaessa keskimat. kierrätyspuusta neitseellisen sijaan): 53 %
Säästö (3-kerroslevyn puumateriaalikustannuksissa yhteensä): 17,5 %

Selvitystä varten ei ollut käytettävissä tyypillistä kierrätyspuuraaka-ainetta todellisuudessa kuvaavaa
tietoa (mm. dimensiota, laatua, määriä, pituutta tai muuta oleellista informaatiota materiaalin
soveltuvuudesta sormijatkamiseen), joten materiaalin ominaisuudet jouduttiin arvioimaan työstön
kannalta optimaalisiksi tarkastelun toteuttamiseksi. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi lopputulosten
luotettavuuteen, ja tuloksiin on siten suhtauduttava varauksella. Lisäksi sormijatkamiseen on
käytettävissä ominaisuuksiltaan monenlaista tekniikkaa (esim. työstönopeus, kapasiteetti, kappaleen
käsittelykyky, jne.), jolla voi myös olla vaikutuksia todellisiin lopputuloksiin.

4.2 Sementtilastuvillalevyn valmistus
Sementtilastuvillalevy on ohuista pitkistä höyläämällä valmistetuista puulastusta sementoimalla ja
muoteissa puristamalla valmistettu jäykkä huokoinen rakennuslevy.

Kuva 6: Esimerkki sementtilastuvillalevyn rakenteesta.

Sementtilastuvillalevyn painosta puuta on 30% ja sementtiä 70%. Sementti kiinnittää puulastut toisiinsa
ja jäykistää levyn rakenteen. Levyn ominaisuuksia ovat palamattomuus, hyvä lämmön- ja ääneneristävyys,
kosteuden kestävyys ja hengittävyys. Levyn korkea pH-arvo estää homekasvua ja suojaa tuotetta
lahoamiselta.
Lisää
teknisiä
tietoja
tuotteesta
löytyy
mm.
osoitteesta:
http://www.elam.fi/brochures/traullit_rt.pdf.
Sementtilastuvillalevyn runkoaine on neitseellinen puulastuvilla, joka valmistetaan pyöreästä havukuitutai tukkipuusta höyläämällä. Villapuut kuoritaan tukinkuorimakoneella ja ohjataan sen jälkeen
katkontaan. Kuoritut puut katkaistaan katkaisusahalla 400 – 500 mm:n pituisiksi pätkiksi lastuvillan
höyläystä varten. Katkonnan jälkeen pätkät syötetään erityiseen lastuvillahöylään, joka höylää puista
ohutta (lastun leveys n. 1,5 - 3,5 mm) pitkänomaista (lastun pituus n. 400 – 500 mm) lastua (lastuvillaa).

Kuva 7: Nykyaikainen lastuvillahöylä.

Höylältä lastuvilla siirtyy sementointiin, jossa lastuihin sekoitetaan vesi ja sementti. Sekoitus tapahtuu
vaakatasossa pyörivässä tasosekoittimessa. Sementoinnista lastuvilla annostellaan lopputuotteen
mukaisiin muotteihin ja puristetaan levymäiseen muotoon. Levyaihioiden annetaan kuivua muoteissa, ja
kuivumisen jälkeen aihiot siirretään viimeistelyyn. Viimeistelyssä levyt sahataan mittaan, niiden reunat
profiloidaan ja laatu tarkastetaan. Tämän jälkeen tuotteet voidaan vielä maalata haluttuihin sävyihin.
Valmiit tuotteet pakataan ja siirretään varastoon.

Kuva 8: Sementtilastuvillalevyn valmistusprosessi

Sementtilastuvillalevyn valmistus kierrätyspuuraaka-aineesta
Selvityksessä
tarkasteltiin
kierrätyspuumateriaalin
hyödyntämistä
sementtilastuvillalevyjen
valmistuksessa. Tarkastelussa tutkittiin mm., minkälainen on tuotteen valmistuskustannus, mikä on
tuotteen jälleenmyyntihinta markkinoilla, millaisia ovat valmistustoiminnan katetuotto- ja liikevaihtoodotukset, mikä on tuotannon investointikustannus ja kuinka pitkä on investoinnin takaisinmaksuajan
odote tuotannon bruttotuotoilla laskettuna. Lisäksi tarkasteltiin kierrätyspuumateriaalin arvonnousua
jalostustoiminnan tuloksena.
Esimerkkituotteeksi valittiin Träullit Ab:n Standard sisustuslevy 25 x 600 x 2400 mm (paino 15,8 kg, puun
paino-osuus 30%, josta neitseellistä lastuvillaa 50%, kierrätyspuuta 50%). Tuote arvioitiin
ominaisuuksiltaan vertailukelpoisimmaksi lastuvillatuotteeksi tarjolla olleista vaihtoehdoista (katto- ja
seinäverhousksiin tarkoitettu sisustuslevy, perusteet: soveltuvat käyttökohteet, monikäyttöisyys,
peittoala, käsiteltävyys, jne.).
Esimerkkilevyn runkoaineen (neitseellinen puulastuvilla) valmistus tapahtuu, kuten edellä on kuvattu
perinteisen levyn valmistuksessa. Sementoinnissa neitseellisen lastuvillan joukkoon lisätään sopivaan
prosessikarkeuteen hienonnettua kierrätyspuuta (selvityksen kaikki sivuvirtamateriaali soveltuu
hienonnettuna esimerkkilevyn seosmateriaaliksi). Sekoitussuhteena levyn valmistuksessa on käytetty
suhdetta 50% kierrätyspuuta / 50% neitseellistä puulastuvillaa. Suhde on arvio mahdollisesta
kierrätyspuun määrästä valmistuotteessa. Esimerkkitarkastelua varten ei saatu tietoa tuotetta
valmistavilta tahoilta kierrätyspuumateriaalin soveltuvuudesta levyn valmistukseen tai arviota sen
enimmäissekoitusmäärästä neitseellisen lastuvillan joukkoon. Mahdolliseksi kierrätyspuun
käyttömääräksi lastuvillalevyn valmistuksessa arvioitiin selvityksessä n. 30 - 50%:n tuotteen
kokonaispuumateriaalisisällöstä.

Valmistuksen taloudellinen tarkastelu
Valmistuskustannukset: 8,61 €/levy







Kierrätyspuu 0,07 € (1% valmistuskustannuksista) (2,4 kg/levy, tuotteen puusta kierrätyspuuta
50%)
Neitseellinen puu 0,25 € (3% valmistuskustannuksista) (2,4 kg/levy, tuotteen puusta neitseellistä
puuta 50%)
Sementti 1,06 € (12%)
Sähkö 2,00 € (23%)
Työ 3,33 € (39%)
Tuotantoympäristöt 1,90 € (22%)

Tuotteen jälleenmyyntihinta: 16,58 €/levy
Katetuotto: 7,97 €/levy





Myyntihinta 16,58 €/levy – valmistuskustannus 8,61 €/levy = 7,97 €/levy
Valmistuskapasiteetti 58 000 kpl/1 vuoro x 7,97 €/kpl = n. 462 000 €/a
116 000 kpl/2 vuoroa x 7,97 €/kpl = n. 924 000 €/a
174 000 kpl/3 vuoroa x 7,97 €/kpl = n. 1 387 000 €/a

Tuotantotoiminnan liikevaihto:




Valmistuskapasiteetti 58 000 kpl/1 vuoro x 16,58 €/kpl = n. 962 000 €/a
116 000 kpl/2 vuoroa x 16,58 €/kpl = n. 1 923 000 €/a
174 000 kpl/3 vuoroa x 16,58 €/kpl = n. 2 885 000 €/a

Tuotannon investointikustannukset: 700 000 €
Investoinnin takaisinmaksuaika: n. 1v 6kk (1-vuoro tuotannossa)


700 000 € : (462 000 € : 12 kk) = n. 18 kk (n. 1v 6kk)

Kierrätyspuumateriaalin arvonnousu jalostuksessa: + 2 350 €/t


(Tuotannon tuotot (= 16,58 €/levy) - (tuotannon kustannukset - henkilöstökulut (= 5,28 €/levy)))
: kierrätyspuun määrä tuotteessa (2,4 kg (0,0024 t) x 50 % kierrätyspuuta tuotteessa) = 2 354,17
€/t

Tuotteesta ja sen valmistuksen ominaispiirteistä
Sementtilastuvillalevyn valmistus on yksi mahdollinen ja kiinnostava kierrätyspuumateriaalin
jalostusvaihtoehto kaupallisiksi lopputuotteiksi. Lastuvillalevyn valmistukseen soveltuvat kuorta lukuun
ottamatta kaikki sivuvirtaselvityksen vaiheessa 1 tarkastellut puusivutuotteet. Riippuen lopputuotteen
käyttökohteesta myös purku- ja muuta kierrätyspuuta voidaan käyttää sementtilastuvillalevyn
valmistuksessa (esim. liikenneväylien meluesterakenteissa). Lastuvillalevyn valmistus vaatii myös
neitseellisen puun käyttöä prosessin raaka-aineena: levyjen runkomateriaali, puulastuvilla, valmistetaan
höyläämällä pyöreästä havukuitu- tai tukkipuusta.

Lastuvillalevyn valmistuksessa voidaan hyödyntää puunjalostuksessa yleisesti käytössä olevia koneita ja
laitteita, mutta levyn valmistus vaatii myös erikoisemman tekniikan liittämistä tuotantolinjastoon (esim.
lastuvillahöylä ja sementoinnissa käytettävä tasosekoitin). Tuotannon investointikustannus on
kohtuullinen (n. 700 000 €). Tekniikka on pitkäikäistä ja prosessilaitteiden huoltotarve vähäinen. Myös
tuotanto voidaan toteuttaa vähäisellä miehityksellä (n. 4-5 hlöä/vuoro).
Sementtilastuvillalevyllä on monia käytettävyyteen liittyviä erityisominaisuuksia: tuote on moni-ilmeinen
sisustusmateriaali, joka toimii verhouskäytön ohella myös akustisena äänieristeenä. Levy kestää kosteutta
ja sen korkea pH-arvo estää homekasvuston muodostumista. Levyä voidaan käyttää lisäeristämiseen
ulkona esim. betonivalua vasten, ja se toimii rappausalustana. Vahvistamalla levyrakennetta erilaisilla
tukirakenteilla lastuvillalevystä valmistetaan myös kuormaa kantavia katto- ja seinäelementtejä. Levyä
voidaan työstää monilla yleisillä puuntyöstöön tarkoitetuilla käsityökaluilla, esim. puukkosahalla,
kovametalliteräisellä käsisirkkelillä tai moottorisahalla. Levy voidaan värjätä valmistusprosessissa eri
tavoin tai maalata jälkikäteen tilaajan haluamiin sävyihin akustisten ja lämmöneristysominaisuuksien
heikentymättä. Levyn valmistuksessa voidaan neitseellisen puumateriaalin seassa käyttää hienonnettua
kierrätyspuumateriaalia, jolloin valmistuksen raaka-ainekustannuksia saadaan alennettua jonkin verran.

Kuvat 9-10 (alla) ja 11-12 (seuraavalla sivulla): Sementtilastuvillalevyä käytetään yleisimmin julkisten
tilojen seinä- ja kattopintojen verhouksissa, joissa levy toimii sekä sisustusmateriaalina että
äänieristeenä. Värjäämällä ja muotoilemalla levyjä on mahdollista toteuttaa mielenkiintoisia ja hyvin
moni-ilmeisiä sisustusratkaisuja eri tarkoituksiin.

Kuvat 13-14 (alla): Lastuvillalevyn käyttöä ääni- ja lämmöneristeenä maatalousrakentamisessa.

Kuva 15 (alla): Lastuvillalevyä voidaan käyttää myös liikenneväylien melusuojarakenteissa.

Kuvat 16-17 (yllä): Sementtilastuvillasta voidaan valmistaa pientalorakentamisen kantavia katto- ja
seinärakenteita. Lastuvillalevyn työstäminen onnistuu normaaleilla puuntyöstöön tarkoitetuilla
käsityökaluilla esim. kovametalliteräisellä käsisirkkelillä, moottori- tai puukkosahalla. Valmiit pinnat
voidaan rapata ja maalata, tai pinnoittaa muilla verhousmateriaaleilla. Kuvat: Träullit Ab, Ruotsi.
Selvityksen laitoskokonaisuudella (700 000 €) voidaan valmistaa n. 58 000 kpl esimerkin mukaista
sisustuslevyä (koko 25 x 600 x 2400 mm) vuodessa yhdessä vuorossa (116 000 kpl/kaksi vuoroa, 174 000
kpl/kolme vuoroa). Tällä tuotantomäärällä päästään levyn jälleenmyyntihinnalla (16,58 €/kpl) n. 960 000
€:n liikevaihtoon vuodessa 1-vuorotyössä (kahdessa vuorossa n. 1,92 M€, kolmessa vuorossa n. 2,89 M€).
Levytuotannon 1:n työvuoron katetuotto tarkastellulla esimerkkituotteella vuodessa on n. 462 000 € (n.
924 000 €/kaksi vuoroa, n. 1,39 M€/kolme vuoroa). Valmistustoiminnan bruttotuotolla laskettuna
investoinnin takaisinmaksuaika 1-vuorotoiminnassa on n. 1 vuosi 6 kk. Laskelmassa ei ole huomioitu mm.
investoinnin korko- ym. kuluja tai tuotantolaitteiston poistoja.
Ruotsalaisen levyvalmistajan (Träullit Ab) mukaan sementtilastuvillalevyn painosta n. 30% on puuta ja 70%
sementtiä. Esimerkkituote painaa valmistajan ilmoittaman m2-painon mukaan 15,84 kg/kpl. Tällöin puuta
yhdessä levyssä on n. 4,8 kg. 50 %:n sekoitussuhteella kierrätyspuuta levyssä on n. 2,4 kg. Esimerkkilevyn
teollisessa tuotannossa kierrätyspuuraaka-aineen kokonaistarve vuodessa yhdessä vuorossa olisi n. n. 140
t (kolmessa vuorossa n. 420 t). Pohjois-Karjalan alueelta vuodessa kerättävällä kierrätyspuulla (n. 8 000 t,
lähde: sivuvirtaselvityksen vaihe 1:n tulokset) voitaisiin tyydyttää lähes 20:n tarkasteluesimerkin kokoisen
levytehtaan 3-vuorotuotannon kierrätyspuuraaka-ainetarpeet.
Puuraaka-aineen jalostusarvonnousu
Kun sementtilastuvillalevyjen valmistukseen käytettävän kierrätyspuun arvonnousua jalostustoiminnan
tuloksena lasketaan tilastokeskuksen määritelmän mukaan (Tuotannon jalostusarvo, esimerkissä:
((toiminnan tuotot – (toiminnan kustannukset – henkilöstökulut)) / puuraaka-aineen määrä tuotteessa),
http://www.stat.fi/meta/kas/jaleu.html), saadaan kierrätysraaka-aineen arvonnousuksi n. 2 350 €/t.
Sivuvirtaselvityksen vaihe 1:n tarkastelussa maakunnasta on arvioitu saatavan n. 8 000 tn kierrätyspuuta
vuodessa. Jos koko tämä määrä käytettäisiin lastuvillalevyjen valmistukseen, olisi kierrätyspuun
yhteenlaskettu arvonnousu n. 18,8 M€. Kierrätyspuuraaka-aineen hankintahintana tarkastelussa on
käytetty 20 €/t.

Sementtilastuvillalevyn valmistuksen haasteita
Sementtilastuvillalevyn käyttö Suomessa on vähäistä, ja sitä ei valmisteta teollisesti maassa tällä hetkellä.
Lastuvillatuotteita tuodaan Suomeen sisustustarkoituksiin vuosittain jonkin verran, mutta levyjä
käytetään pääsääntöisesti vain julkisen rakentamisen kohteissa (mm. uimahallien ja koulujen sisustus- ja
äänieristäminen). Lastuvillatuotteiden vähäisen käytön syinä voi olla tuotteen huono tunnettuus ja
vähäiset käyttökokemukset eri tarkoituksissa (unohtunut vanha ja samalla uusi tuote markkinoilla). Myös
tuotteen hintavuus muihin käytettyihin sisustusverhoustuotteisiin verrattuna voi olla lastuvillalevyn
käyttöä rajoittava tekijä esim. yksityistalouksien omakotirakentamisessa. Jos lastuvillatuotteista saadaan
hinnaltaan nykyistä kilpailukykyisempiä, voi niiden käyttö eri tarkoituksissa lisääntyä.

4.3 Puristepuulavojen valmistus

Puristepuulavalla tarkoitetaan lastumaisesta puumateriaalista liimoittamalla ja kuumapuristusmuotissa
ahtopuristamalla valmistettavaa pakkauslavatuotetta (kuormalavaa).

Kuva 18: Puristepuulava.

Puristelavojen valmistuksessa käytettävä puuraaka-aine hienonnetaan murskaamalla tai hakettamalla
lavojen valmistukseen soveltuvaan karkeuteen (n. 50 mm pitkiksi, 3 mm leveiksi ja 1 mm paksuiksi
lastuiksi). Hienontamisen jälkeen lastumurska seulotaan epäpuhtauksien (esim. metalli- ym. jäämien)
poistamiseksi raaka-aineesta. Seulonnasta lastumurska johdetaan kuivuriin, jossa materiaali kuivataan n.
5 - 8 %:n kosteuteen. Kuivauksen jälkeen lastut liimoitetaan lavojen valmistukseen soveltuvalla liimalla
(esim. MUF tai muu kosteuden kestävä liima). Liimoitetut lastut johdetaan annostimeen, joka annostelee
sopivan määrän lastua metalliseen ahtopuristusmuottiin. Täytetty muotti siirtyy kuumapuristukseen,
jossa lava-aihio puristetaan muotoonsa. Puristuksen jälkeen lava irrotetaan muotista, viimeistellään
(purseiden poisto ja laaduntarkastus) ja varastoidaan.

Kuva 19: Puristepuulavojen valmistusprosessi
Puristepuulavojen valmistus kierrätyspuuraaka-aineesta
Selvityksessä tarkasteltiin kierrätyspuumateriaalin hyödyntämistä puristepuulavojen valmistuksessa.
Tarkastelussa tutkittiin mm., mikä on puristepuulavan valmistuskustannus ja tuotteen jälleenmyyntihinta
markkinoilla, millaisia ovat valmistustoiminnan katetuotto- ja liikevaihto-odotukset, mikä on tuotannon
investointikustannus ja kuinka pitkä on investoinnin takaisinmaksuajan odote tuotannon bruttotuotoilla
laskettuna. Lisäksi tarkasteltiin kierrätyspuumateriaalin arvonnousua lavavalmistuksen tuloksena.
Esimerkkituotteeksi valittiin yleisesti Suomessa käytössä olevan FIN-lavan kokoinen 1000 x 1200 mm:n
puristepuulava (lisävahvistamaton, staattinen kuormankantokyky 2 700 kg, dynaaminen 900 kg).
Tuotteen maahantuoja ja markkinoija Zymotec Oy (http://www.zymotec.fi/1/product/puristepuulava1000x1200-900-kg/). Puristelavan paino on n. 22 kg, josta puuta on 18,7 kg. Liimaa tuotteessa on n. 3,3
kg. Tuote valmistetaan jo nykyisin täysin kierrätyspuumateriaalista, joten myös esimerkkituotteen
puuainesisältö on kokonaisuudessaan kierrätyspuuta. Neitseellistä puumateriaalia puristelavojen
valmistuksessa ei tarvita.
Valmistuksen taloudellinen tarkastelu
Valmistuskustannukset: 5,83 €/lava






Kierrätyspuu 0,37 € (6% valmistuskustannuksista) (18,7 kg/lava, tuotteen puusta kierrätyspuuta
100%)
Liima 1,98 € (34%)
Sähkö 1,02 € (17%)
Työ 1,67 € (29%)
Tuotantoympäristöt 0,79 € (14%)

Tuotteen jälleenmyyntihinta: 7,53 €/lava
Katetuotto: 1,70 €/lava





Myyntihinta 7,53 €/lava – valmistuskustannus 5,83 €/lava = 1,70 €/lava
Valmistuskapasiteetti 140 000 kpl/1 vuoro x 1,70 €/kpl = 238 000 €/a
280 000 kpl/2 vuoroa x 1,70 €/kpl = 476 000 €/a
420 000 kpl/3 vuoroa x 1,70 €/kpl = 714 000 €/a

Tuotantotoiminnan liikevaihto:




Valmistuskapasiteetti 140 000 kpl/1 vuoro x 7,53 €/kpl = 1 054 200 €/a
280 000 kpl/2 vuoroa x 7,53 €/kpl = 2 108 400 €/a
420 000 kpl/3 vuoroa x 7,53 €/kpl = 3 162 600 €/a

Tuotannon investointikustannukset: 918 000 €
Investoinnin takaisinmaksuaika: n. 3v 10kk (1-vuoro tuotannossa)


918 000 € : (238 000 € : 12 kk) = n. 46 kk (n. 3v 10kk)

Kierrätyspuumateriaalin arvonnousu jalostuksessa: + 180 €/t


(Tuotannon tuotot (= 7,53 €/lava) - (tuotannon kustannukset - henkilöstökulut (= 4,16 €/lava))) :
kierrätyspuun määrä tuotteessa (18,7 kg (0,0187 t)) = 180,21 €/t

Tuotteesta ja sen valmistuksen ominaispiirteistä
Puristelavojen valmistukseen soveltuvat kaikki selvityksen vaiheessa 1 tarkastellut sivuvirtajakeet, myös
ongelmallinen purkupuu. Puristelavojen valmistus ei vaadi lainkaan neitseellisen puuraaka-aineen
käyttöä. Prosessi on yksinkertainen, ja valmistustoiminnassa voidaan hyödyntää puunjalostuksessa
yleisesti käytössä olevia koneita ja laitteita. Tuotantotekniikka on pitkäikäistä, ja sen huoltotarve on
vähäinen. Tuotannon investointikustannus on n. 918 000 €. Koko tuotantolaitteisto on hankittavissa
yhtenä kokonaisuutena samalta toimittajalta (myös muotopuristuksessa tarvittavat muotit). Tuotteiden
valmistus voidaan toteuttaa vähäisellä työvoimalla (henkilöstötarve: 5 hlö/vuoro tarkastellulla
tuotantolaitoskokonaisuudella).
Tuotteella itsellään on monia käyttöön liittyviä etuja verrattuna vastaaviin sahatavarasta valmistettuihin
kuormalavaratkaisuihin: tuote voidaan valmistaa kokonaisuudessa kierrätyspuuraaka-aineesta, jolloin
valmistuksen puuraaka-ainekustannukset muodostuvat kohtuullisiksi. Valmistettava tuote on
toisiokäytön jälkeen kierrätettävissä uudelleen takaisin prosessiin. Lavat ovat tasavahvuisia ja –painoisia,
mistä on etua mm. lentorahditusten hinnoittelussa. Puristelava vie muotonsa vuoksi vähän tilaa tyhjänä
varastoitaessa tai kuljetettaessa mukana kuljetusvälineessä (on pinottavissa tiiviisti päällekkäin). Lava
suojaa päälle pakattavaa tavaraa tehokkaasti myös lavan alapuolisilta roiskeilta umpinaisen
pohjarakenteensa vuoksi. Puristelava sopii erinomaisesti tavaravientiin tiukan tuholaislainsäädännön
maihin ilman erillisiä torjuntakäsittelyjä, sillä puumateriaalissa mahdollisesti olevien tuholaisten
katsotaan tuhoutuvan lavan valmistusprosessissa lämmön ja puristuspaineen vaikutuksesta.
Suomessa ei tällä hetkellä ole teollista puristepuulavojen valmistustoimintaa. Lavoja tuodaan maahan
jonkin verran mm. Keski-Euroopasta. Tarkasteluesimerkin mukaisella laitoskokonaisuudella voidaan
valmistaa n. 140 000 kpl puristelavoja vuodessa yhdessä vuorossa (280 000 kpl/kaksi vuoroa, 420 000
kpl/kolme vuoroa). Tällä tuotantomäärällä päästään markkinoilla olevan tuontilavan
jälleenmyyntihinnalla n. 1,05 M€:n liikevaihtoon vuodessa 1-vuorotyössä (kahdessa vuorossa n. 2,1 M€,
kolmessa vuorossa n. 3,15 M€). Puristelavavalmistuksen tuotto yhdessä vuorossa tarkastellulla
tuotantolaitoskokonaisuudella on vuodessa n. 238 000 € (n. 476 000 €/kaksi vuoroa, n. 714 000 €/kolme
vuoroa). Valmistustoiminnan bruttotuotolla laskettuna investoinnin takaisinmaksuaika 1-

vuorotoiminnassa on n. 3 vuotta 10 kk. Laskelmassa ei ole huomioitu mm. investoinnin korko- ym. kuluja
tai tuotantolaitteiston poistoja.
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraa ja tilastoi yhtenä viranomaistahona Suomessa
käytettävien puupakkausten valmistusta ja kierrätystä. Ely:n vahvistamattoman arvion mukaan Suomessa
käytettiin vuonna 2014 arviolta n. 8-9 miljoonaa puuvalmisteista pakkauslavaa. Leimallisia luvanvaraisesti
valmistettavia FIN- ja EUR-lavoja lukuun ottamatta puisista kuormalavoista ei kerätä tuotekohtaista
käyttötietotilastoa Suomessa. Selvitystä varten puisten kuormalavojen käyttömäärää arvioitiin Suomen
Ympäristöhallinnon verkkosivuilla olevan puupakkausjätetilaston pohjalta, http://www.ymparisto.fi/fiFI/Kartat_ja_tilastot/Jatetilastot/Tuottajavastuun_tilastot/Pakkausjatetilastot).
Selvityksessä tarkastellulla tehdaskokonaisuudella kyetään valmistamaan vuodessa kolmessa vuorossa
yhteensä n. 420 000 puristepuulavaa. Tämä vastaa vuoden 2014 arvioidusta kokonaismäärästä n. 5 %:a.
Tuotantolaitteiston toimittajan mukaan yhden puristelavan valmistukseen tarvitaan 18,7 kg puuraakaainetta. Tarkastellun tehdaskokonaisuuden puuraaka-aineen tarve vuodessa yhdessä vuorossa on siten n.
2 600 t, ja kolmessa vuorossa n. 7 800 t. Kolmessa vuorossa tapahtuvan lavatuotannon raaka-aineen tarve
kyettäisiin tyydyttämään siten maakunnasta vuodessa kerättävällä kierrätyspuulla (Pohjois-Karjalassa
kerättävän kierrätyspuun määrä n. 8 000 t vuodessa, lähde: sivuvirtaselvityksen vaihe 1:n tulokset).
Puuraaka-aineen jalostusarvonnousu
Kun puristelavojen valmistuksessa käytettävän kierrätyspuun arvonnousua jalostustoiminnan tuloksena
lasketaan tilastokeskuksen määritelmän mukaan (Tuotannon jalostusarvo, esimerkissä: ((toiminnan
tuotot – (toiminnan kustannukset – henkilöstökulut)) / puuraaka-aineen määrä tuotteessa),
http://www.stat.fi/meta/kas/jaleu.html), saadaan puuraaka-aineen arvonnousuksi 180 €/t.
Sivuvirtaselvityksen vaihe 1:n tarkastelussa maakunnasta on arvioitu saatavan n. 8 000 tn kierrätyspuuta
vuodessa. Jos tämä koko raaka-ainemäärä käytettäisiin puristelavojen valmistukseen, olisi kierrätyspuun
yhteenlaskettu arvonnousu yli 1,4 M€. Kierrätyspuuraaka-aineen markkinahintana tarkastelussa on 20
€/t.
Puristelavatuotannon vaikutuksia tarkastelualueella
Kierrätyspuumateriaalin käyttöön perustuva puristelavatuotanto on mielenkiintoinen puuteollisuuden
sivuvirtatuotteiden ja kierrätyspuun hyödyntämisvaihtoehto. Käynnistyessään se synnyttäisi täysin uutta
puuaineen kierrätykseen perustuvaa liiketoimintaa tarkastelualueella ja valtakunnallisesti. Puristepuisia
pakkauslavoja ei Suomessa valmisteta tällä hetkellä. Lavoja tuodaan maahan jonkin verran, mutta niiden
käyttö on tottumussyistä meillä vielä vähäistä. Euroopassa kierrätyspuulavojen käyttö sen sijaan yleistyy
kovaa vauhtia.
Tarkasteluesimerkin mukainen puristelavatuotanto kolmessa vuorossa toteutettuna kykenisi käyttämään
kaiken maakunnassa vuodessa kerättävän kierrätyspuun (n. 8000 t). Tämä olisi merkittävä edistysaskel
ongelmallisen kierrätyspuun taloudelliselle hyötykäytölle alueella. Lämmityskäytölle vaihtoehtoisen
lavavalmistuksen kierrätysraaka-aineelle muodostama arvonnousu olisi esimerkkitapauksessa yli 1,4 M€.
Puristelavojen valmistus ei kuitenkaan yksin pysty ratkaisemaan tarkastelualueella vuodessa syntyvän
kaiken puusivuvirran (172 000 t) hyödyntämistä taloudellisesti järkevässä jalostustoiminnassa. Sen
rinnalle olisikin haettava aktiivisesti muita samasuuntaisia ideoita erilaisten uusiotuotteiden

valmistamiseksi käytettävissä olevasta sivuvirtamateriaalista. Jos maakunnassa tai lähialueilla olemassa
oleva tai suunniteltu biojalostamotoiminta huomioidaan selvityksessä tarkastellun puuteollisuuden
sivuvirtamateriaalin vaihtoehtoisena hyödyntämiskanavana, kyettäisiin maakunnan koko raakaainevaranto käyttämään yksin Fortumin Joensuun pyrolyysilaitoksen raaka-aineena (Fortum Power and
Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksen ilmoitettu puuraaka-aineen tarve: 225 000 k-m3 vuodessa).
Lavavalmistuksen välitön ja välillinen työllisyysvaikutus jäisi kokonaisuudessaan todennäköisesti
kohtalaisen pieneksi. Valmistustoiminta kolmessa vuorossa toteutettuna työllistäisi 15-20 henkilöä, raakaaineen hankinta, käsittelyt ja kuljetukset, sekä valmistuotteen kauppa ja kuljetukset arviolta n. 3-5
henkilöä. Vaikutus voi muodostua suuremmaksikin, jos saman raaka-aineen hyödyntämiseksi keksitään
rinnakkaisia tuotteita, jotka ovat valmistuskelpoisia samalla tekniikalla mahdollisesti saman
tuotantolaitoksen yhteydessä. Yksi esimerkki tästä voisi olla alueelta kerättävän kierrätysmuovin
hyödyntäminen kuormalavatuotannossa. Tarkasteltu tuotantotekniikka soveltuu myös tähän käyttöön.
Puristelavatuotannon yksi merkittävä kustannustekijä on lavojen valmistuksessa tarvittava liima, joka
voidaan jo nykyisin valmistaa omassa maakunnassa. Esimerkkituotantolaitoksen vuotuinen liimankäyttö
on merkittäväksi (3,3 kg/lava = n. 462 t/vuosi yhdessä vuorossa (1 386 t kolmessa vuorossa). Hinnalla 500
€/t vuotuisen liimankäytön arvoksi muodostuu 693 000 €. Liimavalmistajan liikevaihtoon (30,9 M€ vuoden
2015 tilinpäätöksessä) lavavalmistuksen tuoma lisäys olisi n 2%. Vaikutus ei itsessään ole kovin suuri,
mutta sillä voi osaltaan olla vaikutuksia mm. liimanvalmistuksen säilymiselle maakunnassa.
Puristepuulavojen valmistustoiminnan haasteita
Puristepuukuormalavojen käyttö on Suomessa vähäistä, eikä maassa ole lavojen teollista valmistusta tällä
hetkellä. Euroopassa käyttö on kuitenkin yleistymässä kovaa vauhtia. Yhdeksi syyksi puristelavojen
vähäiselle käytölle Suomessa näkee tuotteita maahan tuova yritys, Zymotec Oy, yleisen tottumuksen
käyttää sahatavarasta valmistettuja lavatuotteita pakkaustoiminnassa. Suomessa puutavaraa riittää
lavavalmistuksen tarpeisiin, ja siitä valmistetut massiivipuiset lavat ovat hinnaltaan edullisia. Lavoja
voidaan myös kierrättää hyötykäytössä useita kertoja.
Puristelavabisneksen suurin haaste lienee tuotteen vastaanotto ja käytön kehittyminen kotimarkkinoilla.
Jos lopputuotteesta saadaan jälleenmyyntihinnaltaan vielä nykyistä kilpailukykyisempi, voi käyttö
lisääntyä merkittävästikin. Menekin edistämisen kannalta saattaisi olla hyvä suorittaa jatkoselvittelyä sen
osalta, voisiko tuotetta markkinoida yhteistyössä jonkin potentiaalisen käyttäjäyrityksen kanssa tämän
imagoa nostattavana ekologisena kierrätystuotteena yrityksen tuotteiden pakkaustoiminnassa?
Puristamalla myös muita puutuotteita
Kuormalavojen lisäksi hienonnetusta kierrätyspuumateriaalista voidaan puristamalla valmistaa monia
muita hyvin erilaisia tuotteita. Esimerkkinä tästä on mm. kuvan 20 pöytä, jonka jalat on valmistettu
suulakepuristetusta puumateriaalista ja pinnoitettu kartongilla. Vaihtoehtoisten puristetuotteiden
innovoinnissa vain mielikuvitus ja materiaalin fyysiset ominaisuudet ovat rajana.

Kuva 20: Kuvan tarjoilupöydän jalat on valmistettu puristepuusta. Kansi on kennolevyä.

5 Yhteenvetoa
Sivuvirtaselvityksen vaihe 2:ssa tarkastelluilla mekaanisen puunjalostuksen menetelmillä tapahtuvassa
jalostustoiminnassa voidaan hyödyntää lähes kaikkia selvityksessä kartoitettuja puuteollisuuden
sivuvirtatuotteita ja kierrätyspuuta sopivaan muotoon ja kokoon saatettuna. Ainoastaan puunjalostuksen
sivutuotteena syntyvää kuorta ei tässä selvityksessä tarkastelluilla menetelmillä voida hyödyntää
tehollisesti esimerkkituotteiden valmistuksessa.
Selvityksessä tarkastelluilla jalostusmenetelmillä ei kuitenkaan pystytä käsittelemään läheskään kaikkea
maakunnassa syntyvää puusivuvirtaa kokonaisuudessaan. Tarkastellun tuotantotoiminnan raaka-aineen
tarve sitoisi vapaana olevasta sivutuotemäärästä (170 000 t) ainoastaan n. 5-6 %. Mikäli sivuvirtoja
päätettäisiin hyödyntää ensisijaisesti maakunnassa ja lähialueilla olemassa olevassa tai sinne
suunnitellussa biojalostamotoiminnassa, kykenisi jo Joensuussa oleva Fortum Power and Heat Oy:n
pyrolyysilaitos yksin jatkuvassa toiminnassaan käyttämään kaiken tarkastelualueelta saatavan
sivuvirtaresurssin.
Selvityksessä tarkasteltujen jatkojalostusmenetelmien keinoin voitaisiin kuitenkin tuoda
ratkaisuvaihtoehtoja esim. puuraaka-aineista ongelmallisimman, kierrätyspuumateriaalin, taloudellisesti
järkevään hyödyntämiseen. Esim. selvityksen kiinnostavimmaksi jatkojalostusvaihtoehdoksi nousseessa
puristepuulavojen valmistustoiminnassa voidaan kierrätyspuuta hyödyntää raaka-aineena
monipuolisesti. Esimerkin puristepuulavatuotanto kolmessa vuorossa toteutettuna kykenisi
hyödyntämään maakunnasta vuosittain kerättävän kierrätyspuukertymän (n. 8000 t) kokonaisuudessaan.
Samalla ns. ’puhdas’ sivuvirtapuu voitaisiin hyödyntää muussa raaka-aineen laadulle kriittisemmässä
jalostustoiminnassa.

TOTALDESIGN OY
Lapinkävijäntie 1
96100 ROVANIEMI
+358 400 674500
TOTALDESIGN OY
Patteristontie 21
80400 YLÄMYLLY
+358 400 674 250

Teolliset symbioosit-hanke

TEKSTIILIKUITUJEN HYÖDYNTÄMINEN
KERTAMUOVI-POHJAISISSA TUOTTEISSA
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VOLYYMI JA LAATU / LÄHTÖKOHTIA
Toimeksiannossa tutkitaan ja ideoidaan ensisijaisesti kierrätetyn
tekstiilikuidun käyttöä uusien tuotteiden raaka-aineeksi - joko
sellaisenaan, hieman modifioituna tai kertamuovipohjaisten tuotteiden
lujitteena. Lähtökohtana kuidutettu (karstattu) raina / huopa.
Kierrätykseen päätyy noin 1,7 kiloa tekstiiliä / henkilö (tai 10 kg) ja
logistisesti 6 tien alueelta voidaan saada talteen noin 1,5 (- 8,4)
miljoonaa kiloa poistotekstiiliä (Apila-Group 2017).
Määrä tarkoittaa noin 1 (tai 4:kpl) täysperävaunullista kuorma-auto
yhdistelmää viikossa.(Tilastokeskuksen mukaan poistotekstiilien määrä / asukas
vuonna 2007 oli luokkaa 16,8 kiloa, eli tarkoittaisi 15 Miljoonaa kiloa 6 tien alueelta).

Materiaalien suhteiden määrittelyssä kotimaiset tietolähteet heittelivät
kaikilta osiltaan niin paljon, että oli pakko turvautua ruotsalaisiin
tutkimuksiin. Tällä tiedolla näyttäisi siltä, että:
- puuvillan osuus on pienenemässä, ollen vielä luokkaa n. 40%
- selluloosaderivaatat (viskoosi) n.10%
- polyesteri n. 30 %
- nylon n. 10 %
- villa n. 3%
- loput, eli PUR, PMMA, PP, PTFE jne 7%
Selluloosapohjaisia kuituja saadaan ajatellulta keräysalueelta siis noin
700 tonnia, joka vastaa noin yhtä promillea Enosellin tuotannosta.

Lähteet

Maailman laajuisesti polyesterin tuotanto on ohittanut puuvillan
tuotannon. Kulttuuri (ilmasto) vaikuttaa myös, ja eroja selvittänee
fakta, että tekstiilipoistoissa tuotannon muutokset näkyy viiveellä.

http://www.textileworld.com/textile-world/fiber-world/2015/02/man-made-fibers-continue-to-grow/
http://www.poistotekstiilit.fi/sisalto/uploads/Helena-Hinkkala-selvitys180511.pdf
s. 1
http://www.w-program.nu/filer/exjobb/Jelina_Strand.pdf

TEOREETTINEN ANNETTAVA

Verrokki / kuitu

Vetolujuus
(MPa)

Lasi

2000 - 3000

70

2,5

Hiili

2500 - 5000

250 - 600

1,8

Puuvilla

200 - 500

6 - 30

1,4

PUU
Neitseellisen puuvillan vetolujuus näyttäisi olevan hieman puun
alapuolella ja kimmomoduuli suurin piirtein samassa luokassa.
Polyesterin vetolujuus on suurempi, kuin puulla, mutta kimmomoduuli on
niin alhainen, että ominaisuus on jokseenkin hyödytön. Eli puutuotteiden
lujuuden (jäykkyyden) parantajaksi poistotekstiilistä ei ole.

Kapokki

90

4

0,35

Pellava

500 - 1100

50 - 70

1,45

Hamppu

350 - 1000

30 - 60

1,45

Juutti

200 - 450

20 - 50

1,45

Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin huomata, että samat laitteet,
jotka sopivat poistotekstiilien jatkojalostukseen (repijä, riipijä,
karstauslinja) sopii myös neitseellisten kuitukasvien jalostamiseen:
Pellavalla ja hampulla näyttäisi olevan selvää potentiaalia puutuotteiden,
erityisesti kimmomoduulin paranteluun.

Kenaf (hamppu)

300 - 1100

22 - 60

1,3

Puu (referenssi)

60 - 80

15

0,5

Pellava-epoksiC

365

35

1,3

Helpoin tie kaupalliseen hyödyntämiseen on etsiä alueella olevien
yritysten liikeideaan ja tekniikkaan sopivia uusia tuotteita. Koska
materiaalille joka tapauksessa tulee jokin hintalappu, lienee järkevää
tarkastella mahdollisuuksia useasta näkövinkkelistä. Yksi sellainen on
lujuustarkastelu.

BETONI
Betonin vetolujuus on tunnetusti heikko ja näyttäisi siltä, että kumpikin
poistotekstiilijae omaa potentiaalia betonin vetolujuuden parantamiseen.
Jos tarkasteluun otetaan pellava ja hamppu, voidaan päästä jopa
betonin yleisimmän lujitteen, eli teräksen lujuuden tasolle.
MUOVITUOTTEET
Selluloosa-pohjaisilla kuiduilla (Hamppu ja pellava) näyttäisi olevan
myös lähes lasikuitua vastaava lujuus - painosuhde, eli lujitemuovi
sektorilta voisi myös löytyä sovelluksia.

Kimmomoduuli
(GPa)

Tiheys
kg/dm 3

PET (PES)

850 (kuitu)

10

1,4

RAYON

550 (kuitu)

23

1,5

PA 6/6 (Nylon)

75 (matriisi)

6

1,4

100-150

(1,5)

Nanoselluloosa

(10 000)

Mäntysellu (teor)

700

20

(1,5)

Betoni

10

30

2,4

Teräs

500

210

(7,8)

Tiedot kerätty eri lähteistä, eli eivät välttämättä täysin vertailukelpoisia, mutta antavat
kuvaa suuruusluokista tähän tarkoitukseen riittävällä tarkkuudella HK.

Lähteet
https://books.google.fi/books?id=hlO3BgAAQBAJ&pg=PA435&lpg=PA435&dq=softwood+fiber+strength+Mpa&source=bl&ots=tbOOckb6En&sig=lBxxiv3qkBubaZAFEhi_vjyokIw&hl=fi&sa=X&ved=0ahUKEwj_qc2D69_S
AhUJBSwKHQwHAXUQ6AEIKzAB#v=onepage&q=softwood%20fiber%20strength%20Mpa&f=false

http://flaxcomposites.com/?page_id=63
http://www.academia.edu/2179355/Properties_of_Textile_Fibers
http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/t199.pdf

http://www.norplex-micarta.com/Products/SheetProducts.aspx
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0274EN.pdf
https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/ja_groom015.pdf

LUJITE PUUTUOTETEOLLISUUTEEN
Kiteen alueella on puutuoteteollisuutta palveleva "liimaklusteri"
(sufactor, ja Momentive), joiden toiminta perustuu Fenoli (Melamiin,
Urea) Formaldehydi kertamuovin jalostamiseen puutuoteteollisuuden
tarpeisiin.
Tuoteideana on kehittää vanereita, palkkeja ja muita teknisiä
puutuotteita lujittavia liimafilmejä (voima-)paperipohjaisen fenoli- ja
melamiiniformaldehydi filmin rinnalle. Tavoitteena lisätä oleellisesti
palkkien kimmomoduulia.
Puuvillasta ei ole apua, mutta suunnatuilla pellava- ja hamppukuiduilla
näyttäisi olevan mahdollista saavuttaa oleellista parannusta puun
joustavuuteen liittyvissä ongelmissa (välipohjat, kattopalkit). Koska
Fenoli-Formaldehydi kestää hyvin lämpöä ja on suhteellisen edullinen
kertamuovi, voisi menetelmästä olla ainakin muutamien vuosien hyöty,
kunnes nanoselluloosa-tekniikat kaupallistuvat.

1

Pellava ja hamppu (neitseellisiä kuituja) on otettu tähän kierrätyspohjaiseen tarkasteluun siksi, että niiden jatkojalostus lujitekuiduksi
tapahtuu samoilla karstauslinjoilla, kuin kierrätysjakeidenkin jalostus.
Menetelmä sopii parhaiten kohteisiin, joissa liimapuupalkki jätetään
näkyväksi osaksi tilaa, eli puulla on rakenteissa näkyvä itseisarvo, sillä
näkymättömissä kohteissa jäykkyys voidaan saada muilla menetelmillä.
Menetelmällä voidaan lujittaa myös
muita puupohjaisia laminaatteja;
Kertopuuta, vaneereja, värjättyjä
viilurakenteita ja / tai lisätä kulutuskestävyyttä tai nostamaan lujuusluokkaa.

2

Kertamuovit: FF, MUF, PUR, EP

KUVA: CWP Oy RAUHA (Lappeenrannan tuntumassa)
kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

KUVA: KOSKISEN OY

IDEA: Suunnattu puuvilla-hamppu-pellava raina puutuotteiden lujitteena
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

2 eur/kg
PERUSTUTKIMUS (YO)

PUUTUOTTEIDEN OMAISIA TUOTTEITA
Corian on DuPontin 60-luvulla kehittämä PMMA (Akryyli) pohjainen
kosteiden - ja kulutuskestoa vaativien tilojen tasomateriaali.
Suomalainen Durat on sen suora kilpailija - hieman edullisemmalla
hintatasolla (polyesteri-pohjainen). Puuvilla-lumpusta ja sopivasta
liimahartsista (esim polyesteri) on tehtävissä samaan tarkoitukseen
puumaisempi vaihtoehto, joka myös voidaan työstää
puuntyöstökoneilla.

3
Asemoitu Corian:n tuntumaan
kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

4 eur/kg

Lopputuotteen hintaluokka

20 eur/kg

LAMINAATIT NÄYTTÄVÄT AINA LAMINAATEILTA, "EPÄAIDOILTA" KOSKA REUNOIHIN TULEE EPÄJATKUVUUS
KOHTA. IDEAN MUKAINEN "LÄPI LAMINOINTI" ON AIDOSTI TYÖSTETTÄVÄ MATERIAALI. SIIS PUUN- TAI KIVEN OMAINEN..
(Kuva: Formica Oy)
IDEA: Puuvilla-Polyesteri-tasot
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

PERUSTUTKIMUS (YO)

RETRO- / LUONTOON SOPIVAT VENEET
Mahonki kuuluu CITES (appendix II) sopimuksen piiriin, eli on
uhanalainen puulaji. Luonnonkuiduista (puuvilla, pellava, hamppu ja
juutti ) ja polyesteri-hartsista voi tehdä laminaatin, joka vastaa
lujuuksiltaan vähintäänkin puun lujuutta, mutta voi päästä lujuuspainosuhteessa lähelle lasikuituakin (joidenkin lähteiden mukaan jopa
ohi, mutta lienee toiveajattelua).
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Ulkonäöllisesti luonnonkuiduista on tehtävissä laminaatti, jossa
yhdistyy puun ulkoasu ja lujitemuovin työstettävyys (nopeus).

Käyttäjän kannalta tekniikka voisi mahdollistaa lujitemuoviveneen
helppohoitoisuuden ja puuveneen ulkoisen olemuksen. Ajallisestikin nyt Liotettu ja karstattu juutti
voisi olla oikea aika, sillä kaikenlainen "retroilu" on muotia. Erityisesti
kun Suomea myydään maailmalla "ekologisena ja puhtaan"...
Tietenkään materiaalin ei tarvitse imitoida mahonkia, vaan kansallisen
"tervatun musta" voi olla aivan yhtä hyvä! Oleellista on, että
Luonnonkuituveneen voi kohtalaisen hyvällä omallatunnolla polttaa
juhannuskokossa... Siis hyödyntää energiana!

kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

4 eur/kg

Riva tritone 1958

Mahonki

Lopputuotteen hintaluokka

20 eur/kg

Cris Craft Delux Runabout 1947

Asemoitu hieman lasin
IDEA: Puuvilla-Hamppu-Pellava-Polyesteri-Laminointi yläpuolelle. Perustellusti?

NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

PERUSTUTKIMUS (YO)

UHANALAISTEN PUIDEN KORVAAJAT

5
6

Ruusupuu ja Eebenpuu kuuluvat nykyään myös CITES (appendix II)
sopimuksen piiriin, eli ovat uhanalaisia.
Luonnonkuiduista (puuvilla, pellava, hamppu ja juutti ) ja sopivista
kertamuoveista voidaan hyvin suurella todennäköisyydellä valmistaa
komposiitti, joka vastaa ulkonäöltään, kosketustuntumaltaan,
lujuuksiltaan ja äänikäyttäytymiseltään em. puita.
Joensuun alueella tehdään jo soittimia ja soittimien osia luonnonkuitukestomuovi-pohjalta (Flaxwood oy), mutta kertamuovi-pohjaisille soitinrakentajien yksilöllisyys-vaatteet täyttäville - tuotteille voisi löytyä
markkinoita.
Samaan kategoriaan voisi kuulua myös muita harvinaisemmiksi
käyneitä aihioita, kuten esim aseiden tukkien ja puukkojen kahvojen
aihiot. Näissä tuotteissa "all-weather" ominaisuus - yhdessä puun
tuntuman kanssa - voisi olla SE myyntipuhe. Ympäristön suojelun
oheella. "No wood is cut down to make this product"
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IDEA: Ahtopuristetustetut kertamuovi-luonnonkuitukomposiitti "tonewood" / "all weather wood" - aihiot
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

Asemointi vaikeaa,
sillä esim Eeben puun
hinta nousee kappaleen
koon mukana.
kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

6 eur/kg

Lopputuotteen hintaluokka

30-50 eur/kg

PERUSTUTKIMUS (YO)

LUONNONKUITU-PULLTRUUSIO - PUUN JA LASIKUIDUN VÄLIIN
Lasikuitu-pulltruusio profiilit ovat yhdessä alumiiniprofiilien kanssa
käytännössä syrjäyttäneet puuvarret siivous ja maalaustöissä. Niiden
etuina ovat mittapysyvyys, tasalaatuisuus, kosteudenkesto ja keveys.
Mutta molemmat ovat hyvin liukkaita (ikäviä kosketella)!
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Puuvilla ja hamppu (Rayon-) kuiduilla on mahdollista yhdistää
miellyttävä ja ergonominen "tatsi" modernien varsien keveyteen ja
saada aikaada - lasikuituun nähden - helpommin kierrätettävä tuote
(sopii energiakierrätykseen).
Pulltruusiossa sinällään ole mitään erityistä kehittämistä, ellei
polyesteriä haluta korvata PUR-pohjaisilla matriiseilla, mutta
kuitujen suunatus (ei kiertäminen) on koko homman
avainosaamista. Jos repijä-riipijä-karstaus-linja saadaan
pohjoiskarjalaan, on karstan jälkeiset vaiheet avainasemassa
niin tässä, kuin kaikissa edellisissä tuoteideoissa! Näkö ja
lujuus / jäykkyys tehdään siellä!
Luonnonkuitu - pulltruusio voi olla myös muiden rakenneprofiilien,
esimerkiksi ikkunan puitteiden kohdalla, aivan varteenotettava
vaihtoehto. Erityisesti PUR- valuna, sillä PUR on erinomainen liima
luonnonkuituihin päin ja lisäksi erinomainen lämpöeriste!

https://windowanddoor.com/news-item/companies/french-company-working-bio-based-frame
Asemoitu lasirovingin
IDEA: Luonnonkuitu-polyesteri-pulltruusio-profiilit
tilavuuspainon tuntumaan
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

4 eur/kg

PERUSTUTKIMUS (YO)

POLYESTERI-LUONNONKUITU-VERHOILUMATERIAALI
Polyesterin (PET / PES) osuus kierrätyskuiduissa kasvaa kokoajan. Jos
puuvilla onnistutaan keräämään liuotus-käyttöön
(uusioselluloosakuiduksi) jää jäljelle lähes pelkästään termoplastisia
muovikuituja.
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Verhoilupaneeleihin sopiva seossuhde olisi noin 70% polyesteriä ja 30%
luonnonkuituja. Seoksella saavutetaan asiallinen muokattavuus
(lämpömuovaus) ja erinomainen (ilma-) äänen vaimennus.
Ajoneuvoteollisuuden vaateet tulee huomioida, eli tuotteiden tulee
ehdottomasti olla puhtaita (hajuttomia)! Siksi märkä prosessi voisi olla
paras tekniikka saavuttaa asiallinen lopputulos.
Suomessa on kolme yritystä, jotka käyttävät sekä lasikuitu-PP-pohjaisia,
että polyesteri-, että luonnonkuitupohjaisia lämpömuovattavia
verhoilupaneelien runkomateriaaleja. Lähtöaineen sisältö huomioiden ehkäpä nopeimmin maaliin juostava sovellus? Värillä ei ole väliä, sillä
useimmiten runko verhoutuu prosessissa molemmin puolin...

Kuumennus
Kerrostus
Asemoitu GF-PP:n
neliöpaino/hinta tasoon

Muotoon
puristus

kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

4 eur/kg
http://www.ts.fi/teemat/auto+ja+liikenne/1074313250/Pala+Lotusta+syntyy+Uudessakaupungissa
http://www.volarplastic.fi/index.php?cpage=tuotantomenetelmat&lng=fi
IDEA: Luonnonkuitu-polyesteri-verhoilupaneeli-huopa
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

PERUSTUTKIMUS (YO)

POLYESTERI-LUONNONKUITU-HUONETILA-AKUSTOINTI
Isot yhtenäiset ja avarat (asuin-) tilat ovat tuoneet mukanaan akustisen
ongelman. Tilat kaikuvat. Plyesteri ja puuvilla ovat huopamuodossa
tunnetusti erinoamisia ilmaäänen vaimentimia. Molemmat - sekä
Polyesteri, että sellupohjaiset kuidut ovat palavia materiaaleja (vrt. puu).
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Sisustus-käytössä lämpömuovattu paneeli on palosuojattava esimerkiksi maalaamalla sopivalla paloa hidastavalla maalilla
(melamiini-kalvolla, borax- vesilasi tms menetelmällä).
Sopiva runkomateriaalin seossuhde on noin 70 - 80% polyesteriä ja 20 30% luonnonkuituja.
Jos palosuojaus tehdään märkä-menetelmällä, voisi raaka-aineen
valmistuskin perustua märkään tekniikkaan (= fiira vrt. paperikone), sillä
tuote voitaisiin kuivata samalla energialla, kuin maali. (Tämä on
joensuulaisen yrittäjän idea. Lisensioi käyttöön, mutta ei tarkoitettu
"jakeluun" eli siksi kuvataan hieman tarkoituksellisen vajavaisesti).

Kuumennus
Muotoon
puristus
Asemoitu hieman MDF-paneelin yläpuolelle

Palonesto-pinnoitus
kuitu-komponentin / raaka-aineen
hintaindikaatti (suuruusluokka)

2 eur/kg

Lopputuotteen hintaluokka

10 eur/kg

IDEA: Luonnonkuitu-polyesteri-akustiikka-sisustusmenetelmä.
NORMAALI R&D PROSESSI

STANDARDISOINTIA VAATIVA

SOVELTAVA TUTKIMUS (AKK)

PERUSTUTKIMUS (YO)
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Arvio lämpöverkkoon liitettävissä olevista kohteista



Arvioita tulevaisuuden kehityskuluista
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Lähtötiedot


Tase perustuu tilastotietoihin (tilastokeskus, energiateollisuus, öljy- ja
biopolttoainealan keskusliitto, VTT) sekä energialaitosten kyselyihin

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Valtimon energiatase 2015
Teollisuus (sähkönkulutus) 1 %

Öljy

43 %

Rakennusten lämmitys 51 %
• Kaukolämpö
27 %
• Puu
• Öljy
• Sähkö
• Maalämpö

Puupolttoaineet
30 %

34 %
17 %
22 %
1%

Muu sähkönkulutus 10 %
• Asuminen ja maatalous 78 %
• Palvelut ja rakentaminen 22 %

Liikenteen biopolttoaineet
ja muut 5 %

Tuontisähkö 23 %

Tieliikenne
• Bensiini
• Diesel
• Biopolttoaineet

38 %
42 %
45%
13 %

Yhteensä 80 GWh
44

* Alueen energiantuotannon ja –jakelun häviöt (3 GWh) on
© Keski-Suomen
Energiatoimisto
jaettu kulutuskohteille niiden
kulutusten mukaisissa
suhteissa

Valtimon energiatase 2015









Energian kokonaiskulutus alueella 80 GWh
Paikalliset ja uusiutuvat energialähteet 28 GWh
– Energialähteiden käytöstä 35 %
– Alueen omasta energiantuotannosta 75 %
– Energian loppukulutuksesta 31 %
Mikäli huomioidaan myös alueelle tuodun sähkön uusiutuva energia, on
uusiutuvan energian osuus 36 % energialähteistä ja 42 % loppukulutuksesta
Tuontienergian käyttö 52 GWh (65 % energialähteistä)
Alueen energiantuotannon häviöt 7 GWh (9 % kokonaiskulutuksesta)
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Energialähteiden käyttö
2015
5%

30 %

Puupolttoaineet
Tuontisähkö

43 %

Öljy
Liikenteen biopolttoaineet ja
muut

22 %
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Energiankäyttö sektoreittain
2015
Energiankäyttö, GWh
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Teollisuus
Rakennusten
lämmitys
Muu
sähkönkulutus
Tieliikenne

Lämmitystarvekorjattu energiankäyttö, GWh
2015
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Uusiutuvat energialähteet
Valtimolla

15 %

36 %

Metsähake
Kiinteistöjen
puupolttoaineet
Liikenteen
biopolttoaineet ja muut

49 %

8

Muut = liikenteen biopolttoaineet, maalämpö, aurinko

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Valtimon sähkönkulutus ja -hankinta
Sähkönkulutus, GWh
25

20

15

Teollisuus
Palvelut ja rakentaminen

10

Asuminen ja maatalous

5

0
2007

9

2010

2015

Valtimon alueella ei ole omaa sähköntuotantoa, jolloin kaikki kulutettu sähkö
hankitaan alueen ulkopuolelta

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Valtimon kunnan ja Ammattiopisto
Valtimon sähkönkulutus, MWh ja %


Kunnan ja ammattiopiston osuus alueen palvelusektorin sähkönkulutuksesta
merkittävä

43 %

45 %

12 %

10

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Rakennusten lämmitys
Rakennusten lämmitys GWh,
lämmitystarvekorjattu

Rakennusten lämmitys GWh
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Maalämmön osuus vielä suhteellisen pieni, mutta kasvaa vahvasti kun
öljylämmitteisten kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä uusitaan
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Kaukolämmön kulutus sektoreittain
(lämmitystarvekorjattu kaukolämmönkulutus 2015)

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Kaukolämmön energialähteet, GWh


Hakkeen osuus kaukolämmön
polttoaineista on ollut vuodesta
2006 lähtien pääsääntöisesti
vähintään 90 %
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Kaukolämmön lämmitystarvekorjattu
tuotanto ja kulutus, MWh




Kaukolämmön kulutus 2020 ja 2030 arvioitu kehittyvän väkiluvun suhteessa
Valtimon kuntakeskuksen alueella ei ole tällä hetkellä merkittäviä
lämpöverkkoon liitettäviä uusia kohteita, myöskään tulevaisuuden kasvua ei
nähdä merkittäväksi sillä uusi rakennuskanta vain korvaa poistumaa
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Öljyn kulutus, GWh


Tieliikenteen polttoaineista biopolttoaineita 12,6 % vuonna 2015 (tehollinen
osuus, ei tuplalaskentaa)
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Öljyn kulutus, tilastotiedoissa eroa


VTT:n tieliikenteen laskentajärjestelmän mukainen polttoaineenkulutus selvästi
suurempi kuin öljyalan keskusliiton myyntitiedot
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16

2015 liikenteen
myyntitiedot

Yleensä erot myynti- ja kulutustilastojen välillä syntyvät, kun pienessä kunnassa
asuva ostaa polttoaineensa viereisestä kunnasta
Toinen syy voi olla, että Valtimossa olisi suhteellisen paljon pienasematoimintaa.
Tilastomme kattaa Nesteen, St1:n (ml. Shell), ABC:n, Teboilin ja SEOn

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Arvio öljylämmityksestä sektoreittain

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Energianhankinnan rahallinen arvo 2015, €
(alueella käytettyjen energialähteiden
käyttäjä- ja kuluttajahinnat, sis. energiaverot, ei alv.)

7 000 000 €

Tuontienergian osuus 79 % ja
öljytuotteiden osuus 64 %
rahallisesta arvosta

6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €

Liikenteen biopolttoaineet
Puupolttoaineet
Tuontisähkö
Kevyt polttoöljy
Liikenteen bensiini ja diesel

0€
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Energialähteiden käytön työllisyysvaikutukset
(henkilötyövuotta, htv)






Puupolttoaineilla selvä
työllisyysvaikutus alueelle
Kiinteistöjen puupolttoaineilla
(hake ja polttopuu) suuresta
käytöstä johtuen suuri vaikutus
Pienen kokoluokan
polttoainetuotanto
työvoimavaltaista, mutta suuri
osa tuotannosta todennäköisesti
ei-kaupallista

Öljy

Metsähake

3 htv

Kiinteistöjen
puupolttoaineet 2,5 - 5 htv

Liikenteen biopolttoaineet
ja muut
Tuontisähkö

19

Henkilötyövuodet (htv) sisältävät välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset.
Kiinteistöjen puupolttoaineesta 30 % oletettu kaupallisesti työllistäväksi.
Luvut mukailtu Storhammar ja Mukkala (2011) sekä Pelli (2010) mukaan.

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Energianhankinnan hiilidioksidipäästöt 2015,
tCO2
12000

Öljytuotteiden päästöt 84 %
päästöistä
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Valtimon energialähteiden kulutus 34 MWh/asukas ja päästöt 4,3 tCO2/asukas
Suomen kulutus 68 MWh/asukas ja energiasektorin päästöt 7,5 tCO2/asukas
Energianhankinnan päästökerroin 135 kgCO2/MWh
Tuontisähkö päästökerroin 97 kgCO2/MWh vuonna 2015
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Arvio hyödynnettävissä olevasta kiinteistöjen
hukkaenergiasta


Nykytekniikalla voidaan kiinteistöjen hukkaenergiasta hyödyntää lähinnä
poistoilman ja jäteveden energiaa



Poistoilman lämmön talteenoton hyödyntäminen poistoilmalämpöpumpulla
riittävän kokoisissa keskitetyn koneellisen poiston kohteissa, kuten 1960 -1990 luvun asuinkerrostaloissa: potentiaali tässä noin 150 – 200 MWh



Jäteveden lämmön talteenoton hyödyntäminen riittävän kokoisissa
kerrostalotyyppisissä asuinrakennuksissa (tai muut paljon lämmintä vettä
kuluttavat kohteet): potentiaali noin 100 – 150 MWh



Valtimolla potentiaali melko pieni: yksittäisten talojen koot ja kulutukset ovat
verrattain pieniä ja asuinrakennuksista monet rivitaloja, joihin poistoilman- ja
jäteveden lämmön talteenoton toteutus nykytekniikalla hankalaa
Kuvat: poistoilmalämpöpumppu
ja jäteveden lämmön talteenotto
(Kiinteistöliitto ja Wasenco)

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Arvioita tulevaisuuden kehityskuluista


Hinku-tavoite: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % vuoden 2007
tasosta vuoteen 2030 mennessä



Pohjois-Karjalan ilmasto-ohjelma 2020:
–
–
–
–
–
–

Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty EU:n tavoitetta enemmän
Uusiutuvan energian osuutta kasvatetaan ja monipuolistetaan
Kokonaisenergiankulutus pysyy nykyisellä tasolla
Liikenteen päästöt vähenevät
Asuminen ja yhdyskuntarakenne kuormittavat ilmastoa mahdollisimman vähän
Pohjois-Karjala on vuonna 2030 hiilineutraali ja öljyvapaa maakunta (myös PohjoisKarjalan maakuntasuunnitelma 2030)



UE 2020 skenaario: ”business-as-usual”, huomioiden valtakunnan tason kehitys



Öljyvapaa 2020 skenaario: arvioitu kehitys joka tarvitaan että saavutetaan
vapaus fossiilisesta öljystä lämmityksessä ja osin myös liikenteessä



Hiilineutraali 2030 skenaario: arvioitu kehitys, joka tarvitaan hiilineutraaliuden ja
öljyvapauden saavuttamiseksi vuonna 2030
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Öljyvapaa 2020 skenaario










Lämpökeskuksen öljy korvataan uusiutuvilla polttoaineilla
Kiinteistöjen lämmityksen öljynkäyttö korvataan puupolttoaineilla ja
lämpöpumpuilla
Lämpöpumput korvaavat myös viidenneksen sähkölämmityksestä
Liikenteen öljytuotteiden käyttöä korvataan liikenteen nestemäisillä
biopolttoaineilla (20 % osuus energiasisällöstä)
Aurinkosähköä asennettu 80 kW kunnan alueella
Aurinkosähkö sekä sähkölämmitystä korvaavat lämpöpumput vähentävät
tuontisähköä: toisaalta siirtyminen öljystä lämpöpumppuihin lisää
sähkönkulutusta

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Hiilineutraali 2030 skenaario
Lisänä 2020 skenaarioon:
 Liikenteen öljytuotteiden käyttö on korvattu nestemäisillä biopolttoaineilla (70
%), biokaasulla (20 %) sekä sähköautoilla (10 %), liikkumisen energiantarve
laskee nykytasosta 10 %
 Aurinkoenergian tuotanto 475 Wp/asukas (Saman verran kuin Saksassa 2015)
 Alueelle rakennettu yksi 18 MW tuulipuisto
 Rakennusten sähkölämmitys korvattu 75 % lämpöpumpuilla uusiutuvilla
energialähteillä

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Tulevaisuuden arvioita,
Valtimon energialähteet %
UE osuus 40 %

UE osuus 50 %

UE osuus 122 %

100 %
Liikenteen biopa

80 %

Tuulivoima
60 %

Aurinko

40 %

Lämpöpumput

Puupolttoaineet ja bioöljyt

20 %

Tuontisähkö
0%
2015

UE kehitys 2020

Öljyvapaa 2020 Hiilineutraali 2030

Öljy

-20 %

Tuontienergian
vähennys 2M€
vuodesta 2015

Tuontienergian
vähennys 4 M€
vuodesta 2015
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Tulevaisuuden arvioita,
Valtimon CO2-päästöt
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Valtimon lämpökeskuksen uusinta
ja CHP
Keski-Suomen Energiatoimisto
www.kesto.fi
www.facebook.com/energiatoimisto

2.2.2017
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Sisältö







Taustaa
Sijoituspaikan vaikutus
Uuden laitoksen lämmöntuotantokustannus
Aurikokeräinten mahdollisuus kesäajan lämmöntuottajana
Pien CHP:n mahdollisuus Ammattiopistolla
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Taustaa









Nykyinen lämpökeskus on vanha, kattila uusittu, mutta sekin vuodelta 1995
Laitos sijaitsee keskeisellä paikalla hyvin lähellä kuntakeskusta
Verkosto on suhteellisen lyhyt, asiakkaat melko tiiviisti keskustan tuntumassa
Ammattiopisto on merkittävä lämpöasiakas
Lämmitys- ja sähköasioista on useita selvityksiä, tässä työssä pyritään
täydentämään niitä eikä toistamaan samoja laskelmia
Kaukolämpökuorman ei odoteta merkittävästi muuttuvan, uusien rakennuksia
tulee, mutta vastaavasti vanhoja rakennuksia puretaan

3
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Uusi kaukolämpölaitos


Sijoituspaikka Ammattiopiston läheisyyteen
– Tontti vapautuu liike ja asuinkäyttöön
– Polttoaineen kuljetus ja käsittely pois taajamasta
– Polttoaineen käsittelyssä mahdollisuuksia yhdistää
Ammattiopiston opetustoimintaan
– Putkiyhteys valtatien ali on DN 80, joka sallii n. 1 MW siirron eli
tunkattava uusi putki

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Uusi laitos






Laskennan pohjana on uusi 3 MW hakelaitos missä on myös
3 MW öljykattila vara- ja huippulaitoksena (huipun
käyttöaika 2800 h)
Taloudellinen optimi on ehkä hiukan alle 3 MW, jolloin
talvipakkasilla käytettäisiin hiukan öljyä hakekattilan tukena
Uusi 3 MW kattila pystyy ajamaan 10 % teholla eli olemaan
päällä myös kesäaikaan, poislukien välttämätön
huoltoseisokki

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Laitoksen talous


Investointi
–
–
–
–

Laitos
Tontti ja perustukset
Tien + radan alitus
Muut

1 800 000 €
200 000 €
100 000 €
100 000 €

– Laskelmissa on käytetty keskimääräistä hakkeen hintaa 22
€/MWh ja Valtimon sopimushintaa 27 €/MWh
– Laskentakorko
4%
– Pitoaika
15 vuotta

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Laskennan tuloksia






Polttoaineen hinnalla 22 €/MWh, lämmön
tuotantokustannus on n. 55 €/MWh
Polttoaineen hinnalla 27 €/MWh lämmön hinnaksi tulee
60,85 €/MWh
Polttoaine 22 €/MWh ja pitoaika 20 v, niin
tuotantokustannus on n. 51 €/MWh
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Aurinkokeräimet kesäajan
lämmönlähteenä











Aurinkokeräinten tuotto hyvänä kesäpäivänä on 5 kW/m2
Kesäajan kuorma on n. 300 kW eli n. 7 MWh/vrk
Paneelia tarvitaan n. 1400 m2
Lämpöakku varastoimaan päivällä kerättyä lämpöä yön
kulutusta varten
Keräinten hinta on n. 400 €/m2
Investointi on 600 000 € suuruusluokkaa
4 % korolla ja 30 v pitoajalla lämmön hinnaksi tulee 65
€/MWh, laskettuna siten, että kaikki keräinten tuottama
lämpö, myös keväällä, hyödynnetään
Keräimet hiukan heikentävät biolämpökeskuksen tulosta,
koska myynti vähenee
© Keski-Suomen Energiatoimisto

CHP











Vaihtoehtoina sähkö lähes kaikki omaan käyttöön
Sähkö myyntiin syöttötariffin mukaisin ehdoin
Jälkimmäinen on melko hyvin aikaisemmassa ORC-raportissa
Uudet laskelmat tehty Volterin 40 kW laitoskonseptin
pohjalta
Ammattiopiston sähkön kulutus 457 MWh/a
Volterin 40 kW laitoksella siitä voitaisiin korvata 294 MWh
Kahdella yksiköllä voitaisiin tuottaa 407 MWh/a ja ulkoa
ostettavaksi jäisi vain n. 50 MW
Kahden yksikön tilanteessa on myytävä sähköä verkkoon tai
toinen yksikkö pysäytettävä
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CHP talous









Yhden yksikön hinta 200 000 €
Verkkoon myytävän sähkön hinta 40 €/MWh
Omaan käyttöön jäävän sähkön arvo 120 €/MWh
Korko 4 %
Polttoaineen hinta 30 €/MWh, vaatimus kuivaa
polttoainetta, siksi korotettu hinta
Yhden yksikön takaisinmaksuaika on n. 10 vuotta
Kahden yksikön voimalan takaisinmaksuaika on n. 13 vuotta
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Lämpöä vesistöstä
Maalämpö 300 MWh/a
 Liuos -1 astetta


Investointi 127 000 €



Lämmön hinta ( 4 %, 15 a,
sähkö 130 €/MWh)
78,6 €/MWh



Vesistölämpö, 300 MWh/a
 Liuos +4 astetta
 COP paranee 0,2-0,3
 Investointi 107 000 €
 (vesistöasennus 50 %
porakaivojen hinnasta)


70,4 €/MWh

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Lämpökeskuksen hallinta


Tarkasteltavat vaihtoehdot
– Kunnan kokonaan omistama yhtiö
– Kunnan ja ammattikoulun yhteisesti omistama yhtiö
– Kokonaan ulkopuolisten omistama yhtiö

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Kunnan omistama yhtiö
 Plussat




Toiminta jatkuu vakaana
Turvattu rahoitus
Yhteistyö ammattikoulun kanssa mahdollisesti helpompaa kuin
yksityisen toimijan kanssa

 Miinukset





Sitoo kunnan rahoja, uusinvestointi yli 2 M€
Vaatii huomiota; valvonta, ylläpito, huollot, seuranta ja budjetointi
+ - pienen kunnan lämpölaitos ei ole sellainen verotuskeino, joka
tulouttaisi kunnalle merkittävästi, kuten isoissa kaupungeissa on tapana
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Kunnan ja ammattikoulun yhteisesti
omistama laitos



+Ammattikoulu kunnan jälkeen suurin asiakas
+Uusi sijoituspaikka mahdollisesti ammattikoulun alueella tai
läheisyydessä
+Koulutuksen tarpeet helposti huomioitavissa; biomassan
käsittely, CHP, muut uusiutuvat energiat jne
+Rahoitustarpeen jakautuminen



-?
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Kokonaan ulkopuolinen omistus











+ Kunnalta vapautuu pääomaa muuhun käyttöön
+Sopimuksellisesti voidaan taata maltillinen lämmön
hintakehitys
+Kunnalle huoleton vaihtoehto, kiinteistöt vain
lämpöasiakkaina
-Vähän sanavaltaa toiminnan kehittämiseen,
verkostolaajennukset, polttoainevalikoima, jne.
-Haasteellisempi yhdistää koulutusta lämpökeskuksen
normaaliin toimintaan
Haasteellisempi ottaa mukaan muita energiamuotoja
© Keski-Suomen Energiatoimisto

Yhteenveto omistuksesta






Kunnan oma yhtiö – turvallinen jatkumo nykyiseen
toimintaan
Yhteisyritys ammattikoulun kanssa – mahdollisuus tukea
koulutusta ja kehitys-/tutkimustyötä
Ulkopuolinen toimija – helppo tapa hoitaa välttämätön
lämmitys kuntataajamassa ilman omaa panosta

© Keski-Suomen Energiatoimisto

Joensuun Tiedepuisto
Lehmon teollisuusalueen
energiatarkastelu
LCA Consulting Oy
9.6.2016

27.3.2017
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Tarkasteltava alue

EH-Services Oy

Vesuto
Oy

Alsiva Oy

SSJtekniikka
Air Spiralo Oy

Aatelitalo Oy
Fodesco Ykköspuu Oy
Oy

27.3.2017

Riikosen
Leipomo

Navigators of sustainability

Alueen vuosittainen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt
Khk-päästöt,
lämmitys*
310 t CO2

Khk-päästöt, Khk-päästöt, muu
sähkön käyttö** polttoainekäyttö
350 t CO2
1100 t CO2

Kevyt polttoöljy

Lämmön käyttö:
1430 MWh*

Pelletti

Sähkö, lämmitys

Sähkön käyttö:
4980 MWh**

Muiden
polttoaineiden
käyttö:
1460 MWh

Yritys 1

Yritys 2

Yritys 3

Yritys 4

Yritys 5

Yritys 6

Sähkö, muu kuin lämmitys

Yritys 7

Yritys 8

Yritys 9

Alueella oleva yritys, jolta on saatu
primääridataa energiankulutuksista
Alueella oleva yritys, jolta ei saatu
primääridataa energiankulutuksista

Hukkalämpövirrat

Alueelle tulossa oleva yritys, jonka
energiankulutustiedot ovat arvioita

Muu polttoainekäyttö

Yritysten 7 ja 8 lämmitystavaksi on oletettu sähkölämmitys.
* Yritysten 6, 7, 8 ja 9 lämmönkäyttö arvioitu
**ei sisällä yritysten 6, 7, 8 ja 9 sähkönkäyttöä eikä sähkönkäytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
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Hukkalämpövirrat
• Hukkalämpövirroista potentiaalisesti lämmönsiirtimellä saatava lämpöteho lasketaan yhtälöllä :
Φ = 𝑞𝑚 𝑐𝑝 ∆𝑇 = 𝑈∆𝑇𝑙𝑛
𝑞𝑚 = virtaavan aineen massavirta
𝑐𝑝 = virtaavan aineen ominaislämpökapasiteetti
𝑈=lämmönsiirtimen kokonaislämmönsiirtokerroin
∆𝑇= virtaavan aineen tulo- ja menolämpötilojen erotus
∆𝑇𝑙𝑛 = logaritminen lämpötilaero (lasketaan eri lämmönsiirrin tyypeillä eri kaavalla)

• Kaasumaisille virroille massavirran sijaan käytetään usein tilavuusvirtaa hukkalämpövirrasta saatavan lämpötehon laskemiseksi:
Φ = 𝑞𝑉 𝑐𝑝 ∆𝑇𝜌
𝑞𝑚 = virtaavan aineen tilavuusvirta
𝜌= virtaavan aineen tiheys

• Tarkemman laskennan tekemiseksi potentiaalisista käytettävissä olevista hukkalämpövirroista, tulisi tietää tarkemmin:
•
•
•

Virtaavan aineen massavirta tai tilavuusvirta: savukaasujen tilavuusvirta, jäähdytysveden massavirta, jäähdytysaltaasta poistuvan veden
massavirta
Lämpötilaero: tulo- ja menolämpötilojen erotus
Lisäksi tarvittaisiin tietoja virtaavasta aineesta, jotta osataan arvioida sen likaavuutta ja näin ollen tarvittavaa pumppaus- tai puhallustarvetta
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Hukkalämpövirrat
• Hukkalämpövirtojen energiasisältöpotentiaalin lisäksi tulisi tarkemmin kartoittaa energian mahdolliset hyödyntäjät ja sen tarpeet
(kohteen tarkemmat energiantarpeet ja mahdollisuudet, energiantarpeiden ja luovutuksen samanaikaisuus, lämmönsiirtomatka
jne.)
• Hukkalämpövirtoja voidaan käyttää joko
•

Lämmönsiirtimen kautta esim. voimalaitoksen syöttöveden tai tehdashallin käyttöveden lämmitykseen

•

Nostamalla lämpöpumpun avulla hukkalämpövirran lämpötilaa sellaiselle tasolle, jossa sitä voidaan helpommin hyödyntää

• Perinteisesti hukkalämpövirtoja voidaan käyttää
•

Omassa, olemassa olevassa tuotannossa
•

Samassa prosessissa, esim. tuloilman esilämmitys, polttoaineen kuivaus, polttoaineen esilämmitys

•

Muualla prosessissa, esim. pesuvesien lämmitys, palamis- tai kuivausilman esilämmitys

•

Muilla osastoilla: esim. ilmastoinnin tuloilman esilämmitys, käyttöveden lämmitys, lastaus- tai varastotilojen lämmitys

•

Omassa tuotannossa, esim. investoimalla jätelämpökattilaan ja CHP-tuotantoon

•

Myydä muulle alueen yritystoiminnalle

•

Myydä alueen energiantuottajalle kaukolämpöverkkoon

• Hukkalämpövirtojen tarkempaa tarkastelua varten tulisi tehdä lisäselvitys, esim. Pinch-analyysi, jossa tutkittaisi tarkemmin
lämmöntarpeita, ja –lähteitä sekä hukkalämpövirtoja ja niiden mahdollisia käyttökohteita.
27.3.2017
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Hukkalämpövirrat
Koneiden jäähdytysvesissä olevan hukkalämmön hyödyntäminen (energia sitoutunut veteen)

• Lämmönsiirtimen avulla voitaisiin mahdollisesti ottaa talteen jäähdytysvesien hukkalämpö ja siirtää se esim.
tuotantolaitoksilla tarvittavan käyttöveden lämmitykseen
• Puhtaille ja likaisille nesteille käytetään yleisimmin levylämmönsiirtimiä; putki-, ripaputki- ja
lamellilämmönvaihtimia tai kaavintalämmönvaihtimia. Näistä yleisimmin käytössä on levylämmönvaihdin.

• Lämpöpumppuratkaisut voivat olla myös käyttökelpoisia jäähdytysvedessä olevan energian
talteenottamiseksi ja lämpötilatason nostamiseksi lämmön käyttökohteen tarvitsemaan lämpötilatasoon.
Lämpöpumppuratkaisuilla voidaan hyödyntää hyvin myös matalassa lämpötilassa (esim. alle 55-asteisia)
olevia hukkaenergiavirtoja.
• Huomioitavaa on, että lämpöpumput lisäävät tuotantolaitoksen sähkönkulutusta, mutta niillä voidaan vähentää suoraa
polttoainekäyttöä ja hyödyntää muuten hyödyntämättömissä olevia energiavirtoja.
• Lämpöpumpun käyttöön tarvittava energia maksaa vähemmän kuin pumpulla korvattu energia.
• Lämpöpumppujen takaisinmaksuajat ovat varsin kohtuulliset.
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Hukkalämpövirrat
• Hukkalämmön hyödyntämismahdollisuudet riippuvat mm.
seuraavista tekijöistä

Lämpötila yli 350 C
• Jätelämpökattila

• Lämpötilataso
• Entalpiavirran (lämpötehon) suuruus
Lämpötila yli 100…350 C
•
ORC-prosessi
•
Savukaasupesuri

• Lämpövirran väliaine ja faasi
• Massavirta

• Lämmönlähteen pysyvyys

Lämpötila yli 50…100 C
• Absorptiolämpöpumppu

• Väliaineen kemialliset ominaisuudet
• Väliaineen puhtaus

• Soveltuvat tekniikat lämmön hyödyntämiseen eri
lämpötilatasoilla:
• Lämpöpumppu 0…100 °C

Lämpötila alle 50C
•
Lämmönsiirrin
•
Mekaaninen
lämpöpumppu

• ORC-prosessi 100…350 ° C
• Kattilaratkaisu >350 ° C
27.3.2017
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Aluelämpölaitoksen mahdollisuus
Aluelämpölaitoksen soveltuvuus alueelle

• Pääperiaatteena aluelämpölaitoksen soveltuvuudesta alueelle voidaan pitää itse laitoksen investointiin sekä
teollisuusalueen kiinteistöillä tarvittavien investointitarpeiden summaa, jotka aiheutuvat nykyisestä
lämmitysmuodosta aluelämpöön siirryttäessä.
• Aluelämpölaitos voi olla järkevä ratkaisu, jos alueella on paljon toimijoita, joilla on esimerkiksi käyttöikänsä
päähän tulossa olevia öljykattiloita, ja investointi olisi joka tapauksessa tarpeellinen lähivuosina.
• Tarkasteltavalla alueella on kaksi tuotantolaitosta, joilla on öljylämmitys. Lisäksi yhdessä tuotantolaitoksessa on vuonna 2012
hankittu pellettikattila ja muut tiedossa olevat kiinteistöjen lämmitystavat ovat sähkölämmitteisiä.
• Sähkölämmitteisten kiinteistöjen olisi kohtuullisin kustannuksin mahdollista siirtyä aluelämpöön, jos niissä olisi
vesikiertoinen sähkölämmitys. Kiinteistöistä saatujen lähtötietojen perusteella ei ole tietoa, ovatko sähkölämmitteiset
teollisuuskiinteistöt vesikiertoisia vai eivät.

• On todennäköistä, että tarkasteltavan alueen sähkölämmitteisissä kiinteistöissä ei ole ei ole vesikiertoista
lämmitysjärjestelmää. Tällöin kasvavat investointikustannukset aluelämpöön siirryttäessä korkeiksi, sillä kiinteistökohtaisia
ratkaisuja tulisi tehdä aluelämpöverkon rakentamisen lisäksi.
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Aluelämpölaitoksen mahdollisuus
Aluelämpölaitoksen mitoitus
• Aluelämpölaitoksen mitoituksena on laskettu kolme eri skenaariota
•

SKENAARIO 1: Kaikki alueen kiinteistöt (mukaan luettuna tuleva leipomo) vaihtavat nykyisen lämmitystapansa aluelämpöön

•

SKENAARIO 2: Kaikki muut paitsi tuotantolaitos, jolla on oma pelletti-kattila siirtyvät aluelämpöön

•

SKENAARIO 3: Vain öljylämmitteiset kiinteistöt liittyvät aluelämpöön

• Aluelämpölaitoksen suunnittelussa ja mitoituksessa olisi hyvä huomioida myös alueen tulevaisuuden kehitysnäkymät. Toimijoiden
lisääntynyt määrä alueella lisää myös alueen lämmöntarvetta. Tulevaisuuteen varautumisessa on kuitenkin haasteena mitoittaa
sopivan kokoinen laitos, joka vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin. Esimerkiksi kpa-kattilapakettien hinnat nousevat tehontarpeen
lisääntyessä, eikä niitä myöskään kannata mitoittaa liian suuriksi.

Tarvittava varavoima
• Aluelämpölaitoksen rinnalla tulisi myös tarkastella tarvittavan varavoiman mahdollisuutta, jota voitaisiin käyttää
aluelämpölaitoksen häiriö- tai seisokkitilanteissa, sekä huipputehoa vaativissa tilanteissa
•

Alueella olemassa olevat kattilat voivat toimia varakapasiteettina. Tarvittaessa aluelämpölaitoksen investoinnin yhteydessä voitaisiin investoida
lisävarakattilaan.
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Aluelämpöverkon suunnittelu
• Jotta investointikustannukset
aluelämpölaitoksen käyttöönotosta
voidaan laskea, tulee tehdä
aluelämpöverkon karkea mitoitus.
• Sinisellä värillä viereiseen karttaan on
piirretty aluelämpöverkko, jota on
käytetty oletuksena aluelämmön
investointikustannusten laskennassa.
• Aluelämpöverkon verkoston
investointikustannuksissa on huomioitu
maanrakennustyöt, materiaalihankinnat
sekä putki- ja liitostyöt
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Aluelämpölaitoksen mahdollisuus
SKENAARIO 1: Kaikki alueen
kiinteistöt (mukaan luettuna
tuleva leipomo) vaihtavat
nykyisen lämmitystapansa
aluelämpöön

SKENAARIO 2: Kaikki muut
paitsi tuotantolaitos, jolla on
oma pelletti-kattila, siirtyvät
aluelämpöön
SKENAARIO 3: Vain
öljylämmitteiset kiinteistöt
liittyvät aluelämpöön

Lämmitysjärjestelmän
käyttökustannukset (polttoaine CO2-päästöt
tai lämmityssähkö)
[t/a]
[€/a]

Investointikustannus
[€] *

Energiatuki
lämpölaitosinvestointiin
[%]

Kokonaisinvestointi tuen
jälkeen €

Tilanne

Aluelämpölaitoksen teho
[MW]

Nykytila

-

SK1: 80 000
SK2: 74 000
SK3: 47 000

310

-

-

-

Skenaario 1

1,2

48 00-56 000

50-100

681 000

10-15

614 000

Skenaario 2

1

45 000-53 000

50-90

681 000

10-15

614 000

Skenaario 3

0,4

21 600- 25 300

20-45

166 000

10-15

147 000

* Sisältää laitosinvestoinnin sekä verkon rakentamiskustannukset kokonaisuudessaan. Energiatukea ei myönnetä lämpöverkon
rakentamiseen.
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Aluelämpölaitoksen mahdollisuus –käytetyt oletukset
Aluelämpölaitoksen mitoituksessa käytetyt keskeiset oletukset:
•

Alueen toimijoiden, joilta ei primääritietoa saatu
•

Lämmitystavaksi on oletettu sähkölämmitys

•

Ko. toimijoiden tilojen pinta-alat on arvioitu karttapohjista, ja kiinteistöjen korkeuksiksi on arvioitu joko 3 m tai 6 m

•

Aluelämpölaitokselle investoitaisi peruskuormakattilaksi kpa-kattilapaketti, jonka polttoaineena olisi hake

•

Kevytöljykattiloita käytettäisiin varavoimana (myös skenaariossa 3)

•

Aluelämpölaitoksen käyttökustannuksissa on huomioitu vain polttoainekustannukset

•

Aluelämpöverkon häviö 15 %

•

Energiatuelle on käytetty prosenttiosuutta 12,5 % laitosinvestoinnista

•

Aluelämpölaitoksen peruskuormakattilan mitoitus 50 % huipputehon vaatimuksesta alueella, jolloin hakkeella tuotetaan 80-90 % vuosittain
tarvittavasta energiasta ja öljyllä loput

•

Huipputehovaatimusten laskentaan on käytetty Energiateollisuus ry:n taulukkoarvoja teollisuusrakennusten ominaislämpötehovaatimuksista

•

Polttoaineiden ja lämmitykseen käytetyn sähkön hintoina on käytetty vuoden 2016 tilastojen mukaisia hintoja (Tilastokeskus ja Energiavirasto)

•

Kaukolämpöjohtojen on oletettu olevan kiinnivaahdotettuja Mpuk-johtoja, kooltaan DN2x50

•

Kaukolämpöverkon investointikustannuksissa ei ole huomioitu kiinteistökohtaisten liittymien rakentamista, vain ”pääverkon” rakentaminen
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Aluelämpölaitoksen mahdollisuus
Alueen sivuvirtojen mahdollinen energiahyötykäyttö
• Vaikka alueella onkin puurakennusteollisuuden toimijoita, ei alueelta synny tällä hetkellä
sellaisia määriä sivuvirtoja puuperäisiä jakeita, jotka itsessään riittäisivät mahdollisen
aluelämpölaitoksen polttoaineeksi.
• Sivuvirtoja ei juuri synny alueella, sillä alueen toimijat tekevät lähinnä kokoonpanoina
talonrakennusta, ja itse rakennusmateriaalien työstö tapahtuu pääosin muualla. Toinen
puurakennusyritys, yritys 1, käyttää tuotannostaan syntyvät puuperäiset sivuvirrat omassa
lämmöntuotannossaan. Toisen puurakennusyrityksen, yritys 2, sivuvirrat hyödynnetään tällä
hetkellä jo muuten: purut eläinten kuivikkeena, puukappaleet polttopuina tai yrityksen omassa
toiminnassa.
• Polttoainehankinta tulisi siis tehdä alueen ulkopuolelta.
27.3.2017
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Teollisuusalueen kehitysnäkymät energianäkökulmasta
• Hakkeen tuotanto tai muu polttoaineen kuivatus. Hukkalämmön avulla voitaisi tuottaa
kuivempaa polttoainetta, jolla on parempi lämpöarvo kuin suuremman
kosteuspitoisuuden polttoaineella.
• Voidaan mahdollisesti käyttää myös märempänä ostettavan polttoaineen kuivaukseen, jos alueelle
rakennetaan kpa-kattilapaketti aluelämmön tuotantoon.

• Pesulateollisuus:
• Pesuun tulevan vesivirran esilämmitys tai ilmavirran esilämmitys kuivauksessa

• Elintarviketeollisuus:
• Paistouunien esilämmitys, pesuvesien esilämmitys

• Pesulateollisuudesta ja elintarviketeollisuudesta toki syntyy myös omista prosesseista
hukkalämpöä, joita ne tyypillisesti ensisijaisesti hyödyntävät.
27.3.2017
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Yhteenveto
• Aluelämpölaitos
•

Aluelämpölaitoksen todellisuudessa järkevimmät tarkasteluskenaariot rajoittuvat todennäköisesti skenaarioon 3 ja skenaarioon, jota ei
tarkasteltu tässä työssä, jossa aluelämpölaitos rakennettaisi palvelemaan alueelle myöhemmin tulevan yritystoiminnan käyttöön (alueella on
vielä vapaita teollisuustontteja)

•

Skenaarioissa 1 ja 2 takaisinmaksuajat lämmitysjärjestelmien muutoksille tulevat todennäköisesti kasvamaan turhan korkeiksi, jotta niihin olisi
alueen toimijoiden kannattavaa investoida. Tämä johtuu suorasta sähkölämmityksestä kiinteistöillä, joka tulisi vaihtaa vesikiertoiseen
lämmitykseen, jotta aluelämmön hyödyntäminen olisi mahdollista.

•

Nykyisin alueella käytössä olevat öljykattilat voisivat hyvin todennäköisesti toimia varavoimana alueella, jos kattiloilla on vaan käyttöikää
riittävästi jäljellä. Tiedossa on, että alueella on ainakin 2 kpl 1 MW:n öljykattiloita

• Hukkalämpövirrat
•

Alueen sähkön kulutus on suurempaa kuin lämmönkulutus, joten sähkön käytön tehostamisella olisi mahdollista vaikuttaa alueelta aiheutuviin
CO2-päästöihin ja sähkön kulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin.

•

Toki sähkönkulutusta voisi olla tietyissä kohteissa mahdollista vähentää hukkalämpövirtojen tehokkaammalla hyödyntämisellä

•

Hukkalämpövirtojen tarkemman hyödyntämispotentiaalin laskemiseksi tulisi alueen toimijoilta saada paremmin primääritietoa itse
hukkalämpövirroista, mutta myös lämmöntarpeista alueella.

•

Lämpöpumppuratkaisut hukkalämpövirtojen lämpötilatasojen nostoon, ja öljylämmityksen osittaiseenkin korvaamiseen ovat varteenotettava
jatkotarkastelukohde.
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1. Tiivistelmä
Tässä suunnitelmassa on tarkasteltu teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Lieksaan toteutettavalle
maatalouden ja pienessä määrin kaupan ja elintarviketeollisuuden raaka-aineita hyödyntävälle
biokaasulaitokselle. Luontevin käyttötapa biokaasulle on korvata fossiilisia tuontipolttoaineita
teollisuusalueen tuotantolaitoksissa.

2. Biokaasun tuotanto maataloudessa
Maatalouden biokaasuteknologia on laajemmin otettu käyttöön EU:n alueella Saksassa, jossa vuoden 2013
lopussa toimi lähes 8000 pääasiassa maatalouden massoja hyödyntävää biokaasulaitosta, joiden
yhteenlaskettu sähköteho oli noin 3800 MW (German Biogas Association 2014). Näiden kokemusten
perusteella biokaasuteknologia on vakiintunut käyttökelpoiseksi teknologiaksi erilaisten orgaanisten
materiaalien käsittelyyn maataloudessa. Biokaasuteknologian käyttöönotolla on havaittu olevan lukuisia
suoria positiivisia vaikutuksia maatilataloudelle sekä yhteiskunnalle.

Taulukko 1. Biokaasuteknologian suorat hyödyt (Klinger 1999)
Edut maatilataloudelle

Edut yhteiskunnalle



Energian tuotto

Uusiutuvan energian tuotanto



Orgaanisen lannoitteen laadun paraneminen

Huoltovarmuuden parantuminen



Kemiallisten lannoitteiden tarpeen
väheneminen

Maataloudenkasvihuonepäästöjen
vähentyminen



Kasveille haitallisten yhdisteiden
väheneminen

Hajuhaittojen vähentyminen



Maaperän laadun paraneminen

Kesantomaan hyödyntäminen



Lannan hygienisoituminen

Monipuolinen tuotantorakenne



Sivutuotteiden ympäristövaikutusten
väheneminen

Työllisyysvaikutus

Raaka-aineiden säästyminen

Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisen edellytyksenä on huolellinen prosessisuunnittelu ja riittävän pitkät
viipymäajat. Mikäli laitos optimoidaan energiantuoton maksimointiin, samalla minimoidaan päästöjä, ja
vastaavasti mikäli laitos optimoidaan mahdollisimman nopeaan jätteen käsittelyyn, päästöt kasvavat.
Biokaasuteknologian käyttöönottoon liittyy myös imagohyötyjä, joita hyödynnetään tehokkaasti varsinkin
Ruotsin kuntalähtöisessä biokaasun tuotantomallissa (Kuva 1.). Suomessa biokaasun imagoa on
hyödynetty tehokkaasti vuoden 2015 aikana mainoskampanjoin myös televisiossa (Kuva 2).
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Kuva 1. Biokaasun imagon hyödyntäminen ruotsalaisissa kunnissa. (Kuva Ari Lampinen)

Kuva 2. Biokaasun imagon hyödyntämistä tuotteissa (Kuva Gasum Oyj)
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2.1 Biokaasun tuotantoprosessi
Biokaasuprosessissa eloperäinen aines hajotetaan suljetussa anaerobisessa reaktorissa hallitusti
biokaasuksi, joka sisältää noin 60 % metaania ja noin 40 % hiilidioksidia. Biokaasun lämpöarvo on noin 6
kWh / Nm3. Eri aineiden kaasuntuottopotentiaali on riippuvainen vesipitoisuudesta ja siitä kuinka helposti
hajoavaa sen orgaaninen aine on (taulukko 2.).
Biokaasulaitos on prosessiteknisesti ohjattu yksikkö, jossa olosuhteet (lämpötila ja syöttö, sekoitus) on
säädelty ja hallittu. Anaerobisesti käsitellyssä materiaalissa jäljelle jäänyt orgaaninen aines on
humusmaisina yhdisteinä. Ravinnehävikkiä ei käsittelyn aikana tule, vaan ravinteet pysyvät materiaalissa ja
huomattava osa valkuaisaineisiin sitoutuneesta typestä liukoistuu ammoniumtypeksi.
Biokaasulaitoksen tuottama energia voidaan käyttää yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (CHP)
paikallisen sähkön- ja lämmöntarpeen kattamiseksi ja ylijäävä osuus voidaan myydä sähkö- ja
kaukolämpöverkkoon. Kaasua voidaan kuljettaa kaasuputkessa ilman hävikkiä sijainniltaan optimaaliseen
CHP -tuotantopaikkaan. Biokaasua voidaan puhdistaa ja paineistaa liikennekäyttöön, ja puhdistettua
kaasua voidaan syöttää maakaasuverkkoon.
Taulukko 2. Energiansaanto biokaasuprosessissa yhdestä tonnista (märkäpaino) materiaalia yhdistetysti
sähköä- ja lämpöä tuotettaessa (CHP, combined heat and power) tai vaihtoehtoisesti
liikennepolttoaineena.
Materiaali

Sähköä kWh

Lämpöä kWh

Bensiinilitraekvivalentteja

(CHP)

(CHP)

(Liikennekäyttö)

Naudan lietelanta

33

66

11

Sian lietelanta

60

120

20

Hevosen lanta

120

240

40

Siipikarjanlanta

300

600

100

Perunan kuorimajäte

210

420

70

Roskakala

300

600

100

Kotitalouksien biojäte

360

720

120

Leipomojätteet

1200

2400

400

Paistorasvat

1500

3000

500

Juuresten naatit

150

300

50

Energianurmet

270

540

90

Energiamaissi

375

750

125

Olki

450

900

150
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2.2 Biokaasulaitos
Biokaasulaitoksen toiminta perustuu joko märkä- tai kuivamädätysprosessiin. Jako tapahtuu sen
perusteella, missä olomuodossa mädätettävä biomassa on biokaasureaktorissa. Tässä arvioinnissa on
huomioitava syöteseoksen muodostama kuiva-ainepitoisuus sekä orgaanisen aineenkaasuuntumisen
aiheuttama kuiva-ainepitoisuuden lasku. Tätä voidaan arvioida laitoksen massataseen laskemisella.
Yksiselitteistä kuiva-ainepitoisuuden rajaa jakamaan prosesseja ei ole, sillä on olemassa myös
välimaastoon sijoittuvia prosesseja, joita sekoitetaan järeillä sekoittimilla ja massaa siirretään
mäntäpumpuin. Tässä jako on tehty prosessin jatkuvan / ei-jatkuvan syötön perusteella.
2.2.1 Märkämädätyslaitos
Mikäli laitos käyttää nestemäisiä syötteitä kuten lietelantaa tai hyvin sulavia jakeita kuten maissisäilörehua
on kyseessä märkämädätyslaitos. Aktiivinen reaktoriliete on nestemäisessä muodossa, sen
kiintoainepitoisuus on tavallisesti noin 4 – 8 % ja sitä sekoitetaan jatkuvasti esim. upposekoittimin.
Prosessiin lisätään uutta materiaalia ja vanhaa poistetaan päivittäin, ja kaasun tuotanto on laadultaan ja
määrältään vakaata.
Biokaasureaktori lietetilan lämpötila pidetään lämmitysputkistolla joko 35 - 43 °C (mesofiilinen prosessi) tai
50-55 °C asteessa (termofiilinen prosessi). Biokaasulaitoksessa mesofiilinen prosessi kuluttaa vähemmän
lämpöenergiaa, kun taas termofiilisestä käsittelystä käsittelyaika on yleensä lyhyempi ja käsiteltävän
materiaalin hygienisoituminen on täydellisempää. Materiaalin viipymä reaktorissa on 14 - 100 päivää
riippuen käsiteltävistä materiaaleista ja prosessin suunnittelusta.
Käsitelty materiaali poistuu uuden materiaalin syöttämisen yhteydessä katettuun jälkikaasualtaaseen.
Jälkikaasuallas ja reaktori katetaan kaksoiskalvolla, jossa sisempi kalvo toimii biokaasuvarastona ja ulompi
suojaa kaasukalvoa säältä ja UV-säteilyltä. Kalvorakenne on paineistettu kalvojen välistä pienellä
ylipaineella, joka pitää sääkatteen kupumaisessa muodossa. Biokaasuvarasto tasaa eroja kulutuksen ja
käytön välillä ja siten laitosta ei tarvitse ajaa alas esim. käyttölaitteiden huoltokatkojen takia.
Jälkikaasuallasta käytettäessä käsiteltävän materiaalin biokaasuntuottopotentiaali tulee tarkemmin
hyödynnettyä verrattuna yksivaiheiseen biokaasuprosessiin. Jälkikaasualtaan osuus on yleensä noin 15 - 20
% koko laitoksen biokaasuntuotannosta. Lisäksi jälkikaasuallas vähentää lämpimän ja biologisesti aktiivisen
käsitellyn lietteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, ravinnehävikkiä ja hajuhaittoja ja parantaa
mädätteen hygieenistä laatua. Keski-Euroopassa jälkikaasutus on monessa tapauksessa edellytys
märkämädätyslaitoksen ympäristöluvituksessa.
2.2.2 Kuivamädätyslaitos
Mikäli laitos käyttää kuivia tai huonommin sulavia syötteitä kuten säilönurmea ja olkea on kyseessä
kuivamädätyslaitos. Aktiivinen reaktorimassa on kiinteässä muodossa, sen kiintoainepitoisuus on noin 20 –
30 % ja sitä ei sekoiteta, vaan massasta suotuneita puristenesteitä kierrätetään puskurisäiliön kautta
takaisin massan pinnalle josta se jälleen suotuu alas. Osassa kuivamädätyslaitoksia panos voidaan käsitellä
ilman nesteen kierrätystä, mikäli panos on lataamisen yhteydessä huolellisesti ympätty jo aiemmin
mädätetyllä biomassalla. On myös kuivamädätyslaitoksia, joissa reaktorimassaa sekoitetaan suurilla
sekoittimilla.
Prosessi toimii panostoimisesti, purku ja syöttö tapahtuu muutaman kuukauden välein. Tästä syystä
kaasun laatu ja tuottonopeus vaihtelee panoksen iän myötä, ja sen seurauksena vakaata kaasun tuottoa
tavoiteltaessa panoksia on oltava useampi rinnakkain. Kuivamädäytyslaitokset toimivat pääsääntöisesti
mesofiilisessä lämpötilassa. Koska materiaaleilla on tietty panoksen vaihtovälin mittainen viipymä eikä
mahdollisuutta oikovirtaukseen ole, erillistä jälkikaasutusta ei tarvita.
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2.2.3 Yleisiä suunnitteluperusteita

Käytettäessä muuta maatalouden ulkopuolista lisämateriaalia kuin kasviperäistä peltobiomassaa, on
huomioitava hygienisoimisen aiheuttamat vaatimukset prosessille, jotka saattavat aiheuttaa muutoksia
edellä esitettyyn kaavioon. Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa hyväksynnän
biokaasulaitoksille, jotka käsittelevät sellaisia materiaaleja joista saattaa aiheutua hygieniariskiä.
Kansallisin kriteerein voidaan hyväksytyssä laitoksessa käsitellä esimerkiksi ruokajätettä (tuotteita, jotka
ovat olleet sellaisenaan ihmisravinnoksi kelpaavaa, mutta ei esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteet),
maitoa ja maitotuotteita sekä munia ja munatuotteita. Lisäksi voidaan validointimenettely kautta
kokeellisesti todentaa prosessin hygienisoiva vaikutus, jolloin prosessille voidaan myöntää hyväksyntä.
Eläinperäisiä
edellytetään,
kautta voida
jossa viipymä

sivutuotteita käsitellessä sivutuoteasetuksen (1069/2009/EY) vaatimusten täyttäminen
mikäli käytetään sellaisia syötteitä joita ei kansallisin kriteerein tai validointimenettelyn
täyttää. Esimerkiksi 3. luokan sivutuotteelle edellytetään hygienisointisäiliön rakentamista,
on vähintään 1 tunti 70 °C:ssa, palakoko alle 12 mm.

Mikäli lopputuote saatetaan markkinoille, tulee huomioida myös MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/11.
Keskeisimmät vaatimukset biokaasulaitosten lopputuotteille ovat seuraavat: ei salmonellaa, E. coli määrä
alle 1000 pmy / g neljässä näytteessä ja alle 5000 pmy / g yhdessä näytteessä, metallien
enimmäispitoisuudet ja kasvitaudinaiheuttajien poistuminen.
E. colin määrä lantaa mesofiilisesti käsittelevissä laitoksissa saattaa olla yli markkinoille saatettavien rajaarvojen, mutta tavallista korkeammalla käsittelylämpötilalla ja pidemmällä viipymällä määrää saadaan
vähennettyä riittävän alhaiseksi. Myös panostoimisella kuivamädätyksellä on mesofiilisessa lämpötilassa
riittävä hygienisointivaikutus.
Edellä esitetyssä biokaasulaitoskonseptissa kaikki rakenteet ovat joko ilmatiiviitä (reaktori ja
jälkikaasuuntumisallas) tai katettuja (syöttö- ja varastoaltaat) ja siten biokaasulaitoksen hajuhaitat (mm.
ammoniakista, rikkivedyistä ja haihtuvista orgaanisista yhdisteistä johtuvat) voidaan minimoida.
Lietteen biokaasukäsittelyn yhteydessä ei muodostu vesistöpäästöjä, koska lietteet ovat suljetuissa
altaissa. Huomattava osa lietteen kiintoaineen sisältämästä orgaanisesta typestä hydrolysoituu ja
liukoistuu ammoniumtypeksi, joka on kasvinviljelyssä kasvien hyödynnettävissä joko suoraan
ammoniumioneina tai nitrifikaation kautta nitraattina. Siten loppumateriaalin lannoitekäytössä typen
huuhtoutuminen vesistöihin vähenee ja lisäksi levityksen yhteydessä orgaanisten yhdisteiden aiheuttamat
hajuhaitat vähenevät (Lehtomäki 2007).
Raakalietteeseen verrattuna korkeampi liukoisen typen osuus aiheuttaa lopputuottetta levitettäessä riskin
typen haihtumiseen. Hajalevitystä käytettäessä käsittelemättömän lietteen liukoisen typen häviöt voivat
olla huonoissa olosuhteissa jopa 40 %, mädätetyn lietteen jopa 60 %. Mädätetyn lietteen lannoitekäytössä
saavutetaan etua jos liete pystytään levittämään sjoittavalla kalustolla (Kapuinen ym. 2008).
Syötemateriaalien alhainen kuiva-ainepitoisuus laskee tonnikohtaista metaanintuottoa ja lisää laitoksen
tarvitsemaa lämpöenergian määrää, mikä laskee laitoksen hyötysuhdetta. Tämä tulee huomioida mm.
eläinsuojien veden käytössä ja säilönurmen korjuussa. Kuivemmat raaka-aineet edellyttävät myös
vähemmän kuljetuksia energiasisältöön nähden.
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3. Lieksan biokaasulaitos
Lieksaan esitetään suurehkoa, maatalouden sivutuotteita, teollisuuden ja yhdyskuntien jätteitä käyttävää
keskitettyä laitosta. Laitoksen tuottama kaasu puhdistettaisiin ja paineistettaisiin ja käytettäsiiin
liikenteessä sekä teollisuudessa korvaamaan fossiilisia kaasu- ja öljypolttoaineita.
3.1 Massat ja energiatase
Lieksan biokaasulaitoksen suunnittelulähtökohdiksi on valittu saatavilla olevat biomassat. Käytyjen
keskustelujen perusteella suurin energiantarve on Keratien teollisuusalueella, jolla käytetään fossiilista
nestekaasua ja raskasta polttoöljyä yhteensä n. 4500 MWh vuodessa. Energian arvo fossiilisina
polttoaineina on noin 240 000 € / v.
Alueen välittömässä läheisyydessä on noin 100 ha Riikolanlampeen rajoittuvaa viljelymaata. Jos oletetaan
tällä alalla viljeltävän nurmea energiantuotantoon (25 MWh / ha), saadaan tuotetuksi yli puolet laitoksen
tarvitsemasta biomassasta. Tämä massa voitaneen viljellä ainakin osittain suojavyöhykenurmena.
Lisäksi kohtuullisen matkan päässä on kaksi tilaa, joilla on viljelyksessään n. 200 ha peltoa, josta puolet
viljalla ja puolet nurmikasveilla. Mikäli viljan olki (6 MWh / ha) hyödynnetään laitoksella, tarvitaan vielä 50
hehtaarin nurmisato.
Lisäksi käsiteltäisiin kasviperäinen pakkaamaton leipomojäte ilman hygienisointikäsittelyä. Luokan 3.
sivutuotteeksi laskettavaa hygienisoinnin vaativaa pakattua ja pakkaamatonta biojätettä ajateltiin
käsiteltävän sekoittamatta ”puhtaisiin” jätteisiin erillishygienisoinnin avulla. Hygienisointi kuluttaa lämpöä
n. 30 MWh vuodessa, joka tuotetaan biokaasulla.
Biokaasulaitos mitoitetaan yleensä siten että prosessia ja energiantuotantoa voidaan ajaa lähellä
mitoituskapasiteettia ympäri vuoden ja biomassan talviaikainen varastointi saadaan ratkaistuksi järkevästi.
Taulukko 4. Lieksan laitoksen tarkastellut syötemäärät.
ha
Nurmi
Olki
Biojäte
Leipomojäte
Yhteensä

t / ha
150
100

t/v
25
3

m3 CH4 / t
3750
300
330
100
4480

MWh / v

90
150
120
400

3375
450
396
400
4621

Laitoksen jatkuva kaasuteho (polttoaineteho) edellä mainituilla syötteillä on hiukan yli 500 kW.
Biokaasun tuotantoprosessin tarvitsema energiamäärä on noin 25 MWh sähköä ja 150 MWh lämpöä
vuodessa. Tämä sisältää pumppauksen ja laitoksen yleissähkön kulutuksen. Lämpö sisältää syötteen
lämmityksen, tilojen lämmityksen ja lämpöhäviöt. Konetyön energiankulutusta ei ole huomioitu näissä
laskelmissa vaan se sisältyy kustannuslaskelmissa oleviin urakointihintoihin.
Biokaasulaitoksen käsittelemän materiaalin määrä on noin 4500 tonnia vuodessa. Laitos koostuisi
kolmesta 500 tonnin panostoimisesta kuivamädättämöstä, joista kukin ladattaisiin kolmesti vuodessa.
Energiantuotantotarkoitukseen viljeltyä nurmea ei lasketa jätteeksi, mutta rehuntuotannon yhteydessä
syntyvä ylijäämänurmi ja viljantuotannon jätteenä olki lasketaan, samoin kuin bio- ja leipomojäte. Tästä
syystä laitos tarvitsee ympäristöluvan jätteen ammattimaiseen käsittelyyn, jonka tässä kokoluokassa voi
myöntää kunnan ympäristöviranomainen. Lisäksi tarvitaan rakennuslupa.

10/12

3.2 Investointi ja taloudellinen tase
Laitosinvestoinnista on laadittu kustannusarvio, joka on liitteenä. Kustannusarvio sisältää
biokaasulaitoksen toiminnallisen kokonaisuuden. Kaasun käyttäjille aiheutuneita kustannuksia kuten.
raskasöljypolttimen korvaamisesta kaasupolttimella (2000 – 5000 €) tai paineenalennus- ja
turvajärjestelmän hankintaa (19 000 €) ei ole huomioitu kustannuarviossa.
Toiminnan aikaisista kuluista suurin osa liittyy biomassan hankintaan, käsittelyyn ja kuljetuksiin. Nurmen
osalta eri arviot nurmen hankintahinnaksi vaihtelevat suuresti. Työtehoseuran tilastoimilla
urakointihinnoilla ja keskimääräisellä pellon vuokralla laskettuna nurmen tuotantokustannus on noin 5 € / t
tuotantotuet huomioituna. Toisaalta eräissä MTT:n arvioissa nurmen hankintahinta on jopa 20 – 30 € / t.
Vuonna 2015 laajamittaisemmaksi kasvanut suojavyöhykenurmien viljely saattaa vaikuttaa alentavasti
nurmen hankintahintaan tarjonnan kautta. On tapauksia joissa viljelijä on maksanut urakoitsijalle
nurmenkorjuun ja poiskuljetuksen, ja nurmea on tarjottu tuotavaksi kompostointiin käyttökohteen
puuttuessa. Laskennassa hinnaksi arvioitiin 10 € / t.
Olki oletettiin hankittavan tavanomaisessa viljanviljelyssä olevilta pelloilta siten, että biokaasulaitos urakoi
oljen keruun ja kuljetuksen laitokselle hyödynnettäväksi, urakointihinnat laskettuna TTS:n tilastoimina
urakointihintoina. Tällä tavoin laskettuna oljen hankintahinnaksi tulisi 25 € / t. Luomukelpoisen jäännöksen
ravinteiden arvo on 24 € / t, jos arvo arvioidaan kaupallisten luomulannoitteiden mukaisesti. Jäännöksen
korkea vesipitoisuus kuitenkin tuo enemmän levityskustannuksia, joten maanparannusaineen arvoksi
oletettiin 10 € / t.
Panoksen vaihtojen oletettiin tarvitsevan konetyötä pyöräkuormaajalla kaksi päivää jokaista vaihtoa
kohden, hinnalla 56 € / h ja lisäksi vastaavan ajan miestyötä hinnalla 30 € / h. Laitoksen ylläpidon ja
hallinnon oletettiin tarvitsevan 300 h vuodessa tuntihinnalla 40 € / h. Laitoksen kokonaiskulut ja tuotot on
esitetty taulukossa 5.
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Kaikki esitetyt hinnat ovat alv 0 %. Biokaasulaitoksen tekninen kestoikä Saksasta saatujen kokemusten
perusteella on noin 20 vuotta (Schulz & Eder 2001).

4. Laitoshankeen eteneminen
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5. Lähteet
German Biogas Association 2014:
http://www.biogas.org/edcom/webfvb.nsf/id/DE_Branchenzahlen/
$file/14-07- 03_Biogas%20Branchenzahlen_2013-Prognose_2014_englisch.pdf Viitattu 29.9.2014
Klinger, B. 1999: Environmental aspects of biogas technology, German Biogas Association
Lehtomäki, A. 2006: Biogas production from energy crops and crop residues. Jyväskylä studies in
biological and environmental science 163.
MMMELO 2915/835/2005: Maa- ja metsätalousministeriön ja Kasvintuotannon
tarkastuskeskuksen ohje maataloudessa käytettävälle
puhdistamolietteelle
Niemeläinen 2010: Niemeläinen, O., Arvio mahdollisista nurmibiomassan lähte
istä bioenergian raaka-aineeksi Suomessa. Maataloustieteen päivät 2010
Schulz, H. & Eder, B. 2001: Biogas Praxis: Grundlagen – Planung – Anlagebau – Beispiele,
Ökobuch, 2. überarbeitete Auflage, Staufen.
TTS 2014: Työtehoseuran laskuripankki. http://www.tts.fi/rakentaminen/laskuripankki.htm Viitattu
3.2.2014

Matkaraportti
Pohjois-Karjalan Teolliset Symbioosit- matkaraportti
Biotalous ja teolliset symbioosit – opintomatka Frankfurtin ympäristöön
8.-11.11.2015
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Taustaa
Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit hankkeen toimesta tehtiin opintomatka Saksaan, Frankfurtin alueelle
8.-11.11.2015. Opintomatkan aihe oli Teolliset symbioosit ja biotalous. Tutustumiskohteina oli
mielenkiintoisia kohteita joissa hyödynnetään jäte- ja sivuvirtoja innovatiivisesti. Osallistujina matkalla oli
yritysten edustajia Keski-Karjalan, Joensuun ja Pielisen Karjalan alueelta, aluekehityksen asiantuntijoita sekä
muutama vahvistus pääkaupunkiseudulta HSY:ltä ja Motivalta.
Matkalla tutustuttiin kohteisiin ja yrityksiin joissa toimittiin teollisten symbioosien periaatteella tai
hyödynnettiin biotaloutta tuottamalla joko laitteita, energiaa tai materiaaleja. Tähän matkaraporttiin on
koottu yhteenveto osallistujien kommenteista ja muistiinpanoista. Pohjatyön on tehnyt Paula Eskola Motiva
Oy:lta ja osallistujien kommentit on lisännyt Pekka Horttanainen PIKES Oy.stä.

Kuva1. Matkareitti ja vierailukohteet
1. Biomassan uusiokäyttö / Pyrolyysi
Pyreg GmbH, Dörth 9.11.2015
http://www.pyreg.de/home-en.html
Paula Eskola:
PYREG GmbH valmistaa modulaarisia laitteistoja erilaisten orgaanisten materiaalien käsittelyyn.
Lopputuotteena syntyy korkealaatuista biohiiltä ja korkean fosforipitoisuuden omaavaa tuhkaa, jota
voidaan käyttää lannoitevalmistuksessa. Joistakin raaka-aineista voidaan valmistaa myös aktiivihiiltä. Lisäksi
prosessin yhteydessä syntyvä energia voidaan hyödyntää esim. raaka-aineena käytettävän lietteen
kuivauksessa tai muussa prosessissa. Raaka-aineena voidaan käyttää mm. yhdyskuntajätevesilietteitä,
biojätteitä, erilaisia puupohjaisia materiaaleja, olkea ja viherjätettä. Yrityksessä työskentelee n. 30 henkeä.
Tuote PYREG 500 rakennetaan 9m x 3 m x 3 m kokoisen kehikon sisään ja kokonaisuuden hinta on noin
500 000 €. Laitteiston kapasiteetti on 1000 t vuodessa (kuivaa materiaalia) ja tästä syntyy tuotteena 300 t
biohiiltä ja 500 t tuhkaa. Tällä hetkellä laitteistoja on toiminnassa 17 kpl Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa.
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Pekka Horttanainen:
Prosessi on kehitetty 1999. Yritys on perustettu 2009. Yrityksessä työskentelee 20 -30 hlöä. Tarkoituksena
on minimoida työ ja kuljetuskustannukset hoitamalla prosessi paikallisesti siirrettävällä yksiköllä.
Syötettävän jakeen palakoko on oltava < 30mm, kosteusprosentti < 50% , lämpöarvo > 10 Mj/kg. Prosessi
startataan nestekaasulla n. 2 h ajan. Laitteen pääosat ovat polttoainesäiliö, ruuvikuljetin,
pyrolysointikammio, polttokammio. Biomassa syötetään ruuvilla pyrolysointikammioon (400-700 C) jota
lämmitetään kammion ulkopuolelta savukaasuilla. Polttokammiossa poltetaan pyrolyysikaasut loppuun.
Loppulämpö savukaasuista siirretään veteen erillisessä kontissa olevalla lämmönsiirtimellä. Lopputuotteen,
hiilen, myyntihinta 300-800 Eur/t. Uusia käyttökohteita hiilelle selvitetään. Kokonaisuudessaan hieno ja
toimiva laite, mutta liiketoimintamalli on ilmeisesti vielä kehittymässä.

Juha –Pekka Luukkainen:
tuotteena tulee joko biohiiltä tai tuhkaa(liete/mädäte)
Lietteen käsittelyssä lannoitteeksi ongelmana fosforin niukkaliukoisuus, johtuen puhdistamojen
rautasulfaattikäsittelystä, ohessa suomalaista tutkimusta http://www.vvy.fi/files/3653/Rasa_Kimmo.pdf
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Mihin tällaisen laitoksen voisi sijoittaa Suomessa? Tässä prosessissa ”jäte” eli raaka-aineet pistetään hyvin
kompaktiin muotoon ja sopisi siksi jätteen syntypaikan lähistölle sijoitettavaksi, missä voitaisiin hyödyntää
syntynyt lämpö.
Arto Ryhänen:
Reissussa ihmeteltiin biohiilen käyttämistä. Oheisessa artikkelissa on aiheesta juttua.
http://www.luke.fi/leia/asiakkaan-aani-kasvua-biohiilesta/?f=544845&n=&r=799967&c=18574991
Niina Huikuri:
Biohiilen tuotto 30 % sisään syötetystä materiaalista. 33% muuttuu kaasuksi. Muodostunutta kaasua
käytetään prosessin ylläpitämiseen sekä lämmön tuotannossa. Prosessi on muokattavissa sopivaksi
monenlaisten materiaalien käyttöön esim. jätevesilietteet, jätepuu. Pyrolyysin avulla saadaan tuhottua
haitta-aineita, kuten antibiootit, hormonit ja monet raskasmetallit. Hiili ja tuhka ovat käyttkelpoisessa
muodossa esim. kompostiin, lisäaineeksi biofiltteriin. Biohiilen arvo liikkuu 300-900 €/tonni välillä. Tosin
markkinat ovat vasta syntymässä, joten suuria määriä on vaikeaa saada myytyä. Laitteiston
operointikustannus on 120 000 €/vuodessa sisältäen 10 v. kuoletusajan.

Hanna Tukiainen:
Laitteiston koko on vakio, mahdolliseen kapasiteetin lisäykseen ostetaan useampi laite. Laitteella
käsiteltävän materiaalin kuiva-ainepitoisuus tulee olla yli 50 % ja maksimikoko 30 mm. Pyreg-reaktorin
lämpötilan on n 500 C ja Foix-polttimen n. 1100-1300 C. Toiminnan tulot tulevat biohiilen myynnistä,
lopputuotteen laatuun vaikuttaa käsiteltävän materiaalin laatu.
Lietteen käsittelyssä kuiva-ainespitoisuus pitää olla 85 %, jolloin 1/3 energiasta saadaan prosessista ja 2/3
muualta. Lääkejäämät palavat käsittelyssä ja niitä ei ole lopputuotteessa.
Yrityksen laitteistoja on käytössä yhteensä 15 kpl (Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa). Tukholman kaupunki
on hankkimassa laitteistoja ja käsittelevät puutarhajätettään niillä.

2.

Uusiutuvaan energiaan perustuva alueellinen symbioosi

Morbach Energy-Environment, Morbach 9.11.2015
http://www.morbach.de/nc/en/wirtschaft/energielandschaft-morbach2/
http://www.energielandschaft.de/
http://www.zecos.eu/about/zecos-communities/morbach-de/
Paula Eskola:
Entinen armeijan tukikohta on muutettu alueelliseksi symbioosiksi vuodesta 2002 eteenpäin. 1.500 km²
alueella käytetään erilaisia uusiutuvan energian muotoja ja rakennetaan synergioita toimijoiden välillä,
joilla säästetään kustannuksia ja resursseja. Alueella on 14 kpl 2 MW:n tuulivoimalaa ja 40 000 m2
aurinkopaneeleita, biokaasulaitos, pellettitehdas ja puutalorakentaja. Alue sijaitsee Morbachin kylän
läheisyydessä ja tuottaa kolme kertaa enemmän sähköä, kuin 11 000 asukkaan kylä tarvitsee.

5
Biokaasulaitos saa raaka-aineensa alueen 15 maatalousyrittäjältä, jotka toimittavat laitokselle 17 000 t
lietteitä ja kasvipohjaista jätettä ja tuottaa 4 milj. kWh lämpöä ja saman määrän sähköä vuodessa.
Biokaasulaitoksen tuottamasta kaasusta tehdään sähköä ja lämpö hyödynnetään viereisessä
pellettitehtaassa. Biokaasulaitoksen rejekti käytetään samojen viljelijöiden peltojen lannoitukseen.
Pellettitehdas käyttää raaka-aineenaan puutalorakentajan ja kahden sahan sivuvirtoja (sahanpurua) ja sen
kapasiteetti on 15000 t vuodessa. Pellettejä kuljetetaan max. 80 km päähän tehtaasta. Kunta on siirtynyt
julkisten tilojensa lämmityksessä pelletteihin ja kannustaa asukaita myös siirtymään pellettilämmitykseen.
Aurinkopaneelit on sijoitettu niittymäiselle alueelle ja samaa aluetta hyödynnetään lampaiden laitumena.
Lampaat pitävät alueen siistinä ja estävät heinän kasvun aurinkopaneelien päälle.

Kunta on ollut aktiivinen kokonaisuuden rakentamisessa ja asukkaat on saatu hyväksymään tuulivoimalat ja
kokonaisuus, kun on pyritty siihen, että kaikki kokevat hyötyvänsä taloudellisesti. Alue on ”tuotteistettu”
myös turisti/vierailukohteeksi, joten se kasvattaa alueen elinvoimaisuutta myös sitä kautta. Nyt alueelle
suunnitellaan toista tuulivoimapuistoa siten, että eri kylät sijoittavat niihin rahaa ja jakavat tuotot. Nykyiset
voimalat ovat tuulivoimayhtiön omistuksessa ja ne maksavat vuokraa käyttämästään maa-alasta.
Pekka Horttanainen:
Nykyiset 14 tuulivoimalaa on tarkoitus uusia ja korvata seitsemällä tehokkaammilla ja suuremmalla
tuulivoimalalla.
Marita Valkonen:
Kehittämiskohteena aurinko- ja tuulienergialla tuotetun sähkön varastointi. Sähkö metaanikaasuksi,
hyötysuhde 40 %, 10 kertaa kalliimpaa kuin maakaasu (?? olikohan näin??)
Uusia ideoita / projekteja: Alueelle tulossa kompostointialan yritys, asiakkaina puutarhat / kotitaloudet,
suunnitteilla myös katkarapujen tuotantoa hyödyntämään biokaasulla tuotettua lämpöä
(Alueella rakennettaviin puu/hirsitaloihin pellettilämmitys (integroitu rak.vaiheessa))
Niina Huikuri:
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50 maanviljelijää tuottaa 10 000 tonnin (maissia ja nurmea) verran biokaasulaitokselle raaka-ainetta. Lantaa
käytetään 50 000 tonnia. Mädätetty liete viedään takaisin pelloille ilman erillistä maksua. Viljelijät ovat
saaneet säästöä lannoitekustannuksissa, sillä mädäte on parempaa lannoitetta kuin raaka-lanta.
Pellettituotanto hyödyntää biokaasulaitoksen lämpöä pelletin tuotannossa. Näin saatu pelletti CO2
neutraaliksi. Maissin viljely on aiheuttanut maaperän eroosiota, joten sille etsitään korvaavaa lajiketta.

3. Institute for Applied Material Flow Management IfaS at the ”Zero Emission University” UmweltCampus Birkenfeld, Birkenfeld 9.11.2015
http://www.stoffstrom.org/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Campus_Birkenfeld
Paula Eskola:
IfaS on yksi Saksan johtavista alueellisen kiertotalouden oppilaitoksista ja tutkimuskeskuksista, jolla on
myös maailmanlaajuisesti useita kehitysprojekteja käynnissä. Hankkeilla pyritään luomaan alueellista
lisäarvoa hyödyntäen resurssien tehokasta käyttöä ja kiertotaloutta. Instituutti omaa laaja käytännön
kokemusta eri sivuvirtojen yhdistämisestä.
Yliopistossa on myös oma uusiutuvan energian ja veden kierrätyksen konsepti ja koealusta, jossa
hyödynnetään laajasti aurinkoenergiaa ja kokeillaan erilaisia uusia teknologioita. Oppilaitos sijaitsee
entisellä USA:n armeijan kasarmialueella. Talojen katot on päällystetty aurinkopaneeleilla. Ikkunoissa on
aurinkokeräimiä, automaattiset aurinkosuojat ja prismalaseja, jotka johtavat valon tehokkaammin
huoneisiin vähentäen sähkövalon tarvetta. Keskitetty lämmitys/jäähdytysjärjestelmä hyödyntää
maanalaista ilman esijäähdytystunnelia säästäen energiaa.
Toimintaa esitteli meille laitoksen johtaja Prof. Dr Peter Heck. Ifas on osa University of Trieriä ja siellä on 50
työntekijää. Tavoitteina: zero waste, zero emissions, 100 % renewable energy. Hänn esitteli suuren määrän
erilaisia case-esimerkkejä ja hankkeita, joita heillä on meneillään. Näistä tarkemmin kalvoissa.
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He etsivät Horizon 2020 –hankkeeseen partneria ja haluaisivat löytää Suomesta alueen, jossa osana tätä
hanketta voitaisiin laskea alueen uusiutuvan energian potentiaali. Tähän liittyen yhteyshenkilönä heillä on
Thomas Anton. Hakemus pitää jättää huhtikuussa 2016.

Hanna Tukiainen:
Alueella on käytössä sadeveden talteenottojärjestelmä, jolla WC:n huuhteluvedestä saadaan yli 90 % (97
%?) sadevedestä. Kattopinta-alaa on 2000 m2 ja rakennuksessa on 12-15 m3 sadevesisäiliö WC:n
huuhteluvesien varastointia varten.

4. Maatilamittakaavan kuivamädätyslaitos.
Dry Fermentation Plant Bioenergie Schneider GmbH & Co. KG, Kusel 10.11.2015
http://www.bekon.eu/biogas-plants-103.html
Paula Eskola:
Laitos toimii pelkällä peltobiomassalla ja hevosenlannalla. Raaka-aineina on mm. ruohoa ja maissia
pääosin omilta pelloilta, mutta tarvittaessa täydentäen muilta alueen viljelijöiltä. Oma viljelypinta-ala on
210 ha, josta 100 ha ruohoa. Kun käytetään vain maatalouspohjaisia raaka-aineita, eikä jätteitä, voi
mädätyksen lopputuotteen sijoittaa omille pelloille ilman luvitusprosesseja. Tuotetusta sähköstä maksetaan
syöttötariffin mukainen hinta korotettuna ”navaro-lisällä” (7,5 cnt/kWh), minkä saa, jos käyttää vain
maatalouspohjaisia raaka-aineita. Jäin ihmettelemään, että millä perusteella tuetaan ruoaksi kelpaavien
raaka-aineiden käyttöä energiantuotannossa?
Kuivamädätyslaitos on saksalaisen Bekonin valmistama. Laitoksen kapasiteetti on 7,500 t/a ja teoreettinen
tuotantokapasiteetti on 2,4 milj. kWh vuodessa. Laitoksen kokonaisinvestointi on arviolta 2 milj. eur
sisältäen työkustannukset. Laitos pyörii yhden henkilön työpanoksella. Kuivamädätyksen etuna on mm.
joustavuus raaka-aineiden suhteen.
Niina Huikuri:
Biomassan mädätysaika 5 vk. Kerran viikossa tyhjennetään yksi reaktori. Reaktorit tiivistetään tiivisteillä
joiden paine suljettuna 3 bar. Yhden säiliön tilavuus on 4,5m x 6m x 5m ja 400 tonnia kapasiteetti ja tuotto
1,8 miljoonaa m3 biokaasua. Laitoksen teoreettinen tuotto on 2,4 miljoonaa m3 biokaasua. Reaktori on
rakennettu 2007. Sen jälkeen on tehty hienosäätöä prosessissa, mm. lämpötilaa on nostettu 55 asteeseen.
Moottori 330 kw. Kaikki kaasu menee sähkön tuotantoon. Lämpöä hyödynnetään omakotitalossa ja puun
kuivauksessa. Viljan kuivausta yritetty, mutta ei ole onnistuttu. Tuotantolaitoksen katolle on asennettu
myös aurinkopaneelit. Prosessi toimii paremmin, kun tuoretta heinää vanhetetaan
hiema.Peltobiomassoista maksetaan viljelijöille. Biomassan kuiva-ainepitoisuus on yleensä ollut 25 %, tosin
nyt 32 %. Prosessoitua ja kuivattua biomassaa mahdollista käyttää karjan kuivikkeena, jos sekaan lisää 1/3
uutta kuiviketta. Sellaisenaan on liian hienorakeista. Laitoksen investointi kustannus on ollut 2 miljoonaa
euroa. Takaisinmaksuaika 10 vuotta.
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Hanna Tukiainen:
Lattiassa on vesikiertojärjestelmä, sen kaltevuus on 1 % ja valunut vesi suihkutetaan uudelleen kasan
päälle., lämpötila on n 38…40 C. Paine on laitteiston (oven tiivisteiden ) sisällä 3 bar. Materiaalin viipymä
laitteistossa on noin 5 viikkoa. Koko on 6 m x 5 m x 30 m. Input 400 tn ja output on 360 tn. Prosessista
syntyvä lämpö hyödynnetään 2 asuintalon lämmityksessä sekä puun kuivatuksessa (ulkopuolinen toimija).
Saksassa on mahdollisuus saada tähän toimintaa 20 vuotta syöttötariffia. Sisääntulevasta materiaalista
maksetetaan (maissi 22e/tn, kaura 9 €/tn) tai otetaan ilmaiseksi vastaan (tuoja maksaa rahdin). Jos
tuotteita myydään muualle kuin omaan käyttöön, se pitää hygienisoida (3 pvä yli 50 C lämpötilassa).
IUWA Institute for eco-industrial analysis, Heidelberg 10.11.2015
http://www.iuwaev-en.iuwa-gmbh.com/
Paula Eskola:
Vierailukohde: Springer publishers pääkonttori, Heidelberg. Dr Thomas Sterr, CEO, IUWA, sterr@iuwa.de
Sterr käsitteli aluksi terminologiaa ja resurssitehokkuuden ja kiertotalouden keskinäistä asemointia.
Saksassa resurssitehokkuus on ”sateenvarjo” jonka alla energiatehokkuus, materiaalitehokkuus ja
kiertotalous, eli kiertotalous nähdään resurssitehokkuuden edistämisen työkaluna. Ranskassa tämä on
kuulemma toisin päin.
Saksassa panostetaan vahvasti PK-yritysten materiaalitehokkuuteen. Tähän liittyen Sterr korosti
materiaalivirtojen kokonaistarkastelua ja eri virtojen kustannuslaskentaa MFCA periaatteella.
Sterr puhui paljon teollisen ekologian teoriasta, mutta katsantokanta oli mielestäni liian jätekeskeinen.
Määritelmä kiertotaloudelle oli myös puhtaasti kierrätykseen liittyvä, eikä Stern puhunut ollenkaan
suunnittelun merkityksestä eikä palveluiden hyödyntämisestä omistamisen sijaan. Resurssitehokkuuden
edistämisestä puhuttaessakaan ei mainittu suunnittelun ja ennakoivan vaikuttamisen keinoja, mikä oli
outoa.
Saksassa monta ns. taloudellista hotspottia johtuen vahvasta aluehallinnosta. Tämän takia Saksassa on
myös monia suuria teollisuuspuistoja tai alueellisia teollisia symbiooseja, joista tosin moni liittyy
kemianteollisuuteen. Tässä muutama esimerkki:
 BASF Ludwigshafen, 1 company
 CIP Marl, 30 enterprises, 1 infrastructure provider (Evonik)
 Valuepak Schopau, owner (Dow chemicals) provides infrastructure for every company
 CIP Hoechst, 90 enterprises, 1 infrastucture provider (Infraserv)
Ovat laskeneet erään ekoteollisuuspuiston tuomat taloudelliset hyödyt siten, että laskelmassa mukana
säästetyt logistiikkakustannukset (verrattua siihen, että toimijat olisivat kaukana toisistaan), energia ja
materiaalit. Tulos oli yhteensä 500 milj eur.
Sterr mainitsi tavanneensa Peter Layburnin G7-tilaisuudessa ja keskustelleensa yhteisestä Horizon 2020hankkeesta. Sterr kertoi, että suunnittelevat myös käynnistävänsä NISP-tyyppista teollisten symbioosien
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edistämistyötä. Tällä hetkellä IUWA tekee vastaavanlaista symbioosimahdollisuuksien tunnistamista
hyödyntäen kehittämäänsä softaa. Softaan viedään yritysten jätetiedot (waste balance and prices) ja on
yhteensopiva ISO 14001 kanssa. Yritykset maksavat käytöstä lisenssimaksua 900 eur/vuosi.
Sterrin mukaan kaiken a ja o on saada yritykset keskustelemaan keskenään resursseista. Vain siten saadaan
uusia synergioita aikaiseksi. Yhtenä haasteena olemassa olevissa symbiooseissa ovat muuttuvat olosuhteet,
eli jos esimerkiksi yksi symbioosin osapuoli lopettaa toimintansa tai jättäytyy pois, voi koko symbioosi
loppua.
Heidelbergin jätehuollosta: Syntypaikkalajiteltu yhdyskuntajäte menee Mannheimin
jätteenpolttolaitokseen, jonka kaukolämpö lämmittää Heidelbergia. Vain sekajäte maksaa kuluttajille,
lajitellut jätteet eivät maksa. Kuluttajilta vaaditaan erittäin tarkkaa lajittelua. Asukkaat ovat koulutettuja ja
lajittelu toimii hyvin.
Kts. seuraavat:



Tiina Salonen PHD thesis 2006
Raportti: Competence atlas Environmental Technology and resource efficiency. Baden-Wurttenberg

5. Biojalostamo / Materiaalien uusiokäyttö
Biowert Industrie GmbH, Brensbach, 11.11.2015
http://www.biowert.de/
Paula Eskola:
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen Biowert biojalostamo käsittelee nurmea vihreäksi sähköksi ja
innovatiivisten materiaalien valmistamiseksi. Suljetun kierron prosessi tuottaa mm. muovigranulaattia,
eristysmateriaaleja ja lannoitetta. Laitos on käynnistetty vuonna 2009. Siellä on 15 henkeä töissä (+ 4
Sveitsissä). Laitoksen pyörittämiseen tarvitaan 2-3 henkeä. Kokonaisinvestointi laitokseen on ollut 20 milj.
euroa.

Raaka-aineena käytettävä ruoho kerätään lähiseudun viljelijöiltä ja säilötään säilörehuna. Laitos voi käsitellä
20 000 t ruohoa vuodessa (5000 t k.a. säilörehua). Tähän tarvittava viljelypinta-ala 500 -700 ha. Ruohon
laatu on erittäin tärkeää prosessin toimivuuden kannalta. Farmareille maksetaan ruohosta 150 € per tonni
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kuiva-ainetta. Säilörehu käsitellään (hydrolysointi) ensin fermentointiprosessissa, jonka jälkeen kuidut
erotetaan ja rejekti johdetaan biokaasulaitokseen. Kuidut kuivataan kaksivaiheisesti hyödyntäen
biokaasulaitoksen tuottamaa lämpöä. Prosessi mahdollistaa erittäin hyvälaatuisten kuitujen tuotannon
(optimaalinen pituusjakauma ja korkea alpha-selluloosapitoisuus). Biokaasulaitoksen rejektistä erotetaan
ensin mekaanisesti kuiva-aine ja neste (joka sisältää suurimman osan fosforista) johdetaan
ultrasuodatukseen ja käänteisosmoosiprosessiin, jolloin saadaan korkean fosforipitoisuuden omaava
konsentraattilannoite. Vesi kierrätetään täältä takaisin biokaasuprosessiin. Biokaasuprosessissa käytetään
syötteenä myös mm. elintarvikejätettä.
Laitos tuottaa kuituja 2500 t, josta voidaan valmistaa 5000 t granulaattia ruiskuvaluprosesseihin (50 %
kierrätysmuovia ja 50 % ruohokuituja). Tuotetun granulaatin hinta on 1,5-2,3 €/kg, mikä on 20-30 %
enemmän kuin normaali PP-granulaatti. Granulaatista voidaan valmistaa ruiskuvalamalla samoja tuotteita
kuin perusmuovistakin ja kilpailuetuna nimenomaan vihreät arvot. Tuote on myös paremmin
kierrätettävissä kuin muovi, 4 kertaa ilman laadun huonontumista, ja se voidaan polttaa. Muita tuotteita
ovat terassilauta (75 % ruohoa ja 25 % PP-muovia) ja seinäeristemateriaali. Materiaalia voidaan myös 3D
tulostaa, vaikkakin tämä on vielä testausasteella. Biowert etsii uusia yhteistyökumppaneita erityisesti
ruiskuvalusovelluksiin sekä markkinointikumppaneita.
Niina Huikuri:
Biokaasulaitoksessa käsitellään lisäksi Frankfurtin lentokentän ruokajätteet. Laitos tuottaa sähköä 10 000
MWh vuodessa. Kuitujen avaamisessa käytetään vesisuspensiota (sama kuin paperinteossa). Sokeri ja
ravinteet erotellaan käyttäen ainoastaan kuumaa vettä. Nestemäisen jakeen epäpuhtauhdet poistetaan
flotaation avulla. Heinän kuivaus yli 94 % kuiva-ainepitoisuuteen. Kosteutta saa olla enintään 6 %.
Palonestoaineen kanssa käytetään seinien eristämisessä. Laitoksessa työskentelee 15 ihmistä, jonka lisäksi
muualla 5 ihmistä.
Yhteenveto:
Matka oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut niin kohteiden valinnan kuin toteutuksenkin suhteen. Bioja kiertotaloudessa, sekä raaka-aineiden ja materiaalien paremmassa alueellisessa hyödyntämisessä on
paljon mahdollisuuksia niin koko Suomessa, kuten myös meille täällä Pohjois-Karjalassa sekä Pielisen
Karjalan alueella.

KIERRÄTYSMATERIAALIEN JALOSTUSKETJUT –
OPINTOMATKA SAKSAAN JA HOLLANTIIN
MATKARAPORTTI 1. - 4.11.2016

1.

:metabolon – jäte- ja tutkimuskeskus (Saksa - Leppe)
http://www.metabolon.de/metabolon-en/default.aspx

Leppessä sijaitseva :metabolon jätteenkäsittelykeskus on yksi Euroopan uudenaikaisimmista. Alueen kehittämisprojektin nimi on
:metabolon, joka on vakiintunut myös alueen
nimeksi. Projektin tavoitteena on kehittää
Leppen nykyisestä jätteenkäsittelykeskuksesta
osaamis-, oppimis- ja innovaatiokeskus, joka
on keskittynyt materiaalien muuntoprosesseihin, ympäristöteknologiaan ja -tekniikoihin.
Alueen kehittämistä varten on saatu rahoitusta
alkuvaiheessa 8 milj. € ja samansuuruista
jatkorahoitusta on odotettavissa.
:metabolon keskuksen tavoitteena on hyödyntää ja kehittää edelleen olemassa olevaa tietoa
ja osaamista sekä synnyttää sen kautta uusia
innovaatioita. Vanhan kaatopaikan ja sen
ympäristön uudelleen rakentaminen ja elvyttäminen on yhdistetty tulevaisuushakuisiin ja
taloudellisesti kestäviin elementteihin kuten
opetukseen ja tutkimukseen, ja kaatopaikkaympäristön toiminnalliset tehtävät ja prosessit
on pyritty saamaan läpinäkyviksi. Suljetun
kaatopaikan päälle on mm. rakennettu nuorille
suunnattu oppimisympäristö ja virkistäytymiskeskus (mm. liukuradat suljetun kaatopaikan
päältä, pyöräilypuisto, ympäristötaidetta).
Lisäksi alueella sijaitsee mm. biokaasulaitos,
kompostointilaitos ja yhdyskuntajätteen
käsittelylaitos.

:metabolon tutkimuslaitos tekee kiinteästi yhteistyötä useiden yliopistojen
ja yritysten kanssa. Laitoksen tiloja ja
laitteita hyödynnetään menetelmien ja
tekniikoiden pilotointiin ja kehittämiseen. Lisäksi tutkimuslaitoksen
yhteydessä on näyttelytila, jota
yritykset voivat hyödyntää uusien
innovaatioiden esiin tuomiseen.

2.

MAV Mineralstoff-Aufbereitung und -Verwertung Lünen GmbH
https://mav-gmbh.com/
REMEX Mineralstoff GmbH (Saksa - Lünen)
www.granova.de

MAV on jätteenhuollon sekä mineraalisten jätteiden käsittelyn asiantuntijaorganisaatio.
Yrityksellä on kuusi toimipaikkaa Saksassa ja se toimii yhteistyössä mm. rakennusteollisuuden,
erilaisten tuotantolaitosten sekä jätteenpolttolaitosten kanssa. Yritys ottaa vastaan
mineraalisia jätteitä, rakennusten purkujätteitä sekä teollisuuden sivutuotteita. Yksi tuotannon
painopisteistä on yhdyskuntajätteen polton tuhkien ja kuonien käsittely, johon myös vierailun
kohteena ollut Lünenissä sijaitseva laitos on erikoistunut. Tehtaan käsittelykapasiteetti on n.
800 kt / a ja sen tavoitteena on saada kierrätettävät materiaalit mahdollisimman hyvin
hyötykäyttöön.
Jätteenpolton sivutuotteena syntyy pohjatuhkaa Saksassa lähes 6 miljoonaa tonnia vuodessa.
Neitseellisen materiaalin sekä mm. jätteenpoltosta syntyvän tuhkan loppusijoitusmahdollisuuksien rajallinen määrä ovat lisänneet tuhkan hyötykäytön kehittämistarpeita.
MAV:n tehtaiden tuotantoprosessissa tuhkasta erotellaan arvokkaat metallit ja mineraalinen
osuus käsitellään niin, että siitä saadaan käyttökelpoista maanrakennusmateriaalia.
REMEX Mineralstoff GmbH on johtava asiantuntijaorganisaatio korkealaatuisten
rakennusmateriaalien kierrätyksessä sekä mineraalisten jätteiden käsittelyssä.
granova® on Remexin rekisteröimä korkealaatuinen maanrakennusaine, jota syntyy MAV:n
tuhkankäsittelyprosessissa. Sitä käytetään mm. teiden rakentamiseen, meluvalleihin,
kaatopaikkarakentamiseen sekä esim. Hollannissa raaka-aineena sementti- ja
asfalttiseoksissa.
Kuvassa Lünenin tehtaanjohtaja Dr. Ulrike Kalthof sekä kuvia tehtaan sisältä (mineraalien
erottelulinjasto) ja tuhkakentiltä

3.

Qalovis GmbH (Saksa - Altenberge)
http://www.qalovis.com/en/

Qalovis on räätälöityjen biokaasulaitoksista ja maataloudesta syntyvien biojätteiden
käsittelylaitteiden ja -järjestelmien innovatiivinen valmistaja. Yrityksen suunnittelema
biomassan käsittelyprosessi edistää maatilojen energiatehokkuutta, vähentää varastointi- ja
käsittelytilojen tarpeita ja mahdollistaa jätemaksujen muuttamisen lisätuloksiksi. Esimerkiksi
kanaloissa syntyvää hukkalämpöä voidaan hyödyntää kananlannan kuivausprosessissa ja
kuivatusta kananlannasta pelletöidä orgaanista lannoitetta. Qualoviksen mukaan kanatiloilla
olisi pelletöidyn kannanlannan avulla mahdollisuus lisätä myyntitulojaan n. 30 %:a.
Qualoviksen laajenemisen esteenä on mm. se, että maatilat eivät ole kiinnostuneita lannan
hyödyntämisestä vaan haluavat keskittyä vain munantuotantoon.
Uusiutuvan energian saralla yrityksessä on kehitetty Q-PowerGen-järjestelmä, joka muuntaa
biomassaa vihreäksi energiaksi (CHP eli sähkön- ja lämmöntuotanto). Esim. sikaloissa
biokaasulaitos tuottaa sähkön lisäksi lämpöä, jota voidaan hyödyntää lannan
kuivausprosessissa. Yrityksen edustajan mukaan CHP-laitoksia ei kannata markkinoida
Suomeen, koska Suomessa sähkö on halpaa.

4.

Texperium (Hollanti - Haaksbergen)
www.texperium.eu

Texperiumin on voittoa tavoittelematon säätiö, joka on ollut toiminnassa vuodesta 2010.
Säätiö tekee yhteistyötä useiden teollisuusyritysten kanssa sekä Hollannissa että
laajemminkin Euroopassa.
Useimmiten kuluttajilta kerätyt kierrätystekstiilit joutuvat polttoon. Vain noin 10 %
hyödynnetään sellaisenaan. Texperiumin tehtävänä on edistää tekstiilijätteiden kierrätystä.
Säätiö toimii siltana tieteellisen tutkimuksen ja teollisen toiminnan välillä tarjoamalla tiloja
tekstiilien kierrätystä edistäviin kokeiluihin ja pilotointeihin.
Esimerkkeinä toteutetuista hankkeista on Hollannin puolustusvoimien kanssa tehty hanke,
jossa kehitettiin erittäin kestäviä pyyhkeitä kuluttajafarkkuista sekä KLM-lentoyhtiön kanssa
tehty hanke, jossa käytöstä poistetuista virkapuvuista tehtiin erilaisia sponsorointi- ja
lahjatuotteita lentoyhtiölle.

Kuvassa kierrätysmateriaalista tehtyjä kokeilutuotteita

5.

VAR Frankenhuis (Hollanti - Haaksbergen)
www.varfrankenhuis.nl

VAR Frankenhuis on esimerkki Texperiumin toiminnasta syntyneestä yrityksestä. Yritys ottaa
vastaan lajiteltua tekstiilijätettä ja käsittelee sen kierrätyskelpoiseksi rouheeksi. Tekstiilit
leikataan, rouhitaan, pestään, kuivataan ja paalataan, jonka jälkeen ne ovat valmiita
toimitettavaksi uudelleenkäyttöön. Kierrätysmateriaalista valmistettua tekstiilirouhetta
käytetään mm. autoteollisuudessa autojen sivu- ja pohjapaneelien eristeissä (farkkurouhe),
pesukoneiden eristeissä sekä joustinpatjoissa (neulerouhe).
Kuvat VAR Frankenhuisista:
tehdasylijäämästä tehtyä viskoosia sekä
kierrätetyistä farkuista tehtyä rouhetta

6.

Lankhorst Recycling (Hollanti - Sneek)
http://www.lankhorst-recycling.com/en

Lankhorst Recycling Products on valmistanut innovatiivisia vihreitä ja kestävän kehityksen
tuotteita ja palveluita vuodesta 1975 lähtien. KLP® -merkki edustaa yrityksen kierrätetystä
muovista valmistettuja tuotteita. KLP® -tuotteet ovat uudelleen kierrätettävissä eli yritys
ottaa myös vastaan kaikki käytöstä poistetut heidän tehtaillaan valmistetut tuotteet.
Sneekin tehdas ottaa vastaan pääasiassa maatalouden muovikalvoja. Kalvot murskataan
Saksassa ja toimitetaan sen jälkeen Hollantiin. Logistiselta kannalta kierrätysmateriaalia on
kannattavaa kerätä 300 – 500 km etäisyydellä tehtaalta. Yritys toimii yhteistyössä Omrinin
kanssa, joka kerää kotitalouksien jätettä. Tavoitteena on saada myös tästä jätteestä muovi
uudelleen kierrätykseen.
Matkan varrella Lankhorst on kerännyt paljon tietoa ja kokemusta tuotantoprosessien,
materiaalikoostumusten ja applikaatioiden liittyen. Tavoitteena on löytää kierrätysmuovista
vaihtoehtoisia tuotteita puusta, teräksestä ja betonista valmistetuille tuotteille. Esimerkkeinä
kierrätysmuovin käyttökohteista ovat rautateiden ratapölkyt, erilaiset pengerrys-, perustus- ja
terassiratkaisut sekä kanaalien seinämien tukemiseen käytetyt muovitetut laudat.
Kuvassa muovitettuja lautoja, joita käytetään kanaalipengerryksiin

Kuva Sneekissä sijaitsevan tehtaan valu- ja jäähdytyslinjoista

