
Turning Waste into Diamonds



DORANOVA MUUNTAA JÄTTEEN

21

Arvokkaaksi energiaksi ja 
raaka-aineiksi

Doranova rakentaa 
biokaasu- ja 

kaatopaikkakaasu-
laitoksia avaimet käteen 

periaatteella. 

Doranova puhdistaa 
pilaantuneita maaperiä 

ja pohjavesiä 
innovatiivisilla in-situ

kunnostusmenetelmillä.
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Uusiutuva energia & jätehuolto
Pilaantuneen maan kunnostus

AVAINTOIMIALAA:

satoja
tyytyväisiä
asiakkaita

liikevaihto
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yli 500
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suosittelee

15
alan parasta
asiantuntijaa

Doranova lukuina

Toimialan laajin 
valikoima eri
teknologia-
ratkaisuja



Suomen ensimmäinen 
pohjavesikunnostus

Suomen ensimmäinen maaperän 
biologinen kunnostus

Suomen ensimmäinen
maanpesu

Viron suurin maaperän
In situ-kunnostus

Suomen ensimmäinen
huippuinnovatiivinen biokaasulaitos

Markkinoiden ensimmäinen
maaperän ja pohjaveden 

moduulirakenteinen kunnostusjärjestelmä

1995
2004

1998 2013

2015

Tallinnan lentokentän
vedenkäsittelyjärjestelmä

2008

2013

Tuotekehitys on ollut ja tulee jatkossakin 
olemaan oleellinen osa Doranovan DNA:ta
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Viro
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UUSIUTUVAN 
ENERGIAN 
MAHDOLLISUUDET



12 eri teollisuuden alaa, jotka muuttavat 
elämämme

LÄHDE: McKinsey Global Institute

SÄHKÖN VARASTOINTI

GENOMIIKKA

KEHITTYNEET MATERIAALIT

ITSENÄISET KULKUNEUVOT
ROBOTIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIA

3D TULOSTUS

MOBIILI INTERNET

TIETOTYÖN AUTOMATISOINTIPILVITEKNOLOGIAT

UUDEN SUKUPOLVEN ÖLJYN JA 

KAASUN PORAUSMENETELMÄT

ASIOIDEN INTERNET



GLOBAALIT TRENDIT 2030

+30 % 
VESI

+50 % 
RUOKA

+45 % 
ENERGIA

LÄHDE: Team Finland



CASE
Telekommunikaatioala kuluttaa nyt 8% 
globaalisti tuotetusta sähköstä ja tämä 
luku kasvaa vauhdilla

Visio

Ratkaisu

Suurten energiankuluttajien 
hiilijalanjälkiä tullaan 

valvomaan samalla tavalla 
kuin autonvalmistajienkin.

 Telekommunikaatioalan toimijat 
tarjoavat datakeskustensa ja muiden 
tuotteiden kyljessä uusiutuvan 
energian ratkaisuja.



Sähkön kuluttaja- ja tuottajahinta 
jatkavat jatkossakin eriytymistään

Sähkön hinta senttiä/kWh

Kuluttajahinta

Tariffilisä

Spottihinta

LÄHDE: www.unendlich-viel-energie.de



Korkeat siirtohinnat ja kehittyvät UE-tekniikat 
ajavat meitä kohti hajautettua tuotantoa

EILEN HUOMENNA

Keskitetty malli Puhdasta lähienergiaa

Jakeluverkko

Siirtoverkko



Esimerkki Lappeenrannasta: LVDC-verkko on nopea 
rakentaa, estää ”välistävedot” ja sähköä voi myydä 
prepay-toimintamallilla

LÄHDE: LUT



Väestö: 81 milj.

GDP:n kasvu: 1.7 %

Väestö: 180 milj.
GDP:n kasvu: 4.2 %

Väestö: 81 milj.

GDP:n kasvu: 1.7 %

LÄHDE: IMF ennuste vuodelle 2017

KASVU TULEE MUUALTA KUIN EUROOPASTA



DORANOVAN 
RATKAISUT
Let’s turn your waste into energy!



Doranova hallitsee kaatopaikkojen 
tuottoratkaisut



Doranova on kehittänyt järjestelmän, jolla kaatopaikka-
kaasujen energiapotentiaali saadaan tehokkaasti hyödynnettyä

Standardisoidut 

toimitukset
B

Joustava

operointi-

järjestelmä

C

Kestävä ja 

etäohjattu
D

Systemaattinen 

tuottopotentiaalin 

kartoitus

A

Laajat muokkaus-

ja uusiokäyttö-

mahdollisuudet

E

Kuvaus

▪ Systemaattinen kartoitusprosessi sopivimpien 
kaatopaikkakohteiden löytämisen varmistamiseksi.

▪ Tarkat kaasumittaukset varmistavat projektin 
teknistaloudellisen kestävyyden.

 Laitoksia voidaan ajaa 10-100% nimellisteholla, joka

varmistaa katkeamattoman energiantuotannon myös silloin kun

kaasun tuotto on väliaikaisesti normaalia alemmalla tasolla.

 Kestäviä ja etäohjattavia aitoksia voidaan operoida myös

kaasuilla, joiden metaanipitoisuus on alhainen. Laitokset eivät

myöskään tarvitse ulkopuolista energialähdettä.

 Etäohjaus mahdollistaa alhaiset henkilöstökulut.

Ominaisuudet

 Laitosten modulaarisuus mahdollistaa moottorien,

suodatinyksiköiden ja pumppaamoiden uusiokäytön tai

kapasiteettimuutokset myös varsinaisen rakennusvaiheen

jälkeen.

 Pitkälle standardisoidut teknologiaratkaisut varmistavat

kustannustehokkuuden ja nopeat toimitukset.

 Projektien onnistuminen ja aikataulussa pysyminen

varmistetaan kokonaistoimituksilla.



LFG-laitos Vietnamissa

Kaatopaikkakaasulaitos, joka tuottaa sähköä kaatopaikan ja ohessa toimivan jätteiden 
käsittelylaitoksen tarpeisiin.

• CHP 1.8 MW

• Jätteiden lajitteluasema

+ 100 % omavarainen
+ Tekee kaatopaikasta sähköomavaraisen
+ Jätteiden käsittelylaitos
+ Vähentää kaatopaikan kasvihuonepäästöjä

merkittävästi

CASE



Kaatopaikkakaasut kiinnostavat myös teknologiayhtiöitä

LÄHDE: www.engadget.com



Biokaasupuolella Doranova on 
erikoistunut märkämädätykseen



CASEJepuan Biokaasu Oy (2014)

Huippuinnovatiivinen biokaasulaitos vastaanottaa automaattisesti lähitiloilta saapuvan 
raaka-aineen ja palauttaa mädätysjäännöksen suoraan toimittajalle lannoituskäyttöön.

• Kapasiteetti: 90 000 t/v 

• Mädätysreaktorit: 3 x 4 000 m³

• Varastot: 6 000 m³

+ 100 % omavaraisuusaste
+ Sähkö- ja lämpöenergian myynti
+ Rikastettua biokaasua ajoneuvopolttoaineeksi
+ Mädätysjäännös lannoituskäyttöön



Kiteen Biokymppi Oy (2010) CASE

Kaatopaikan yhteyteen perustettu biokaasulaitos ja -pumppaamo mädättää orgaanisen 
jätteen biokaasuenergiaksi.

• Kapasiteetti: n. 20 000 t/v

• CHP-laitos: 3 x 160 kw

+ 100 % omavaraisuusaste 
+ Sähkö- ja lämpöenergian myynti
+ Mädätysjäännös lannoituskäyttöön



Doranova tutkii myös puukaasutuksen mahdollisuuksia



BIOKAASUTUOTANNON 
HAASTEET JA RATKAISUT



RATKAISU: Biokaasu ja renderöinti edesauttavat afrikkalaisia 
teurastamoja saamaan vientiluvat Eurooppaan

Loppu-
tuotteet

Jäte-
logistiikka

Lihan 
jalostus

Eläin-
tuotanto

MAATILA

TEURASTAMO

KAATOPAIKKA

KULUTTAJAT

JÄTEVEDEN
PUHDISTAMO

Loppu-
tuotteet

Arvonlisäys

Lihan 
jalostus

Eläin-
tuotanto

MAATILA

TEURASTAMO

KULUTTAJAT

JÄTEVEDEN
PUHDISTAMO

BIOKAASUN 
TUOTANTO

RENDERÖINTI



ONGELMA: Biokaasun tuotannossa syntyy mädätejäännöstä

Field biomass
 Energy crop
 Straw
 Byproducts

Bio waste
 Kitchen waste
 Industrial side 
products

Animal production

Sewage slurry

Digestion
 Usage as fertilizer
 Further 
refinement

Mixing/pretreatment
 Waste receiving
 Crushing/fixing
 Hygienization

Biogas reactor
 Biogas is produced by the 

breakdown of organic matter in 
the absence of oxygen

 Biogas is 50-70% methane

Biogas refinement to 
biomethane
 Carbon dioxide 

separation
 Biomethane contains 95-

98% of methane

Combined hat and electricity 
production

Process heat
 Heating of biogas 

reactor

Electricity
 For the usage of bioplant
 To the grid

Generator

Gas engine

Injection to natural 
gas network
 Wide usage 

possibilities
 Gas storage

Traffic usage
 Gas powered 

vehicles

Heat
 For the usage of 

bioplant
 To district heating 

network



Biokaasulaitosten mädätysjäännöksen levitystä säädellään 
tarkkaan ravinnepäästöjen vuoksi, lisäksi levitys maksaa 

Ilmakehä

Vesistöt

Maaperä ja kasvustot

Lannoitteet Liete, mäd. jäännös

NO3
-
,, N2

NH3, NO3
-, NH4

+

NO3
-, NH4

+NO3
-, NH4

+

N2, NH3, NO2, N2O

 Levitys kielletty 1.11-31.3 välisenä 
aikana

 Kokonaistyppi max. 170 kg/ha/vuosi

 Levityskustannus ~3,0 EUR/km

Ravinteiden kierto peltolannoituksessa



Lannan levitys aiheuttaa päänsärkyä maanviljelijöille –
sama ongelma koskee myös biokaasulaitoksia

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien 
päästöjen rajoittamisesta (1250 / 2014)

Poimintoja erään biokaasulaitoksen ympäristöluvasta



Doranova on kehittänyt viimeisen kahden vuoden ajan 
laitteistoa, jonka avulla mädätysjäännöksestä tehdään 
puhdasta vettä ja lannoitetta 

Sähkö

Lämpö
Puhdas vesi

Lannoitteet: kiinteä ja 
nestemäinen

Kiintoaines takaisin 
kiertoon

Ominaisuudet

Raaka-aineen syöttö

Reaktori

Kiinto-aineen 
erotus

Vesien käsittely-
järjestelmä

CHP-yksikkö

Komposti

Sivuvirta 
(2-3)%



Laitteiston avulla saadaan ratkaistua mädätysjäännöksen 
aiheuttamat pullonkaulat

100 % 
mädätysjäännös

65 % puhdas vesi

2 % kiintoaine

33 % ravinneliuos

Kiinteä 
fosforilannoite

Nestemäinen 
typpilannoite



Vesienkäsittelyllä pienennetään myös laitosinvestointeja



Toimitusjohtaja

Antti Myllärinen

+358 40 549 1341 
antti.myllarinen@doranova.fi

KIITOS!


