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Pirkanmaan Jätehuolto Oy

• 17 omistajakuntaa
• Asukkaita 440 000
• Liikevaihto 40,7 M€
• Omakustannusperiaate
• Henkilökuntaa 78
• Perustettu 1994
• Keskitetysti kilpailutettu 

jätteenkuljetus
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VASTUULLISTA JÄTEHUOLTOA ASUKKAILLE JA 
YMPÄRISTÖLLE

1. Terveyden- ja ympäristönsuojelu

2. Materiaalivirtojen hallinta

3. Kilpailutus ja kumppanuudet

4. Ei tavoitella taloudellista tulosta - aikaansaatu 
hyvä hyödyntää asiakkaita ja aluetaloutta

5. Julkinen jätehuolto mahdollistaa 
kiertotalouden infrastruktuurin

6. Toimintakulttuuri - markkinoilla toimivaa 
yhtiötä laajempi yhteiskuntavastuu

Jätehuolto on välttämättömyyspalvelu, joka toimii kaikissa oloissa, kaikkina aikoina,  
kaikilla alueilla sekä kaikille kuntalaisille yhdenvertaisesti.
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KIERTOTALOUDEN EXIT -TOIMIJA

11.6.2018

JÄTEHUOLTO



JULKISEN JÄTEHUOLLON (PJH) ROOLI 
KIERTOTALOUDESSA

Kuntavastuullisen jätehuollon tehtävä:

1. Asukasyhteydet ja –ymmärrys

2. Ympäristö- ja kustannustehokas logistiikka

3. Jätehuollon  infra (biojätteen käsittely,  jätteen energiana 
hyödyntäminen ja loppusijoitus)

4. Kierrätystä haittaavien rejektien poisto

5. Nolla-jätemäärän tavoitteleminen

=> Mahdollistaja

Edellytysten luoja

Kiertotalouden varmistaja11.6.2018
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- Nykyisin biojätteet kompostoidaan Tampereella 
Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskuksessa 
membraanikompostointilaitoksessa, joka on ollut 
käytössä vuodesta 2004 lähtien.

- Puhdistamolietteitä kompostoidaan ilmastetuissa 
aumoissa Nokialla Koukkujärven 
jätteenkäsittelykeskuksessa.

- Nykyinen membraanikompostointilaitos Tarastenjärvellä 
on elinkaarensa loppupäässä.

- Tarve uudelle käsittelylaitosratkaisulle toimialueelta 
erilliskerätyille biojätteille ja puhdistamolietteelle.

Biojätteen ja puhdistamolietteen käsittely saman katon 
alle, Hankkeen tausta
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- Tavoitteena on korvata nykyinen biologinen käsittely 
uudella laitosratkaisulla

- Jätteen sisältämän energian talteenotto biokaasun muodossa

- Ravinteiden aito kierto kasvintuotantoon

- Tuotetun kaasun täysi energiahyödyntäminen
- Ensisijaisena tavoitteena biokaasun liikennepolttoainekäytön merkittävä 

lisääminen Pirkanmaan alueella.

- Siltä osin kuin biokaasua ei hyödynnetä liikennepolttoaineena, 
korvataan esim. fossiilista maakaasua yhdistetyssä sähkön- ja 
lämmöntuotannossa. 

- Biokaasun liikennekäyttö edellyttää raakakaasun puhdistusta ja 
biokaasun jakelun varmistamista joko omana toimintana tai yhteistyöllä 
energiatoimijan kanssa.

Tavoitteet
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- Biokaasulaitoksen mitoituskapasiteetti jätteelle on 
yhteensä 34 000 t/a seuraavasti

- Erilliskerätyille biojätteille ja puutarhajätteelle 24 000 t/a
- Puhdistamolietteille 10 000 t/a 

- Biokaasulaitos on kaksilinjainen
- Biolinja perustuu biojätteiden ja puutarhajätteiden kuivamädätykseen
- Lietelinja perustuu puhdistamolietteiden märkämädätykseen
- Kummankin linjan jätemateriaalit pysyvät erillään toisistaan kaikissa 

vaiheissa vastaanotosta tuotteistamiseen (ei kontaminaatiota)

- Molempien linjojen raakakaasu yhdistyy samaan jatkoprosessiin

- Pääosa puhdistamolietteistä pumpataan laitokselle viereen 
suunnitteilla olevalta Nokian Vesi Oy:n 
jätevedenpuhdistamolta (TS n. 6-8 %)

- Lietteitä vastaanotetaan biolaitokseen myös autokuljetuksina 
(TS n. 20 %)

- Laitoksen rejektivedet voidaan palauttaa 
jätevedenpuhdistamolle

Yleiskuvaus toteutettavasta biolaitoksesta
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- Biokaasulaitoksen jätesyötteet ja arvioitu kehitys vuoteen 2035 (tonnia)

Syötteet yhteensä



LAINSÄÄDÄNNÖN VAIKUTUS 
BIOLAITOKSEN MITOITUKSEEN

- Mitoitus kuntavastuulliselle jätteelle
- väestön kasvun ennuste
- lajitteluhalukkuuden kasvu
- erilliskeräyksen tehostaminen, jätehuoltomääräykset

- Markkinaehtoinen jäte
- ei todellista varmuutta jätteen saatavuudesta
- lisäksi laadun varmentaminen käytännössä  haastavaa
- ei yleensä suoraa kontaktia jätteentuottaja-asiakkaaseen
- kaavailut markkinapaikan osalta heikentävät entisestään 

tilannetta

- TSV – toissijaisen vastuun jätehuolto
- kunnalla ei ole velvollisuutta investoida toissijaisen vastuun 

jätehuoltoon -> Ei varata kapasiteettia
- TSV:lle käytössä kuntavastuullisen tulevaisuuden ja nykyhetken 

erotus
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- Ilmakuvassa on hankealue rajattu violetilla. Jälkikypsytys tapahtuu nykyisellä lietteiden 
käsittelyalueella, joka on rajattu vihreällä.

Sijoituspaikka
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- Kaasun energiahyödyntäminen omana toimintana
- PJH:n omana toimintana kaasun puhdistus ja jakelu liikennekäyttöön. Ylijäämä raakakaasusta 

omalla CHP-yksiköllä sähköksi ja lämmöksi.

Kaasun energiahyödyntäminen
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- Tällä hetkellä valmistellaan hankinta-asiakirjoja 

- Hankkeen kilpailutus syksyllä 2018

- Rakentamisen arvioitu aloitusajankohta on aikaisintaan 
1/2019. 

- Rakentamisen kestoksi ilman edeltäviä 
maanrakennustöitä arvioidaan 12 kk.

- Valmis viimeistään kesällä 2020

Yleisaikataulu



Kiitos!
Timo.varsala@pjhoy.fi
www.pjhoy.fi


