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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.

Taustaa
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• Uusi ratkaisu korvaamaan nykyiset kompostointimenettelyt

– Ympäristövaikutusten parantaminen

– BAT-tason saavuttaminen

• Energian talteenotto biokaasuna ja täysi hyödyntäminen 

liikennepolttoaineena (ilmastohyöty)

• Aidon ravinnekierron lisääminen erityisesti biojätteestä

Tavoitteet

Yleisiä tavoitteita

- Ympäristö- ja terveyshaittojen minimointi

- EU:n kierrätystavoitteisiin vastaaminen (yhdyskuntajätteelle 65 p-% 

vuoteen 2035)

- Etusijajärjestyksen noudattaminen elinkaariperusteisesti (LCA, life-cycle-

assessment)

- Energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030

- Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2023

8.10.2019



- Biologinen käsittely keskitetään Koukkujärvelle

- Kaksilinjainen biokaasulaitos (”biolinja” ja ”lietelinja”)

- Laitoksen toimittavat MARTIN GmbH:n ja EcoProtech Oy yhdessä

- Yhdistyy Nokian uuteen jätevedenpuhdistamoon

- Mitoituskapasiteetti 34 000 tonnia/vuosi
- Biolinja 24 000 t/a

- Lietelinja 10 000 t/a (TS 21 %)

- Biojätelinjalta kierrätyslannoitteita ja lietelinjalta multaa

- Biokaasun tuotanto yli 25 GWh vuodessa
- Reilu kolmannes biokaasusta mahdollista hyödyntää PJH:n jätekuljetuksissa

- Laitoksen koeajovaihe käynnistyy kesällä 2020

Biolaitos lyhyesti

48.10.2019
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Koukkujärven jätekeskus
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Biolaitosalueen asemapiirros, layout
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- Biolaitos rakennetaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen (BAT)

- Biolinjan mädäte jalostetaan luomutuotantoon kelpaaviksi kierrätyslannoitteiksi
- Kuivajakeelle kompostointi ja jäännösepäpuhtauksien poisto

- Nestejae korkean typpipitoisuuden lannoite

- Lietelinjan mädäte kompostoidaan ja jalostetaan multatuotteiksi

- Hygienisointi sivutuoteasetuksen mukaisille luokkien 2 ja 3 mukaisille jätteille

- Kompostointilaitokseen varataan kompostointikapasiteetti sekä lietemädätteen että 
biomädätteen kuivajakeiden kompostointiin

- Kaasunjalostus pystyy puhdistamaan kaiken biolaitoksen tuottaman raakakaasun
- Biokaasun tuotannon arvioidaan olevan mitoitusarvoilla yli 4,5 milj. Nm3/a (> 500 Nm3/h), jonka 

energiasisältö on yli 25 GWh/a. 

- Laitoksen vastaanotto on auki klo 6.30 – 21.00 viitenä päivänä viikossa sekä 
rajoitetusti lauantaisin. Mädätysreaktorit toimivat 24/7. Vedenerotus ja 
mädätysreaktorien purku voivat toimia 24/7, mutta ne suunnitellaan 16/5 käyttöön.

- Automatisointia hyödynnetään jätteen purkamisesta kompostointivaiheeseen asti

- Jätteenkäsittely tapahtuu suljetuissa ja katetuissa tiloissa siten, että hajut ja päästöt 
hallitaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Toiminnallisia ja teknisiä näkökohtia
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- Biokaasulaitoksen jätesyötteet ja arvioitu kehitys vuoteen 2035 (tonnia)

Syötteet yhteensä

8.10.2019
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- Biolinjan mädäte pyritään jalostamaan luomutuotantoon kelpaaviksi 

kierrätyslannoitteiksi

- Nestemäistä biolannoitetta n. 11 500 t/a

- Kiinteää biolannoitetta n. 3000 t/a 

- Lietelinjan mädäte kompostoidaan ja jalostetaan multatuotteiksi

- Lietekompostia n. 6000 t/a

- Biokaasun tuotanto yli 4,5 milj. Nm3/a ja sen energiasisältö yli 25 

GWh/a

- Reilu kolmannes biokaasusta mahdollista hyödyntää PJH:n jätekuljetuksissa

Tuotteet

8.10.2019
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- PJH:n omana toimintana kaasun puhdistus, paineistus ja varastointi sekä jakelu 

liikennekäyttöön laitoksen yhteydessä olevalta asemalta (erit. biojätekuljetukset)

- Suurin osa puhdistetusta biokaasusta siirtolinjalla ja paineistuksella kaasuverkkoon.

Biokaasun energiahyödyntäminen

8.10.2019
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- Kaaviossa on esitetty konservatiivinen arvio biokaasun käytöstä PJH:n kilpailuttamissa 

jätteenkuljetusurakoissa

Biokaasun käyttö PJH:n jätteenkuljetusurakoissa

8.10.2019
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• Biolinjan mädätteiden ravinnekierto

– Kuivajakeen hyödyntäminen pelloilla kierrätyslannoitteena (myös 

luomuviljely)

– Nestejakeen hyödyntäminen pelloilla ravinteena (myös luomuviljely)

– Viljelijäkontaktit ja varastokapasiteetin varmistaminen

• Lietelinjan mädätteiden ravinnekierto

– Jalostetut multatuotteet viherrakennus- ja maanparannuskäyttöön

– Teknologiaselvitykset, mm. ammoniakkiveden valmistus, pyrolyysi, 

PAKU-prosessi

• Neuvottelut mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa

• Tutkimuslaitosyhteistyö

Ravinnekierron varmistaminen

8.10.2019
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• Laitoksen kokoluokka tuo kustannustehokkuutta investoinnille
– Esim. laitosrakennukset, vastaanoton ja esikäsittelyn laitteistot, 

kuivareaktori, biokaasun jalostuslaitteisto, hajukaasujen käsittely

• Hankkeelle myönnetty TEM:n energiakärkihanketukea n. 4,5 M€

• Käyttökustannukset arvioitu realistisesti omaan kokemukseen ja 
laitostoimittajien arvioihin perustuen

• Suurin osa tuloista jätelajien porttimaksuista - ei merkittäviä 
korotuspaineita nykyiseen tasoon verrattuna

• Biokaasulle paras tuotto jalostamalla liikennepolttoaineeksi

• Mädätteille ja kierrätyslannoitteille ei tuotto-odotuksia 
suunnitteluvaiheessa
– Erottelu linjoittain neste- ja kuivajakeeseen mahdollistaa ravinteiden 

paremman hyötykäytön

– Hyödyntäminen ja jalostaminen T&K-kohteena (kuivajakeessa ja 
nestemuodossa olevien ravinteiden jatkojalostamisteknologiat)

Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä

Ympäristöhyötyjen varmistaminen investointipäätöksen 

perustana - talouden osalta kustannustehokkuus.

8.10.2019
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• Taustaselvitykset, mm.
– 11/2014: Biojätteen käsittelyn palvelutuotannon vaihtoehdot (Ramboll)

– 5/2015: Biokaasun liikennekäytön taloudelliset skenaariot – esiselvitys (Bionova Oy)

– 9/2015: Bioratkaisuvaihtoehtojen ympäristövaikutusten elinkaaritarkastelu ja taloudellinen vertailu 
(LCA Consulting Oy)

– 6/2016: Ravinnevisio: Selvitys Pirkanmaan puhdistamolietteiden ja biojätteiden ravinteista ja niiden 
potentiaalisesta käytöstä maa- ja metsätaloudessa sekä viherrakentamisessa (TTY/Luke)

– 5/2017: Viljelijäkartoitus kierrätysravinteiden hyödyntämispotentiaalin selvittämiseksi (Soilfood)

– 8/2019: Jätevedenpuhdistamon ja biokaasulaitoksen yhteisoptimointi kaasuntuoton ja 
ravinnekierron tehostamiseksi (TTY, LUKE, Nokian Vesi, PJH)

• YVA-menettely 11/2016-10/2017

• Laitoksen yleissuunnittelu ja hankinnan valmistelu 2017-2019 (Sweco)

• Neuvottelut biokaasun hyödyntämisestä energiatoimijoiden kanssa 2017-2019

• TEM:n päätös energiakärkihanketuesta 2/2018

• Ympäristöluvitus 6/2018-4/2019

• Markkinavuoropuhelu laitostoimittajien kanssa 1/2018

• Päätös hankinnan käynnistämisestä 4/2018

• Julkinen hankinta neuvottelumenettelyllä 9/2018-3/2019

• Hankintapäätös 4/2019

• Rakennuslupa 6/2019

• Rakentaminen 6/2019-6/2020

• Koekäyttö 6/2020-12/2020 (käsittely ja kaasuntuotto alkavat) 

• Käyttöönottovaihe 1/2021-7/2021 (2 x 2 kk:n takuuajojaksoa)

• Valmiin laitoksen luovutus 7/2021

Projektin vaiheita

8.10.2019
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Työmaakuvia, heinäkuu 2019

8.10.2019
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Työmaakuvia, elokuu 2019

8.10.2019
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Työmaakuvia, syyskuu 2019

8.10.2019
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Ympäristölle paras!

Kiitos.
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