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TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

• Helsingin kaupunki on partnerina 6Aika-hankkeessa CircVol (2018-2020), jonka tavoitteena
on mm. edistää teollisia sivuvirtoja hyödyntäviä liiketoimintaekosysteemejä.

• Helsingin osatoteutuksessa (2019-2020) on tarkoitus kartoittaa ja vahvistaa biologisiin
virtoihin tukeutuvaa yritysekosysteemiä Helsingin seudulla sekä koota yritysklusteri, jonka
kanssa yhdessä kirkastetaan teollisen ja urbaanin symbioosin konseptia alueella.

• Tässä työssä toteutettu alueellinen biomassakartoitus palvelee tavoitetta tunnistaa olemassa
olevia lähialueen bio- ja kiertotalouden raaka-aineisiin liittyviä liiketoimintapotentiaaleja.

• Tarve kartoittaa alueen biologisissa sivuvirroissa ja biojätteissä piilevää
liiketoimintapotentiaalia on lähtöisin toisaalta pitkän aikavälin visiosta urbaanin ja teollisen
symbioosin synnyttämiseksi itäiseen Helsinkiin ja toisaalta kaupungin pyrkimyksistä tehostaa
omien biovirtojensa hyödyntämistä kestävästi.

• Helsingin kaupunki on teettänyt alueellisen biomassakartoituksen kanssa samanaikaisesti
yrityksissä erillisen selvityksen niiden tarpeista ja kiinnostuksesta yhteistyöhön bio- ja
kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä.



TEOLLISET SYMBIOOSIT

• Symbioosissa toisen jäte on toisen raaka-ainetta.

• Toimialat ylittävä monipuolisuus ja avoimuus
tekevät symbiooseista erityisen hedelmällisen
lähestymistavan kiertotalouteen.

• Biologisten virtojen suuntaaminen ns.
kaskadiperiaatteen mukaisesti resurssit
tehokkaaseen käyttöön edistämällä biomateriaalien
kertautuvaa käyttöä, mahdollisimman korkeaa
arvonlisää sekä materiaalihyödyntämistä ennen
energiakäyttöä.

• Teolliset symbioosit eivät rajoitu tietylle toimialalle
tai maantieteellisesti.



TYÖN RAJAUS
• Biomassat kartoitettiin syntypisteissään 30 km

tieverkoston saavutettavuussäteellä Norrbergetin
teollisuus-alueesta yhdistelemällä tietoja useista eri
tietolähteistä.

• Alueelle kokonaan sijoittuvia kuntia ovat Helsinki,
Vantaa, Sipoo, Tuusula ja Kerava. Osittain alueelle
yltävät Espoo, Porvoo ja Järvenpää.

• Kartoituksessa käytetty aluerajaus 30 kilometrin
saavutettavuusetäisyydellä on kuitenkin jossain
määrin keinotekoinen, sillä todellisuudessa bio- ja
kiertotalous ei toteudu kilometri- tai
kuntarajauksella.

• Jotkin suurimmat, alueen ulkopuolelle jäävät,
merkittäviksi arvioidut toimijat huomioitiin
kartoituksessa

Tarkastelualueen rajaus 30 km saavutettavuudella.



KÄYTETYT AINEISTOT JA MENETELMÄT

• Kattavimpana pohjatietojen lähteenä käytettiin
ympäristönsuojelun valvonnan sähköisen
valvontajärjestelmän YLVA-tietokantaa

• Kaikkien toimijoiden tietoja ei ole saatavilla YLVA-
tietokannan piirissä, joten lisäksi tietoja kerättiin
lupatiedoista.

• Kotitalouksilta erilliskerätyn biojätteen määrä
tuotettiin jätehuoltoyhtiöiden vuositilastoista.

• Biomassa-atlasta hyödynnettiin alueen lanta- sekä
pelto- ja metsäbiomassojen määrittämiseen

• Lisäksi käytettiin laskennallisia arvioita mm.
ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden osalta



EPÄVARMUUSTEKIJÄT

• Vaikka kartoitus perustuu pitkälti
viranomaistietokantaan, on kokonaiskuva
alueella syntyvistä, käsiteltävistä ja ennen
kaikkea alueella liikkuvista massoista aina
vajavainen.

• Erityisesti maataloustoimijoiden
kartoittamisessa on GDPR-lainsäädäntöön
liittyviä haasteita

• Peltoalueiden sijainnit voidaan määrittää, mutta
tarkempi jaottelu on haastavaa johtuen mm.
viljelykierrosta.

• Vähittäiskaupan yksittäisistä sijaintipisteistä ei
ole saatavilla kattavaa sijaintitietoa ja
toimipisteiden määrä ja vaihtuvuus on suurta,
joten niitä ei ole voitu esittää toimipisteissään.

Kartta esittää biomassakartoituksessa tunnistetut alueella syntyvät biomassat
sijaintipisteissään niiden tyypin mukaan.



KOKONAISKUVA TUNNISTETUISTA JAKEISTA

• Biomassat jaoteltiin niiden tyypin mukaan
eri jakeisiin, joista suurimpana jakeena
erottuu puupohjaiset virrat. Muita suurimpia
jakeita ovat jätevesilietteet, metsäsivuvirrat
sekä lanta.

• Muita tunnistettuja biomassojen pääryhmiä
ovat peltokasvien sivuvirrat, kotitalouksilta
ja kartoitetuilta yritystoimijoilta erilliskerätty
biojäte sekä puutarhajäte.

• Lisäksi syntyy pienempiä virtoja
eläinperäisiä sivutuotteita sekä rasvoja ja
öljyjä.



KOKONAISKUVA TUNNISTETUISTA MÄÄRISTÄ

• Biomassat levittäytyvät eri puolille
tarkastelualuetta, tiheimmin Helsingin
ja Vantaan alueille.

• Biomassajakeita, joita ei pystytty
kartoittamaan täsmällisissä
sijaintipisteissään, ovat vähittäiskaupan
erilliskerätty biojäte, peltokasvien
sivuvirrat, metsäsivuvirrat sekä lannat.

• Pelto- ja metsäalueiden sijainnit on
kuitenkin korostettu kartassa, mikä
antaa suuntaa maa- ja
metsätaloustoiminnan sijoittumisesta
tarkastelualueella.

• Kartassa näkyvät myös alueen ja
lähiympäristön merkittävät
biomassojen käsittelijät.

Kartassa alueella syntyvät biomassat on esitetty sijaintipisteissään kokonaispainon mukaan.



PUUPOHJAISET VIRRAT
• Alueella tunnistettiin syntyvän yhteensä

noin 155 780 tonnia erilaisia puupohjaisia
virtoja, jotka eriteltiin EWC-
jäteluokituskoodien mukaisesti.

• Helsingin seudulla rakennetaan paljon
kasvavan alueen tarpeisiin ja rakentamisen
ja purkamisen jäte on puujätevirroista
merkittävin.

• Muu puujäte on pääasiassa Sortti-asemille
sekä L&T:n ja Deleten
siirtokuormausasemille tuotua puhdasta ja
pinnoitettua puuta, joka toimitetaan
energiahyötykäyttöön.

• Lisäksi syntyy puuhaketta ja
kierrätyspuumursketta sekä pienempiä
virtoja kantoja, kyllästettyä puuta sekä
puulavoja ja -pakkauksia.



JÄTEVESILIETTEET

• Tarkastelualueella syntyy vuosittain jätevesilietteitä noin 67 000 tonnia, joka syntyy
lähes kokonaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamossa

• Lisäksi tarkastelualueen ulkopuolella on Suomenojan jätevedenpuhdistamo

• Tällä hetkellä lietteet hyödynnetään pääosin mullan tuotannossa Ja
viherrakentamisessa

Toimija Tarkastelualueella syntyvät lietteet Määrä t/v

HSY, Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo

Mädätetty liete 64 960

HSY, Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo

Välppäjäte 620

Bewi Styrochem Oy, Kilpilahti Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla
syntyvät lietteet

1 600

Jätevedenpuhdistamot Kokonaisvirtaama,
milj. m3

Syntyvä liete, t/v

HSY, Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 92,4 64 960

HSY, Suomenojan
jätevedenpuhdistamo

34,5 23 468



LANTA
• Hevosen lannan määrätiedossa on

vaihtelua verrattaessa Biomassa-
atlaksen aineistoa ja Helsingin
kaupungin valvontatietoja

• Biomassa-atlaksessa esitetty arvio
hevosen lannan syntymäärästä
alueella perustuu hevosen
omistajatietoihin.

• Hevoset asuvat etenkin Etelä-
Suomessa eri kaupungissa
omistajaansa nähden, mikä on
nähtävissä vertailtaessa tietoja eri
lähteissä.

• Valvontatiedot perustuvat
viranomaisvalvontaan, jota tehdään
nitraattiasetuksen mukaisesti talleille,
joilla hevosia on kolme tai enemmän.



PELTO- JA METSÄBIOMASSAT

• Tarkastelualueen rajaukseen kuuluu metsäisiä
alueita etenkin Sipoossa ja Itä-Vantaalla

• Metsäbiomassojen varanto pitää sisällään kaiken
alueen metsissä kasvavan puubiomassan. Se
kuvaa metsässä kasvavan puun määrää ja
metsämaaluokkien (mänty-, kuusi- ja lehtimetsä)
yleisyyttä tarkastelualueella.

• Metsäsivuvirrat ovat Biomassa-atlaksen arvio
alueen metsähakepotentiaalista eli
hankintamahdollisuudesta.

• Alueen peltobiomassojen kokonaisvaranto
vuodessa on noin 56 160 tonnia, joka jakautuu
viljoihin, nurmisatoon ja ruokakasveihin

• Peltokasvien sivuvirtapotentiaali on suurilta osin
olkea ja loput nurmitähteitä sekä viljelykasvien
varsia



ERILLISKERÄTTY BIOJÄTE

• Erilliskerätty biojäte kartoitettiin
kotitalouksien, elintarviketeollisuuden ja
muiden ympäristölupavelvollisten
toimijoiden, vähittäiskaupan,
ravitsemustoiminnan ja yhden
kauppakeskusesimerkin osalta.

• Kotitalouksien biojätettä syntyy
tarkastelualueella yhteensä noin 36 710
tonnia, josta HSY-kuntien alueella noin
34 570 tonnia.

• HSY:n Ämmässuon
biojätteenkäsittelylaitoksella käsiteltiin
vuonna 2018 yhteensä 62 140 tonnia
erilliskerättyjä biojätteitä, eli noin 56 %
käsitellyistä biojätteistä oli peräisin
kotitalouksilta.



PUUTARHAJÄTE
• Erilaisia puutarhajätevirtoja

tunnistettiin tarkastelualueella
yhteensä 17 000 tonnia vuodessa

• Ympäristölupavelvolliset toimijat
raportoivat erikseen
puutarhajätteen, haravointijätteen
sekä risut ja oksat.

• Helsingin kaupungin alueen
puutarhajätteestä vastaa osin
Stara ja osin kaupungin muut
alueurakoitsijat.

Kerätty puutarhajäte Toimija Määrä t/v

Ympäristölupavelvolliset
toimijat Puutarhajäte

HSY Sortti-asemat
5 520

Risut ja oksat
HSY Sortti-asemat, Destaclean
Oy ym.

4 780

Haravointijäte Destaclean Oy, Delete Oy ym.
2 010

Helsingin
kaupungin
viheralueet

Lehti-, kitkentä- ja
niittojäte Staran hoidossa olevat puistot

3 700

Tuore niittojäte
Staran hoidossa olevat vesistöjen
suojavyöhykkeet ja niityt

110

Yleisten alueiden
ylläpidosta muodostuva
lehti-, leikkuu- ja
kitkentäjäte,
puutarhajäte, risut,
viherjäte, kannot ym.

Helsingin kaupungin alue-
urakoitsijat

550

Puujäte (rangat ym.)
Helsingin kaupungin alue-
urakoitsijat

140

Vieraskasvijäte
Helsingin kaupungin alue-
urakoitsijat

4

Puunhoito, lehdet,
nurmijäte, pensaiden
leikkaus ja kitkennät Palmian kiinteistöjen pihanhoito

190

Yhteensä 17 000



ELÄINPERÄISET SIVUTUOTTEET

• Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat osat
eläimistä ja eläimistä saatavista tuotteista,
joita ei käytetä ihmisravinnoksi.

• Eläinperäisen sivutuotteen jakautuvat
kolmeen luokaan 1, 2 ja 3 niiden
eläintautiriskien mukaan.

• Sivutuotteiden hävittämis- ja
hyödyntämismahdollisuudet määrää
ensisijaisesti niiden sivutuoteasetuksen
mukainen luokitus 1-3.



RASVAT JA ÖLJYT

• Suurin määrä tunnistetuista öljyistä ja
rasvoista, noin 660 tonnia, syntyy useilta
teollisilta toimijoilta ja kerääjiltä

• Ravitsemustoiminnassa syntyvät ruokaöljyt
ja rasvat arvioitiin henkilöstömäärän ja
jätekerrointen perusteella

• Elintarviketeollisuuden tiedot kerättiin
alueen elintarviketeollisuuslaitosten
lupatiedoista

• Esimerkkinä kauppakeskus Itis



BIOMASSOJEN KÄSITTELYÄ OHJAAVAT TEKIJÄT

• Biojätteiden markkinaehtoinen käsittely

• Jätehuollon järjestämisvastuut on määriteltyjätelaissa, jota parhaillaan uudistetaan.

• Kunnallisille jätehuoltoyhtiöille on jätelaissa myös asetettu mm. rajoituksia, kuinka paljon ne voivat
käsitellä yritysten ja teollisuuden markkinaehtoisia jätteitä.

• Kauppojen, ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden biojätteet eivät kuulu kunnallisen jätehuollon piiriin
ja voidaan ohjata asianmukaiseksi käsiteltäväksi mille tahansa alan toimijalle (markkinaehtoinen jäte).

• Tuottajavastuu

• Bioperäiset tuottajavastuun alaiset jakeet hyödynnetään tuottajavastuun yhteisöön kuuluvien
toimijoiden toimesta, näitä ovat mm. kuitupakkaukset ja puupakkaukset.

• Tietyistä puhtaista biomassoista voi muodostua myös kilpailua.

• Alueellisen käsittelykapasiteetin puute voi liittyä esim. laitoksen luvituksen haasteisiin (esim.
hajuhaitat, kaavoitus jne.).



TOIMIJAT
Käsittelijä Vastaanotetut

biomassat
Luokittelu

HSY Ämmässuo Biojäte, viherjäte, puu,
pinnoitettu puu,
jätevesiliete

Kompostointi,
mädätys,
biokaasuntuotanto

Metsäpirtin
mullantuotanto
Ämmässuolla

Biojätekomposti,
viherjätekomposti,
jätevesilietekomposti

Kompostointi

Metsäpirtti, Sipoo Jätevesiliete, hevosen
kuivikelanta, kutteripuru,
kahvijäte

Kompostointi

HSY Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo

Jätevedet Mädätys,
biokaasuntuotanto

Fortum Power and Heat,
Järvenpää (suunnitteilla
Ämmässuo)

Hevosen kuivikelanta,
puuhake, puupöly

Energian tuotanto,
poltto

Vantaan Energia Kansainvälinen ruokajäte,
eläinperäinen sivutuote,
välppäjäte, sekajätteen
mukana tuleva biojäte,
risut, oksat ja
vieraslajijäte

Energian tuotanto,
poltto

Käsittelijä Vastaanotetut
biomassat

Luokittelu

St1 Vantaa Taikina, leipä, sokerit Biopolttoaineiden
valmistus

Neste Kilpilahti Rasvat Biopolttoaineiden
valmistus

Viherjätteen
vastaanottopaikkoja
useita

Pääosin puut ja risut.
Osassa lehtijäte,
kitkentäjäte

Kompostointi

Tuusulan Energia Oy Risut ja oksat Energian tuotanto,
poltto

Keravan Lämpövoima Oy Risut ja oksat Energian tuotanto,
poltto



MASSOJA KULJETETAAN ALUEEN ULKOPUOLELLE

Huom. tarkastelualueen ulkopuolella olevien toimijoiden otsikoiden sijainnit ovat vain suuntaa antavia





KÄSITTELYT
• Energiantuotanto

• bioperäiset polttoaineet (kannot, hakkuutähde, hake, pilke, sahanpuru, kuori, sekä
jätepuu, kierrätykseen sopimattomat kuitumaiset pakkaukset jne.)

• Merkittävin alueella tunnistettava biomassa on puujäte
• Osa kotitalouksien tuottamasta erilliskerättäväksi osoitetusta orgaanisesta jätteestä

ajautuu poltettavaksi yhdyskuntasekajätteen joukossa

• Biokaasu ja maanparannusaineet
• Tarkastelualueella erilliskerätty yhdyskuntien biojäte hyödynnetään pääosin biokaasun- ja

kierrätysravinteiden tuotannossa HSY:n Ämmässuon käsittelylaitoksella.
• Markkinaehtoista biojätettä kuljetetaan alueen ulkopuolelle käsiteltäväksi
• Rakentumassa kaksi uutta biokaasulaitosta laitosta (Lohja ja Mäntsälä)
• Biokaasua tuotetaan myös jätevedenpuhdistamoilla (Viikinmäki). Rakenteilla Blominmäen

jäteveden puhdistamo (tarkastelualueen ulkopuolella)
• Multatuotteiden valmistus Metsäpirtin alueella (lietteet), Metsä-Tuomela (tarkastelualueen

ulkopuolella)

• Lantahaaste, Fortum Järvenpään voimalaitos (Ämmässuo)
• Sivutuotteet, biokaasu/kompostointi, kuljetus muualle
• Liikennepolttoaineet

• Komposti/
katteet

• Uniikki-
tuotteet

• Komposiitit

• Pyrolyysi
• Kuumennus

käsittelyt
• Hyönteiset

• Kompos-
tointi

• Pyrolyysi
• Pelletöinti





LOPUKSI

• Suurimmat alueella tunnistetut vuosittain syntyvät massat ovat puujäte sekä
yhdyskuntajätteet (biojäte ja jätevesiliete).

• Sekajätteeseen päätynyt biojäte ja bioperäiset kuidut kuten pahvi, paperi ja eräät tekstiilit
voivat lajiteltuna olla hyödynnettävissä.

• Innovaatiot ja kehityshankkeet ovat aktiivisessa roolissa biotalousalan kehittämiseksi ja alalle
pyrkii jatkuvasti uusia toimijoita.

• Toiminnan kehittäminen ja innovaatioiden kaupallistaminen vaatii yhteistyötä ja
mahdollistajia, kuten rahoitusta ja toiminta-alustoja.

• Lainsäädäntö paitsi rajaa ja määrää, niin myös mahdollistaa uusia toimintoja

• Selvitykset ja avoin data voivat edesauttaa tiedon kulkua ja kiertotalouden vaatimaa
yhteistyötä

• Norrbergetin alueelle sijoittuvat biotaloustoiminnot voisivat olla alueella jo vahvoina esiintyviin
aloihin kuten elintarviketeollisuuteen



KIITOS

Venla Viskari
Resources & Waste Management
+358 40 160 1046
venla.viskari@ramboll.fi

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
www.ramboll.fi

Eero Parkkola
Resources & Waste Management
+358 400 742 271
venla.viskari@ramboll.fi

Ramboll
Ylistönmäentie 26
40500 Jyväskylä
www.ramboll.fi


