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TYÖN TAVOITTEET
• 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:
• pitkän aikavälin visiosta urbaanin ja teollisen symbioosin synnyttämiseksi itäiseen Helsinkiin
ja
• kaupungin pyrkimyksistä tehostaa omien biovirtojensa hyödyntämistä kestävästi.
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TYÖN RAJAUS
• Biomassat kartoitettiin syntypisteissään 30 km
tieverkoston saavutettavuussäteellä Norrbergetin
alueelta
• Alueelle kokonaan sijoittuvia kuntia ovat Helsinki,
Vantaa, Sipoo, Tuusula ja Kerava. Osittain alueelle
yltävät Espoo, Porvoo ja Järvenpää.
• Käytetty aluerajaus 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
• Tietoa yhdisteltiin useista eri lähteistä
• Kattavimpana tietolähteenä käytettiin YLVAtietokantaa
• Lisäksi tietoja kerättiin muista saatavilla
olevista lähteistä mm. ympäristöluvat
• Biomassa-atlasta hyödynnettiin alueen lantasekä pelto- ja metsäbiomassojen
määrittämiseen
• Kotitalouksilta erilliskerätyn biojätteen määrä
tuotettiin jätehuoltoyhtiöiden
vuosikertomuksista ja tilastoista
• Lisäksi käytettiin laskennallisia arvioita mm.
ravintoloiden ja elintarvikemyymälöiden
osalta

TUNNISTETUT PUUTTEET

• Erityisesti maataloustoimijoiden sijaintipaikkaan perustuvassa
kartoittamisessa on henkilötietoihin liittyviä haasteita
• Vähittäiskaupan yksittäisistä sijaintipisteistä ei ole saatavilla
kattavaa sijaintitietoa ja toimipisteiden määrä ja vaihtuvuus on
suurta, joten niitä ei ole voitu esittää toimipisteissään.
• Pääkaupunkiseutu ja Kilpilahden sataman alue ovat
rannikkoalueena yleistä läpikulkualuetta. Haastavien tai harvojen
toimijoiden toimesta käsiteltävien massojen lisäksi korkean
jalostusarvon tuotteita ja niiden raaka-aineita voidaan kuljettaa
myös yli maan rajojen.

EPÄVARMUUSTEKIJÄT
• Raportoituun tietoon perustuva
kokonaiskuva alueella syntyvistä,
käsiteltävistä ja ennen kaikkea alueella
liikkuvista massoista on aina vajavainen.
• Peltoalueiden sijainnit voidaan määrittää,
mutta tarkempi jaottelu on haastavaa
johtuen mm. viljelykierrosta.
• Biomassajakeita, joita ei pystytty
kartoittamaan täsmällisissä
sijaintipisteissään, ovat vähittäiskaupan
erilliskerätty biojäte, peltokasvien
sivuvirrat, metsäsivuvirrat sekä lannat

Kartassa alueella syntyvät biomassat on esitetty sijaintipisteissään kokonaispainon mukaan.

KOKONAISKUVA TUNNISTETUISTA JAKEISTA

• Biomassat jaoteltiin niiden tyypin mukaan
eri jakeisiin
• Suurimmat alueella tunnistetut vuosittain
syntyvät massat ovat puujäte,
yhdyskuntajätteet (biojäte ja jätevesiliete)
sekä lanta.
• Metsäsivuvirtojen potentiaali erottuu myös
muihin verrattuna

KOKONAISKUVA TUNNISTETUISTA MÄÄRISTÄ
• Biomassat levittäytyvät tiheimmin
Helsingin ja Vantaan alueille.
• Pelto- ja metsäalueiden sijainnit on
korostettu kartassa, mikä antaa suuntaa
maa- ja metsätaloustoiminnan
sijoittumisesta tarkastelualueella
• Kartassa näkyvät myös alueen ja
lähiympäristön merkittävät biomassojen
käsittelijät.

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

PUUPOHJAISET VIRRAT
• Alueella tunnistettiin syntyvän yhteensä noin
156 000 t erilaisia puupohjaisia virtoja, jotka
eriteltiin EWC-jäteluokituskoodien mukaisesti.
• Rakentamisen ja purkamisen jäte on
puujätevirroista merkittävin
• Helsingin seudulla rakennetaan paljon kasvavan
alueen tarpeisiin

• Muu puujäte on pääasiassa Sortti-asemille
sekä siirtokuormausasemille toimitettua
puhdasta ja pinnoitettua puuta

ERILLISKERÄTTY BIOJÄTE
• Alueella syntyvä erilliskerätty biojäte
määritettiin YLVA-tietokannasta sekä
ravintoloiden ja vähittäiskauppojen
osalta laskentaan ja tilastoihin
perustuen
• Kotitalouksien osalta mukana
kokonaan tarkastelualueelle sijoittuvat
kunnat
• Kotitalouksien biojätettä syntyy
tarkastelualueella yhteensä noin
37 000 t, josta HSY-kuntien alueella
noin 35 000 t.

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

HSY, Viikinmäen

Mädätetty liete

Määrä t/v
64 960

jätevedenpuhdistamo
HSY, Viikinmäen

Välppäjäte

620

jätevedenpuhdistamo
Bewi Styrochem Oy, Kilpilahti

Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla

1 600

syntyvät lietteet

Jätevedenpuhdistamot

Kokonaisvirtaama,
milj. m

Syntyvä liete, t/v

3

HSY, Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

92,4

64 960

HSY, Suomenojan

34,5

23 468

jätevedenpuhdistamo

LANTA
• Hevosen lannan määrätiedossa on
vaihtelua verrattaessa Biomassaatlaksen aineistoa ja Helsingin
kaupungin valvontatietoja
• Biomassa-atlaksessa esitetty arvio
hevosen lannan syntymäärästä
alueella perustuu hevosen omistajaja näiden asumistietoihin.
• Valvontatiedot perustuvat
viranomaisvalvontaan, jota tehdään
nitraattiasetuksen mukaisesti talleille,
joilla hevosia on kolme tai enemmän.
• Hevosen lannan käsittely
pääkaupunkiseudulla voi olla
haasteellista

Kuvassa on esitetty koko tarkastelualueella syntyvät lannat.

BIOMASSOJEN KÄSITTELYÄ OHJAAVAT TEKIJÄT
• Selvityksen avulla voidaan tunnistaa, mitä massoja alueella syntyy tai
käsitellään, mutta massojen liikkumista ohjaa mm. markkinaehtoinen
käsittely ja tuottajavastuu
• Massoja kuljetetaan myös tarkastelualueen läpi ja ulkopuolelle
• Tietyistä puhtaista biomassoista voi muodostua myös kilpailua
• Alueellisen käsittelyn haasteet voivat liittyä esim. laitoksen luvituksen
haasteisiin, hajuhaittoihin, kaavoitukseen jne.

LOPUKSI
• Sekajätteeseen päätynyt biojäte ja kartoituksen ulkopuolelle jätetyt bioperäiset kuidut kuten
pahvi, paperi ja eräät tekstiilit voivat lajiteltuna olla hyödynnettävissä
• Selvitykset ja avoin data voivat edesauttaa tiedon kulkua ja kiertotalouden vaatimaa
yhteistyötä
• 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
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