Energiaoivalluksia webinaari
Biohiilestä bisnestä Hämeeseen
– hanke
14.9.2020
HAMK

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

www.hamk.fi

Tutkimuspalvelupäällikkö Jarkko Nummela

Biohiilestä bisnestä Hämeeseen
Hankkeen rahoittajana on EAKR Uudenmaan liitto ja sitä toteutetaan vuosina 2018 – 2020. Tavoitteena kartoittaa ja
pohjustaa toimintaedellytyksiä Kanta-Hämeeseen sijoittuville, biohiilen tuotantoon tai sen sovelluksiin pohjautuville
alueellisille kiertotalousratkaisuille sekä uudelle liiketoiminnalle. https://www.hamk.fi/projektit/biohiili-biohiilestabisnesta-hameeseen/#perustiedot

Tausta:
• Alueella potentiaalisia sovelluskohteita biohiilituotteille
• Alueella sivu- ja jätevirtoja, jotka potentiaalisia raaka-aineita biohiilen tuotantoon
• Energiapuun/metsäpuun käyttö biohiilen valmistukseen ei välttämättä ole kestävää ja kilpailee
muiden biomassan käyttäjien kanssa

HAMK Bion osaamisalat ja vahvuudet
• Bio- ja kiertotalous, luonnonvara-alat ja näiden opetus
• Bio- ja elintarviketekniikka, bioprosessit (Visamäki)
• Viheralan osaaminen ja koulutus (Lepaa)
• Toimiva opetusmaatila (robottinavetta), luomutuotanto, (Mustiala)
• Metsäalan osaaminen ja koulutus (Evo)
• Vahvat yhteydet paikallisiin yrityksiin ja toimijoihin

Miksi biohiili
• Tuotannon raaka-aineiksi soveltuvat monenlaiset biomassat
(sivuvirrat ja jätteet), ”From Waste to Value”,
• Pyrolyysituotteilla lukuisia sovelluksia, biohiili arvokas tuote,
300 – 1000€/tn

• Energian tuotanto ja
varastointi
• Biojalostustuotteet
- Kasvinsuojelu

Tisle

Pyrolyysi

Öljy

Biohiili

• Maaperänparannus,
kasvualustat
• Suodatus: vedet ja kaasut
• Pilaantuneiden maiden ja
vesien puhdistus
• Kompostointi
• Biokaasuntuotanto
• Rehulisäaine
• Kuivikkeet (eläinsuojat)
• Kosmetiikka
• Rakennusmateriaalit
• Hiilikompensaatio
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Puu (myös purku/jäte)
Puutarhajäte, risut
Viljan, pähkinänkuori
Olki ym. maataloussivuvirta
Lietteet ja lannat, myös
biokaasumädätteet
• Paperi/selluteollisuuden
sivuvirrat, 0-kuitu jne.
•
•
•
•
•

Kaasut
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Hankkeen rajaus vs. päähuomiot

Kierrätyspuu
• Puun osuus Suomen kaikesta rakennus- ja purkujätteestä on heti betonijätteen jälkeen
toiseksi suurin.

• Uuden EU:n jätedirektiivin mukaan puupohjaisen jätteen käytölle tulisi kehittää
uusia, vaihtoehtoisia korkeamman jalostusasteen materiaalikierrätystapoja.
• Jätedirektiivi edellyttää rakennus- ja purkujätteen materiaalihyödyntämisasteen
nostamista jäsenmaissa 70 %:in vuoteen 2020 mennessä

• Hämeen alueella syntyy jätteen vastaanottajien tilastoimia määriä enemmän
rakennusjätepuuta, kokonaismääristä ei ole tilastointia.

• Rakennusjätepuuta kulkeutuu huomattavia määriä Kanta-Hämeen alueen
ulkopuolelle.
• Rakennusjätepuun kuljetusta ohjaavat lähinnä porttimaksut
• Tämän hetkinen käyttö yksinomaan energiantuotantoon
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• Biohiilestä bisnestä Hämeeseen hankkeessa kierrätys/rakennusjätepuu nousi esiin
potentiaalisimmaksi materiaaliksi biohiilen tuotantoon

Puutarhajäte (risu)

• Haasteet:
• Biohiiletyksen kannalta epätasainen materiaali, aiheuttanut ongelmia muualla
• Määrät vähäisempiä, saatavuus epätasaista
• Isommat määrät päätyvät hakeyrittäjille suoraan
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• Etuja:
• ”puhdas” materiaali
• PR arvo, asukkaiden osallistaminen vrt. Tukholman kaupunki
• Puutarhajätettä, risua, syntyy alueella ja päätyy jätteenkäsittelypisteisiin huomattavasti pienempiä määriä kuin
esimerkiksi jätepuuta
• Kohdealueella hienojakoisin puutarhajäte nk. ”haravointijäte” kuten mm. lehdet ja ohuemmat risut kompostoidaan,
isommat oksat ja rungot haketetaan kierrätys- ja purkupuun ohessa energiantuotantoon

• Raaka-aineen vuoksi hyvin erilainen hiilituote kuin
puupuhjainen tuote – erot suuria jo pelkästään
puhdistamolietepohjaisen ja
yhdyskunjätebiokaasulaitoksen mädätteen välillä
• Alueella suurehkoja tuottajia (HS-vesi, Gasum)
• Puhdistamolieteperäisten kierrätystuotteiden
hyödyntämistä vaikeuttaa pelko niiden mahdollisesti
sisältämistä haitta-aineista
• Pyrolyysi poistaa (todennäköisesti) orgaaniset haittaaineet
• Materiaalin käsiteltävyys ja kuljetettavuus paranee
• Mm HSY on rakentamassa pilottia lietteiden
pyrolyysiin, valmistuu syksyllä 2020
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Puhdistamolietteet/
mädätysjäännökset

Biohiilen valmistus aluemittakaavassa (>1 MW)
Lämpö + sähkö + biohiili
Syncraft (AT)

Biohiili + lämpö
Pyreg (DE)
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Carbofex (FIN)

Picture by Annakaisa Elo

Lund:in kaupunki
2 x P1500 (2019)
Maatalouden
sivuvirrat,
puhdistamoliete
Picture by https://en.syncraft.at/wood-powerplants/cw1200-400

https://biokol.org/en/fromrest-to-best
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Tampere, Hiedanranta 2017
Puu

Picture by Carbofex
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Biohiilen valmistus hankkeessa
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Lopputulema seminaarin teemoihin peilaten

• Opit epäonnistumisista tai lähinnä haasteelliset tekijät
• Tutkitun aiheen luonne asettaa haasteita käsiteltävän sisällön
rajaamiselle
• Biohiili on laaja käsite käsiteltäväksi yhdessä hankkeessa – jopa
alueellisesti
• Yleinen tietämys aiheesta puutteellista ja värittynyttä
• Oivallukset
• Jos pyritään saamaan aikaan konkreettinen tulos (esim.
investointi) pitää valita yksi biohiilisovellus tai raaka-aine
• Biohiilen ympärille syntyvät alueelliset ekosysteemit ja symbioosit
ovat oma tärkeä hankekokonaisuutensa
• Tulossa
• Hankkeen tulokset mukana paikallisessa yrityskehityksessä
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• Tulokset – hankkeen substanssi
• Käsitys ja tieto alueen hiilletettävistä sivuvirroista
• Tietoa sovelluksista – tutkimuskokeista konkreettisia tuloksia
• Yhteisöt ja toimintamallit
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Kiitos
mielenkiinnosta!
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