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• Hankkeen kesto: 1.9.2019 – 31.8.2022

• Toimijat: LAB, LUT, HY, LADEC, Salpakierto, 

Muoviyhdistys

• Rahoitus: EAKR, Päijät-Hämeen liiton kautta

• Budjetti: n. 998 000 €, (70 % Eakr-osuus)

• Tavoitteena on edistää kestävää 

biokiertotaloutta ja kehittää tähän liittyviä 

vähähiilisiä ratkaisuja sekä luoda               

uutta liiketoimintaa

Päijät-Hämeeseen. 
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TYÖPAKETIT

TP1. Biojätteen hyötykäytön tehostaminen 

TP2. Lietteen kustannustehokas hyödyntäminen 

TP3. Biopohjaisten muovien mahdollisuudet

TP4. BioCO2:n käytön ja liiketoiminnan edistäminen 

TP5. Kansainvälinen biokiertotalous 
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TP1. Biojätteen hyötykäytön tehostaminen 

(Salpakierto, LUT, LAB)

• Biojätteen erilliskeräyksen toteutus-tapojen 

tarkastelu ja kokeilu Lahden alueella 

• Erilliskeräysmallien kestävyyden arviointi

• Kuluttajien kokemukset kokeiluista

• Biojätteen erilliskeräysvelvoite v. 2024 

omakotitaloihin yli 10 000 asukkaan 

taajamissa
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TP1. Biojätteen hyötykäytön tehostaminen
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TP1. Biojätteen hyötykäytön tehostaminen
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https://salpakierto.fi/bioneeri/



TP2. Lietteen kustannustehokas 

hyödyntäminen (HY, LUT)

TP3. Biopohjaisten muovien 

mahdollisuudet (MY, LAB, LUT)

• Kunnallisten lieteprosessien tehostaminen

• Pilotti: Polyhydroksyalkanoaattien (PHA) 

/orgaanisen jätteen hyödyntäminen uusissa 

kohteissa – muovien raaka-aine

• Elinkaarikustannuslaskelmat, 

ympäristövaikutukset

• Biopohjaisten ja kierrätysmateriaalien mahdol-

lisuudet muovituotteiden valmistuksessa
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• Pilotti: Polyhydroksyalkanoaattien (PHA) 

valmistaminen mikrobien avulla

• Valjastetaan mikrobit tekemään orgaanisesta 

jätteestä muovia

– esim. biokaasutuksen jälkeisestä orgaanisesta 

aineksesta (joka ei kelpaa haitta-aineiden takia 

lannoitteeksi)

– esim. orgaaninen jätemateriaali, jota ei 

taloudellisesti kannata polttaa, mutta liikaa hiiltä 

kaatopaikkasijoittamiseen

• Tulos: biopohjainen, biohajoava, kompostoituva, 

ympäristöystävällinen muovi

• Demonstraatiot: Biopohjaisten muoviraaka-aineiden 

hyödyntäminen tuotteiden valmistuksessa 

• http://www.muoviyhdistys.fi/2020/10/08/polyhydroxy

alkanoaattien-tuotto-muovien-raaka-aineeksi/
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Power-to-plastics -teknologia

• muovin hiilivetyjen valmistus hiilidioksidista ja uusiutuvalla sähköllä 

elektrolyysillä tuotetusta vedystä

• hiilidioksidia voidaan ottaa talteen voimalaitosten savukaasuista (hiili pois 

kierrosta!)

• tulos: pitkäikäisissä muovituotteissa (esim. infrarakentaminen) käytettynä 

materiaali mahdollistaa hiilen sidonnan -> muovien tuotannon muuttaminen 

hiilidioksidilähteestä nieluksi

• http://www.muoviyhdistys.fi/2020/09/07/muovit-paastolahteesta-hiilinieluksi/
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TP4. CO2:n käytön ja liiketoiminnan 

edistäminen (LAB, LADEC, LUT) 

• Päijät-Hämeen potentiaaliset (bio)CO2

hyötykäyttökohteet: tuottajat & hyödyntäjät, 

reunaehdot, liiketoimintamahdollisuudet

• Alueelliset bioCO2  liiketoiminta-demonstraatiot 

• Onko ilmaan päästettävän savukaasun 

sisältämä CO2 hyödynnettävissä uudelleen 

talteenoton ja puhdistuksen jälkeen?
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• Kaikki CO2-käyttökohteet eivät vaadi haitta-

aineista puhdasta, esim. hitsauksen 

suojakaasu tai muoviputkien puhallus

• Ideaali kierrätyskonsepti: biojätteen 

mädätyksessä syntyneestä biokaasusta 

otetaan CO2 talteen, puhdistetaan, pakataan 

ja boostataan sillä kasvit kasvuun 

kasvihuoneessa

• https://blogit.lab.fi/labfocus/hiilidioksidin-

talteenottopilotointi-biokaasulaitoksen-

savukaasuista/

• https://yle.fi/uutiset/3-11619957
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Mahdollisuudet

• Olki, biohiili

• LABin kiertotalouslaboratorio

• Hajautettu energiantuotanto

• Biotalouteen perustuvat teolliset symbioosit 

maaseudulla

• Tehostettu ravinteiden talteenotto

• Alueellista liiketoimintaa lisää yhdessä 

yritysten kanssa
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