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Kiertotalouden ratkaisuja VTT:llä

Tekstiilien kierrätys

Systeemitason tutkimus, tulevaisuus sekä
kestävä kehitys

Muovien kierrätys

Metallien kierrätys

Rakentamisen jätteiden ja
sivutuotteiden kierrätys

Bioperäisten lietteiden kierrätys

Käynnissä olevat 



Lietelantaa syntyy vuosittain 20 miljoonaa tonnia, 
puhdistamolietettä 1 miljoona tonnia ja biokaasulaitosten

mädätettä 0.5 miljoonaa tonnia

• Nykyisin hyödyntäminen rajoittuu pääosin lannoitekäyttöön

• Vuoden 2020 jälkeen liete on hyödynnettävä paremmin

• Poltolla syntyvää jätemäärää voidaan vähentää, mutta ei kokonaan poistaa, 

uudelleenkäyttövelvoite on silti muistettava

Sivuvirroista kannattavia tuotteita

Uusia taloudellisesti kannattavia 
käyttötapoja löydettävä pikaisesti



Ratkaisut lietteen konvertointi

• VTT:llä on useita eri mahdollisuuksia konvertoida vähäarvoinen 
sivuvirta arvokkaammaksi tuotteiksi

• Tarkastelussa tulee huomioida myös lainsäädäntö niin 
kansallisesti kuin EU-laajuisesti

• VTT:llä tutkitaan viisi erilaista teknologista reittiä:
• Biokomposiitit
• Biotekninen konversio maitohapoksi tai etanoliksi
• Biotekninen yksisoluproteiinin tuotto kalanrehuksi
• Termiset konvertoinnit kuten HTC-märkähiilto biohiileksi ja 

aktiivihiileksi sekä pyrolyysi bioöljyksi ja biokemikaaleiksi ja 
kierrätysravinteiksi

• Kemiallinen konversio kemikaaleiksi
• Ravinteiden kierrätys



Biokomposiitti

• Markkinat kasvavat Euroopassa noin 12% vuosivauhdilla, ollen 350,000 t/v  vuonna2012 (Nova Institute) 

• Globaali markkinakoko on noin 3 Mt/v ja arvo kasvaa 6.2 miljardiin euroon 2021 mennessä

• Useita kymmeniä prosentteja tästä tuotevirran raaka-aineesta voidaan korvata paperi- ja kartonkitehtaiden
sivuvirtoja käyttäen.

• Tuotanto voidaan integroida nykyiseen

• Sivuvirtaa käyttävistä biokomposiiteista voidaan valmistaa hyvin monenlaisia ja pitkäikäisiä tuotteita joita
voidaan myös uudelleenkäyttää

• Tuotteet ovat myös kierrätettäviä (termoplastisia)



Aim was to demonstrate side stream 
composite materials in an existing 
application

• Stiffness

• Feel and look 

• Fly ash 30 wt-% + PP

• DIP 30 wt-% + PP

• Total sludge 30 wt-% + PP

Potential use of pulp and paper industry side streams in composites

Injection moulded and extruded demo 
products

Kalikka floor tiles
www.plastec-finland.fi

Small container
www.wiitta.fi

Ice scraper
www.all-plast.fi

Profile
www.hakagerodur.ch

Lisa Wikström VTT



Biotekninen konversio maitohapoksi tai 
etanoliksi

• Maitohapon maailmanlaajuinen markkina kasvaa 19% 
vuosivauhdilla. Sen arvon ennustetaan olevan 3.8 miljardia USD 
vuonna 2020.

• Etanolin maailmanlaajuinen kysyntä on 75 miljoonaa tonnia 
vuosittain. Lignoselluloosasta valmistettavan etanolin kysynnän 
ennustetaan nelinkertaistuvan (2,9 miljardiin t/a) vuoteen 2050 
mennessä.

• Molempia tuotteita voidaan valmistaa mikrobiavusteisesti  
käyttämällä lignoselluloosaperäisiä tai muita sokeripitoisia 
sivuvirtoja raaka-aineena.

• Maitohappopolymeereistä voidaan valmistaa mm. biomuovia ja 
tekstiilikuituja, jotka ovat kierrätettäviä tai biohajoavia. Näillä 
voidaan korvata vastaavia öljypohjaisia tuotteita. 



Biotekninen yksisoluproteiinin tuotto 
kalanrehuksi
• Kalanrehua (lohi) tuotettiin vuonna 2015 4Mt, ja kasvuvauhdiksi arvioidaan CAGR 5%

• Yksisoluproteiinilla (bakteerit, sienet) voidaan korvata osa kalanrehusta sen korkean 
proteiinipitoisuuden takia (30-80%) 

• Yksisoluproteiinin valmistuksessa voidaan käyttää maatalouden- tai elintarviketeollisuuden
sivuvirtoja - ne fermentoidaan bakteereilla/sienillä yksisoluproteiiniksi

• Yksisoluproteiinin tuotto voidaan myös ajatella yhdistettävän toisen tuotteen, esimerkiksi
maitohapon, tuottoon. Tällöin prosessi syntynyt soluproteiini jatkojalostettaisiin rehukäyttöön.

https://www.ufz.de



Termisiä prosesseja

Nesteytys ja 
märkähiilto

HTL
280-370°C

Märkähiilto
180-250°C

Korkea-
lämpötila

Alhainen 
lämpötila

Paineistettu 
uutto
100-180°C

Uuto
<100°C

Kiinteä fraktio:  uutettu biomassa

Neste fraktio:  mm. fenoliset komponentit

kaasut (e.g. CO2, CO, H2, CH4)

Pulping
160-180°C

Mustalipeä

Sellu

Biomassa, 
lietteet, 
jätteet,
ym.

Pyrolyysi
280-550°C
400-550oC

Kaasutus
700-1200°C

Synteesikaasu →  aromaatit, olefiinit, vety, metanoli, biometaani

bensa- ja dieselkomponentit

kaasut (e.g. CO2, CO, H2, CH4)

Kiinteä fraktio:  (puuhiili = koksi, epäorgaaniset) 

Kiinteä fraktio:  uutettu biomassa

Neste fraktio:  mm. sokerit, hapot

Kiinteä fraktio:  Biohiili

Neste fraktio:  mm. sokerit, hapot

Kiinteä fraktio:  Biohiili

Neste fraktio:  mm. sokerit, hapot, epäorgaaniset;
Bio-öljy, mm. eri fenoliset tuotteet

Bio-öljy, mm. eri fenoliset tuotteet



Biohiili (märkähiilto)
Hidas pyrolyysi

• Biomassa lämmitetään hitaasti hapettomassa tilassa ~ 500 °C

• Päätuote puuhiili, neste (puuetikka ja terva) ja kaasut sivutuotteita

• Puuhiili käytetään pääosin grillihiilinä, nesteet ja kaasut poltetaan energiaksi nykyisin

Märkähiilto (HTC)

• Miedot olosuhteet (~180-250 C, ~20-30 bars,  reaktioaika 2-4 tuntia, kiintoaines 5-30%)

• Raaka-aine erilaiset bio-materiaalit  kuten hiilihydraatit, ligniini, mustalipeä, lietteet, lanta, 
höyhenet, sekajäte, etc..

• Kiinteää hiilituote ~70 %,  tuotteen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa prosessiparametreilla

• Käyttökohteet pigmentti, lisäaine (kumit & muovit) 



Lietteiden hyödyntäminen märkähiilletyksellä

• Forsforin lisäksi hiili, typpi ja vesi voidaan kierrättää

• Märkähiiiletys mahdollistaa liukenevan fosforin ja typen erotuksen vesifaasiin
• Lämpöä tuottavat prosessi, fosfori P ja typpi nestefaasiin happojen kera

• Helppo veden erotus

• Lämpö tuotaa patogeenita ja orgaaniset myrkyt



Kemiallinen konversio kemikaaleiksi

- Termiseen konversioon lisätään komponentti joka katalysoi haluttua nestemäistä tuotetta

- Yleensä kiinteä happokatalyyti

Mahdollisia tuotteita

Levuliinihappo

• Levuliinihappo voidaan tuottaa suoraan biomassasta happokatalyysillä, markkinoiden ~10 000 t/a kasvaa

• Nykyinen hinta 2000 – 3000 €/t, tavoite 1000 €/t

• Käyttökohteet lääkeaineet,  lisäaine PHA fermentoinnissa, liuottimet ja polttoainekomponentit (levuliinihapon esterit)

• Suora konversio paperista (selluloosaa 85%) saanto ~60%, konversio jäännöskuidusta (selluloosaa 80%) saanto 70-80%

Muut kemikaalit

• Erilaiset alkoholit ja diolit, liuottimet ja polymeerit

• Typpipitoiset kemikaalit esimerkiksi korroosion estoon (johtavat polymeerit)
• Kasvavat markkinat, kromipitoisia komponentteja kielletään EU:ssa 2019

• Hinta 3000 – 5000 €/t



Grass 
refinery

Animal
production

Waste
treatment

Side-
stream
refinery

Food

N and P
circulation

Food

Energy and 
fertiliser refinery

N&P leakage
to environment

prevented

Grass
cultivation

Slaughter

Feed
formulation

2nd generation
feather feed

Food ingredients
Materials

Input of N as 
imported feed

reduced

VTT/Luke Approach on Agro-Industrial Symbiosis: 
A Symbiosis of Grass refining, Meat and Milk Production and Manure and sidestream Generation

Water flows?
Energy  ?

Mineral circulation?
GHG emissions?



BioPayDirt





VTT’n kompetenssi ravinteiden kierrätys

• Kokonaisprosessien ja systeemien ymmärrys ja 
optimonti

• Materiaalien kierrätys ratkaisujen kehittäminen ja 
liiketoimintamallien rakentaminen

• Kestävän kehityksen mukaiset materiaalit ruoka, 
ravinto, ravinne, kuluttajatuotteet ja energia aloilla

• Jätteen välttäminen

• Resurssitehokkuus

• Uudet teknologiat kierrätykseen ja biojalostamoihin

• Demonstrointi ja pilotointi (Bioruukki)



Ravinteet jätevesistä: Suodatus ja hiilen
märkähiilto

1. Edistynyt fysikaalinen suodatus yksikkö. Kemiallinen tai fysikaalinen suoadatus
käyttäen korkean nopeuden risteävää virtausta ja uusia likaantumista sietäviä
membraaneja.

2. Selektiivinen ravinteinen poisto. Typpi ja fosfori puhtaina komponentteina.

3. Veden puhdistus. D ja suodattamalla vedestä juomakelpoista.

4. Jäännöksen märkähiilto tuotteiksi. Polttoainkomponentit, aktiivihiili, 
maanparannusaine

 

 Wastewater  Filtration unit 
HRT 30 min 

HTC Carbon 
capture unit 

SRT 90 min 

P Capture 

N Capture 

Me Capture 

Water 

polishing 

unit 

Drinking 

water 
Biochar 

P Product 

N Product 

Me Product 

End products 

 Biomass 



Nurmikasvit kemikaalien raaka-aineina?



Technology for business



Maitohappo ja Etanoli
Maitohappo: The global lactic acid market is projected to reach USD 3.82 Billion by 2020, 
growing at a CAGR of 18.6% (Markets and Markets)
Etanoli: the global demand for ethanol as fuel amounts to approx. 75 million tons/year. 
Lignocellulosic ethanol deman is expected to grow 4x to 2,9 B by 2050

Markkinat

Komposiitit: production in Europe was 350,000 tonnes in 2012 (Nova Institute) and 
globally almost 3Mt. Natural Fiber Composites Market worth 6.50 Billion USD by 2021 
(Markets and Markets), growing  at CAGR of 11.7%.

Levuliinihappo
According to the most recent forecasts and based on various independent research, 
Bio-on estimates that market
demand for levulinic acid will grow 150-200-fold over the next 7-8 years”. 

Biohiili ja aktiivihiili: Biocoal increases to 7.5Mt by 

2020 (Pöyry), CAGR 65.7%

Kalanrehu (lohi): 4Mt in 2015, CAGR 5% (EWOS) 



HTC for biomass treatment

HTC process

• Produces solid biochar from any biomass

• Suitable for wet organic raw material (dry solid 
content ~20%)

• Mild temperatures ~180-250 C

• Self generated pressures ~20-30bars

• Residence time few hours

• Acid catalysts may be used to speed up the 
reaction

Advantages

• Product  hygienization during the process

• Facilitates biomass dewatering

• Possibility to control the migration of nutrients

• Sustainable biomass treatment

• High mass and carbon recovery levels

• Minimal CO2 emissions



Climent et al. Green Chemistry 16 (2014) 516

Levulinate esters

Higher
alcohols

Refineries looking for feeds
- Cracking units
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