Kiertokaari Oy
 Jätelain mukaisia kunnalle kuuluvia
jätehuoltopalveluja tarjoava yhtiö (JL 32 ja 33 §)
 Toimialue 9 kuntaa, joista omistajia 8
 Asukkaita reilut 270 000
 Pääpaikka Ruskon jätekeskus, kunnissa 7
jäteasemaa
 Vastaanotamme vuosittain noin 120 000 tonnia (t)
jätettä, josta suoraan Laanilan ekovoimalaitokselle
n. 60 000 t
 Liikevaihto 15,3 M€
 Henkilökunta 30

Hiilineutraali
kiertotalouskeskus
ja biokaasun
hyödyntäminen

Pilotointien ja
uusien
liiketoimintamallien
syntymisen
edistäminen

YHTEYDET
•
Oulun keskusta - 7 km
•
Rautatieasema - 6 km
•
Oulun yliopisto – 4 km
•
Satama - 10 km
•
Lentokenttä - 20 km
•
Valtatie 4 - 5km

LAAJENNUSALUE KIERTOTALOUDEN
PILOTOINNEILLE

YMPÄRISTÖOLOSUHTEET
•
Olemassa oleva
ympäristölupa ja
kenttärakenteet sekä
valmis infra
mahdollistavat
monenlaiset toiminnot
alueella
•
Laajennusalueen pintaala 8 ha
•
Riittävä etäisyys
mahdollisesti
häiriintyviin kohteisiin

OULUN ENERGIAN JÄTTEIDEN
LAJITTELULAITOS

KIERTOTALOUSKESKUS – AKTIIVISTA TOIMINTAA JO NYT,
LISÄKSI MERKITTÄVÄÄ KEHITTÄMISPOTENTIAALIA

RUSKON JÄTEKESKUKSEN ALUEEN SYMBIOOSEJA
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BIOKAASUSYMBIOOSI
Biokaasusymbioosi on esimerkki kiertotalouden toteuttamisesta johon kaikki voivat osallistua. Kun yhteiskunnan, ympäristön ja yritysten eteen tehdään
töitä, saadaan hyvä kiertoon ja synnytetään kestävää kiertotaloutta. Lajittelemalla biojätteesi sinäkin voit olla osa biokaasusymbioosia.
Biokaasuntuotannossa kiertävät jätteet, ravinteet sekä raaka-aineet ja samalla tuotetaan uusiutuvaa energiaa.

Kiertokaari edistää kiertotalouden
tavoitteita hyödyntämällä
loppusijoitusalueilta kerättyä
biokaasua sekä Gasumin
biokaasulaitoksella tuotettua
biokaasua.
Erilliskerätyn biojätteen
käsittelypalvelu ostetaan Gasumilta ja
osa Gasumin tuottamasta biokaasusta
puhdistetaan edelleen Kiertokaaren
omalla kaasunpuhdistuslaitoksella.
Kiertokaari hyödyntää biokaasua
sähkön- ja lämmöntuotannossa,
toimittaa biokaasua teollisuuteen sekä
liikennepolttoaineeksi.
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Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy

JÄTTEIDEN MATERIAALIHYÖDYNTÄMINEN OMASSA TOIMINNASSSA
Resurssitehokkuus ja kierrätys on yksi viidestä kiertotalouden liiketoimintamallista, ja sisältäen kierrätyksen ja käytön toiseen tarkoitukseen, sivuvirtojen
hyödyntämisen, jätteen raaka-aine ja energiakäytön, ja tuotteiden ja materiaalien talteenoton. Kiertokaari edistää kiertotaloutta mm. hyödyntämällä jätteitä
omassa toiminnassaan ja mahdollistamalla alueellaan toimijoiden välisiä symbiooseja, kierrätystä, prosessointia, jalostusta ja uusia kokeiluja.

Sahanpuru
Jätevoimalan
kuonasta eroteltu
mineraalirae

Pilaantuneet
maa-ainekset
Haravointijäte

Lievästi
pilaantuneet
maa-ainekset
Öljyisten maiden
kompostointi

Lare seulan
alite

Maarakentaminen,
maisemointi
Pohjarakenteiden
routasuojaus

Puumurska
Waste-to-Energy

Eristevillajäte
Jäteöljy
Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy
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JÄTTEIDEN LAJITTELULAITOS
Rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden laitosmainen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää Pohjois-Suomen
kiertotaloutta. Oulun Energia investoi Ruskon jätekeskukseen rakennettavaan lajittelulaitokseen, jonne toimitettava jäte hyödynnetään mm.
energiana. Uusi laitos tulee täydentämään Laren toimintaa. Kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10-20 % sisään tulevasta jätteestä (mm. muovia,
metalleja, puuta, pahvia ja paperia). Lajittelussa syntyvä hienoaines pyritään hyödyntämään maanrakennuksessa.

Kuva: Oulun Energia Oy
https://www.oulunenergia.fi/oulun-energia/tietoa-oulun-energiasta/energiantuotanto/voimalaitokset/jatteiden-lajittelulaitos-edistaa-kiertotaloutta
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TUTKIMUS- JA OPPILAITOSYHTEISTYÖ
Kiertokaari haluaa toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien
syntymisen. Kiertokaari toimii aktiivisesti erilaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden osarahoittajana ja partnerina
sekä luennoi oppilaitoksissa ja erilaisissa seminaareissa kierrätyksen ja kiertotalouden toteuttamisesta.

Kuva: Mainostoimisto Värikäs Oy
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TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUSKESKUKSEEN TAVOITELLAAN
NELJÄÄ PÄÄSYMBIOOSIA SEKÄ NIIDEN TUEKSI PALVELUJA JA
DIGITALISAATIOTA
Tekniset
symbioosit

Biokaasusymbioosi

Palvelu- ja TKI
-symbioosit

Asteittain kehittyvä palvelutoiminta
Yhteiset digitaaliset alustat
Energiasymbioosi

KIERTOTALOUSTOIMINNOT
1. Biokaasun
pumppaamot 2 kpl

Biokaasua kerätään
suljetuilta sekä käytössä
olevilta
loppusijoitusalueilta ja
pumpataan
kaasuasemalle

14. Uusi Pilotointialue
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Uusien kiertotalouden
kokeilujen pilotointi
sekä jätteiden
välivarastointi

15
16

11

15. Paalattu
polttokelpoinen
sekajäte

13
19

2. Biokaasulaitos
(Gasum Oy)

Energian tuotannon
polttoaineeksi

Biokaasun
tuotantobiojätteestä ja
jätevesilietteistä
liikennepolttoaineeksi ja
teollisuuskäyttöön
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1

2

4

12

16. Tuhkien, kuonien
ja muiden
sivuvirtojen
välivarastointi ja
käsittely

1

10

3. Kaasuasema ja
kaasunpuhdistus
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Biokaasun puhdistus
energiahyödyntämistä
varten

11

8

19
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4. Mikroturbiinilaitos

17. Puutarhajätealue

Jätekeskuksen sähkö ja
lämpö

5. Biokaasun
tankkausasema
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20
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6. Lajitteluareena
LARE ja jätteiden
lajittelulaitos
(Oulun energia)

18. Oivapiste

Kotitalouksien
hyötyjätteet,
sähkölaitteet,
vaaralliset jätteet
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Rakennus-ja
purkujätteen sekä
teollisuuden ja kaupan
jätteiden lajittelu
kierrätettäväksi ja
energiahyödynnettäväksi
Yksi Suomen
suurimmista
viherkatoista

Puutarhajätteen
hyödyntäminen
energiantuotannossa
(risut) ja
kompostoinnissa
(haravointijäte)
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Biokaasua
liikennekäyttöön

7. Viherkatto

Maanrakentamiseen
maisemointiin,
mahdollinen
jatkojalostuksen
pilotointi

19. Materiaalina
hyödynnettävien
jätteiden
välivarastointi
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20. Öljyasema
8. Kierrätyspiha Kirsi

9. Demotehdas Pilotointi
Materiaalina
(SFTec Oy ja
hyödynnettävien jätteiden
Rakeistus Oy)
vastaanotto

Biokaasuntuotannon
mädätysjäännöksen
jalostaminen
kierrätyslannoitteeksi

10. Nestemäisten
jätteiden
käsittelylaitos

Nestemäisten jätteiden
esikäsittely biokaasun
tuotantoprosessia varten

11. Pilaantuneen maaaineksen
kompostointikenttä

Kompostoinnin jälkeinen
hyödyntäminen
maarakentamisessa ja
maisemoinnissa

12. Maisemoitu vanha
rakennusjätepenkka
Jätteiden
hyödyntäminen
omassa toiminnassa

13. Laskettelukeskus
Ruskotunturi
Vanha jätealue
muunnettu
laskettelukäyttöön,
biokaasun keräys

Puhdas jäteöljy
toimitetaan
Fortumille energiana
hyödynnettäväksi

HAVAINNEKUVA PILOTOINTIALUEESTA

Mahdollisia toimintoja alueella mm.
•

Tuhkien, kuonien ja muiden sivuvirtojen välivarastointi, käsittely ja jalostus uusiksi tuotteiksi

•

Pilaantuneen maa-aineksen käsittely

•

Lietteiden kuivaus, käsittely, jalostus uusiksi tuotteiksi

•

Polttokelpoisen jätteen paalaus ja varastointi

•

Uusien vesienkäsittelyratkaisujen pilotointi
12

KIITOS!
www.circhubs.fi
https://www.youtube.com/watch?
v=lLezIJ_VOz4

