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Tiivistelmä 

Biokaasulaitoksien kaasunvalmistusprosessissa syntyvän mädätejäämän määrä kasvaa tulevaisuudessa biokaasua 

tuottavien laitosten yleistyessä. Oulun alueella syntyvä mädätejäämä on käytetty tällä hetkellä pääsääntöisesti 

peltojen lannoitukseen. Ihmisten asenteet lieteperäisten lannoitteiden käyttöön ruokakasvien viljelyssä ovat kuitenkin 

muuttuneet ja myös luomutuotteiden suosion voidaan olettaa kasvavan. Tämä tulee vähentämään mädätejäämän 

käyttöä peltoviljelyssä. Työn tavoitteena on etsiä uusia käyttökohteita mädätejäämälle ja miettiä samalla 13:n 

jäsenkuntansa jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta vastaavan oululaisen Kiertokaaren pyynnöstä millaiset 

kaupalliset markkinat mädätejäämästä valmistettavalle tuotteelle olisi.  

 

Käyttökohteita mietittäessä on huomioitava mädätejäämän käytölle lainsäädännön puolelta ja kaupallisesta 

näkökulmasta tulevat rajoitteet sekä mädätejäämän soveltuvuus erilaisiin maanparannus- ja 

lannoituskäyttötarkoituksiin. Työssä on selvitetty lainsäädännöstä ja asetuksista tulevia käsittely- ja tuotevaatimuksia 

sekä myyntiin vaikuttavia viljelijätuki-, ympäristökorvaus-, kokonaisliikevaihto-, lisäkustannus- ja kulutusrajoitteita. 

Soveltuvuutta erilaisiin maanparannus- ja lannoituskäyttötarkoituksiin on selvitetty tutustumalla 

kaasunvalmistusprosessin raaka-aineille, maanäytteille sekä mädätteestä valmistetuille orgaanisille ohrapelto- ja 

metsälannoitevalmisteille tehtyihin tutkimustuloksiin.  

 

Markkinakartoituksella selvitettiin yritysten kotisivujen kautta tällä hetkellä myytävänä olevia mädäteperäisiä 

tuotteita, niiden hinnoittelua ja myyntitapoja. Tällä pyrittiin kartoittamaan, millä tuotteilla olisi parhain 

myyntipotentiaali. Tuotteiden kysynnän määrittelemiseksi selvitettiin alueella olevaa ostopotentiaalia sekä 

analysoitiin kolmen kunnan jätehuollon käytännön toteutuksesta vastaavan jyväskyläläisen Mustankorkea Oy:n 

myydyimmät tuotteet. Alueella sijaitsevien resurssien, kuten työvoiman ja urakoitsijoiden, saatavuus selvitettiin 

toimintaedellytysten kartoittamiseksi. Markkinoinnin helpottamiseksi ja ympäristövaikutusten kartoittamiseksi työssä 

selvitettiin myös mädäteperäisen orgaanisen lannoitteiden etuja muihin lannoitteisiin nähden.  

 

Tehtyjen selvitysten perusteella voitiin todeta, että mädätejäämä soveltuu hyvin lannoitteeksi ja 

maanparannusaineeksi, sillä lopputuote sisältää syötteen alkuperäiset ravinteet, kuten fosforin, ammoniumtypen ja 

kaliumin. Kiinteä mädätejäämä soveltuu erityisen hyvin nurmikkomullaksi, sillä anaerobinen mädätys vähentää 

huomattavasti rikkaruohon leviämistä, neutralisoimalla rikkaruohon siemenet, joita on syötteessä. Erilaisista 

ravinnepitoisuuksista johtuen nestemäinen mädätejäämä soveltuu kiinteää mädätejäämää paremmin peltoviljelyyn. 

Pelletöity ja kuivattu mädätejäämä soveltuu hyvin metsien kasvulannoitukseen. Mädätteen hyödyntäminen 

metsälannoitteena vaatii kuitenkin vielä lisätutkimuksia, siihen asetettujen rajoitteiden vuoksi.  

 

Mädätteen hyödyntäminen lannoite- tai maanparannustuotteena on ympäristöteko. Mädäteperäisten lannoitteiden 

kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vastaavien mineraalilannoitteiden. Kierrättämällä 

fosfaattia orgaanisista jätevirroista voidaan ehkäistä tämän niukan luonnonvaran ehtyminen. Nurmikko- ja infra- sekä 

ympäristömullan tuottamisen ja myynnin ottaminen osaksi Kiertokaaren alueella tapahtuvaa kierrätystaloutta on 

ympäristön sekä talouden näkökulmasta järkevää. Toiminto voidaan toteuttaa omana tai ulkopuolisen toteuttamana 

toimintona ja siinä voidaan hyödyntää perustettavaa kiertotalouden testialuetta. 
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fellow 
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Valorization and commercial markets of digestate from anaerobic digestion plant 
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Abstract 

The amount of digestate coming from biogas manufacturing process will be increasing in the future as the number of 

anaerobic digestion plants is growing. Currently the digestate has been used to field fertilization in the Oulu region. 

However, people’s attitudes towards sludge based fertilization in food plant cultivation has changed and also the 

popularity of organic food is supposed to increase.  This will decrease the use of digestate based fertilizer in field 

cultivation. The object for this thesis is to find new use for digestate and at the same time to think from Kiertokaari’s 

(Oulu headquartered company, which is responsible for its thirteen member municipalities waste management and 

waste counseling) point of view what kind of commercial markets there could be for digestate based end product.  

 

The legislation and commercial restrictions as well as suitability for different kinds of soil improvement and 

fertilization use has to be taken into account when thinking of the possible use.  The treatment and product demands 

coming from legislation and acts as well as farmer allowance, environment allowance, total net revenue, extra cost 

and consumption restrictions effecting on sale has been clarified in this thesis. Suitability for the different kind of soil 

improvement and fertilization use has been examined by exploring the research results from the research made for 

anaerobic digestation processes raw material, soil samples and also barley field and forest fertilizers that has been 

made from digestate.  

 

The sales potential of the digestate based products was defined by searching companies selling these kind of 

products, and pricing and sale habits via companies homepages. This was done to figure out what kind of products 

could have the best sales potential.  The buying potential in the area was clarified and the most selling products of 

Mustankorkea Oy’s (Jyväskylä headquartered company, which is responsible for three municipalities practical waste 

management achievements) was found out to figure out actual demand of these products. Regional resources as 

workforce and contractors were sorted out to survey prerequisites for operation. To make the marketing easier and to 

chart environmental impacts also advantages of the digestate based organic fertilizers compared to the other fertilizers 

were introduced.  

 

Based on the research it could be pointed out that digestate suits well for fertilizers and for soil improvement, because 

the final product includes the inputs original nutrients as phosphorus, ammonium nitrogen and potassium. The solid 

digestate suits particularly to grass mould, because the anaerobic digestion decreases significantly weed expansion by 

neutralizing the inputs weed seeds. Liquid digestate suits better than solid digestate to field cultivation, because it has 

better nutrient consistency for that use. Pelletized and dried digestate suites well to forest fertilization. Use as forest 

fertilizer needs still more examinations, because of the restrictions that has been set up confronting the use.  

 

Using digestate as a fertilizer or soil improvement product is an environmental act. Greenhouse gas emissions are 

much smaller on digestate based fertilizers than on mineral fertilizers. By recycling phosphate from organic waste 

streams, it is possible to prevent the exhaustion of this scarce natural resource. Taking the grass, infra and ground 

composts valorization and sale as part of Kiertokaari’s areal circular economy is reasonable for both environmental 

and financial reasons. This operation can be carried out with their own or external resources and the establishing 

circular economy test area can be exploited in it.  
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Maanparannusaine     pieniravinteinen aine, jolla pyritään parantamaan maaperän     

                ominaisuuksia kasveille paremmin sopivaksi  

 

Mineraalilannoite      epäorgaanisista ainesosista valmistettu lannoitevalmiste 

 

Syöte                  prosessiin syötettävä/t lähtöaine/et 

 

Orgaaninen lannoite  eloperäinen tai luonnosta peräisin oleva lannoite 

 

Pieneliöpopulaatio     hajottajapopulaatio (esim. mikrobit), jotka syövät ja hajottavat  

                  kuolleita eliöitä, jotta niiden ravinteet palautuisivat kiertoon  

                  muiden eliöiden käytettäväksi 

 

Viipymisaika             aika, jonka aine viipyy prosessissa 

 

Viljelijätuki               rahallinen tuki, jonka viljelijä voi saada pinta-alaa, eläintä,     

               tuotettua määrää tai investointia kohden 

 

Ympäristötuki           rahallinen tuki, jonka viljelijä tai metsätilallinen voi saada  

                 vähentämällä ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja  
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1 JOHDANTO  

Valtioneuvoston asetuksen mukaan orgaanista jätettä (eloperäistä tai luonnosta peräisin 

olevaa jätettä), kuten biokaasulaitoksen mädätejäämää, ei saa sijoittaa kaatopaikalle, 

vaan sille on oltava jokin muu hyödyntämispaikka. Asetus koskee kaikkea jätettä, jonka 

orgaanisen aineksen pitoisuus on yli 10 prosenttia. (VNa 331/2013) 

EU-komission puhtaiden polttoaineiden strategian (2013) mukaan kaasun 

tankkausasemia pitäisi olla noin 150 km välein vuoteen 2020 mennessä (Envor Group 

Oy 2017). Tämä tavoite ja orgaanisen jätteen täysi kaatopaikkakielto huomioiden, 

oletettavaa on, että kehittyneiden biokaasulaitoksen määrä tulee tulevaisuudessa 

lisääntymään. Tämä kasvattaa myös syntyvän mädätejäämän määrää. Suurin osa 

Suomen tieliikenteen biokaasua tuottavista laitoksista on kaasunmyyntiyhtiö Gasum 

Oy:n omistuksessa (Envor Group Oy 2017). Oulun yksikössä Gasumilla on tekeillä 

mittava biokaasulaitoksen laajennus, jossa jätteenkäsittelykapasiteettia lisätään 19 000 

tonnista per vuosi 60 000 tonniin per vuosi. Oulussa on tällä hetkellä yksi biokaasun 

tankkausasema Gasum Oy:n läheisyydessä, jota ylläpitää Kiertokaari Oy.  (Gasum Oy 

2017) 

Biokaasulaitoksen mädätejäämä soveltuu hyvin niin lannoite- kuin 

maanparannuskäyttöön. Suljetun biokaasuprosessin ansiosta mädätejäämä on hyvin 

ravinteikasta, se sisältää syötteen alkuperäiset ravinteet, kuten fosforia, orgaanisesta 

typestä muodostuvaa ammoniumtyppeä ja kaliumia. (SYKE 2017) Fosfori on 

uusiutumaton, niukka ja maantieteellisesti epätasaisesti saatavissa oleva kasvien 

kasvulle välttämätön alkuaine. Fosforin kierrättämisen parantaminen on sen 

saatavuuden takaamisen kannalta oleellista. (Van Dijk ym. 2016, 1078) Hyödyntämällä 

mädätejäämä kasvien ravinteena vähennetään kemiallisten lannoitteiden tarvetta ja 

saavutetaan suljettu ravintokierto. Myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä pienenee. 

(SYKE 2017)  

Mädätejäämän käyttöä säädellään eri laissa ja asetuksissa. Määräykset koskevat sekä 

käsittelyä että lopputuotetta (Marttinen ym. 2013, 8). Rajoituksia asettavat myös viljely- 

ja ympäristökorvaustukien ehdot sekä kaupalliset rajoitteet ja ihmisten asenteet 

mädätejäämän käytöstä erityisesti ruuan tuotannossa.
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Märkä mädätejäämä on suosittu maanparannusaine. Hyvin pienellä käsittelyllä siitä 

saadaan aikaan mm. erilaisia multatuotteita niin yksityiseen käyttöön kuin laajempaan 

toimintaankin.  

Peltomaihin sekä nestemäistä että kiinteää mädätejäämää on käytetty jo jonkin aikaa ja 

sen käytöstä löytyy myös tutkimustuloksia. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että 

mädätejäämästä irtoaa hyvin kasvien tarvitsemia ravinteita ja ne ovat käytettävissä läpi 

kasvukauden (Marttinen ym. 2013, 64-65). 

Metsissä on selkeää lannoitustarvetta. Kansallisen metsäohjelman mukainen tavoite 

metsien ravinnetasapainon korjaamiseen tähtäävälle terveyslannoitukselle on 30 000 

hehtaaria (ha) ja kasvunlisäykseen tähtäävälle kasvatuslannoitukselle 50 000 hehtaaria. 

Toteutuneet määrät vuonna 2013 olivat 13 400 ha ja 27 600 ha. Turvemaakohteilla 

lannoitustarve on 1-2 miljoonaa hehtaaria. (Rautio ja Hökkä 2015, 2)  

Ruotsalaisen SLU:n (Sveriges lantbruksuniversitet) ja suomalaisen ammattikorkeakoulu 

Novian yhteistutkimusprojektissa biokaasulaitoksen kuivatulla ja pelletöidyllä 

mädätejäämällä havaittiin olevan suotuisa vaikutus metsän kasvuun (Sahlén ym. 2013, 

7). Projektissa valmistettua tuotetta ei ole kuitenkaan vielä yleisesti käytössä Suomessa. 

Tässä työssä tarkastellaan tarkemmin jätehuoltoalan yrityksen Kiertokaari Oy:n 

toimeksiannosta erilaisia käyttömahdollisuuksia mädätejäämälle ja kartoitetaan tällä 

hetkellä markkinoilta löytyvät tuotteet sekä niiden hintataso. Mädätejäämän lisääntyvän 

määrän vuoksi työssä pyritään myös löytämään sille uusia, taloudellisesti järkeviä 

käyttökohteita. Tämän perusteella voidaan päätellä, minkä kaltaiselle tuotteelle on 

tarvetta. Tuotteen on täytettävä myös sille asetetut toimivuusvaatimukset ja 

laatukriteerit esim. lannoitteen osalta tarvittava ravinnepitoisuus ja käyttöturvallisuus. 

Tärkeää on myös pohtia mitä tuote voi maksaa ja miten tuote toimitetaan asiakkaalle. 

Kun tuotteistamisen lähtökohdat on kunnossa, tuote voidaan tuotteistaa 

tuotteistamismallin mukaisesti. 
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2 TUOTTEISTAMISEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET 

2.1 Jäte, sivutuote ja lannoitevalmiste lain näkökulmasta 

Jätelain (646/2011) soveltamisen piiriin kuuluvat jätteet, jätehuolto, roskaantuminen 

sekä tuotteet ja toiminta, joka syntyy jätteestä. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, 

joka haltijansa toimesta poistetaan tai aiotaan poistaa käytöstä tai jonka poistamiseen 

ko. haltija on velvollinen. (Jätelaki 646/2011) 

Aine tai esine ei ole jäte vaan sivutuote, jos se syntyy tuotantoprosessissa, jonka 

ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen tai tuotteen valmistaminen ja aineen tai 

esineen a) jatkokäytöstä on varmuus b) sitä voidaan käyttää suoraan sellaisenaan tai sitä 

voidaan käyttää sen jälkeen kun sitä on muunnettu enintään tavanomaisen teollisen 

käytännön mukaisesti c) se syntyy tuotantoprosessin olennaisena osana d) se täyttää 

suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja terveydensuojelua koskevat 

vaatimukset eikä sen käyttö aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Aine 

tai esine ei ole enää jätettä, jos se on a) läpikäynyt hyödyntämistoimen, b) sillä on 

käyttötarkoitus, johon sitä käytetään yleisesti, c) sillä on markkinat tai kysyntää, d) se 

täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuotteisiin 

sovellettavien säännösten mukainen ja e) sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta 

vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Jätelaki 646/2011) 

Lannoitevalmistelaissa (539/2006) on määritelty tarkemmin, mitä tarkoitetaan 

lannoitevalmisteella, lannoitteella, maanparannusaineella ja kasvualustalla. 

Lannoitevalmisteiksi luetaan lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, 

kasvualustat, mikrobivalmisteet sekä lannoitevalmisteina sellaisenaan käytettävät 

sivutuotteet. Lannoite on aine ja valmiste, jonka tarkoituksena on edistää kasvien 

kasvua tai parantaa sadon laatua. Sen vaikutus perustuu kasvinravinteisiin tai muihin 

kasveille, ihmisille tai eläimille hyödyllisiin aineisiin. Maanparannusaineen 

tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa maan fysikaalisia ominaisuuksia tai lisätä maan 

biologista toimintaa. Kasvualustat ovat kasvien kasvatukseen tarkoitettuja kiinteitä tai 

nestemäisiä aineita, joita on käsitelty teknisesti ja joihin on voitu lisätä muita 

lannoitevalmisteita. (Lannoitevalmistelaki 539/2006) 
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2.2 Tuotteen, tarjooman, lajitelman ja tuotteistamisen määritelmät  

Tuote on tavara, palvelu tai asia, jota tarjotaan myytäväksi. Jokaisella tuotteella on tietty 

elinkaari, jonka päätyttyä tuote on korvattava ja keksittävä uudelleen. Tuotteen 

myyntihinta riippuu sen markkinoista, laadusta, markkinoista ja kohderyhmästä. (The 

Economic Times 2017) Tuote on tarkoitettu tietyn asiakasryhmän ostettavaksi ja sen 

täytyy täyttää tämän kohderyhmän odotukset, tarpeet ja mielihalut ollakseen tarpeeksi 

kiinnostava ja houkutteleva. Jotta tuotteen myynti on kannattavaa, sen on myös oltava 

kilpailijoiden tuotteita houkuttelevampi ja oikean hintainen siihen käytettyyn aikaan, 

vaivaan ja rahaan nähden. (Verkkovaria 2016) 

Tuotteet voidaan niiden tärkeyden ja tarkoituksen mukaan jakaa kulutus- ja 

tuotantohyödykkeisiin. Kulutushyödykkeet on suunnattu kuluttajille ja 

tuotantohyödykkeet yrityksille ja yhteisöille. Pitkäaikaisen asiakassuhteen takaamiseksi 

myyjän on mietittävä myös sen tarjoomaa ja lajitelmaa. Tarjooma syntyy tuote-, 

valikoima- ja lajitelmapäätöksistä. Lajitelma koostuu yrityksen markkinoimista 

tuoteryhmistä ja valikoima tuoteryhmän sisälle valituista vaihtoehdoista. Toisiaan 

täydentävät tuotteet takaavat asiakkaille parhaimman kokonaisuuden. Lajitelmaan 

kuuluu usein ydintuotetta tai palvelua tukevia lisätuotteita tai palveluita. Jokaista 

myytävää tuotetta on kuitenkin tarkasteltava myös kannattavuuden näkökulmasta. 

(Verkkovaria 2016) 

Tuotteistamisessa määritellään palvelunkattavuus, kenelle tuote on suunnattu ja mistä ja 

millä ehdoilla sitä on saatavissa. Tuotteistuksessa määritellään tuotteen markkinointi, 

toimitus-, tuotanto- ja hallintaprosessit, kuten käytettävät välineet ja menetelmät sekä 

tarvittava dokumentointi. Tuotteistuksen tuloksena tuote saa nimen ja erilaisia asiakas- 

ja tuotantolähtöisiä kuvauksia. (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 

Tuotteistamisen avulla luodut markkinoitavat kokonaisuudet koostuvat tuotteen 

ytimestä ja siihen liittyvistä avustavista osista. Myyjän saavuttama kilpailuetu on sitä 

suurempi, mitä paremmin se pystyy tällä kokonaisuudella erottumaan kilpailijoistaan. 

(Verkkovaria 2016) 
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3 BIOKAASUN JA MÄDÄTTEEN VALMISTUSPROSESSI 

3.1 Tuotantotekniikka 

Anaerobinen prosessi ei vaadi happea toimiakseen ja siinä voidaan käsitellä monenlaisia 

biohajoavia orgaanisia aineita (Litonjua ja Cvetkovski 2012, 117). Biokaasun 

tuottamiseen on useita erilaisia tekniikoita. Yksinkertaisimmillaan biokaasulaitos 

muodostuu kahdesta sisäkkäin asetetusta kaasutiiviistä astiasta. Näistä astioista alempi 

ja suurempi on avoin ylöspäin ja ylempi kooltaan pienempi astia on avoin alaspäin. 

Näiden astioiden pohjien välinen välitila täytetään esimerkiksi ruuantähteiden tai lannan 

ja veden sekoituksella. Tämän seoksen hajotessa muodostuu biokaasua. Biokaasu kertyy 

ylemmän asian alle. Vesilukkoperiaatteen mukaisesti järjestelmästä muodostuu 

kaasutiivis. Tuotettu kaasu johdetaan ulos letkulla ylemmästä astiasta. Yksinkertainen 

mädätysprosessi on esitetty kuvassa 1. Jotta prosessi toimisi kunnolla on mädätettävää 

materiaalia hienonnettava ennen sen syöttämistä prosessiin. Myös lämpötilan on oltava 

mädätysprosessille optimaalinen. (Motiva Oy 2013, 14) 

 

 

 

 
Kuva 1. Yksinkertainen mädätysprosessi (Motiva Oy 2013, 14). 
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Kehittyneemmät biokaasun valmistustekniikat ovat jatkuvatoimisia ja täyssekoittuvia 

(Motiva Oy 2013, 15). Prosessin epävakauden ja anaerobisen mädätyksen 

parantamiseksi prosessin monitorointi ja valvonta voi kuitenkin olla tarpeen (Li ym. 

2017, 1). Valmistus aloitetaan pumppaamalla orgaanista lähtöainetta jatkuvalla syötöllä 

sylinterimäiseen teräksiseen tai teräsbetoniseen sekoitussäiliöön. Orgaaniselle 

materiaalille, kuten rehulle ja lannalle sekä orgaaniselle jätteelle voi olla omat 

sekoitussäiliöt. Säiliöt on peitetty kahdella tiiviillä kalvolla, joista alemman kalvon alla 

oleva tila toimii kaasuvarastona ja ylempi kalvo sääsuojana. Puhaltamalla puhaltimella 

ilmaa kahden kalvon välissä olevaan tilaan ylempään kalvoon saadaan aikaan heikko 

ylipaine kalvon muodon säilyttämiseksi. Tämän toimenpiteen takia alemman kalvon alla 

oleva kaasumäärä saattaa vaihdella. Kaasumäärän vaihtelu vaikuttaa myös 

mädätyssäiliöiden lämpöeristykseen. Suomen oloissa säiliöiden lisäeristäminen on 

välttämätöntä. Eristyksen lisäksi sekoitussäiliöt on varustettu sekoittimilla ja 

lämminvesiputkilla. Sekoitussäiliön jälkeen sekoitettu orgaaninen materiaali ja jäte 

siirretään tarvittaessa hygienisointisäiliöön. Hygienisointi voidaan tehdä myös 

jälkikäteen. Tämän jälkeen aine siirretään pumppaamalla tai siirtoruuvien avulla 

mädätyssäiliöön. Mädätyssäiliön toiminta perustuu mesofiiliseen mädätykseen 

täyssekoituksessa. Mädätyssäiliöstä syntynyt kaasu siirretään putkia pitkin joko suoraan 

jalostuslaitokselle (loppukäyttö liikenteen polttoaineena) tai kaasukattilaan (loppukäyttö 

lämpönä) tai kaasumoottorigeneraattoriin (loppukäyttö sähkönä tai lämpönä). 

Mädätysjäännös siirretään mädätyssäiliön alaosasta katettuun varastointisäiliöön. 

(Motiva Oy 2013, 15) Prosessin suorituskyky, kuten metaanin tuotto ja kiintoaineiden 

vähentämistehokkuus riippuu ensisijaisesti jätteen biohajoavien aineiden tasosta tai 

biokemiallisesta hapenkulutuksesta (BOD) (Litonjua ja Cvetkovski 2012, 55). 

Kehittynyt mädätysprosessin on havainnollistettu kuvassa 2.  

 

Kuva 2. Kehittynyt mädätysprosessi (Motiva Oy 2013, 15). 
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Mädätys voidaan tehdä myös kuivamädätyksenä. Menetelmänä tämä on harvinainen, 

sillä sen ongelmana on ollut riittämätön sekoittuminen. Kuivamädätyksessä kiinteän 

materiaalin kuiva-ainepitoisuus on noin 30 prosenttia. Mädätys tapahtuu ilmatiiviissä 

mädätyssäiliössä. Säiliössä on nesteenkierrätys- ja lämmitysjärjestelmä. Mädätettävä 

kiinteä aine tuodaan autotallimaiseen mädätyssäiliöön esim. kuormaajan avulla. 

Mädätettävän aineen päälle suihkutetaan vettä kammion katosta sijaitsevista 

suihkusuukappaleista. Vesi ja sen liuottamat aineet valuvat syötekerrosten läpi, jonka 

jälkeen se kootaan ja pumpataan takaisin materiaalin päälle. Mädätettävän materiaalin 

on oltava koostumukseltaan sopiva yhdistelmä karkeaa ja hienojakoista, jotta 

valumavesi leviää sen pinnalle tasaisesti ja myös bakteerit saavat tarpeeksi suuren 

kiinnittymispinnan. Pidemmän hajoamisajan vuoksi kuivamädätys vaatii pidemmän 

viipymisajan kuin märkämädätys. Mädätettävä kasa saa olla maksimissaan kaksi metriä 

korkea, jotta vältytään materiaalin liialta tiivistymiseltä. Riittämättömästi mädännyt 

materiaali jatkomädätetään. Riittävän hajoamisen käynnistävän pieneliöpopulaation 

mahdollistamiseksi osa mädätysjäännöksestä kierrätetään takaisin syötteeseen. (Motiva 

Oy 2013, 17) Ennen takaisinsyöttöä säiliössä oleva kaasu on kuitenkin johdettava 

biosuodattimen läpi pois säiliöstä. Näin varmistetaan se, ettei säiliön luukun avautuessa 

synny räjähtävää suhdetta ilman kanssa (Bionova Engineering 2009, 32). Typen 

käsittelyä varten biokaasulaitoksissa on konsentrointi- ja ammoniakkistrippausyksiköt 

(Hari ja Riiko 2016, 51). Kuivamädätystapahtuma on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Kuivamädätys autotallimaisessa ilmatiiviissä mädätyssäiliössä, nesteenkierrätys 
ja lämmitysjärjestelmä (Motiva Oy 2013, 17). 
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Edellä kuvattujen lisäksi on olemassa mädätyslaitoksia, jotka ovat 

toimintaperiaatteeltaan märkä- ja kuivamädätyksen välimuotoja. Niiden toiminta 

perustuu hyvin sakean ja korkean kuiva-ainepitoisuuden omaavan massan 

pumppaamiseen ruuvipumpuilla. (Motiva Oy 2013, 17) 

3.2 Käsittelyn vaiheet 

Mädätysprosessin vaiheet ovat esikäsittely, mädätys, mädätetyn lietteen käsittely ja 

loppusijoitus (Ruuskanen 2013, 41). Käytettävä prosessi vaikuttaa taudinaiheuttajien 

tuhoutumiseen ja valmiin tuotteen käyttökelpoisuuteen kasveille. Taudinaiheuttajien 

tuhoutumiseen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttavat mm. käsittelylämpötila ja -aika, 

raaka-aineen sekoittuminen eri vaiheissa, tasalaatuisuus sekä ravinteiden 

käyttökelpoisuus (Marttinen ym. 2013, 12). Lämmityksen 70 celsiusasteessa yhden 

tunnin ajan on todettu eri tutkimuksissa olevan riittävä lämpötila ja aika ulosteperäisten 

streptokokkien tuhoutumiselle, jotka ovat indikaattoreita esim. salmonellalle ja 

listerialle (Schnürer ja Schnürer 2006, 1205). 

Esikäsittelyssä käsiteltävästä raaka-aineesta poistetaan inertit ainekset, kuten roskat ja 

kivet sekä säädetään palakoko optimaaliseksi ja sekoitetaan syötettä. Nämä toimenpiteet 

vaikuttavat lopputuotteen laatuun lannoitevalmisteena (Marttinen ym. 2013, 40). 

Esikäsittelyyn vaikuttaa myös käsiteltävä jätetyyppi sekä se noudatetaanko käsittelyssä 

sivutuoteasetuksen vai kansallisen hyväksynnän mukaista menettelyä. 

Esikäsittelyvaiheen käsittelylämpötila (55-70 celsiusta), viipymäaika, syötteen palakoko 

ja panosten syöttöväli säädetään tämän mukaan. Puhdistamolietteen 

esikäsittelymenetelmänä käytetään sakeutusta. Sakeutuksella saadaan 

kiintoainepitoisuus nousemaan 2-3 kertaiseksi. Sakeutus voidaan toteuttaa 

gravitaatiosakeutuksella, flotaatiosakeutuksella tai mekaanisella tiivistyksellä. Muiden 

jätteiden sakeutuksen tarve riippuu niiden kuiva-ainepitoisuuksista ja osuudesta 

syötteessä. (Ruuskanen 2013, 41) 

Raaka-aineen hygienisointi voidaan toteuttaa joko ennen biokaasureaktoria tai sen 

jälkeen (Marttinen ym. 2013, 12). Hygienisoinnin tarkoituksena on taudinaiheuttajien 

tuhoaminen tai vähentäminen ja se voidaan toteuttaa kuumentamalla tai biologisella tai 



 

19 

 

kemiallisella käsittelyllä (Virkkunen 2014, 5). Biokaasureaktori, jossa mädätys 

toteutetaan, on joko betoninen tai teräksinen pystysäiliö. Mädätys on käytettävästä 

lämpötilasta riippuen joko mesofiilinen (30-40 celsiusastetta) tai termofiilinen (50-60 

celsiusastetta) prosessi (Ruuskanen 2013, 41). Mädätys on biologinen prosessi, joka 

voidaan jakaa edelleen kolmeen eri vaiheeseen: hydrolyysiin, hapon- ja 

metaaninmuodostukseen. Hydrolyysin tarkoituksena on hajottaa lietteen orgaaninen 

aine ja solumassa yksinkertaisimmiksi liuenneiksi aineiksi. Haponmuodostuksessa 

välituotteina syntyy vetyä, asetaattia (etikkahappoa) ja hiilidioksidia. Viimeisessä 

vaiheessa mikrobit tuottavat näistä ainesosista metaania (Ruuskanen 2013, 42).  

Jälkikäsittelyn ensimmäinen vaihe on vedenerotus, jossa käsittelyjäännös erotellaan 

nestejakeeseen ja kuivajakeeseen. Syntynyttä nestejaetta on mahdollista jatkojalostaa tai 

se voidaan johtaa esikäsittelyn kautta jätevedenpuhdistamolle. Syntynyttä kuivajaetta 

voidaan käyttää sellaisenaan lannoitevalmisteeksi tai se voidaan jatkojalostaa 

kuivarakeeksi termisessä kuivausprosessissa (Marttinen ym. 2013, 12). Prosessissa 

syntyvän biokaasun sisältämää rikkivetyä voidaan poistaa tarvittaessa biokemiallisella 

pesulla. Rikinpoistovedet voidaan ohjata takaisin prosessiin (Luste ym. 2012, 7). 

Lietteen esikäsittelyn ja käsittelyjäännöksen kuivauksen yhteydessä syntyvää 

rejektivettä voidaan käyttää joko sellaisenaan (maatilalaitoksen rejektiovedet) tai sitä 

voidaan jatkokäsitellä lannoitetuotteeksi. Jos rejektiovesiä ei hyödynnetä edellä 

mainitusti, tulee ne käsitellä jätevetenä lainsäädännön mukaisesti. (Luste ym. 2012, 6) 

Mädätysjäännöksen varastointi katetussa säiliössä parantaa biokaasun tuotantoa ja 

minimoi metaanipäästöt ilmaan. Mädätysjäännössäiliö toimii samalla 

jälkimädätyssäiliönä. (Motiva Oy 2013, 15) 

3.3 Gasum Oy:n uuden biokaasulaitoksen tuotantotekniikka ja 

käsittelyn vaiheet Oulun Ruskossa 

Vuonna 2015 käyttöönotettu Gasum Oy:n biokaasulaitos Oulun Ruskossa laajenee 

vuonna 2017 ja sen kokonaiskapasiteetti tulee laajennuksen myötä kasvamaan 19 000 

tonnista per vuosi 60 000 tonniin per vuosi (Gasum Oy 2017). Uudistuksen myötä 
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elintarviketeollisuudesta peräisin olevien rasvakaivolietteiden, -jätteiden ja 

jätevedenpuhdistamolta peräisin olevan jätevesilietteiden määrä tulee lisääntymään 

vuositasolla noin 7 000 tonnista noin 35 000 tonniin sekä erilliskerättävän biojätteen ja 

kaupoista tai meijereistä peräisin olevan nestemäisen biojakeen määrä 12 000 tonnista 

25 000 tonniin. Lisäksi prosessiin syötetään verkosto- ja prosessivettä sekä lietteen 

kuivauksesta muodostuvaa polymeeriliuosta. (Watrec Oy 2016, 25, 35)   

Tuotantolaitoksen pääprosessit ovat: materiaalin vastaanotto, esikäsittely ja päästöjen 

hallinta, hydrolyysi, hygienisointi, biologinen käsittely, vedenerotus sekä 

lopputuotteiden jalostus. Laitoksessa käytetään mesofiilista mädätystekniikkaa, jonka 

ydinprosessi on biologinen, anaerobinen käsittely, jossa orgaanista ainesta työstetään 

täyssekoitteisessa ja suljetussa bioreaktorissa, hapettomissa olosuhteissa. Tämä 

mädätysprosessi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: hydrolyysiin, happokäymiseen ja 

etikkahapon muodostumiseen (asetogeneesi). Hydrolyysivaiheessa syötteen sisältämät 

hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat pilkkoutuvat edelleen sokeriksi, aminohapoiksi ja 

rasvahapoiksi. Happokäymisessä asetogeeniset bakteerit tuottavat näistä asetaatteja, 

hiilidioksidia ja vetykaasua. Viimeisessä vaiheessa metanogeeniset bakteerit tuottavat 

edellä mainituista ainesosista metaania. Hallitun mikrobiologisen toiminnan tuloksena 

syntyy biokaasua ja lannoitejaetta. Biokaasusta noin 60-70% on metaania ja 30-40% 

hiilidioksidia. Biokaasun energiasisältö on noin 6-7 kWh/m
3
. Orgaanisen aineksen 

pitoisuudesta ja koostumuksesta riippuen, yhdestä kuutiosta käsiteltävää materiaalia 

voidaan muodostaa metaania 15-200 m
3
, joka vastaa energiasisällöltään 15-200 litraa 

kevyttä polttoöljyä. (Watrec Oy 2016, 18)  

Kuivaa mädätejäämää syntyy noin 20 000 tonnia vuodessa (J.Salmela, henkilökohtainen 

tiedonanto 15.9.2017). Mädätejäännöksen tämän hetkinen pääasiallinen hyödyntäminen 

on ollut sen levittäminen pelloille Lietolaisen lannoitteita ja typpiyhdisteitä valmistavan 

Soilfood Oy:n toimesta (Gasum Oy 2017). Mädätejäämä välivarastoidaan 

biokaasulaitoksen välittömässä läheisyydessä (kuivajäämä kentällä ja nestemäinen 

umpinaisessa säiliöaltaassa) tai se toimitetaan suoraan jatkojalostajalle tai 

loppukäyttäjälle (Watrec Oy 2016, 28-29). Pelloille sijoitettavan lopputuotteen on 

oltava asianmukaisesti käsiteltyä, jotta se on hygienisesti turvallista. Lopputuotteiden 

ravinteiden määrät on myös oltava itävyyden ja kasvien kasvun kannalta optimaaliset. 
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Erityisesti tieto typen pitoisuudesta ja sen jakautumisesta epäorgaaniseen (ammonium ja 

nitraatti) sekä orgaaniseen typpeen on viljelijälle tärkeää (Marttinen ym. 2013, 64).  

Peltolannoittaminen on kuitenkin vähenemään päin, sillä osa viljanostajista ei enää salli 

lannoitusta lieteperäisellä lannoitteella (Niittymaa 2017a). Lisäksi puhdistamolietettä 

sisältävistä mädäteperäisistä lannoitteista on löytynyt mikromuoveja ja haitta-aineita, 

joiden vaikutuksista ei ole tietoa. Tämä on johtanut siihen, että Sveitsissä on kielletty 

kokonaan jätevesien käyttö peltojen lannoittamiseen. (Niittymaa 2017b) Gasum Oy on 

aloittanut kiinteän mädätejäännöksen tuotteistamisen multatuotteeksi ja 

yhteistyöneuvottelut potentiaalisen yhteistyökumppanin kanssa. Tuotteistamiseen on 

liittynyt lingotun kiinteän mädätteen jälkikypsytyksen ja aumakompostoinnin testausta 

Gasumin piha-alueella. Tämän jälkeiset ravinteiden lisäys, kääntely ja seulonta olisivat 

seuraavat toimenpiteet, jotka on kuitenkin ajateltu yhteistyökumppanin vastuiksi. 

(A.Suomilammi, henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2017) 

Gasum Oy on mukana myös Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätys -ohjelmassa 

(RAKI) KiertoTyppi -hankkeessa. Kyseisessä hankkeessa etsitään tekniikkaa 

biokaasulaitosten jätevesien sisältämän typen kustannustehokkaaksi talteen ottamiseksi. 

Pyrkimyksenä on valmistaa siitä kierrätystyppituote, jota voidaan käyttää teollisuudessa 

esim. savukaasujen pesussa tai kasvien ravinteena maataloudessa. Typen 

strippauslaitteisto on hankkeessa käytössä Gasum Oy:n Turun biokaasulaitoksella, 

jonka pääasiallinen raaka-aine on jätevesiliete. Strippaustekniikalla valmistetun 

typpiveden typpipitoisuus on 25-28 kg per kuutiometri. Jätevesi, joka on peräisin 

puhdistamolietteestä, on saatu tiivistettyä typpipitoisuudeltaan seitsemän kertaa 

väkevämmäksi kierrätysravinnetuotteeksi. (Gasum Oy 2016) 

Mikäli nestemäistä jäämää ja rejektivettä ei saada muutoin hyödynnettyä, on se 

puhdistettava valtioneuvoston päätöksen yleisestä viemäristä ja eräiltä 

teollisuudenaloilta vesiin johdettavien jätevesien sekä teollisuudesta yleiseen viemäriin 

johdettavien jätevesien käsittelyn mukaisesti. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoista 

kertyvää lietettä ei saa päästää vesistöihin. Viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien 

on täytettävä taulukossa 1 esitetyt vähimmäisvaatimukset. (Valtioneuvoston päätös 

365/1994) 
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Taulukko 1. Vaatimukset viemäriin johdettaville teollisuuden jätevesille  

(Valtioneuvoston päätös 365/1994). 

 

Muuttuja 
Maksimi-

pitoisuus 

Poistoteho 

vähintään 

(%)  

Määritysmenetelmä
1
) 

Biokemiallinen 

hapen kulutus 

(BOD7 20°C:ssa) 

ilman 

nitrifiointia 
2
) 

30 mg/l O2 70 

Homogenoitu, 

suodattamaton, 

selkeyttämätön näyte. 

Liuenneen hapen 

määritys ennen ja 

jälkeen 7 vuorokauden 

inkubointia 20°C ± 

1°C:ssa pimeässä. 

Nitrifikaation 

estoaineen lisäys. 

Kemiallinen 

hapen kulutus 

125 mg/l 

O2 
75 

Homogenoitu, 

suodattamaton, 

selkeyttämätön näyte. 

Kaliumdikromaatti. 

Kiintoaine 35 mg/l 90 

Edustavan näytteen 

suodatus 0,45 μm:n 

suodatinkalvolla. 

Kuivaus 105°C:ssa ja 

punnitus. 

Taulukon selvennykset: 
1
 Määritysmenetelmä voidaan korvata toisella menetelmällä, mikäli sen ja tässä mainitun menetelmän 

antamien tulosten suhde voidaan määrittää.  
2
 BOD7:n määritys voidaan korvata orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) tai hapentarpeen 

kokonaismäärän määrityksellä, mikäli BOD7 :n ja korvaavan suureen välinen suhde voidaan määrittää. 

 

 

Homogenisoidussa, suodattamattomassa ja selkeyttämättömässä näytteessä 

biokemiallisen hapenkulutuksen pitoisuus saa olla enintään 30 mg/l ja kemiallisen 

hapen kulutuksen 125 mg/l. Kiintoaineesta suurin osa eli 90 % on poistettava ennen 

kuin jätevesi johdetaan viemäriin. 
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4 RAJOITTEET MÄDÄTTEEN KÄYTÖLLE 

Erilaiset lait ja asetukset asettavat rajoitteita mädätteen käytölle. Rajoitteet koskevat 

sallittuja ravinteiden raja-arvoja, käsittelyä sekä käytöstä aiheutuvia vaikutuksia. 

Maanparannusaineen tai lannoitteen käytöstä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa 

ympäristölle tai ihmisille. Maanparannusaineiden ravinnepitoisuudet ovat huomattavasti 

pienemmät kuin lannoitteiden. 

4.1 Lainsäädäntö  

Lainsäädännöllisiä rajoitteita maanparannusaineiden ja lannoitteiden käytölle tulee sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta että kansallisista maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksista. Lannoitteiden osalta lainsäädäntö on huomattavasti 

tiukempaa kuin maanparannusaineille mm. ravinteiden määrien ja tyyppien sekä 

pakkausmerkintöjen osalta. 

Biokaasulaitoksien on noudatettava sekä käsittelyvaatimuksia että tuotevaatimuksia 

koskevaa lainsäädäntöä. Käsittelyvaatimukset määräytyvät käytettävän raaka-aineen 

mukaan joko kansallisiin tai sivutuoteasetuksen mukaisiin vaatimuksiin. (Marttinen ym. 

2013, 8) 

Kotitalouksien erilliskerättävää biojätettä koskee EY:n asetus 1069/2009 ja EU:n asetus 

142/2011. Asetuksen mukaan erilliskerättävä biojäte on hygienisoitava 70 

celsiusasteessa yhden tunnin ajan biokaasuprosessissa tai vaihtoehtoisesti jos 

hygienisointia ei tehdä, se on käsiteltävä kansallisesti hyväksytyssä termofiilisessä 

prosessissa. Kansallisen käsittelyvaatimuksen ehtona on, että syntynyttä 

lannoitevalmistetta voidaan käyttää vain Suomessa. (Marttinen ym. 2013, 9) 

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) koskee muuksi kuin ihmisravinnoksi 

tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita. Jollei ko. laissa 

toisin mainita jätteenpoistolaitoksissa hävitettävien ja kaatopaikalle sijoitettavien 

sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kuljetuksessa noudatetaan jätelain 

(646/2011) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) säädöksiä. Lain 517/2015 19§:n 
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mukaan biokaasulaitos saa käyttää raaka-aineena luokkaan 3 kuuluvaa (maitoalan 

laitoksesta, vähittäiskaupasta tai käsittelylaitokselta peräisin olevaa (Evira 2015)) 

maitoa, maitopohjaisia tuotteita, maidosta johdettuja tuotteita ternimaitoa ja 

ternimaitotuotteita ilman pastörointi- tai hygienisointikäsittelyä sekä edellä mainittuja 

tuotteita, jotka kuuluvat luokkaan 2 (mm. antibioottijäämiä sisältävä maito (Evira 

2015)) käsittelemättöminä biokaasuksi muunnettaviksi. Pastörointi- ja 

hygienisointiyksikköä ei tarvitse olla myös, jos biokaasulaitos muuntaa ainoastaan 

täytäntöönpanoasetuksen (142/2011) liitteessä V olevan I luvun 1 jakson 2 kohdan a-f 

alakohdassa (liite 1) tarkoitettuja sivutuotteita. Kompostointilaitos saa käyttää muuta 

kuin täytäntöönpanoasetuksen liitteessä V olevan 1 luvun 2 jakson 1 (liite 1) kohdassa 

edellytettyä kompostointimenetelmää mainitun jakson 2 kohdassa (liite 1) säädettyjen 

vaatimusten mukaisesti (Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015). 

Eläimistä saatavia lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita koskevia vaatimuksia 

säätelee myös eläintautilaki (441/2013). (Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta 

520/2015) 

Jäteveden puhdistamolietettä koskee lannoitevalmistelainsäädäntö, lannoitevalmistelaki 

539/2006 ja MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/11. Käsittelyvaatimuksena on 

meso- tai termofiilinen biokaasuprosessi. (Marttinen ym. 2013, 9) 

Sekä jäteveden puhdistamolietteestä että biojätteestä valmistettavan lopputuotteen on 

täytettävä lainsäädännön hygieniavaatimukset. (Marttinen ym. 2013, 9) 

4.1.1 Maanparannusaineet 

Mädätysjäännöksen käyttörajoitukset on esitetty maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksissa 24/11, 12/12 ja 7/13. Eläinperäinen aines on käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 

1069/2009 vaatimusten mukaisesti hyväksytyssä käsittelylaitoksessa. Käyttörajoitukset 

komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 mukaisesti (Elintarviketurvallisuusvirasto 

2016). Maanparannusaineiden käyttöä säätelee myös lannoitevalmistelaki (539/2006).  

Teollisuuden tai käsittelylaitoksen sivutuotteena suoraan syntyvästä 

maanparannusaineesta on oltava todennettavissa sen parantava vaikutus maan 
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fysikaalisiin, kemiallisiin tai biologisiin ominaisuuksiin. Maanparannusaineet saavat 

sisältää merkittävissä määrin pääravinteita (typpeä, fosforia ja kaliumia) sekä 

sivuravinteita. Näiden pitoisuus on ilmoitettava, mikäli niiden osuus ylittää 1 000 mg/kg 

kuiva-ainetta. Vesiliukoisen typen ja fosforin määrät ilmoitetaan aina. Sivutuotteen 

käytöstä ei saa kuitenkaan aiheutua haju- tai muuta ympäristöhaittaa. Mahdollinen 

tautiriski on huomioitava käyttöohjeessa käyttörajoituksena. Sellaisenaan käytettävät 

sivutuoteperäiset maanparannusaineet soveltuvat pelto- ja puutarhakäyttöön, 

energiakasvien viljelyyn sekä maisemoinnissa eroosion estoon. (Maa- ja 

metsätalousministeriö asetus nro 21/15) 

Hygienisoidulle mädätysjäännökselle, joka on syntynyt mesofiilisen tai termofiilisen 

biokaasuprosessin sivutuotteena, joka käytetään joko sellaisenaan tai mekaanisesti 

kuivattuna, ei ole määritelty ravinteiden ja muiden ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuuksia. Maanparannusaineista on oltava tuoteseloste, jossa on 

ilmoitettu seuraavat tiedot: kokonaistyppi (N) vesiliukoinen typpi, kokonaisfosfori (P), 

vesiliukoinen fosfori, kokonaiskalium (K), pH, johtokyky, kosteus, orgaaninen aines, 

haitallisten metallien pitoisuudet ja raaka-aineet. (Elintarviketurvallisuusvirasto 2016) 

Lannoitetun ja/tai kalkitun irtomultana myytävän turvetta ja kivennäismaita sisältävän 

kasvualustan johtokyvyn sallittu enimmäispitoisuus on 50 mS/m. Mullasta on oltava 

tuoteseloste, jossa on ilmoitettu pH, johtokyky, vesiliukoinen typpi (N), liukoinen 

fosfori (P), liukoinen kalium (K), kosteus, orgaaninen aines ja karkeusaste. 

(Elintarviketurvallisuusvirasto 2016) 

Maanparannusaine on lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan lannoitevalmiste kuten 

myös lannoitekin. Alla olevassa kappaleessa kuvatut lannoitevalmistelain 

lannoitevalmistetta koskevat velvoitteet koskevat myös maanparannusaineita. 

4.1.2 Lannoitteet 

Eläinperäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden tai niissä käytettyjen eläinperäisten 

raaka-aineiden valmistukselle sekä niitä valmistaville laitoksille on annettu tarkat 

määräykset Euroopan parlamentissa ja neuvoston asetuksissa (asetukset (EY) N:o 

1609/2009 ja (EY) N:o 1774/2002). Viimeksi mainitussa asetuksessa on määritelty 
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eläimistä saatavien sivutuotteiden luokittelu, joka on esitetty tämän työn liitteenä. 

Sivutuoteasetuksen mukaisesta hyväksytystä käsittelylaitoksesta tulevaa luokan kaksi 

lihaluujauhoa ja luokan kolme käsiteltyä eläinvalkuaista voidaan käyttää mekaanisissa 

seoksissa. Luokan kaksi lihaluujauho ja luokan kolme käsitelty eläinvalkuainen ovat 

sioista ja siipikarjasta peräisin olevia sivutuotteita. Eläinperäiseen lannoiteseokseen on 

sekoitettava kuusi prosenttia käsiteltyä siipikarjan tai turkiseläinten lantaa, jolla estetään 

sen jatkokäyttö eläinten ruokinnassa. Jos lannoitteen valmistukseen on käytetty elävää 

muuntogeenistä ainetta, se on inaktivoitava kuumentamalla tai muulla asianmukaisella 

tavalla. ((EY) N:o 1774/2002) 

Lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavilta, 

niiden raaka-aineita valmistavilta, niitä käsitteleviltä tai varastoivilta toimijoilta 

edellytetään Elintarviketurvallisuusviraston hyväksyntää. Myös valmistuslaitos on 

hyväksyttävä elintarviketurvallisuusvirastossa, jos ko. laitos täyttää 

sivutuoteasetuksessa, lannoitevalmistelaissa ja sen nojalla asetetuissa säännöksissä 

asetetut vaatimukset. Lannoiteasetus ((EY) N:o 2003/2003), sivutuotelaki ja 

lannoitevalmistelaki taas edellyttävät lannoitevalmistevalvontaa ja omavalvontaa 

hyväksytyssä laboratoriossa (HE 235/2014).  

Lannoitevalmisteilla on myös omat pakkaus- ja tuoteasiakirjavaatimukset. 

Lannoitevalmisteissa on oltava tuoteseloste, jossa on tiedot lannoitevalmisteen tyyppi- 

ja kauppanimestä, ominaisuuksista, käytöstä, koostumuksesta, valmistajasta ja 

maahantuojasta. Tuoteselosteen on oltava kiinni pakkauksessa tai se tulee liittää 

lannoitevalmisteen mukana annettaviin asiakirjoihin (Lannoitevalmistelaki 539/2006). 

Orgaanisista eläinperäisistä lannoitteista on tuoteselosteessa ilmoitettava seuraavat 

tiedot: typpi (N), vesiliukoinen typpi, fosfori (P), vesiliukoinen fosfori, kalium (K), 

kosteus ja orgaaninen aines (Elintarviketurvallisuusvirasto 2016). 

Orgaaniselle eläinperäisille lannoitteille on asetettu seuraavat vähimmäispitoisuudet 

ravinteiden vähimmäispitoisuuksien suhteen: 5 % (N+P+K) tai 4 % (N+P, N+K tai 

P+K) ja 3 % (N, P tai K-lannoite) (Elintarviketurvallisuusvirasto 2016). 

Lannoitevalmistusasetuksen (24/11) mukaan lannoitteiden haitallisten metallien 

enimmäispitoisuudet on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Lannoitteiden haitallisten metallien enimmäispitoisuudet 

(Lannoitevalmistusasetus 24/11) 

Alkuaine 

Lannoitteiden 

enimmäispitoisuus 

(mg kg-1 k-a) 

Metsätalouden tuhkalannoitteiden 

enimmäispitoisuus (mg kg-1 k-a) 

Arseeni (As) 25 40 

Elohopea (Hg) 1 1 

Kadium (Cd) 1,5/2,5 25 

Kromi (Cr) 300 300 

Kupari (Cu) 600 700 

Lyijy (Pb) 100 150 

Nikkeli (Ni) 100 150 

Sinkki (Zn) 1500 4500 

 

Uusimman maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteista annetun maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen muuttamista koskevan asetuksen (asetus nro 5/16) 

mukaan lannoitevalmisteiden analysoidun vesi- tai ammoniumsitraattiliukoisen fosforin 

määrä saa olla korkeintaan 325 kg/ha maatalouskäytössä sekä 560 kg/ha 

puutarhatalouskäytössä enintään viiden vuoden käyttöjaksona annettuna.  

4.2 Muut rajoitteet ja laatuvaatimukset 

Puhdistamolietteen hyötykäyttöön sovelletaan ympäristönsuojelulakia (86/2000) ja 

ympäristönsuojeluasetusta (169/2000). Ympäristönsuojelulakia on noudatettava 

toiminnassa, joka saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja/tai jossa hyödynnetään 

tai käsitellään jätettä. Ympäristölain mukaan maaperään ei saa päästää jätettä, joka voi 

aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle haitallista tai vaarallista maaperän huononemista 

tai viihtyvyyden vähenemistä. Toimenpiteistä ei saa aiheutua pohjaveden vaaralliseksi 

muuttumista tai laadun oleellista huonontumista. Ympäristönsuojeluasetuksessa 

todetaan, että vaarattomaksi käsitellyn jätevesi- ja sakokaivolietteen hyödyntäminen 

maanparannusaineena tai lannoitteena ei ole ympäristöluvanvaraista toimintaa. Lisäksi 

sekä terveydensuojelulaissa (763/1994) että jätelaissa (1072/1993) on mainittu, että 
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jätteen hyödyntämisestä ei saa aiheutua terveyshaittaa. (Varsinais-Suomen kestävän 

kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus 2017) 

Viljelijätukien ehdoissa on asetettu täydentäviä ehtoja puhdistamolietteen käytölle. 

Nämä ehdot liittyvät hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksiin sekä lakisääteisiin 

hoitovaatimuksiin. Mm. nitraatille on asetettu levitysaika- ja enimmäismääräehtoja. 

Ympäristötuen ehdoissa puhdistamolietteen käytölle on asetettu ehdoiksi, että syötävien 

kasvien kasvatusta voi tehdä vasta viiden vuoden jälkeen levityksestä, lietettä ei saa 

käyttää luomuviljelyssä ja sitä voi levittää nurmelle vain perustamisvaiheessa. 

(Virkkunen 2014, 21)  

Ympäristökorvausjärjestelmä on yleisesti käytetty viljelyn tukimuoto Suomessa. 

Korvausehdoissa on rajattu tarkkaan typen ja fosforin käytön suuruus kasvilajeittain 

sekä fosforin osalta myös maan multavuus eli orgaanisen aineksen osuus. 

Laboratoriotutkimuksissa määriteltävä viljavuusluokka vaikuttaa myös sallittuun 

fosforin määrään lannoitteessa. Mikäli sato on perustasoa korkeampi, on lannoituksen 

typen määrää mahdollista lisätä Mavin (Maaseutuvirasto) (Ympäristökorvauksen 

Sitoumusehdot 2015) taulukon (liite 2) mukaisesti. (Hari ja Riiko 2016, 50) 

Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) mukaan 

hankintayksikkö, joka kuuluu lain piiriin saa harjoittaa enintään viidellä prosentilla ja 

enintään 500 000 euron osuudella liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden 

hankintayksikköjen kanssa, joiden määräysvallassa se on. Edellä mainittua 

prosenttiosuutta määriteltäessä on käytettävä perusteena sopimuksen tekemistä 

edeltävien kolmen vuoden keskimääräistä kokonaisliikevaihtoa tai muuta vastaavaa 

toimintaan perustuvaa määrää. 500 000 euron rajoitusta ei sovelleta ja prosenttiosuus 

nousee 10 prosenttiin (ei sovelleta keskimäärin alle 100 000 euron ulkopuoliseen 

liiketoimintaan), mikäli vastaavaa markkinaehtoista liiketoimintaa ei ole. (Laki 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) Siirtymäsäädöksen 

mukaan toiminnan rajoitus on vuonna 2017 15%, vuonna 2018 10% ja vuodesta 2019 

alusta alkaen 5% ja 500 000 euroa (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2017). 



 

29 

 

4.3 Kustannustekijät 

Logistiikkakustannukset mukaan lukien levityskustannukset, mädätettävän materiaalin 

saatavuus, syötemateriaalin aiheuttamat kustannukset ja lopputuotteen markkinat 

vaikuttavat siihen, miten mädätejäämä on taloudellisesti kannattavaa hyödyntää. 

Kustannuksia laskettaessa on huomioitava myös sekä valmistajan että loppukäyttäjän 

mahdollisesti saamat tuet. (Luste ym. 2012, 17, 21)  

Kuljetuskustannuksiin vaikuttavat kuljetusetäisyyksien lisäksi mädätteen käsittelyntaso. 

Nestemäisen mädätteen osalta tutkimus on osoittanut, että nestemäisen mädätteen 

sellaisenaan kuljettaminen tai strippausjäännöksen kuljettaminen kuluttivat enemmän 

energiaa kuin haihduttamiskäsittelyn kautta saatu konsentraatin kuljettaminen tai 

ammoniumsulfaatin ja retentaatin/konsentraatin kuljettaminen. (Tampio ym. 2016, 22, 

28-29) 

Kustannuksia arvioitaessa on myös huomioitava tällä hetkellä olemassa oleva laitekanta, 

liiketoimintaan käytettävissä oleva tila, muut tarvittavat hankinnat sekä mahdollinen 

työvoiman tarve. Edellä mainittujen resurssien hankintojen kustannus vaikuttaa 

oleellisesti hinnoitteluun ja sitä kautta myös toiminnan kannattavuuteen (Tenhunen 

2013). 

4.4 Terveysvaikutukset 

Ihmisten mielipiteet ja oletukset vaikuttavat suuresti yhdyskuntalieteperäisellä 

orgaanisella lannoitteilla lannoitetun ruuan kysyntään. Esimerkiksi Ruotsissa 

luomutuotteiden kysyntä, johon tämän kaltaista lannoitetta ei voi käyttää, on viime 

vuosina kasvanut valtavasti (Lehtonen 2016). Luomutuotteiden suosion kasvua 

selittänee lisääntynyt kiinnostus terveellisyyteen, ruuan makuun sekä ympäristön ja 

eläinten hyvinvointiin. Luomumerkki takaa sen, ettei tuotteen tuotannossa ole käytetty 

kemiallisia myrkkyjä, lisäaineita, antibiootteja tai hormoneja (S-kanava 2015).  

Biokaasulaitosten hygienisoituja lannoitevalmisteita voi käyttää luomutuotantoon silloin 

kun ne sisältävät vain elintarviketeollisuuden jätteitä (lukuun ottamatta 
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rasvaerotuskaivon lietettä) ja/tai kotitalouden, kaupan ja ravintoloiden biojätteitä. 

Yhdyskuntalieteperäiset lannoitteet eivät kelpaa luomutuotantoon. (MTK 2015) 

Tutkija Johanna Muurinen on tutkinut antibioottien vaikutusta mikrobiologian alan 

väitöskirjaansa. Tutkimuksen mukaan maaperässä itsessään on vastustuskykyä 

antibioteille. Tämä on luonnollista, sillä antibioottien tuottajabakteerit ovat lähtöisin 

maaperästä ja näin maaperän bakteereista on löydyttävä vasta-aineita eli 

resistenssigeenejä sen itse tuottamalle aineelle. Näitä resistenssigeenejä tulisi varoa 

rikastamasta enempää. Tällaisen vaikutuksen saavat aikaiseksi antibiotin lisäksi myös 

desinfektioaineet sekä tietyt metallit, kuten sinkki ja kupari. Orgaanisten lannoitteiden 

vaikutusta maaperän bakteerien resistenssigeeneihin  tulisikin tutkia tarkoin ennen 

käytön aloittamista. (Reku 2017) Laajamittaiset tutkimukset, yhdistettynä tarkkoihin 

ympäristömalleihin ovat avainasemassa, kun ennakoidaan antibioottien ja niiden 

muunnostuotteiden kohtalokkuutta, kulkeutumista ja riskejä ympäristölle. Näin saatavat 

tiedot ovat tärkeitä, jotta voitaisiin kehittää lieventämisstrategia antibioottiresistenssin 

kehittymiselle, lisääntymiselle ja leviämiselle agroekosysteemissä. Haasteita tietojen 

keräämiselle aiheuttaa se, että tieto antibioottisekoitteiden synergisistä ja 

antagonistisista vaikutuksista on puutteellista sekä se, että mitatut ja ennustetut 

ympäristön pitoisuudet eroavat merkittävästi toisistaan. (Aga ym. 2016) 

Anaerobisen mädätyksen syötteen eläimistä ja ihmisestä peräisin olevat jätteet voivat 

sisältää erilaisia patogeenisia bakteereja esim. salmonellaa ja muita mikro-organismeja. 

Patogeenisien bakteerien vähentämiseksi jätteen käsittely oikeassa lämpötilassa oikealla 

viiveellä on tärkeää. Mädätys tarvitsee korkeissa lämpötiloissa vähemmän aikaa 

bakteerien inaktivointiin ja tämä aiheuttaa sen, että bakteerit kuolevat paljon 

nopeammin termofiilisessä kuin mesofilisessä mädätyksessä. Monia bakteereja on 

vaikeaa tai aikaa vievää havaita, koska ne ovat läsnä matalissa konsentraatioissa. 

Biojätteen hygienisen käsittelyn osoittamiseksi ja ulosteperäisten bakteerien 

havaitsemiseksi voidaan käyttää indikaattoribakteereja. (Sahlström 2003, 161, 165) 
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5 ORGAANISIIN LANNOITEVALMISTEISIIN 

LIITTYVÄT TUTKIMUKSET 

Orgaanisista lannoitevalmisteista on olemassa valmiita tutkimustuloksia. Tehdyt 

tutkimukset keskittyvät fosforin ja typen käyttökelpoisuuteen viljelykasveihin sekä 

niiden vaikutusta kasvien kasvun edistymiseen. (Salo ym. 2012, 40) Suomessa on tehty 

kuivatulla ja pelletöidyllä mädäteperäisellä lannoitteella myös metsälannoituskokeita. 

5.1 Orgaanisten lannoitevalmisteiden tutkimismenetelmät ja tulosten 

analysointi 

Fosforin käyttökelpoisuuden arvioinnissa käytetään Hedleyn fraktiointia 

(fosforipitoisten näytteiden jakamiseen perustuva menetelmä). Tämä menetelmä antaa 

useasta lannoitevalmisteesta hyvän kuvan fosforin käyttökelpoisuudesta. Se fosforin 

osa, joka fraktioinnissa uuttuu veteen ja natriumbikarbonaattiin on kasville 

käyttökelpoista. Lannoitevalmisteesta mitataan myös pH arvot. Emäksistä havaittua 

lannoitevalmistetta muhitetaan vielä happaman maan kanssa ja seurataan sen 

fosforipitoisuuksien muutosta tämän jälkeen. (Salo ym. 2012, 40) 

Epäorgaanisen typen määritys on helpompaa ja selkeämpää kuin orgaanisen typen, 

koska orgaanisen typen vapautuminen riippuu maassa vallitsevista olosuhteista. 

Liukoisen orgaanisen typen määrä voidaan selvittää lannoitevalmisteesta uuttamalla ja 

tämän jälkeen suodattamalla siitä eri kokoluokkaa olevat yhdisteet. Määrittelemällä 

orgaanisen typen osuus suhteessa epäorgaaniseen typpeen saadaan lisätietoa typen 

käyttökelpoisuudesta. Jotta typen käyttökelpoisuudesta saataisiin tarpeeksi tarkkaa 

tietoa, tarvitaan myös typen mineralisaation mittaus esim. ISO 14238 -standardin (2011) 

mukaisesti. Määrityksessä lannoitevalmistetta sekoitetaan maahan, jonka jälkeen 

lannoitteesta vapautuvaa epäorgaanisen typen pitoisuutta verrataan pelkän maan 

vapauttamaan typpeen. Epäorgaanisen typen pitoisuudet analysoidaan näytteistä ainakin 

kahden ja neljän viikon jälkeen. (Salo ym. 2012, 40) 



 

32 

 

5.2 Biokaasulaitoksen lannoitteiden raaka-aineille tehdyt tutkimukset 

MTT (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, nykyinen Luonnonvarakeskus) teki 

kolmella eri biokaasulaitoksella (L1 [laitos 1] pääraaka-aineena sianlietelanta ja 

elintarviketeollisuuden sivutuotteet, L2 [laitos 2] pääraaka-aineena puhdistamoliete ja 

L3 [laitos 3] pääraaka-aineena puhdistamoliete) Hedleyn fraktioinnilla 

lannoitevalmisteista laboratoriokokeita. Kokeissa 40 celsiusasteessa kuivatuista 

näytteistä irroitettiin fosforia perättäisissä 1:60 (1 g näytettä ja 60ml uuttoliuosta) 

uutoissa vedellä, natriumbikarbonaatilla (HaHCO3), natriumhydroksidilla (NaOH) ja 

suolahapolla (HCl). Näistä liuoksista määriteltiin epäorgaaninen ja kokonaisfosfori 

värireaktion avulla spektrofotometrilla. Näytteitä otettiin seuraavista: ennen 

hygienisointia (EH), mädätysjäännöksestä (MJ), rejektivedestä (RV), kuivajakeesta (KJ) 

ja mädätysjäännöksestä rakeistetusta kuivarakeesta (RAE). Otettujen näytteiden fosforin 

liukoisuus on esitetty alla olevassa kuvassa 4. (Marttinen ym. 2013, 15-18)  

 

Kuva 4. Eri biokaasulaitosten näytteiden fosforin liukoisuus prosentteina Hedleyn 

fraktioinnissa eri liuottimilla (Marttinen ym. 2013, 18). 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

L1 (laitos 1) EH (ennen hygienisointia)

L1 (laitos 1) MJ (mädätysjäännös)

L1 (laitos 1) RV (rejektivesi)

L1 (laitos 1) KJ (kuivajae)

L1 (laitos 1) RAE (mädätysjäännöksestä
rakeistettu kuivarae)

L2 (laitos 2) KJ (kuivajae)

L3 (laitos 3) RAE (mädätysjäännöksestä
rakeistettu kuivarae)

Vesiliukoinen NaHCO3 (natriumbikarbonaatti)

NaOH (natriumhydroksidi) HCl (suolahappo)
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Tuloksista voidaan havaita, että silloin kun raaka-aineena käytettään lietelantaa ja 

elintarviketeollisuuden sivutuotteita, vesiuutto 1:60 irrottaa tehokkaasti fosforia 

lannoitevalmisteesta. Vastaavasti, kun pääraaka-aineena oli puhdistamolietteen 

kuivajae, liukoista fosforia on alle 10%. (Marttinen ym. 2013, 18)  

5.3 Maissille tehdyt lannoitekokeet 

Belgialais-kanadalainen tutkijaryhmä tutki kolmivuotisilla (2011-2013) 

kenttätutkimuksilla Belgian Wingenessä nestemäistä mädätejaetta typen ja kaliumin 

lähteenä rehumaissin viljelyssä hiekkaperäisellä maalla. Lannoituksessa käytetty 

mädätejae oli valmistettu anaerobisella mädätysprosessilla ja sen lähtöaineet olivat 

sianlanta (30%), energiamaissi (30%) ja ruokateollisuuden orgaaninen jäte (40%). 

Mädäteperäistä typpeä käytettiin lannoitekokeissa osittaisena tai kokonaan synteettisen 

typen korvaajana. Sadonkorjuuaikana ei havaittu merkittäviä eroja sadon tuotossa ja 

maaperän laadussa verrattuna synteettiseen lannoitteeseen. Tällaisen lannoitteen 

jatkuvan peltolevittämisen vaikutusta kannattaa kuitenkin seurata pidemmällä kuin 

kolmen vuoden periodilla, kasvuvaikutusten ja maaperän hedelmällisyyden 

arvioimiseksi. Näytteitä tulisi ottaa sekä ennen lannoitusta että sen aikana. (Sigurnjak 

ym. 2017, 1885-1886, 1893) 

5.4 Ohralle tehdyt lannoitekokeet 

Ohralle tehdyissä lannoitekokeissa havaittiin, että kiinteän orgaanisen 

lannoitevalmisteen liukoinen typpi oli hitaammin käyttökelpoista kuin nestemäinen 

orgaanisen lannoitevalmisteen. Mikäli peltolannoitukseen käytetään kiinteää orgaanista 

lannoitevalmistetta, on täydennystyppilannoitus suositeltavaa. Merkittävää orgaanisen 

typen vapautumista ei havaittu, joten maan epäorgaanisen typen määrä ei kasvanut. 

Tutkimuksissa havaittiin, että 1:60 vesiuutto irrottaa typpeä paremmin kuin 

lannoitevalmistelain mukainen 1:5 vesiuutto. (Marttinen ym. 2013, 29-30) 
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5.5 Mineralisaatiokokeet maanäytteille 

MTT tutki kappaleessa 5.2 mainittujen biokaasulaitosten osalta myös maassa tapahtuvaa 

hiilen ja typen vapautumista mineralisaatiokokeella. Kokeessa 50g maanäytteeseen 

sekoitettiin 1-3 g tutkittavaa materiaalia. Tämän jälkeen hiilidioksidin vapautumista 

mitattiin sitomalla hiilidioksidi suljetussa lasiastiassa natriumhydroksidiin. Koska 

maassa tapahtuu epäorgaanisen typen pitoisuuden muutoksia, osa maanäytteistä 

poistettiin hiilidioksidin tuottomittauksista. Nämä poistetut maanäytteet uutettiin 

epäorgaaninen typpi 2 M kaliumkloridilla. Lopuksi vapautuneen hiilidioksidin määrä 

suhtautettiin lisätystä materiaalista prosentteina vapautuneeksi osuudeksi. Viimeisenä 

verrattiin maan epäorgaanisen typpipitoisuuden muutosta käsittelemättömän maan 

typpipitoisuuden muutoksiin. Taulukossa 3 on esitetty mineralisaatiokokeessa tutkitut 

näytteet ja niiden lisäysmäärät maahan sekä kokeella saavutetut tulokset. (Marttinen ym. 

2013, 19) 

Taulukko 3. Biokaasulaitosten mineralisaatiokokeessa tutkitut näytteet ja niiden 

lisäysmäärät maahan sekä hiilidioksidin ja typen vapautuminen (Marttinen ym. 2013, 

19-20). 

  Lisäys 
Levitysmäärä suhtautettuna 

10 cm maakerrokseen Tulokset   

  

Tuore 

g/50g 

maata 

Tuore-

tonni/ha 

Kok-N 

kg/ha 

=mg/kg 

maata 

Liuk N 

kg/ha 

=mg/kg 

maata 

Hiilidioksidin 

vapautuminen 

lisätyn hiilen 

määrästä 

Typen 

vapautuminen 

80 vrk 

kuluttua        

N mg/kg 

maata 

L1 (laitos 1) EH (ennen 

hygienisointia) 1,6 32 112 84 30 % 95 

L1 (laitos 1) KJ (kuivajae) 1,5 30 271 175 8 % 110 

L2 (laitos 2) KJ (kuivajae) 3,1 62 460 160 7 % 175 

L3 (laitos 3) RAE 

(mädätysjäännöksestä 

rakeistettu kuivarae) 1,0 20 448 21 20 % 40 
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Lopputuloksista voitiin havaita, että tietyillä tuotteilla typen vapautuminen heti 

sekoittumisen jälkeen oli hidasta, orgaanisen aineen hajoamisen vuoksi. (Marttinen ym. 

2013, 20)  

5.6 Metsälle tehdyt lannoitekokeet 

5.6.1 Itävallassa tehdyt lannoitekokeet 

Itävallassa tutkittiin neljällä maaperältään erilaisella metsämaalla Itävallan Alpeilla 

neljää erilaista laboratorio-olosuhteissa valmistettua pellettiä, joista yksi oli valmistettu 

tuhkasta, toinen pohjatuhkasta ja kuusen kuoresta, kolmas pohjatuhkasta ja 

viemärilietekompostista ja neljäs pohjatuhkasta ja anaerobisesti mädätetystä 

karjanlannasta. Kokeet toteutettiin vuoden 2012 lopussa 15 m x 15 m suuruisilla 

alueilla. Koetestaukset suoritettiin laboratoriossa 11 cm x 40 cm Perspex-sarakkeilla, 

jotka täytettiin käsittelemättömillä näytemailla. Nämä maanäytteet käsiteltiin edellä 

mainituilla pellettilannoitteilla. Mukana oli myös kontrollikoealueita, joihin ei oltu 

lisätty pellettilannoitetta. Yhteensä toteutettiin 60 koetta eri variaatioilla (5 muutosta x 4 

eri maaperää x 3 toistoa). Neljän päivän neljässä celsiusasteessa tehdyn 

tasapainotusjakson jälkeen kaikki sarakkeet asetettiin satunnaisesti inkubointikammioon 

8 celsiusasteeseen. Näytteitä kasteltiin tislatulta vedellä ajankohdan tyypillisten 

sademäärien mukaisesti. Näytteiden suotovedestä mitattiin joka viikko pH ja 

sähkönjohtavuus. Näytteiden alakerroksista analysoitiin 22 viikon kuluttua ravinne- ja 

raskasmetallipitoisuudet, jotka on esitetty taulukossa 4. (Juárez ym. 2015) 
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Taulukko 4. Ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet kokeessa käytetyissä pelleteissä 

(Juárez ym. 2015). 

 

  Tuhkapelletti 
Kuusenkuori-
pelletti 

Komposti-
pelletti 

Mädäte-pelletti 

pH 10.9 (0.1) 10.0 (0.1) 10.7 (0.1) 11.7 (0.1) 

EC (mS cm
−1

) 0.78 (0.02) 0.66 (0.01) 1.24 (0.04) 1.33 (0.04) 

VS (g kg
−1

) 103 (2.3) 220 (0.8) 123 (1.7) 54.3 (0.8) 

C (g kg
−1

) 38.5 (1.6) 121 (4.2) 73.1 (3.0) 36.8 (3.1) 

N (g kg
−1

) 0.25 (0.04) 1.65 (0.24) 4.69 (0.23) 0.52 (0.03) 

Ca (g kg
−1

) 77.1 (1.94) 74.2 (1.45) 77.4 (4.09) 88.1 (0.89) 

Mg (g kg
−1

) 36.4 (0.61) 26.7 (0.79) 26.8 (1.25) 30.1 (1.47) 

K (g kg
−1

) 37.4 (0.54) 29.6 (0.41) 34.9 (0.51) 34.5 (0.24) 

As (mg kg
−1

) 0 (0) 0.72 (0.46) 1.33 (0.80) 1.11 (0.77) 

Zn (mg kg
−1

) 1.56 (0.11) 2.98 (0.18) 6.07 (0.44) 2.32 (0.20) 

Cu (mg kg
−1

) 1.58 (0.12) 3.45 (0.15) 4.92 (0.29) 1.55 (0.08) 

Cr (mg kg
−1

) 10.3 (0.59) 11.0 (0.69) 11.0 (1.18) 9.00 (0.31) 

Pb (mg kg
−1

) 2.66 (0.70) 1.06 (0.3) 1.80 (0.06) 0.60 (0.21) 

Ni (mg kg
−1

) 3.47 (0.12) 2.91 (0.19) 3.52 (0.23) 2.72 (0.21) 

Cd (mg kg
−1

) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Taulukon selvennykset: 

Arvot ilmaistaan kuivapainosta (dw, dry weight), suluissa standardivirhe (SE, standard error)  

 

Alhaisimmat lyhyen aikavälin pH arvot mitattiin podsoli- ja leptosolimaaperistä. 

Podsolin qCO2 (hiilidioksidin metabolinen osamäärä) ja DHA (dokosaheksaeenihappo) 

olivat kaikista herkimpiä pellettikäsittelylle. Lannoitus tuhkapelleteillä ei vaikuttanut 

typpimineralisatioon ja proteaasiaktiivisuuteen. (Juárez ym. 2015) 

 

5.6.2 Ruotsissa ja Suomessa tehdyt lannoitekokeet 

Ruotsalaisen SLU:n (Sveriges lantbruksuniversitet) ja suomalaisen ammattikorkeakoulu 

Novian yhteistutkimusprojektissa on saatu lupaavia tuloksia hygienisoidun, kuivatun ja 

pelletöidyn mädätejäämän käytöstä metsätalouden lannoitekäytössä. Mädätejäämän 

lähtöaineena käytettiin orgaanista materiaalia, kuten jätevesilietettä ja ruokaperäistä 

jätettä (Segerstedt 2013).  

Ruotsissa metsälannoitustutkimus tehtiin käytännön tasolla vuonna 2009 

Mårtensbodassa sekä vuonna 2011 Västerbottenissa ja Hälsinglandissa (6 tutkimusta). 

Kaikki kokeet tehtiin mäntymetsissä yksityisillä maa-alueilla. Lannoitus tapahtui 

traktorin levittimellä. Neljä metsiköistä oli 50-60-vuotiaita, puustoltaan 15-17 m 
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korkeita ja kaksi 15-25-vuotiaita (Bäcksjön ja Krångfors). Kokeissa lannoitettiin yksi 

hehtaari jakamalla se kahteen osaan ja lannoittamalla nämä osat eri annostelulla. Annos 

vaihteli välillä 180-600 kg N / ha. Suomessa metsälannoitustutkimus käynnistyi vuonna 

2009 Soinissa ja toinen tutkimus vuonna 2011 lähellä Kristiinankaupunkia. Soinissa 

annokset olivat 150-450 kg N / ha ja Kristiinankaupungissa 300 ja 600 kgN / ha. 

Lannoitekokeiden taustatiedot on esitetty taulukossa 5. (Sahlén ym. 2013, 16-18) 

Taulukko 5. Metsälannoituskokeilut Ruotsissa ja Suomessa (Sahlén ym. 2013, 18). 

Maa Suomi Suomi Ruotsi Ruotsi Ruotsi Ruotsi Ruotsi Ruotsi Ruotsi 

Paikka Soini 

Kristiinan-

kaupunki 

Mårtens-

boda Bäcksjön Långsjö 

Mossarot-

träsk Hedåker 

Krång-

fors Ilsbo 

x-koordinaatti 1 
326240 218 410 1748227 1724269 1745985 1697567 1750242 1723092 1697648 

y-koordinaatti 1 
6984866 6917124 7160705 7099022 7225201 7225224 7174334 7225201 6189365 

Keskihalkaisija, cm 
18,1 20,3 18,9 7 22,3 20,6 8 19,9 19,2 

Koepuun korkeus, m 
16,7 17,7 16,1 5 15,9 15,9 7,1 16,2 15,4 

Maa pinta-ala, m2/ha4 
19,8 15,1 23,9 8,4 16,3 15,4 15,3 17,3 16,1 

Bionäring tyyppi 

Etappi, 

pelletti 

Etappi, 

pelletti 

SYVAB, 

rae 

SYVAB, 

rae 

SYVAB, 

rae 

SYVAB, 

rae 

Skellefteå, 

pelletti 

Skellefteå, 

pelletti 
SYVAB, rae 

Lannoitusajankohta 
17.6.2010 20.9.2011 18.9.2009 10.7.2011 5.7.2011 5.7.2011 5.7.2011 7.4.2011 26.7.2011 

Bionäring alue, ha 
4,2 3,6 10,7 1 1 1 1 1 1 

Bionäring annos 1, kg 

N/ha 
150 300 430 360 300 260 280 265 180 

Bionäring annos 2, kg 

N/ha 
300 600 -3 -3 600 510 560 530 360 

Bionäring annos 3, kg 

N/ha 
450 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kivennäisravinne, 

annos kg N/ha 
600 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Taulukon selvennykset: 
1 Ruotsissa koordinaattijärjestelmä RT 90 ja Suomessa Euref-Fin. 
2 Annostustuksesta ei tullut tarkoitettua 300 kg N/ha 
3 Ei suoritettu 
4 Kokonaispoikkipinta-ala on yksi hehtaari kaikista puista 130 cm: n korkeudella. 

Bionäring = kuivattu ja pelletöity mädäte 

 

 

Lakeuden Etappi Oy järjestää lakisääteistä jätehuoltoa sen kahdeksalle 

omistajakunnalle, joissa on yhteensä noin 130 000 asukasta. Yhtiön on oma 

biokaasulaitos tuottaa biojätteestä ja puhdistamolietteestä biokaasua ja 

maanparannusainetta (Lakeuden Etappi Oy 2017). Ruotsalais-suomalaisessa 

tutkimuksessa käytetty Etapin lannoitteen raaka-aine oli maanparannusaineen, 

sekajätteen ja elintarvikejätteen seos. SYVAB on Tukholman, Södertäljen, Salemin, 

Nykvarnin, Huddingen ja Botkyrkan kuntien muodostama osakeyhtiö, joka omistaa ja 
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pyörittää yhteistä jätevedenpuhdistus- ja viemäriverkostoa. Tutkimuksessa oli Ruotsista 

mukana myös Skellefteån kunta. Skellefteåssa lannoite koostui kuivatusta, pelletoidusta 

ruisjäämästä ja elintarvikejätteestä. SYVAB:ssa lannoitteen raaka-aine oli viemäriliete. 

Typen pitoisuus oli 4,8% SYVAB:n kuivatussa ja pelletöidyssä mädätelannoitteessa, 

noin 3% Skellefteåssa ja 3,5% Etapissa. Fosforipitoisuus oli noin 3% kaikissa kolmessa 

lannoitetyypissä. Lannoitetta käytettiin Skellefteåssa kahdessa metsikössä ja 

SYLAB:ssa neljässä metsikössä sekä Etapissa kahdessa metsikössä. Käytettyjen 

lannoitteiden ominaisuudet ja ravintoainepitoisuudet on esitetty taulukossa 6. (Sahlén 

ym. 2013, 16-18) 

Taulukko 6. Käytettyjen lannoitteiden ominaisuudet ja ravintoainepitoisuus (Sahlén ym. 

2013, 18). 

  
Ts 

1
 GF 

2
 pH N 

NH4-
N 

P K  Ca   Mg  S  B  Zn  

  % %   % % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Bionäring 
Skellefteå 

95 
3
 

3
 3,1 0,31 2,8 1600 

3
 

3
 

3
 

3
   

Bionäring SYVAB 95 64 6,8 4,8 0,69 3,2 1700 2500 3500 14000 
3
 

 
 

Bionäring 
ETAPPI 

94 46 
3
 3,5 

3
 2,5 2100 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

Kivennäisravinne 
MetsäNP1, % 

3
 0 

3
 25 12,5 2 0 5,5 1 0 0,15 0,1 

Taulukon selvennykset: 
1 Kuiva-ainepitoisuus 
2 Häviöt (orgaanisen aineen pitoisuus) 
3 Tiedot puuttuvat 

Bionäring = kuivattu ja pelletöity mädäte 

Bionäringin metsälevitystä koskevat samat raja-arvot raskasmetalleille ja orgaanisille 

aineille, kuin peltomaahan käytettävälle jätevesiperäiselle lannoitteelle (Segerstedt 

2013). Raskasmetallien tasot ruotsalaisissa lannoitteissa olivat huomattavasti 

ruotsalaisten pelto- ja metsälevitykselle määriteltyjen raja-arvojen alapuolella. Myös 

Etapin maanparannusaineista raskasmetallitaso oli suomalaisten raja-arvojen 

alapuolella. Metallien ja synteettisten orgaanisten aineiden sisältö käytetyissä 

lannoitteissa sovelletuissa kokeissa on esitetty taulukossa 7. (Sahlén ym. 2013, 16) 
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Taulukko 7. Metallien ja synteettisten orgaanisten aineiden sisältö käytetyissä 

lannoitteissa (Sahlén ym. 2013, 19). 

  Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn Nonyl-fenol PAH PCB 

  mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Skellefteå 1,2 
1
 32 260 0,6 20 17 645 

1
 

1
 

1
 

SYVAB 0,7 
1
 28 350 0,45 23 18 680 8,2 0,51 0,038 

ETAPPI 1,2 
1
 160 250 0,4 35 16 620 

1
 

1
 

1
 

Puutuhkan raja-
arvo Ruotsissa 

30 
1
 100 400 3 70 300 7000 

1
 

1
 

1
 

Viljelyskelpoinen 
raja-arvo Ruotsissa 

1,3 
1
 100 600 1 50 100 800 50 3 0,4 

Puutuhkan raja-
arvo Suomessa 

17,5 
1
 300 700 1 150 150 4500 

1
 

1
 

1
 

Viljelyskelpoinen 
raja-arvo Suomessa 

2,5 
1
 300 600 1 100 100 1500 

1
 

1
 

1
 

Taulukon selvennykset: 1 Tiedot puuttuvat 

 

Ennen lannoitusta puun halkaisija ja korkeus mitattiin puiden kasvun laskemiseksi. 

Pohjaveden näytteenottoa varten alipaineen painemittarit kaivettiin maahan 50 cm 

syvyyteen. Ravitsemusanalyysissa havaittiin, että typpipitoisuus kasvoi puiden 

neulasissa ensimmäisen kasvukauden aikana ja oli marraskuussa 2010 10-20% 

kuivatulla ja pelletöidyllä mädätteellä (Bionäring) ja 40% Soini-kivennäislannoitteella 

(taulukko 6 ravintoainepitoisuus). Kahden vuoden kuluttua mineraaliravinteella 

typpipitoisuus oli kasvanut 50 prosenttiin ja Bionäringillä 20-40 prosenttiin, tämän 

jälkeen se laski hieman. Fosforipitoisuus kasvoi 20-30% 2-3 vuoden kuluessa 

Bionäringin lannoituksella, korkeammalle kuin mineraalilannoitteella. Myös 

kaliumpitoisuus kasvoi enemmän Bionäringillä kuin mineraalilannoitteilla. 

Magnesiumpitoisuudet vähenivät mineraalilannoitteella ja ne olivat samalla tasolla 

Bionäringillä. Boronipitoisuus kasvoi merkittävästi, kun mineraalilannoitus oli yli 

150%, kun taas Bionäringissä kasvu oli noin 40% kahden ensimmäisen vuoden aikana. 

N-kiintiö (tiettyjen ravintoaineiden ja typpipitoisuuden välinen suhde prosentteina 

fosforin osalta) oli mineraalilannoitteessa 20% alhaisempi kuin Bionäringissä ja 

lannoitteessa, se oli lähes 40% tavoitearvon alapuolella. Bionäringin ja lannoitteiden 

osalta N-kiintiö oli noin 20% tavoitearvon alapuolella. Kaliumin ja magnesiumin N-

suhde oli suunnilleen sama redundanttiselle ja Bionäringille ja selvästi magnesiumin 

tavoitteen yläpuolella. Mineraalilannoitteiden osalta N-kiintiö oli molempien 

ravintoaineiden ja kaikkien kerättyjen tavoitearvojen alapuolella. (Sahlén ym. 2013, 19)  
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Tutkimuksessa todettiin kuivatun ja pelletöidyn mädätteen käytöllä metsälannoitukseen 

(Bionäring) olleen seuraavat ympäristövaikutukset sekä vaikutukset metsän kasvuun:  

• metsänkasvu oli lisääntynyt keskimäärin 40 prosenttia vuosikymmen lannoituksen 

jälkeen 

•lannoitusmäärällä 450 kg / ha odotettiin saavutettavan lisääntynyttä 

hiilidioksidisitoutumista puissa: 60 tonnia / ha 

• typen ja fosforin pitoisuus neulasissa kasvaa selvästi lannoituksen jälkeen  

• jos lannoitetta käytetään enintään 20 tonnia / ha, lannoitus ei vaikuta haitallisesti 

metsämaan mikro-organismeihin  

• raskasmetallien lyijy-, kadmium- ja kuparipitoisuus Bionäringillä on pienempi kuin 

samat pitoisuudet puutuhkalannoitteella (Sahlén ym. 2013, 37)  
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6 MARKKINAKARTOITUS 

Biokaasulaitoksen mädätysjäämää on mahdollista käyttää lannoitteena joko sellaisenaan 

tai kuivattuna. Sekä kuiva että nestemäinen mädäteaines voidaan hyödyntää 

peltolannoitteena, metsälannoitteena tai maanparannusaineena. Orgaanisia lannoitteita 

viedään myös ulkomaille. Tällä hetkellä orgaanisten lannoitteiden vientiä on eniten 

Bangladeshiin ja Vietnamiin ja jonkin verran myös Hollantiin, Venäjälle, Malesiaan, 

Norjaan ja Ruotsiin. Eniten orgaanisia lannoitteita tuodaan Suomeen Hollannista ja 

Virosta sekä vähäisemmissä määrin Iso-Britanniasta, Ruotsista ja Espanjasta. (Hari ja 

Riiko 2016, 52) 

6.1 Tällä hetkellä markkinoilla olevat tuotteet 

Maatalous on merkittävä jätepohjaisten raaka-aineiden hyödyntäjä. Peltolannoitteita 

biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä Suomessa valmistavat mm. Biokymppi (Kitee), 

Soilfood Oy (Helsinki) ja Envor Group Oy (Forssa) (Hari ja Riiko 2016, 52). Yrityksiä, 

jotka valmistaisivat metsälannoitteita biokaasulaitosten mädätejäännöksestä tällä 

hetkellä ei löytynyt. Biojätteestä ja puhdistamojätteestä puristetun pellettilannoitteen on 

kuitenkin todettu tutkimuksessa olleen tehokas ratkaisu puuston kasvulannoitteeksi 

(Rautio ja Hökkä 2015, 17). Lisäksi mädätysjäämää käytetään maanparannusaineena ja 

siitä valmistetaan multaa monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Multatuotteita valmistavat 

mm. Mustankorkea Oy (Jyväskylä), Kekkilä Oy (eri paikkakunnilla), VRJ Group Oy 

(Oulu), Metsäsairila Oy (Mikkeli), Kiertokapula Oy (Hämeenlinna, Hyvinkää, 

Järvenpää) ja Biolan Oy (Eura). Multatuotteita käyttävät yksityiset henkilöt, yritykset ja 

julkinen sektori. 

6.1.1 Peltolannoitteet 

Biokymppi Oy valmistaa biokaasulaitoksen kasvispohjaisista jätteistä ja tähteistä, 

lannasta sekä kotitalouksien biojätteistä muodostuneesta mädätejäämästä kolmea 

erilaista lannoitetuotetta viljelykäyttöön. Tuotteista kaksi on nestemäistä lannoitetta, 

joista toinen on tarkoitettu luomuviljelyyn (LuomuKymppi A, raaka-aineina 
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erilliskerätty biojäte ja karjanlanta). Nestemäisessä lannoitteessa, jota ei käytetä 

luomuviljelyyn (PeltoKymppi A) on käytetty valmistuksessa myös rasva- ja 

puhdistamolietettä. Valmiste soveltuu mm. vilja-, energia- ja öljykasvien viljelyyn. 

Kolmas lannoite (LuomuKymppi B) on kiinteää luomulannoitetta. Molemmat 

luomutuotteet soveltuvat luomu- ja puutarhaviljelyyn. Peltolannoitteiden turvallisuus 

taataan hygienisoimalla mädätettä 70 celsiusasteessa vähintään yksi tunti. Tällaisella 

käsittelyllä pystytään tuhoamaan mm. salmonella, Escherichia coli sekä rikkasiementen 

ja hukkakauran siemenet. Lopputuotteista on saatavissa tuoteselosteet Biokympin 

internetsivuilta. Biokympin peltolannoitteiden hinnat on esitetty taulukossa 8. 

(Biokymppi Oy 2010) 

Taulukko 8. BioKymppi Oy:n peltolannoitteiden hinnat (Biokymppi Oy 2010). 

Lannoitetyyppi eur/tonni rahti 

PeltoKymppi A 
0 

ilmainen 100km 

sisällä 

LuomuKymppi A 1 ei sisälly hintaan 

LuomuKymppi B 7 ei sisälly hintaan 

 

Soilfood Oy:n nestemäistä biokaasulaitoksen lopputuotteesta valmistettua ravintolietettä 

voidaan käyttää sellaisenaan vilja- ja öljykasvien lannoitukseen. Lietteeseen voidaan 

tarvittaessa myös lisätä lisätyppeä ja hivenaineita. Toinen Soilfoodin tuote on kiinteä 

maanparannuslannos. Tuotetta voidaan käyttää sellaisenaan vilja-, öljy- ja palkokasvien 

lannoitukseen. Tuotteeseen voidaan tarvittaessa lisätä pellon ja kasvin tarvitsemia 

ravinteita. Soilfoodin tuotteista on saatavissa pää- ja sivuravinnetaulukko 

internetsivuilta. Myytävien tuotteiden hintoja ei ole julkisesti saatavilla. (Soilfood Oy 

2017) Biokaasulaitoksen nestemäinen ja kiinteä hygienisoitu mädätejäämä saadaan 

Pohjois-Pohjanmaalla Gasum Oy:n Oulun biokaasulaitokselta ja sen lähtöaineena on 

käytetty puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja biojätettä (Gasum Oy 

2017).  

Envor Group Oy:n biokaasuasemalla käsitellyt jätteet (sisältää EU:n sivutuoteasetuksen 

mukaista eläinperäistä jätettä) homogenisoidaan ja hygienisoidaan valmistusprosessin 

aikana. Tämä mahdollistaa niistä syntyvän mädetejäämän hyödyntämisen 
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lannoitekäytössä. Mädätejäämä kuivataan ja toimitetaan maatalouden peltokäyttöön, 

jossa sitä käytetään lietelantalannoitteen korvaajana. Yrityksen internetsivulla ei kerrota 

peritäänkö tästä mädätejäämästä korvausta. (Envor Group Oy 2017) 

6.1.2 Metsälannoitteet 

Lakeuden Etappi Oy valmistutti aiemmin biokaasulaitoksen linkokuivatusta 

mädätejäämästä raemuotoista metsälannoitetta termisesti kuivaamalla ja rakeistamalla. 

Tuotteella oli Eviran hyväksyntä ja sen käyttö metsälannoitteena oli hyvin suosittua. 

Maa- ja metsätalousministeriö kuitenkin kielsi lannoitteen käytön. (Biokaasu-lehti 

1/2017) Kielto oli ryhmäkielto, joka koski useita samankaltaisia tuotteita. Käyttökieltoa 

perusteltiin viihde-, vapaa-ajan- ja marjastuskäytöllä (A.Bäcklund, henkilökohtainen 

tiedonanto 6.10.2017). 

Ecolan Oy on kuopiolainen yritys, joka tekee tuhkasta ja orgaanisesta jätteestä 

lannoitteita. Yritys tuottaa ja myy Etappis-pellettejä nimellä Ecolan BIO-2000 

lannoitteiksi ja maanparannusaineeksi maa- ja metsätaloudelle. He ovat toimittaneet 

kappaleessa 4.5 kuvatulle yhteistutkimusprojektille lannoitteen, jota on levitetty 

maastoon suomalaisissa kokeissa. (Sahlén ym. 2013, 16-17) He tekevät yhteistyötä 

metsälannoitteen osalta myös Lakeuden Etappi Oy:n kanssa. Mädäteperäisen 

lannoitteen kehittäminen jäi heillä osittain kesken maa- ja metsätalousministeriön 

käyttökiellosta johtuen. Mädätejäämää tarvitaan suhteessa aika paljon järkevän 

metsälannoitemäärän aikaansaamiseksi. Tämän vuoksi, mikäli mädätejäämän käyttö 

metsälannoitteena on jatkossa sallittua, tulisi mädätejäämää saada kerättyä 

tuotteistamista varten useammasta tuotantolaitoksesta. (M.Räisänen, henkilökohtainen 

tiedonanto 6.10.2017) 

6.1.3 Maanparannusaineet 

Mustankorkea Oy valmistaa multatuotteitta bio- ja lietekomposteista, maa-aineksista 

sekä turpeesta. Mullan saa noutaa puutarhatuotteiden myyntipisteestä eli omapihalta 

kuorma-autolla tai peräkärryllä tai sen voi tilata kuorma-autokuormana suoraan omalle 

pihalle. Multaa on viittä eri tyyppiä: nurmikkomultaa (kivennäispitoisempi 
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nurmikonkasvualusta, kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu), puutarhamultaa 

(yleismulta kasveille ja nurmikolle, maanparannukseen hiekkaisille ja savisille paikoille, 

kompostilannoitettu, kalkittu ja seulottu), biokompostia, ympäristömultaa 

(ammattilaiskäyttöön tienvarsille, infrarakentamiseen ja ympäristörakentamiseen, 

kompostilannoitettu, kalkittu ja maa-ainespitoinen multatuote, ei tarvitse lannoittaa) ja 

inframultaa (ammattilaiskäyttöön tienvarsille, infrarakentamiseen sekä viher- ja 

ympäristörakentamiseen, lannoittamaton). Multatuotteet ovat hygieenisiä ja 

ravinnepitoisia. Multatuotteista otetaan omavalvontana näytteitä ja jokaisen 

multakuorman yhteydessä asiakas saa tuoteselosteen käyttöohjeineen. Nurmikkomullan, 

puutarhamullan, biokompostin, ympäristömullan ja inframullan hinnat noudettuna, 

sisältäen arvonlisäveron on esitetty taulukossa 9. Multaa voi noutaa arkisin klo 7-19 ja 

lauantaisin klo 9-14. (Mustankorkea Oy 2017a)  

Taulukko 9. Mustankorkea Oy:n multatuotteiden hinnat (Mustankorkea Oy 2017a) 

  
Pieni peräkärry 

(max. 0,6 tonnia) 

Iso peräkärry 

(max. 1,0 tonnia) 

Kuorma-auto-

kuorma per tonni 

Nurmikkomulta 15,00 € 20,00 € 12,40 € 

Puutarhamulta 20,00 € 25,00 € 16,12 € 

Biokomposti 5,00 € 10,00 € - 

Ympäristömulta - - 8,68 € 

Inframulta - - 6,20 € 

 

LABIO Oy:n kompostointilaitokselta saatua kompostituotetta käytetään 

maanparannusaineena ja jatkojalostuksen jälkeen myös puutarhamultana. 

Kompostituote on kompostoitu mädätysjäännöksestä. Mädätysjäämä on saatu 

mädättämällä biojätettä, haravointijätettä ja puhdistamolietettä. Itse kompostituote on 

hygienisoinnin ansiosta hygieenistä ja tasalaatuista ja sitä voidaan käyttää jopa 

sellaisenaan maanparannusaineeksi maanviljelykseen. Kekkilä Oy jatkojalostaa 

kompostituotetta Kujalan jätekeskuksen mullanjalostuskentällä ja myy sen multana 

kesäaikana edelleen asiakkaille. (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy 2017a; Päijät-Hämeen 

Jätehuolto Oy 2017b) 
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Myös Metsäsairila Oy tekee yhteistyötä Kekkilä Oy:n kanssa. Kekkilä Oy markkinoi 

Metsäsairilan jätekeskuksen kompostointilaitoksen lietteistä ja biojätteistä valmistettua 

multaa edelleen yksityisille kuluttajille (Metsäsairila Oy 2015). 

Kiertokapula Oy myy haravointijätteestä valmistettua multaa Hämeenlinnassa, 

Hyvinkäällä ja Järvenpäässä. Multaa myydään peräkärryttäin hintaan 40 €/tonni (sis. 

alv). (Kiertokapula Oy 2017a) Myytävä multa sisältää pieniä tikkuja ja kiviä ja se 

soveltuu puisto- ja nurmikkomultatyyppiseen käyttöön. Tuote on seulottu 25 mm 

seulalla ja seulonnan yhteydessä siihen on lisätty typpilannoitetta 0,6 kg/m
3
. Myytävästä 

tuotteesta on saatavissa tarkka tuoteseloste. Tuoteselosteen mukaan mullan 

tilavuuspaino on 935 kg/m
3
, kosteuspitoisuus 25,5 %, pH 7,5 ja pääravinteiden osuudet: 

typpi 150 mg/l, fosfori 150 mg/l ja kalium 1200 mg/l. Tuotteesta on myös kerrottu, että 

siinä esiintyvät haitalliset metallit alittavat lain sallimat ylärajat. (Kiertokapula Oy 

2017b) 

Kompostipohjaista multaa Oulussa myy VRJ Group Oy (VRJ Group Oy 2017a). 

Myytävä multa on viljavuustutkittua, seulottua, lannoitettua ja kalkittua puutarhamultaa, 

joka soveltuu sekä pihan perusparannukseen että kasvualustaksi puutarhakasveille (VRJ 

Group Oy 2017b). Multaa myydään itse noudettuna peräkärryttäin ja 800 litran 

suursäkissä sekä noudettuna että kotiin kuljetettuna. Puutarhamyymälä, joka sijaitsee 

Oulun Ruskossa, on auki kesäaikana arkisin klo 8-19 ja lauantaisin klo 9-15. (VRJ 

Group Oy 2017a) 

6.2 Tuotteiden kysyntä 

Multatuotteiden kysyntään vaikuttaa rakentamisen määrä. Kompostiperäisillä 

multatuotteilla on kysyntää etenkin pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen suurten 

kasvu- ja asutuskeskusten ympäristössä. Harvaanasutuilla alueilla taas muut 

multatuotteet täyttävät pääosin kysynnän. (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009)  

Oulun alue kehittyy ja kasvaa palveluiden, työpaikkojen ja asumisen keskittymisen 

myötä. Oulun asemakaava-alueilla on täydennysrakentamispotentiaalia useiksi 

vuosikymmeniksi. Vuonna 2015 arvioitiin, että asemakaava-alueilla on tilaa rakentaa 1 
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390 omakotitaloa kaupungin omistamille tonteille ja noin 500 omakotitaloa yksityisten 

omistamille tonteille. (Oulun kaupunki 2016) Jos keskimääräinen pihanurmenkoko on 

500 m
2
 ja tarvittava multakerroksen paksuus noin 0,15 m, saadaan näille tonteille 

tarvittavaksi nurmikkomullan määräksi: 500 m
2
 x 0,15 m x (500+1390) = 38 890 m

3
.  

Edellä mainitun lisäksi tontteja riittää 1800+240 rivi- ja pientaloasunnolle ja 5000+2300 

kerrostaloasunnolle. Lisäksi tarjolla on työpaikkatontteja mm. Rusko-Ruskonselkä, 

Kemira-Takalaanila ja Teknologiakylä-Linnanmaa-Ritaharju -alueilla. Alueellinen 

tonttitarjonta ja rakentaminen vaikuttaa myös päiväkoti- ja koulutarpeeseen sekä 

muiden kunnallisten palveluiden, teiden, viheralueiden ja muun infran rakentamisen 

tarpeeseen. Rakentajien mukaan myytyjen kerrostaloasuntojen määrä on viime vuosina 

lisääntynyt. (Oulun kaupunki 2016) Vuoden 2017 syksyllä päättyneessä Oulun 

kaupungin tonttihaussa huomattiin myös omakotitonttien kysynnän kasvaneen 

(Myllykoski 2017). 

Mustankorkea Oy:n multatuotteiden myynti on ollut noususuhteista. Vuonna 2012 

multaa myytiin 26 000 tonnia, joka vastaa 4 000 kuorma-autollista multaa. Myynnin 

kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli vuonna 2012 50% (Mustankorkea Oy 2015a). 

Vuosina 2013 ja 2014 multaa myytiin noin 27 000 tonnia (Mustankorkea Oy 2015b; 

Mustankorkea Oy 2015c). Tämän hetken menekkituote on nurmikkomulta, jota 

myydään noin 20 000 tonnia per vuosi. Sen myynti on ollut kasvussa. Vähemmän 

käsittelyä vaativan infra- ja ympäristömullan myynti on vähentynyt, sitä myydään noin 

15 000 tonnia per vuosi. Multatuotteita Mustankorkea Oy valmisti aiemmin yhteistyössä 

Kekkilä Oy:n kanssa, mutta yhteistyöstä luovuttiin, koska omalla valmistuksella koettiin 

saatavan toimintaan enemmän joustavuutta. (K.Sormunen henkilökohtainen tiedonanto 

15.9.2017) Multaa ostavat yksityishenkilöt, viher- ja pihanrakennusliikkeet, 

maanrakennusliikkeet, kuntien puisto- ja katuyksiköt ja seurakunnat (Mustankorkea Oy 

2015a). Kuvassa 5 on kuvattu multatuotteiden kysyntää perustuen Mustankorkea Oy:n 

kokonaismullanmyyntiin vuosittain (Mustankorkea Oy 2015a; Mustankorkea Oy 2015b; 

Mustankorkea Oy 2015c; Mustankorkea Oy 2016; Mustankorkea Oy 2017b). 
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Kuva 5. Mullan kokonaismyynti vuosittain (tonnia/vuosi) (Mustankorkea Oy 2015a; 

Mustankorkea Oy 2015b; Mustankorkea Oy 2015c; Mustankorkea Oy 2016; 

Mustankorkea Oy 2017b). 

Metsälannoitteina mädätejäämästä valmistettu raemuotoinen metsälannoite, joka on 

termisesti kuivattu ja rakeistettu, on ollut suosittua. Tämän kaltainen lannoitekäyttö on 

kuitenkin nyt MMM:n päätöksen myötä tällä hetkellä pois suljettua (Biokaasu -lehti 

1/2017). Metsä Group on rakentanut Äänekoskelle biotuotetehtaan, jossa on mahdollista 

hyödyntää kuivattu puuperäinen mädätejäämä metsälannoitteena. Jatkossa laitoksessa 

on mahdollisuus käsitellä myös lähiseudun ja maakunnan biohajoavat jätteet (Metsä 

Group 2017). Tämänkaltaisten monipuolisten biotuotetehtaiden yleistyminen 

todennäköisesti tulee jonkin verran vähentämään lieteperäisten metsälannoitteiden 

kysyntää. 

Lietetuotteiden arvon lannoitetuotteena odotetaan kasvavan, koska epäorgaanisten 

lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden hinnat ovat nousussa. Lietteiden käyttöä 

rajoittavat tekijät ovat pitkälti mielikuviin perustuvia. Jotta ennakkoluuloja saataisiin 

pienennettyä, olisi käytettävät lietteet analysoitava, annettava kuluttajalle tietoa 

käsitellyn lietteen laadusta sekä sen lannoitevaikutuksista ja ominaisuuksista 

maanparannusaineena (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009). Lieteperäinen lannoite ei 

sovellu peltojen lannoitukseen, mikäli se sisältää yhtään lääkejäämiä, taudinaiheuttajia 

tai muita haitta-aineita (Reku 2016). Viherrakentamisessa suuria puhdistamolietettä 
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sisältäviä mädäteperäisiä multamääriä käytettäessä riskinä on ravinteiden ja 

mahdollisten maaperän eliöstölle ja madoille haitallisten haitta-aineiden 

huuhtoutuminen (Niittymaa 2017a). 

Viherrakentamisen ohella lieteperäiselle tuotteelle voisi olla kysyntää energiakasvien 

lannoituskäytössä ja metsälannoituksessa (Länsi-Suomen ympäristökeskus 2009). 

Tutkimusten mukaan energiakasvien (Sida hermaphrodita ja Medicago sativa) lannoitus 

mädätteellä lisäsi biomassan tuottoa kaupalliseen mineraalilannoitteeseen verrattavalla 

tasolla ja vähensi nitraattien häviämistä huuhtoutumisen kautta kaupalliseen 

mineraalilannoitteeseen verrattuna (Nabel ym. 2016, 15).  

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden RAVITA DEMO-hankkeessa tutkitaan fosforin 

ja typen talteenottoa suoraan jätevedestä puhdistusprosessin lopuksi sekä näiden 

jatkohyödyntämistä lannoitteena tai teollisuusprosesseissa (HSY 2017). Lieteperäisen 

jätteen hyödyntäminen muutoin kuin biokaasulaitoksella todennäköisesti vähentää 

tulevaisuudessa nestemäisen mädätejäämän määrää. 

6.3 Mädäteperäisten lannoitteiden edut muihin lannoitteisiin nähden 

Orgaanisia aineita sisältämää mädäteperäistä lannoitetta käyttämällä voidaan pienentää 

peltojen tiivistymistä, joka heikentää maaperän eliöiden toimintaa ja vähentää pellon 

viljavuutta. Viljavien viljelysmaiden puute on maailmanlaajuinen ongelma, jota ei 

helpota se, että lisääntyneen ravinnontarpeen vuoksi maailmassa tullaan tarvitsemaan 

seuraavan 50 vuoden aikana noin miljardi hehtaaria uutta viljelysmaata. Orgaaninen 

aines, kuten biojäte, viljelykasvien jätteet ja lanta, on erinomainen raaka-aine 

peltolannoitteelle, sillä se sitoo hiiltä ja ylläpitää peltomaan rakennetta, vesi- ja 

happitaloutta sekä maan biologista monimuotoisuutta. (Lyytimäki ja Hakala 2008, 197, 

297) 

European Biogas Association (EBA) on julkaissut vuonna 2015 useisiin eri 

tiedelähteisiin perustuvan faktalehden orgaanisten mädäteperäisten lannoitteiden arvosta 

Euroopan taloudelle, yhteiskunnalle ja ympäristölle (liite 3). Mädäteperäisillä 
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orgaanisilla lannoitteilla saavutetaan muihin lannoitteisiin verrattuna useita etuja. (EBA 

2015) 

Mädäte on erinomainen lannoite, sillä se sisältää kaikkia moderniin viljelyyn tarvittavia 

ravintoaineita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia. Ravinteita ei katoa anaerobisessa 

mädätysprosessissa vaan tärkeät mineraalit voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. 

(EBA 2015) Mineraalilannoitteiden mineraalit sitä vastoin louhitaan maaperästä ja 

valmistetaan teollisesti, mikä aiheuttaa metsäkatoa, maaperän eroosiota sekä veden ja 

ilman saastumista (Chiras 2016, 387). Lisäksi mädätteen sisältämällä orgaanisella 

aineksella voidaan parantaa maaperän humuspitoisuutta, mikä on erityisen tärkeää 

kuiville ja puolikuiville maille joissa on vähäinen hiilipitoisuus. Tämä on ainutlaatuinen 

ominaisuus. (EBA 2015) 

Anaerobinen mädätyskäsittely takaa useita etuja. Anaerobinen mädätys mahdollistaa 

kasvien kasvulle välttämättömän fosfaatin kierrättämisen orgaanisista jätevirroista. Tällä 

estetään samalla harvinaisen raaka-aineen ehtyminen. Anaerobinen mädätys myös 

vähentää huomattavasti rikkaruohon leviämistä, neutralisoimalla rikkaruohon siemenet, 

joita on syötteessä. (EBA 2015) Syötteen teknisen ja lämpökäsittelyn sekä 

mädätelaitoksen sisäisten mikrobisten olosuhteiden ansiosta eläin- ja kasvipatogeenien 

määrä on mädäteperäisissä lannoitteissa selvästi pienempi ja monessa tapauksessa 

kokonaan hävitetty. (EBA 2015; Sahlström 2003, 161, 165) 

Mädäteperäisillä lannoitteilla on muihin lannoitteisiin nähden positiivisemmat 

vaikutukset vesistöihin ja ilmastoon. Erittäin hyvien lannoiteominaisuuksiensa vuoksi 

tällainen lannoite hävitetään epätodennäköisemmin tarpeettomana (esim. kaatopaikalle) 

(vrt orgaaninen raakalannoite). Tämä vähentää merkittävästi veden ja maan 

saastumisriskiä, joka johtuu korkeammista mineraalipitoisuuksista pienentyneessä 

tilassa. Epämiellyttävät hajut ja vaaralliset kaasut minimoidaan anaerobisen mädätyksen 

aikana (vrt. orgaaninen raakalannoite). Mädäteperäisten orgaanisten lannoitteiden 

kasvihuonekaasu päästöarvot koko tuotantoketjun ajalta ovat erittäin alhaiset verrattuna 

mineraalilannoitteisiin. Yksi tonni keinotekoista lannoitetta korvattuna 

mädätepohjaisella lannoitteella säästää yhden tonnin öljyä, 108 tonnia vettä ja 7 tonnia 

hiilidioksidipäästöjä. (EBA 2015) 
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6.4 Nykyiset ja saatavissa olevat resurssit 

Kiertokaari Oy (Oulun Jätehuolto Oy 22.9.2017 saakka, Oulun alueella toimiva 

jätehuoltoyhtiö) on kunnallinen yhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia 13:n jäsenkuntansa 

jätteenkäsittelystä, jäteneuvonnasta sekä ehkäistä jätteiden syntyä ja tukea kierrätystä ja 

hyötykäyttöä (Oulun Jätehuolto Oy 2017a). Vuoden 2016 lopussa Kiertokaari Oy 

työllisti Ruskossa 33 omaa henkilöä ja 24 urakoitsijan palveluksessa työskentelevää 

henkilöä (Oulun Jätehuolto Oy 2017c). Luonnonvarojen tehokas käyttö maksimaalisen 

kierrättämisen ja uudelleen käytön kautta on oleellinen osa kestävää taloutta (Chiras 

2016, 388-389). Kiertokaari Oy painottaa strategiassaan kiertotalouden edistämistä mm. 

edistämällä materiaalivirtojen palautumista kiertoon olemalla mukana erilaisissa 

teollisissa symbiooseissa jätemateriaalien välikäsittelijänä tai erilaisten 

käsittelymenetelmien testialueena (Oulun Jätehuolto Oy 2016). 

Biojätteen käsittelystä on yhteistyösopimus Gasum Oy:n kanssa, jossa Kiertokaaren 

toiminta-alueelta kerätty biojäte käsitellään keskitetysti mädätysprosessin avulla. 

Mädätyslaitokselle pumpataan jätehuollon nestemäisen jätteen käsittelylaitokselta 

maitotaloustuotteita (Oulun Jätehuolto Oy 2016). Lisäksi biokaasulaitoksella käsitellään 

rasvanerotuskaivojen lietteet, joista on nestemäisten jätteiden esikäsittelylaitoksella 

poistettu geotuubeilla vesi (A.Kiljunen, henkilökohtainen tiedonanto 26.10.2017). 

Kestävästi toteutetut toiminnot nojautuvat asianmukaisiin tekniikoihin, parantavat 

ihmisten elämänlaatua ja luonnonjärjestelmiä (Chiras 2016, 20-21). Kiertokaari Oy on 

merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja alueellaan. Yhteiskunnallisen tietoisuuden 

lisääminen on tärkeä osa jätekeskuksen toimintaa. Vuonna 2015 järjestettiin yhteensä 

114 jäteneuvontatilaisuutta, henkilökohtaisen puhelinneuvonnan ja internetin kautta 

tapahtuvan opastuksen lisäksi. Ruskon jätekeskus vastaanotti myös vierailijaryhmiä. 

Tärkeimpänä arvona toiminnassa on vastuullisuus, joka tarkoittaa toiminnan 

läpinäkyvyyttä, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien hyvää kohtelua, 

ympäristövaikutusten mittaamista ja haitallisten vaikutusten vähentämistä sekä 

toiminnan taloudellista varmistamista. Kiertokaari Oy on tukenut toiminnoillaan 

työllistymistä mm. yhteistyöllä 4H-yhdistyksen kanssa sekä panostanut tutkimus- ja 

kehitystoimintaan tekemällä yhteistyötä mm. Oulun yliopiston kanssa (Oulun Jätehuolto 
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Oy 2016). Vuonna 2017 Suomalaisen Työn Liitto myönsi Oulun Jätehuolto Oy:lle 

Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena ekologisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeän 

tehtävän hoitamisesta (Oulun Jätehuolto Oy 2017a).  

Kiertokaari Oy haluaa olla toiminnassaan edelläkävijä, se mm. aloitti Suomessa 

ensimmäisten joukossa biojätteen erilliskeräyksen, biokaasun keräyksen jätekäytöstä ja 

kaasun hyödyntämisen (Oulun Jätehuolto Oy 2016). Uutena innovaationa Kiertokaari 

Oy on perustamassa Ruskon jätekeskuksen alueelle kiertotalouden testialueen, jossa 

yritykset voivat testata omia kiertotalouteen liittyviä innovaatioitaan 

kustannustehokkaasti. Perustettava kiertotalouden testialue on osa isompaa hanketta, 

jonka tarkoituksena on luoda uusia ja kehittää olemassa olevia kiertotalouskeskuksia ja 

liiketoimintamalleja (Oulun Jätehuolto Oy 2017b).  

Kiertotalous luo uusia elinkeinoja ja työpaikkoja (Chiras 2016, 592). Työvoimaa on 

Oulussa hyvin saatavilla. Oulun työttömyysaste on tällä hetkellä 16.5 prosentilla 

Pohjois-Pohjanmaan alueella toiseksi suurinta (Honkala 2017). Pohjois-Pohjanmaalla 

oli vuoden 2016 joulukuussa 28 500 työtöntä työnhakijaa, joista alle 25 vuotiaita nuoria 

työttömiä oli 5055, yli 50-vuotiaita 8 660 ja pitkäaikaistyöttömiä 8 140 (Kaleva 2017). 

Yritysten, muiden yhteisöiden, kuntien ja kuntayhtymien sekä kotitalouksien on 

mahdollista saada työttömän palkkaamiseen TE-palveluista palkkatukea. Palkkatukea 

voi hakea myös määräaikaiseen työhön ja vuonna 2017 se voi enimmillään olla 50% 

palkkakustannuksista, maksimissaan kuitenkin 1 400 €/kk + palkkatukipäätöksen 

mukainen prosenttiosuus lomarahasta (TE-Palvelut 2017).  

Oulussa on myös runsaasti maanrakennusalan yrittäjiä. ”Maanrakennus Oulu” haulla 

löytyy Fonectasta kaiken kaikkiaan 225 yrityksen yhteystiedot (Fonecta.fi 2017). 

Laitehankintoja on mahdollista tehdä käytettynä tai uusina. Taulukossa 10 on esitetty 

muutamien mullantuotannossa hyödynnettävissä olevien laitteiden hintoja. 
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Taulukko 10. Mullantuotannossa hyödynnettävissä olevien laitteiden hintoja 

  

Käytetty, 

hinta eur 

(0% alv) 

Uusi, 

hinta 

eur  

(0% alv) 

Rumpuseula (seulonta-asema) Remu, 

kalkin ja lannoitteen annostelulaitteella 38000 300000 

Minikaivinkone Bobcat 11500 23500 

Pyöräkuormaaja Komatsu 18000 30000 

lähteet: käytetyt laitteet Ecorak, uusi kaivinkone ja kuormaaja MachineryZone.fi, uusi 

rumpuseula Remu/J.Salmi 

Oulussa sijaitsee Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n päätoimipisteet. 

Molemmille yksiköille tutkimus, kehitys- ja innovaatiotyö on tärkeä osa toimintaa. 

Molemmat tahot ovat aktiivisesti mukana erilaisissa kehityshankkeissa (Oulun yliopisto 

2017; Oulun ammattikorkeakoulu 2017).  
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7 TUOTTEISTAMISEN VAIHEET 

7.1 End of Waste kriteerit 

Jätedirektiivin ja jätelain mukaisesti jäte lakkaa olemasta jätettä, kun se on käynyt läpi 

hyödyntämistoimen, sillä on tietty käyttötarkoitus, sillä on markkinat tai kysyntää, se 

täyttää tekniset vaatimukset ja noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja standardeja sekä 

sen käytöllä ei todeta olevan terveydellisiä tai ympäristöllisiä haittavaikutuksia (Pekki 

2017, 6; Jätelaki 646/2011). EU-komissio suunnittelee parhaillaan EoW (End of Waste, 

ei-enää-jätettä) kriteerien säätämistä biohajoavalle jätteelle, kuten kompostille ja 

mädätteelle (Tukes 2016). Näissä kriteereissä tullaan asettamaan vaatimuksia 

syöttöaineen laadulle, käsittelymenetelmille, lopputuotteen laadulle sekä prosessin 

laadun hallintajärjestelmälle ja sen auditoinnille ja dokumentoinnille (Tukes 2016). 

Kriteeristö ei kuitenkaan koske viemärilieteperäistä mädätettä (Zambrzycki 2014). Kun 

kriteeristö valmistuu kannattaa siitä tarkistaa, tuleeko sitä noudattaa eli onko siinä 

asetettu tarkempia määritelmiä milloin kyse on viemärilieteperäisestä jätteestä ja milloin 

säädösten piiriin kuuluvasta erilliskerättävästä biojätteestä peräisin olevasta mädätteestä. 

7.2 Mädätteestä lopputuotteeksi 

Tuotantoprosessin jäännösmateriaalia voidaan pitää sivutuotteena kun sen jatkokäytöstä 

voidaan varmistua; sen synty on oleellinen osa prosessia, mutta ei itse sen tarkoitus; sen 

käyttö on laillista eikä aiheuta vaaraa ympäristölle ja terveydelle ja se voidaan käyttää 

suoraan sellaisenaan tai sitä voidaan käyttää sen jälkeen kun sitä on muunnettu enintään 

tavanomaisen teollisen käytännön mukaisesti (Pekki 2017, 6). Mädätteestä valmistetulle 

maanparannusaineille, kuten mullalle ja lannoitteille on kysyntää (kappale 6.2), joten 

sen jatkokäyttöä voidaan pitää varmana. Mädäteperäisiä kasvualustoja (esim. multaa) ja 

lannoitteita (esim. peltolannoitteita) on käytetty jo jonkin aikaa eikä niiden ole havaittu 

aiheuttavan vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Mädätejäämää syntyy biokaasun 

valmistusprosessin yhteydessä, se ei siis ole itse päätuote. Sen vaatima jälkikäsittely on 

pientä, enintään tavanomaisen teollisen käytännön mukaista. Biokaasun ja mädätteen 

valmistusprosessi sekä mädätteen jatkokäsittely lopputuotteeksi on kuvattu kaaviossa 1 

ja selostettu vaiheittain sen jälkeen.  
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Kaavio 1. Biokaasun ja mädätteen valmistusprosessi sekä mädätteen jatkokäsittely 
lopputuotteeksi 

Mädätysprosessin syötteenä käytetään elintarviketeollisuuden rasvakaivolietteitä, -

jätteitä ja jätevedenpuhdistamon jätevesilietteitä, erilliskerättävää biojätettä ja kaupoista 

tai meijereistä peräisin olevaa nestemäistä biojaetta. Mädätysprosessin vaiheet ovat 

materiaalin vastaanotto, esikäsittely ja päästöjen hallinta, hydrolyysi, hygienisointi, 

biologinen käsittely sekä vedenerotus. Mädätysprosessista saadaan kaasua, kiinteää- 

sekä nestemäistä mädätejäämää. (Watrec Oy 2016, 18, 21, 27-28) 

Kiinteä mädätejäämä siirretään jatkokäsittelypaikalle, jossa se aumakompostoidaan 

(Watrec Oy 2016, 28-29). Mädätettä käännellään aumassa ja siihen myös lisätään 

tarvittavat ravinteet. Mädätettä kompostoidaan, kunnes sen rakenne on multamainen. 

(A.Suomilammi, henkilökohtainen tiedonanto 18.10.2017) Lopuksi tuotteesta seulotaan 

pois karkea materiaali ja se siirretään lastaus/myyntipaikalle. Myyntitapahtuman 

yhteydessä asiakkaalle luovutetaan tuoteselostus valmiista tuotteesta. 

Nestemäinen mädätejäämä pakataan säiliöautoon ja kuljetetaan joko suoraan 

loppukäyttäjälle tai jälleenmyyjälle (Watrec Oy 2016, 33-34). Jälleenmyyjä huolehtii 

ravinteiden lisäyksestä ja tuoteselosteen laadinnasta sekä tuotteen 

luovutuksesta/kuljetuksesta asiakkaalle. 
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7.3 Tuotteistamisen lähtökohdat 

Tuotteistamisella pyritään saamaan aikaiseksi tuote, joka vastaa asiakkaan tarpeeseen. 

Jotta voidaan varmistua asiakastarpeesta, tulee pohtia mihin tuotetta käytetään, millaiset 

ominaisuudet tuotteella on ja täyttääkö tuote sille asetetut toimivuusvaatimukset, mitä 

laatukriteereitä tuotteelle asetetaan, mitä tuote voi maksaa sekä miten tuote toimitetaan 

asiakkaalle (toimitusaika ja -kapasiteetti). (Forsman 2016)  

Mädäteperäistä maanparannusainetta voidaan käyttää nurmikkomultana, 

puutarhamultana, biokompostina, ympäristö- ja inframultana. Mädäteperäistä lannoitetta 

voidaan käyttää peltojen ja metsän lannoittamiseen. Kiinteästä mädätejäämästä 

valmistettu maanparannusaine sopii tuoteominaisuuksien, kuten ravinnepitoisuuksien, 

puolesta kaikkeen multakäyttöön. Anaerobinen mädätys on neutralisoinut rikkaruohon 

siemenet ja tämä vähentää huomattavasti rikkaruohon leviämistä. Tämä on positiivinen 

tuoteominaisuus nurmikkomultakäyttöä ajatellen. Nestemäinen mädätejäämä soveltuu 

hyvin peltolannoitteeksi sen sisältämien ravinteiden ja pitkäaikaisen 

lannoitusvaikutuksen ansiosta. Kiinteän mädätejäämän käyttö peltolannoitteena vaatii 

lisälannoitteiden käyttöä, joten se ei ole niin hyvin tähän tarkoitukseen soveltuva. 

Huomioitavaa on, että kun lähtöaineena käytetään puhdistamolietettä, se saattaa 

aiheuttaa potentiaalisissa asiakkaissa negatiivisia mielikuvia ruokamultakäytössä 

(puutarhamulta) tai ruokakasvien lannoituskäytössä, vaikkei siitä ole todettu aiheutuvan 

hygienisointikäsittelyn ansiosta haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Puhdistamolieteperäinen maanparannusaine tai lannoite ei sovellu käytettäväksi 

luomutuotannossa. Tuotteiden hinnoittelussa kannattaa hyödyntää vastaavia tuotteita 

myyvien tahojen olemassa olevia hinnastoja. Mullan myynti voi tapahtua peräkärryttäin 

tai kuorma-autolavoittain. Myynti voisi olla järkevää sijoittaa Kiertokaari Oy:n alueella 

sellaiselle paikalle, että asiakas voi ostaa sitä mukaansa samaan peräkärryyn tms., jolla 

hän toimittaa puutarhajätteitä niiden käsittelypisteeseen. Tämä tekee asioinnista helppoa 

ja järkevöittää alueella tapahtuvaa liikennöintiä. 
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7.4 Tuotteistamismalli 

Liikennevirasto on selvittänyt uusiomateriaalien tuotteistamista maanrakennuskäyttöön. 

Tätä tuotteistamismallia voidaan soveltaa myös maanparannus- ja multatuotteiden 

tuotteistamisprosessiin. Tuotteistamisen aluksi on selvitettävä lainsäädännön asettamat 

vaatimukset ja siihen liittyvät toimenpiteet. (Forsman 2016) Mädäteperäisiin tuotteisiin 

liittyvästä lainsäädännöstä on kerrottu kappaleessa 4.1. Mädäteperäisten kasvualustojen 

tai lannoitteiden valmistaminen on luvanvaraista toimintaa. Mullan tai lannoitteen 

valmistustoiminnasta on tehtävä vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista 

elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ilmoitus, jossa on kerrottu toimijan 

perustiedot, toimipaikan yhteystiedot ja toimiala, toiminnan mahdollinen 

kausiluonteisuus, valmistettavat tuotteet sekä lyhyt kuvaus toiminnasta ja laitoksesta. 

Ilmoituksen liitteeksi on liitettävä valmisteiden tuotetiedot ja omavalvontasuunnitelma. 

Omavalvontaa varten vaaditaan ajantasainen tiedosto, johon merkitään 

lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden osto ja alkuperä sekä kuinka paljon niitä 

ja niiden raaka-aineita on käsitelty ja valmistettu. Omavalvonnasta on ilmettävä myös 

lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden myynti ja muut luovutukset sekä niiden 

varastointipaikat. Mullan tai lannoitteen valmistukselle haetaan ympäristölupaa AVI:lta 

(Aluehallintovirastolta). Ympäristölupahakemuksen sisältö ja lupakäsittelynvaiheet on 

kerrottu ympäristönsuojelulaissa 527/2014 ja valtioneuvoston asetuksessa 

ympäristönsuojelusta 713/2014. Ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupaharkinnan 

kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista 

merkityksellisistä seikoista. (Häkkinen 2015, 18-20) 

Tuotteistamisessa seuraavaksi mietitään käytännön toteutusta ja mm. materiaalin 

tekniset vaatimukset, materiaalin ympäristökelpoisuus sekä näihin liittyvät 

laboratoriokokeet. Käytännön toteutukseen liittyy myös pilotti- tai 

demonstraatiokohteet. (Forsman 2016) Materiaalin teknisenä vaatimuksena voivat 

multatuotannossa olla mädätteen sopiva kosteuspitoisuus, joka varmistetaan linkoamalla 

mädäte tarpeeksi hyvin sekä oikea jälkikypsytysaika ja kompostointiaumojen leveys, 

optimaalisen tuotekoostumuksen aikaansaamiseksi. Mädätteen ympäristöystävällisyys 

on varmistettu lainsäädännön mukaisella anaerobisella käsittelyllä. Lopputuotteiden 

ravinteiden määrät on oltava itävyyden ja kasvien kasvun kannalta optimaaliset eivätkä 
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ne saa sisältää ihmisille tai ympäristölle haitallisia aineita. Tämä varmistetaan ottamalla 

laboratoriokokeita niin mädätteestä kuin lopputuotteestakin. Mullan valmistusta 

mädätteestä kannattaa pilotoida pienemmässä mittakaavassa ennen varsinaisen 

valmistuksen aloittamista. Tuotteistamisen eri vaiheet on esitetty kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Tuotteistamisen eri vaiheet (Forsman 2016). 

Edellä kuvatun vaiheen perusteella voidaan laatia tarkemmat ohjeet mm. valmistusta ja 

tuoteselostetta varten sekä varmistua siitä, että kaikki viranomaissäädökset ja 

määräykset täyttyvät. Mitoitukseen liittyvät tekijät kuten lähtöaineen riittävyys sekä 

logistiikkaan liittyvät toimenpiteet, kuten kuljetus- ja myyntilogistiikka on myös 

helpompi suunnitella ja toteuttaa pilottikokeilun jälkeen. Viimeisessä vaiheessa 
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määritellään asiakaskohderyhmä sekä sen vaatimat markkinointitoimenpiteet, 

tarkistetaan vielä yksikkökustannukset ja hankkeen kokonaistaloudellisuus 

logistiikkakustannukset huomioiden. (Forsman 2016)  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

8.1 Johtopäätökset 

Mädätejäämästä valmistettu maanparannusaine tai lannoite on mädätysprosessin 

tuloksena syntyvä sivutuote, sillä se voidaan jatkokäyttää ja hyödyntää joko sellaisenaan 

tai teollisen käytännön mukaisesti käsiteltynä. Se myös syntyy kaasun tuotantoprosessin 

olennaisena osana ja täyttää suunniteltuun käyttöön liittyvät tuotetta sekä ympäristön- ja 

terveydensuojelua koskevat vaatimukset eikä sen käyttö aiheuta vaaraa tai haittaa 

terveydelle tai ympäristölle hygienisoinnin myötä. 

Mädätejäämä sisältää syötteen alkuperäiset ravinteet, kuten fosforia, ammoniumtyppeä 

ja kaliumia, minkä vuoksi se soveltuu hyvin lannoite- ja maanparannuskäyttöön. 

Tällaisia lannoitteita käyttämällä saavutetaan suljettu ravintokierto ja vähennetään 

kemiallisten lannoitteiden tarvetta. Tätä kautta voidaan vaikuttaa myös 

kasvihuonekaasupäästöjen pienenemiseen. 

Sekä kiinteä että nestemäinen mädätejäämä soveltuu hyvin peltoviljelyyn. Kiinteän 

lannoitevalmisteen osalta täydennystyppilannoitus on kuitenkin suositeltavaa, sillä 

kiinteän lannoitevalmisteen liukoinen typpi oli hitaammin käyttökelpoista kuin 

nestemäisen lannoitevalmisteen. 

Kuivattu ja pelletöity mädätejäämä soveltuu metsälannoitukseen. 900 kg N/ha 

lannoituksella raskasmetallitaso pysyy lainmukaisten raja-arvojen alapuolella ja jos 

lannoitetta käytetään alle 20 tonnia/ha lannoitus ei vaikuta haitallisesti metsämaan 

mikro-organismeihin. Typen ja fosforin pitoisuus kasvaa selvästi lannoituksen jälkeen ja 

lannoituksella pystytään parantamaan metsän kasvua. 

 

Kuivan mädätejäämän määrä kasvaa Oulussa Gasum Oy:n biokaasulaitoksen 

laajennuksen myötä huomattavasti. Ottaen huomioon peltolannoitteiden kysynnän 

hiipuminen ja kiinteän mädätteen typen täydennyslannoitustarve peltoviljelyssä, sen 

hyödyntämiselle muulla tavoin on jatkossa tarvetta. Vuodessa jatkossa tuotettava 20 000 

tonnin kuiva mädätejäämä määrä vastaa noin 20 000 isoa peräkärryä multaa ja 
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Mustankorkea Oy:n hinnoittelulla tämä tarkoittaa nurmikkomultana myytäessä noin 

400 000 euron tuloja. 

Oulun alue on palveluiden, työpaikkojen ja asumisen osalta kasvava keskittymä. 

Alueellinen tonttitarjonta ja rakentaminen vaikuttaa myös päiväkotien ja koulujen sekä 

muiden kunnallisten palveluiden, teiden, viheralueiden ja muun infran rakentamisen 

tarpeeseen. Mädätettä voidaan tuotteistaa tähän käyttöön nurmikkomullaksi, 

puutarhamullaksi, inframullaksi tai ympäristömullaksi. Tuotteistamisessa on 

huomioitava olemassa oleva laitekanta, liiketoimintaan käytettävissä oleva tila, muut 

tarvittavat hankinnat sekä mahdollinen työvoiman tarve. Oulun alueella on hyvin 

saatavissa työvoimaa. Työllistämistoimenpiteillä voi osana vastuullista toimintaa tukea 

vaikeasti työllistettävien työllistämistä. Tähän saa myös rahallista tukea. Myös 

yritystoiminta on Oulun alueella vireää ja mm. maanrakennustöihin on saatavissa hyvin 

ulkopuolista apua tarvittaessa. Lisäresurssien hankkiminen vaikuttaa oleellisesti 

toiminnan kannattavuuteen sekä myytävän tuotteen hinnoitteluun. 

8.2 Suositukset 

Alla olevat suositukset liittyvät Kiertokaari Oy:n selvityspyyntöön biokaasulaitoksen 

mädätejäämän tuotteistamisesta ja sen kaupallisista markkinoista. 

Kiinteän mädätteen käyttö nurmikkomultana on suositeltavaa, sillä anaerobinen 

mädätys vähentää huomattavasti rikkaruohon leviämistä neutralisoimalla rikkaruohon 

siemenet, joita on syötteessä. Mustankorkea Oy:llä se on tämän hetkinen selkeästi 

kysytyin tuote, jonka myynti on ollut noususuhdanteista. Tuotteen nimeäminen selkeästi 

nurmikkomullaksi erottaa sen paikallisesta (oululaisesta) multamyyntiä harjoittavasta 

toimijasta VRJ Group Oy:stä joka myy omaa tuotettaan puutarhamullan nimellä. 

Mädätejäämän, joka sisältää myös puhdistamolietettä, käyttö nurmikkomultana ei 

luultavasti herätä potentiaalisissa asiakkaissa niin voimakkaita mielipiteitä ja tunteita, 

kuin sen käyttö puutarhamultana kasvien kasvualustaksi. Tuotteen markkinointi 

kannattaa kohdentaa kuluttaja-asiakkaille. Nurmikkomullalla voisi olettaa olevan 

kysyntää jatkuvan rakentamisen ja pihojen kunnostamisen myötä. Yhteistyötä 

yritystahon, kuten Kekkilä Oy:n tai VRJ Group Oy:n kanssa kannattaa myös harkita. 
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Mikäli nurmikkomullanmyynti halutaan pitää omana toimintona, tulee huolehtia mm. 

pakkausselosteen laadinnasta, elintarviketurvallisuusviraston hyväksyntätoimenpiteistä, 

omavalvonnasta, tarvittavista laitehankinnoista (esim. kompostointi-, sekoitus- ja 

seulontalaitteet), henkilökunnan rekrytoinnista ja/tai yhteistyökumppanien hankinnasta. 

Kiinteän mädätteen hyödyntäminen infrarakentamisessa on järkevää. Infra- ja 

ympäristömullan kysyntä on kuitenkin pienempää kuin nurmikkomullan ja saatava 

korvaus pienempi. Ympäristömullasta Mustankorkea Oy on veloittanut 8,68 euroa/tonni 

ja inframullasta 6,20 euroa/tonni (vrt. nurmikkomulta 20 euroa/tonni). Hyödyntämistä 

infra- ja puutarhamultana puoltaa kuitenkin sen pienempi käsittelyn tarve.   

Ruskoon Kiertokaari Oy:n alueelle perustettavaa kiertotalouden testialuetta (liite 4, A-

alue) voisi hyödyntää myös multatuotannossa. Mullan tuottaminen mädätejäämästä 

tukee hyvin ajatusta kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden testauksesta. 

Mädätejäämän käyttö metsälannoitteena vaatii vielä lisätutkimuksia. Biokaasulaitoksen 

linkokuivatun mädätejäämän käytöstä raemuotoisena metsälannoitetta on jo saatu hyviä 

tuloksia. Sen käyttö on kuitenkin kokenut takaiskun maa- ja metsätalousministeriön 

kiellettyä Lakeuden Etappi Oy:n valmistuttaman lannoitteen käytön. 
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9 YHTEENVETO 

Diplomityö ”Biokaasulaitoksen mädätejäämän tuotteistaminen ja sen kaupalliset 

markkinat” on tehty Kiertokaari Oy:n toimeksiannosta. Työssä haettiin uusia 

käyttökohteita Gasum Oy:n biokaasulaitoksen mädätejäämälle ja mietittiin, millaisia 

markkinoita siitä syntyville sivutuotteille on.  

Työssä on käsitelty yleisesti tuotteistamiseen liittyviä käsitteitä sekä biokaasun ja 

mädätteen valmistusprosessia. Mädätejäämästä valmistetun lannoitteen tai 

maanparannusaineen on täytettävä jätelain (646/2011) mukaiset sivutuotteelle asetetut 

vaatimukset. Biokaasua valmistetaan kehittyneellä mädätysprosessilla. Gasum Oy:n 

biokaasun pääprosessit ovat materiaalin vastaanotto, esikäsittely ja päästöjen hallinta, 

hydrolyysi, hygienisointi, biologinen käsittely, vedenerotus sekä lopputuotteiden 

jalostus. Prosessista syntyy kaasun lisäksi mädätejäämää, jonka tämän hetkinen 

pääasiallinen hyödyntäminen on ollut sen levittäminen pelloille. 

Mädätejäämän käyttöön niin maanparannusaineena kuin lannoitteenakin sisältyy monia 

rajoitteita. Lainsäädännölliset käsittely- ja tuotevaatimukset tulevat sekä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksista että kansallisista maa- ja metsätalousministeriön 

asetuksista. Mädätejäämä on käsiteltävä meso- tai termofiilisessä biokaasuprosessissa ja 

lopputuotteen on täytettävä lainsäädännön hygieniavaatimukset. Lopputuotteille on 

määritelty tarkat ravinteiden vähimmäispitoisuudet, haitallisten metallien 

enimmäispitoisuudet sekä pakkaus- ja tuoteasiakirjavaatimukset. Niiden käytöstä ei saa 

aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisille (terveydensuojelulaki 763/1994, 

jätelaki 1072/1993, ympäristönsuojelulaki 86/2000 ja -asetus 169/2000). Viljelijöiden 

on huomioitava toiminnassaan viljelijätuen ja ympäristökorvausjärjestelmän ehdot. Laki 

julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) asettaa rajoituksia lain 

piiriin kuuluvan hankintayksikön markkinaehtoiselle liiketoiminnalle. Rajoitteita voi 

aiheutua myös mm. mädätteen saatavuudesta, lopputuotteen markkinoista ja 

lisäresurssien hankinnasta. Asiakkaiden mielipiteet ja kulutustottumukset vaikuttavat 

mädäteperäisten tuotteiden kysyntään, kuten mm. luomutuotteiden käytön yleistyminen. 

Antibioottien ja desinfektioaineiden negatiivinen vaikutus maaperän vasta-aineiden 

rikastuttajana on myös tiedostettu. 
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Orgaanisia biokaasulaitoksen mädätysprosessin raaka-aineita ja mädäteperäisiä 

peltolannoitteita on tutkittu MTT:n tutkimuksissa ja metsälannoitteita ruotsalaisen 

SLU:n (Sveriges lantbruksuniversitet) ja suomalaisen ammattikorkeakoulu Novian 

yhteistutkimusprojektissa. Raaka-ainepohjaisissa tutkimuksissa havaittiin, että vesiuutto 

(1:60) irrottaa tehokkaasti fosforia lietelannasta ja elintarviketeollisuuden sivutuotteista 

valmistetusta lannoitteesta ja puhdistamolietteen kuivajae pohjaisessa tuotteessa 

liukoista fosforia on alle 10%. Ohralle tehtyjen lannoitekokeiden mukaan nestemäisen 

orgaanisen lannoitevalmisteen liukoinen typpi oli nopeammin käyttökelpoista kuin 

kiinteän orgaanisen lannoitevalmisteen. Mädäteperäisten metsälannoitteiden todettiin 

tehostavan metsänkasvua ja lannoitusmäärällä 450 kg/ha arvioitiin saavutettavan 

lisääntynyttä hiilidioksidisitoutumista puissa noin 60 tonnia/ha. Raja-arvot ylittäviä 

raskasmetallipitoisuuksia ei metsälannoitekokeissa havaittu. 

Mädäteperäisiä metsälannoitteita ei tällä hetkellä valmisteta Suomessa. 

Peltolannoitteille ja multatuotteille löytyy sen sijaan useita valmistajia ja myyjiä. 

Multatuotteita myydään peräkärry- ja kuorma-autokuormina ja niitä on saatavissa 

usealla myyjällä myös erilaatuisena, erilaisista lähtöaineista tuotettuna. 

Peltolannoitteiden kysynnän hiipumisesta kertonee se, että tuotetta on annettu myös 

ilmaiseksi. Multatuotteiden kysyntään vaikuttaa paljon mm. rakentaminen ja tällä 

hetkellä sen kysyntä on hyvää.  

Biokaasulaitoksista syntyvän mädätteen hyödyntäminen lannoitteissa tai 

maanparannusaineissa on järkevää, sillä anaerobisen mädätysprosessin myötä tärkeät 

mineraalit (kuten fosfaatti, typpi, fosfori ja kalium) voidaan kierrättää uudelleen 

käyttöön ja rikkaruohon leviämistä voidaan ehkäistä. Mädäteperäisten lannoitteiden 

kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vastaavien 

mineraalilannoitteiden. 

Oulussa on tällä hetkellä hyvin urakoitsijoita, työvoimaa ja potentiaalisia 

tutkimusyhteistyökumppaneita saatavissa. Kiertokaarella on valmis alue kiertotaloutta 

tukevalle toiminnalle. Kiinteän mädätteen hyödyntäminen mullan valmistuksessa 

näyttää resurssien saatavuuden ja rakentamisen trendien valossa järkevälle. 

Tuotteistamisen yhteydessä on tärkeää määritellä palvelunkattavuus, kenelle tuote on 



 

64 

 

suunnattu ja mistä ja millä ehdoilla sitä on saatavissa. Nestemäisen mädätteen 

hyödyntämistä peltolannoitteena kannattaa jatkaa, sillä sen sisältämät ravinteet 

soveltuvat parhaiten tällaiseen käyttöön. Mädätteen määrän edelleen lisääntyessä 

tulevaisuudessa, myös metsälannoituskäyttöä kannattaa tarkastella uudelleen. 
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Liite 1 (1/5) 

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 142/2011 (suora ote em. asetuksesta)  

Liite IV, III luku 

VAKIOKÄSITTELYMENETELMÄT  

A. Käsittelymenetelmä 1 (painesterilointi)  

Hienontaminen  

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 50 millimetriä, 

kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että 

hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 50:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on 

tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 50 

millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava 

ennen prosessin jatkamista. 

Aika, lämpötila ja paine   

2. Eläimistä saatavat sivutuotteet, joiden partikkelikoko on enintään 50 millimetriä, on 

kuumennettava keskeytyksettä yli 133 °C:n sisälämpötilaan vähintään 20 minuutin ajaksi 

vähintään 3 baarin (absoluuttisessa) paineessa. Paine on tuotettava poistamalla kaikki ilma 

sterilointitilasta ja korvaamalla se höyryllä (”kyllästetty höyry”); lämpökäsittelyä voidaan 

käyttää yksinomaisena prosessina tai prosessia edeltävänä tai sitä seuraavana 

sterilointivaiheena. 

 

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.  

 

B. Käsittelymenetelmä 2  

 

Hienontaminen  

 

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 150 millimetriä, 

kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että 

hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 150:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on 

tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 150 

millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava 

ennen prosessin jatkamista. Aika, lämpötila ja paine  

 

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on lämmitettävä siten, että 

sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 125 minuutin ajan, yli 110 °C vähintään 120 minuutin 

ajan ja yli 120 °C vähintään 50 minuutin ajan. Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin 

tai mainitut lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.  

 

3. Prosessointi on suoritettava panosprosessina.  

 

C. Käsittelymenetelmä 3  

 

Hienontaminen  

 

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 30 millimetriä, 

kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että 

hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 30:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on 

tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 30 

millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava 

ennen prosessin jatkamista.  
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Liite 1 (2/5) 

 

Aika, lämpötila ja paine  

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on lämmitettävä siten, että 

sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 95 minuutin ajan, yli 110 °C vähintään 55 minuutin 

ajan ja yli 120 °C vähintään 13 minuutin ajan.  

 

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava 

mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa.  

 

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina. 

 

D. Käsittelymenetelmä 4     

 

Hienontaminen  

 

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 30 millimetriä, 

kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että 

hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 30:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on 

tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 30 

millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava 

ennen prosessin jatkamista. 

Aika, lämpötila ja paine  

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavat sivutuotteet on laitettava astiaan, johon lisätään 

rasva, ja lämmitettävä siten, että sisälämpötila on yli 100 °C vähintään 16 minuutin ajan, yli 

110 °C vähintään 13 minuutin ajan, yli 120 °C vähintään 8 minuutin ajan ja yli 130 °C 

vähintään 3 minuutin ajan. Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut 

lämpötilat on saavutettava mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa. 

 

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.  

 

E. Käsittelymenetelmä 5  

 

Hienontaminen  

 

1. Jos käsiteltävien eläimistä saatavien sivutuotteiden partikkelikoko on yli 20 millimetriä, 

kyseisten tuotteiden kokoa on pienennettävä asianmukaisilla välineillä niin, että 

hienonnuksen jälkeen partikkelikoko ei ylitä 20:tä millimetriä. Laitteiden tehokkuus on 

tarkastettava päivittäin, ja laitteiden kunto on kirjattava. Jos tarkastuksissa havaitaan yli 20 

millimetrin suuruisia partikkeleita, on prosessi keskeytettävä ja korjauksia suoritettava 

ennen prosessin jatkamista. 

 

Aika, lämpötila ja paine  

2. Hienonnuksen jälkeen eläimistä saatavia sivutuotteita on lämmitettävä niin kauan, että ne 

hyytyvät, minkä jälkeen niitä on puristettava, jotta rasva ja vesi poistuvat valkuaispitoisesta 

aineksesta. Valkuaispitoinen aines on lämmitettävä tämän jälkeen siten, että sisälämpötila 

on yli 80 °C vähintään 120 minuutin ajan ja yli 100 °C vähintään 60 minuutin ajan. 

Sisälämpötilat on saavutettava joko peräkkäin tai mainitut lämpötilat on saavutettava 

mainituiksi ajanjaksoiksi kokonaisajan puitteissa. 

 3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina.  

F. Käsittelymenetelmä 6 (yksinomaan luokkaan 3 kuuluvia vesieläimistä tai vedessä elävistä 

selkärangattomista peräisin olevia sivutuotteita varten)  
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Liite 1 (3/5) 

Hienontaminen  

 

1. Eläimistä saatavat sivutuotteet on hienonnettava partikkelikokoon, joka on enintään  

a) 50 millimetriä tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan a alakohdan mukaisesti; tai  

b) 30 millimetriä tehtäessä lämpökäsittely 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. 

Tämän jälkeen niihin on lisättävä muurahaishappoa pH-arvon alentamiseksi pysyvästi enintään 

4,0:aan. Seos on varastoitava vähintään 24 tunniksi ennen uutta käsittelyä.  

Aika, lämpötila ja paine  

2. Hienontamisen jälkeen seos on lämmitettävä  

a) vähintään 90 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi; tai  

b) vähintään 70 °C:n sisälämpötilaan vähintään 60 minuutin ajaksi. 

Jatkuvaa lämpövirtaa käytettäessä tuotteen siirtymistä lämpömuuntimen läpi on valvottava 

mekaanisilla käskyillä, jotka rajoittavat sen siirtymistä niin, että lämpökäsittelyn loputtua tuote 

on käynyt läpi ajallisesti ja lämpötilan kannalta riittävän prosessin.  

3. Prosessointi voidaan suorittaa panosprosessina tai jatkuvana prosessina. 

G. Käsittelymenetelmä 7  

 

1. Mikä tahansa toimivaltaisen viranomaisen sallima käsittelymenetelmä, kun toimija on 

osoittanut kyseiselle viranomaiselle seuraavat seikat:  

a) lähtöaineeseen liittyvien, sen alkuperästä johtuvien merkityksellisten vaarojen ja 

jäsenvaltion, alueen tai vyöhykkeen, jossa menetelmää aiotaan käyttää, eläinten 

terveystilanteeseen liittyvien mahdollisten riskien yksilöiminen;  

b) kyky laskea käsittelymenetelmän avulla kyseiset vaarat sellaiselle tasolle, joka ei aiheuta 

merkittävää riskiä ihmisten ja eläinten terveydelle;  

c) näytteiden ottaminen lopputuotteesta päivittäin 30 tuotantopäivän ajan seuraavien 

mikrobiologisten vaatimusten mukaisesti:  

i) heti käsittelyn jälkeen aineksesta otetut näytteet: 1 gramma tuotetta ei saa sisältää 

perfringens -bakteeria;  

ii) varastoinnin aikana tai varastosta poiston yhteydessä aineksesta otetut näytteet: 

Salmonella: ei esiinny 25 grammassa: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0  

Enterobacteriaceae: 1 grammassa: n = 5, c = 2; m = 10; M = 300 jossa  

n = testattavien näytteiden määrä; 

m = bakteerimäärän raja-arvo; tulosta pidetään hyväksyttävänä, jos bakteerimäärä 

kaikissa näytteissä on enintään m;  

M = bakteerien enimmäismäärä; tulosta on pidettävä epätyydyttävänä, jos bakteerien 

lukumäärä yhdessä tai useammassa näytteessä on vähintään M; ja  

c = sellaisten näytteiden lukumäärä, joissa bakteerien lukumäärät voivat olla m:n ja M:n 

välillä ja näytettä silti pidetään hyväksyttävänä, jos muiden näytteiden bakteerimäärät 

ovat enintään m.  

 

2. Tiedot kriittisistä valvontapisteistä, joita noudattaen jokainen käsittelylaitos täyttää 

tyydyttävästi mikrobiologiset vaatimukset, on talletettava ja säilytettävä siten, että 

toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen viranomainen voivat valvoa kyseisen 

käsittelylaitoksen toimintaa. Talletettavat ja valvottavat tiedot ovat partikkelikoko, kriittinen 

lämpötila ja tapauksen mukaan käsittelyn absoluuttinen kesto, paineprofiili, raaka-aineiden 

syöttönopeus ja rasvan uudelleenkierrätysnopeus. 

 

3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi sallia sellaisten 

käsittelymenetelmien käytön, jotka on hyväksytty ennen tämän asetuksen voimaantuloa 

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä V olevan III luvun mukaisesti. 

 

4. Toimivaltaisen viranomaisen on keskeytettävä 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen 

käsittelymenetelmien käyttö lopullisesti tai väliaikaisesti, jos se saa todisteet siitä, että jokin 

1 kohdan a tai b alakohdassa mainittu olosuhde on merkittävästi muuttunut.  

 

5. Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 

viranomaiselle tämän pyynnöstä käytössään olevat 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot sallitusta 

käsittelymenetelmästä. 
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Liite 1 (4/5) 

Liite IV, IV luku, 2 jakso, A-kohta 

Käsittelyvaatimukset  

A. Emäshydrolyysi  

1. Lähtöaineet  

Tätä käsittelyä voidaan soveltaa kaikkiin luokkiin kuuluviin eläimistä saataviin sivutuotteisiin. 

2. Käsittelymenetelmä  

      

Emäshydrolyysi on tehtävä seuraavien käsittelyvaatimusten mukaisesti:  

a) Menetelmässä on käytettävä sellaista moolimäärää NaOH-liuosta tai KOH-liuosta tai näiden 

yhdistelmää, että se vastaa likimäärin mädätettävien eläimistä saatujen sivutuotteiden painoa, tyyppiä ja 

koostumusta. Jos eläimistä saaduissa sivutuotteissa on korkea rasvapitoisuus, joka neutraloi emäksen, 

emästä on lisättävä siten, että saavutetaan tarkoitettu moolimäärä;  

b) eläimistä saadut sivutuotteet on sijoitettava terässäiliöön. Mitattu määrä emästä on lisättävä kiinteänä 

tai a alakohdassa tarkoitettuna nesteenä;  

c) säiliö on suljettava ja eläimistä saatuja sivutuotteita ja emässeosta lämpökäsiteltävä vähintään 150 °C:n 

sisälämpötilassa vähintään 4 baarin (absoluuttisessa) paineessa vähintään  

i) kolmen tunnin ajan keskeytyksettä;  

ii) kuuden tunnin ajan keskeytyksettä, jos käsitellään asetuksen (EY) N:o 1069/2009 8 

artiklan a alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuja eläimistä saatuja sivutuotteita. 

Luokkaan 1 kuuluvasta aineksesta johdettu aines, joka koostuu TSE:n 

hävittämistoimenpiteiden yhteydessä lopetetuista eläimistä, jotka ovat märehtijöitä, joille 

ei tarvitse tehdä TSE-testiä, tai märehtijöitä, joille tehdystä testistä on saatu negatiivinen 

tulos asetuksen (EY) N:o 999/2001 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan kuitenkin 

käsitellä tämän jakson 2 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisesti; tai  

iii) yhden tunnin ajan keskeytyksettä, jos kyseiset eläimistä saadut sivutuotteet koostuvat 

kalasta tai siipikarjasta peräisin olevasta aineksesta.  

d) prosessointi on suoritettava panosprosessina, ja säiliössä olevaa ainesta on sekoitettava koko ajan 

mädätysprosessin tehostamiseksi, kunnes kudokset ovat liuenneet ja luut ja hampaat pehmenneet; ja  

e) eläimistä saatuja sivutuotteita on käsiteltävä niin, että aikaa, lämpötilaa ja painetta koskevat 

vaatimukset täyttyvät samanaikaisesti. 

 

Liite V, 1 luku, 1 jakso, 2 kohta, alakohdat a-f  

a) luokkaan 2 kuuluvaa ainesta, joka on käsitelty liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyllä 

käsittelymenetelmällä 1;  

b) luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, joka on käsitelty jollakin liitteessä IV olevassa III luvussa esitetyistä 

käsittelymenetelmistä 1–5 tai 7, tai jos kyse on vesieläinperäisestä aineksesta, jollakin 

käsittelymenetelmistä 1–7;  

c) luokkaan 3 kuuluvaa ainesta, jolle on tehty pastörointi-/ hygienisointikäsittely muussa hyväksytyssä 

laitoksessa;  

d) eläimistä saatavia sivutuotteita, joita saa käyttää raaka-aineena ilman käsittelyä asetuksen (EY) N:o 

1069/2009 13 artiklan e alakohdan ii alakohdan ja tämän asetuksen mukaisesti;  

e) eläimistä saatavia sivutuotteita, joille on tehty liitteessä IV olevan IV luvun 2 jakson A kohdassa 

esitetty emäshydrolyysi; 

f) seuraavia eläimistä saatavia sivutuotteita, jos toimivaltainen viranomainen sen sallii:  

i) asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan f alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat 

sivutuotteet, joille on tehty asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan m 

alakohdassa määritelty käsittely sillä hetkellä kun ne on tarkoitettu muihin tarkoituksiin 

kuin ihmisravinnoksi;  
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ii) asetuksen (EY) N:o 1069/2009 10 artiklan g alakohdassa tarkoitetut eläimistä saatavat 

sivutuotteet; tai  

iii) eläimistä saatavat sivutuotteet, jotka muunnetaan biokaasuksi, jos mädäte sen jälkeen 

kompostoidaan tai käsitellään tai hävitetään tämän asetuksen mukaisesti. 

Liite V, 1 luku, 2 jakso, 1 ja 2. kohta 

1. Kompostointilaitoksessa on oltava laitokseen tuotuja eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä 

johdettuja tuotteita varten suljettu kompostointireaktori tai suljettu alue, jota ei voi ohittaa ja jossa on 

oltava  

a) laitteet lämpötilan seuraamiseksi tosiaikaisesti; 

 b) tallentimet a alakohdassa tarkoitettujen mittaustulosten tarvittaessa jatkuvaa kirjaamista varten;  

c) riittävä turvajärjestelmä, joka estää liian alhaisen käsittelylämpötilan.  

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muunlaisia kompostointijärjestelmiä voidaan sallia, jos  

a) niitä käytetään siten, että kaikki järjestelmässä oleva aines noudattaa vaadittuja aika- ja 

lämpötilaparametreja ja että parametreja myös seurataan tarvittaessa jatkuvasti; tai  

b) niissä muunnetaan vain 1 jakson 2 kohdassa tarkoitettua ainesta; ja  

c) ne ovat kaikkien muiden tässä asetuksessa säädettyjen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisia. 
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     Liite 2 (1/1) 

Ympäristökorvauksen sitoumusehtojen taulukot (suora ote) 

 

Taulukko 1. Viljan, öljy- ja teollisuuskasvien sekä palkokasvien, sokerijuurikkaan ja 

perunan typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) 

Kasvi / Saavutettu satotaso kg 

Vähämultaiset 
ja multavat 
maat 

Runsasmultaiset 
maat 

Erittäin 
runsas-
multaiset 
maat 

Eloperäiset 
maat 

Ohra ja kaura, seosviljat 4000 kg 100 90 80 60 

Kevätvehnä 4000 kg 120 110 100 70 

Syysruis syksyllä 30 30 20 20 

Syysruis keväällä 3000 kg 100 90 80 40 

Kevätruis 3000 kg; Pellava, maissi, 
öljyhamppu, auringonkukka 

90 80 70 50 

Syysvehnä, ruisvehnä ja 
spelttivehnä ja syysohra syksyllä 

30 30 30 20 

Syysvehnä, ruisvehnä ja 
spelttivehnä ja syysohra keväällä 
4000 kg 

120 110 100 70 

Muut viljat ja muut seoskasvustot 
4000 kg 

90 80 70 50 

Syysrypsi ja syysrapsi (heinä-
elokuussa) 

50 50 50 40 

Kevätrapsi, kevätrapsi, syysrypsi, 
syysrapsi ja ruistankio keväällä 
1750 kg; Muut peltokasvit 

110 100 90 60 

Herne, härkäpapu, makea lupiini 45 45 45 30 

Sokerijuurikas 140 140 140 120 

Tärkkellysperuna 35 tn/ha 105 95 85 70 

Tärkkellysperuna 40 tn/ha 120 110 100 80 

Varhaisperuna 60 60 60 60 

Varhaisperuna + kerääjäkasvi 80 80 80 75 

Muu peruna 35 tn/ha 85 80 75 60 

Muu peruna 40 tn/ha 100 90 80 70 

 

Taulukko 2. Saavutettuun satotasoon liittyvät taulukkoon 1 tehtävät 

typpilannoitemäärien enimmäislisäykset (kg/ha/v) 

Lisäys kg 0 10 20 30 40 50 

Kevät ruis 3000 3500 4000 4500 5000 5500 

Muut viljat 4000 4500 5000 5500 6000 6500 

Kevätkylvöiset öljykasvit 1750 2000 2250 2500 2750 3000 

Lisäys kg 0 10 20 30 40 45 

Kevätvehnä 4000 4500 5000 5500 6000 6250 

Syysvehnä, ruisvehnä, 
spelttivehnä 

4000 4500 5000 5500 6000 6250 

Syysruis 3000 3500 4000 4500 5000 5250 

Syysöljykasvit 1750 2000 2250 2500 2750        -  
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Digestate Factsheet EBA (European Biogas Association) (suora ote) 

 

the value of organic fertilisers for Europe’s economy, society and environment 

 

The products of anaerobic digestion 

 

Anaerobic Digestion (AD) is a natural process driven by microorganisms which produce biogas and 

through upgrading, biomethane; two versatile renewable energy carriers that provide electricity, heat and 

fuel. It is often overlooked that biogas plants also create another product which is at least as valuable as 

renewable energy, because of its nutrient and organic matter content: digestate.    

 

Organic fertilisers have the potential to transform Europe’s agricultural sector forever, offering an 

attractive alternative to commonly used mineral fertilisers.  This factsheet briefly outlines the benefits of 

digestate for the economy, society and our environment. 

 

Digestate: a valuable organic fertilizer 

 

Digestate has excellent fertilising properties, offering an alternative to agriculture, landscaping and 

horticulture. It is efficient and environmentally friendly. Organic fertilisers can compete with mineral 

fertilisers in several catagories. 

 

Digestate is an excellent fertiliser containing all nutrients and micronutrients necessary for modern 

farming, including nitrogen, phosphorus and potassium.  

 

Since no nutrients are lost during AD, farmers can close the nutrient cycle and reuse these vital minerals. 

Additionally, organic matter in digestate can build up the humus content in the soil; this is a benefit 

unique to organic fertilisers which is particularly crucial for arid and semi-arid lands with low carbon 

content. 

 

AD closes the loop by allowing Nutrient recycling.  

 

 an alarming pace and depletion would be disastrous for 

further food production as it is an indispensable nutrient for plant growth. AD gives the possibility to 

recycle this valuable nutrient from organic waste streams;  

 

ble nitrogen is higher in digestate compared to the same organic 

material in its raw form, thereby increasing its fertilising value. In addition, organic fertilisers have a 

“softer” impact than mineral fertilisers which have high levels of available nitrogen, where the latter 

poses a higher risk of nitrogen leaching into water, while the former takes effect slowly providing 

nutrients steadily to plants for up to three years. 

 

Digestate has proven to be a much safer fertiliser than nutrients from raw organic material.  

 
1
 and plant pathogens

2
 are significantly reduced, and in most cases are eradicated, due to 

technical and thermal pretreatment of feedstock and the microbial conditions inside the digester;  

 

weeds, by neutralising seeds that may be present in the 

feedstock;
3
  

 

organic material.   

 

ss likely to be disposed of 

inappropriately (such as landfilling and open storage) than raw organic waste. This significantly reduces 

the risk of water and soil pollution resulting from high concentrations of minerals in a reduced space. 
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1 tonne of artificial fertiliser replaced with digestate saves 1 tonne of oil, 108 tonnes of water and 7 

tonnes of CO2 emissions.  

Anaerobic Digestion and Bioresources Association 

      

 

Digestate strongly reduces greenhouse gas emissions in the food, feed, beverage and agricultural 

sectors 

 

Organic fertilisers in the form of digestate offer an excellent alternative compared with energy-intensive 

mineral fertilisers, as they release very low (or even neutral) GHG emission values throughout their full 

production cycle. This is due to the following: 

 

Avoiding GHG emissions from open decomposition of organic matter. All organic materials can release 

powerful GHGs such as methane and nitrous oxide if they are left in contact with the atmosphere; this 

includes household waste in the form of sewage sludge and municipal biowaste, agricultural leftovers 

such manure and straw, as well as waste from food and beverage processing. Methane is 21 times 

stronger than carbon dioxide and nitrous oxide is 310 times more damaging than carbon dioxide.
4
 

Digesting organic materials avoids these unwanted emissions.   

Replacing energy intensive mineral fertilisers. Modern food production is heavily dependent on 

industrially manufactured mineral fertilisers. The Haber-Bosch process fixes most of the nitrogen used in 

agriculture and accounts for 1-2% of the world’s total energy consumption and 3-5% of the world's 

natural gas consumption.
5
 In Europe, every ton of mineral fertiliser produced by this process emits an 

average of 9.7 tons of CO2 equivalent,
6
 which not only harms the environment but also perpetuates 

energy dependence from imported natural gas. By replacing mineral fertilisers with organic ones, 

digestate can drastically reduce emissions in Europe’s energy-intensive agricultural sector.   

Digestate’s transport routes are usually shortened resulting in low GHG emissions. This is due to the 

decentralised nature of AD, which makes it viable across most rural regions in Europe. Additionally, 

farmers have an interest in minimising transport costs and enabling owners and co-owners of biogas 

plants to produce their own fertilisers at competitive costs.   

Biogas and biomethane are low GHG renewable energy carriers which replace fossil energy. Energy 

(thermal and electric) as well as gaseous fuel coming from AD have very low carbon emissions when 

compared with their fossil fuel comparators. This is the case for all commercially used feedstock. 

Digesting waste captures powerful GHGs that would otherwise be released during decomposition; these 

avoided emissions often outweigh those which are released during biogas/ biomethane production, 

transport and combustion. Manure digestion is a good example of this, as it can save up to 2,5 times the 

GHGs than emits untreated manure, making manure digestion carbon negative. Dedicated energy crops 

such as maize make GHG savings of over 50% compared with its fossil fuel comparator. Digesting 

various mixtures of crops and manure can reach any desired reduction level in between these two 

borderlines.
7
   

 

Digestate brings jobs and economic advantages to regions 

 

AD is a state of the art technology, which employs highly skilled plant constructors, operators and related 

service providers. According to the latest estimates, there are over 65.000 jobs in the sector.
8
 A large 

proportion of biogas plants are present in rural areas, offering excellent job opportunities in several of the 

most disadvantaged regions of Europe. Via processing, digestate can be adapted to provide multiple 

practical applications, offering great potential for further job creation in this field. 

 

Saving money by using organic fertilisers 

 

In most cases digestate is more competitive pricewise than mineral fertilisers and other organic fertilisers, 

what enables farmers to make significant savings in one of their biggest annual expenses. If they go a step 

further by building a digester to treat their farm’s waste, they can produce fertilisers to use on their own 

land and even sell digestate when a farm has a surplus of nutrients. This may ensure an additional source 

of revenue for farmers and thereby consolidate their economic independence. Municipalities treating 

source  
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separated waste and sewage water can create new local jobs, while at the same reducing their utility 

expenses or even bringing in new revenues from selling biogas, biomethane and organic fertilisers. 

 

Italy produces up to 30 million tonnes of digestate annualy which equals to about €400 million fossil 

fertilisers savings.  

Italian Biogas Association      

 

Challenges and solutions 

 

Lack of a legal framework. Many European countries do not have appropriate (if any) legislation 

concerning digestate, resulting in legal barriers to the use of waste material, its conversion into products 

or its export abroad. To solve this issue across all member states, it is essential to revise the current EU 

Fertilisers Directive (which at the moment only includes mineral fertilisers), so as to grant equal legal 

stance to organic fertilisers. Moreover, despite the fact that AD is one of the most efficient ways of 

treating biowaste, in several member states it is still not recognised as a recycling process, nor is it 

explicitly acknowledged as recycling within the European waste hierarchy. Clearly defining both, 

digestate as a fertiliser and anaerobic digestion as a recycling process, within EU legislation would create 

a functioning market for organic fertilisers across Europe.  

  

Clashes with existing legislation. The EU Nitrates Directive of 1991 is crucial for protecting Europe’s 

environment, however, its unclear wording has led to several misinterpretations in national legislation. 

The Commission should provide clearer guidelines on when digested and co-digested manure can be used 

as a fertiliser in Nitrate Sensitive Zones, where it is taken into account that anaerobic digestion greatly 

decreases the risk of nitrogen leeching into water.    Lack of information. Most farmers are poorly 

informed (or even misinformed) about the benefits of digestate and other organic fertilisers, often making 

them hesitant about spreading them on their land. Public authorities should make a conscious effort to 

explain the advantages of digestate and the adequate management of local resources to build confidence 

on its use.   

 

Glossary 

 

Anaerobic digestion (AD):  is a biological process in which microorganisms break down biodegradable 

material in the absence of oxygen creating two important products: biogas and digestate.  

Biogas: the primary product of AD is a methane-rich renewable gas composed of 50 to 65% methane and 

35 to 50% carbon dioxide.  

Biomethane: when carbon dioxide and trace gases in biogas are removed, a methane rich renewable 

natural gas substitute is left in the form of biomethane. Biomethane can be injected into the gas grid, used 

as a vehicle fuel or used for combined heat and electricity generation.  

Digestate: remaining part of organic matter treated by AD, rich in nutrients and nitrogen, commonly used 

as an organic fertilizer in agriculture.  

Mineral fertilisers: Fertilizer in which nutrients are in the form of inorganic salts obtained by mining 

and/or by physical and/or chemical industrial processes.  Organic fertilisers: Fertilizer in which nutrients 

comes mainly from renewable carbonaceous materials from plant and/or animal origin.   
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