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Mädätysjäännöksen käyttö viherkatoissa ja metsälannoitteena -projekti oli osa Biojätteistä ja 
-lietteistä kestävää toimintaa (Bioliike) -hanketta. Bioliike-hanke on rahoitettu Etelä-Suomen 
EAKR-ohjelmasta. Hankkeen koordinaattorina toimii Hämeen ammattikorkeakoulu. Osatoteut-
tajina toimivat Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään ja Lohjan yksiköt sekä Lahden am-
mattikorkeakoulu. Hankkeen yhteistyökumppaneina on jäte- ja vesihuollon yrityksiä sekä bio-
polttoaineiden tuottajia.  
 
Projekti on aloitettu jo keväällä 2013 ja tämä oli projektin kolmas ja viimeinen osa. Projektis-
sa toimi kaksi eri projektitiimiä, toinen Hyvinkäällä ja toinen Lohjalla. Lohjan tiimi oli jaettu 
kolmeen pienryhmään.  Näiden lisäksi myös HAMK:n Lepaan yksikkö osallistui projektiin viher-
kattokokeiden muodossa. 
 
Projektin tavoitteena oli tehdä jatkoselvityksiä Bioliike-hankkeen aiemmissa projekteissa saa-
tuihin ideoihin pohjautuen. Hyvinkään tiimi teki yhteistyötä Lepaan kanssa viherkattoselvitys-
ten suhteen niin, että Hyvinkään tiimi keskittyi liiketaloudelliseen puoleen, kuten kustannus-
laskentaan ja markkinointiselvityksiin, Lepaan tutkiessa mädätysjäännöksen käyttöä viherka-
toissa. Hyvinkään tiimi teki myös selvityksen mädätysjäännöksen käytöstä metsälannoitukses-
sa. 
 
Viherkattoselvityksen taustatyö aloitettiin selvittämällä lähialueen puutarhayrittäjien käyttö-
kokemuksia viherkatoista. Kysely suoritettiin puhelinhaastatteluina. Haastatteluista selvisi, 
että viherkattojen tunnettuus on vielä kovin vähäistä. Projektitiimi teki myös laskelmia mädä-
tysjäännöksen käytöstä viherkatoissa ja niiden pohjalta tiimi tuli siihen tulokseen, että vaikka 
kaikkiin Suomessa valmistettaviin viherkattoihin laitettaisiin mädätysjäännöstä, olisi vuosi 
kulutus silti todella vähäistä.    
 
Projektitiimi oli puhelimitse yhteydessä myös Novia ammattikorkeakoulun Vaasan yksikköön, 
jossa on tehty selvitys miksi mädätysjäännöstä ei tällä hetkellä saa käyttää metsälannoittee-
na. Haastattelun ja muiden selvitysten pohjalta projektitiimille selvisi, että kielto pohjautuu 
puutteellisiin tutkimustuloksiin mädätysjäännöksen vaikutuksesta metsiin. Tällä hetkellä Met-
säntutkimuslaitos (Metla) tutkii mahdollisia haittavaikutuksia, mutta jos mitään ei ilmene, ei 
mädätysjäännöksen käytölle metsälannoitteena ole enää esteitä.  
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The use of Digestate in green roofs and forest fertilization -project was a part of Bioliike 
scheme. The scheme is funded by European Regional Development Fund (ERDF) of Southern 
Finland. Project was coordinated by HAMK and done in cooperation with LAMK and Hyvinkää 
and Lohja units of Laurea. The scheme also has partner companies working in the fields of 
waste management, water supply and biogas production.  
 
The project began in spring 2013 and this was the third and last part of the project. There 
was two different project teams, one in Hyvinkää and one in Lohja. Lohja’s team was split 
into three divisions. In addition to these, HAMK’s Lepaa unit was involved in the project, 
helping with green roof research. 
 
The goal of the project was to continue researching the ideas for productization of digestate 
which came up in earlier parts of the project. Hyvinkää’s team worked in cooperation with 
Lepaa researching the green roof possibilities. Hyvinkää focused on business aspects such as 
calculation of costs and market research, while Lepaa was responsible for green roof experi-
ments, building several green roofs. Hyvinkää’s team also researched the use of digestate in 
forest fertilization. 
 
Background research for the green roof study was executed by interviewing gardeners in 
neighboring areas. Interviews were executed by phone. From those interviews project team 
learned that awareness of green roofs is very little. Project team also counted how much di-
gestate could be used if it was used in every green roof made in Finland but the result wasn’t 
good.   
 
Project team also contacted Novia University of applied sciences in Vaasa because of their 
ongoing research of use of digestate in forest fertilization. Projeckt team found out that it’s 
still forbidden because of incomplete study of how digestate would effect on forests. The 
Finnish forest research institute (Metla) is doing tests to figure out those consequences but if 
they don’t find anything than use of digestate in forest fertilization is aloud.           
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1 Johdanto

 

Mädätysjäännöksen käyttö viherkatoissa ja metsälannoitteena -projekti on osa Biojätteistä ja 

-lietteistä kestävää toimintaa (Bioliike) -hanketta, jonka tarkoituksena on hyödyntää biojät-

teitä ja lietettä niin, että niistä saataisiin synnytettyä kestävää liiketoimintaa. Tällä hetkellä 

Biokaasulaitosten sivutuotteena syntyvä mädätysjäännös aiheuttaa paljon kustannuksia, joten 

hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisu tähän ongelmaan.  

 

Bioliike-hanke on rahoitettu Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta. Hankkeen koordinaattorina toi-

mii Hämeen ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina projektissa ovat myös Laurea-

ammattikorkeakoulun Hyvinkään ja Lohjan yksiköt sekä Lahden ammattikorkeakoulu. Hank-

keen muita yhteistyökumppaneita ovat EnvorBiotech Oy, Kiertokapula Oy, HS Vesi Oy, Kemira 

Oy sekä St1 Biofuels Oy.  

 

Projekti on aloitettu keväällä 2013. Projektissa oli mukana kaksi Laurea-ammattikorkeakoulun 

tiimiä, toinen Lohjalla ja toinen Hyvinkäällä. Hyvinkään tiimiin kuuluivat: Sonja Pöyhölä (Pro-

jektipäällikkö), Tiia Helenius (sihteeri), Jukka Pimiä (varaprojektipäällikkö), Patrick Brommels 

(varasihteeri) ja Anni Heinämaa (tiimin jäsen). Hyvinkään tiimin ohjaajina toimivat Tero Uusi-

talo ja Jan Lindberg. 

 

1.1 Tavoitteet 

 

Hyvinkään projektitiimin tavoitteena oli tuotteistamispajoissa syntyneen idean, viherkaton, 

markkinoiden ja kannattavuuden tutkiminen. Tavoitteena oli myös selvittää onko mädätys-

jäännöstä mahdollista hyödyntää viherkaton kasvualustassa. Koska itse viherkattokokeita ei 

Hyvinkään Laureassa pystytty suorittamaan, toimi HAMK:in Lepaan yksikkö tässä yhteistyö-

kumppanina. Projektissa toimeksiantona oli myös metsäselvityksen tekeminen. Tiimin tuli siis 

ottaa selvää, miksi mädätysjäännöksen käyttö metsälannoituksessa oli lopetettu. Projektitii-

min oppimistavoitteena oli tuotekehitysprosessin ymmärtäminen sekä viestintä, sillä projek-

tissa yhteistyötä tehtiin viherkattokokeissa mukana olleen HAMK:n Lepaan yksikön kanssa sekä 

Lohjan projektitiimin kanssa. 

 

2 Keskeiset käsitteet 

 

Viherkatto on katto, jonka päällä kasvaa kasvillisuutta. Varhaisimpia muotoja viherkatoista on 

turvekatot. Viherkattojen etuna kaupunkialueilla on se, että ne parantavat ilmanlaatua sekä 

sitovat tehokkaasti sadevesiä, jolloin hulevedet eivät päädy viemärijärjestelmiä rasittamaan. 

Viherkatto myös suojaa kattorakenteita ja toimii tehokkaana lämmöneristeenä.  
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Viherkattoja on erityyppisiä. Kevyemmissä rakenteissa on vain ohut kasvukerros, jossa käyte-

tään hyvin kuivuutta kestäviä kasveja, kuten esimerkiksi sammalta tai maksaruohoa. Toisessa 

ääripäässä on runsaasti kasvillisuutta sisältävät katot ja kookkaat kattoistutukset, joiden pai-

no voi nousta jopa yli 1000 kiloon neliömetriä kohden. Raskaampia viherkattoja suunnitellessa 

on tärkeä varmistaa, että rakenteiden kantavuus on riittävä. 

 

Pääkaupunkiseudulta kartoitettiin vuonna 2011 noin 50 viherkattoa ja vuonna 2012 Suomessa 

rakennettiin arviolta 20 000 neliömetrin edestä uusia viherkattoja. Luku on erittäin vähäinen, 

jos verrataan viherkattojen pioneerimaa Saksaan, jossa viherkattoja rakennetaan jopa 10 mil-

joonaa neliötä vuodessa. Viherkattojen määrä on kuitenkin yleistymässä, kun tieto niiden 

hyötyvaikutuksista, varsinkin kaupunkiympäristöissä, leviää. 

 

Mädätysjäännös on biokaasulaitosten tuotantoprosessissa syntyvä ylijäävä aines. Biokaasulai-

tokselle tuodaan esimerkiksi erilliskerättyä biojätettä, jätevedenpuhdistamoiden lietettä, 

teollisuuden lietteitä, lantaa sekä muita orgaanisesti hajoavia materiaaleja. Raaka-aineet 

otetaan vastaan ja esikäsitellään, jonka jälkeen ne hygienisoidaan. Anaerobisesta käymisestä 

ja jälkikaasutuksesta muodostuu biokaasua, joka käsitellään ja hyödynnetään esimerkiksi 

lämmitykseen tai sähköntuottoon. Jälkikaasutuksen jälkeen tulee mekaaninen kuivaus, josta 

syntyy sekä nestejaetta (ns. rejektivettä) että mekaanisesti kuivattua mädätysjäännöstä. Mä-

dätysjäännös sisältää kaikki raaka-aineiden ravinteet sekä osan hiilestä. Mädätysjäännös sisäl-

tää typpeä ja fosforia, lannoitteiden pääravinteita, mutta myös haitallisia raskasmetalleja, 

jotka estävät sen käytön ruokakasvien lannoitteena. 

 

Haravointijäte on puutarhajätettä, joka sisältää muun muassa puiden lehtiä, neulasia ja kas-

vien osia. Haravointijätettä ottavat vastaan monista kunnista löytyvät jätteenkäsittelypisteet, 

joissa ne kompostoidaan hyötykäyttöön. Vastaanotettu haravointijäte pyritään kompostoi-

maan mahdollisimman tehokkaasti aumoissa eli pitkissä "jonoissa". Erilaiset kompostoinnin 

tukiaineet, kuten muut kasvijätteet, hake ja puru, sekä auman tarkkailu ja kääntäminen te-

hostavat kompostoitumista. Valmis haravointijätekomposti sopii hyvin suljettavien jätetäyttö-

alueiden pintarakenteeksi. Tulevaisuudessa kompostista voidaan mahdollisesti jalostaa myös 

lannoitevalmisteita, esimerkiksi multaa. 

 

3 Projektin toteutus ja aikataulu 

 

Laurean projektitiimi koostui kahdesta eri tiimistä, joista toinen oli Hyvinkäällä ja toinen Loh-

jalla. Kummallakin tiimillä oli omat tavoitteet ja tehtävät. Hyvinkään projektitiimi kokoontui 

viikoittain tiistaisin työstämään projektin omaa osa-aluettaan ja sen lisäksi tiimi tapasi joka 

torstai myös ohjaajat. Tiimien välinen yhteydenpito hoitui viikoittaisilla puhelinpalavereilla, 

joita pitivät Hyvinkään projektipäällikkö Sonja Pöyhölä ja Lohjan projektipäällikkö Ragna Ka-
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nerva. Välillä yhteistä aikaa puhelinpalavereille oli haasteellista löytää, jolloin sähköposti, 

tekstiviestit ja sosiaalinen media olivat myös kovassa käytössä. Näin ollen tiimit olivat jatku-

vasti tietoisia toistensa tekemisistä ja sen ansiosta töiden päällekkäisyyksiltä vältyttiin.  

 

Hyvinkään projektitiimin briiffi pidettiin 15.1.2014. Paikalla oli Hyvinkään projektitiimin opis-

kelijat ja ohjaajat. Briiffissä sovittiin myös, että tiimi tekee pyydetyt korjaukset syksyn pro-

jektin loppuraporttiin. 

 

Seuraavalla viikolla projektitiimi piti ensimmäisen tiimipalaverin, jossa käytiin läpi loppura-

porttiin tehdyt korjaukset, sekä tehtiin miellekartta, tiimisopimus ja projektisopimus. 

 

Maanantaina 27.1.2014 järjestettiin Hyvinkäällä palaveri, johon osallistui myös Lohjan projek-

tiryhmä. Palaverissa sovittiin tarkemmin projektitiimien keskeisestä työnjaosta. Hyvinkään 

tiimi selvittää mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksia viherkatoissa tehden yhteistyötä 

Lepaan puutarhatalouden yksikön kanssa. Lohjan tiimit tekivät lannoitekäytöstä kaupallista-

misselvityksen, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Samalla sovittiin myös tiimien välisestä 

yhteydenpidosta puhelinpalavereiden ja kokousmuistioiden jakamisen avulla. 

 

Tiistaina 28.1.2014 Hyvinkään projektiryhmä esitteli hankkeen ohjausryhmän kokouksessa syk-

syn projektin tuloksia. Samalla pohdittiin myös projektin jatkotoimenpiteitä. Todettiin, että 

myös metsälannoitekäytöstä voitaisiin tehdä selvitys, sekä tutkia nestemäisen rejektiveden 

käyttömahdollisuuksia. Rejektiveden käyttömahdollisuudet kuitenkin todettiin kokouksen 

myötä rajallisiksi. 

 

Torstaina 6.2.2014 Hyvinkään projektiryhmä kävi tutustumiskäynnillä HAMK:n Lepaan yksikös-

sä. Käynnin yhteydessä sovittiin Lepaalla suoritettavista viherkattokokeista, jotka tehdään 

yhteistyössä Arsi Kujalan ja Jussi Frontin kanssa. Kokeiden tarkoituksena on selvittää, kuinka 

mädätysjäännöksen ja haravointijätteen seos soveltuisi viherkattokäyttöön. 

 

Torstaina 27.3.2014 Hyvinkään projektitiimi järjesti toimeksiantajapalaverin, johon osallistui 

myös Mona-Anitta Riihimäki Lepaalta. Kokouksessa käytiin läpi projektin etenemistä, sekä 

keskusteltiin jo aloitetuista kustannuslaskelmista. Lopulliset kustannuslaskelmat saatiin val-

miiksi viikolle 18 mennessä. 

 

Tiistaina 13.5.2014 projektitiimi osallistui projektiseminaariin, jonka jälkeen oli projektin 

loppuarviointi. Tämän jälkeen projektin tulokset esiteltiin myös Bioliike-hankkeen ohjausryh-

män kokouksessa 22.5.2014. 
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Toimenpide Vko Deadline Vastuu 

Briiffi 3 15.1.2014 Projektitiimi 

Syksyn loppuraportin korjaukset 3-4 21.1.2014 Jukka, Patrick ja Sonja 

Tiimisopimuksen teko 4 21.1.2014 Projektitiimi 

Palaverin Lohjan kanssa 5 27.1.2014 Projektitiimi 

Ohjausryhmän kokouksen valmistelu 4-5 28.1.2014 Projektitiimi 

Vierailu Lepaalle, viherkattokokeista sopi-

minen 

5 6.2.2014 Projektitiimi 

Puhelinhaastattelut (Puutarhurit, viherra-

kentajat ja rakennuslupavirastot) 

9  Projektitiimi 

Selvitys jo myynnissä olevista viherkatto-

tuotteista 

9-10 6.3.2014 Anni, Jukka, Sonja ja 

Tiia 

Selvitys mädätysjäännöksen käytöstä met-

sälannoituksessa 

9-12 20.3.2014 Patrick 

Haravointijätteen ja mädätysjäännöksen 

vienti Lepaalle, viherkattokokeiden valmis-

telu 

10 7.3.2014 Patrick ja Sonja 

Virtuaalipalaveri Lohjan kanssa 12 17.3.2014 Jukka 

Viherkattojen kustannuslaskelmat 12–18 29.4.2014 Projektitiimi 

Toimeksiantajapalaveri 13 27.3.2014 Projektitiimi 

Loppuraportin kokoaminen 15–19 8.5.2014 Projektitiimi 

Loppuseminaari ja projektin arviointi 20 13.5.2014 Projektitiimi 

Hankkeen ohjausryhmän kokous 21 22.5.2014 Jukka ja Sonja 

Taulukko 1: Projektin aikataulu 

 

3.1 Metsäselvitys 

 

Biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä kestävää toimintaa -projektin yhtenä tavoitteena ke-

väällä 2014 oli selvittää mädätysjäännöksen käyttöä metsälannoitteena. Tiimille selvisi, että 

Novia ammattikorkeakoulun Vaasan yksikkö on koordinoinut projektia, jossa käyttöä on jo sel-

vitetty. Tiimi suoritti puhelinhaastattelun kyseisessä projektissa mukana olleille henkilölle. 

 

Puhelinhaastattelussa selvisi, että Novia ammattikorkeakoululla oli vuonna 2011 käynnissä 

projekti, jossa projektitiimi tutki mädätysjäännöksestä puristettujen pellettien käyttämistä 

metsälannoitteena. Tiimin oli tarkoitus lannoittaa pelleteillä 300 hehtaaria metsää Ruotsissa. 
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Ruotsin maa- ja metsätalousministeriö kielsi lannoittamisen. Syynä olivat mädätysjäännöksen 

sisältämät raskasmetallit ja ministeriö päätti, että lannoittamisen salliminen vaatii vähim-

mäismäärän tutkimuksia haitta-aineiden vaikutuksesta maaperään. Mädätysjäännöksen käyttö 

metsälannoitteena kiellettiin Suomessa pian tämän jälkeen, samoihin syihin vedoten. Suomes-

sa vastaavaa lannoiteraetta tuotti Lakeuden etappi ja FA Forest Oy. 

 

Tällä hetkellä Metsäntutkimuslaitoksella (Metla) on käynnissä projekti, jossa selvitetään tar-

vittavia tietoja, jotta mädätysjäännöstä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää metsälannoitteena. 

Tiimi otti yhteyttä Metlan professori Hannu Ilvesniemeen, joka on mukana kyseisessä projek-

tissa. Hän kertoi, että projekti kestää alustavasti ainakin vuoteen 2016 asti. Tutkimuskohtee-

na ovat mädätysjäännöksen raskasmetallijäämät, niiden vaikutus ympäristöön sekä mikrobio-

logiset terveysriskit. Oletuksena on, että mikrobiologiset muutokset tapahtuvat nopeasti ja 

tähän mennessä näitä haitallisia muutoksia ei ole tapahtunut. Tällä hetkellä tutkimukset ovat 

kuitenkin kesken, mutta Ilvesniemen mukaan näkyvissä ei ole haittoja, jotka estäisivät käytön 

metsälannoitteena lähitulevaisuudessa. Vaikka käyttö sallittaisiinkin, ei se kuitenkaan ole on-

gelmatonta. Metsänlannoituksessa riittävä typensaanti on tärkeää. Mädätysjäännöksessä on 

hyvin niukasti typpeä, joten sitä joutuisi levittämään runsaita määriä. Nestemäisessä muodos-

sa oleva mädätysjäännös aiheuttaa metsälle haittoja, sillä liiallinen neste ei ole metsälle hy-

väksi. Tämän takia mädätysjäännös tulisi kuivattaa ennen levittämistä, joka taas on laitoksille 

kallista. 

 

Tiimi otti lisäksi vielä yhteyttä neuvottelevaan virkamieheen Pirjo Salmiseen maa- ja metsä-

talousministeriöstä (MMM). Hän kertoi, että varsinaista lakiin kirjattua estettä mädätysjään-

nöksen käyttämiseen metsälannoitteena ei ole. Sen sijaan Elintarviketurvallisuusvirasto (Evi-

ra) ei ole hyväksynyt mädätysjäännöstä tyyppinimiin hyväksytyistä lannoitteista. MMM odottaa 

tällä hetkellä Metsäntutkimuslaitoksen projektin tuloksia, mutta mikäli tutkimustuloksissa ei 

ilmene ongelmia, ei lannoitekäytön hyväksymiselle ole esteitä. Maa- ja elintarviketalouden 

tutkimuskeskus ja Evira ovat myös tutkineet mädätysjäännöksen käyttöä peltolannoitteena. 

Tällä hetkellä mädätysjäännöstä ei saa käyttää suoraan syötävien tuotteiden lannoitukseen. 

Raskasmetallijäämistä tiedetään jo paljon, mutta mikrobiologiset terveysriskit vaativat lisää 

tutkimusta. Myös lääkejäämät ovat ongelma. Se ei kuitenkaan ole kovin suuri ongelma ja sen 

korjaamiseen vaaditaan investointeja itse biokaasulaitoksilta. 

 

3.2 Viherkattojen taustaselvitys 

 

Projektitiimin yhtenä tavoitteena oli selvittää voiko mädätysjäännöstä hyödyntää viherkaton 

kasvualustana. Itse viherkattokokeet suoritettiin HAMK:in Lepaan yksikössä, joten Hyvinkään 

projektitiimi keskittyi selvittämään viherkaton liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Selvitystyö 

aloitettiin kontaktoimalla Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueella toimivia puutarhayrittäjiä, 
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hyödyntämällä syksyn 2013 aikana kerättyjä yhteystietoja. Puutarhayrittäjien yhteystietoja 

oli yhteensä 58, mutta valitettavasti osa tiedoista oli vanhentuneita. Suurimmalla osalla haas-

tateltavista ei ollut minkäänlaisia viherkaton käyttökokemuksia, mutta monien mielestä vi-

herkattojen suosio on kasvussa. Ongelmaksi nähtiin muun muassa hinta, vähäinen tarjolla ole-

va tieto ja siitä johtuva epäluulo viherkattojen kestävyydestä ja turvallisuudesta.   

 

Saadakseen tietoa Suomessa tällä hetkellä myönnetyistä viherkattojen rakennusluvista, tiimi 

otti yhteyttä eri kaupunkien teknisiin virastoihin. Kaupungit rajattiin Kanta-Hämeen ja Uu-

denmaan suurimpiin kaupunkeihin. Kaupungit olivat Helsinki, Vantaa, Espoo, Tuusula, Järven-

pää, Hyvinkää, Hämeenlinna, Tampere sekä Forssa. Virastoilla ei ollut varmaa tietoja myön-

netyistä luvista, vaan tiedot perustuivat toimihenkilöiden muistiin. 

 

Helsingin, Vantaan, Hyvinkään, Tampereen ja Hämeenlinnan virastoista ei toistuvista yrityk-

sistä huolimatta saatu tietoa. Forssan teknisen viraston lupasihteeri ei muistanut ainuttakaan 

lupahakemusta ja Järvenpäässä ja Tuusulassa lupa oli myönnetty molemmissa kunnissa yhteen 

saunarakennukseen. Espoossa viherkattoja taas oli rakennettu muun muassa ruusutarhakoulul-

le ja urheilukeskuksen katolle. Myös yksittäinen yksityinen henkilö oli hakenut lupaa raken-

nuttaa viherkatto autokatoksen päälle. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että lupia ei tällä hetkellä haeta paljoa. Lisäksi voidaan päätellä, 

että pääkaupunkiseudulla on enemmän viherkattoja kuin maaseudulla. Huomaamisen arvoista 

on myös, että viherkattoja rakennetaan enemmän julkisiin rakennuksiin verrattuna yksityisten 

henkilöiden rakennuskohteisiin. 

 

Syksyn 2013 aikana, silloinen projektitiimi havaitsi, ettei sähköpostilla saatu aikaan toivottua 

tulosta työpajoja markkinoitaessa. Tämän vuoksi nykyinen projektitiimi päätti suorittaa haas-

tattelut puhelimitse, jolloin vastausprosenttia saataisiin korkeammaksi. Haastattelujen tar-

koituksena oli selvittää viherkattojen käyttökokemuksia, suosiota ja tulevaisuuden näkymiä. 

Valitettavasti haastattelut suoritettuaan projektitiimi joutui toteamaan, että vain muutamal-

la haastatelluista oli minkään laisia mielikuvia viherkattoihin liittyen.  

 

Näiden haastattelujen jälkeen projektitiimi listasi Suomen viherkattovalmistajat ja tutustui-

vat ensin yritysten internet sivustoihin jonka jälkeen tietoja täydennettiin vielä suorittamalla 

puhelinhaastatteluja. Kontaktoidut viherkattovalmistajat olivat Kekkilä Oy, Kerabit Oy, Kate-

pal Oy, Icopal Oy, Eg-Traiding Oy, Biolan Oy sekä Novabro Oy, joka on osa Biolan -ryhmää. 

Selvitysten perusteella projektitiimi tuli siihen tulokseen, että viherkattojen markkinointi on 

valmistajasta riippumatta hyvin vähäistä eikä viherkatosta kiinnostunut kuluttaja saa kaikkia 

tarvittavia tietoja vain yritysten kotisivuja tutkimalla. Näin ollen voisi olettaa, että parem-

malla markkinoinnilla saattaisi olla positiivinen vaikutus myynnin kannalta.  
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Haastatteluista selvisi, että kaikkien valmistajien viherkatot saa valmiiksi asennettuna, mutta 

pienempiin kohteisiin, kuten autokatoksiin ja saunan kattoihin, asennus on mahdollista suorit-

taa myös ilman asennuspalvelua. Valmiit neliöhinnat saatiin ainoastaan Kerabit Oy:ta, Nova-

bro Oy:ta ja Eg-Traiding Oy:ta, muilta valmistajilta hinta-arvion saa vasta, kun tietää kohteen 

tarkat tiedot. Kerabit Oy:n Kerabit -viherkatto maksaa 80–100 euroa/m2, Novabro Oy:n Nova-

bro -viherkatto maksaa 50–100 euroa/m2 ja Eg-Traiding Oy:n Nordic Green Roof maksaruoho-

viherkatto maksaa 35–50 euroa/m2, tosin tämä viherkatto sisältää alle 5 % orgaanista maa-

ainesta eli on hyvin erilainen, kuin muut markkinoilla olevat katot. Kaikki haastateltavat oli-

vat sitä mieltä, että viherkattojen suosio on kasvussa, mutta määrällisesti niitä rakennetaan 

silti huomattavasti vähemmän, kuin esimerkiksi viherkattojen niin sanotussa pioneerimaassa 

Saksassa. 

 

3.3 Laskelmat mädätysjäännöksen käytöstä viherkatoissa 

 

Taulukoissa on kuvattu hypoteettista mädätysjäännöksen vuosittaista kulutusta osana viher-

kattojen rakentamista. HAMK Lepaan viherkattokokeissa mädätysjäännöksen osuus kokonais-

seoksesta oli 5 %. Kun seosta meni yhdelle neliölle 5cm paksuista viherkattoa 50 litraa, saatiin 

mädätysjäännöksen litramäärä laskettua kertomalla 50 x 0,05=2,5. Kun mädätysjäännöksen 

osuus seoksesta nostetaan 10 %, saadaan vastaavasti tulokseksi 5l mädätysjäännöstä per neliö. 

Viherkaton paksuuden kaksinkertaistuessa myös mädätysjäännöksen litramäärät neliöllä kak-

sinkertaistuvat. Täten 10cm paksuisella katolla 5 % osuudella mädätysjäännöstä menisi neliöl-

le 5 litraa. 10 % osuudella neliölle menisi 10 litraa. 

 

Eri viherkattovalmistajien arviot vuosittaisesta viherkattojen valmistusmääristä vaihtelivat 20 

000m2/vuodessa aina 100 000m2/vuodessa. Taulukoissa on laskettu 20 000m2 vuosittaismäärän 

välein mädätysjäännöksen vuosittainen kulutus, mikäli sitä käytettäisiin jokaiseen valmistet-

tuun viherkattoon. Pienimmillään 5cm paksuisella alustalla ja 5 % seoksella valmistuksen ol-

lessa 20 000m2 vuodessa, mädätysjäännöstä käytettäisiin vuodessa 50 000l eli 50m3. Suurin 

vuosikulutus saadaan, jos lasketaan että vuodessa valmistetaan 100 000 m2 10cm paksuista 

viherkattoa, johon on sekoitettu 10 % mädätysjäännöstä. Tällöin lukema nousee jo 1 miljoo-

naan litraan vuodessa eli 1000m3. 

 

Lepaalla tehtyyn prototyyppikattoon meni noin neljä metriä peruslautaa, neliömetri patole-

vyä, neliömetri vanerilevyä, pari metriä kestopuuta, 50 litraa haravointijätettä ja 5 litraa 

mädätysjäännöstä. 22x100 lauta maksaa 64 senttiä metriltä, eli neljä metriä maksaa 2,56 eu-

roa. Patolevy maksaa noin 2 euroa neliöltä ja vanerilevy noin 8 euroa neliöltä. 150x150 kesto-

puulla on hintaa 11 euroa metriltä eli kattoon noin 20 euron arvosta. Haravointijätteen osto-
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hinta on suunnilleen saman verran kuin kaupallisen mullan, eli 13 senttiä litralta. 50 litraa 

tekee siis 6,5 euroa.  

 

Partasen (2010) laskelmien mukaan mädätysjäännöksen hinta on 6,3 euroa tonnilta. Kun tie-

detään, että yksi litra mädätysjäännöstä painaa noin 0,65 kiloa niin saamme laskettua että 

yksi kilo mädätysjäännöstä on tilavuudeltaan noin 1,6 litraa. Jakamalla tonnihinta tuhannella 

saadaan mädätysjäännöksen kilohinta 0,0063 euroa. Litrahinta saatiin jakamalla kilohinta lit-

ratiheydellä 0,65 ja tekee täten noin 0,0041 euroa. Yhdelle neliömetrille 5cm paksuista viher-

kattoa menee 5 % seoksella 2,5 litraa mädätysjäännöstä. Mädätysjäännöksen hinnaksi per ne-

liömetri viherkattoa tulisi siis 0,01 euroa eli sentin.  

 

Yhteensä laskelmissa käytetyillä hinnoilla yksi neliömetri mädätysjäännösviherkattoa tulisi 

maksamaan 39,07 euroa, johon lisätään vielä muuttuvat kustannukset, kuten työtunnit tai 

mahdolliset tekemiseen tarvittavien laitteiden kustannukset, sillä tuskin kaikkia tultaisiin kä-

sin rakentamaan. Varsinaisista katoille laitettavista neliöistä voidaan kuitenkin laskea pois 

kestopuun hinta, sillä sitä käytettiin prototyypissä ainoastaan jalkoina. Hinnaksi jäisi tällöin 

19,06 euroa plus muut vielä tuntemattomat kustannukset. 

 

Paksuus Seos/m2 Mädätysjäännös Mädätysjäännös/m2 m2/a Mädätysjäännös/a 

5cm 50l 5 % 2,5l 20 000 50m3 

5cm 50l 5 % 2,5l 40 000 100m3 

5cm 50l 5 % 2,5l 60 000 150m3 

5cm 50l 5 % 2,5l 80 000 200m3 

5cm 50l 5 % 2,5l 100 000 250m3 

Taulukko 2: Mädätysjäännöksen vuosittainen kulutus 5cm kasvualustalla ja 5 % osuudella 

 

Paksuus Seos/m2 Mädätysjäännös Mädätysjäännös/m2 m2/a Mädätysjäännös/a 

5cm 50l 10 % 5l 20 000 100m3 

5cm 50l 10 % 5l 40 000 200m3 

5cm 50l 10 % 5l 60 000 300m3 

5cm 50l 10 % 5l 80 000 400m3 

5cm 50l 10 % 5l 100 000 500m3 

Taulukko 3: Mädätysjäännöksen vuosittainen kulutus 5cm kasvualustalla ja 10 % osuudella 
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Paksuus Seos/m2 Mädätysjäännös Mädätysjäännös/m2 m2/a Mädätysjäännös/a 

10cm 100l 5 % 5l 20 000 100m3 

10cm 100l 5 % 5l 40 000 200m3 

10cm 100l 5 % 5l 60 000 300m3 

10cm 100l 5 % 5l 80 000 400m3 

10cm 100l 5 % 5l 100 000 500m3 

Taulukko 4: Mädätysjäännöksen vuosittainen kulutus 10cm kasvualustalla ja 5 % osuudella 

 

Paksuus Seos/m2 Mädätysjäännös Mädätysjäännös/m2 m2/a Mädätysjäännös/a 

10cm 100l 10 % 10l 20 000 200m3 

10cm 100l 10 % 10l 40 000 400m3 

10cm 100l 10 % 10l 60 000 600m3 

10cm 100l 10 % 10l 80 000 800m3 

10cm 100l 10 % 10l 100 000 1000m3 

Taulukko 5: Mädätysjäännöksen vuosittainen kulutus 10cm kasvualustalla ja 10 % osuudella 

 

3.4 Lepaan viherkattokoe 

 

Itse viherkattokokeita oli mahdotonta suorittaa Laureassa ja tästä johtuen apua pyydettiin 

HAMK:n Lepaan yksiköstä. Lepaalta Hyvinkään tiimin yhteistyökumppaneiksi saatiin Arsi Kujala 

ja Jussi Front sekä yliopettaja Mona-Anitta Riihimäki. Kujala ja Front rakensivat neljä koekat-

toa viikkojen 12 ja 13 aikana. Katot olivat pinta-alaltaan 1 m2 kokoisia ja ne rakennettiin kou-

lulta löytyneestä ylijäämä puutavarasta.  

 

Koekattoja varten Hyvinkään tiimi toimitti Lepaalle Kiertokapulasta noudettua haravointijä-

tettä ja mädätysjäännöstä. Katto 1 piti sisällään pelkkää haravointijätettä (noin 50 litraa), 

katto 2 sisälsi noin 50 litraa haravointijätettä ja noin 4 litraa ruukkusoraa, katon 3 kasvualus-

tana oli noin 50 litraa haravointijätettä ja noin 5 litraa mädätysjäännöstä. Katto 4 oli kokeen 

verrokkikatto, joka piti sisällään noin 50 litraa Kekkilän viljelyseosta ja noin 4 litraa Kekkilän 

ruukkusoraa.  

 

Koekattojen kylvö suoritettiin viikolla 13 ja sitä varten oli hankittu nurmikonsiemeniä Lepaa 

Golfilta. Kylvön jälkeen viikkojen 14–18 aikana kattoja kasteltiin kerran viikossa, 4 litraa vettä 

kattoa kohden. Rankkasadesimulaatiot suoritettiin 6.5.2014.  Viherkattokokeen eri vaiheet ja 

tulokset on kuvattu erilliseen PowerPoint esitykseen, joka löytyy raportin liitteistä.    
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4 Tulokset 

 

Hyvinkään tiimi selvitti mädätysjäännöksen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia viherkatoissa 

soittamalla läpi syksyllä 2013 kerätyn listan Uudenmaan ja Kanta-Hämeen puutarhayrittäjistä. 

Käyttökokemuksia ei ollut kuin muutamalla yrittäjällä. Suurimmiksi ongelmiksi mainittiin kor-

kea hinta, tiedon vähäinen määrä ja siitä johtuva epäluulo viherkattojen kestävyydestä ja 

turvallisuudesta. Yrittäjistä suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että viherkattojen suosio on 

kasvussa. Puutarhayrittäjien lisäksi yhteyttä otettiin isoimpien kaupunkien puutarhureihin ja 

rakennuslupavirastoihin, mutta heiltä ei saatu tietoa kuin vain yhdestä viherkatosta. Haastat-

telujen pohjalta voitiin siis todeta, että vain harva tietää viherkatoista ja vielä harvemmalla 

sellainen Suomessa on. 

 

Näiden haastattelujen lisäksi tiimi listasi Suomessa toimivat viherkattovalmistajat. Aluksi tu-

tustuttiin heidän kotisivuihinsa ja sieltä saataviin tietoihin, jonka jälkeen tehtiin vielä puhe-

linhaastatteluja. Selvityksestä saatujen tietojen pohjalta tiimi tuli siihen tulokseen, että 

markkinointi on valmistajasta riippumatta vähäistä ja tiedon saanti yrityksiltä hankalaa. Tä-

män vuoksi viherkatoista kiinnostuneen kuluttajan on vaikea sellaista ostaa. Tähän ongelmaan 

yksi hyvä ratkaisu olisi viherkattojen parempi markkinointi. 

 

Tiimin tekemän kustannuslaskelman perusteella viherkattoon käytettävää mädätysjäännöstä 

menisi niin vähäinen määrä, että se ei tulisi ratkaisemaan biokaasulaitosten ongelmaa mädä-

tysjäännöksen käytölle. Pienimmillään 5cm paksuisella alustalla ja 5 % seoksella viherkattojen 

valmistuksen ollessa 20 000 m2 vuodessa, mädätysjäännöstä käytettäisiin vuodessa 50 000l eli 

50m3. Suurin vuosikulutus on silloin, kun vuodessa valmistetaan 100 000 m2 10cm paksuista 

viherkattoa, johon on sekoitettu 10 % mädätysjäännöstä. Tällöin mädätysjäännöstä kuluisi 

miljoona litraa vuodessa eli 1000m3. Laskelmat ovat kuitenkin vain teoreettisia ja oletuksena 

on, että mädätysjäännöstä käytettäisiin kaikissa Suomen viherkatoissa. 

 

Viherkattojen lisäksi selvityksen alla oli mädätysjäännöksen käyttö metsälannoitteena. Tiimi 

sai selville, että mädätysjäännöksen käyttö metsissä on tällä hetkellä kiellettyä vedoten sen 

sisältämiin raskasmetallipitoisuuksiin. Tällä hetkellä Metsäntutkimuslaitoksella on käynnissä 

projekti, joka selvittää tarvittavia tietoja mädätysjäännöksen käytön mahdollistamiseksi. 

Tutkimukset ovat kesken, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt käytön estäviä haittoja. Vaikka 

käyttö kuitenkin sallittaisiin, se ei olisi ongelmatonta. Mädätysjäännös nimittäin sisältää niu-

kasti typpeä, joka on tärkeää metsälannoitteelle. Jäännöstä jouduttaisiin siis levittämään 

runsaasti ja tämä puolestaan aiheuttaisi ongelmia, koska liiallinen neste ei ole metsälle hy-

väksi. Mädätysjäännös täytyisikin kuivattaa ennen levittämistä, joka puolestaan on kallis toi-

menpide. Mädätysjäännöksen käytöstä metsälannoitteena on kuitenkin saatu positiivisia tu-

loksia ja sen käyttö on mahdollista, mutta vaatii vielä lisäselvityksiä. 
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5 Kehittämisehdotukset ja – toimenpiteet 

 

Projektin aikana kohdatut ongelmat liittyivät enimmäkseen tiedonkeruuseen. Tuotteena vi-

herkatto on Suomessa tällä hetkellä vielä suhteellisen tuntematon. Viherkattoja valmistavia 

yrityksiä ei ole Suomessa montaa, eivätkä yhteyshenkilöt yrityksissä osanneet itsekään vastata 

varmasti esimerkiksi vuosittaisesta myyntimäärästä. Tiimi myös oppi ettei yksi sähköposti aina 

riitä saavuttamaan haluttua tietoa. Puhelut osoittautuivat paremmaksi keinoksi. 

 

Mädätysjäännöksen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä lupaavalta. Mädätysjäännöstä ja sen 

vaikutuksia ympäristöön tutkitaan tällä hetkellä useamman tahon toimesta, eikä tutkimuksis-

sa ole vielä tähän mennessä ilmennyt laajemman käytön estäviä haittoja. Suurella todennä-

köisyydellä mädätysjäännös tulee muutaman vuoden sisällä saamaan hyväksynnän Elintarvike-

viraston tyyppinimiin. Lannoituskäytön salliminen näyttää siis tällä hetkellä varmalta lähitule-

vaisuudelta, mutta muiden vaihtoehtoisten käyttökohteiden etsimistä ja testaamista suositel-

laan edelleen. 

 

Tulevaisuuden kannalta suuria kysymyksiä mädätysjäännöstä tuottaville laitoksille on löytää 

mahdollisimman kustannustehokas kuivausmekanismi. Kuivatettuna mädätysjäännöksen käyt-

tömahdollisuudet ovat laajemmat, mutta ainakin tällä hetkellä kuivatus on kallista. Toinen 

jatkossa tärkeä kysymys on oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen. Tässä logistiikka 

nousee merkittävimmäksi tekijäksi. Olisi tietenkin hyvä löytää mahdollisia mädätysjäännöksen 

jatkokäyttäjiä biokaasulaitosten läheltä, jotta kuljetuskustannukset saataisiin minimiin. 

 

Tällä hetkellä laitoksilla hyvinkin nopeasti toteutettavissa oleva toimenpide on ottaa korvaus-

ta mädätysjäännöksestä. Vaikka se onkin sivutuote biokaasuntuotannossa, lisätään siihen kui-

tenkin muita rakennetta parantavia ainesosia. Muita kuluja syntyy myös sen säilyttämisestä 

sekä työtuntien muodossa kasojen kääntämisestä. 

 

6 Projektin arviointi 

 

Vaikka projektin aikana saavutetut tulokset eivät olleet sitä mitä toivottiin, on projektille 

asetetut tavoitteet kuitenkin saavutettu. Tulosten pohjalta voidaankin todeta, että viherkatto 

ei ole se kannattavin käyttötapa mädätysjäännökselle tällä hetkellä. Näin panostaminen mui-

hin kannattavampiin mahdollisuuksiin on tällä hetkellä järkevää.  Hyvinkään tiimin yhteistyö 

sujui alusta asti mutkattomasti. Kaikkien tiimin jäsenten ehdotukset ja ideat otettiin huomi-

oon eikä ongelmia syntynyt. Työnjako oli tasaista ja aikataulussa pysyttiin koko projektin 

ajan. Myös yhteistyö Hyvinkään ja Lohjan tiimien kanssa sujui vaivattomasti säännöllisen yh-

teydenpidon ansiosta. Hyvinkään ja Lohjan tiimien projektipäälliköt olivat viikoittain yhtey-
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dessä puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisenmedian välityksellä ja vaihtoivat projektikuu-

lumisia. Hyvinkään tiimin yhteistyötahona viherkattokokeessa toimi HAMK:in Lepaan yksiköstä 

Arsi Kujala ja Jussi Front. Lepaalle yhteyttä pidettiin niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin.  
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