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1 Johdanto

 

Laurea Lohja toteutti osana Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja –lietteistä (BIOLIIKE)-

hanketta osaprojektit, joiden tavoitteina oli selvittää, miten biokaasun tuotantoprosessin si-

vutuotteena syntyvä mädätysjäännös pystyttäisiin nykyistä paremmin kaupallistamaan kannat-

tavasti sekä miten biojätteen ja -lietteen käsittely on toteutettu Euroopassa ja muualla maa-

ilmassa. Kansainvälisen benchmarking-selvityksen tavoitteena oli tutkia, voisiko Suomessa 

hyödyntää muualla Euroopassa ja muualla maailmassa käytössä olevia kaupallistamismalleja. 

Lisäksi tutkimme viherkattojen kansainvälisiä markkinoita. Osaprojektit toteutettiin tiiviissä 

yhteistyössä Laurea Hyvinkään kanssa. Tässä raportissa esittelemme projektimme tavoitteet, 

toteutuksen, tulokset ja esitämme liiketoiminnan kehittämisehdotuksia.  

 

1.1 Projektiorganisaatio ja tavoitteet 

 

Kolmen osaprojektin jäsenten lisäksi Laurea Lohjan projektitiimiin kuuluivat projektipäällikkö 

Ragna Kanerva ja projektisihteeri Maarit Lahtinen. Projektin ohjaajina toimivat Mika Kortelai-

nen ja Susanna Kivelä.  

: 

Kuvio 1: Laurea Lohjan organisaatiokaavio 

 

Biokaasun tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvän mädätysjäännöksen liiketaloudellisesti 

kannattavan kaupallistamisen mahdollisuuksia ja haasteita selvitti ns. Bulkkiryhmä. Bulkki-

ryhmän lähtökohtaoletuksena oli, että mädätysjäännöksestä valmistettuja tuotteita tai tuot-

teiden saatavuutta ei toistaiseksi riittävän hyvin tunneta. Lähtökohtaoletuksen paikkansapitä-
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vyyttä testattiin puutarha-alan toimijoiden avulla, joille lähetettiin tunnettuutta kartoittava 

sähköinen kysely. 

 

Kansainvälinen ryhmä (1) selvitti, miten biojätteen ja -lietteen osalta toimitaan muualla Eu-

roopassa. Ryhmä keskittyi erityisesti alalla edistyksellisiin, ympäristön ja lainsäädännön kan-

nalta Suomea vastaaviin valtioihin, kuten Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ruotsiin.  

 

Kansainvälinen ryhmä (2) toteutti kansainvälisen benchmarking-selvityksen viherkattojen 

markkinoista. Tarkoituksena oli selvittää markkinoilla olevia tuotteita ja niissä käytettyjä 

markkinointikanavia. Tutkittavat maat olivat Ruotsi ja Itävalta. Lisäksi vaihto-oppilaamme 

Meksikosta ja Portugalista tutkivat, miten jätevedenpuhdistusprosessi toimii heidän kotimais-

saan ja miten mädätysjäännöstä on siellä hyödynnetty. Vaihto-opiskelijamme tutkivat myös 

erilaisia vihreitä teknologioita, joissa on käytetty jätemateriaalia raaka-aineena. Vaihto-

opiskelijoidemme raportit on lisätty liitteiksi tämän raportin loppuun.  

 

Projektipäällikön tehtävänä oli tiimien ohjaaminen, viestintä, tapaamisten järjestäminen ja 

viikoittainen yhteydenpito Laurea Hyvinkään projektipäällikön kanssa. Projektisihteeri tiedot-

ti Hyvinkään projektisihteerille Laurea Lohjan osaprojektien edistymisestä projektipäiväkirjan 

kautta ja välitti Laurea Hyvinkään kuulumisia edelleen ryhmällemme. Projektipäällikkö ja 

projektisihteeri kokosivat Laurea Lohjan osaprojektien raportit yhdeksi loppuraportiksi.  

 

1.2 Projektin toteutus ja aikataulu 

 

Osaprojektit tapasivat tarpeen mukaan projektien edetessä. Tapaamisten lisäksi yhteyttä pi-

dettiin paljon sähköpostien välityksellä.  

 

 Aikataulu 

27.1 Yhteistapaaminen Hyvinkään kanssa 

26.2 Valmis projektisuunnitelma 

17.3 Väliesitykset (ACP-yhteys Hyvinkään kanssa) 

27.3 Asiantuntijavierailu, Harri Hagman 

9.4 Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella 

24.4 Tulosten esittely ryhmälle 

Taulukko 1: Projektiaikataulu 
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27.1.2014 Laurea Lohja ja Laurea Hyvinkää kokoontuivat keskustelemaan projektista. Tapaa-

misen yhteydessä sovittiin viikoittaisesta yhteydenpidosta projektipäälliköiden välillä. Lisäksi 

sovittiin, että projektisihteerit toimittavat viikoittain selvityksen Laurea Lohjan ja Laurea 

Hyvinkään projektien edistymisestä päällekkäisyyksien välttämiseksi.  

 

Laurea Lohjan osalta projekti käynnistyi Bioliike-hankeen esittelyllä ryhmän jäsenille. Tämän 

jälkeen suoritettiin tehtävien jako ja osaprojektit tekevät osaprojektisuunnitelmat, jotka 

koottiin yhdeksi projektisuunnitelmaksi, jossa esiteltiin projektin tavoitteet ja työskentely-

suunnitelmat.  

 

17.3.2014 Laurea Lohjan projektiryhmä järjesti tulosten väliesittelyn, jossa kukin projekti-

ryhmä esitteli tehdyn työn ja tulokset. Laurea Hyvinkää osallistui tapaamiseen Adobe Connect 

Pro- yhteyden välityksellä. Väliesittely oli ryhmälle hyödyllinen ja herätti paljon keskustelua. 

Ryhmän jäsenet saivat sekä ohjaajilta että toisiltaan palautetta ja jatkotoimenpide-

ehdotuksia.  

 

Jätteenkäsittelypalveluita ja uusiutuvaa energiaa tarjoavan Biovakka Oy:n entinen toimitus-

johtaja ja alan asiantuntija Harri Hagman vieraili Laurea -ammattikorkeakoulun Lohjan yksi-

kössä 27.3.2014. Harri Hagmanin luento käsitteli jätevedenpuhdistusprosessista ja avasi pro-

jektiryhmälle alaan liittyviä käsitteitä ja liiketoimintalogiikkaa. Vierailu auttoi projektimme 

kokonaiskuvan muodostamisessa. Vierailu lisäsi projektiryhmän tietoa bioliiketoiminnasta ja 

antoi mahdollisuuden esittää Hagmanille kysymyksiä aiheeseen liittyen.  

 

9.4.2014 Laurea Lohja vieraili Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella, jossa kuulimme jä-

tevedenpuhdistamon toiminnasta sekä mädätysjäännöksen käsittelystä. Projektiryhmä kävi 

opastetulla kierroksella, jossa pääsimme tutustumaan jätevedenpuhdistusprosessin kulkuun. 

(ks. liite ”Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistuslaitoksella”)  

 

24.4.2014 Laurea Lohjan osaprojektit esittelevät toisilleen sekä ohjaaville opettajille lopulli-

set tuloksensa. Kaikki ryhmän jäsenet eivät olleet paikalla ja Bulkkiryhmän työ oli vielä kes-

ken. Esitysten jälkeen osaprojektiryhmä jatkoivat projektin tulosten selkeyttämistä.  

 

2 Mädätysjäännöksen kaupallistaminen 

 

Biokaasun tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvää mädätysjäännöstä tai mädätysjäännök-

sestä valmistettuja tuotteita ei toistaiseksi ole onnistuttu kaupallistamaan niin, että toiminta 

olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Mädätysjäännös ja siitä valmistetut tuotteet ovat mark-

kinoilla uuden tuoteinnovaation asemassa. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tuoteinnovaation 

kaupallistamisen vaiheet ja kaupallistamiseen mahdollisesti liittyvät haasteet. 
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2.1 Mädätysjäännös tuoteinnovaationa 

 

Innovaatio on idea, käytäntö tai tuote, jonka ihmiset kokevat uutena. (Rogers 2003, 12.) Ide-

an ei siis tarvitse olla uusi kunhan sitä pidetään uutena, se on innovaatio. Idean ja sen toteu-

tuksen tulee kuitenkin olla parannus nykyiseen. Kaikki keksinnöt ja uudet ideat eivät siis ole 

innovaatioita. Innovaatioissa on kyse myös uusien ajatusten yhdistämisestä vanhaan kokemuk-

seen sekä oppimisesta, joka on avainasemassa innovaatioiden syntymisessä. Muutos, uutuus ja 

hyödyllisyys ovat innovaation määritelmiä ja epävarmuuden sietäminen auttaa innovaation 

syntymisessä. (Taatila 2009, 10-11.) 

 

Mädätysjäännöstä ja siitä valmistettuja tuotteita voidaan pitää lannoite- ja maanparannus-

tuotteita käyttävien asiakkaiden näkökulmasta eräänlaisena tuoteinnovaationa, joka sisältää 

kilpaileviin, jo entuudestaan tuttuihin tuotevaihtoehtoihin verrattuna sekä vahvuuksia että 

heikkouksia. Innovaatio voidaan ajatella osaamisen seurauksena syntyneenä kilpailuetuna. Se 

hyödyttää liiketoimintaa, yhteiskuntaa ja hyvinvointia.  

 

Innovaatio voi olla uuden teknologian, tiedon tai osaamisen soveltaminen, uusi tuote, tekni-

nen ratkaisu tai tuotantoprosessi, uusi asiantuntijapalvelu, uusi muotoilu tai brändi, uusi lii-

ketoimintamalli, arvoketju tai –verkosto, uusi työtapa, organisaatio- tai johtamismalli tai uu-

della tavalla toteutettu julkinen palvelu (TEM 2014). 

 

Innovaatiot voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin: uudet tuotteet, uudet tuotantotavat, uudet 

materiaalit, uusien markkinoiden tutkiminen tai uudet tavat järjestää kaupankäyntiä (Taatila 

2009, 9). Innovaatiota voidaan tarkastella niiden kohteen ja vaikuttavuuden kannalta. Esi-

merkkinä ovat radikaalit tekniset tuoteinnovaatiot tai radikaalit innovaatiot, joiden kohteena 

ovat konseptit ja systeemit tai innovaatiot. Näiden kohteena on uudenlainen toiminta ja asi-

akkaille tuotettavat palvelut (LUT 2014). 

 

Innovaation omaksumiseen vaikuttavat useat tekijät innovaation ja sen omaksujan ominai-

suuksissa, päätöksentekotavassa ja kommunikaatiokanavissa. Innovaation omaksumisprosessi 

etenee tietoisuudesta asenteiden kautta käyttöönottoon. Prosessi koostuu viidestä osasta eli 

tietoisuus innovaatiosta ja sen ominaisuuksista, asenteet innovaatiota kohtaan, päätös omak-

sua tai hylätä innovaatio, kokeilu ja käyttöönotto. Lopullinen vahvistus päätökselle voi myös 

kumoutua jos ristiriitaisuuksia paljastuu. (Rogers 2003, 221). 

 

Innovaatiot, joilla ihmiset huomaavat olevan heille parempi suhteellinen etu, yhteensopivuus, 

kokeiltavuus, huomionarvoisuus ja vähäisempi monimutkaisuus, omaksutaan nopeammin kuin 

muut innovaatiot. Suhteellisen edun määrää voidaan mitata taloudellisin käsittein, mutta so-
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siaaliset arvotekijät, soveltuvuus ja tyytyväisyys ovat myös tärkeitä tekijöitä. Mädätysjään-

nöksen mahdollisille käyttäjille suhteellinen etu olisi esimerkiksi kilpailukykyinen hinta ja 

ekologisuus. Olennaiseksi muodostuu se, että innovaation tuoma asiakasarvo ja suhteellinen 

etu on tunnistettava loppukäyttäjän näkökulmasta. 

 

Yhteensopivuusaste kertoo kuinka yhteneväinen innovaatio on henkilön arvojen, kokemusten 

ja tarpeiden kanssa. Epäyhteensopivan innovaation omaksuminen vaatii usein uuden arvojär-

jestelmän omaksumisen, joka on suhteellisen hidas prosessi. Jos mädätysjäännöksen käyttö ja 

varastointi onnistuu samoin kuin nykyisin käytettävän lannoitteen, omaksumispäätös on to-

dennäköisesti helpompi tehdä kuin jos laitteita, tiloja ja käytänteitä olisi uusittava.  

 

Innovaatio tulisi olla edullisesti kokeiltavissa, koska kokeiltavuus pienentää epävarmuutta. 

Mädätysjäännöksestä valmistetut lannoite- ja maanparannustuotteet tulisi olla kokeiltavissa 

helposti, jotta asiakas voi selvittää soveltuuko kyseinen tuote hänen tarpeisiinsa. Huomionar-

voisuudella tarkoitetaan sitä, että mitä helpompaa ihmisten on nähdä innovaation seuraukset, 

sitä todennäköisempää on sen omaksuminen. Jos mädätysjäännöksen hyödyt ovat hyvin selke-

ät, käyttö lisääntynee. Mädätysjäännös lannoite- tai maanparannuskäytössä on periaatteessa 

tuttua mahdollisille käyttäjille, sillä he käyttävät jo jotain vastaavanlaista tuotetta. Mädätys-

jäännöksen ominaisuuksista käyttäjät tarvitsevat enemmän tietoa, joka tulee esittää selkeäs-

ti.  

 

Harva kuluttaja arvioi innovaatiota tieteellisten tutkimusten pohjalta, vaan ennemmin toisten 

kuluttajien kokemusten perusteella. Mädätysjäännöksestä kannattaa tehdä hyvä ja informa-

tiivinen Internet-sivusto, jossa myös käyttäjien olisi mahdollista kertoa omia kokemuksiaan ja 

ajatuksiaan.  

 

2.12.2 Mädätysjäännöksen tunnettuuskysely puutarha-alan toimijoille 

 

Biokaasun tuotantoprosessin sivutuotteena syntyvän mädätysjäännöksen ja siitä valmistettu-

jen tuotteiden kiinnostavuutta ja tunnettuutta selvitettiin e-lomakekyselyllä (Liite 4) puutar-

ha-alan yrittäjille. Kysely lähetettiin Puutarhaliiton jäsenjärjestöille, joiden sähköpostiosoit-

teet saatiin Puutarhaliiton kotisivulta (Liite 5).  

 

Kyselyyn vastasi 22 puutarha-alan toimijaa. Vaikka vastaajamäärä jäi pieneksi, saatiin vasta-

usten perusteella suuntaa-antavaa tietoa kaupallistamiseen liittyen.  

 

Kaikkein eniten lannoitteen ja maanparannusaineen valintaan vaikuttavat ravinteet, levitys-

tapa, hinta sekä se että lannoite- ja maanparannusainevalinta tukee ravinteiden tehokasta 

käyttöä. Vastausten perusteella voidaan mädätysjäännöstä ja siitä kehitettäviä lannoitteita 
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mahdollisesti kehittää ottaen huomioon asiakasarvo eli ne tuoteominaisuudet, jotka asiakkaat 

kokevat merkityksellisimmiksi (kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2: Lannoitteen ja maanparannusaineen valinta 

 

Kolmasosa kyselyyn vastanneista ei tiedä, että mädätysjäännöstä voisi käyttää lannoitteena 

tai maanparannusaineena. Tietoisuuden lisääminen ja informaation jakaminen on näin ollen 

erityisen tärkeää, jotta tuotteiden kysyntä jatkossa kasvaisi. Lannoite ja 

maanparannuskäytöstä tietää, joko oman tai muiden kokemusten kautta, myös noin 

kolmannes vastaajista (kuvio 3). 
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Kuvio 3: Kuinka tuttua on mädätysjäännöksen ja siitä valmistettujen tuotteiden käyttö 

maanparannuksessa tai lannoitteena 

 

Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi olevansa mahdollisesti kiinnostunut saamaan 

lisätietoa mädätysjäännöksestä, ja 48 prosenttia on erittäin kiinnostuneita saamaan 

lisätietoa. Vain viisi prosenttia vastaajista ei ole kiinnostunut asiasta. (kuvio 4). 

 

 

Kuvio 4: Kiinnostus lisätiedosta mädätysjäännöksen ja siitä valmistetuiden tuotteiden käyt-

töön liittyen 

 

Merkittävä osa vastaajista eli 76 prosenttia vastaajista ei tiennyt, mistä lisätietoa mädätys-

jäännöksen ja siitä valmistettavien tuotteiden lannoituskäytöstä olisi saatavilla (kuvio 5). 
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Kuvio 5: Tietopohjan selvitys 

 

Vastaajista suurimmalla osalla ei ollut tietoa, mistä mädätysjäännöstä tai siitä valmistettuja 

tuotteita olisi saatavilla (kuvio 6). 

 

 

Kuvio 6: Tietopohjan selvitys mädätysjäännöksen ja siitä valmistetuiden tuotteiden hankin-

nasta 

 

Luontevimpana tietolähteenä vastaajat nostivat kyselyssä esille internetin (10 mainintaa), 

toinen luonteva tietolähde on jälleenkäsittelylaitokset ja valmistajat (4 mainintaa) tai kaupal-

liset toimijat, messut, viheralan lehdet, VYL, kierrätys.info tai erilaiset esittelytilaisuudet 

työkohteissa 

 

Puutarha-alan toimijoilta kysyttiin, millaisia ajatuksia biokaasulaitosten mädätysjäännös ja 

siitä valmistetut tuotteet lannoitteena yleisesti herettävät. Yleisimmin esille nostettiin haju-

haitat (1 maininta), raskasmetallit (7 mainintaa) , laadun epätasaisuus (3 mainintaa) sekä se, 

että mädätysjäännös ja siitä valmistetut tuotteet eivät välttämättä sovellu luomu- tai ruoan-

tuotantoon. Toisaalta mädätysjäännös kiinnostaa koska se tukee luonnollista ravinteiden kier-

rätystä. 
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”Muuten hyvä, hajusta ei meinaa päästä eroon”.  ”Kiinnostaa paljon jos ei raskasmetalleja.” 

 

”Äkkiä vaan kaupallinen tuote ja hyvät ohjeet ja tutkimustulokset aiheesta”.  ”Herättää kiin-

nostuksen käyttää kyseisiä lannoitteita”.  ”Kiinnostava vaihtoehto, ravinteiden kierrätys toi-

mii hyvin.”  ”Kaikki mahdollinen kierrätys on järkevää”.  ”Lisätiedon tarve.” 

 

Puutarha-alan toimijat olisivat valmiita vaihtamaan nykyisen lannoitteen maanparannusaineen 

biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä valmistettuun lannoitteeseen tai maanparannusainee-

seen, jos hinta olisi kilpailukykyinen (7 mainintaa), kyseessä olisi helppo ja toimiva tuote (ra-

keinen säkkitavara) (4 mainintaa, jos tuote olisi helposti saatavilla (2 mainintaa). Valintaa 

tukisivat vastausten mukaan myös mahdollisuus tutustua käytettävyyteen, tutkimustulokset, 

lisätieto ja ylipäänsä se että mädätysjäännöksen käyttö tukee kestävää kehitystä.  

 

Mädätysjäännöksestä tuotettuina tuotteina kiinnostavimpia kyselyyn vastanneiden mielestä 

ovat kompostimulta sekä kuivarae (kuvio 7). 

 

Kuvio 7: Lannoitemahdollisuuksien kiinnostavuus 

 

Kyselyssä selvitettiin myös joidenkin mädätysjäännöksestä tuotettujen tuotteiden kiinnosta-

vuutta. Kiinnostavimmiksi puutarha-alan toimijoiden näkökulmasta osoittautuivat penger-

rysharkot ja katemateriaali puun taimille. 
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Kuvio 8: Mädätysjäännöstuotteiden kiinnostavuus 

 

 

2.22.3 Mädätysjäännöksen tunnettuuskyselystä tehdyt päätelmät 

 

Kysely puutarha-alan toimijoille toteutettiin erityisesti mädätysjäännöksen markkinointia aja-

tellen. Kyselyn pääasiallisena tavoitteena oli kartoittaa alan toimijoiden tietämys mädätys-

jäännöksen käytöstä lannoitteena.  

 

Kyselyssä esille nousi asioita, joihin tulisi kiinnittää huomiota mädätysjäännöksestä valmistet-

tavien lannoite- ja maanparannustuotteiden markkinoinnissa. Ensinnäkään vastaajilla ei ole 

tarpeeksi tietoa mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksista ja ominaisuuksista, eivätkä he 

tiedä mistä mädätysjäännöstä ja siitä valmistettuja tuotteita on mahdollista hankkia. Useat 

mahdolliset mädätysjäännöksen käyttäjät näyttävät olevan vielä ensimmäisillä omaksumisas-

keleilla, sillä he eivät tiedä siitä valmistettavien tuotteiden ominaisuuksista tarpeeksi tai mis-

tä niitä saa.  Potentiaaliset asiakkaat toivovat löytävänsä ensisijaisesti internetistä tietoa 

muun muassa jäännöksen sisältämistä raskasmetalleista ja mahdollisista hajuhaitoista. Nykyi-

sen lannoitteensa vastaajat voisivat vaihtaa mädätysjäännösvalmisteisiin, mikäli hinta olisi 

kilpailukykyinen, käyttö ja saatavuus helppoa sekä jos tuotteet ovat turvallisia ja kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaisia. 

 

Markkinoinnin AIDA-kaava auttaa määrittelemään markkinoiden tilanteen myytävän tuotteen 

osalta. Kaavan avulla voidaan luoda kokonaiskuva siitä, kuinka valmiita asiakkaat ovat osta-
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maan tiettyä tuotetta. AIDA-kaava perustuu neljään vaiheeseen, jotka ovat attention, inter-

est, desire ja action. Attention, eli huomio, on kaavan ensimmäinen vaihe, jossa mahdolliset 

asiakkaat ovat huomanneet tuotteen, mutta eivät vielä ole sen käyttäjiä. Jotta potentiaaliset 

asiakkaat saadaan ensimmäiseen vaiheeseen, on markkinoijan herätettävä heidän huomionsa. 

Kun huomiovaihe on saavutettu, voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen markkinoinnissa. AIDA-

kaavassa seuraava vaihe on interest, eli mielenkiinto. Tässä vaiheessa markkinoijan on saata-

va asiakkaat kiinnostumaan tuotteesta esittelemällä sen hyötyjä ja etuja. Kun asiakkaat ovat 

kiinnostuneet tuotteesta, tulee markkinoijan esittää, että tuotteella voidaan ratkaista asiak-

kaan ongelma. Tällä tavoin pyritään saavuttamaan kolmas desire-vaihe, joka tarkoittaa osto-

halua.  Viimeinen vaihe on action, eli toimintavaihe. Toimintavaiheessa asiakas on tehnyt os-

topäätöksen ja ostaa tuotteen.  

 

Mädätysjäännöksen ja siitä valmistettavien tuotteiden markkinoinnin kannalta on tärkeää ot-

taa huomioon nykyinen asiakastilanne sekä pyrkiä lisäämään asiakaskantaa. Kun on tiedossa, 

missä vaiheessa potentiaaliset asiakkaat ovat tällä hetkellä, voidaan markkinointia suunnitella 

ja kohdentaa paremmin. Puutarha-alan toimijoille tehdyn kyselyn vastauksista selviää, että 

suurin osa vastaajista tietää mädätysjäännöksen käyttömahdollisuuksista lannoitteena. Kui-

tenkin vain 17 prosenttia vastaajista on kokeillut tuotetta. Kyselystä selviää myös, että selke-

ästi suurin osa vastaajista ei tiedä, mistä mädätysjäännöksestä valmistettavia lannoitteita voi 

hankkia. Valtaosa vastaajista ei myöskään tiedä, mistä voi saada lisätietoa mädätysjäännök-

sestä tai siitä valmistettavista tuotteista. Kyselyn perusteella kuitenkin kiinnostusta tuotteita 

kohtaan löytyy. Voidaan todeta, että suurin osa asiakkaista tai potentiaalisista asiakkaista on  

joko attention- tai interest-vaiheessa. Asiakkaat ovat huomanneet tuotteet ja osa heistä tie-

tää jotain tuotteiden ominaisuuksista. Kuitenkin varsinainen ostohalu ja ostopäätös puuttu-

vat. Jotta asiakkaiden mielenkiinto saadaan heräämään entistä vahvemmin, on tuotteiden 

etuja tuotava paremmin esille. Toisaalta kyselyn tulokset huomioon ottaen, vaikuttaa suurim-

pana ongelmana tällä hetkellä olevan tiedonsaanti tuotteista. Ensimmäinen tärkeä asia mark-

kinoinnin kannalta on tällöin tuotteiden näkyvyyden lisääminen sekä tiedon välittäminen te-

hokkaammin. 

 

3 Kansainvälinen benchmarking 

 

3.1 Vedenpuhdistuslaitosten biojätteen käsittely kansainvälisesti 

 

Seuraavissa kappaleissa keskitytään tarkastelemaan eri Euroopan maiden, erityisesti Iso-

Britannian, Ruotsin, Sveitsin ja Saksan jätevedenpuhdistamoiden biojätteiden käsittelyä. Li-

säksi selvitetään, minkälaisia vaihtoehtoja löytyy eri puolilta maailmaa jäteveden puhdistuk-

sessa syntyneen lietteen käsittelyyn ja miten lietettä ja mädätysjäännöstä on onnistuttu tuot-

teistamaan eri maissa.  
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Tarkastelun kohteina olevissa maissa on käytössä melko samansuuntaisia toimintamalleja. 

Nämä maat ovat pitkään olleet kärkimaita biojätteen ja lietteen käsittelyssä ja edelläkävijöi-

tä jätehuoltoasioissa Euroopassa.  EU-lainsäädäntö ja maiden omat määräykset jätehuollosta 

valvovat jätteiden käsittelyä, hyötykäyttöä sekä sijoittelua. Maissa on tehty erilaisia hankkei-

ta biojätteen ja mädätysjäännöksen hyötykäyttöön liittyen. Hankkeiden tarkoituksena on ollut 

edistää ympäristönsuojelua sekä tuotteistaa jätemateriaali uudelleen käyttöön. Biolietettä 

hyödynnetään näissä maissa esimerkiksi energian lähteenä, lannoitteena, maisemoinnissa ja 

viljan viljelyssä. Kaikilla tutkittavilla mailla on kiinnostusta fosforin talteenottoon. Ongelmat 

biolietteen käsittelyssä ovat näissä maissa samoja kuin Suomessa ja johtuvat biolietteeseen 

sisältyvistä raskasmetalleista, hormoneista ja hajuominaisuuksista sekä EU:n lainsäädännöstä 

ja siihen liittyvästä epävarmuudesta. Maailmalta löytyy pidemmälle vietyä tuotekehittelyä, 

jossa lietteen olomuotoa muuttamalla on pyritty löytämään monipuolisempia käyttötarkoituk-

sia uusilta toimialoilta. 

 

 

 

3.1.1 Ruotsi 

 

Ruotsissa on lukuisia biojäte- ja mädätykseen keskittyneitä laitoksia, sekä jäteveden puhdis-

tamoja, jotka tuottavat prosesseissaan biopolttoainetta, josta biokaasun jäännöstuotteena 

syntyy biomassaa. Käsittelyn jälkeen siitä syntyy ravinnerikas lopputuote, biomulta, joka 

kompostoidaan yhdessä puuhakkeen kanssa ja saadaan näin korkealuokkaista maa-ainesta ma-

teriaalihyötykäyttöön kasvualustaksi, maisemointiin, maanparannusaineeksi ja eroosion es-

toon. Tällä prosessilla fosfori saadaan lietteestä uudelleen maaperään. 

 

Vuonna 2012 Ruotsissa tuotettiin mädätysjätteestä 25000 tonnia biolannoitteita ja 1,7 miljoo-

naa m3 biokaasua. Biokaasulaitoksista 44% toimii jätevedenpuhdistamoilta ja 25% biojätemä-

dättämöiltä saadulla materiaalilla. Biokaasua käytetään eniten ajoneuvojen polttoaineena ja 

energiataloudessa. Nyt kun jätteet nähdään polttoaineen raaka-aineena, niin jätteestäkin 

syntyy kilpailua, mikä alentaa niiden käsittelykustannuksia ja johtaa jopa jätteiden tuontiin 

ulkomailta.  

 

Ruotsin valtiopäivät on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2015 mennessä fosforia kerätään 

jätevedestä talteen vähintään 60 prosenttia ja siitä puolet on käytettävä peltomaahan. Ta-

voitteeseen pääsemiseksi on Sveskt Vatten ollut aktiivisesti kehittämässä REVAQ-

sertifiointijärjestelmää, jonka avulla pyritään takaamaan lietteen laatu loppukäyttäjille. RE-

VAQ:n tavoite on antaa kaikille sidosryhmille avoimesti ja läpinäkyvästi tietoa lietteestä ja 

sen koostumuksesta. Tämän avulla kasvatetaan loppukäyttäjien luottamusta tuotteeseen. 
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(REVAQ, 2010.) Sertifioidun maa-aineksen kysynnän epäillään kuitenkin jäävän pienemmäksi 

kuin mitä raaka-ainekapasiteettia olisi tarjolla. (Sveskt Vatten 2013) 

 

Svenskt Vatten on tehnyt tutkimuksen (2013) vedenpuhdistamoiden lietteen käyttömahdolli-

suuksista Ruotsissa. Tutkimuksen perusteella ei mikään tutkituista vaihtoehdoista noussut sel-

keästi muita paremmaksi, mutta esimerkiksi Saksassa käytössä oleva lietteen polttaminen ki-

vihiilivoimalassa todettiin Ruotsiin sopimattomaksi keinoksi. Epävarmuus tulevista rajoituksis-

ta lietteenkäyttömahdollisuuksissa hidastaa tuotekehitystä. 

 

Tutkimuksen (Sveskt Vatten 2013) mukaan lietettä voidaan tällä hetkellä hyödyntää monipuo-

lisesti lannoitteena. Maanviljelyksessä lietepohjainen lannoite sopii viljalle, öljy- ja energia-

kasveille. Kustannuksia syntyy erityisesti vähintään vuoden varastointiajasta sekä kuljetukses-

ta. Ruotsissa on metsälannoitekokeita tehty kymmenen vuoden ajan, eikä kielteisiä vaikutuk-

sia metsäekosysteemiin ole toistaiseksi havaittu. Metsälannoitteita on testattu myös suoma-

lais-ruotsalaisessa yhteistyössä, BioBio –projektissa (Novia 2012.) Tarkemmin mädätysjäännök-

sen käyttöä metsälannoitteena käsittelee Hyvinkään projektitiimin raportti. Markkinatutki-

musten mukaan lannoitteelle on kysyntää ja siitä saatava hinta vastaisi muita lannoitteita. 

(Sveskt Vatten 2013.) Vaikka se on lannoitearvoltaan alhaisempi verrattuna kemiallisiin lan-

noitteisiin, niin maaperältään köyhällä alueella orgaanisen aineen korkea pitoisuus tekee 

tuotteesta houkuttelevan. (IVAR)  

 

Tutkimuksessa (Sveskt Vatten 2013) verrattiin lisäksi erilaisia lietteen polttomahdollisuuksia. 

Erillinen lietteenpolttolaitos vaatisi yli 100 miljoonan Ruotsin kruunun investoinnin. Ruotsissa 

ei sellaiseen ole investoitu, mutta Tanskan Avedöressä sellainen on käytössä. Japanissa ja 

Sveitsissä lietettä poltetaan merkittäviä määriä sementtitehtaassa. Lietteen polttaminen Vis-

byyn sementtitehtaassa lopetettiin johtuen kuivan lietteen paloherkkyydestä. Uudelleen tes-

taus on käynnissä Slitessä. Ruotsissa on muun jätteen kanssa polttamiseen myönnetty muuta-

ma poikkeuslupa, joita voidaan käyttää hätäratkaisuna, mutta ei tavallisena lietteen hävitys-

keinona. Biopolttoaineita käyttävien lämpö- ja energialaitosten on mahdollista käyttää myös 

lietettä polttoaineena. Tällaisten laitosten määrä on lisääntymässä Ruotsissa. Huonona puole-

na on, että ravinteita ei saada tätä kautta kierrätettyä hyötykäyttöön. Ruotsissa ollaan kes-

kusteluvaiheessa järkevien toimintatapojen löytämiseksi. 

 

Ruotsissa on todettu lietteenkäsittelykustannusten vaihtelevan 200-800 SEK/t riippuen useas-

ta tekijästä. Saksalainen tutkimus selventää hyvin näitä kustannuseroja eri toimintatapojen 

suhteen, vaikka niitä ei voida suoraan verrata Ruotsiin (kuva 9). 
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Kuvio 9: Kustannusten määrä toimintatapojen mukaan Saksassa (Sveskt Vatten 2013) 

 

Ruotsissa käsittelykustannukset jakautuivat asukasta kohden seuraavasti: energia 5 SEK, kui-

vaus 6 SEK, kuljetus 0,1 SEK ja lietteenkäsittely 15-70 SEK. Suhteessa vedenpuhdistamisen 

kokonaishintaan, joka on 1 500 SEK/asukas, summa ei ole kovin suuri. (Sveskt Vatten 2013.) 

 

Ruotsissa erilaisia lietteenkäsittelyvaihtoehtoja tutkitaan ja vertaillaan. Osittain tutkimustyö-

tä tehdään yhdessä Suomen kanssa, kuten metsälannoitukseen liittyvässä BioBio-projektissa. 

Ruotsin lainsäädäntö on monilta osin tiukempi kuin EU:n, joten EU:n päätökset eivät juuri vai-

kuta Ruotsin ratkaisuihin. Sen sijaan Ruotsin valtiopäivien asettama tavoite, että vuoteen 

2015 mennessä fosforia kerätään jätevedestä talteen vähintään 60 prosenttia, ja siitä puolet 

on käytettävä peltomaahan, saattaa muodostua ratkaisevaksi tekijäksi Ruotsin lietteenkäsit-

telyn kehitykselle. 

 

Ruotsin ja Suomen samankaltaisten olosuhteiden vuoksi saattaa heidän tuleva lietteenkäyttö-

strategiaa sopia myös Suomeen. Ruotsin päätöksiä odotellessa Suomessa ehditään tutkia myös 

luovempia ratkaisuja. Fosforin talteenotto näyttää tämän päivän tiedoin järkevältä toiminta-

tavalta. Suomen maaperä on muuten orgaanisesti rikasta, joten lietettä ei ole välttämätöntä 

palauttaa kokonaisuudessaan maaperään vaan sitä voisi jalostaa toisen tyyppisiksi tuotteiksi 

kuten rakennustarvikkeiksi. Ehkäpä jatkossa esimerkiksi viemäriputket voitaisiin tehdä liete-

peräisestä seoksesta. 

 

3.1.2 Saksa 

 

Saksassa jätteiden laitosmainen käsittely on suurissa muutospaineissa. Mekaanis-biologisen 

jätteenkäsittelyn ja polton laitoskapasiteetit eivät tule riittämään lainsäädännön asettamiin 

tavoitteisiin. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteitä menee ilman esikäsittelyä kaatopaikoille arvi-

oiden mukaan yli puolet muodostuvasta määrästä. Vuodesta 2005 alkaen esikäsittelemättö-

män jätteen vienti kaatopaikoille on kielletty. MB-alitteen hyödyntämistä maisemoinnissa 
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ovat yrittäneet muun muassa yritykset Biodegma ja Umweltschutz Nord, mutta yritykset eivät 

ole saaneet suunnitelmilleen toteuttamislupaa. Viranomaiset ovat katsoneet, että materiaali 

sisältää liian paljon raskasmetalleja ja orgaanisia epäpuhtauksia maisemointikäyttöön. Ras-

kasmetallipitoisuuksia voidaan vähentää tehokkailla mekaanisen prosessin erotusmenetelmäl-

lä kuten lasin, muovin, hiekan ja soran erotuksella. Tehokkaampi käsittely kuitenkin aiheut-

taa kustannuksia ja kaatopaikkasijoittaminen on houkuttelevampi vaihtoehto edullisuutensa 

vuoksi. (Deponie Online 2014.) 

 

Saksassa on pyritty etsimään vaihtoehtoisia energialähteitä tulevaisuuden turvaamiseksi ja 

ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Paljon on tutkittu eri energialähteitä, kuten puhdis-

tamolietettä. Puhdistamolietteen käsittely esimerkiksi Berliinissä tehdään sillä tavalla, että 

liete kuivataan ennen polttamista. Tästä otetaan talteen lämpöhöyryä, joka pyörittää turbii-

nia ja joka tiivistää lämmön energiaksi generaattoreihin. Näin syntyy biokaasua, jota varas-

toidaan jatkokäyttöä varten. Jätevedenpuhdistamossa on rakennettu suodatinjärjestelmät 

savukaasujen puhdistusta varten, jotta estetään epäpuhtauksien pääsy ilmakehään. Jäljelle 

jäävä mädätysjäännös lähetetään voimalaitoksiin, joissa se poltetaan ja käytetään tuotta-

maan sähköä. (Berliner Wasserbetriebe 2014.) 

 

Mädätysjäännöksen kuivaus Saksassa suoritetaan joko linkoamalla jäännös kuivaksi tai kuivat-

tamalla liete valtavissa kasvihuoneissa. Kuivatusta mädätysjäännöksestä on jäänyt jäljelle 

rakeita, joka on uusiutuva polttoaine. Tätä voidaan käyttää muun muassa kivihiilen sijaan 

suurissa voimalaitoksissa energianlähteenä.  

 

Mädätysjäännöstä voidaan käyttää myös puutarha-alalla. Saksassa ja Sveitsissä puhdistamo-

lietteen käsittely toteutetaan siten, että jäljelle jäävä materiaali on siistiä humusta. Kyseistä 

tuotetta voidaan käyttää kasvien kasvualustana koristekasveille, puutarhanhoitoon ja maise-

mointiin. Tuotetta ei saa käyttää sellaisiin ainekseen, joka tuotetaan ruoaksi eläimille tai ih-

misille.  

 

3.1.3 Sveitsi 

 

Sveitsissä mädätysjäännöksen käyttö pelloilla maataloudessa oli sallittua vuoteen 2006 asti, 

jonka jälkeen puhdistetun mädätysjäännöksen käyttö lannoitteena pelloilla kiellettiin lannoit-

teen sisältämien hormonien, ulostebakteerien, raskasmetallien ja lääkejäämien vuoksi. Lie-

tettä ei ole luvallista käyttää laitumilla, vihannes- tai hedelmäviljelyalueilla. (Energie Um-

welt.ch 2014.) 
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Kuvio 10: Jätevedenpuhdistusprosessi (Energie-Umwelt.ch, 2014) 

 

 

Sveitsissä jätevedenpuhdistusprosessin lopputuotteena mädätysjäännöksestä puristetaan ”bri-

kettejä”, joita poltetaan jätteenpolttolaitoksissa. Jätteenpolttolaitoksissa poltetaan myös 

kotitalouksien sekajätteet. Brikettien puristamisessa syntyvä biokaasu otetaan talteen. Bio-

kaasu käytetään moottorin polttoaineena, joka pyörittää generaattoria, joka puolestaan tuot-

taa sähköä. (Energie Umwelt.ch 2014.) 

 

3.1.4 Iso-Britannia 

 

Isossa-Britanniassa on jo vuodesta 1998 tehty säädöksiä ja suunnitelmia mädätyslietteen käyt-

töä varten. Näihin säädöksiin kuului muun muassa kiellot lietteen käytöstä pelloilla, joissa 

kasvatetaan raakana syötäviä vihanneksia. Muutamat toimijat olivat huolissaan elintarviketur-

vallisuudesta, koska liete sisältää paljon raskasmetalleja ja lääkejäämiä. Säädöksissä sovit-

tiin, että maankäyttötarkoituksessa lietettä saa käyttää vain syväruiskutuksena muuhun maa-

han sekoitettuna.  

 

Vielä 1998 vuoden lopussa huolena oli lietteen päätyminen mereen, jonka takia lietteen jat-

kokäsittelyä alettiin enemmän tutkia. Tutkimuksissa huomattiin, että lietteen vieminen suo-

raan pelloille ja niityille aiheutti hajuhaittoja asukkaille, jolloin alettiin tutkia kuivatettua 

lietettä ja lietteen hajuhaittojen poistoa. Samoihin aikoihin kuivatettua lietettä alettiin viedä 

metsiin. Tämä oli erittäin tärkeää sen jälkeen, kun lietettä ei saanut enää viedä mereen. 
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Vaikka kuivatetun lietteen käyttö metsissä näytti positiivisia tuloksia, sen käyttö on vähenty-

nyt ja melkein lopetettu, jonka jälkeen lietteen käyttö kasvatetuissa puistoissa ja metsissä on 

lisääntynyt.  

 

Iso-Britannia tuottaa vuodessa lietettä noin 1,2 miljoonaa tonnia ja tämän odotetaan kasva-

van rajusti seuraavien vuosien aikana. Lietteen käyttöä varten pyritään kehittämään jatkuvas-

ti uusia innovaatioita ja käyttötapoja. Lietettä käytetään esimerkiksi maaperän kunnostami-

seen. Tällöin lietteellä parannetaan maaperän pH-arvoa. Alueita ovat hiilikaivosalueet ja hy-

lätyt teollisuusalueet. Lietettä käytetään myös maisemointiin puistoissa ja turpeen korvik-

keena. Lietteestä saadaan biokaasua ja poltettuna se on hyvä vaihtoehto fossiilisten polttoai-

neiden korvikkeeksi. Eniten lietettä käytetään edelleen lannoitteena. 

 

3.1.5 Fosforin talteenotto ja ravinteiden hyödyntämislaitos  

 

Isossa-Britanniassa avattiin marraskuussa 2013 Euroopan ensimmäinen fosforin talteenottore-

aktori ja ravinteiden hyödyntämislaitos Sloughissa Englannissa. Reaktori rakennettiin yhteis-

työssä Thames Waterin ja Ostara Nutrient Recovery Technologies, Inc:in kanssa. 2 miljoonan 

punnan eli noin 2,5 miljoonan euron reaktori valmistaa puhdistettua lannoitetta, joka on siis 

puhtaampaa kuin muut lannoitteet. Lannoite valmistetaan jätevedestä, joka tulee Berkshiren 

alueelta. Jätevesi on kestävä fosforin lähde, joka on lannoitteen avainainesosa. Fosforin hinta 

on noussut noin 500 % vuodesta 2007 ja talteenottoreaktori on hyvä vaihtoehto louhitulle fos-

forille uusiutumattomista lähteistä. Ilman fosforia ei ole elämää. Suosituimmat viljelykasvit, 

kuten vehnä, riisi, maissi ja soija, tarvitsevat paljon ravinteita, joista erityisesti fosforia, sel-

viytyäkseen. Ruokakasvien kautta fosfori päätyy ihmiskehon rakennusaineeksi. Jokaisen ihmi-

sen luissa, hampaissa, soluissa ja DNA:ssa on puolisen kiloa fosforia. Ilman fosforia ruokakas-

vien sadot jäävät heikoiksi, ja eläimet eivät pysty lisääntymään. Fosforin talteenotto on siis 

arvokasta.  

 

Koko teollinen maatalous perustuu kemiallisten lannoitteiden käyttöön. Niistä tärkeimmät 

ovat typpi, fosfori ja kalium. Typpeä erotetaan maakaasusta, fosfori louhitaan ja liuotetaan 

apatiittikivestä. Noin 90 prosenttia louhittavasta fosforista käytetään ruoantuotannossa. 

 

Pelkästään Iso-Britanniassa käytetään 138 000 tonnia fosforoituja lannoitteita. Kaikki fosfori 

tuodaan ulkomailta. Tämä tietysti lisää kustannuksia. Fosforia louhitaan Marokossa, USA:ssa 

ja Kiinassa ja näidenkin maiden lähteiden on ennustettu ehtyvän 2030-luvulla. Lähteiden eh-

tyminen tulee lisäämään fosforin hintaa. Uusi talteenottoteknologia saattaa siis olla ratkaisu 

globaalin ruoan tarjonnan turvaamiseksi. Ilman fosforoituja lannoitteita viljasadot tulevat 

puolittumaan. Samanaikaisesti maailman väestöluku kasvaa yhdeksään miljardiin vuoteen 

2050 mennessä. Tällöin myös ravinnonkysyntä jatkaa kasvuaan. Tällöin fosforin talteenottore-
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aktorit ja ravinteiden hyödyntämislaitokset ovat avainroolissa ravinnon tarjoamisen turvaami-

seksi.  

 

Sloughissa valmistetaan lannoitetta nimeltään Crystal Green, joka on puhtaampaa kuin muut 

markkinoilla olevat lannoitteet. Hyödyntämislaitokset sopivat erittäin hyvin teollisuusalueille, 

joiden jätevesissä on paljon ammoniakkia ja fosforia. Tämä yhdistelmä aiheuttaa struviittiki-

veä, joka on pahaksi viemäriputkille. Struviittikivi kasaantuu putkien reunoille niin, että ne 

lopulta tukkeutuvat. Reaktoreiden avulla struviittikivi muuttuu kiteiseksi lannoitteeksi, jota 

markkinoidaan nimellä Crystal Green. Reaktori auttaa Thames Wateria säätämään noin 200 

000 puntaa vuodessa eli noin 250  000 euroa, joka menee putkien kemialliseen puhdistami-

seen. Reaktori myös puhdistaa veden ravinteista niin, että se vähentää levien muodostumista 

vesistöihin ja kalojen happitasapaino säilyy. Tämä  menetelmä siis ehkäisee myös rehevöity-

mistä.  

 

Reaktorin uskotaan valmistavan noin 150 tonnia vuodessa eli puoli tonnia päivässä huippulan-

noitetta, jota myydään viljelijöille, golf-kentille ja puutarhureille. Tämä on ainutlaatuinen 

tuote markkinoilla, koska se vapauttaa hitaasti ravinteita ja on siksi tehokas ja ympäristöys-

tävällinen vaihtoehto. Lisätietoa tästä aiheesta löytyy osoitteesta 

http://www.ostara.com/sloughUK.  

 

3.1.6 Fosforin käyttö Suomessa 

 

EU:n alueella etsitään jatkuvasti uusia fosforilannoitteiden lähteitä sillä unionin ruokahuolto 

on tuontifosforin varassa. Länsi-Euroopan ainoa toimiva apatiittikaivos toimii Siilinjärvellä 

Suomessa. Suomi tosin myi kansalliset luonnonvaransa Norjalle vuonna 2007, ja nyt lannoite-

jätti Yara hallitsee sekä Siilinjärven että vielä avaamattoman Soklin kaivoksen fosforivaranto-

ja. Näiden kahden kaivoksen varannot riittävät noin 25 vuodeksi.  

 

Veteen perustuva viemärijärjestelmä tekee fosforin erottelusta hankalaa ja kallista. Veden-

puhdistamoilla jäteveden fosfori saostetaan muotoon, jossa kasvit eivät osaa hyödyntää sitä, 

joten fosforia ei voi kierrättää ravinteeksi. Fosfori päätyy osaksi puhdistamolietettä. Suomes-

sa tämä liete kompostoidaan nurmikkomullaksi ja maanparannusaineeksi. Puhdistamolietteen 

hyötykäyttö on Keski-Euroopassa yleisempää kuin Suomessa. Suomessa puhdistamolietteestä 

käytetään pelloilla vain kolme prosenttia. Koko EU:n keskiarvo on peräti 41 prosenttia. 

 

Bioliete ei ole ainoa vaihtoehto vaan ihmisten jätöksistä fosfori voidaan haluttaessa eristää ja 

rakeistaa lannoitteeksi. Siksi Iso-Britannian Sloughin reaktori voisi toimia myös Suomessa. 

Myös lannoitetuotteen brändäys on tärkeää, jotta kuluttajat löytävät sen.  
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Suomessa fosforipitoisia lannoitteita levitetään pelloille noin 14 kg hehtaari. Vuonna 2013 

käytössä oleva maatalousmaa oli 2 259 000 hehtaaria. Suomessa levitetään pelloille noin 31 

626 000 kiloa lannoitteita. Fosforin hinta oli huhtikuun alussa 471 dollaria tonnilta eli tuhan-

nelta kilolta. Kustannuksina tämä tarkoittaa, että fosforiin kuluu vuodessa noin 15 milj. eu-

roa. Tähän on vain huomioitu pelloille menevä fosforipitoinen lannoite. Lannoitteita käyte-

tään myös esimerkiksi puutarhoissa, puistoissa ja golf-kentillä. Fosforin talteenotolla voitai-

siin pienentää kallistuvan tuontifosforin aiheuttamia kustannuksia. 

 

Nyt tunnettujen fosforivarantojen arvioidaan ehtyvän seuraavan 30 vuoden kuluessa. Fosforin 

hinta on kohonnut merkittävästi vuodesta 2007 lähtien. Koska louhittu fosfori on niin sanottu 

ehtyvä luonnonvara, ei sen markkinahinnan odoteta laskevan, päinvastoin. Jätevedestä tuo-

tettu fosfori tarjoaisi merkittävän vaihtoehdon louhitulle fosforille ja takaisi lannoitteiden 

avainaineosan saamisen myös tulevaisuudessa. 

 

3.2 Mädätysjäännöksen tuotteistaminen kansainvälisillä markkinoilla 

3.2.1 Rakennustarvikkeet 

 

Kiinassa monet bio lietteen kanssa toimivat pitävät biolietteen käyttöä rakennustarvikkeina 

hyvänä tulevaisuuden ratkaisuna. Pekingissä rakennetaan valtavasti ja bioliete olisi edullinen 

vaihtoehto tavanomaisiin rakennustarvikkeisiin verrattuna. Japanissa on käytössä menetelmä, 

jossa lietettä käytetään termisen kuivauksen tai polttamisen jälkeen esimerkiksi tiilien val-

mistamiseen. Lietettä polttamalla saadaan tuhkaa, joka voidaan hyödyntää tiilen valmistami-

sessa. Tiilet ovat melko arvokkaita tuottaa ja niiden rakenne on tiivis. Polttamalla lietteestä 

saadaan tuhottua taudinaiheuttajat, hajut ja metallien olomuoto saadaan liikkumattomam-

maksi. (Nilsson & Dahlström 2005.) 

 

Australialainen Smart Water Fund (2012) rahoitti yksityisen Re-Brick-nimisen yrityksen projek-

tin, jossa tutkittiin mädätysjäännöksen käyttämistä yhtenä tiilten ja kivetysten raaka-

aineena. Tiilten valmistamista varten suunniteltiin erityinen laite, jolla pystyttiin valmista-

maan parhaimman laatuisia tiiliä kokeilemalla erilaisia mädätysjäännös- ja seosaineyhdistel-

miä. Projektin aikana saatiin selville, että rakennusala on osoittanut kiinnostusta ympäristöys-

tävällisempiä rakennustarvikkeita kohtaan. Hanke saatiin päätökseen 2005 ja johtopäätöksinä 

todettiin, että ennen tiilien kaupallistamista niiden kestävyyttä pitäisi pystyä parantamaan. 

Re-Brick:in projektipäällikkö arvioi, että vuosittain yli 3000 tonnia mädätysjäännöstä voitai-

siin hyödyntää tällä menetelmällä.  
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Kuvio 11: Jätteelle tehty vitrifikaatio (The Minerals, Metals & Materials Society 1999) 

 

Yhdysvalloissa on käytetty radioaktiivisen aineiden stabiloimiseen vitrifikointitekniikkaa, joka 

lasittaa halutun tuotteen. Illinoisin paikallishallinnon yksikkö NSSD (North Shore Sanitary Dis-

trict) kehitti hankkeen, jossa mietittiin vähiten ympäristölle kuormitusta aiheuttavaa käsitte-

lytapaa perinteisen lietteen sijoittamisen tilalle. NSSD päätyi kuivatun lietteen lasittamiseen 

eli vitrifikointiin. Laitos pystyisi tuottamaan päivittäin 7,5 tonnia uudelleenkäytettävää lasi-

ainesta noin 200:sta tonnista lietettä. Tämä tarkoittaa, että päivittäinen märkä liete, jota 

tulee jätevesiprosessista 187 tonnia, pystyttäisiin käyttämään vitrifikointiin. Prosessin tulok-

sena lietteestä tuhoutuu haitalliset bakteerit, virukset ja lasituksen ansiosta epäorgaaniset 

aineet eivät päädy ympäristöön. Vitrifikaatio mahdollistaisi kaupallisen hyödyn esimerkiksi 

lattialaattojen valmistuksen muodossa. (Dorn, Speth & Jensen 2006.) 

 

3.2.2 Mädätysjäännöksen käyttö tienpenkereiden maa-aineksena 

 

Australialainen Swinburne-yliopisto on laatinut ongelmaksi muodostuneen, kasvavan mädätys-

jäännöksen varastoinnin ratkaisemiseksi tutkimusprojektin. Tämä tutkimus tehtiin kokeilemal-

la sekä pelkän mädätysjäännöksen käyttöä että mädätysjäännöksen käyttöä sekoittamalla sitä 

joko sementtiin, kalkkiin, bauxcoliin, tai murskatun tiilen joukkoon. Kyseisten sekoitusten 

testaaminen oli ensimmäinen laatuaan koko Australiassa. Tuloksien perusteella mädätysjään-
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nöstä on mahdollista käyttää stabilointiaineena suhteen ollessa: mädätysäännös minimissään, 

30 % tiilimursketta (20 mm), 3 % sementtiä, 3 % bauxcolia tai 5 % kalkkia (Swinburne Universi-

ty of Technology 2009, 208). Tämä projekti osoitti, että stabiloitu mädätejäännös käy tien-

penkereiden täyteaineeksi. (Smart Water Fund 2013.) 

 

Suomessa käytetään yhdyskuntalietteestä valmistettua lietekompostia teiden varsilla. Kom-

postin valmistamiseen tarvitaan tukiaineeksi esimerkiksi turvetta, kuorta tai puupalikkaa. 

(Helander sähköposti 27.3.2014.) Kokemusten perusteella kompostia tulisi olla minimissään 

10-15 senttimetrin kerros. Kerrospaksuus auttaa estämään sadeveden aiheuttaman eroosion ja 

ehkäisee rinteisiin muodostuvia uria. Kompostista on saatu hyviä tuloksia, kun sitä testattiin 

noin 5 kilometrin osuudella Jyväskylän 4-tiellä vuonna 2005. Testauksesta saadut hyvät tulok-

set saivat osakseen laajaa kiinnostusta ympäri Suomen. Kompostin mikrobit ja humus auttavat 

hajottamaan tieltä tulevia öljyjä. Ominaisuudet hyödyttävät myös hiilen sitomisessa maape-

rään ja antavat nurmelle hyvän kasvualustan. Jyväskylän alueella tutkittiin lietekompostin 

käytön vaikutusta pinta- ja pohjaveden fosforipitoisuuksiin ja analyysin mukaan vesi oli puh-

dasta. Järvessä tai ojissa ei myöskään havaittu sinne kuulumattomia valumia. Kompostia on 

alettu käyttää tieluiskien, maavallien ja meluesteiden pintamateriaalina. Valmiita toteutuksia 

on muun muassa Kerava-Helsinki välinen oikorata, Lappeenranta-Joutseno välillä, Porvoon ja 

Helsingin välisellä osuudella ja Raahen ohitustiellä. Porvoon moottoritielle kompostia meni 

yhteensä 5 000 kuutiometriä ja Kerava-Helsinki tielle 3 000 kuutiometriä. (Vapoviesti 2013; 

Myllylä 2013.) 

 

3.2.3 Pyrolyysituotteet 

 

Pyrolyysi tarkoittaa kuivatislausta ja sen tarkoitus on hajottaa kuumentamalla kiinteitä ainei-

ta hapettomassa tilassa. Renkaita kierrättävälle Peatec Oy:lle hankitut pyrolyysilaitteet han-

kitaan Aasiasta, Taiwanista, Koreasta ja Kiinasta. Ostettujen komponenttien ja laitteiden li-

säksi Suomessa valmistetaan laitteiston tueksi muun muassa ympäristöteknologisia laitteita ja 

koneita. Pyrolyysiprosessin hyödyntäminen on voimakkaasti kasvavaa Aasiassa. (Peatec Oy 

2014b)  
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Kuvio 12:  Pyrolyysiprosessin eri vaiheita (Peatec Oy 2014b) 

 

Yksi pyrolyysin tulos on biohiili, jota voidaan käyttää maanparannukseen tai poltettavaksi. 

Maanparannuskäytössä hiilen parhaiksi ominaisuuksiksi voidaan laskea sen pitkäikäisyys maa-

perässä ja sen kyky imeä kasvihuonepäästöjä (Moran & Sanchez 2009, 194). 

 

Suomen ensimmäinen kokeellinen biohiilen tuotantolaitos avattiin 2013 Mikkelissä. Biohiili 

painetaan tehtaalla pellettien muotoon ja sen sisältämä energia on puolitoista kertainen ta-

valliseen pellettiin verrattuna. Tässä tehtaassa biohiilen valmistamiseen käytetään puubio-

massaa, mutta nykyisen kivihiilen hinnoilla biohiili ei pärjää kilpailijalleen. Vesa Sorasahi, 

Mikkelin Innovaatio- ja teknologiakeskuksen toimitusjohtaja kertoo biohiilen käytön lisäänty-

vän Euroopassa. Vanhoissa kivihiiltä tuottavissa laitoksissa pystytään tarvittaessa valmista-

maan biohiiltä. Biohiilen suuremman energiasisällön ja tiiviimmän rakenteensa ansiosta se 

pystyy kilpailemaan suoraan tavallisten puupellettien kanssa muun muassa kuljetuskustannuk-

sissa. (Kasurinen 2013.) 

 

Termisesti kuivatun puhdistamolietteen pyrolyysin tuloksena saatiin 27 % kaasua, 28 % bioöl-

jyä ja 45 % biohiiltä. Pyrolyysiprosessi pystytään tekemään joko hitaana tai nopeana, riippuen 

halutusta aineesta. 

 



26 
 

   

 

Kuvio 13: Nopea ja hidas pyrolyysiprosessi (Moran & Sanchez 2009, 177) 

 

Moran & Sanchez (2009) mukaan bioöljy on yksi halutuimpia pyrolyysiprosessissa syntyvistä 

aineista. Bioöljyssä on pieni rikkipitoisuus ja korkea hiilipitoisuus, näin ollen se on hyvä vaih-

toehto perinteisille lämmitysöljyille. Bioöljyä saadaan nopeassa pyrolyysiprosessissa. 

 

Suomessa on käytössä pyrolyysitekniikkaa Fortumin omistamalla Joensuun bioöljylaitoksella. 

Tämä maailmassa ensimmäinen laatuaan oleva laitos aloitti toimintansa 2013 loppuvuodesta. 

Fortumin bioöljy on valmistettu puuperäisistä raaka-aineista ja sen kerrotaan vähentävän jopa 

90 % hiilidioksidipäästöjä verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Bioöljyä käytetään tällä het-

kellä vuosittain yli 10 000 pientalon lämmön tarpeeseen, mutta käyttöä voisi mahdollisesti 

laajentaa tulevaisuudessa liikennekäyttöön. (Fortum Oyj 2013.) 

 

3.2.4 Tiivistelmä mädätysjäännöksen kansainvälisestä käytöstä 

 

Hankaluutena on, että biolietteestä ja mädätysjäännöksestä kehitettyjen tuotteiden käytet-

tävyys on rajallinen. Biolietteen käsittelyn ongelmat liittyvät sen sisältämiin raskasmetallei-

hin, hormoneihin ja hajuominaisuuksiin. Lisäksi Euroopan unionin lainsäädäntö sekä säädän-
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töön liittyvä epävarmuus hankaloittavat lietteen käsittelyä ja mahdollista jatkojalostusta sekä 

tuotekehittelyä Euroopassa. Tuotteiden sisältämiin epäpuhtauksiin voidaan kuitenkin vaikut-

taa erilaisin käsittelyprosessein tai seosaineiden avulla. Tehokkaampi käsittely, seosaineiden 

lisäys tai prosessin kesto aiheuttavat mahdollisesti lisäkuluja, jotka nostavat lopputuotteen 

hintaa. 

 

Tietoa hakiessamme törmäsimme toistuvasti mädätysjäännöksen käyttöön maantäytössä ja 

maankunnostuksessa. Monissa maissa humusta käytetään myös metsälannoitteena, mutta 

Suomessa se ei ole vielä vakiintunut menetelmä. Maailmalla yksi suuntaus on tehdä lopputuot-

teesta ravinnepellettejä tai poltettavia brikettejä. Tietoa mädätysjäännöksen tuotteistami-

sesta suoraan kuluttajille löytyi niukasti. Tämä voi johtua mädätysjäännöksen ravinnerikkaas-

ta sisällöstä, joka on hyödyllisintä käyttää suoraan maaperään.  

 

Mädätysjäännöksellä ei ole suoraan ominaisuuksia, jotka pitäisivät sen tarpeeksi kestävänä ja 

kiinteänä käytettäväksi ilman seosaineita. Kestäväksi ainekseksi muuntaminen vaatisi lisäkus-

tannuksia aiheuttavan prosessin, jossa lopputuotteeseen lisättäisiin seosaineita ja se puristet-

taisiin haluttuun muotoon. Poltettuna lietteen tuhkalle löytyi useita käyttökohteita eri mais-

sa. Tuhka pystyttiin sijoittamaan hyvin sen stabiilin olomuodon tähden esimerkiksi hautakivi-

en yhdeksi raaka-aineeksi. Huomioitavia esimerkkejä löytyi myös eläinperäisistä lietteistä, 

joita pystyisi hyödyntämään paremmin muun muassa akustiikkalevyissä. Laiduneläimet syövät 

pääosin ruohoa ja niiden lantaa pystytään hyödyntämään kuituina. Kuidut ovat ihanteellisia 

ääntä eristävien levyjen materiaaliksi. Yhdyskuntalietteestä peräisin olevaa kuivattua mädä-

tysjäännöstä voisi käyttää esimerkiksi luonnonmateriaalipohjaisen polymeerikomposiitti- tai 

MDF-levyjen raaka-aineena. Mädätysjäännöstä hyödyntävien levyjen taloudellista potentiaalia 

ei ole tutkittu ja tietoa olemassa olevista projekteista tai tuotteista ei löytynyt. (Wrap 2011.)  

 

Pyrolyysin hyödyntäminen voisi olla tehokas tapa lietteen käsittelylle sen ympäristöystävälli-

syyden ja hyötysuhteen kannalta. Pyrolyysituotantolaitokset käyttävät pyrolyysiprosessissa 

syntyvää kaasua laitoksen energiatarpeisiin, joten siihen ei tarvita ulkopuolista energiaa. 

(Peatec Oy 2014a.) Tuotantolaitoksen toimintoihin käytettyä kaasua jää yli oman energiatar-

peen ja se hyödynnetään kotitalouksien kaukolämpöön. Pyrolyysitekniikalla tuotetut tuotteet 

ovat hinnaltaan ja teknisesti kilpailukykyisiä muiden markkinoilla olevien tuotteiden kanssa. 

Tulevaisuudessa yleistyessään pyrolyysituotteet voivat korvata perinteisiä tuotteita entistä 

enemmän. (Peatec Oy 2014c.)  

 

Saksassa on tehty tutkimuksia pellettien muotoon puristetusta seoksesta, jota voisi käyttää 

polttoaineena. Seoksia tehtiin erilaisia ja niissä olevan mädätysjäännöksen määrä jäi alle 10 

prosenttiin. Biopolttoaineella on tulevaisuudessa entistä suuremmat markkinat, jolloin liet-
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teen ja etanolin hyödyntämisestä voidaan saada markkinoille uusia toimijoita. (New Markets 

for Digestate from Anaerobic Digestion 2011.) 

 

Lietteen polttamisen yhteydessä syntyvää tuhkaa ei voida käyttää suoraan lannoitteisiin tai 

maanparannukseen. Yleisesti tuhka on viety kaatopaikoille, mutta sitä voi myös hyödyntää 

sementin, tiilien ja tienrakennuksen yhteydessä. Tuhkasta on mahdollista erottaa fosforilan-

noite käyttöön. Yhdyskuntalietteiden polttamisessa on rajoitteita ja määrällisesti sitä voidaan 

polttaa 10-20% yhdyskuntajätteen kanssa. Yleisin jätteenpolttotapa on arinapolttojärjestelmä 

ja tästä syntyvää tuhkaa on hyödynnetty muun muassa Norjassa ja Saksassa vanhojen kaivos-

ten maisemoinnissa. (Sitra 2007.) 

 

3.3 Viherkatot kansainvälisillä markkinoilla 

 

Tässä kappaleessa on tutkittu viherkattojen markkinoita lyhyesti yleisellä tasolla sekä erityi-

sesti Ruotsissa ja Itävallassa.  

 

Viherkattoihin erikoistuen on olemassa säätiö European Federation of Green Roof Asso-

ciations, johon kuuluvat lukuisat Euroopan maat. Säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiön 

tarkoituksena on jakaa jäsenmailleen informaatiota viherrakentamiseen liittyvistä ja siihen 

käytettävistä menetelmistä sekä teknologisista asioista laadukkaan viherrakentamisen edis-

tämiseksi ja ylläpitämiseksi. (EFB, 2014.)  

 

European Federation of Green Roof Associations -EFB ja sen jäsenet edistävät mainostamalla 

viherkattojen, -seinien ja pengerrysten käyttöä koko Euroopassa. Ruotsissa Augustenborg Bo-

tanical Roof Gardenissa tehdään markkinointityötä viherkattojen käytöstä järjestämällä mak-

sullisia tilaisuuksia yleisölle.  

 

Viherkattojen markkinoinnissa käytettyjä kanavia ovat muun muassa kuntien ja kaupunkien 

rakennussuositukset, lehdet ja julkaisut sekä internet. Myynti- ja markkinointivaltteina viher-

kattojen myynnissä ovat sen monet hyvät ominaisuudet. Viherkatot esimerkiksi vähentävät 

melua, puhdistavat ilmaa pölystä ja ilmansaasteista, vähentävät rasitusta sadevesijärjestel-

mässä ja estää näin ollen tulvia, eristää ja säästää energiaa. Lisäksi niillä on positiivinen vai-

kutus ihmisten terveyteen. Viherkatot ovat myös esteettisesti viehättäviä.  

 

Viherkattojen rakentaminen on Ruotsissa suosittua ja suositeltavaa ekologista rakentamista. 

Svenska Naturtak, Eurotema AB ja Byggros AB muun muassa markkinoivat viherkattoja. Byg-

gros AB rakentaa myös ekologisia meluvalleja. Myyjien rakennusmateriaalien joukosta ei sel-

vinnyt hyödynnetäänkö viherkattorakentamisessa puhdistamolietteen loppujäännöksestä tuot-
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teistettua biomultaa. Tuotteita myydään sekä julkiselle että yksityissektorille ja yksityisasiak-

kaille. Yritykset antavat myös ohjausta, neuvontaa ja informaatiota viherkattojen hoidosta.  

 

Viherkattorakentaminen on yksi ympäristöä suojeleva rakennuskulttuuri. Viherkattorakenta-

misessa pakolliset säännökset, taloudelliset kannustimet ja informaatio ovat tärkeimmät tuki-

toimet. Itävallassa verotuksessa on otettu huomioon viherkattojen hyöty. Myös erilaiset tahot, 

kuten esimerkiski Linzin kaupunki Itävallassa tukee viherkattorakentamista. Viherkattojen 

lisäksi ekologisesti kestävää rakentamista edustavat viherseinät, eräänlaiset vertikaaliset puu-

tarhat. Itävallassa toimii viherkattorakentamisen yhdistys sekä ja se on osa The Green Roof 

Course Project-hanketta, jossa ovat mukana myös Ruotsi, Kreikka, Sveitsi, Iso-Britannia ja 

Unkari.  

 

4 Kehittämisehdotukset ja toimenpiteet 

 

4.1 Kehittämisehdotukset 

 

Jätteitä syntyy, vaikka erilaiset ympäristöhankkeet yrittävät ehkäistä jätteiden syntymistä ja 

vaikka resurssien käyttöön ja materiaalien kiertokulkuun on alettu kiinnittämään yhä enem-

män huomiota. Näkemällä käytöstä poistettu materiaali uusioraaka-aineena, edistetään kes-

tävää kehitystä ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Tärkeää on saada ravinteet takaisin 

osaksi kiertokulkua.  

 

Jäteveden puhdistuksesta syntyneen lietteen ja biokaasun tuotantoprosessin sivutuotteena 

syntyvän mädätysjäännöksen jatkojalostukselle on olemassa valmiita tuoteratkaisuja ja val-

miille tuotteille on olemassa markkinoita. Havaintojemme mukaan mädätysjäännöstä sisältä-

vien multatuotteiden kaupallistamisen ongelma ei niinkään ole mädätysjäännöksen määrä, 

vaan tuotteistamisen ja kaupallistamisen heikko kannattavuus. Esimerkiksi Viikinmäen jäteve-

denpuhdistamolla tekemämme vierailun tuloksena saimme selville, että nykyisellä toiminta-

mallilla asiakas maksaa vain puolet kuljetuskustannuksista. 

 

Korkeampi kysyntä ja suurempi asiakasmäärä johtaisi siihen, että multatuotteista voitaisiin 

pyytää korkeampia hintoja. Asiakasmäärän kasvattaminen edellyttää markkinoinnin tehosta-

mista. Tärkeätä on löytää tuotteille oikeat markkinat ja keinot tavoittaa potentiaaliset asiak-

kaat. Tämä onnistuu muun muassa ottamalla markkinointialan ammattilaiset osaksi toimintaa 

jo tuotekehitysvaiheessa. Heillä on asiantuntemusta esimerkiksi siitä, mitä ominaisuuksia ku-

luttajat niin yritykset, yhteisöt kuin yksityishenkilötkin arvostavat tuotteissa, mitä arvoja 

heillä on ja miten kuluttajat tavoitetaan. Ammattilaisten avulla voidaan vaikuttaa tuotteiden 

kysyntään ja siten vaikuttaa tuotteiden kannattavuuteen.  
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Liiketoimintamallin kehittämisen kannalta on otettava huomioon, että mädätysjäännöksen 

tuotteistaminen ei ole jätevedenpuhdistamoiden tai biokaasulaitoksien ydinliiketoimintaa. 

Lietteeseen perustuvat multatuotteet ovat syntyneet laitoksien ydinliiketoiminnan sivutuot-

teina, joihin heidän toiminnan kannalta ei välttämättä ole järkevää panostaa suuresti, jotta 

heidän ydinliiketoimintansa ei häiriintyisi. Laitoksilla ei myöskään välttämättä ole tarvittavia 

resursseja, aikaa tai asiantuntemusta, jotta lietemullasta voitaisiin tehdä kannattavaa liike-

toimintaa.  

 

Tämän vuoksi voisi olla järkevää, jos jätelietteen prosessointi erotettaisiin vedenpuhdista-

moiden toiminnasta ja siirrettäisiin yhdelle toimijalle, joka keskittyisi mädätysjäännöstä käyt-

täviin multatuotteisiin ydinliiketoimintonaan. Tämä toimija keräisi mädätysjäännöksen ve-

denpuhdistus- ja biokaasulaitoksilta, jalostaisi sen mullaksi ja hoitaisi tuotteiden myynnin ja 

markkinoinnin samalla poistaen puhdistamoiden ongelman mädätysjäännöksen kuljettamises-

sa, sijoittamisessa ja kustannuksissa. Tämä toimija voisi esimerkiksi olla alan toimijoiden yh-

teisyritys, jonka toiminta hyödyttäisi kaikkia osapuolia alentaen kustannuksia. Yhteisyritys 

voisi keskittyä lietteen tehokkaaseen prosessointiin ja sen lopputuotteisiin. Yrityksen osakkai-

na voisi olla esimerkiksi tietyn alueen vedenpuhdistuslaitokset.  

 

4.2 Projektin arviointi 

 

Bioliike-hankkeeseen liittynyt liiketoimintaselvitys-projekti on ollut mielenkiintoinen ja haas-

tava. Alan asiantuntijoille käsittelemämme asiat ovat varmasti entuudestaan tuttuja, mutta 

liiketalousalan opiskelijoille projekti on antanut monipuolisen kuvan tämän päivän mädätys-

jäännöksen ja –lietteen käsittelystä sekä suuntaviivoja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Aihe 

on ollut laaja ja usein myös hankalasti ymmärrettävissä. Projektityöllemme välttämättömän 

kokonaiskuvan muodostaminen on ollut haasteellista tiedon hajanaisuuden vuoksi. Oma tie-

tämyksemme lietteenkäsittelystä ja sen mahdollisuuksista on kuitenkin lisääntynyt huomatta-

vasti. Koska aihe oli kaikille uusi ja ala on vasta kehittymässä, emme annetussa ajassa ole 

pystyneet selvittämään eri liiketoimintamalleille taloudellisia kannattavuuslukuja. Siltä osin 

jäi vielä selvitettävää. 

 

Tämän projektin tarkoituksena oli kerätä tietoa mädätysjäännöksestä tehdyistä tuotteista. 

Tutkimuksen alussa huomattiin, että kyseisten tuotteiden käytettävyys on rajallinen, sillä 

mädätysjäännöksen käyttö on monissa maissa joko täysin kiellettyä tai huomattavasti rajat-

tua. Tästä johtuen tutkittiin, mitä ylipäätään näissä maissa tehdään mädätysjäännökselle ja 

miten sitä käsitellään. Saatiin selville, että sen käyttöä uusiutuvana energiamuotona on pit-

källe jalostettu ja osin tuotteistettu. Yleisesti lienee todettava, että mädätysjäännös on käy-

tännössä monin osin haasteellinen sivutuote, sillä sen prosessointi on kallis investointi, oli 
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keino sitten mikä hyvänsä. Toisaalta hyödynnettävyys energiamuotona on mielenkiintoinen ja 

lietteen kaupallinenkin potentiaali on nähtävissä. 

 

Luonnonvarojen huvetessa, jätteet nähdään nykyisin raaka-aineina, jolloin niistä syntyy kil-

pailua, mikä mahdollisesti alentaa niiden käsittelykustannuksia. Uskomme, että mädätysjään-

nöksen käsittely multatuotteiksi on hyvä ja toimiva tapa kehittää mädätysjäännökseen liitty-

vää liiketoimintaa. Tämän muuntaminen myös taloudellisesti järkeväksi toimintatavaksi edel-

lyttää tiedon levittämistä uusille, potentiaalisille asiakkaille. Asiakaskunnan kasvaessa, multa-

tuotteista on mahdollista saada enemmän tuottoa. Jatkotoimenpiteeksi ehdotamme uuden 

liiketoimintamallin edelleen kehittämistä ja olemassa olevien multatuotteiden markkinoinnin 

kasvattamista.  

 



32 
 

Lähteet 

 

Applied Clean Tech. 2014. www.appliedcleantech.com  
 
Arge Kompost & Biogas. 2014. www.kompost-biogas.info 
 
Berliner Wasserbetriebe. 2014. Viitattu 15.4.2014. 
http://www.bwb.de/content/language1/html/7560.php  
 
Biogas Forschungs- und Beratungsgruppe am IFA-Tulln. 2014.  www.codigestion.com 
 
Crystal Green. Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. http://www.crystalgreen.com/ 
 
Dansk Arkitektur Center. 2014. www.dac.dk/...cities/...city/augustenborg-green- 
 
Disposal and recycling routes for sewage sludge. Part 1 – Sludge use acceptance. 2001. Euro-
pean Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
 
Dorn, B., Speth, D. & Jensen, B.  2006. Biosolids Recycling Facility - Sludge To Glass Aggre-
gate. Viitattu 9.4.2014. http://www.researchgate.net/publication/233486406_ 
BIOSOLIDS_RECYCLING_FACILITY_-_SLUDGE_TO_GLASS_AGGREGATE 
 
Drosg Bernhard. Austrian country report / IEA 37 Task Meeting, Tulln/Vienna 15-16 Nov. 2012 
 
Energie Umwelt.ch. 2014. Viitattu 15.4.2014. http://www.energie-umwelt.ch/haus/trink-
und-abwasser/klaeranlage# 
 
European Federation of Green Roof Associations – EFB. 2014. Viitattu 15.4.2014. 
http://www.efb-greenroof.eu/FBB/d_english.html  
 
Fertiliser from sewage saving the planet – and cash. 2013. Ostara Nutrient Recovery Technol-
ogies Inc. http://www.ostara.com/sites/default/files/pdfs/NewsRelease-06-11-13-Thames-
Water-Ostara-Slough-Facility.pdf 
 
Fortum Oyj. 2013. Fortum aloitti bioöljyn tuotannon Joensuussa - laitos on ensimmäinen 
laatuaan maailmassa. Viitattu 12.4.2014. https://www.fortum.fi/fi/media/Pages/fortum-
aloitti-biooljyn-tuotannon-joensuussa-laitos-on-ensimmainen-laatuaan-maailmassa.aspx 
 
Functional Marketing. 2012. Viitattu: 9.5.2014. http://www.functional-marketing.com/aida-
marketing.html#ixzz31Nih07sAttribution 
 
Gryaab Ab. 2014. www.gryaab.se 
 
IVAR. Viitattu 12.4.2014. http://www.ivar.no/organisk-gjoedsel/category700.html 
 
Kaihovaara, R. 2012. Paskaa pelloille – fosforin kierrätys tehostaisi ruoantuotantoa. 
http://www.vihreatuuma.fi/puheenvuoro/paskaa-pelloille-fosforin-kierratys-tehostaisi-
ruoantuotantoa 
 
Kasurinen, R. 2013. Suomen ensimmäinen biohiilen koetehdas nousee Mikkeliin. Viitattu 
14.4.2014. http://yle.fi/uutiset/suomen_ensimmainen_biohiilen_koetehdas_nousee_ 
mikkeliin/6896496 
 
Koneagria Oy. 2014. 
http://www.koneagria.fi/uploads/files/seminaarit/FIN%20St%C3%BCrmer%20Biokaasulaitosver
tailu%20It%C3%A4vallassa.pdf 
 



33 
 

Lappeenranta University of Technology. 2014. Innovaatiotyypit. Viitattu 5.5.2014. 
http://www.lut.fi/innopakki/innovaatiot/innovaatiotyypit 
 
Moran, A & Sanchez, M. 2009. Waste and Waste Management : Sewage Treatment: Uses, Pro-
cess-es and Impact. Nova Science Publishers, Inc. 
 
Myllylä, I. 2013. Kompostia liikenneväylille. Viitattu 2.2.2014. http://www.vapoviesti.fi 
/index.php?id=1186&articleId=298&type=5 
 
Nilsson & Dahlström. 2005. Treatment and Disposal Methods for Wastewater Sludge in the  
Area of Beijing, China. Viitattu 29.3.2014. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloa 
dFile&recordOId=1333112&fileOId=1333113 
 
Novia.2012 BioBio-projekti. Viitattu 12.4.2014. http://biobio.novia.fi/ 
 
Nurmi, V, Votsis, A, Perrels, A & Lehvävirta, S. 2013. Raportti. Finnish Meteorological Insti-
tute. Helsinki:Unigrafia. http://www.luomus.fi/users/tiedotus/Viherkattoraportti_2013.pdf 
 
Ostara launches the UK's First Commercial Nutrient Recovery Facility at Thames Water's 
Slough Sewage Treatment Works. 2014. Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. 
http://www.ostara.com/sloughUK 
 
Partala, A. 2013. Käytössä oleva maatalousmaa. Maataloustilastot. 
http://www.maataloustilastot.fi/kaytossa-oleva-maatalousmaa 
 
Peatec Oy. 2014a. Tekninen suunnittelu/toteutus. 13.4.2014. http://www.peatec.eu/ 
tekninen_suunnittelu_toteutus 
 
Peatec Oy. 2014b. Teknologia. Viitattu 13.4.2014. http://www.peatec.eu/teknologia 
 
Peatec Oy. 2014c. Tuotteet. Viitattu 13.4.2014. http://www.peatec.eu/tuotteet 
 
Raaka-aineiden hinnat. Taloussanomat & Farmit.net. http://www.farmit.net/talous/raaka-
aineiden-hinnat?material=1 
 
REVAQ. 2010. Regler för certifieringssystemet REVAQ. Återvunnen växtnäring certifierat slam. 
2010. Viitattu 12.4.2014 http://www.lrf.se/PageFiles/5379/Regler%20f%C3%B6r%20-
certsystemet%20REVAQ%20utg%C3%A5va%201%203%2020100101.pdf 
 
Rogers, E. 2003. Diffusion of Innovations. New York: Free Press. 
 
Rogers, E. 1976. New Product Adoption and Diffusion. Journal of Consumer Re-search Vol 2. 
290-301. 
 
Sitra. 2007. Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -
selvitys. Viitattu 29.3.2014. http://www.sitra.fi/NR/rdonlyres/BFCEC181-4AD7-4B1A-B7B6-
27045F8280FC/0/Lietteenk%C3%A4sittely.pdf 
 
Smart Water Fund. 2012. Using treated biosolids in bricks and pavers. Viitattu 29.3.2014. 
http://www.smartwater.com.au/knowledge-hub/resource-recovery/biosolids-
management/using-treated-biosolids-in-bricks-and-pavers.html#project-overview 
 
Smart Water Fund. 2013. Investigating biosolids as a suitable fill material for road embank-
ments. Viitattu 29.3.2014. http://www.smartwater.com.au/knowledge-hub/resource-
recovery/biosolids-management/investigating-biosolids-as-a-suitable-fill-material-for-road-
embankments.html#project-overview  
 
Suomen Ympäristökeskus. 2014. 
http://www.oulu.ouka.fi/tekninen/toppilansaari/Topsa/Egologinenvesi.pdf 



34 
 

 
Svensk Biogas i Linköping Ab. 2014. www.svenskbiogas.se 
 
Svenska Naturtak. 2014. www.svenskanaturtak.se 
 
Svenskt Vatten. 2013. Slamanvändning och strategier för slamanvändning, Meddelande M137. 
Viitattu 12.4.2014. http://www.svensktvatten.se/Global/Avlopp%20och%20milj%C3%B6-
/M137%20Slamanvandning%20och%20strategier%20for%20slamanvandning%20mars%202013.pdf 
 
Swinburne University of Technology. 2009. Geotechnical characteristics of biosolids and their 
suita-bility as stabilized fill. Viitattu 29.3.2014. https://www.swinburne.edu.au/ 
engineering/csi/projects/smart-water-fund/Milestone%207_Final%20Evaluation%20Report_1. 
pdf  
 
Taatila, V. 2009. Innovaatioiden lähteillä. Helsinki: Edita Prima. 
 
Thames water’s Slough Sewage Treatment Works. United Kingdom. Ostara Nutrient Recovery 
Technologies Inc. http://www.ostara.com/sites/default/files/pdfs/OSTARA-
THAMES_case_study.pdf 
 
The Minerals, Metals & Materials Society. 1999. Using the Centrifugal Method for the Plasma-
Arc Vitrification of Waste. Viitattu 9.4.2014. http://www.tms.org/pubs/journals 
/jom/9910/womack-9910.html 
 
Thesis MC Maria Angélica García Zarza. 2003. 
http://tesis.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4841/1/ 
355_metodo%20alternativo%20parA%20tratar%20lodos%20de%20plantas%20de%20agua%20resid
ual 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö. 2014. Innovaatiot. Viitattu 5.5.2014. 
http://www.tem.fi/innovaatiot 
 
Työ- ja elinkieinoministeriö. Raportti. 25.6.2012. Pöyry management Consulting Oy.  
http://www.tem.fi/files/33506/Selvitys_jatteen_eneriakaytosta_ja_paastokaupasta_25.6.201
2.pdf 
 
Vapoviesti. 2013. Kompostia Lahden oikoradalle ja Porvoon moottoritielle. Viitattu 2.2.2014. 
http://www.vapoviesti.fi/index.php?id=1186&articleId=39&type=5 
 
Wastewater treatment and recycling. 2006. Water UK. London 
 
Wastewater treatment in Sweden / Swedish Enviromental Protection Agency 
 
Veg Tech Ab. 2014. www.vegtech.se/hem/ 
 
Verband für Bauwerksbegrünung. 2014. www.gruendach.at 
 
Wrap. New Markets for Digestate from Anaerobic Digestion. Viitattu 14.3.2014. 
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/New_Markets_for 
_AD_WRAP_format_Final_v2.c6779ccd.11341.pdf 
 
 



35 
 

Kuvat 

 

Kuva 1: Kustannusten määrä toimintatapojen mukaan Saksassa 

 

Kuva 2: Jätevedenpuhdistusprosessi 

 

Kuva 3: Jätteelle tehty vitrifikaatio 

 

Kuva 4: Pyrolyysiprosessin eri vaiheita 

 

Kuva 5: Nopea ja hidas pyrolyysiprosessi 

 

 

 



36 
 

Kuviot 

 

Kuvio 1: Lohjan yksikön organisaatiokaavio 

 

Kuvio 2: Kuinka tuttua on mädätysjäännöksen ja siitä valmistettujen tuotteiden käyttö maan-

parannuksessa tai lannoitteena 

 

Kuvio 3: Kiinnostus lisätiedosta mädätysjäännöksen ja siitä valmistetuiden tuotteiden käyt-

töön liittyen 

 

Kuvio 4: Tietopohjan selvitys 

 

Kuvio 5: Tietopohjan selvitys mädätysjäännöksen ja siitä valmistetuiden tuotteiden hankin-

nasta 

 

Kuvio 6: Lannoitemahdollisuuksien kiinnostavuus 

 

Kuvio 7: Mädätysjäännöstuotteiden kiinnostavuus 
 



37 
 

Taulukot 

 

Taulukko 1: Projektiaikataulu 

 

Taulukko 2: Lannoitteen ja maanparannusaineen valinta 

 

Taulukko 3: Lannoitteen nykyinen käyttö



 38 

Liitteet 

 

Liite 1: Muistio: Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 

 

Liite 2: Bio Project Report: Portugal 

 

Liite 3: Bio Project Report: Mexico 

 

Liite 4: E-lomakekysely maatalous- ja puutarha-alan toimijoille 

 

Liite 5: Sähköpostiosoitteet Puutarhaliitto/ jäsenjärjestöt



 Liite 1 

 

Muistio: Vierailu Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla 9.4.2014 / Piritta Ahola ja Ragna Kaner-
va 
 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Viikinmäen ja Suo-

menojan jätevedenpuhdistamot käsittelevät 1,2 miljoonan ihmisen ja 

alueen teollisuuden jätevedet, joita syntyy vuodessa 130 miljoonaa 

kuutiota. Viikinmäen puhdistamo, jossa vierailimme, on Suomen ja 

Pohjoismaiden suurin ja sen puhdistustulos on maailman huippuluok-

kaa.  

Jäteveden puhdistusprosessi on monivaiheinen. Välppäyksessä erotellaan ensin suurimmat 

partikkelit, sen jälkeen erotellaan hiekka laskeuttamalla se altaan pohjalle. Esi-ilmastuksessa 

poistetaan fosfori ferrosulfaatilla saostamalla ja se päätyy lietteeseen. (Fosforiravinnetta kier-

rätetään multatuotteissa uudelleen käytettäväksi) Esiselkeytyksessä raakaliete laskeutetaan 

altaan pohjalle jonka jälkeen ilmastuksessa typpi poistetaan biologisesti denitrifikaatio-

nitrifikaatioprosessilla, jolloin osa typestä haihtuu ja osa päätyy niin ikään lietteeseen. Jälkisel-

keytysvaiheessa laskeutetaan vielä viimeisiä lietteitä ja lopuksi uusimpana vaiheena on biolo-

ginen suodatus, jonka avulla typpipitoisuutta saadaan vielä laskettua. Lietteet viedään ensin 

mädätykseen. 

Mädätyksessä liete hygienisoituu osittain, ja biokaasun talteenoton jälkeen se kuivataan lin-

koamalla. Kuiva-ainepitoisuudeksi jää noin 30 %, jolloin se pysyy suunnilleen kasassa. Täysin 

kuivaksi prosessointi on liian kallista ja se vie runsaasti energiaa. Viikinmäessä rejektivesi me-

nee takaisin puhdistusprosessiin, koska siellä vesimäärät ovat suuria, mutta pienemmissä puh-

distuslaitoksissa ravinteikasta rejektivettä ei voida suuria määriä syöttää takaisin prosessiin. 

Viikinmäessä biokaasu menee laitoksen omaan käyttöön, lämmöksi ja sähköksi. Laitoksen 

energiaomavaraisuusaste on noin 60 %. Suomenojan biokaasu myydään Gasumille. 

Lietteestä 92 % jalostetaan mullaksi Sipoon Metsäpirtillä, joka on 18 hehtaarin kompostointi-

kenttä. Viikinmäen lietteet on kompostoitu siellä jo 20 vuoden ajan, alun perin kustannussyis-

tä, joten lakiasetus ei tule vaikuttamaan HSY:n toimintaan. (Oppaamme oli hieman hämillään 

kun kysyimme ketkä mädätysjäännöstä kaatopaikoille sitten oikein vie, hänen tietääkseen juuri 

kukaan ei sitä tee) Parin kunnan osuus lietteistä (n. 4000 t) kompostoidaan Forssassa Envor 

Biotechilla, joka oli kuntien kilpailutuksen myötä todettu halvemmaksi kuin HSY:n oma kom-

postointi. Suomenojan liete on aikaisemmin kompostoitu Nurmijärvellä, josta se päätyi Äm-

mässuon kaatopaikalle. Vuoden 2013 kesästä lähtien myös Suomenojan lietteet on kompostoi-

tu Metsäpirtillä. Lietteen sisältämiä haitallisia raskasmetalleja ovat arseeni, kadmium, kromi, 

kupari, elohopea, nikkeli ja lyijy. 

Vuonna 2013 otettiin Metsäpirtillä vastaan 58 992 t Viikinmäestä ja 13 043 t Suomenojalta kui-

va-ainepitoisuudeltaan 30-prosenttistä lietettä, hevostallien kuivikelantaa 2488 t ja muuta 161 

t eli yhteensä 74 684 t. Metsäpirtiltä myytiin vuonna 2013 kompostimultaa 87 237 m3 ja 

maanparannuskompostia 22 608 m3, josta maatalouskäyttöön 11 340 m3 ja maisemointiin 

sekä viherrakentamiseen 11 268 m3, yhteensä 109 845m3. 

1 m3 lietettä ja 1 m3 turvetta kompostoidaan vähintään puoli vuotta pitkissä kasoissa, joita 

sekoitetaan 3-5 kertaa sinä aikana. Turpeen korvaajaksi HSY:llä on mietitty edullisempia vaih-

toehtoja, joskaan yhtäkään potentiaalista heillä ei ollut esittää ainakaan tässä vaiheessa. Mul-
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taa valmistettaessa 1 m3:oon kompostoitua lietettä sekoitetaan 0,6m3 hiekkaa ja parannusai-

neeksi 15 kg biotiittia. Maanparannukseen ja lannoitukseen käytettävää kompostoitua lietettä 

myydään sellaisenaan. HSY veloittaa maanviljelijöiltä puolet kuljetuskustannuksista. Kiinnostus 

maanparannuskompostituotetta kohtaan on lisääntynyt niin viljelijöiden keskuudessa muiden 

lannoitteiden hinnan noustessa kuin viherrakentamisessakin jopa niin paljon että kaikkea ky-

syntää ei voida täyttää. 

HSY yksi kolmesta suuresta toimijasta mullan valmistuksessa. Päätuotteena on nurmikkomulta, 

noin 80 % tuotannosta. Hevosenlantaa käytettäessä valmistuu puutarhamultaa jolla on suuri 

kysyntä. Mullan kysyntä on ylipäänsä vakaata ja sitä toimitetaan Uudenmaa lisäksi eteläiseen 

Päijät-Hämeeseen. Metsäpirtin multatuotteissa kierrätetään vuosittain 580 t fosforia ja 620 t 

typpeä.  

HSY:n toimintakate on -3,3 miljoonaa. He eivät saa lietteen tuotteistamisesta bisnestä. He yrit-

tävät jatkuvasti tehostaa toimintaa kustannusten leikkaamiseksi kehitellen uusia keinoja ja ma-

teriaaleja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierailu Viikinmäen puhdistuslaitoksella oli mielenkiintoinen kokemus ja osallistujat saivat hy-

vän käsityksen siitä, mistä projektissamme on oikein kyse. Saimme sen käsityksen, että mädä-

tysjäännöksen määrä tai käyttö ei Viikinmäessä oikeastaan ole ongelma, sillä sen käsittely on 

ratkottu melko hyvin. HSY:n toimintakatteesta voidaan kuitenkin päätellä, että mädätysjään-

nöksen jatkokäsittelyn aiheuttamat kustannukset ovat suuri ongelma sielläkin. 

Lietealtaita ihmettelemässä! 
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 Preamble 

  

 This report gives an insight on how the waste water is treated in Portugal. It explains the 

process, who does it, how, and how effective and efficient it is.  It describes the organisations 

that conduct this business, their relationship with the state and the population. Also, a short 

presentation of the stats of biogas production in Portugal is included. 

 

                                     The AdP Group 

 Most of the water treatment and recycling in Portugal is conducted by the AdP Group (Grupo 

Águas de Portugal). This group is formed by several companies, sub-holdings of the group and 

other partnerships, including the municipalized services. This group provides services to 

roughly 80% of the population, being divided in three areas, water, waste and energy and oth-

er businesses. 

 

AdP 

 “We are a leading group operating in the environmental sector in Portugal and our mission is 

to contribute to the pursuit of national objectives in the water supply, wastewater sanitation 

and treatment and recovery of waste, within a framework of economic, financial, technical, 

social and environmental sustainability”. 

 

 This group operates all throughout the country: 

 

Water supply and Wastewater Sanitation          Treatment and Recovery of Waste 
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Pursuing a structural role in the Environmental sector, the AdP Group largely contributes to 

achieve the operational goals set out in the Country’s strategic plans, which are, in the water 

supply and wastewater sanitation domains, to serve 95% of the Portuguese total population 

with public water supply systems and 90% with public urban wastewater sanitation systems, 

and, in the treatment and recovery of waste, to apply a new model for a sustainable man-

agement of waste, that discourage landfills deposits and increases the selective collection of 

packaging materials and biodegradable urban waste. 

 

 In water supply and wastewater sanitation, the AdP Group operations comprise the urban wa-

ter cycle, integrating the water collection, treatment, storage and supply and urban and in-

dustrial wastewater collection, treatment and disposal, including its recycling and reuse. 

 

 Through established companies in partnership with the municipalities, the AdP Group is re-

sponsible for the management of multi-municipal systems with the priority to complete the 

infrastructures needed to meet the required levels of public attendance and service quality to 

comply with the European average and best practices standards. 

 

The waste water processing is as following:  
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With this process the Adp Group holds this figures: 

 

AdP Group Activity Numbers 

 
2010 2011 2012 

Quantity of water produced (1) (3) 643,3 611,4 593,6 

Quantity of distributed water (1) (4) 119,8 80,3 77,4 

Quantity of treated residual waters (1) 472,3 485,0 450,6 

Number of colaborators 5.847 5.285 5.246 

(1) Unit: milions of m3 

(2) Unit: milions of tons 

(3) Includes water produced by EPAL, UNA-PD e UNI 

(4) Includes water distributed by EPAL, UNI, AdRA e AdSA 
 

 

This group has experienced a slight but visible growth in the last few years, and presents a 

good sustainability figures, with solid solvability and financial autonomy indicators: 

Financial and economical indicators 

 

 
2010 2011 2012 

Financial structure 3,2 2,9 2,7 

Solvability 0,4 0,5 0,5 

Financial autonomy 0,4 0,4 0,4 

Business volume growth 9,9% 5,0% 0,6% 

Net EBITDA (1) 40,3% 47,9% 49,2% 

Operating income before taxes 3,3% 4,2% 4,4% 

(1) Earnings before interest taxes depreciations and amortizations 

The use of leftovers from the water treatment 

 This leftovers have two mains uses, biogas and fertilizer production. This waste is mainly re-

trieved from residual waters treatment stations and/or landfills. There are several companies 

from the AdP Group, and a few other, that proceed to this. A few examples will be given to 

provide an inkling onto the matter.  

 

The AdP Group strategy in terms of renewable resources involves maximizing use of its endog-

enous assets and resources, namely the water and wastewater treatment processes by-

products and contribute to sustainable development, rationalizing energy consumption and 

reducing or compensating for Greenhouse Gas emissions. 

 

 In accordance with this strategy implemented by AdP Energias, projects are being developed 

involving the use of biogas from wastewater treatment plant sludge and organic waste for en-

ergy production purposes.  

 Another AdP Group action strategy is to implement solutions for treating pig-rearing effluents 

with a view to resolving serious environmental problems. This strategy is already being put into 

practice through the AdP Group company Trevo Oeste. 
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AdP Energias 

AdP Energias , SA 's mission is to maximize the energetic exploitation of endogenous resources 

and assets of the AdP Group and contribute to the sustainable development of their companies 

, streamlining their energy consumption and reducing or offsetting their emissions of Green-

house Gases . 

 In the context of renewable energies, AdP Energias develops projects in the following areas: 

• Energy production from RDF (residue derived fuel) and Water treatment plants and WWTP 

(waste water treatment plants) sludge - Selective Energy Recovery Plants (SERP); 

• Heat recovery at low temperature - Organic Rankine technology Cycle; 

• Energy production from biomass; 

 AdP Energias also develops work in support of the Group companies in promoting energy effi-

ciency solutions , optimization of energy production facilities and existing equipment and the 

development of regional and local solutions for environmentally friendly and energy efficient 

treatment of sludge from WWTPs. 

 

Trevo Oeste 

 
Trevo Oeste - Treatment and Waste Recovery of Livestock SA has, as its objective " to build 

the infrastructure and management of the collection , treatment and discharge of effluents in 

the receiving means: pig production system; collection , treatment and disposal of effluents 

and possible recycling of wastewater ; deposition of sludge from the wastewater treatment 

and its eventual recycling; sale of products from their activity ; consulting and services in the 

same areas, in similar, ancillary or complementary " areas . 

 

Sotecnisol Energia 

 

 Sotecnisol is one of the leading companies in biogas production in Portugal. It’s systems in-

clude cogeneration fueled by biogas, a double membrane gas holders, torches, drying systems 

and biogas desulphurization, compressors, boilers and all needed for the proper functioning of 

the system accessories. It collects it’s raw materials from WWTP, Landfills, organic revalue 

plants and pig-rearing farms. 

 

Operation of the municipalized services 

SMAS – Serviço Municipalizado de água e saneamento (Municipalised services of water and san-

itation) 

 

In interest of focus, the municipality of Sintra will be the one taken as example, the munici-

pality where I reside. 
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 The SMAS -Sintra is a public service of local interest with administrative, financial and tech-

nical autonomy, being exploited in the form of municipal service within the municipality of 

Sintra. 

 

 The Municipalised Services of Water and Sanitation Sintra is the largest independent agency 

of water distribution in Portugal, with approximately 182,000 meters installed in active clients 

and an average volume of water moved of 87,000 m³ per day.  It manages the municipal sys-

tems of water supply and drainage, treatment and final destination of urban waste water, 

covering the domestic, industrial and more recently stormwater source. Serves a resident 

population of over 370,000 inhabitants spread over an area of 320 km ². 

 

 It has, at the present time, 54 water reservoirs in operation and 13 stations treating domestic 

wastewater. In the Laboratory of the SMAS -Sintra - Periodic reviews are made of the water. 

To ensure quality of service, this growth has been accompanied by continued investment in 

infrastructure, the application of new technologies, modernization of working methods and 

the continuous training of its workers (625 as of now). 

 

Municipality stats 

Water supply network: 
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Waste treatment network 

 

 

 

 

Water treatment process 

 

 

 

 

 

Biogas production in Portugal 

 According to the biogas barometer from 2008, Portugal has one of the lowest biogas produc-

tion quantities of the European Union, only being higher than Lithuania and Cyprus. There is 

only a few biogas plants, related to urban solid residue and waste water treatment plants. 

The biogas doesn’t have the preconditions to wide application.  

Reasons for low biogas production in Portugal: 

- High investment cost; 

- Cooperation between several entities required; 

- Few agricultural areas, resulting in short numbers of residue created; 

- Administrative barriers, regulation, bureaucracy. 

Increased biogas production in Portugal would require alteration of the residue man-

agement and pricing models, correction of the distortion due to the constant population num-

ber change, stimulation and promotion of the agricultural activity and facilitation of the bu-

reaucratic and administrative process, by turning it more efficient and less time consuming. 
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Sources 

 

The AdP Group webpage:  http://www.adp.pt/  

Tecnisol webpage: http://www.sotecnisol.pt/  
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Introduction 
 
 
 
 

Nowadays the production of human disposals is considerably large, for expos-

ing one case; in Monterrey, Nuevo León, México there is a daily production of al-

most 700gr per citizen. The calculations of the state average production per day 

are almost 3.1 tons per day. In the Regio’s case, native Monterrey’s people 

name, most of the disposals are not treated almost a 45%. Therefore, they are 

thrown away into wastelands. 

 

There are problems in this specific situation. It can be stated the lack of green 

technologies is an effect of using wastelands, which derives from the commodity 

of “hiding” the problem instead of facing it. Another probable issue is that water 

supply, in México, is a responsibility of the municipal government. 

 

The present situation can be compared with the snowball effect, which will be 

explained. It is a common analogy with the rolling of a small ball of snow coming 

down hill; obviously it is a snowy track. By the continuous movement it pos-

sesses the small snowball starts to get bigger, wider, and faster. So, the small 

problem gets enormous! 

 

It is important to relate this analogy with the case of Monterrey. The reason is 

that if there is no specific action to counter this problem, the snowball effect will 

be applied effectively to this event. The main objective of the actual text is to 

propose several initiatives or innovations that can help to control these prob-

lems of wastewater and human disposals. 

 

Now it is going to be explained the content of the present report. The first point 

will contain the targets of this assignment. Secondly, some important terminol-

ogies will be explained. Consequently, a concrete explanation of the process that 

achieves the work will be exposed; this will include the timetable of the same. 
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Later, the most relevant results and findings will be provided. So on, some sugges-

tions about the current job will be postulated. Finally the evaluation of the report 

will grade the commitment and devotion that the author showed to this text. It 

is time to start talking about the targets. 

 

Mainly, the targets involve aspects such as find green technologies that allow the 

reuse of waste materials. As well, discovering the causes of the necessity of this 

technology. Plus, realizing if the developing of disruptive innovations are able to 

lead into a new market. 

 

Summarizing the targets, they are: 
 

 

• Find green technologies that allow the reuse of waste material. 
 

• Discover an innovative way to reduce the amount of land used as 
wasteland. 

• Determine the possibility to get a business road with the introduction of 

disruptive innovations. 

 

Coming next, the terms involved during the whole job will be defined. These 

include several scientific meanings, which were investigated in: thesis, articles, 

and others. And these are clearly exposed in the reference section. The order is 

the following; the words will be showed in an outline view and aside them the 

meaning will be displayed. 

 

1. Wastewater: any water that has been affected in quality by anthro-

pogenic influence. 

2. Recycling Water: process in which water can be purified by 

physical or chemical methods. 

3. Cellulose: an important compound that is structural component of the 

primary cell wall of green plants. It is mainly used to produce paperboard 

and paper. 
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4. Green Technology: is the application of one or more of envi-

ronmental sciences, green chemistry, environmental monitoring, and sus-

tainable energy generation technologies. These include: photovoltaic, 

wind turbines, bioreactors and any other that can produce alternative 

fuels. 

5. Alternative fuel: are any materials or substances that can be used 

as fuels, other than conventional ones. These include: biodiesel, bioal-

cohol, chemically stored electricity, hydrogen, non-fossil methane, non-

fossil natural gas, vegetable oil, propane, and other biomass re-

sources. 

6. Green House Gases: it is abbreviated as GHG, is a gas in an at-
mosphere that absorbs and emits radiation within the terminal infrared 
range. The GHG are mainly composed of: water vapor, CO2, methane, ni-
trous oxide, and ozone. These gases greatly affect the temperature of 
the Earth. 

7. Sludge: mixture of water and water that is left over after the usable 

water has been “mined” from the sewage. Sometimes it is used as a ferti-

lizer and in others as a fuel source. In most cases, though, sludge 

needs to be disposed of, by incineration or dumping in a landfill. 

8. Sewage Recycling System: is a recycling processor with a small 

footprint, which extracts the solids from wastewater, transforming them 

into Recyllose. 

9. Recyllose: a cellulose-based  product manufactured  by the  SRS. It 

consists of high levels of recycled cellulose fibers extracted from 

wastewaters. It can be used as an alternative fuel, or as an additive to the 

pulp and paper industry and bio-plastics.
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Here are listed out some of the most influential aspects of this surveyl: 

 

• In your target countries: 
 

o Where does the putrefaction remains go? 
 

• Competitor analysis: 
 

o The ideas of how to use the putrefaction remains 
 

• What to do? 
 

o Quantities 
 

o How are these remains used? 
 

o Where are these products sold? By whom to whom? 
 

o What kind of marketing is used to sell these products? 
 

 

After reading the last statements, some ideas were represented in the  author’s mind. 

Which gave the first step. Get to know the terms, which are showed in the last 

section, terms-to-be explained. Recalling some of them, specially the ones that 

brought more convenient results, are: 

 

• Green technology 
 

• Wastewaters 
 

• Recycling water process 
 

• Alternative fuels 
 

• “Green  ”  +  “Innovation”;  the  green  part  of  the  search  relates  with 
sustainable development, green technologies and alternative fuels. 

 

Those terms allowed some findings, which permitted to create a concrete un-

derstanding of the terminologies that this investigation involved. Plus, satis-

fied the necessary previous knowledge that any report needs, in order to relate 

effectively with the field of study. As a result, the meanings of the terms were 

built. 

 

Besides having these terminologies, some other characteristics were found. For 

instance, the characteristics that waste waters posses that can be physical, chem-

ical and biological. These include, in the physical branch, peculiar odor, in chem-

ical branch, specific cleaning solution, and finally, in the biological branch, the 

presence of microorganisms like bacteria, viruses and parasites. 

 

The lasts were written because of the significance they contributed to the report. 

After identifying these key words and key terms, there was a return to the main 

departing statements. So with these lasts terms and combining them with the 
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idea generators some interesting findings are provided. 

 

First of all, the Nuevo León’s case is explored. It is necessary to express how 

water is treated in this particular region. It is a responsibility of the municipal 

government. The company in charge of this job is called Agua y Drenaje, which 

stands for Water and Sewages. 

 

This enterprise has a volume flow of 15m3/s. They have 50 treatment plants 

of which 29 are water treatment and 21 are lagoon systems. Of this whole, only 

the 56% is recycled and returned to the environment. The cleaning process is 

composed mainly by: bio-filters, activated sludge, and dual system. 

 

It is also considerable to state that last year there was an average collection of 
 

3.78 tons of fecal waste daily, in Nuevo León. It sums up to an average of 661 gr 
of human disposals are produced daily per citizen. The numbers are surprisingly 
high. 

 

What it is more impressive is that they are deposited on landfills. Clearly a lack of 

vision of taking advantage of this fecal resource, some people see this as an 

opportunity. This is the case of Dr. Refael Ahron. The next section of the paper 

will expose the results and provide the findings of Ahron. 

 

Just to be in the same channel, there is a problem in taking away the dispos-

als into landfills. The deal of this is the costs that this involves. It is not only 

about money, it also is about the problem this causes, mainly environmental. The 

specific smells these wastes send to the air, and the big quantities that are being 

summed up in a daily basis. 

 

Plus, the formation of sludge contributes to the problem. Sludge is one of the 

most severe environmental problems in the World. And, instead of looking the 

situation as an opportunity, there is a lack of vision. That is the reason why there 

was a relation with this problem with the analogy of the snowball effect. 

 

If the problem continues on and on, problems will arise. Such as over capacity of 

the landfills, smelly odors in the air, and keep exploiting the World’s resources 

instead of taking advantage of these. As mentioned before, Dr. Ahron saw this as 

an opportunity, not only to do something for the environment, but also to gain a 

monopoly in the recycling market. 

 

Founded in Israel, this man created an enterprise called: Applied Clean Tech 
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(ACT). The main idea is to enable sewage sludge to be used as a base for raw 

material that are later sold to the industry. It uses a continuous process called: 

Sewage Recycling System. At the very last step of the process, these solids are 

converted into high quality, clean, and environmentally friendly raw materials. 

 

The possibility of this process is to prevent the formation of sludge. Yet, one of its 

most achievements is to reduce the load of regional sewage purification plants in 

a 35%. Launching this technology to the market allowed ACT to control the 

business. Why is it possible? 

 

Developing disruptive innovations leads to monopoly. The rights of using this 

technology rely on the Intellectual Property international agreements. So, ACT 

showed the benefits of using this technology. They are to produce material that 

can be used for: paper and pulp industry, packaging materials, plastics, al-

ternative fuels, and more. 

 

Right now, the market possesses some standard prices for paper, plastics, bio-

diesel and other alternative fuels. While using this process, SRS, there is a 

production of Recyllose. This recycled-raw material can be manufactured into 

several products or used as an energy producer. 
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Some examples of what can be produced are: 
 

 

• Recycled paper: it is made up of 85% Recyllose and 15% cellulose. 
 

• Additives for bio-‐plastics 
 

• Bio-‐diesel: 1 ton of Recyllose can be manufactured into 500 liters of 

biodiesel. There is no requirement for a pre-treatment. 

• Alternative fuels: combustion ovens that use either wood pellets 

or coals. This fuel possesses 120% of energy content of a wood pellet and 

80-100% of energy content of coal. 

 

Other findings stated that the treatment plants could use its own production of 

Recyllose in order to cut costs of energy. They invest their Recyllose in their ovens 

so they can use their energy content in order to run the plant. Plus, cities that 

apply this SRS are able to reduce their: GHG effects, chemical to treat 

wastewaters, and drastic reduction in odors coming out from the plants. 

 

Concluding the results section, this new technology opened a new market niche. 

The green market mine is where industries want to take away those wastes in 

order to make money with them. It is possible by transforming them into goods 

or to use them as fuels. 

 

Creation of new technologies, disruptive innovations, allows developers 

to control the market niche; in short words they own the market, so it is 

a monopoly. An example of the monopoly case: ACT just signed an agree-

ment with Slovenia and Croatia for 10M € over the next 5 years. ACT’s 

technology is unique in its kind.  
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The propositions from the author are to invest in this technology. Stop 

wasting your resources and make something with them. You can either 

recycle to create goods or use it as fuel. There is a saying: “One man’s 

trash is another man’s treasure”. In this case, SRS, it is true. 

 

The questions over the table are: Is it possible to apply this technology 

to the country in matter? Maybe there must be some support of the 

government to install this type of technology, so further investigation 

should be made.  
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Biokaasulaitosten mädätysjäännöksen lannoitekäyttö 
Biokaasulaitokset tuottavat erilaisista biohajoavista raaka-aineista uusiutuvaa energiaa. Energiatuotannon sivuatuotteena syntyy ravinnepitoista (typpi ja 
forfori) mädätysjäännöstä , jota voidaan hyödyntää orgaanisena lannoitevalmisteena. 

Tämän sähköpostikyselyn tavoitteena on selvittää kuinka hyvin mädätysjäännös ja siitä valmistetutmaan parannus-ja lannoitekäyttöön tarkoitetut 

lopputuotteet tällä hetkellä tunnetaan . Näitä orgaanisia lannoitevalmisteita ovat 1) mädätysjäännös ("sellaisenaan maanpa rannusainee ksi soveltuva tuote"), 

2) mädätysjäännöksestä termisest i kuivaamaila tuotettu kuivarae, 3) kompostoitu mädätysjäännös eli maanparannuskomposti ja 4) rejektivesi-lannoite (N 

pitoinen lannoiteliuos) . 

Kysely on osa Biojätteistä ja tietteistä kestävää toimintaa -hanketta Kyselyn toteuttaa ryhmä Laurea-ammatt ikor1<eakoulun liiketalousopiskelijoita osana 

opintojaan 

 
Lannoitteen / maanparannusaineen valintaan vaikuttavat seikat 

 
Miten paljon seuraavat asiat vaikuttavat lannoitteen 1 maanparannusa ineen valintaanne? 

 

 
Lannoitteen /  maanparannusaineen hinta 

Erittäin paljon 

0 

Paljon 

0 

Vähä n 

0 

Erittäin vähän 

0 
Lannoitteen /  maanparannusaineen helppo saatavuus 0 0 0 0 

Lannoitteen /  maanparannusaineen puhtaus 0 0 0 0 

Lannoitteen /  maanparannusaineen  liukoisuus 0 0 0 0 

Lannoitteen / maanparannusaineen  levitystapa 0 0 0 0 

Lannoitteen  /  maanparannusaineen  ravinteet 0 0 0 0 

Se, että lannoite / maanparannusaine on orgaanista (ei keinolannoite) O 0 0 0 

Se, että valintani tukee kestävää kehitystä 0 0 0 0 

Se,että valintani tukee resurssien tehokasta käyttöä 0 0 0 0 

Se,että valintani tukee ravinnekierrätystä ja resurssien tehokasta käyttöä 0 0 0 0 

 

Nykyisin käyttämänne lannoite / maanparannusiane 
 

 
Käytän ensisijassa   

o Keino- eli mineraalilannoitetta 

o Ka anlantaa 

o Muuta orgaanista lannoitetta 

 
 

Keino- eli mineraalilannoit-
teen 

hyviä ja huonoja puolia ovat: 

 
Ka anlannan hyviä ja huono-
ja 
puolia ovat: 

 
 

 

 
Muiden orgaanisten lannoit-

teiden  (kuin karjanlannan) 

hyviä ja huonoja  puolia ovat 

 

Biokaasulaitosten mädätysjäännöksen ja siitä valmistettujen tuotteiden lannoite 1 maanparannuskäytön tuttuus 

 
Kuinka tuttua teille on mädätysjaännöksen ja si1tä valmistettujen tuotteiden käyttö lannoitteena 1maanparannukseen 

0 Olen käyttänyt mädätysjäännöstä lannoitteena 1 maanparannukseen 

0 En ole käyttänyt mutta olen kuullut kokemuksia mädätysjäännöksen käytöstä lannoitteena 1 maanparannukseen 

0 Tiedän että mädätysjäännöstä voi käyttää lannoitteena 1maanparannukseen 

0 En tiennyt että mädätysjäännöstä voi käyttää lannoitteena 1maanparannukseen 
 

Millaisia ajatuksia  
biokaasulaitosten mädätysjäännös 
ja siitä valmistetut tuotteet 

lannoitteena herättää 

 
Jos olette käyttäneet mädä-
tysjäännöstä tai siitä valmistet-

tuja tuotteita  niin mainitkaa mitä tuotteita, 

mistä hankittuja ja kuinka olette niitä käyt-
täneet 

 
Olisitteko kiinnostunut saamaan lisää tietoa mädätysjäännöksen ja siitä valmistettujen tuotteiden lannoite 1 maanparannuskäytöstä 

o Kyllä varmasti 

o Mahdollisesti 

o En ole kiinnostunut 

 
Tiedättekö mistä saisille lisätietoa mädätysjäännöksen ja siitä valmistettujen tuotteiden lannoite 1 maanpara nnuskäytöstä 

 
O Kyllä 

Q Ei 
 

Mistä teidän mielestänne on 

luontevinta hakea tietoa mä-

dätysjäännöksestä ja siitä 

valmistetuista tuotteista 
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Katemateriaali esim. puuntaimille 

Ei lankiaan kiinnostava 

0 

Kiinnostava 

0 

Erittäin kiinnostava 

0 

En osaa sanoa 

0 
Eristemateriaali - melueste 0 0 0 0 

Pengerrysharkko 0 0 0 0 

Viherharkko. viherkatto 0 0 0 0 

Lannoiterae  metsiin 0 0 0 0 

Maanparannusaine aavikkoa lueille 0 0 0 0 

 

 
 

Mädätysjäännökseen ja siitä valmistettujen tuotteiden saatavuus 

 
Tiedättekö, mistä teidän olisi vaivattominta hankkia mädätysjäännöstä ja siitä valmisteltuja tuotteita? 

0 Kyllä 

0 ei 

Mainitkaa joita in paikkoja, j oista  
mädätysjäännöstä ja siitä  
valmistettuja tuotteita on saatavil- la 

 
Mädätysjäännös lannoitteena 

 
Kuinka kiinnostavia seuraavat mädätysjäännöksestä valmistetut lannoitevalmisteet olisivat 

 
 
Mädätysjäännös 

Erittäin kiinnostava 

0 

Kiinnostava 

0 

Jossain mäarin kiinnosta-
va 

0 

Ei lainkaan kiinnostava 

0 

En osaa 
sanoa 

0 Kuivarae 0 0 0 0 0 
Maanparannuskom-
posti 

0 0 0 0 0 

Rejektivesi 0 0 0 0 0 

Kompostimulta 0 0 0 0 0 

Pakattu seosmulta 0 0 0 0 0 

 
Näettekö jotain riskejä näiden 
tuotteiden käytössä. ja jos kyl- lä 
niin mitä? 

 
Mikä saisi teidän vaihta-

maan nykyiset lannoitteet / 
maanparannusaieet bio-

kaasulaitosten mädätysjään-

nöksestä tuotettuun lannoittee-
seen / maanparannusai-

neeseen 

 
Mädätysjäännöksesta valmisteltavat muut tuotteet ja niiden kiinnostavuus 

 
Mädätysjäännöstä voi käyttää myös muuhun kuin lannoitteeksi tai maanparannukseen. Miten kiinnostavia seuraava t tuotemahdo llisuudet ovat?  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vapaa sana: 
 
 

Tietojen lähetys  
Tallenna 

 
 
 

Kiitos vastauksestasl 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https :/1elomake3 .laurea.fi./lomakkeet/9050/lomake.html 
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