
 

 

 

 

 

 

Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä 
liiketoimintaa – Tuotteistamistyöpajat 

Al-Wattar, Anida 

Brommels, Patrick 

Hyrsky, Katarina 

Jaalama, Juha 

Jylhämäki, Niilo 

Lindfors, Joel 

Pimiä, Jukka 

Pöyhölä, Sonja 

Toivonen, Topi 

Äikäs, Susanna 



  

Laurea-ammattikorkeakoulu 
Hyvinkää & Lohja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä liiketoimintaa - 
Tuotteistamistyöpajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Al-Wattar, Anida 
    Brommels, Patrick 
    Hyrsky, Katarina 
    Jaalama, Juha 
    Jylhämäki, Niilo 
    Lindfors, Joel 
    Pimiä, Jukka 
    Pöyhölä, Sonja 
    Toivonen, Topi 
    Äikäs, Susanna  
    Liiketalous 
    Loppuraportti 
    Joulukuu, 2013 



  

Laurea-ammattikorkeakoulu   Tiivistelmä  
Hyvinkää & Lohja  
Liiketalous  
 
 
 
 
Anida Al-Wattar, Patrick Brommels, Katarina Hyrsky, Juha Jaalama, Niilo Jylhämäki, Joel 
Lindfors, Jukka Pimiä, Sonja Pöyhölä, Topi Toivonen, ja Susanna Äikäs 
 
Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä liiketoimintaa - Tuotteistamistyöpajat 
 

Vuosi  2013    Sivumäärä  72                       
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The Business from Digestate of Biogas Plants – Workshops –project was a part of Bioliike 
scheme. The scheme is funded by European Regional Development Fund (ERDF) of Southern 
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According to the scheme the goal of the project was productization of the end product (diges-
tate) and to find new business opportunities. Digestate is the remaining material in biogas 
production after the anaerobic digestation. It is high in nutrients but it also contains harmful 
heavy metals and possible medicine traces. 
 
The project team aimed at these goals by organizing workshops. Four workshops were orga-
nized during the autumn of 2013. Additionally the team conducted two specialist interviews. 
 
People attending to the workshops were students of sustainable development and profession-
als from many different industries. As a result of these workshops we got a lot of new ideas 
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Specialist interviews gave the team a lot of useful information, answers and opinions regard-
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1 Johdanto

 

Laurea -ammattikorkeakoulun Hyvinkään ja Lohjan yksiköiden toteuttama Biokaasulaitosten 

mädätysjäännöksistä liiketoimintaa – tuotteistamistyöpajat – projekti on osa Biojätteistä ja – 

lietteistä kestävää toimintaa (Bioliike) – hanketta. Bioliike-hankkeen tavoitteena on hanke-

suunnitelman mukaan biojätteiden ja – lietteiden sekä muiden biohajoavien materiaalien bio-

kaasulaitoskäsittelyn ja niihin liittyvien konseptien kehittäminen. 

  

Laurea -ammattikorkeakoulun osahankkeen tavoitteena olivat hankesuunnitelman mukaan 

lopputuotteiden tuotteistaminen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet. Bioliike-hanke on Eu-

roopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama hanke.  

 

Koordinaattorina Bioliike-hankkeessa toimi Hämeen ammattikorkeakoulu. Hankkeen osato-

teuttajina toimivat Laurea ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu. Hankkeen 

yhteistyöyrityksiä ovat Envor Biotech Oy, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS Vesi Oy), Kemira 

Oyj, Kiertokapula Oy sekä St1 Biofuels Oy. 

 

Laurean osahankkeen ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2013 toteutettiin haastattelututkimus 

Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueella toimiville luomuviljelijöille. 

Haastattelututkimus oli osa lähtötilanneanalyysiä. Tutkimus selvitti nykytilannetta luomuvilje-

lijöiden ja maatalouden näkökulmasta. 

 

Laurean osahankkeen toisessa vaiheessa syksyllä 2013 on ideoitu uusia mahdollisia käyttökoh-

teita biokaasuprosessista syntyvälle mädätysjäännökselle. Tämä toteutettiin järjestämällä 

työpajoja sekä asiantuntijahaastatteluita. Työpajoissa tavoitteena oli tuottaa liiketoimintai-

deoita tulevaisuus- ja toimijalähtöisesti ja yhdessä erilaisten alueellisten toimijoiden kanssa. 

Projektin kolmas vaihe toteutetaan keväällä 2014.  

 

Liiketoimintamahdollisuuksia selvittävä projektitiimi aloitti syksyllä 2013. Projektitiimi koos-

tui Laurea Hyvinkään ja Lohjan opiskelijoista. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitettiin 

neljässä ideointityöpajassa, joista ensimmäinen toteutettiin Hyvinkäällä 26.9.2013, toinen 

Lohjalla 5.11.2013, kolmas 21.11.2013 Forssassa sekä 28.11.2013 Lohjalla. Lisäksi syksyn ai-

kana järjestettiin kaksi asiantuntijahaastattelua, toinen 14.11.2013 Kiertokapula Oy Hyvin-

kään toimipisteessä ja toinen 21.11.2013 HAMK-Mustialassa. 

 

1.1 Tavoitteet 

 

Biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä liiketoimintaa – tuotteistamistyöpajat -projektin ta-

voitteena oli kehittää uusia käyttömahdollisuuksia biokaasulaitosten ravinteikkaalle sivutuot-
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teelle, mädätysjäännökselle ja selvittää sen markkinapotentiaalia. Mädätysjäännöstä hyödyn-

netään tällä hetkellä lähinnä lannoitevalmisteena. Ongelmina on mädätysjäännöstä tuottavilla 

laitoksilla sen kerääntyminen varastoihin. Vuoden 2016 lainsäädännön muutos estää biojät-

teen sijoittamisen kaatopaikoille, joten tulevaisuudessa biojäte ohjautuu yhä enemmän bio-

kaasulaitoksille, joiden tuotantoprosessin sivutuotteena mädätysjäännöstä syntyy. Tavoittei-

siin projektitiimi pyrki järjestämällä työpajoja, joissa ideoitiin mädätysjäännöksen käyttökoh-

teita sekä pohdittiin niiden ongelmia ja ratkaisuja. Työpajoihin kutsuttiin mädätysjäännökses-

tä mahdollisesti kiinnostuvia henkilöitä, kuten opiskelijoita, asiantuntijoita ja potentiaalisia 

käyttäjiä. 

 

Projektitiimin oppimistavoitteina oli oppia muun muassa markkinointiviestinnän keinoja ja 

toteutusta sekä kehittämismenetelmiä. Kehittämismenetelmiin sisältyi tilaisuuksien organi-

soiminen sekä erilaisten työpajojen suunnittelu, toteutus sekä tulosten kerääminen ja analy-

sointi. Tässä projektissa viestinnän hallinta oli myös tärkeässä roolissa, sillä projektissa teh-

tiin yhteistyötä kahden eri paikkakunnilta olevan tiimin kanssa. Tapaamiset järjestettiin Ado-

be Connect Pro (ACP) -virtuaaliohjelman avulla ja muuten tehtävien koordinoiminen tapahtui 

sähköpostitse tai puhelimitse. Projektin toteuttamiseen kuului myös teoriaosuuksien kirjoit-

taminen, jotka opiskelijat tekivät yksilötyönä. 

 

1.2 Projektiorganisaatio 

 

Alla olevassa kuviossa kuvataan Biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä liiketoimintaa - Tuot-

teistamistyöpajat -projektin organisaatiota. Projektin toimeksiantajana toimi Maritta Kymä-

läinen Hämeen ammattikorkeakoulusta. Kaaviosta käy ilmi myös Bioliike-hankkeen yhteis-

työyritykset. 

 

Projektimme ohjaajina toimivat Susanna Kivelä Lohjan yksiköstä sekä Tero Uusitalo ja Pekka 

Sulamaa Hyvinkään yksiköstä. Kaaviossa on lueteltuna Hyvinkään ja Lohjan opiskelijat sekä 

tiimien nimetyt projektipäälliköt. 
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Kuva 1: Projektiorganisaatiokaavio 

 

2 Keskeiset käsitteet 

 

Biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä liiketoimintaa - Tuotteistamistyöpajat -projektin kes-

keiset käsitteet liittyvät mädätysjäännökseen, jonka liiketoimintamahdollisuuksien selvittä-

minen oli projektin tavoitteena. 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi mitä mädätysjäännös on, mistä sitä syntyy ja mitkä ovat 

sen ominaisuudet. Lisäksi kappaleessa selvitetään mihin mädätysjäännöstä tällä hetkellä käy-

tetään sekä esitetään biojätteen kulku tällä hetkellä Suomessa ja lyhyesti biokaasun tuotan-

toprosessi. 

 

2.1 Biokaasulaitoksilta syntyvä mädätysjäännös 

 

Biokaasun tuotannossa syntyy mädätysjäännöstä. Biokaasulaitoksissa käytettäviä raaka-aineita 

ovat esimerkiksi erilliskerätyt biojätteet, jätevedenpuhdistamoiden liete, teollisuuden liet-

teet, lannat sekä muut orgaanisesti hajoavat materiaalit. Biohajoavaa jätettä voidaan kaato-

paikkasijoituksen lisäksi myös kompostoida tai polttaa. Biokaasulaitokset tuottavat biokaasun 

lisäksi mädätysprosessin sivutuotteena mädätysjäännöstä, joka sisältää kaikki raaka-aineiden 
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ravinteet sekä osan hiilestä. Mädätysjäännös pyritäänkin tästä syystä käyttämään useimmiten 

lannoitevalmisteena, jotta ravinteet tulevat hyötykäyttöön. 

 

Kompostoituna biohajoavasta jätteestä ei saada tuotettua energiaa, mutta kaikki ravinteet 

saadaan kierrätykseen. Biojätteen poltossa taas menetetään merkittävä osa jätteen ravinteis-

ta, koska suurin osa typestä poistuu savukaasujen mukana. Tästä johtuen biojätteen hyödyn-

täminen biokaasun tuotannossa on kokonaishyödyn kannalta paras vaihtoehto tällä hetkellä. 

 

Mädätysjäännös sisältää typpeä ja fosforia, jotka ovat lannoitteiden pääravinteita. Maailman 

fosforiresurssien odotetaan loppuvan jo huomattavasti öljyä aikaisemmin. Nykyisellään odo-

tuksena on, että fosfori loppuu 50–100 vuodessa. Lannoitteissa olevaan typpeen käytetään 

tällä hetkellä 3-5 % maailman maakaasukulutuksesta. (Salmu 2012.) 

 

  

 

Kuva 2: Biojätteen käsittelyvaihtoehtoja 

 

Kuvassa 2 esitetään biojätteen kulku Suomessa tällä hetkellä. Mädätysjäännöksen tehokas 

hyödyntäminen on Suomessa ajankohtainen asia, sillä biojätettä ei saa viedä kaatopaikalle 

lainsäädännön uudistuessa vuonna 2016. (Ympäristöministeriö 2013.) 

 

Mädätysjäännöksen käyttö lannoitevalmisteena ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Taudinai-

heuttajien leviämisen estäminen ja raskasmetalli pitoisuuksien seuraaminen on työlästä. Täs-

tä johtuen esimerkiksi puhdistamolietepohjaisen mädätysjäännöksen käytössä maataloudessa 
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tarvitaan erityistä varovaisuutta. Kuitenkin ravinteiden palauttaminen samaan kiertoon olisi 

ympäristön kannalta kestävää. 

 

 

Kuva 3: Biokaasulaitoksen prosessi (Partanen 2010, 13) 

 

Kuvassa 3 on kuvattuna biokaasulaitoksen prosessi. Laitokselle tuodaan puhdistamolietettä, 

lantaa, biojätettä, biomassaa ja niin edelleen, nämä ovat raaka-aineita laitokselle. Raaka-

aineet otetaan vastaan ja esikäsitellään, jonka jälkeen seuraa hygienisointi. Anaerobisenkäy-

misen tuloksena ja jälkikaasutuksesta muodostuu biokaasua, joka käsitellään ja hyödynnetään 

esimerkiksi lämmitykseen tai sähköntuottoon. Jälkikaasutuksen jälkeen tulee mekaaninen 

kuivaus, josta syntyy sekä nestejaetta (ns. rejektivesi) että mekaanisesti kuivattua mädätys-

jäännöstä. 

 

3 Projektin toteutus 

 

Projektin toimeksianto oli 3.9.2013 Lohjan Laureassa. Paikalla oli sekä Hyvinkään että Lohjan 

opiskelijat ohjaajineen. Hankkeen koordinaattori Maritta Kymäläinen piti toimeksiannon Ado-

be Connect Pro (ACP) virtuaalineuvotteluyhteyden kautta. Projektitiimi laati toimeksiannon 

pohjalta projektisuunnitelman, joka saatiin kommenttien jälkeen lopulliseen muotoon 25.9. 

Samana päivänä Lohjan opiskelijat osallistuivat LAMK:n järjestämään Mädätysjäännös ACP -

luentoon ja Hyvinkään opiskelijat viimeistelivät teorioiden aiheet ajatuskartan muodossa. 
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Projektitiimin ensimmäisen työpajan valmisteluun kuului PowerPoint-esityksen laatiminen 

toimeksiannon sekä muun annetun taustamateriaalin pohjalta, ohjelman suunnittelu ja läpi-

käyminen sekä tilan ja materiaalien järjestäminen. Työpaja pidettiin 27.9. 

 

Viikolla 41 projektitiimit kävivät tutustumassa Hämeenlinnassa Bioliike-hankkeen yhteistyöyri-

tyksenäkin toimivan Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (jatkossa HS-vesi) toimintaan. Kierroksen 

jälkeen Hyvinkään opiskelijat jatkoivat toimeksiantajan johdolla tutustumaan Hämeenlinnan 

HAMK:iin. Samalla viikolla projektitiimi aloitti työpajojen markkinoinnin suunnittelun ja to-

teutuksen, joka jatkui aina viimeiseen järjestettyyn työpajaan asti 28.11. 

 

Työpajojen markkinointia varten laadittiin markkinointisuunnitelma ja työpajojen esite. 

Markkinointisuunnitelmaan kerättiin potentiaalisten osallistujien yhteystiedot 

 

Ensimmäinen tuotteistamistyöpaja järjestettiin Lohjan Laureassa 5.11.2013. Projektitiimin 

lohjalaiset opiskelijat alustivat työpajan ja työpaja toteutettiin pääpiirteittäin suunnitellun 

työpajaohjelman mukaisesti. Hyvinkään opiskelijat osallistuivat työpajaan. Osallistujia oli 

monilta eri aloilta ja tämän takia ideoita saatiinkin melko hyvin. 

 

Toinen Hyvinkään opiskelijoiden järjestämä työpaja oli tarkoitus pitää 14.11.2013, mutta se 

peruuntui osallistujien puutteesta johtuen. Joten työpajan järjestämisen sijaan kävimme Hy-

vinkään Kiertokapulalla haastattelemassa Laura Tokeensuuta, joka alun perin oli lupautunut 

pitämään työpajassa alustuksen. 

 

Projektitiimi järjesti HAMK Mustialassa hankkeen ohjausryhmän ja yritysyhteistyökumppanei-

den kesken työpajan 21.11.2013. Saman päivänä järjestettiin HAMK Forssassa toinen työpaja, 

johon osallistui kestävän kehityksen opiskelijoita ja HAMK:in henkilöstöä. 

 

Viimeinen tuotteistamistyöpaja järjestettiin Lohjalla 28.11.2013. Tilaisuudessa asiantuntija-

puheenvuoron käytti Minna Laine St1 Biofuels Oy:stä. Työpaja toteutettiin aiemman kaavan 

mukaisesti. Ulkopuolisia osallistujia oli jälleen eri toimialoilta ja heiltä saatiin useita hyviä 

ideoita. 
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Toimenpide Viikko Deadline, pvm Vastuu 

Projektin suunnitteluvaihe 

Neuvonanto 36 3.9.2013 Ohjaajat 

Ajatuskartta 36–39 25.9.2013 Hyvinkää tiimi.  

Projektisuunnitelma laatiminen 36–39 23.9.2013 Hyvinkää & Lohja tiimit 

Projektisuunnitelma valmis (kom-

menttien jälkeen)  

39 25.9.2013 Hyvinkää & Lohja tiimit 

Teoria 43–46 14.11.2013 Hyvinkää tiimi 

Teorian jako 47 20.11.2013 Hyvinkää tiimi 

Projektin toteutusvaihe (HYVINKÄÄ) 

Työpaja HAMK:n kestävän kehityksen 

opiskelijoille (suunnittelu) 

38-39 26.9.2013 Tiimi 

Työpaja HAMK:n kestävän kehityksen 

opiskelijoille 

39 27.9.2013 Tiimi 

Työpajojen markkinoinnin suunnitte-

lu ja toteutus 

41-47 21.11.2013 Tiimi 

Tutustuminen HS-vedelle ja Hämeen-

linnan HAMK:iin 

41 7.10.2013 Tiimi 

Työpaja Lohja (osallistujana) 45 5.11.2013 Tiimi 

Haastattelu Laura Tokeensuu Kierto-

kapula Oy 

46 14.11.2013 Tiimi 

Asiantuntijahaastattelu hankkeen 

ohjausryhmä Mustiala 

47 21.11.2013 Tiimi 

Työpaja HAMK Forssa kestävän kehi-

tyksen opiskelijat (suunnittelu ja to-

teutus) 

47 21.11.2013 Tiimi 

Projektin toteutusvaihe (LOHJA) 

Mädätysjäännös ACP-luento 39 25.9.2013 Tiimi 

Työpaja HAMK:n kestävän kehityksen 

opiskelijoille (osallistujana) 

39 27.9.2013 Tiimi 

Tutustuminen HS Vesi Oy:n 41 7.10.2013 Tiimi 

Työpajojen markkinoinnin suunnitte-

lu ja toteutus 

43–48 28.11.2013 Tiimi 

Työpaja Lohja 45 5.11.2013 Tiimi 

Asiantuntijahaastattelu hankkeen 

ohjausryhmä Mustiala (osallistujana) 

47 21.11.2013 Tiimi 

Työpaja Lohja 48 28.11.2013 Tiimi 

Projektin päättäminen 
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Taulukko 1: Projektin toimenpiteet

Loppuraportti 48-49 5.12.2013 Hyvinkää & Lohja tiimit 

Tulosten esittäminen toime-

ksiantajalle 

 x.12.2013 Hyvinkää & Lohja tiimit 

Arviointi  x.12.2013 Tiimi & ohjaajat 

Projektiseminaari 51 17.12.2013 Hyvinkää tiimi 
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3.1 Tuotteistamistyöpajojen markkinointi 

 

Tuotteistamistyöpajojen markkinointia varten laadittiin markkinointisuunnitelma (Liite 1). 

Suunnitteluvaiheessa pohdittiin mahdollisimman useita eri toimialoja, joilta voisi löytyä kiin-

nostusta mädätysjäännöksen käyttöön. Markkinointisuunnitelmaan kerättiin yhteystietoja 

esimerkiksi viljelijöistä, puutarhureista, kaupunkien ympäristötoimista, metsä-aloilta, jäte-

huollosta, vedenpuhdistamoista, biokaasulaitoksista sekä maatalous- ja metsä-alan opiskeli-

joista. 

 

Työpajoja markkinoitiin ensisijaisesti sähköpostitse ja esitettä levittämällä. Esitettä jaettiin 

Uusimaaseutu-tapahtuman yhteydessä, sekä Bioliike-hankkeen kotisivuilla ja työpajojen yh-

teydessä. Esite laitettiin myös liitteeksi työpajojen markkinointisähköposteihin. Käytännössä 

kuitenkin havaittiin, ettei näillä menetelmillä saatu herätettyä tarpeeksi kiinnostusta työpa-

joihin. Tämän takia päätettiin, että molemmat tiimit markkinoivat työpajojaan myös ottamal-

la puhelimitse yhteyttä henkilöihin, joiden ajateltiin mahdollisesti olevan kiinnostuneita asi-

asta tai jotka voisivat levittää sanaa työpajoista. 

 

3.2 Vierailu Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolle 

 

Projektitiimi vieraili HS-vedellä 7.10.2013 tutustumassa jätevedenpuhdistamon toimintaan.  

kuuntelimme Marja Leimun luennon jätevedenpuhdistamon toiminnasta ja mädätysjäännök-

sestä. Leimu kertoi hyvin monipuolisesti ja selkeästi näistä asioista ja saimme esittää hänelle 

kysymyksiä, joihin hän vastasi asiantuntevasti. 

 

HS-vedelle saapunut bioliete ohjataan vesikäsittelyprosessin kautta säiliöön mätänemään ja 

kuivumaan. Tämän jälkeen kuivunut liete viedään kompostialueelle. Tarkka kuvaus prosessis-

ta löytyy HS-veden internet-sivuilta.   

 

HS-vedellä toimii 200 jätevesipumppua (Akaan pumput mukaan laskien 300), jotka pumppaa-

vat jätevettä. Mikäli käsiteltävää vettä tulee liian suuria määriä – tulva vaara - nämä määrät 

ohitetaan jätevesipumppaamolla. Pumppaamoilla vesi on kohtalaisen laimeaa, jätevettä sisäl-

tävää, vettä. 

 

Ensimmäinen jäteveden käsittelyvaihe on välppäys, karkea aines ja roskat poistetaan, pestään 

ja näin saatu välppijäte viedään kaatopaikalle. Jätevesi jatkaa siitä hiekanerotukseen, tässä 

vaiheessa hiekka erotetaan jätevedestä, jotta vältytään mekaanisilta prosessivaurioilta jäte-

veden jatkokäsittelyvaiheissa. Erotettu hiekka voidaan käyttää kompostoidun lopputuotteen 

mullan valmistuksessa. 
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Tämän jälkeen vesi ohjataan ilmastettuihin altaisiin. Altaisiin lisätään vaihdeilmalla terästet-

tyä vettä, josta muodostuu kuplia, jotka sisältävät kiintoainetta. Kiintoaine kerätään pois ja 

puhdas vesi pääsee altaan alakautta jatkamaan eteenpäin. 

 

Altaasta kerätään biolietettä mädättämöön, jossa biolietteestä tehdään biokaasua ja jäljelle 

jää mädätysjäännös. Biolietteen mädäntyessä prosessissa vapautuu biokaasua, joka on HS-

veden omassa käytössä.  Mädätysprosessi kestää kahdesta kolmeen viikkoa täysin hapettomas-

sa tilassa. Bakteeritoiminta pyritään pitämään vilkkaana, ja biolietteen lämpötila pysyy n. 35 

°C:ssa. Mädättämisen jälkeen mädätysjäännös kuivataan mekaanisesti, lietelingolla, jotta se 

saa kiinteämmän muodon. 

 

Mädätysjäännös mädättämöstä siirretään kompostialueelle. Kompostialueella on 5000 tonnin 

edestä biomassaa ja muita ravinteikkaita aineita, joihin on sekoitettu puunkuorta. Kompostin 

annetaan olla rauhassa puolisen vuotta. Kuitenkin, jos kompostikasat alkavat jäähtyä liikaa, 

niitä käännetään erilaisten työkoneiden kanssa. Kääntäminen tuottaa happea kompostikasalle 

ja kompostoituminen jatkuu normaalisti. Tämän jälkeen tuote menee jälkikompostiin, jossa 

se on parin vuoden ajan. Aika ajoin siitä mitataan bakteeripitoisuus. Kompostoinnin aikana 

liete hygienisoituu eli mahdolliset taudinaiheuttajat kuolevat. Valmis komposti täyttää mikro-

biologiset vaatimukset, jotta sitä voidaan käyttää peltoviljelyssä. 

 

Tuotetta myydään mullaksi, johon on sekoitettu hiekkaa ja turvetta. Tuote soveltuu nurmi-

koille ja pensaikoille, mutta sitä ei suositella käytettäväksi kasvumaalla ainoana tuotteena, 

johtuen sen raskasmetallipitoisuuksista. Raskasmetalleista on tullut viljelijöiltä kysymyksiä, 

mutta tuotetta voi käyttää viljatuotteiden kasvattamiseen. 

 

Maanviljelijät ovat kohtuullisen kiinnostuneita kompostista ja kaikesta syntyneestä mädätys-

jäännöksestä on tähän asti päästy eroon. Keinotekoiset lannoitteet ovat suhteellisen kalliita, 

joten maanparannuskäyttöön muokatun mädätysjäännöksen kysyntä saattaa kasvaa. 

 

HS-vesi järjestää mädätysjäännöksen jakeluun liittyvän logistiikan ja se on kallista. Jo tuot-

teen käsittely on kallista ja lisäksi tulee vielä kuljetuskustannukset.  Tällä hetkellä maanvilje-

lijöiden käytössä olevat keinotekoiset lannoitteet tulevat kallistumaan, joten HS-vesi luottaa 

kysynnän kasvuun. 

 

Tuotteessa olevia lääkejäämiä HS-vedellä ei ole virallista velvollisuutta tutkia, mutta he teke-

vät pistokokeita säännöllisin väliajoin. Lietteistä tutkitaan, esiintyykö lääkejäämiä ja jos 

esiintyy, niin onko määrä haitallinen. 
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Monilla laitoksilla on vaikeuksia saada mädätysjäännöstä eteenpäin, koska laitoksilla ei ole 

omaa kompostointia. Siksi HS-vedellä on mahdollisesti etulyöntiasema. Kiersimme Leimun 

opastuksella jätevedenpuhdistamon alueella ja samalla otimme valokuvia eri prosessivaiheis-

ta. Tutustuimme eri prosessivaiheisiin käytännössä, mikä auttoi meitä ymmärtämään jäteve-

denpuhdistamo kokonaisuutta paremmin. Ulkona näimme jokaisen prosessivaiheen tapahtu-

mat ja niistä tapahtuvat seuraukset, eli mitä missäkin prosessi vaiheessa syntyy. 

 

3.3 Kiertokapula haastattelu Laura Tokeensuu  

 

Projektitiimi suunnitteli toisen pajan samalla kaavalla kuin ensimmäisen, joka pidettiin 27.9. 

Markkinoimme työpajaa sähköpostitse ja puhelimitse. Tiimi laati työpajoista esitteen ja yhte-

näisen sähköpostiviestin, jotka lähetettiin markkinointisuunnitelmassa oleville yhteishenkilöil-

le. Ilmoittautujia ei kuitenkaan tullut, minkä takia työpajaa ei voitu toteuttaa. Kävimme kui-

tenkin haastattelemassa 14.11.13 Kiertokapula Oy:n prosessi-insinööri Laura Tokeensuuta, 

jonka piti tulla alustamaan työpajaamme.  

 

Kiertokapula Oy on 12 kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka muun muassa kompostoi hara-

vointijätteitä ja muita aumakompostiin sopivia jätteitä. Haravointijätekomposti toimii viher-

kasvualustoissa. Kiertokapula toimii St1 Biofuels Oy:n kanssa kumppanuussopimuksella, jossa 

selvitetään kuinka St1:n biokaasu prosessin mädätysjäännös olisi yhdistettävissä Kiertokapulan 

kompostituotteeseen. St1 käsittelee biohajoavaa jätettä seuraavanlaisessa prosessissa: bio-

massa -> etanoli -> biojäännös -> biokaasu -> mädätysjäännös -> mahdollinen yhdistäminen 

Kiertokapulan kompostiin. Mädätysjäännöksen prosessointia sovelletaan siis siten, että sitä 

sekoitetaan haravointijätteeseen.  

 

Käyttökohteista mainittiin sen verran, että kuiva tuote pystytään käsittelemään paremmin, 

koska sen avulla ravinteet eivät karkaa. Kiertokapula Oy:llä ei ole vielä varmuutta, rajoittaa-

ko mädätysjäännöksen käyttö lopputuotteen käyttökohteita. Lajitteluun liittyy iso haaste: 

miten saadaan ihmiset lajittelemaan jätettä asianmukaisesti jo kotona? 

 

3.4 Tuotteistamistyöpajat 

 

Tämän osahankkeen tavoitteena oli järjestää viisi tuotteistamistyöpajaa, mutta 14.11.2013 

järjestettyyn työpajaan ei saatu ulkopuolisia osallistujia, joten työpajan sijaan projektitiimi 

haastatteli Kiertokapulan Laura Tokeensuuta. Hyvinkään opiskelijat järjestivät kaksi työpajaa, 

yhden Hyvinkäällä Laurean tiloissa ja toisen Forssassa HAMK:in tiloissa. Lohjan opiskelijat jär-

jestämät kaksi työpajaa pidettiin molemmat Lohjan Laurean tiloissa. Tuotteistamistyöpajojen 

tarkoituksena oli ideoida uusia käyttötapoja biokaasulaitosten tuotannon sivutuotteena muo-

dostuvalle mädätysjäännökselle. Kukin työpaja kesti noin kaksi tuntia ja uusia ideoita saatiin 
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paljon. Työpajojen osallistujia tavoiteltiin ensin sähköpostimarkkinoinnilla, mutta valitetta-

vasti lopputulos ei vastannut tavoitteita ja paras tulos saatiinkin suorilla yhteydenotoilla. 

 

Työpajoilla tarkoitetaan pienimuotoista tapahtumaa, jossa kerrotaan Biojätteistä ja – lietteis-

tä kestävää toimintaa Bioliike – hankkeesta ja sen vaiheista. Työpajassa on mukana projektin 

parissa työskenteleviä projektinhoitajia ja projektin ulkopuolisia henkilöitä, joista pyritään 

saamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita projektille tulevaisuudessa. Tässä raportissa kes-

kitytään Biokaasulaitosten mädätysjäännöksestä liiketoimintaa – Tuotteistamistyöpajat -

osahankkeen toteutukseen. 

 

Ryhmäideointi on organisoitua ja kontrolloitua tapaamista, jota kutsutaan aivoriiheksi. (Heik-

kilä ja Heikkilä, 2001, 183). Tällaisiin tapahtumiin tulisi mennä avoimesti, ilman vakavia poh-

dintoja onko idea mahdollisesti arvokas. Aivoriihessä tarkoitus on tuottaa mahdollisimman 

paljon suullisia ideoita. Ideat kirjataan numero järjestyksessä ja lopuksi ideat äänestetään tai 

luokitellaan. (Lampikoski ja Lampikoski, 2004, 45.) 

 

Ideation -menetelmä keskittyy uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Usein ideation 

istuntaan on valmiiksi idea, jota kehitetään ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. (Lampikos-

ki ja Lampikoski, 2004, 128.) 

 

3.4.1 Hyvinkään työpaja 

 

Projektitiimin hyvinkääläiset opiskelijat järjestivät ensimmäisen työpajan Hyvinkään Laurean 

tiloissa 27.9.2013 klo 9.15–11.00. Mahdollisuus työpajan pitämiseen selvisi vasta noin viikkoa 

ennen työpajaa, joten aikaa suunnittelulle ei ollut paljon. Työpajaa varten laadittiin Power-

Point -esitys sekä suunnitelma työpajan kulusta. Lisäksi tiimi varasi luokkatilan ja hankki tar-

vittavat materiaalit työpajaa varten. 

 

Työpajaan osallistui Hyvinkään HAMK:in kestävän kehityksen opiskelijoita, sekä projektitiimin 

lohjalaisia jäseniä. Osallistujalista löytyy loppuraportin liitteestä 3. Työpajan tarkoituksena 

oli ideoida uusia käyttötapoja biokaasulaitosten sivutuotteena muodostuvalle mädätysjään-

nökselle. 

 

Työpaja aloitettiin tiimin esittelyllä ja työpajan alustuksella. Projektitiimi oli laatinut Power-

Point esityksen toimeksiantotilaisuudessa saatujen tietojen ja PowerPoint-esityksen pohjalta. 

Patrick Brommels ja Susanna Äikäs alustivat tilaisuuden. Projektisihteeri Sonja Pöyhölän roo-

lina oli toimia työpajan vetäjänä. 
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Alustuksen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin ja heille annettiin ensimmäinen tehtävä: kirja-

ta paperille kaikki mahdolliset ja mahdottomat ideat, mitä mädätysjäännöksestä voitaisiin 

tehdä. Ryhmiä muodostui kolme kappaletta ja ne oli jaettu niin, että jokaisessa ryhmässä oli 

mukana myös yksi Lohjalainen tiimin jäsen. Tähän osuuteen aikaa annettiin noin 10 minuut-

tia, jonka jälkeen jokaisen ryhmän jäsen kävi kirjoittamassa taululle juuri muodostuneet ide-

at.  

 

Tämän jälkeen ideat käytiin yhdessä pikaisesti läpi, jonka jälkeen osallistujat pääsivät äänes-

tämään mielestään parhaita ideoita. Äänestys suoritettiin siten, että jokaisella osallistujalla 

oli kolme ääntä käytettävissä, äänet sai antaa joko yhdelle idealle tai jakaa kahden tai kol-

men parhaan idean kesken. Äänestyksen jälkeen pidettiin 15 minuutin kahvitauko, jonka ai-

kana projektitiimi valitsi kolme eniten ääniä saanutta ideaa jatkotyöstöä varten. Kaikkien 

työpajojen parhaat ideat löytyvät liitteestä 5. 

 

Ideat kirjoitettiin isoille fläppipapereille, yksi per paperi ja paperi jaettiin keskeltä kahtia 

niin, että toisessa sarakkeessa otsikkona olivat ongelmat ja toisessa ratkaisut. Paperit jaettiin 

pöytiin. Tauon jälkeen ryhmät palasivat pöytiinsä ja löysivät sieltä edellä mainitut paperit. 

Ryhmiä ohjeistettiin pohtimaan paperissa lukenutta ideaa ongelma- ja ratkaisunäkökulmasta. 

Ryhmien työstettyä ideoita noin 5 minuutin ajan oli aika vaihtaa pöytää. Kukin ryhmä siirtyi 

seuraavaan pöytään työstämään seuraavaa ideaa ja tämä siirtymä toistettiin kolme kertaa 

niin, että kukin ryhmä pääsi ideoimaan kaikkia kolmea ideaa.  

 

Kun kierros oli käyty loppuun, oli seuraavana vuorossa ideoiden läpikäynti. Fläppipaperit tei-

pattiin luokan edessä olevalle taululle ja Susanna kävi läpi ideat yksitellen kysymyksiä esittä-

en ja näin saatiin aikaan yleistä keskustelua. Työpajan lopuksi Patrick kiitti vieraita, jonka 

jälkeen työpaja päättyi. 

 

Työpajan alussa pidetyn ideointi osuuden tuloksena syntyi 15 ideaa. Ideoita olivat: pakkaus-

pehmike, maali/ efektipinnoite, taloneriste, pengerrysharkko, kauneudenhoito, biopussit, 

tekonurmi, kukkakaupat/ puutarhanhoito, kuivikekäyttö/ turve, katemateriaali/ taimitassu 

metsäpuu taimille yms., polttoaine, akustiikkalevyt, eristelevy (ääni/ lämpö)/ teiden meluai-

dat ja lääkejäämäinen liete sopii koristekasveille ja julkisivujen (puistot, pihat) lannoittami-

seen, etenkin nestemäinen lannoitevaihtoehto, koska lannoitteen ei tarvitse maatua. Oleelli-

sena osana pohdintoja oli, kuinka mädätysjäännöstä voisi yhdistää muiden aineiden kanssa. 

Aikaa ideoinnille oli noin 10 minuuttia, joten ideoiden suuri määrä oli erittäin ilahduttavaa.  

 

Parhaiksi ideoiksi näistä valikoitui katemateriaali (”taimitassu” metsäpuu taimille yms.), eris-

televy (ääni/ lämpö)/ teiden meluaidat ja pengerrysharkko. Näitä kolmea ideaa lähdettiin 

työstämään työpajan seuraavassa vaiheessa lisää. Katemateriaalin ongelmiksi koettiin valmis-
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tusprosessin mahdollinen hinta ja se kuinka saada aikaan niin sanottu muovimainen pinta esi-

merkiksi mansikan taimia varten. Lääkejäämät, juuri esimerkkinä olleiden mansikan taimien 

kohdalla, koettiin luonnollisesti myös suureksi ongelmaksi. Näiden lisäksi pohdinnan alla olivat 

myös kysynnän riittävyys ja kuinka tuotetta saataisiin markkinoitua riittävän tehokkaasti. Rat-

kaisuehdotuksina esitettiin kokeiluprojekteja, joissa pyrittäisiin pääsemään eroon lääke- ja 

raskasmetallijäämistä. Eräänä ratkaisuna oli myös, että tuote olisi suunnattu viherrakentajille 

ja sitä käytettäisiin vain pensaille, puille ja koristekasveille. Tuotteen lisäarvona ovat ehdot-

tomasti ravinteet.  

 

Eristelevy/teiden meluaita ideassa ongelmia pohdittaessa esille tuli kysymys tuotteesta kestä-

vyydestä ja eristävyydestä. Myös akustisuus oli pohdinnan alla ja se, kuinka tuotteesta saa-

daan sään kestävä. Teiden meluaitana tuote joutuisi vaihtelevan sään armoille ja sen täytyisi 

kestää niin sadetta kuin paistettakin. Lisäksi ulkonäkö tulisi olla jokseenkin järkevän näköi-

nen. Nykypäivänä allergiat vaivaavat monia, joten luonnollisesti osallistujien keskuudessa he-

räsi kysymys mahdollisista terveyshaitoista. Tuotteesta ei missään nimessä saisi irrota mitään 

allergiaa aiheuttavia hiukkasia. Ongelmien lisäksi osallistujat keksivät myös paljon ratkaisu 

vaihtoehtoja. Eristelevy vaihtoehdossa pohdittiin sitä kuinka hyödyllistä olisi, jos tuote kastu-

essa alkaisi haista, jolloin kosteusvauriot voitaisiin havaita sen perusteella. Mietinnässä oli 

myös, kuinka mädätysjäännös reagoisi jonkun sidosaineen kanssa, jonka avulla lämpöä saatai-

siin varastoitua. Meluaitaa pohdittaessa ulkonäkö ongelman ratkaisuksi esitettiin kasviväreillä 

värjäys, jolloin ulkonäköä saataisiin parannettua. Myös pinnoite vaihtoehtoa pohdittiin, jolloin 

tuotetta saisi suojattua vaihtelevilta sääolosuhteilta. 

 

Pengerrysharkon ongelmiksi luettiin kuljetus, hulevesi, säästä johtuvat harkon muodonmuu-

tokset ja ravinteiden väärään paikkaan ajautuminen. Ratkaisuehdotuksina esitettiin harkon 

päällystämistä sään kestävällä sidosaineella, ja kokeita, joilla testataan tuotteen toimivuus. 

Yhtenä ajatuksena oli, että yksinkertaisesti hyväksytään tapahtuva muodonmuutos samoin 

kuin turveharkkojenkin kohdalla. Pohdinnassa oli myös, että harkkoja käytettäisiin tienvarsi-

kasviston kuten pensaiden istutusalustana, jolloin ns. hukkaan valuvat ravinteet tulisi joka 

tapauksessa muun kasvuston käyttöön. 

 

Yhdistävänä tekijänä kaikissa ideoissa oli se, että ne vaativat vielä hiontaa ja perusteellista 

tutkimusta/testausta. Lisäksi oleellinen osa kaikissa pohdinnoissa oli kustannus- ja markkina-

potentiaaliongelmat. Jokainen näistä ideoista vaatisi todennäköisimmin melkoista rahallista 

panostusta ja sehän olisi tietysti ongelma, jota ei voida sivuuttaa. Kysyntä on myös oleellinen 

ongelma. Jos tuotteilla ei ole todellista markkinapotentiaalia, ei tuotetta ole kannattavaa 

edes tuoda markkinoille. Eli ideat sinänsä olivat hyviä, mutta vaativat vielä jatkotutkimuksia. 
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3.4.2 Lohjan työpaja 1 

 

Toinen tuotteistamistyöpaja järjestettiin Laurea Lohjan tiloissa 5.11.2013. Työpajailtaa var-

ten projektitiimi lähestyi useampaa tahoa sähköpostitse metsähallituksen jäseniä, Uudenmaan 

kaupunkien päättäjiä, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n jäseniä, HAMK:n maisemansuun-

nittelun ja metsänkasvatuksen koulutusohjelman opettajia, sekä Länsi-Uudellamaalla toimivia 

taimitarhoja. 

 

Projektitiimi havaitsi sähköposti-markkinoinnissa ongelmia, sillä suurin osa kutsun saaneista ei 

osoittanut mielenkiintoa työpajailtaa kohtaan. projektitiimi otti käyttöön sähköpostimainon-

nan lisäksi suoraa puhelinmarkkinointia. Lohjan tiimi saikin tätä kautta muutaman osallistujan 

varmistettua työpajailtaan.  

 

Työpajaillan avausta pitämään oli varattu Minna Laine St1 Biofuels Oy:lta. Opiskelijat olivat 

myös varautuneet pitämään lyhyen avauksen tilaisuuden alkuun. Laurea Lohjan opiskelijat 

saapuivat paikalle klo 13.00 järjestelemään paikkoja, sekä käymään läpi työpajaillan kulkua. 

Tämä oli jälkeenpäin katsottuna erittäin hyvä asia, sillä Minna Laine oli estynyt saapumasta 

paikalle. Projektitiimi teki pikaisesti ryhmän kanssa lyhyen dia-esityksen syventämään omaa 

avaustamme.  

 

Työpaja pidettiin 5.11.2013 klo 15.00–17.00. Tilaisuus alkoi virallisesti kello 15.05, kun kaikki 

ilmoittautuneet olivat saapuneet paikalle. Työpajan alkuun esiteltiin projekti ja projektiryh-

mä. Tiimi jakoi dia-esityksen seuraavasti; aloitus, projektin esittely ja yhteistyö kumppanien 

esittely olivat Katarinan alue. Joel kertoi kuvien kera projektiryhmän vierailusta HS-veden 

vedenpuhdistamolla, ja HS-veden prosessikaavion mädätysjäännöksen tuotannosta. Topi ker-

toi tarkemmin mädätysjäännöksen sisällöstä ja ominaisuuksista sekä biojätteen kulusta tänä 

päivänä ja miten se tulee muuttumaan vuoden 2016 lakiuudistuksen jälkeen. Lopuksi Niilo 

kertoi mädätysjäännöksen tämän hetkisistä käyttökohteista sekä niiden eduista ja haitoista. 

Kierrätimme myös Pekka Sulamaan tuomaa näytettä mädätysjäännöksestä osallistujien kes-

kuudessa. 

 

Tämän jälkeen Topi Toivonen piti esityksen mädätysjäännöksen nykyisistä käyttökohteista. 

Esitys pohjautui pitkälti Esa Partasen diplomityöhön (Partanen 2010, 17), joka käsitteli mädä-

tysjäännöksen tuotteistamismahdollisuuksia Kymenlaaksossa. Partasen tekemän diplomityön 

mukaan mädätysjäännöksen parhaimmat käyttökohteet ovat maanviljelyssä, sillä tällöin saa-

daan ravinteet hyötykäyttöön ja tuotteistamisen pitäisi olla helppoa. Esityksessä syvennyttiin 

tarkastelemaan mädätysjäännöksen käyttöä maatalouden, metsätalouden ja maanparannuk-

sen kannalta. Esityksessä päädyttiin toteamaan, että termisesti kuivattu mädätysjäännös on 

helpoimmin tuotteistettava ja jatkokehitettävä puolivalmiste.  
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Esityksen jälkeen pidettiin lyhyt kahvitauko. Kun osallistujat saapuivat jälleen työpajan tiloi-

hin, aloitettiin varsinainen työpaja ideointi. Projektitiimi jakoi osallistujat kahteen ryhmään, 

sillä osallistujia oli odotettua vähemmän. Kummassakin ryhmässä keskustelu lähti hyvin käyn-

tiin ja projektitiimi sai kirjattua neljä uutta ehdotusta. Tämän jälkeen näitä ehdotuksia työs-

tettiin eteenpäin, sillä aikaa oli käytettävänä enemmän kuin alun perin oli suunniteltu.  

 

Työstämisen aikana saatiin myös uusia hyviä ehdotuksia, kuten esimerkiksi lannoitteen käyttö 

räjähteiden tuottamiseen ja myös metsälannoitteen levittämisestä thaimaalaisten marjan-

poimijoiden avulla, niin sanotusti sivutyönä. Kun keskustelimme maanparannusaineesta aavi-

koituneille alueille, nousivat esiin myös tuotteen eettiset ja uskonnolliset ongelmat, sekä 

mahdollinen kehitysyhteistyö kehittyvien maiden kanssa. 

 

3.4.3 Mustialan ja Forssan työpajat 

 

Seuraavat työpajat järjestettiin 21.11.2013 HAMK:n Mustialan ja Forssan yksiköissä. Mustialan 

työpaja järjestettiin Bioliike-hankkeen yritysyhteistyöryhmän kokouksen jälkeen alkavaksi ja 

suunniteltu kesto puoleksitoista tunniksi. Yritysyhteistyöryhmää pyydettiin osallistumaan työ-

pajaan. Markkinointia Mustialan tapahtumasta oli ainoastaan työpajojen esitteessä.  

 

Alustavaksi ohjelmaksi suunniteltiin puolelletoista tunnille seuraavan lainen työpaja: Tiimi 

esittelee itsensä, Minna Laineen alustus mädätysjäännöksestä ja St1 Biofuels yksiköstä, tiimi 

esittelee työpajojen ideat, jonka jälkeen jokaisella on kolme ääntä äänestää parasta ideaa, 

parhaiden ideoiden kehittäminen ja ongelmien mietintä sekä ratkaisu, Ideoiden jatkokehitte-

lyn ideointi ja lopuksi kiitokset. Työpajan alustusta varten valmisteltiin neljän dian Power-

Point-esitys. 

 

Mustialan työpajaan osallistui yritysyhteistyöryhmästä kuusi henkilöä ja Lohjan tiimistä kaksi 

henkilöä. Ensimmäiseksi projektitiimi esitteli itsensä projektijohtajan johdolla. Tämän jäl-

keen tiiminjäsen Anida kertoi lyhyesti lähtökohdat projektista ja tiiminjäsen Jukka puhui mä-

dätysjäännöksen ominaisuuksista. Alustaja Minna Laineen puheenvuoro jäi pitämättä myöhäi-

sen aloituksen takia. Tiiminjäsen Sonja esitteli aiemmin tulleet ideat, jonka jälkeen oli tar-

koitus aloittaa äänestämine. Osallistujat eivät kuitenkaan olleet kovin aktiivisia ja halusivat 

tiimin avaavan enemmän ideoita. Tiiminjäsenet Susanna ja Jukka avasivat ideoita osallistujil-

le. Työpajan kulku muuttui avoimeksi keskusteluksi ja tiimi päätti luopua suunnitellusta aika-

taulusta. Keskustelun aiheina olivat ideat sekä ohjausryhmän ideoita ja toiveita projektitiimin 

selvitettäväksi. Lopuksi projektipäällikkö Patrick kiitti tiimin puolesta. Kokonaisaikana keskus-

telutilaisuus kesti reilun tunnin. 
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Yleisesti ohjausryhmä piti tuotettuja ideoita hyvinä. Metsälannoite oli hyvin mielenkiintoinen 

ja herätti paljon keskustelutilaisuudessa puhetta. Taimitassu sekä lannoitusrae tarvitsevat 

lisäselvitystä ja kaipaa asiantuntija haastattelua suunnittelun pohjalle. Projektissa yhdeksi 

ideaksi muodostunut biohiili sana on väärä käsite kyseiselle idealle. Biolaitokset hakevat 

luonnollisia kumppanuussuhteita mädätysjäännöksen kannalta. Tästä on hyvä esimerkki St1 

biofuels:n ja Kiertokapulan kesken. Mädätysjäännöksen kannalta on huono valinta polttami-

nen, sillä ravinteet jäävät hyödyntämättä tällöin. Kuivamädätysjäännös laitoksen ovat yleis-

tymässä Suomessa ja kaipaavatkin läheisyyteensä luonnollisia kumppanuussuhteita. Jatkoa 

ajatellen olisi hyvä tehdä asiantuntija haastatteluja heidän toimipisteissään. 

 

Samana päivänä pidettiin vielä toinen tilaisuus Forssan HAMK:n tiloissa kestävän kehityksen 

opiskelijoille ja henkilöstölle. Työpajaan osallistui kahdeksan opiskelijaa sekä ohjaaja Susanna 

Kivelä, Lohjan Laureasta. Aikaa työpajaan oli varattu kaksi tuntia, mutta tilaisuuden ohjelma 

saatiin vietyä läpi jo 1,5 tunnissa. Mahdollisuus pitää työpaja selvisi vasta paria päivää ennen 

tilaisuutta, joten valmisteluun ei jäänyt paljoa aikaa. Ohjelman runkona tiimi käytti jo en-

simmäisessä työpajassa hyväksi todettua ohjelmaa. 

 

Työpaja alkoi tiimin esittelyllä sekä PowerPoint -esityksellä, josta kävi ilmi Bioliike-hankkeen 

rahoittajat, yhteistyöyritykset, tietoa mädätysjäännöksen ominaisuuksista sekä Laurean osuus 

hankkeen toteutuksessa. Työpajaan osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään ja näissä ryh-

missä he ideoivat käyttömahdollisuuksia mädätysjäännökselle. Tiimi kiersi ryhmissä virittä-

mässä keskustelua ja kun tuntui, että keskustelu alkoi hiipua, ryhmät pyydettiin kirjoittamaan 

ideansa taululle. 

 

Kun ideat olivat taululla, ryhmät esittelivät ideansa muille, jonka jälkeen kaikki saivat kolme 

ääntä annettavaksi omasta mielestä käyttökelpoisimmille ideoille. Osallistujat saivat äänet 

annettuaan siirtyä viettämään taukoa, jonka aikana tiimi laski äänet sekä kirjasi kolme paras-

ta ideaa papereille, jotka annettiin ryhmille. 

 

Palattuaan tauolta ryhmät saivat miettiä ongelmia ja ratkaisuja kolmeen parhaaksi äänestet-

tyyn ideaan. Tiimi kiersi taas ryhmissä osallistumassa ongelmanratkaisuun. Kun ryhmät olivat 

valmiita, käytiin tiimin johdolla ryhmien aikaansaannokset läpi. Ryhmät osallistuivat keskus-

teluun esittelemällä omat aikaansaannoksensa ja kommentoimalla muiden ryhmien ongelmia 

ja ratkaisuja.  

 

Työpajassa kehitetyistä uusista ideoista kolme parasta valittiin jatkopohdiskelua varten. Nä-

mä kolme ideaa olivat viherharkot ja maisemointi, kasvualusta bakteereille ja epätyypillisille 

kasveille sekä rakennusmateriaali. 
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Yksi ideoista oli mädätysjäännöksen käyttö raaka-aineena viherrakennuksessa ja maisemoin-

nissa käytettyihin viherharkkoihin. Tällä hetkellä viherharkot tehdään turpeesta, joka on kal-

liimpaa kuin mädätysjäännös eikä sisällä ravinteita. 

  

Viherharkon käytössä mädätysjätteen ongelmina nähtiin väliaikaiset hajuhaitat, tuotteistami-

sesta syntyvät kustannukset, negatiiviset ennakkoasenteet ja kuljetuskustannukset. Ratkaisu-

na negatiivisiin ennakkoasenteisiin pohdittiin, että sanan mädätysjäännös sijaan voitaisiin 

käyttää jotain muuta nimeä, joka ei synnytä niin paljon negatiivisia mielikuvia. Yksi nimi-

ideoista joita työryhmä kehitti, oli Biomaa. 

 

Tuotteen mahdollisuuksina nähtiin, että ravintorikkaana mädätysjäännös poistaisi tarpeen 

erillisille lannoitteille ja sitä voisi markkinoida ekologisena kierrätystuotteena. Sitä voisi käyt-

tää myös esimerkiksi golf-kenttien maa-aineena, täytemaana tai kaatopaikkojen maisemoin-

tiin.  

 

Toinen idea, jonka ongelmia ja ratkaisuja työpajassa pohdittiin, oli mädätysjäännöksen käyttö 

kasvualustana bakteereille tai epätyypillisille kasveille. Ongelmina tälle nähtiin mädätysjään-

nöksen korkeat raskasmetallipitoisuudet, liian tumma väri bakteerien havainnointiin sekä se, 

onko sille todellista tarvetta vai ovatko nykyiset kasvualustat niin pitkälle kehitettyjä, ettei 

tarvetta uudelle tuotteelle ole. 

 

Ratkaisuna liian tummaan väriin pohdittiin valkaisua, mutta sekin saattaa olla ongelmallista 

esim. herkkien bakteerien viljelyssä. Ravinnerikkauden ansiosta mädätysjäännöstä voisi käyt-

tää myös ”ravinneboosterina” kasvualustoissa.  

 

Kolmantena ideana työpaja pohti mädätysjäännöksen käyttöä raaka-aineena rakennusmateri-

aaleissa, esimerkiksi saven korvikkeena. Ongelmina tälle nähtiin mädätysjäännöksessä olevat 

bakteerit, rakenteen kestävyys ja se, että mädätysjäännöksen ravinteet menisivät hukkaan 

rakennusmateriaalissa. 

 

Ratkaisuna rakenteen kestävyyteen pohdittiin sopivaa sekoitussuhdetta muiden raaka-

aineiden kanssa. Tuotetta voisi myös markkinoida kierrätystuotteena, joka voisi olla imago-

hyöty markkinoinnissa. Myös hyvää lämmöneristyskykyä ajateltiin tuotteen mahdollisena etu-

na. 

 

Työpajan alkuvaiheessa ideoitiin myös muita käyttökohteita, joihin ei kuitenkaan tämän työ-

pajan aikana syvennytty tarkemmin. Näitä ideoita olivat: kasvihuonekäyttö, uusiokäyttö ener-

gialaitoksilla, biopolttoaineen raaka-aine, poltto, maantäyttöaine, eristemateriaali, kuivike 

lehmille, ravinnetikku ja pienpuhdistamon siemenaine. 
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3.4.4 Lohjan työpaja 2  

 

Viimeinen tuotteistamistyöpaja toteutettiin Laurea Lohjalla, torstaina 28.11.2013. Projekti-

tiimi päätti järjestää työpajan Lohjalla koulun tiloissa, koska Lohjalle ollaan suunnittelemassa 

biokaasulaitosta Munkkaan jäteaseman yhteyteen. 

 

Työpaja pidettiin klo 15.00–17.00. Projektitiimi saapui jo kello kahdeksi valmistelemaan työ-

pajaa ilmoittautumispisteen, luokkatilan, esityksien ja kahvitarjoilun takia. Työpaja aloitet-

tiin työpajapohjan mukaisesti ryhmän, projektin ja kävijöiden esittäytymisellä. 

 

Projektitiimi oli jakanut diaesityksen seuraavasti; Katarina hoiti tilaisuuden aloituksen sekä 

projektin ja yhteistyökumppaneiden. Tämän jälkeen Joel kertoi kuvien kera projektiryhmän 

vierailusta HS Veden vedenpuhdistamolla, ja heidän tarinansa mädätysjäännöksen tuotannos-

ta. Topi kertoi tarkemmin mädätysjäännöksen sisällöstä ja ominaisuuksista sekä biojätteen 

kulusta tänä päivänä ja miten se tulee muuttumaan vuoden 2016 lakiuudistuksen jälkeen. Lo-

puksi Niilo kertoi mädätysjäännöksen tämän hetkisistä käyttökohteista sekä niiden eduista ja 

haitoista. 

 

Opiskelijoiden alustuksen jälkeen esitysvuoro siirtyi St1 Biofuels:n Minna Laineelle. Hänen 

esityksensä kertoi St1 Biofuels:n toiminnasta osana Suomen kestävää kehitystä ja tavoitteesta 

kehittää biokaasulaitoskäsittelyyn liittyviä kokonaiskonsepteja biomateriaalien kokonaisvaltai-

sen taloudellisen ja tehokkaan hyödyntämisen sekä biolietteestä saatavaa kestävää liiketoi-

mintaa. Minna oli jakanut esityksensä kolmeen painopisteeseen; 1) kokonaisvaltainen kestä-

väkehitys, 2) kumppanuus & verkostot ja 3) arvo & hinta.  

 

Ensimmäisessä osassa keskityttiin biojalostamon toimintaan ideana siitä, että saadaan aikaan 

uusiutuvia tuotteita uusiutuvista raaka-aineista. Biojalostamossa käytetään siis kaikki mahdol-

linen hyöty kokonaisvaltaisen kestävästi. Tavoitteena ovat tehokkuus ja ravinteiden kokonais-

valtainen kiertäminen. Seuraava näkökulma koski kumppanuutta ja varsinkin verkostojen ke-

hittämistä. Jalostetaan tuotteita yhteisen hyvän parantamiseksi. Esimerkkinä Laine kertoi 

yhteistyöstä biopolttoaineen valmistajien ja kuljettajien kanssa. Viimeinen aihe oli mädätys-

jäännöksen arvo ja hinta. Mädätysjäännöksen arvo on yllättävän suuri euromäärältä sekä omi-

naisuuksiltaan. Jalostamisen osalta todettiin, että mädätysjäännöksen kuivattaminen ja kul-

jettaminen on hyvin kallista.  

 

”Jäte ei ole jätettä, vaan raaka-ainetta” – Minna Laine 
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Laineen esitys herätti paljon mielenkiintoa ja keskustelua. Lähes ideoimiseen johtanut kes-

kustelu keskeytettiin noin 15 minuutin happihyppelyllä. Tauon jälkeen kello 16.10 jatkoimme 

keskustelua ja Lohjan tiimi kirjasi ehdotuksia mädätysjäännöksen hyödyntämiseen kaupallisil-

la markkinoilla. 

 

Ehdotuksia tuli yhteensä seitsemän: räjähdysaine, kukkaviljelmät, eristepelletti, energiakas-

vien kasvatusalusta, kompostituotteen raaka-aine, vanhemman puun lannoite ja rejektiveden 

hyötykäyttö. Työpajaan osallistuneet äänestivät ehdotuksista kolme mielenkiintoisinta jatko-

käsittelyä varten. Ehdotuksista mietittiin ongelmia ja näiden ratkaisuja. 

 

4 Tulosten yhteenveto 

 

Projektitiimin työpajoissa muodostui paljon hyviä ideoita, joita osaa ehdittiin myös työstä-

mään hieman pidemmällekin. Liitteestä 5 löytyy työpajojen parhaat ideat listattuna Power-

Pointille. Useissa työpajoissa esille nousseissa ehdotuksissa ongelmaksi muodostuivat mahdol-

liset hajuhaitat. Todennäköisesti lopullinen tuote ei kuitenkaan haise yhtä vahvasti kuin työ-

pajassa kiertänyt näyte, joten näytteen kierrättäminen työpajoissa saattoi johtaa hieman 

harhaan. Positiivisena asiana mädätysjäännöksessä koettiin mahdollisuus tukea paikallisia 

tuottajia, sekä mahdollinen puhtaan, kestävän yhteiskunnan luominen. 

 

Viherharkkojen ja viherkattojen suurimpina ongelmina koettiin erilaiset valumat ja muut tek-

niset ongelmat. Mädätysjäännöksen koettiin kuitenkin tuovan turpeelle toimiva korvike tai 

jatke, jonka saatavuudesta ei tule olemaan pulaa.  

 

Taimipottien ongelmiksi nousi liian korkea ravinnepitoisuus, jonka seurauksena taimi voi kuol-

la. Tuotanto saattaa jäädä pienimuotoiseksi, sillä kovin moni yritys ei välttämättä tiedosta 

mädätysjäännöksen hyötyjä, kuten orgaanista typpeä. Mädätysjäännöksen kuitenkin katsotaan 

nopeuttavan taimen kasvua alkuvaiheessa tehokkaasti ja korvaavan nykyisen ravinteettoman 

taimipotin. Ratkaisuksi liian suureen ravinnepitoisuuteen ehdotettiin mädätysjäännöksen 

käyttämistä turpeen lisänä nykyisissä taimipoteissa. 

 

Metsiin suunnitellun lannoiterakeen ongelmiksi katsottiin logistiikka-, valmistus- ja pakkaus-

kustannukset, jotka voivat nostaa lopullisen tuotteen hintaa huomattavasti. Mahdollisen levi-

tyskaluston puute herätti myös keskustelua osanottajien keskuudessa. Huoli ekosysteemiin 

kohdistuvasta muutoksesta koettiin myös suureksi riskiksi. Mädätysjäännöksen tuomat edut 

koettiin kuitenkin merkittäviksi, sillä tällä hetkellä metsän lannoittaminen on erittäin kallista 

ja mikäli mädätysjäännös pienentää lannoituskuluja on kyseessä kansantaloudellisesti huo-

mattava tuote. 
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Maanparannusaineen tuotenimi herätti vilkasta keskustelua ryhmässä. Maanparannusainetta 

suunniteltiin vientituotteeksi Lähi-itään ja tästä heräsi myös keskustelu kulttuurillisista ja 

uskonnollisista asenteista. Kuljetuskustannukset voivat myös kohota huomattavaksi tekijäksi 

tuotteen kannalta. Mädätysjäännöksen käyttäminen maanparannusaineena katsottiin kuiten-

kin toimivan myös kehitysyhteistyön välineenä, sillä tuotetta voidaan lahjoittaa köyhiin, ke-

hittyviin maihin. 

 

Kukkaviljelmät ja kasvihuoneet nousivat työpajoissa myös suureen suosioon. Ongelmina pidet-

tiin suuria alkuinvestointikuluja, sekä ravinteiden mahdollisesta valumisesta väärään paik-

kaan. Ratkaisuina koettiin mädätysjäännöksen käyttäminen turvallisessa ympäristössä, sillä 

kukat eivät kuulu ihmisen ruokavalioon, jolloin tuotteen raskasmetalli- ja lääkejäämiä ei tar-

vitse pelätä. Tuotteen katsottiin myös vaikuttavan positiivisesti ihmisten mielikuviin mädätys-

jäännöksestä, sillä kukkaviljelmien sijoittaminen lähelle mädätysjäännöstä valmistavien yri-

tysten tiloja antaa myös yrityksistä hyvän vaikutelman. Kukkaviljelmien sekä kasvihuoneiden 

käyttöön voitaisiin myös valjastaa biokaasusta syntyvä kaukolämpö sekä biokaasulaitosten 

tuottama sähkö valaisua varten. Ei pidä myöskään vähätellä kukkien luomaa maisemointivai-

kutusta, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi käytöstä poistettujen kaatopaikkojen maisemoin-

nissa. Lisäksi nostamme Suomen omavaraisuusastetta koristekasvien osalta ja voimme merkit-

tävästi vähentää ulkomailta maahantuotujen kukkien määrää. 

 

Mädätysjäännöksen hyödyntäminen räjähdeaineteollisuudessa nosti myös mielenkiintoisen 

keskustelun työryhmän jäsenten välille. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin eettiset ongelmat, 

kuten räjähteiden vienti ulkomaille, sillä mädätysjäännökselle ei haluttu luoda lisää negatiivi-

sia mielikuvia. Myös elohopea-pitoisuus kiinnosti työryhmämme jäseniä. Mädätysjäännöksen 

jalostaminen räjähteeksi kiinnosti osaa paikalla olijoista, sillä mikäli kyseessä on monimutkai-

nen ja työläs prosessi, ei räjähdeaineeksi tuottaminen ole välttämättä kannattavaa. Tutkim-

me jo työpajan aikana elohopean määrää mädätysjäännöksessä ja lisäksi tuotiin ilmi, että 

räjähteissä käytetään elohopeasulfaattia. Käyttökohteiksi ehdotettiin metsän entisöintiin käy-

tettävää, mädätysjäännöksestä jalostettua räjähdettä. Mädätysjäännöstä olisi myös runsaasti 

tarjolla, joten kotimainen räjähdeaineteollisuus voisi hyvinkin olla kiinnostunut mädätysjään-

nöksen mahdollisesta hyödyntämisestä. 

 

Minna Laineen esittelemä rejektivesi kiinnosti paikallaolijoita todella paljon. Ongelmiksi to-

dettiin veden hankala säilytys ja annostaminen esimerkiksi pelloilla. Osallistujia kiinnosti 

myös onko tuotetta mahdollista käyttää ympärivuotisesti. Tuote kuitenkin soveltuu erinomai-

sesti kasvihuoneisiin ja käytettäväksi teollisuudessa ympärivuotisesti. Lisäksi tuote korvaisi 

maataloudessa kalliiksi käyneet keinolannoitteet. Tuote tukee myös alueellisten toimijoiden 

energia- sekä fosforiomavaraisuutta. 
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IDEA ONGELMA / MIINUS RATKAISU / PLUSSA 

Katemateriaali 

(”taimitassu” 

metsäpuiden 

taimille yms.) 

 Kallis? (Valmistuspro-

sessi – ”muovimainen” 

pinta – mansikalle 

 Onko markkinoita? 

 Lääkejäämät syötäville 

taimille 

 Markkinointi 

 Lisäarvoa ravinteiden 

muodossa 

 Mansikan viljelijät sekä 

muut jotka käyttävät 

muovikatetta 

 Viherrakentajat 

 Vain pensaille ja puille 

sekä koristekasveille 

 Kokeilu projektit 

 Ravinteiden kohdenta-

minen ja seuranta – 

saadaan tietoa 

Eristelevy (ääni/ 

lämpö) teiden 

meluaidat 

 Hauraus 

 Eristävyys 

 Akustisuus 

 Sään kestävyys 

 Mahd. terveyshaitat – 

hiukkaset 

 Ulkonäkö 

 Haisee kastuessa – tuo 

esiin kosteusvauriot 

 Sidosaine/ lämpöä va-

rastoiva lisäaine 

 Erillinen pinnoite, sisä-

materiaali 

 Kasviväreillä värjäys 

 Levyä puristettaessa 

saadaan muovattua 

akustiseen muotoon 

Pengerrysharkko 

 Kuljetus 

 Hulevesi 

 Muodonmuutos – ajan ja 

sään mukaan 

 Ravinteet menevät vää-

rään paikkaan 

 Hyväksytään turvehark-

kojen tapaan tapahtuva 

muutos 

 Päällystetään säänkes-

tävällä materiaalilla – 

sidosaine 

 Tienvarsikasviston (pus-

kat, pensaat) saavat 

liukenevat ravinteet 

 Valmis istutusalusta 

 Koekäyttö/ käyttöko-
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kemukset 

Viherharkko ja 

viherkatto 

 Valuma (ongelmat pie-

niä) 

 Tekniset ongelmat 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

 Turpeen korvike 

 Voidaan yhdistää tur-

peeseen 

 Clean tech ja local pro-

duction 

Taimen potti 

 Liika ravinnepitoisuus – 

voi olla tuhoisa 

 Pienimuotoisempaa 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

 Osana turvetta 

 Clean tech ja local pro-

duction 

 Nopeuttaisi taimen al-

kuvaiheen kasvua 

 Korvaa ravinteettoman 

taimipotin 

Lannoiterae 

(metsiin) 

 Liika ravinnepitoisuus – 

voi olla tuhoisa 

 Pienimuotoisempaa 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

 Liika ravinnepitoisuus – 

voi olla tuhoisa 

 Pienimuotoisempaa 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

Maanparannusai-

ne Lähi-itään 

 Liika ravinnepitoisuus – 

voi olla tuhoisa 

 Pienimuotoisempaa 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

 Liika ravinnepitoisuus – 

voi olla tuhoisa 

 Pienimuotoisempaa 

 Valmistuskustannukset 

 Hajuongelmat 

 

Taulukko 2: Tuotteistamistyöpajojen parhaat ideat 

 

5 Kehittämisehdotukset ja jatkotoimenpiteet 

 

Projektitiimin isoimmaksi ongelmaksi muodostui työpajojen osallistujien hankkiminen. Mark-

kinointisuunnitelmaa laadittaessa pääosassa oli kontaktoitavien määrä, vaikka oleellisempaa 

olisi ollut se miten osallistujia kutsutaan tilaisuuksiin. Projektitiimi havaitsi aiheen olevan sen 
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verran hankala ja monille myös kovin vieras, että sähköposti oli markkinointikanavana teho-

ton. Parhaat tulokset tiimi saavutti kutsumalla vieraita paikalle puhelimitse.  

 

Projektin aikana kävi ilmi, että toimintatavat eri biokaasulaitosten välillä vaihtelevat paikoin 

suurestikin. Esimerkiksi HS-vedellä tilanne on se, että mädätysjäännöksestä tuotettu multa on 

niin suosittua, ettei sitä riitä kaikille, kun taas Kymenlaaksossa tilanne on toinen, kysyntä ei 

ole yhtä suurta kuin HS-vedellä. Jatkotoimenpiteinä voisi ajatella, että projektitiimi perehtyi-

si tarkemmin eri biokaasulaitosten toimintamalleihin, jolloin mahdollisesti päästäisiin parem-

min kiinni siitä mikä on kannattavaa ja mikä ei.  

 

Työpajoissa muodostuneita ideoita oli paljon ja monia näistä kehitettiin vielä hieman pidem-

mällekin. Työpajojen parhaita ideoita oli yhteensä kolmetoista, joka on melko runsas määrä, 

jos näitä haluttaisiin lähteä tutkimaan tarkemmin. Ideoita olisi hyvä karsia 2-3 potentiaali-

simpaan ideaan ja jatkaa tutkimusta niiden saralta. Luonnollisesti jatkotutkimuksiin kuuluisi 

selvitys siitä, onko ideaa ylipäänsä mahdollista toteuttaa, mutta pohdintaan tulisi ottaa myös 

mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsintä. Seuraavaan taulukkoon lisättiin keskiviikkona 

18.12.2013 pidettävässä tulosten esittelyssä jatkotoimenpiteet kevättä 2014 varten.  

 

Kevään 2014 tavoitteet (Syksyn 2013 jatkotoimenpi-

teet) 

    

Tehtävä Lisätiedot Aika-

taulu  

Johtoryhmän kokous. Tiimi saapuu paikalle esittele-

mään syksyn 2013 tuloksia ja tarkentamaan kevään 

2014 tavoitteet.  

Esityksen kesto max 15min   28.1. 

2014 

Valitaan 2-3 ideaa joita tutkitaan tarkemmin, esim. 

viherharkko, katemateriaali (taimitassu) ja lannoite-

rae.  

Asiantuntijahaastattelut 

hyödyllisiä 

  

Tuotteistamisprosessi Tarkka kuvaus siitä mitä 

se vaatii, esim. kustannuk-

set 

  

Markkinapotentiaali Korvaako tuote jo jonkun 

olemassa olevan vai onko 

täysin uusi?  

  

Yhteistyökumppanit Esim. Kekkilä, TAPIO   
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Taulukko 3: Kevään 2014 tavoitteet 

 

6 Arviointi 

 

Projektitiimin tavoitteena oli järjestää neljä tuotteistamistyöpajaa, joissa kehitetään uusia 

käyttötapoja biokaasulaitosten sivutuotteena muodostuvalle mädätysjäännökselle. Markki-

nointiongelmista huolimatta projektitiimi onnistui saamaan työpajoihinsa positiivisen paljon 

osallistujia. Suurimmalle osalle osallistujista mädätysjäännös oli vielä suhteellisen vieras käsi-

te ja osassa työpajoista taustatietoja olisi kaivattu vieläkin syvemmässä määrässä, kuten esi-

merkiksi erilaisten asiantuntija puheenvuorojen muodossa. Pääasiassa taustatiedot olivat kui-

tenkin varsin riittävät ja osallistujat pääsivät nopeasti ideoinnissa vauhtiin. Osallistujat olivat 

innokkaita keksimään uusia käyttötapoja mädätysjäännökselle ja useat osallistujat osoittivat 

kiinnostusta kuulla vielä myöhemmin kuinka hanke etenee. Työpajojen tunnelmat olivat posi-

tiivisia ja projektitiimi sai myös kiitosta työpajojen rakenteesta.  

 

Usein projektitiimit ovat kooltaan noin 5-6 henkeä, mutta tässä tapauksessa tiimissä oli jäse-

niä kymmenen, puolet Hyvinkäällä ja toinen puoli Lohjalla. Projektin alussa sovittiin, että 

joka viikon maanantaina klo 9.30–10.00 välisenä aikana pidetään yhteinen videoneuvottelupa-

laveri. Valitettavasti nämä palaverit eivät aina sujuneet ihan mutkitta. Linjoissa ilmeni aika 

ajoin ongelmia niin, että oli vaikea kuulla mitä toisessa päässä puhutaan ja välillä äänet kato-

si niin, että palaveria jouduttiin jatkamaan matkapuhelimen kaiuttimen välityksellä. Projekti-

tiimi havaitsi, että käytänteet koulujen välillä poikkesivat paikoin toisistaan, jolloin opiskeli-

joilla oli hyvä paikka näyttää kykynsä tilanteeseen mukautumisesta ja kompromisseista. Pie-

nistä käytännönongelmista huolimatta projektitiimi onnistui järjestämään tuottoista työpajat 

ja laatimaan kattavan loppuraportin aikaansaannoksistaan. Näiden lisäksi opiskelijoiden tie-

tämys muun muassa biokaasulaitosten toiminnasta, työpajojen pitämisestä, markkinoinnista, 

ideoinnista ja tuotteistamisesta on karttunut valtavasti, joten kaiken kaikkiaan projekti on 

ollut etenkin opiskelijoiden kannalta suuri menestys.       
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 Liite 1 

Liite 1 Tuotteistamistyöpajojen markkinointisuunnitelma 
 
 
 

Työpajojen markkinointisuunnitelma      

        

Kenelle Kuka 
hoitaa 

Miten 
hoidettu 

Kuit-
taus 

    

Uusimaahanke tapahtuma Anida Flaijerin 
jako 

OK  Sähköposti 
runko: 

Lohja 

Uusimaahanke sivusto Sonja mainos 
sivuille 

OK  Flaijeri muu-
tokset: 

Hy-
vinkää 

Luomuviljelijät hä-
me/uusimaa 

hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Puutarhayrittäjät, n. 60 hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Kaupunkien ympäristötoi-
met 

Lohja Sähköposti OK     

Metsänhoitoyhdistykset Lohja Sähköposti OK     

Metsäkeskus häme-
uusimaa/kustens  

Lohja Sähköposti OK     

taimitarhat Lohja Sähköposti OK     

Biokaasulaitokset hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Projektin ohjausryhmä hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Bioliikkeen hanke sivu Patrick Mainos 
sivuille 

OK     

Hyria / maaseutuopisto hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Keuda / saaren opisto hyvin-
kää 

Sähköposti Ok     

Hamk /mustiala ja lepa ja 
evo 

Lohja Sähköposti OK     

Tampereen metsäinsinöörit Lohja Sähköposti OK     

Leader ryhmät hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Jätelaitokset hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Kuntien ympäristölauta-
kunnat  

Lohja Sähköposti OK     

Kuntien maaseutuasiamies Lohja Sähköposti OK     

Vedenpuhdistamot Lohja Sähköposti OK     

Hyvinkään ja Riihimäen 
Vihreät 

hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Motiva hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Ympäristöministeriö hyvin-
kää 

Sähköposti OK     

Hyvinkään yritysvoimala hyvin-
kää 

Sähköposti OK     
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 Liite 2 

Liite 2 Tuotteistamistyöpajojen esite 
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 Liite 4 

Liite 4 HS-veden vierailun ja työpajojen kuvat 
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 Liite 5 

Liite 5 Tuotteistamistyöpajojen parhaat ideat 
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 Liite 6 

Liite 6 Lehdistötiedote 

 

8.12.13 Hyvinkää 

 

Mädännysjäännöksen käyttö laajentuu 

Vuonna 2016 kaatopaikkalakiin on tulossa muutos joka kieltää biojätteiden viemisen kaato-

paikoille, tämän takia EAKR on lähtenyt rahoittamaan hanketta, jonka tarkoitus on saada ra-

vintoaineet kiertoon. Hankkeeseen osallistui Hämeen, Lohjan ja Laurean ammattikorkeakou-

lut kehittämään mädätysjäännökselle uusia käyttömahdollisuuksia, niin että se olisi kannatta-

vaa laitoksille. Yhteisyrityksinä toimivat myös Envor Biotech Oy, Hämeenlinnan Seudun Vesi 

Oy, Kemira Oy, Kiertokapula Oy sekä St1 Biofuels Oy. 

Mädätysjäännös on biokaasulaitosten ravinnerikas sivutuote, jota hyödynnetään tällä hetkellä 

lannoitteena, täytemaana, pelleteissä ja energiateollisuudessa. Biokaasulaitoksen sivutuot-

teelle ideoitiin uusia käyttömahdollisuuksia. Nämä uudet käyttömahdollisuudet mahdollistai-

sivat mädätysjäännöksen uudelleenkäytön ja hyödyntämistä muun muassa lannoiterakeessa, 

biohiilissä, eristelevyissä, viherharkoissa ja pengerrysharkoissa.  

Uusien ideoiden kehittämisessä oli osallistunut yhteistyössä mädännysjäännöksestä kiinnostu-

via henkilöitä, kuten opiskelijoita, asiantuntijoita ja alan toimijoita. Hankkeeseen haluttiin 

mahdollisesti saada kysyntää myös ulkomailta.  
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