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BioA yhdistää tuhkan mädätteeseen
Metsäteollisuuden bio- ja kuitulietteestä syntyy biovoimaloiden tuhkan kanssa 

lannoiteraetta BioA-jalostamokonseptilla.

n TEKSTI: ELINA SAARINEN,  KUVAT: MIKKO PITKÄAHO

S
uomalaisten paperi- ja sellutehtaiden bio- ja kuitu-
lietteen sisältämät orgaaniset ravinteet korvaavat kemi-
alliset keinolannoitteet Suomen 2,3 miljoonan pelto-
hehtaarin lannoituksessa.

Näin uskoo Kotkan-Haminan seudun kehittämis-
yhtiö Cursor Oy:n projektipäällikkö Jari Järvinen.

Hän on kehittänyt BioA:ksi rekisteröidyn biojalostamokonseptin. 
Järvisen mukaan konseptilla kierrätyslannoitteesta tulee niin hyvää, 
että viljelijät ovat valmiita maksamaan syntyvästä lannoiterakeesta, 
eikä biojalostamo tarvitse lainkaan porttimaksuja kannattaakseen.

Salaisuus on yhdistää mädätteeseen biovoimaloiden tuhkaa ja 
mädättämön jätevesistä stripattua typpeä.

”Perinteisesti biokaasulaitokset ovat rahoittaneet toimintansa 
porttimaksuilla ja jakaneet mädätteen ilmaiseksi. Tässä konseptissa 
mädätteestä ja tuhkasta tehdään lannoiterae, josta saadaan kunnon 
hinta. Sen kuiva-ainepitoisuus on korkea, joten tuote on helppo 
sijoittaa peltoon, varastoida ja kuljettaa”, Järvinen tiivistää.

Neuvottelut ovat parhaillaan käynnissä referenssilaitoksen perus-
tamisesta jonkin paperi- tai sellutehtaan yhteyteen.

Konsepti nimittäin hyödyntää useita metsäteollisuuden teh-

taaseen liittyviä sivuvirtoja. Biojalostamon syöte on paitsi tehtaan 
bio- ja/tai kuitulietettä, myös tuhkaa, jota syntyy, kun kyseiselle 
tehtaalle tuotetaan energiaa biovoimalassa. Tuhka- ja lietevirrat siis 
yhdistetään.

”Jätevesimäärä voi olla jopa 1 400 tankkiautollista vuorokaudessa. 
Strippaamme jätevedestä typen talteen ja sijoitamme sen lannoite-
rakeeseen. Jäteveteen jää ravinteita ja se on lämmintä,  joten se tarjoaa 
erinomaisen kasvualustan levälle”, Järvinen lisää.

Cursor onkin kehittänyt myös levienkasvatusta yhdessä Turun 
yliopiston kanssa.

Metsäteollisuuden tehtaiden biojätevirrat ovat konseptin kannal-
ta ihanteellisia: ne ovat tasalaatuisia, niitä syntyy yhdessä paikassa 
paljon ja niiden ominaisuudet ovat helposti todennettavissa. Bio-
massavirran syntypaikan lähellä syntyy myös biotuhkaa lannoite-
valmistuksen kannalta juuri sopivassa suhteessa.

Raskasmetallit pois
Konseptin vaikein askel on ollut erotella biovoimalaitoksen tuhkas-
ta pois haitalliset raskasmetallit menettämättä tuhkien sisältämiä 

hyviä ravinteita, fosforia ja kaliumia. Tätä työtä Cursor on tehnyt 
nyt nelisen vuotta.

Tuhkanerotuskokeita varten projektitiimi rakensi Kotkan Kone-
paja Oy:n halliin 10 metriä korkean laitteiston, jota Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulun tutkimusryhmä on ajanut Cursorin ohjeis-
tuksen mukaan.

”Biovoimaloiden tuhkat ovat erilaisia riippuen vuodenajasta ja 
polttolaitoksesta. Siksi tuhkien käsittelytavatkin poikkeavat täysin 
toisistaan. Kun olemme opetelleet poistamaan raskasmetallit jostain 
tuhkasta, sama menetelmä ei välttämättä toimi ollenkaan toisessa 
tuhkassa”, Järvinen kertoo.

”Se on ollut haaste, jonka kanssa olemme vääntäneet kaksi vuotta. 
Nyt olemme päässeet siihen pisteeseen, että ymmärrämme tuhkan 
anatomiaa.”

Tutkimusryhmä on kehittänyt 40 erilaista tapaa poistaa raskas-
metalleja. Parametrit viritetään aina tuhkan koostumuksen mukaan.

Prosessissa on kaksi menetelmää peräkkäin. Ensin tuhkapartik-
kelit törmäytetään toisiaan vasten, jolloin raskasmetallipartikkelit 

irtoavat. Törmäysnopeus riippuu tuhkan ominaisuuksista.
Tämä jälkeen tuhka luokitellaan vastavirtasykloneita käyttäen 

kahteen lajiin niin, että toisessa jakeessa ovat raskasmetallit, toisessa 
ravinnepitoiset hiukkaset.

”Aluksi kävi niin, että samalla kun pääsimme eroon raskasmetal-
leista, myös kaliumin ja fosforin määrä pieneni. Nyt olemme löytä-
neet tähän ratkaisun, eikä ravinteista häviä enää montaakymmentä 
prosenttia, vaikka saamme heti ensimmäisellä ajolla jopa puolet 
raskasmetalleista pois”, Järvinen selittää.

Biovoimalan tuhka muodostaa lannoiterakeeseen kuoren, joka 
parantaa tuotteen käytettävyyttä ja ravinnearvoja.

Patentti haussa
Biojalostamokonseptissa paperi- tai sellutehtaan lietteistä voi en-
simmäisessä vaiheessa jalostaa vaikkapa etanolia liikennekäyttöön. 
Loppumassa menee biokaasulaitokseen mädätettäväksi. Mädäte 
kuivataan mekaanisesti niin, että kuiva-ainepitoisuus on 40–50 
prosenttia.

Järvinen ei halua puhua konseptista tämän yksityiskohtaisem-
min, koska sen patentointi on vielä kesken. BioA-konseptille on jo 
Suomi-patentti.  EU-patentti on haussa.

Tänä vuonna Cursor on pilotoinut prosessia ja testannut ketjua 
aina biokaasutuksesta lannoitekokeisiin saakka.

Cursor käynnisti alkuvuodesta EAKR-rahoitteisen, Uudenmaan 
liiton tukeman jatkohankkeen, jonka tavoitteena on tuotteistaa 
BioA-konsepti.

Hankkeen rahoitus on 800 000 euroa ja se kestää vuoden 2016 
loppuun.

Hankkeessa ovat mukana myös UPM Oyj, Biovakka Suomi Oy 
ja Kotkan Energia Oy.

”Heinäkuun aikana onnistuimme tekemään lannoiterakeita, 
joissa on samat ravinnearvot kuin kemiallisissa pussilannoitteis-
sa”,  Järvinen kertoo läpimurrosta. Lannoiterakeita on jo toimitettu 
koeviljelyyn.

Järvisen mukaan BioA-konseptin biojalostamo sopisi vaikka Suo-
men jokaisen paperi- ja sellutehtaan yhteyteen. Näin metsäteollisuu-
den orgaanisten sivuvirtojen sisältämät ravinteet saataisiin kiertoon 
ja takaisin pelloille kiertotalousajatuksen ja Suomen ravinnekierron 
mallimaa -tavoitteiden mukaisesti.

”Viljelijät ovat orgaanisista lannoitteista kiinnostuneita. Paljon 
puhutaan fosforin vähenemisestä, mutta lisäksi täytyy saada kiertoon 
typpi, joka on kallein ja kasvin kannalta tärkeä ainesosa”, Järvinen 
huomauttaa.

Hän kritisoi suurinta osaa ravinnekierrätyksen hankkeista ja 
projekteista ”viherpiiperrykseksi”, joka ei koskaan johda kaupal-
listettaviin jatkotoimiin. Myös Suomen cleantech-sektori on Jär-
visen mukaan auttamatta jo jäljessä esimerkiksi Kiinan omista bio-
jalostamokokeiluista, jotka yhdistävät biokaasutusta, levänkasvatusta 
ja harmaavesien kierrätystä.

Järvisen mukaan suomalaishankkeita vaivaa se, että jokainen puu-
hastelee pienessä mittakaavassa itsekseen. Ei osata yhdistää voimia 
tai ottaa oppia siitä, mitä toiset ovat jo saaneet aikaiseksi.

Cursor haluaa kehitystyönsä auttavan Kotkan-Haminan seudun 
yrityksiä rakentamaan uutta liiketoimintaa ja synnyttämään uusia 
työpaikkoja.

”Neuvottelemme juuri toimijoiden kanssa. Haluamme löytää vah-
vat partnerit, jotka lähtisivät viemään meidän patentoimaamme 
konseptia eteenpäin”, Järvinen summaa. n

t q Cursorin vetämä tutkijaryhmä on kehittänyt tuhkanerottelu-
menetelmiä Kotkan Konepaja Oy:n halliin rakentamallaan koe-
laitteistolla. Nyt Cursor etsii biojalostamokonseptilleen täyden 
mittakaavan referenssilaitoksen rakentajakumppaneita.


