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Elina SaarinEn

Jyväskylän Keljonlahteen rakennetaan par-
aikaa biovoimalaitosta, joka otetaan käyt-
töön ensi keväänä. Voimalaitoksessa syntyy 

turve- ja puutuhkaa arviolta noin 30 000 ton-
nia vuodessa. Jotta tuhkaa ei tarvitsisi toimittaa 
kaatopaikalle, sille etsitään uusia hyödyntämis-
mahdollisuuksia.

”Yhdessä Jyväskylän Rauhalahden voima-
laitoksen kanssa tuhkia syntyy noin 40 000 
tonnia. Jos joudumme sijoittamaan tämän 
määrän kaatopaikalle, kustannukset nousevat 
pahimman skenaarion mukaan jopa miljoo-
niin euroihin vuodessa. Toivomme, että tuh-
kille löytyy järkevää hyötykäyttöä”, Jyväskylän 
Energian Risto Ryymin toteaa.

VTT on ryhtynyt etsimään biovoimalaitos-
ten tuhkille hyötykäyttökohteita yhteistyössä 
alueellisten kumppaneiden kanssa. Jyväskylän 
Energia on pohtinut tuhkien hyötykäyttöä jo 
pitkään, joten VTT:n hanke tuli kuin tilauk-
sesta. Sinnikkään työn tuloksena hankkeeseen 
saatiin sopiva osallistujatiimi ja rahoituskin 
kuntoon.

”Hyvää kannatti odottaa. Meillä on tässä 
hyvä konsortio”, Ryymin kiittää.

Hankkeen rahoitus on 360 000 euroa, joka 
Biovoimalan tuhkat

koostuu Länsi-Suomen lääninhallituksen 
myöntämästä EAKR-rahoituksesta, OPM:n 
hallinnonalan kansallisesta vastinrahoituk-
sesta sekä yhteistyökumppaneiden osuuksis-
ta. Mukana ovat Jyväskylän Energia Oy, Vapo 
Oy, HB-Betoniteollisuus Oy, Andament Oy, 
FA Forest Oy, Ultranat Oy ja VTT. Yhteistyös-
sä ovat myös Keski-Suomen ympäristökeskus 
ja Keski-Suomen tiepiiri. Kaksivuotinen han-
ke päättyy vuonna 2011.

KaiKKi Kivet                        
Käännetään

Tuhkien hyötykäyttöä selvittäviä hankkeita 
on käynnissä ympäri Suomea, mutta Keski-
Suomen hankkeessa tutkittavien hyöty-
käyttövaihtoehtojen skaala on harvinaisen 
laaja: maarakentaminen, betonin valmistus 
ja lannoitekäyttö. Myös muita hyötykäyt-

tömahdollisuuksia kuten käyttöä asfaltin 
täytejauheena tai sementin raaka-aineena 
selvitetään.

”On hyvä, että olemme saaneet mukaan 
hankkeeseen yritykset kaikista pääkäyttö-
kohteista. Paikallisille yrityskumppaneille 
ei ole tarvinnut perustella, miksi tällainen 
hanke oli tarpeen”, kertoo projektipäällikkö 
Kirsi Korpijärvi, joka työskentelee VTT:n 
bioenergian osaamiskeskuksessa Jyväsky-
lässä.

Tuloksia voidaan hyödyntää myös muu-
alla Suomessa.

”Puu-turvetuhkia syntyy vuosittain noin 
500 000 tonnia. Näistä hyödynnetään tällä 
hetkellä ehkä noin puolet”, Korpijärvi arvioi.

Voimalaitostuhkien hyötykäytön tehos-
tamista edellyttää jätelainsäädäntö. Tuh-
kat pitäisi ensisijaisesti hyödyntää, jos se 
on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. 

Fa Forest Oy

hyötykäyttöön lähiseudulla
Keski-Suomessa käynnistyi äskettäin ainutlaatuinen 
hanke, jossa etsitään biovoimalan seostuhkille moni-
puolisia hyötykäyttömahdollisuuksia lähiseudulta. 
tuhkien hyötykäyttö säästäisi voimalaitokselle 
miljoonia euroja joka vuosi.

Fa Forest Oy:n viitasaaren tuhkan 
rakeistuslaitos käynnistyi alkuvuodesta. 
Syksyn aikana se lisää kapasiteettiaan.
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Biovoimalan tuhkat

Hyötykäytöllä on myös konkreettista etua: uu-
siotuotteiden ominaisuudet saattavat olla jopa 
muita parempia. Rahaa ja luonnonmateriaaleja 
säästyy.

Tuhkien koostumus ja laatu asettavat haas-
teita hyötykäytölle. Tuhkien ominaisuuksiin 

vaikuttavat etenkin polttoaineet ja niiden seos-
suhteet. Seostuhkista, kuten turve-puutuhkista 
on vaikea saada tasalaatuista. Kivihiilituhkat 
ovat tasalaatuisempia ja niille on olemassa pa-
remmin hyötykäyttöä.

Haitta-aineiden korkeat pitoisuudet saatta-
vat joskus estää turve-puutuhkien hyötykäy-
tön. Esimerkiksi turvetuhkissa voi olla liikaa 
arseenia ja puutuhkissa kadmiumia. Myös 
haitta-aineiden liukoisuus on tärkeä tekijä 
etenkin mietittäessä tuhkien käyttöä maanra-
kentamisessa tai niiden loppusijoitusta. Lisäk-
si turve-puutuhkien ravinnepitoisuudet ovat 
usein niin alhaisia, ettei niitä kannata käyttää 
metsälannoitteena.

”Erotus- ja jalostustekniikoita käyttäen py-
rimme poistamaan haitta-aineita kuten raskas-

Tämä saattaa vaikuttaa tuhkiin jonkin verran. 
Keljonlahdessa turve on pääpolttoaine, mutta 
puun osuutta on mahdollista kasvattaa jopa 70 
prosenttiin”, Risto Ryymin kertoo.

MetSälannOitteeKSi         
raKeiStaMalla

Tuhkaa metsälannoitteeksi kierrättävä FA Fo-
rest Oy on hankkeessa mukana.

”Huolehdimme nyt parinkymmenen voi-
malaitoksen tuhkista Suomessa. Olemme ana-
lysoineet paljon erilaisten tuhkien ravinne- ja 
haitta-ainepitoisuuksia ja voimme käyttää ko-
kemustamme ja tietoamme tässä hankkeessa. 
Hankkeesta voi tulla meille myös uusia ideoita, 
joiden avulla voimme kehittää omaa toimin-
taamme”, kertoo FA Forestin kehityspäällikkö 
Mikko Räisänen.

Yhtiön rakeistuslaitoksen koetoiminta käyn-
nistyi Viitasaarella alkuvuodesta. Syyskuun lo-
pussa laitos sai ympäristöluvan maksimissaan 
50 000 tonnin toiminnalle. Tuotantolaitos pa-
rantaa tuhkan ominaisuuksia rakeistamalla sen 
oikeaan karkeuteen ja tarvittaessa lisäämällä 
hivenravinteita.

”Turpeen osuus Keljonlahden voimalassa 
vaihtelee, ja voi olla kausia, jolloin puun osuus 
on suurempi. Silloin tuhka on ravinnepitoisuu-
deltaan riittävän rikasta, jotta se kiinnostaisi lan-
noitekäytön kannalta”, Räisänen sanoo. Hän us-
koo, että tuhkille on kysyntää metsälannoitteina.

”Olemme arvioineet, että Viitasaaren länsi- ja 
pohjoispuolella on noin kaksi miljoonaa hehtaa- 
ria sellaista pinta-alaa, lähinnä ojitettuja, puus-
toisia soita, jotka tarvitsevat lannoittamista.”

elina Saarinen

Fa Forest Oy
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Jalostus avuksi

hyötykäyttöön lähiseudulla

vtt:n bioenergian osaamiskeskuksessa 
Jyväskylässä työskentelevä Kirsi Korpijärvi 
johtaa tuhkien hyötykäyttöä selvittävää 
projektia.

 Fa Forest Oy:n tuotantolaitos parantaa 
tuhkan ominaisuuksia esimerkiksi rakeis-
tamalla sen oikeaan karkeuteen. Kuvassa 
valmiita tuhkarakeita.

metalleja hyödynnettävistä tuhkajakeista. Sel-
vitämme, voisiko yksinkertaisilla menetelmillä 
edistää tuhkien hyötykäyttöä tai kehittää jopa 
uusia tuotteita”, Korpijärvi sanoo.

VTT käyttää tuhkien ominaisuuksia, laatua 
ja vaihteluväliä kartoittaessaan testilaborato-
riona Jyväskylän Rauhalahden voimalaitosta 
ja sen tuhkia.

”Molemmissa voimalaitoksissa ajetaan sa-
moja polttoaineita, tosin niiden suhteet saat-
tavat vaihdella. Rauhalahdessa on leijupeti-
kattila, Keljonlahteen tulee kiertopetikattila. 

Jyväskylän Keljonlahteen ensi keväänä 
valmistuva voimalaitos tulee tuottamaan 
seostuhkia noin 30 000 tonnia vuosittain. 
näiden sijoittaminen kaatopaikalle 
maksaisi miljoonia euroja.

l Tuhkien jalostus voisi edistää niiden 
hyötykäyttöä. Tuhkia luokittelemalla pa-
rannettaisiin niiden maarakennuskäytön 
teknistä soveltuvuutta, ympäristökelpoi-
suutta sekä taloudellista kannattavuutta.

Näin toteaa syyskuussa julkaistu VTT:n 
tutkimusraportti Energiantuotannon tuh-
kien jalostaminen maarakennuskäyt-
töön. Tutkijat selvittivät esimerkkivoi-
malaitoksilta kerättyjen tuhkanäytteiden 
avulla tuhkien ympäristökelpoisuutta ja 
teknistä soveltuvuutta maarakennuskäyt-
töön sekä mahdollisuuksia niiden omi-
naisuuksien parantamiseen jalostamalla. 
Projektissa tarkasteltiin myös tuhkien ja-
lostamisen ekotehokkuutta ja tuotteista-
mismahdollisuuksia.

Raporttiin voi tutustua netissä: http://
www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/
T2499.pdf


