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Materiaalien käsittely ja tuotteet
BioSairila oy biokaasulaitos 



Ajatusta aiheeseen
• Lannoitehinnat (Cemagro 12.9.202)

• Typpi 5,26 €/kg 
• Fosfori 5,94 €/kg

• Suomessa muodostuu noin 2 Mt 
yhdyskuntien ja teollisuuden orgaanisia
lietteitä, jätteitä ja sivuvirtoja. 

• JV-liete N: 11 kg/t, 2,6 kg/t, K 2 kg/t.
• Biojäte: N 6,2 kg/t, P: 1,0 kg/t, K 2,8 kg/t
• Mikkelissä 100% jätevesilietteestä ja 

50% biojätteestä kierrätysravinteiden
valmistukseen.



BioSairila oy
• 2021 toimintansa aloittanut biokaasulaitos
• Jatkuvatoiminen kuivamädätyslaitos
• Pääsyötteet: Erilliskerätty biojäte ja 

jätevesiliete
• Pääsyötteille varattu omat käsittelylinjat
• Lopputuotteet:
1. biometaania liikenteen ja teollisuuden 

käyttöön
2. Biojätteen mädätteestä luomukelpoista 

rejektinestettä 
3. JV-liete+ biojätteen mädätteen

kuivajakeet maanparannuskäyttöön



Haasteita jätteiden käsittelyssä
• Heterogeenisiä
• Sisältävät ei kuuluvia 

komponentteja         Vaativat 
paljon esikäsittelyä ennen 
mädätystä

• Vaativat hygienisoinnin
Perus biojätettä



Biojätteestä syntyvät mädättet
• Hygienisoitu ja separoitu rejetkineste luomukelpoinen jae. Kelpaa

peltokäytössä lannoitteeksi. 
• Kuivajae sisältää prosessista poistuvaa ei-orgaanista ainesta. Vaatii

jatkojalostusta ennen lannoite- tai maanparannuskäyttöä.  
• Panostukset mädätteiden jalostukseen eivät näyt positiivisena

kassavirtana



Mädätteiden jatkokäyttö
• Jätevesilietteen 

Lainsäädännöllinen lähtökohta:
A. Mädätyksen jälkeen erotettua nestejaetta ei voi käyttää 

lannoitteena, jos jv-lietteen osuus mädätteestä on yli 
10%. 

B. Ryhmän 3A5 tuotteita saa käyttää vain viljalle, 
sokerijuurikkaalle, öljykasveille tai muille kasveille, joita 
ei käytetä ravinnoksi tuoreena tai syömällä maanalainen 
osa tai eläinten rehuksi.

C. Nurmelle vain suojaviljan kanssa nurmen perustuksen 
yhteydessä

D. Varoaika viisi (5) vuotta

• Käytännön rajoitteet
A. Viljan ostajat eivät osta viljaa, joka on 

tuotettu jv-pohjaisella lannoitteella / 
maanparannusaineella.

B. Asiakkaiden pelot haitta-aineista, 
raskasmetalleista, lääkkeistä ja 
huumeista

C. Mädätettä hankala kuljettaa ja vaatii
säiliökapasiteettiä

D. Kuljetuskustannukset kalliit suhteessa
ravinteisiin: BioSairilan jv-mädätteessä
typpeä 9,5 kg/tonni, Fosfori 0,63 kg/t. TS 
14%.  

E. Maantiede. Lähialueilla ei ole soveltuvia
peltohehtaareja.



Onko tähän varaa
• Maatalous painii kustannusten nousun 

kanssa
• Samaan aikaan käyttökelpoista massasta 

tehdään multaa tai se poltetaan ja 
hukataan kallis typpi ja fosfori tuhkan 
mukana massaksi jota ei voida käyttää 
sen ominaisuuksien takia.

• Onko tähän oikeasti varaa?



Kiitos
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