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Mikä ovat lähtökohdat tuhkan hyödyntämiselle?
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Energiantuotanto:

• Voimalaitos maksaa jäteveroa tuhkatonnista: Arvo voimalaitoksella -100 €/tn

(sisältää kuljetuksen) tai järjestää tuhkan hyödyntämisen pienimmillä

kustannuksilla. (Halvin kustannus -30 €/tn, kallein -140 €/tn 10 

voimalaitoksen kyselyssä)

Metsälannoitus:

• Metsänomistaja vertaa metsätuhkalannoitusta kemiallisiin lannoitteeseen

(metsänkasvu + kustannukset)

Tuhkaliiketoiminta:

• Metsän tuhkalannoitukseen tarvitaan alueella (100 - 150 km säteellä) noin

1000 hehtaaria lannoitustilauksia vuodessa. 



Tuhkan jalostamisen tekniikat ja liiketoiminta



Voimalaitosrakeistamo
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• Kiinteä rakeistusjärjestelmä voimalaitoksen yhteydessä (rumpu- tai 

lautasrakeistus, lisätään vettä). (Oulun Energia, Napapiirin Energia ja Vesi)

• Tuhkaa voidaan terästää lisäravinteilla ja valmistaa korkeamman 

jalostusarvon tuotetta.

• Valmista tuotetta välivarastoidaan voimalaitosalueella.

• Tuhkarakeen myynti ja jakelu voidaan toteuttaa yhteistyösopimuksin.

• Rakeistaja järjestää markkinoinnin, myynnin ja yhteistyössä kuljetuksen ja 

levityksen.



Biomassa- ja tuhkaterminaali + rakeistamo
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• Useiden alueellisten voimalaitosten ja lämpöyritysten tuhka kootaan 

terminaaliin, jolla toimii jalostus- ja rakeistamoyritys. 

• Tuhka voidaan rakeistaa tai ”itsekovettaa” (murskataan 

maarakentamiseen). 

• Terminaaliyrittäjä voi käsitellä useita jätemateriaaleja, tai

• Tuhkan käsittely voidaan yhdistää puuenergia- ja 

haketusterminaaliin.



Tuhkalannoitetehdas

10.5.2017

8

• Tuhkalannoitetehdas valmistaa, markkinoi ja levittää 

lannoitustuotteita. (Ecolan, Techwill Granulators, Rakeistus)

• Esim. Ecolan: Fullrec-menetelmällä, jolla jätevesilietteestä ja 

tuhkasta saadaan talteen ravinteita, jotka jalostetaan lannoitteiksi. 

• Voimalaitos toimittaa tuhkaa lannoitetehtaalle tai (lannoitetehdas 

noutaa sopimustuhkan). 

• Lannoitetehdas myy tuhkalannoitteita kauppaketjun välityksellä, 

ja järjestää palvelumyyntinä myös tuhkalannoituksen 

metsäkohteessa.



Lietetuhkalannoitetehdas:
Liemet tuhkapakettiin
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• Metsäteollisuuden lietteestä valmistetaan lannoitepellettejä, jotka 

granuloidaan tuhkalla.

• Esim. BioA –lannoitetehdas on uusi lannoitetehdasratkaisu, jossa 

tuhkasta ja biokaasulaitosten jälkimädätteestä valmistetaan 

lannoitepellettejä. (Cursor)

• Jälkimädäte kuivataan ja sen typpipitoisuus säädetään halutulle 

tasolle lisäaineen avulla, jonka jälkeen rae kuorrutetaan tuhkalla.

• Laitoksen prosessiin sisältyy haitta-aineiden erotus tuhkasta.



Mobiilirakeistamo
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• Mobiilirakeistuskone on suunniteltu kiertämään lämpöyrityksestä 

toiseen. (Rakeistus)

• Rakeistuskone siirretään lämpöyrityksestä toiseen, kun siilot 

täyttyvät. 

• Voimalaitoksilla tulee olla yhteensopiva välivarastointimenetelmä.

• Tuhkaa voidaan terästää lähimetsien tarvitsemilla lisäravinteilla ja 

valmistaa korkeamman jalostusarvon tuotetta.



Metsäpalveluyritysten tuhkaliiketoiminta
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• Metsänhoitopalveluja ja energiapuun hankintaa harjoittava yritys 

tarjoaa myös tuhkan käsittelyn ja sen lannoittamisen alueilla.

• Näitä ovat: metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyritykset ja suurten 

metsäteollisuuskonsernien metsäosastot. (Otso Metsäpalvelut Oy, 

Metsänhoitoyhdistys, StoraEnso Metsä, UPM Metsä ja Metsä Group) 

• Yritys myy puuenergiaa lämpöyritykseen ja voimalaitokseen sekä 

hoitaa myös tuhkalannoituksen voimalaitoksen tuhkalla. 

• Metsäpalveluyritys tekee kaupat energiapuusta, ja se sopii 

metsänomistajan kanssa tuhkalannoituksesta.

• Lannoituspalveluun keskittyneet yritykset (ForestVital) ja kuljetus- ja 

helikopteriyritykset (avaimet käteen). 



Maarakennustuhka 
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• Tuhkan käyttö maarakennuksessa on projekti- ja kertaluonteista.

• Käytetään teiden, väylien, kenttien ja meluvallien välikerroksissa. 

• MARA-kelpoinen tuhka läjitetään. 

• Tuhka viedään viedään voimalaitoksen siilosta rakennuskohteeseen. 

(sidosaines, stabiliointi)

• Tuhka ”itsekovetetaan” terminaalin välivarastossa (vesi ja 

ruuvisekoitus). Kovettunut tuhka murskataan ja viedään kohteeseen.



Teolliset materiaalit ja tuhkan käsittely
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Teolliset materiaalit

• Betonin valmistus: kivihiili-, puu- ja turvetuhkan seos lujittamaan 

betonin rakennetta. 

• Geopolymeerit ovat kiinteitä materiaaleja, joissa raskasmetallipitoisia 

tuhkia ja kuonia stabiloidaan synteettiseen alumminisilikaatti-

rakenteeseen. (Tutkitaan) 

Tuhkan käsittely

• Jätteenkäsittelyn yritykset käsittelevät vaaralliseksi jätteeksi 

luokiteltuja tuhkia loppusijoitusta varten. (Fortum (ent. Ekokem) ja 

Lassila-Tikanoja (Biowatti). 

• Jätteenkäsittely-yritykset voivat myös toimittaa käsittelemäänsä 

tuhkaa maarakentamiseen tai jopa lannoituskäyttöön.



Lannoitusketjua tukeva liiketoiminta
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• Tuhkan hyödyntämisen toimitusketjuja tukevat:

• Tuhkan analyysit, kuljetus sekä asiantuntija- ja konsultointipalvelut ja 

tutkimus- ja kehitystyö. 

• Teollisuuden sivuvirtojen konsultointi, tutkimus ja kehitys.



Voimalaitosten hyödyntämisen ratkaisut 



Voimalaitos sopii itse urakoitsijoiden ja välitysyritysten 
kanssa tuhkan käytöstä
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Tiia Merenheimo 2017 tulossa
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• Voimalaitos: noin 30-40% lannoitukseen, 60-70% 

maarakennukseen.

• Aina polku loppusijoitukseen, jos pitoisuus- tai liukoisuusrajat 

ylittyvät.



Voimalaitoksella on yksi pääyhteistyöyritys, terminaali- / 
rakeistamoyrittäjä
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• Voimalaitos luovuttaa tuhkan rakeistamolle (maksaa x euroa per 

tonni + kuljetuksen).

• Rakeistamo / terminaaliyrittäjä rakeistaa lannoitukseen ja 

maarakentamiseen sekä markkinoi, kuljettaa ja levittää.



Voimalaitos neuvottelee sopimuksia moneen suuntaan
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• Voimalaitoksella on useita sopimuskumppaneita (pääyhteistyö 

rakeistamoyrityksen kanssa voimalaitosalueella)

• Muita yhteistyökumppaneita turvetuotantoyrityksen ja 

metsäpalveluyritysten kanssa.

• Sopimuksissa yritykset ottavat vastaan tuhkaa tietyn määrän 

vuosittain. (Kytkentä energiapuun hankinnan sopimuksiin.)

• Etsii aktiivisesti alueellisia maarakennuksen kohteita.  



Metsäteollisuusyrityksen metsäosastot
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• Metsäosastot markkinoivat ja myyvät tuhkaa metsälannoitukseen 

ja metsäteiden rakentamiseen.

• Käyttävät puunhankinnan toimitusketjujaan, niiden urakoitsijoita 

ja yhteyksiä metsänomistajiin.

• Metsäosasto käyttää tuhkaa omiin maarakennuskohteisiin 

(metsätiet, kentät).



Uudet roolit
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• Kuljetusyritys koordinoi tuhkan hyödyntämisketjuja ja tuhkan 

käyttöä eri kohteissa.

• Kuljetusyritys tekee myös tuhkalannoituksen levityksen.

• Kuljetusyritys voi myös perustaa oman rakeistamon.



Tuhkan  rakeistamo- ja terminaaliratkaisun 
perustamisen kustannukset:

Rakeistamonperustaminen noin 2 –2,5 milj. 10 000 tn



Kättä pidempää kustannusvertailuilla:
Tuhkalannoitteen  ja kemiallisen lannoitteen 
kustannusvertailu

10.5.2017

Aapo Haavisto 
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Tuhka

Arvo voimalaitoksella (€/tn) -70

Määrä vuodessa (tn/a) 5000

Kemiallinen Lannoite

Hinta (€/tn) 650

Määrä (tn/ha) 0.55

Levityskustannukset (€/ha) 70

Kokonaiskustannukset (€/ha) 427.5

Tuhkalannoite

Hinta (€/tn) 33

Määrä (tn/ha) 4

Levityskustannukset (€/ha) 280

Kokonaiskustannukset (€/ha) 412



Tuhkalannoitteen valmistamisen
tuotto- ja kustannuserät

TULOT

Myyntituotot (€)

Tuhkalannoitteen myynti 165000

Veloitus tuhkan käsittelystä

Tuhkan nouto voimalaitokselta 350000
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Aapo Haavisto
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MENOT

Henkilöstökulut (€ / a) 62500

Työtunnit vuodessa (h/a) 2500

Työtunnin hinta (€/h) 25

Palvelujen ostot (€/a) 100000

Kuljetuskustannukset (€ / tn) 10

Kuljetettava määrä (tn / a) 10000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (€ /a) 98500

FIBC-säkit 32500

Lisäravinteet 60000

Vesi 6000

Koneiden käyttökustannukset (€/a) 61000

Pyöräkuormaajan käyttö (€/a) 45500

Rakeistuskoneen sähkö (€/a) 6500

Pyöräkuormaajan huolto, korjaus,  renkaat 
yms. (€/a) 5000

Muiden koneiden huolto (€/a) 4000



Tuhkalannoitteen valmistamisen
tuotto- ja kustannuserät

Tuhkan arvo voimalaitoksella -30€/tn -70€/tn -100€/tn

TULOT 315,000.00   515,000.00   665,000.00   

Myyntituotot 165,000.00   165,000.00   165,000.00   

Veloitus tuhkan käsittelystä 150,000.00   350,000.00   500,000.00   

MENOT 362,000.00   362,000.00   362,000.00   

Henkilöstökulut 62,500.00   62,500.00   62,500.00   

Palvelujen ostot 100,000.00   100,000.00   100,000.00   

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 98,500.00   98,500.00   98,500.00   

Koneiden käyttökustannukset 61,000.00   61,000.00   61,000.00   

Muut toiminnan kulut 40,000.00   40,000.00   40,000.00   

KÄYTTÖKATE -47,000.00   153,000.00   303,000.00   
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Mitä johtopäätöksiä voidaan vetää? 



Tuhkan hyödyntämisen päätelmät  1
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Kysyntä

• Kiinnostus on heräämässä metsätuhkan lannoitukseen. 

• Metsän kasvutulokset ja kustannukset ratkaisevat. 

• Kysyntää pitää olla terminaali-rakeistamon läheisyydessä (< 100 km) yli 

1000 hehtaaria vuodessa.

• MARA-asetus maarakentamisessa helpottaa maarakentamista.

Tuhkan tuottajien valinnat

• Julkituotu 90 – 100 % hyödyntämistavoite: Voimalaitosten pitää aktiivisesti 

neuvotella hyödyntämisen sopimuksista maarakentamisessa ja 

metsälannoituksessa. 

• Vastaa tuhkan laadusta.

• Alueellinen kumppanuus: Metsäpalveluyritykset ovat avainasemassa 

sopimuksissa.



Tuhkan hyödyntämisen päätelmät  2
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Terminaali-rakeistamo:

• Terminaaliyrittäjyys perustuu ”moni-materiaali-synergiaan”. Tuhkan 

jalostaminen yhdistettynä lietteeseen ja/tai puuterminaaliin on mahdollisuus.

• Teolliset symbioosit ja jätelaitosten kampukset tarjoavat infrastruktuurin sekä 

henkilöstön ja kuljetuskaluston.

• Terminaaliyrittäjän on tärkeä vastata myös markkinoinnista, jakelusta ja 

levityksestä yhteistyöyritysten kanssa.

Logistinen tehokkuus:   

• Yritysverkoston ja toimitusten hallinta sekä yhteydet metsänomistajiin pitää 

koskea koko toimitusketjua. 

• Synergia rinnakkaismateriaaleihin (esim. sama kalusto hakkeen ja tuhkan 

kuljetukseen.)



Tuhkan hyödyntämisen päätelmät  3 
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Taloudelliset raamit:

• Tuhkan tuottaja maksaa tuhkan käsittelystä -50 €/tn

• Jalostaja myy tuhkalannoitetta 40 €/tn

• Levityskustannukset 280 €/ha

• Metsänomistaja maksaa levitetystä tuhkalannoituksesta 400 €/tn

• Kuljetus ja levitys alle 100 km



Kiitos

Ari Serkkola
ari.serkkola@aalto.fi
0407514350
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