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Disclaimer

Tärkeä huomioida:

Nämä dokumentit on alun perin tehty tukemaan Heinolan alueen 

elinkeinoelämän kehittämistä. Niissä olevia tietoja ei ole tarkoitettu esimerkiksi 

sijoitustoiminnan perusteiksi tai käytettäväksi pohjaksi tarjouksiin.

Kaikki dokumentit on tehty hyvässä tarkoituksessa sekä parhaiden mahdollisten 

tietojen pohjalta. Tästä huolimatta raporttien, dokumenttien ja selvitysten 

tekijät tai Heinolan kaupunki eivät ota vastuuta niiden sisältöjen 

oikeellisuudesta. Dokumenteissa, raporteissa ja selvityksissä saattaa olla 

vanhentunutta tietoa, koska niitä ei ole päivitetty valmistumisen jälkeen.

Dokumenteissa kuvattujen ratkaisujen oikeudet säilyvät niiden kehittäjillä ja 

niiden hyödyntämisestä ja esimerkiksi kaupallisista käyttöehdoista on sovittava 

aina erikseen.



Tiivistelmä
1. Hankkeen nimi: Lietteen rakeistus ja pelletöinti kierrätyslannoitteeksi
2. Hankkeen aikataulu: 2019
3. Hankkeen tilaaja(t) ja toteuttajat: Tilaaja: Heinolan kaupunki. Toteuttaja: Macon Oy
4. Hankkeen kohde: Biokaasulietteen rakeistumisen soveltuminen lannoitekäyttöön
5. Miksi (elinvoima ja ”veronmaksaja”): Lietteen rakeistusta ja pelletöintiä selvitettiin, jotta voitaisiin 

todeta, mitkä tekniset ratkaisut ja prosessit olisivat toimivimpia biopohjaisten lietteiden 
jatkokäsittelyyn. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka olisi paras sekä ympäristön kannalta että 
taloudellisesti kannattava Heinolan alueella.

6. Mitä tutkittiin/selvitettiin:

• Selvitettiin biokaasulietteen rakeistuksen reseptiikkaa ja arvioitiin valmiiden rakeiden 
käytettävyyttä lannoitteena. Lisäksi vertailtiin rakeiden ja pellettien ominaisuuksia 
lannoitekäytön kannalta.

7. Tavoite:

• Tavoitteena selvittää biokaasulietteen rakeistumisprosessi sekä sen mahdollinen soveltuminen 
lannoitteeksi. Tämä toimii pohjatietona mahdolliselle biojalostuslaitokselle Heinolan alueelle. 
Investointi jalostuslaitokseen toisi alueelle lisää vihreän kasvun työpaikkoja.

8.     Hankkeen tulos/tuotos:

• Biokaasuliete sisälsi puun ja oljen kappaleita, joiden vuoksi rakeistus toimi heikommin kuin muilla
lietteillä.

• Kalsiumhydroksidi sellaisenaan tai yhdessä lentotuhkan kanssa soveltui hyvin rakeiden ja
pellettien neutralointiaineeksi.

• Pelleteistä tuli liukoisuudeltaan hyvin lannoitteeksi soveltuvia kun taas rakeet eivät liuenneet
toivotulla tavalla eivätkä siten sovellu peltokäyttöön.

• Sekä rakeiden että pellettien puskurointikyky oli hyvä verrattuna alkuperäiseen lietteeseen.

•Fosforihappoa pidettiin parhaana vaihtoehtona lietteen pH:n säätöön



Tiivistelmä

Oulun yliopistossa tutkittiin biokaasulietteen rakeistusta lannoitekäyttöä

ajatellen. Tutkimuksessa selvitettiin rakeistuksen reseptiikkaa ja

arvioitiin valmiiden rakeiden käytettävyyttä lannoitteena. Lisäksi

vertailtiin rakeiden ja pellettien ominaisuuksia lannoitekäytön kannalta.

Lietteen lisäksi rakeistuksessa käytettiin fosforihappoa,

kalsiumhydroksidia ja lentotuhkaa pH:n säädössä eri vaiheissa.

Tutkimuksessa todettiin, että käytetyn biokaasulietteen sisältämät puu

ja olki hankaloittivat rakeistusta verrattuna muihin lietteisiin. Tulokset

osoittivat, että liete tulee kuivata ennen rakeistusta n. 27,5 – 30,5%

kiintoainepitoisuuteen, jolloin rakeista tulee kovia ja kestäviä. Valmiiden

rakeiden puskurointikyky todettiin hyväksi. Sen sijaan niiden

liukenemisominaisuudet eivät täyttäneet lannoitekäytön vaatimuksia.



Lietteen pH:n säätö

▪ Ennen kuivausta lietteen pH:ta täytyy laskea hapolla typpihäviön 

estämiseksi. 

▪ Työssä tutkittiin kolmen eri hapon vaikutusta, tavoitteena pH:n säätö 

mahdollisimman pienellä happoannostuksella. 

▪ Rikkihappo todettiin taloudellisesti parhaaksi vaihtoehdoksi pH:n säätöön. Sen 

käytöllä todettiin kuitenkin myös riskejä, sillä rikkihappo reagoi lietteen kanssa 

epäedullisesti muodostaen mm. voimakkaita hajuja.

▪ Fosforihappo todettiin lopulta parhaaksi vaihtoehdoksi tarkoitukseen. Sopiva 

annostus on n. 16 – 21 mL fosforihappoa 1000 grammaan lietettä.

▪



Lietteen kuivaus

▪ Alkuoletuksen mukaan liete voidaan kuivata n. 40 – 60 % 

kiintoainespitoisuuteen ennen rakeistusta. 

▪ Tulosten perusteella rakeistus ja pelletöinti vaativat erilaisen 

lähtömateriaalin. 

▪ Rakeistus toimi hyvin kiintoainespitoisuuksilla 27,5 – 30,5%, jolloin rakeista 

tuli kovia ja kestäviä. 

▪ Kuivemmalla lietteellä rakeistus kesti pitempään ja rakeet olivat pieniä (jos niitä 

muodostui ollenkaan). 

▪ Märemmällä lietteellä rakeet tarttuivat toisiinsa, ja lietteen sekaan täytyi lisätä olkia 

tai sahajauhoa. 

▪ Pelletöinti toimi hyvin kiintoainespitoisuuksilla 40 – 90 %. 

▪ Kun lietteen kiintoainespitoisuus alitti 40 %, pellettien rakenne heikkeni.



Lietteen kuivaus

▪ Alkuoletuksen mukaan liete voidaan kuivata n. 40 – 60 % 

kiintoainespitoisuuteen ennen rakeistusta. 

▪ Tulosten perusteella rakeistus ja pelletöinti vaativat erilaisen 

lähtömateriaalin. 

▪ Rakeistus toimi hyvin kiintoainespitoisuuksilla 27,5 – 30,5%, jolloin rakeista 

tuli kovia ja kestäviä. 

▪ Kuivemmalla lietteellä rakeistus kesti pitempään ja rakeet olivat pieniä (jos niitä 

muodostui ollenkaan). 

▪ Märemmällä lietteellä rakeet tarttuivat toisiinsa, ja lietteen sekaan täytyi lisätä olkia 

tai sahajauhoa. 

▪ Pelletöinti toimi hyvin kiintoainespitoisuuksilla 40 – 90 %. 

▪ Kun lietteen kiintoainespitoisuus alitti 40 %, pellettien rakenne heikkeni.



Kuivatun lietteen pH:n säätö

▪ Kuivatun lietteen pH:ta voidaan nostaa lentotuhkan, dolomiitin, 

kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2), kalsiumoksidin (CaO) tai niiden seosten avulla. 

▪ Turvallisuussyistä kalsiumoksidia ei käytetty kokeissa. 

▪ Dolomiitin vaadittava annos oli kohtuuttoman suuri suhteessa lietteen määrään, 

joten sen käyttöä ei suositella. 

▪ Yksittäisistä aineista kalsiumhydroksidi soveltui parhaiten neutralointiin, ja myös 

lentotuhkan ja kalsiumhydroksidin seoksen vaikutusta voidaan pitää hyvänä.

▪ Lentotuhkan käyttöä priorisoitiin sen kasveille edullisen ravinnesisällön vuoksi.

Taulukko 1. Yksittäisten

neutralointikemikaalien ja

niiden yhdistelmien

soveltuvuus kuivatun

lietteen pH:n säätöön.



Rakeistus vs. pelletöinti

▪ Biokaasuliete oli hankalampi rakeistaa kuin muut 

tutkittavat lietteet. 

▪ Tämä johtui lietteessä olevista puun ja oljen kappaleista, 

jotka hankaloittivat rakeistusta.

▪ Aluksi käytettiin sideaineena lignosulfonaattia mutta siitä 

luovuttiin vähäisen vaikutuksen vuoksi.

▪ Liuotuskokeissa rakeita liuotettiin deionisoidussa 

vedessä ilman sekoitusta vuorokauden ajan. 

▪ Käytettävyyden kannalta on hyvä, jos rakeet liukenevat 

osittain tuossa ajassa. 

▪ Kokeiden perusteella kovat pelletit liukenivat hyvin kun taas 

rakeet eivät liuenneet vuorokauden aikana odotetusti

▪ Mahdollisesti syynä se, että rakeistuksessa lähtöaineet 

sekoitetaan alussa, jolloin ehtii muodostua voimakkaita 

sidoksia.

▪ Puskurointikyvyn kannalta ei löydetty eroa rakeistuksen ja 

pelletöinnin välillä.

Kuva 1. Lieterakeita.

Kuva 2. Lietepellettejä.



Johtopäätökset

▪ Fosforihappoa pidettiin parhaana vaihtoehtona lietteen pH:n säätöön.

▪ Biokaasuliete sisälsi puun ja oljen kappaleita, joiden vuoksi rakeistus 

toimi heikommin kuin muilla lietteillä.

▪ Kalsiumhydroksidi sellaisenaan tai yhdessä lentotuhkan kanssa 

soveltui hyvin rakeiden ja pellettien neutralointiaineeksi.

▪ Pelleteistä tuli liukoisuudeltaan hyvin lannoitteeksi soveltuvia kun taas 

rakeet eivät liuenneet toivotulla tavalla eivätkä siten sovellu 

peltokäyttöön.

▪ Sekä rakeiden että pellettien puskurointikyky oli hyvä verrattuna 

alkuperäiseen lietteeseen.


