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SYMBOLILUETTELO 

 

A  Maatilan pinta-ala    [ha] 

molki  Oljen kuiva-ainemassa hehtaaria kohden  [kgkuiva-ainetta /ha] 

qp,olki   Oljen tehollinen lämpöarvo 20 %:n kosteudessa  [MJ/kg] 

qv,olki  Oljesta saatava biokaasutilavuus   [m3
biokaasu/kgkuvia-ainetta] 

qv,i,olki  Biokaasun lämpöarvo    [MJ/m3
biokaasu] 

ηk-a  Oljen kuiva-ainepitoisuus 

ηm,olki  Biokaasun polttolaitoksen hyötysuhde  

ηm,oma  Mädätysprosessin omakäyttösuhde  

ηp,olki   Oljen polttokattilan hyötysuhde  

ɸm,olki  Oljen mädätyksestä saatava lämpöenergia [GJ] 

ɸp,olki  Oljen poltosta saatava lämpöenergia   [GJ] 

  

 

LYHENNELUETTELO 

 
 
CHP Combined Heat and Power eli sähkön ja lämmön yhteistuotanto  

C/N Hiili-typpi suhde 

CaO Kalsiumoksidi 

CO2 Hiilidioksidi 

K2O  Kaliumoksidi 

NOX Typen oksidit 

SiO2 Piidioksidi 

SO2 Rikkidioksidi 
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MÄÄRITELMÄT  
 

 

Ekonomaiseri Syöttöveden esilämmitin 

 
Inhibitio  Inhibiittorit ovat aineita, jotka estävät entsyymin toiminnan 

joko kokonaan tai osittain. 

 

Kaoliini Kaoliini on vaalea tai harmahtava alumiinisilikaattien heikosti 

kovettunut seos, joka on muodostunut pääasiassa 

kaoliiniryhmän mineraaleista ja sisältää etenkin kaoliniitti -

nimistä savimineraalia ym. hienosuomuisia mineraaleja. 

 
Karho Pellolle niitetystä viljakasvista pitkittäisesti kasattuja matalia ja 

tasaisia kekoja. 

 

Metanogeneesi Metaanintuottoprosessia kutsutaan metanogeneesiksi 

 

Sintraantuminen Aineen kiinteyttämistä sulamislämpötilaa alhaisemmissa 

lämpötiloissa. 

  

Ymppi  Lisäys tai alku, aines jossa on toivottua elämää, joka sitten 

lisääntyy uudessa ympäristössä. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Entsyymi�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alumiini�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Alumiini�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mineraali�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaoliniitti�
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1 JOHDANTO 

 

Euroopan Unionin asettamat ympäristötavoitteet luovat haasteita nykyiselle 

energiateollisuudelle. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavien fossiilisten energialähteiden 

käytön vähentäminen pakottaa energiateollisuuden kehittämään uusia hiilineutraaleja 

vaihtoehtoja sähkön ja lämmön tuotantoon. Suomessa syntyy olkea noin 2 - 3 miljoonaa 

tonnia viljan sivutuotteena, joka vastaa noin 8 TWh:a vuodessa. Oljesta hyödynnetään vain 

noin 10 %. (Vapo. 2004, Heimonen Rauno et al.1999, Matilda. 2010) 

 

Oljen hyödyntämistä polttoaineena on tutkittu jo kahdeksankymmentäluvun alkupuolella. 

Oljen polton edelläkävijänä on toiminut Tanska, jossa oli jo 1980-luvun puolivälissä 

käytössä 20 000 oljenpolttokattilaa. Masnedön lämpövoimala tuottaa 90 % viereisen 

kaupungin lämmöntarpeesta oljella. Kattilassa voidaan polttaa myös metsähaketta, mutta 

sitä käytetään huomattavasti vähemmän. Voimalaitoksessa kuluu 32 000 tonnia olkea ja 

noin kymmenen tonnia haketta vuodessa. Tanskassa oljen poltto on kannattavaa, koska 

öljylle on asetettu oma energiavero, jolloin energian tuottaminen oljesta on samanhintaista 

hiilen kanssa ja jopa halvempaa kuin öljyllä. Tanskan tuloksia ei voi kuitenkaan suoraan 

verrata Suomen oljen tuotantoon, koska Tanskassa oljen koostumus on erilainen ja 

siirtomatkat lyhyempiä. (Järvenpää Markku et al. 1994, Maatilan Pellervo 2007) 

 

Tanskassa on noin parikymmentä pelkällä oljella toimivaa polttolaitosta. Masnedön 

lämpövoimalaitos käyttää noin 400 paalia olkea vuorokaudessa, joiden tuottamiseen on 

tarvittu 40 hehtaarin alue. Olki tulee voimalaitokselle noin 500 kg painavissa paaleissa, 

joista kustakin maanviljelijälle maksetaan noin 20 euroa. Enimmillään oljen 

vastaanottokosteus on 22 %. Koska Suomessa oljella on ylitarjontaa, olkea saa ilmaiseksi 

jos huolehtii korjuusta (kustannukset 4-5 €/MWh, hyvälaatuisen hakkeen ostohinta on noin 

20 €/MWh). (Maatilan Pellervo. 2007, Lötjönen Timo 2007, 2010) 

 

Suomessa mädätyksen hyödyntäminen muiden kuin jätevesipuhdistamoiden yhteydessä on 

ollut vähäistä, mutta kiinnostus on suuressa kasvussa. Vuonna 2009 biokaasulaitoksia oli 

35 ja suunnitteilla oli 14 laitosta. Kaikki suunnitteilla olevat laitokset käyttivät osittain 
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lantaa tai biojätettä osana orgaanista ainesta. Biokaasun tuotanto kannattaa toteuttaa 

hajautettuna energiatuotantoa, tällöin kasvien kuljetuskustannukset saadaan minimoitua. 

Olkea ei tyypillisesti käytetä ainoana orgaanisena materiaalina mädättämisessä. Usein sian- 

tai kananlanta on suurimpana osana ja olkea on vain pieni osa mädätettävästä kuiva-

aineesta. (Latvala Markku. 2009, Tuomisto Hanna. 2006) 

 

Tämän työn tavoitteena on tutkia oljen ominaisuuksia energialähteenä ja vertailla oljen 

mädätyksen ja polton tuomia etuja. Työssä keskitytään erilaisiin teknisiin ratkaisuihin, 

jotka mahdollistavat oljen käytön energiatuotannossa. 

 

 

2 OLJEN OMINAISUUDET SEKÄ POTENTIAALINEN KÄYTTÖ 

SUOMESSA 

 

Suomessa syntyy olkea vuodessa noin 2 - 3 miljoonaa tonnia. Tästä noin 90 % kasvaa 

Uudenmaan, Turun ja Porin-, Hämeen- ja Vaasan läänien alueella. Oljen suurin käyttäjä on 

karjatalous, joka käyttää olkea pääasiallisesti kuivikkeena. Olkea käytetään myös jossain 

määrin karjan rehuna, mutta koska oljen ravintoarvot ovat heinää pienemmät, sitä 

käytetään merkittävästi vähemmän. Olkea voidaan käyttää myös eri teollisuusalojen raaka-

aineena, esimerkiksi rehuteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa ja kemian 

teollisuudessa. Suomessa puu on kuitenkin raaka-aineena olkea kilpailukykyisempi, joten 

oljen käyttöön ei teollisuudessa ole mielenkiintoa. Tämän takia 75 - 90 % oljesta 

kynnetään takaisin maahan. Maahan kynnetyn oljen on todettu vaikuttavan jossain määrin 

viljelymaan rakenteeseen. Koska olkea kuitenkin voidaan korjata vain 50 - 70 %, ei sen 

maahan kynnön hyötyä menetetä kokonaan, vaikka olkea hyödynnettäisiinkin enemmän 

energiantuotannossa. (Orava Reijo. 1980, Ståhlberg Pekka. 1985, Vapo. 2004, Matilda. 

2010) 

 

Alla olevasta kuvasta 1 nähdään, että olkea saadaan noin 2 tonnia kuiva-ainetta/ha 

vuodessa, jonka energiasisältö on 20 % kosteuspitoisuudella 9,4 MWh/ha vuodessa. 

Kesimääräisen omakotitalon lämmitykseen kuluu 20 MWh/a jolloin 70 %:n hyötysuhteella 

https://teemu.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20101020120858&PID=v_9DAEE7UjjAIpwJvPmlaEMMy8WXS&SA=Oljen+pelletointi+ja+pellettien+k%C3%A4ytt%C3%B6+polttoaineena+=+Straw+pelletization+and+use+of+pellets+as+fuel+/�
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voidaan laskea, että talon lämmittämiseen tarvitaan 3,04 ha peltoa. Suomessa viljellään 

viljaa 1,2 miljoonaa hehtaaria, josta olkea käytetään energiantuotantoon vain 2 400 

hehtaaria vuodessa. (MTK. 2005, Lötjönen Timo. 2007) 

 

  
Kuva 1: Vilja - ja öljykasvien olkisato toteutuneiden viljelyalojen perusteella, kun olkisato on 2 000 kg/ha 

kuiva-ainetta. 2008 (Bioenergia verkkopalvelu, 2010) 

 

Suurin ongelma oljen hyötykäytössä on oljen alhainen tilavuuspaino mikä hankaloittaa 

varastointia ja tekee kuljetuksen kalliiksi. Olki ja puu ovat muutamilta ominaisuuksiltaan 

samantapaisia polttoaineita. Niiden ainesisältö ja kuiva-aineen tehollinen lämpöarvo ovat 

lähellä toisiaan. Olki onkin verrattavissa metsähakkeeseen. Metsähake on tiiviinpää, mutta 

sisältää enemmän kosteutta, jolloin kuljetuskustannukset tuotettua MWh:a kohden ovat 

lähes samat. Maksimaalinen kuljetusetäisyyden on arvioitu olevan noin 150 km. Oljen 

suuri tuhkapitoisuus ja tuhkan ominaisuudet tekevät kuitenkin oljesta haketta 

hankalamman polttoaineen. Taulukossa 1 on verrattu eri polttoaineiden ominaisuuksia. 

Liitteessä 1 näemme eri viljojen olkien alkuaine- ja metallipitoisuudet sekä niiden 

tuhkapitoisuudet ja lämpöarvot. (Ahokas Jukka. 1983, Alakangas Eija. 2000) 
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Taulukko 1: Eri polttoaineiden ominaisuuksia (Alakangas Eija. 2000) 

  Metsätähdehake Olki 

Ruokohelpi 

syyskorjattu Jyrsinturve 

Kosteus, % 50–60 17–25 20–30 48,5 

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, 

MJ/kg 18,5–20 17,4 16,7–17,7 20,9 

Tehollinen lämpöarvo saapumistilassa, 

MJ/kg 6,0–9,0 12,4–14 11,0–13,7 9,66 

Irtotiheys saapumistilassa, kg/i-m3 250–400 80 80 340 

Energiatiheys, MWh/i-m3 0,7-0,9 0,3-0,4 0,2-0,3   

Tuhkapitoisuus kuiva-aineessa, % 1,0–3,0 5 5,1–7,1 5,1 

Hiilipitoisuus kuiva-aineessa (C), % 48–52 45–47 44,6–46,7 52–56 

Vetypitoisuus kuiva-aineessa (H), % 6-6,2 5,8-6 5,6–5,9 5,0–6,5 

Rikkipitoisuus kuiva-aineessa (S), % <0,05 

0,01-

0,03 0,06-0,25 0,05-0,3 

Typpipitoisuus kuiva-aineessa (N), % 0,3-0,5 0,4-0,6 0,7-1,1 1,0–3,0 

 

2.1 Oljen ominaisuudet poltossa 

 

Yleisin oljen energianhyödynnysmuoto on polttaminen. Polttaminen on yksinkertaisin eikä 

vaadi eritysteknologiaa. Eri olkilajien lämpöarvoissa ei ole huomattavaa eroa. Tällöin 

keskimääräisenä oljen kuiva-ainekilon tehollisena lämpöarvona voidaan pitää 17,4 MJ/kg. 

Oljen kosteuspitoisuus vaihtelee 17 - 25 % välillä. Tehollinen lämpöarvo oljella 25 %:n 

kosteudessa on 12,4 MJ/kg. Koska Suomessa sääolot vaikeuttavat olkisadon korjuuta, 

keskimääräisenä vuotena kosteudeltaan alle 30 % olkea saadaan korjatuksi vain 12 päivää. 

(Orava Reijo. 1980, Lötjönen Timo. 2007) 

 

Oljen tuhkassa on suuria eroja riippuen viljalajista, kasvupaikasta ja lannoitteesta. Kauran 

oljella on alhaisin lämpöarvo ja tuhkalla huonoimmat sulamisominaisuudet. Kauran tuhka 

sintraantuu helpoiten. Kauran olki on lisäksi sitkeää, mikä vaikeuttaa repimistä ja 

kuljetusta kuljettimilla. Oljessa on keskimäärin haihtuvia aineita 60 – 70 % ja tuhkaa 

tyypillisesti 4 – 7 % kuiva-aineesta. Vehnässä tuhkaa on eniten mutta suuri 

rikkioksidipitoisuus nostaa sen sulamislämpötiloja, jolloin poltossa ei aiheudu ongelmia.  

(Alakangas Eija. 2000) 
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Oljen kemiallinen koostumus on myös viljelyolosuhteista riippuvainen. Jopa sadonkorjuun 

ajankohta vaikuttaa oljen koostumukseen. Hiili-, vety-, ja typpipitoisuudet pysyvät 

kuitenkin samana. Oljen kloori- ja alkaanipitoisuudet laskevat, jos oljen annetaan olla 

pellolla sateen huuhdottavana. Aikaisin korjatun oljen klooripitoisuus voi olla jopa neljä 

kertaa suurempi verrattuna myöhään korjattuun olkeen. Olki sisältää myös kalsiumia, 

magnesiumia ja kaliumia. Jos olkea poltetaan esimerkiksi turpeen kanssa, saadaan poltosta 

syntyvä rikki sitoutumaan hyvin kalsium-, magnesium- ja kaliumpitoiseen tuhkaan. 

(Alakangas Eija. 2000) 

 

Oljen tuhkan sulaminen tapahtuu suurella vaihteluväillä lämpötila-alueella 350 - 500 °C. 

Tämä johtuu piidioksidi- (SiO2), kaliumoksidi- (K2O) ja kalsiumoksidipitoisuuksista 

(CaO). SiO2:lla on sulamislämpötiloja kohottava ja K2O:lla sekä CaO:lla niitä laskeva 

vaikutus. Myöhään korjatun oljen sulamispiste saattaa olla jopa 150 °C korkeampi kuin 

aikaisin korjatun oljen. Oljen tuhkan sulamispisteen määrittäminen on kriittistä, jotta 

pystytään ehkäisemään likaantumista ja lentotuhkan aiheuttamaa korroosiota 

lämpöpinnoissa Polttamalla hiiltä tai kaoliinia oljen kanssa voidaan nostaa sulamispistettä. 

2 %:a kaoliinia olkipelleteissä nostaa muodonmuutoslämpötilan 770:stä – 1100:aan celsius 

asteeseen. (Alakangas Eija. 2000) 

 

Oljen tuhka sitoo biovoimalaitoksissa käytettävän tukipolttoaineen (yleensä turpeen) 

rikkidioksideja, mikä helpottaa savukaasujen puhdistusta. Oljen energiahyödyntäminen ei 

poista kokonaan ravinteita pelloilta sillä osa oljesta jää joka tapauksessa peltoon keräyksen 

jälkeen. Lisäksi oljen poltossa muodostunut tuhka voidaan levittää takaisin pelloille sillä se 

sisältää vielä runsaasti ravinteita. Liitteen 1 taulukosta 4 nähdään, pohjatuhkan sisältämät 

ravinnepitoisuudet, joita voidaan verrata taulukkoon 2 jossa näemme oljen alkuaine- ja 

metallipitoisuudet. Tuhkan levittämistä rajoittaa maa- ja metsätalousministeriön asetus 

646/2000. Asetuksessa säädetään lannoitteiden suurin mahdollinen typen ja fosforin määrä 

tietylle kasvilajille, joka voidaan levittää peltohehtaarille vuodessa. Tämä arvo riippuu 

viljeltävästä kasvilajista ja maapohjasta. Esimerkiksi ohrapeltoon saa levittää typpeä 90 - 

120 kg/ha vuodessa riippuen maapohjasta ja fosfaattia 43 - 13 kg/ha vuodessa riippuen 

viljavuusluokasta. Lisäksi on huomioitava, että kadmiumpitoisuus rajoittaa 
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hehtaarikohtaista levitysmäärää erityisesti lentotuhkan osalta. Maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen 12/2007 5 § mukaan kadmiumin suurin sallittu määrä 

maanviljelyksessä on 1,5 g/ha vuodessa. Liitteen 1 taulukon 4 mukaan oljen lentotuhkassa 

on kadmiumia vain 0,0006 paino- %. Jos kadmium olisi ainut rajoittava tekijä, saisi oljen 

lentotuhkaa levittää 250 kg/ha. Tuhka pitää sekoittaa jonkun muun lannoitteen kanssa jotta 

kadmium pitoisuutta lannoitteen kuva-aineessa saadaan laskettua. Lannoitevalmisteessa 

saa kadmiumin määrä enintään olla 1,5 mg:aa kadmiumia kg:ssa kuiva-ainetta. Puhtaassa 

oljen lentotuhkassa on kadmiumia 6 mg/kg kuiva-ainetta. Tanskassa Masnedön 

lämpövoimalaitokseen olkea tuovat maanviljelijät vievät mukanaan pohjatuhkaa jonka he 

kylvävät takaisin pelloille. (Alakangas Eija. 2000, Maatilan Pellervo, 2007, MMMa 

646/2000, MMMa 12/2007) 

 

2.2 Oljen ominaisuudet mädätyksessä 

 

Olkea käytetään vain pienenä osana orgaanisesta aineksesta mädätyksessä. Tyypillisesti 

olkea mädätetään lannan tai lietteen kanssa. Tässä tapauksessa olki kasvattaa mädätteen 

kuiva-aineosuutta ja pienentää kokonaistypen osuutta, jolloin biokaasun tuotto kasvaa 

merkittävästi. Olki on hyvä mädäte orgaanisten ainesosien suuren pitoisuuden ansiosta, 

mutta ongelmallinen ison ligniinipitoisuutensa vuoksi. Ligniini on hyvin hitaasti hajoava 

aine, joten se ei ehdi hajota aineksen viipymäaikana reaktorissa, joka vaihtelee 

reaktorityypin mukaisesti 14 - 30 päivään. Anaerobisen prosessin tuottama mädätysjäännös 

voidaan levittää takaisin pelloille. Mädätyksessä biomassan sisältämät ravinteet säilyvät 

lähes täysmääräisesti, jolloin ne saadaan takaisin kiertoon. Toisin kuin polttamalla jolloin 

menetetään suuria määriä oljen typpi pitoisuudesta. Pelloille levitettävän mädätetyn 

biomassan pitää kuitenkin noudattaa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 646/2000 

annettuja ehtoja. Raskasmetallit eivät yleensä tässä tapauksessa rajoita levitystä, mutta 

asetuksen typpi- ja fosforipitoisuuden voivat asettaa rajan vuotuisella käytölle hehtaaria 

kohden. (Farmi 2011, Lonka-Huotari Pirjo 2006, MMMa646/2000) 

 

Mädätyksessä toimivan mikrobikannan kasvua varten prosessissa käsiteltävässä jätteessä 

tulee olla oikea suhde ravinteiden välillä. Ravinnesuhteista erityisen tärkeä on hiili-typpi 
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suhde. Olki sisältää runsaasti hiiliyhdisteitä, joka nostaa mädätteen C/N suhdetta. 

Mädätyksen C/N suhteen optimialueena pidetään 20 – 30:1. Esimerkiksi broilerin 

kuivalannassa C/N suhde on 15:1, kun taas oljelle vastaava suhde on 90 – 150:1. jolloin 

lisäämällä olkea lantaan noin 20 – 70 %:n osuus kuivalannan painosta saavutetaan C/N 

suhteen optimialue. Kuivamädätyksessä on kuitenkin pidettävä 60 %:n yläraja kuiva-

ainepitoisuudelle, jonka vuoksi olkea ei voida lisätä yli 30 %:a kuivalannan painosta. Jos 

olkea joudutaan lisäämään yli kuiva-ainepitoisuuden salliman rajan, on seokseen lisättävä 

myös lietettä. Märkämädätyksessä lietettä joudutaan lisäämään joka tapauksessa, jotta 

kuiva-ainepitoisuus pysyisi alle 15 %:n. (Lonka-Huotari Pirjo. 2006) 

 

Mädätettävän materiaalin ammoniumtypen osuus tulee tietää, jotta vältytään ammoniakki-

inhibitiolta. Ammoniumtypen pitoisuus saattaa kasvaa huomattavia määriä anaerobisen 

käsittelyn aikana, kun osa orgaanisesta typestä muuttuu ammoniumtypeksi, joka voi 

inhiboida orgaanisen aineen hajoamisessa haihtuvien rasvahappojen tuotantoa tai 

metanogeneesia. Ammoniumtyppi nostaa myös pH:ta, jolloin käsittely-, varastointi- ja 

hajoaminen hankaloituu. Paljon ammoniumtyppeä omaavat mädätteet voivat estää 

inhibition joko laimentamalla kuiva-aine pitoisuutta tai lisäämällä vähän ammoniumtyppeä 

sisältäviä orgaanisia aineita mädätteeseen. (Lonka-Huotari Pirjo. 2006) 

 

Olki soveltuu myös erinomaisesti lisämateriaalina esimerkiksi broilerin kuivalannan 

mädätykseen, koska oljen ammoniumtyppi osuus on hyvin pieni. Ammoniumtypen 

inhibitiorajana pidetään 3 000 mg/l. Broilerin kuivalannan ammoniumtyppipitoisuus on 

noin 1,76 % kuiva aineesta, jolloin 60 000 yksilön kuivalantamäärän laskennallinen 

ammoniumtyppiosuus oli 9 680 mg/l. Inhibitioraja siis ylittyy ja entsyymit lakkaavat 

toimimasta. Koska oljen ammoniumtypen osuus kuiva-aineesta on vain 0,008 %, niin alle 

20 %:n osuus olkea kuivalannan painosta estäisi inhibitiorajan ylittymisen. (Lonka-Huotari 

Pirjo. 2006) 

 

Kuvasta 2 nähdään kuinka oljen, heinän ja lietteen lisäys vaikuttaa biokaasun tuotantoon 

orgaanista ainetta kohti kun mädätetään 60 000 broilerin tuottama kuivalanta. Kuvasta 2 

havaitaan, että lisämateriaalin prosentuaalisen osuuden kasvaessa, myös biokaasun 

tuotanto kasvaa. Lisäksi kuvaajassa on annettu tietoa siitä, kuinka paljon kunkin 
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materiaalin tietyn prosenttiosuuden tuottamiseen tarvitaan niin sanottuja reaaliyksikköjä. 

Esimerkiksi: mikäli halutaan lisätä kuivalannan painosta 10 % lisämateriaalia, tarvitaan 2 

ha:n peltoalueen tuottama heinämäärä, 35 ha:n tuottama olkimäärä tai 1,8 tilan lietevedet. 

(Lonka-Huotari Pirjo 2006) 

 

 
Kuva 2: Oljen, heinän ja lietteen lisäysten vaikutus biokaasun tuoton orgaanista ainetta kohti, 70 % 

teoreettisesta. (Lonka-Huotari Pirjo 2006) 

 

 

3 OLJEN POLTTO 

 

Oljen poltto perustuu yksinkertaisiin menetelmiin. Vaikka suurten polttolaitosten 

investointikustannukset ovat huomattavasti hiilivoimalaa suuremmat, ei oljen poltosta 

syntyvistä hiilidioksidipäästöistä joudu maksamaan. (Nikolaisen Lars. 1998) 

 

Maatilojen lämmitys olisi yksinkertaista hoitaa oljenpoltolla. Maataloudet saisivat tästä 

halpaa energiaa, sillä olki on viljantuotannon sivutuote ja oljella on tällä hetkellä suuri 

ylitarjonta. Oljella toimivat lämpövoimalaitokset olisivat myös helppo ratkaisu 
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pienimmissä kunnissa kauppakeskuksien ja kauppojen lämmitykseen tai pienien 

keskuksien yhteislämmitykseen. Olkea voitaisiin käyttää myös osana hiili-, hake- ja 

turvevoimaloiden polttoainetta. Tanskassa on käytössä useita voimalaitoksia jossa näin 

toimitaan. Oljesta syntyvä tuhka voidaan kerätä talteen ja sijoittaa takaisin pelloille. 

(Nikolaisen Lars. 1998) 

 

3.1 Oljen kuivuminen 

 

Oljen sisältämä kosteus vaikuttaa kahdella tavalla lämpöarvoon: ensinnäkin se vähentää 

palamiseen osallistuvan kuiva-aineen määrää ja toiseksi palamisen yhteydessä tapahtuvan 

veden haihtuminen sitoo lämpöä. Oljen kosteus on puintihetkellä lähes poikkeuksetta 10 - 

20 % korkeampi kuin jyvien. Hyvien säiden ja märkien syksyjen merkitys oljen kosteuteen 

voi olla jopa 35 - 60 %. Oljen puinti ei siis yleensä onnistu suoraan leikkuupuinnin jälkeen, 

mutta hyvien säiden vallitessa voi olki kuivaa karholla yhdessä päivässä alle 25 %:n ja 

neljässä päivässä alle 20 %:n kosteuspitoisuuteen. Kuivumista voidaan nopeuttaa 

pöyhimällä karhoa. Olki kuivuu varastoinnin aikana 2 - 6 prosenttiyksikköä, joten 

polttotarkoitukseen kerättävä oljen kosteus saa olla korjuuhetkellä enintään 25 %. Jos olki 

joudutaan korjaamaan yli 30 %:n kosteudessa, se joudutaan kuivaamaan koneellisesti, jotta 

saataisiin poltto onnistumaan. (Orava Reijo. 1980, Alakangas Eija. 2000) 

 

3.2 Oljen polton tekniikka 

 

Oljen pienpolttotekniikoita on kahta erilaista: eräsyöttöisiä kattiloita ja automaattisyöttöisiä 

järjestelmiä. Nämä molemmat voidaan jakaa vielä ylä- ja alapalokattiloihin. Oljen polttoon 

tarkoitetun kattilatyypin mukaan olki poltetaan silppuna, briketteinä tai pelletteinä ja 

polttoaineen syöttö voi tapahtua käsin, paalien syöttöradalla, stokerilla, repijälaitteella tai 

puhaltimella. Voimalaitospoltossa yleisimmät kattilatyypit ovat kiertopetikattiloita tai 

arinakattiloita joissa paalit hajotetaan repijälaitteella tai ne poltetaan kokonaisina. Tällaiset 

kattilat ovat automaattisyöttöisiä. (Ahokas Jukka 1983, Nikolaisen Lars. 1998, Järvenpää 

Markku et al. 1994) 
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3.2.1 Käsisyöttöperiaatteella toimiva ylä- ja alepalokattila 

 

Käsisyöttöperiaatteella toimivat ylä- ja alapalokattilat ovat halpoja, mutta niiden vaatima 

lämmitystyömäärä on suuri ja hyötysuhde on suhteellisen alhainen. Mutta niiden käyttö on 

kannattavaa, kun vuotuinen lämmönkulutus on alle 60 MWh/a, kuten tyypillisesti 

omakotitaloissa. Lämmitys käsisyöttöisessä ylä- ja alapalokattilassa koetaan hankalaksi, 

mutta tukipolttoaineen käyttö helpottaa lämmitystä käsisyöttöisessä kattilassa. (Ahokas 

Jukka 1983, Järvenpää Markku et al. 1994) 

 

Yläpaloisessa luonnonvetokattilassa pelkän oljen palaminen tapahtuu kytemällä. Kattilan 

hyötysuhde varaavassa lämmityksessä on 60 - 80 %. Alapaloisessa luonnonveto- ja 

puhallinkattilassa hyötysuhde on hiukan parempi, mutta palamista heikentää polttoaineen 

huono valuminen arinalle ja arinan tukkeutuminen. Kuvissa 3 ja 4 on ala- ja yläpaloisen 

kattilan perustoimintaperiaatteet. (Ahokas Jukka 1983, Nikolaisen Lars. 1998) 

 

 
Kuva 3: Alapalokattilan toimintaperiaate (Ahokas Jukka. 1983) 
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Kuva 4: Yläpalokattilan toimintaperiaate (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Luonnonvedolla toimiva käsisyöttöinen alapalokattila toimii kuvan 5 mukaisesti. Kattilassa 

voidaan polttaa oljen lisäksi myös halkoja, haketta ja palaturvetta. Jos polttoainesäiliö on 

tarpeeksi iso, soveltuu se myös esimerkiksi kantojen polttoon. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

 
Kuva 5: Luonnonvedolla toimiva alapalokattila (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Polttopesään pitää saada hiillos aikaiseksi, jotta olki saadaan palamaan kunnolla. Jos 

poltetaan pelkästään olkea, tulisi kosteuden olla 15 – 20 %:n välillä. Mikäli 



15 
 

kosteusprosentti on korkeampi, tulisi käyttää tukipolttoainetta kuten puuta. (Ahokas Jukka. 

1983) 

 

Lämmityksen aikana kattilalle ei tarvitse tehdä muuta kuin lisätä polttoainetta. Palaminen 

helpottuu mitä kuivempaa ja löyhempää polttoaine on. Alapolttokattilassa paalien tiheys 

tulisi olla 50 – 80 kg/m3. Koska palaminen tapahtuu suurella ilmaylimäärällä ja suuresta 

polttoainesäiliöstä aiheutuu iso säteilyhäviö, jää hyötysuhde pelkää olkea poltettaessa 

huonoksi. Kattilan hyötysuhde on noin 60 %. Tukipolttoaineen käyttö kattilassa parantaa 

kattilanhyötysuhdetta ja nostaa sen tyydyttävään noin 67 %:n tasoon. (Ahokas Jukka. 1983, 

Nikolaisen Lars. 1998) 

 

Pelkkää olkea poltettaessa tuhka ei sula vaan säilyttää korsimuotonsa, eli se ei myöskään 

valu arinan läpi. Tukipolttoainetta käyttäessä hiillos muodostuu niin kuumaksi, että oljen 

tuhka sulaa osittain ja tukkii paikoin arinan. Arinarakojen puhdistus auttaa palamista, 

mutta sen uudelleen tukkiutuminen tapahtuu nopeasti. Siksi puhdistusta ei kannata tehdä 

liian usein. Tukkeutumisen takia palamisilman määrä joudutaan pitämään suurena. 

(Ahokas Jukka. 1983) 

 

3.2.2 Palamisilmapuhaltimella varustettu alapalokattila. 

 

Kuvan 6 mukaisesti toimii palamisilmapuhaltimella varustettu alapalokattila, jota 

käytetään yleensä alle 1 MW:n lämpötarpeen kiinteistöjen lämpökeskuksissa. Olkipaalit 

syötetään säiliöön käsin. Tehoa säädetään kattilavedessä olevan vaihtotermostaatin avulla. 

Vaihtotermostaatti ohjaa palamisilmapuhaltimen tehoa. Kattilan polttoaineena voidaan 

käyttää oljen lisäksi haketta, halkoja ja palaturvetta, joita poltettaessa palamisilma-

puhallinta ei tarvita ja kattila toimii luonnonvedolla. (Ahokas Jukka. 1983, Järvenpää 

Markku et al. 1994) 
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Kuva 6: Alapaloperiaatteella toimiva käsisyöttöinen olkikattila (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Puhallinkattilassa puhaltimet tulee suunnata paaliin kahdelta vastakkaiselta suunnalta, jotta 

palaminen tapahtuisi tasaisesti. Jos ilma suunnataan vain yhdeltä puolelta, paali palaa 

epätasaisesti, joka aiheuttaa paalin vääntymisen, mikä taas vaikeuttaa paalin laskeutumista 

kattilan pohjalle. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Rukiin, ohran tai kauran olkea poltettaessa puhallinkattilassa tuhka sulaa ainakin osittain. 

Sulanut tuhka jää kiinni kehikkomaiselle arinalle johon se tarpeeksi pitkän ajan jälkeen 

tekee ”korokkeen”, joka osaltaan estää paalien laskeutumisen palamisilmojen ulottuville.  

Vehnän tuhka jää lähes kokonaan sulamattomaan muotoon. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Puhallinkattilassa voidaan polttaa olkea, jonka kosteuspitoisuus on 21 %, mutta 

sytytyshetkellä sen tulisi olla alle 20 %. Alle 15 %:n kosteuksilla palaminen kattilassa on 

niin voimakasta, ettei se ole vakiosäädöillä hallittavissa. Olkipaalien tiheys tulisi olla 50 – 

80 kg/m3. Kattilan hyötysuhteeksi saadaan noin 70 %, kun puhallinta käytetään 

käsisyöttöisessä alapalokattilassa. (Ahokas Jukka. 1983, Nikolaisen Lars. 1998) 
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3.2.3 Olkibrikettien poltto. 

 

Olkibrikettejä voidaan polttaa samantyyppisissä luonnonkierto- ja puhallinkattiloissa kuin 

paalejakin. Brikettien hyötynä on niiden pieni varastointitilavuus. Hyvälaatuisella 

briketillä, jolla kosteuspitoisuus on alle 10 %, päästään puhallinkattilassa samoihin 

palamishyötysuhteisiin kuin hakkeen, halon tai palaturpeen poltossa. Olkibrikettien 

poltossa ongelmaksi voi muodostua suuri tuhkapitoisuus ja tuhkan alhainen 

sulamislämpötila verrattuna puuhun. Jotta palaminen sujuisi mahdollisimman esteittä, 

vaatii oljen poltto briketteinä automaattisesti toimivan tuhkanpoistolaitteen. 

Luonnonvetokattilassa brikettien palaminen on selvästi haketta huonompaa ja hyötysuhde 

jää tyydyttävän paalipolton tasolle. Jotta palaminen parantuisi, tulisi ehdottomasti 

varmistaa arinan toiminta. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

3.2.4 Automaattisyöttökattilat Paalipoltto 

 

Olkipaalin poltto tapahtuu kuvan 7 mukaisesti yläpaloisessa pystyyn sijoitetussa tulitorvi-

/tuliputkikattilassa. Olkipaalit sijoitetaan kuljettimelle, joka käynnistyy varaajan 

termostaatin käskemänä. Kattilassa palaa yksi paali kerrallaan. Paali putoaa kattilaan 

useammilla paloluukuilla varustetun syöttökuilun läpi. Paali sytytetään palamaan kuumalla 

ilmalla joka on lämmitetty sähkövastuksella. Palamista ylläpidetään pöyhinnällä. Tämän 

takia paalin tiheydellä ei ole niin suurta merkitystä. Pöyhinnän pituus ja seisonta-aika 

voidaan säätää oljen kosteuden mukaan. Pöyhintää ohjataan savukaasun ja kattilaveden 

lämpötilojen avulla. Liikkuva arina toimii pöyhijänä. Tuhka poistetaan pesästä 

ruuvikuljettimen avulla, joka toimii samanaikaisesti pöyhijän kanssa. (Ahokas Jukka. 

1983) 
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Kuva 7: Kotero 80 olkikattila (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Jotta kattila toimisi mahdollisimman paloturvallisesti, syöttöluukut eivät voi olla 

samanaikaisesti auki. Syöttöluukuista kaksi toimii painovoimalla ja yksi 

moottorikäyttöisesti. Jos jokin luukku ei sulkeudu niin kattilan toiminnot keskeytyvät ja 

kattila antaa hälytyksen. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Jos kattilassa poltetaan kosteudeltaan alle 22 % olkea, tuhkan poistoväli ja poistopituus 

ovat riittävän pitkät ja tuhka ehtii jäähtyä ulostuloputkessa eikä ruuvi pääse tukkeutumaan. 

Yli 22 %:n kosteuksilla kattilan pöyhintäjaksoa joudutaan pidentämään ja tihentämään niin 

paljon, että tuhka on vielä kuumaa ulos tullessaan ja voi sisältää kytevää hiillosta. 

Sytytysvaiheessa liian kostea olki voi aiheuttaa ruuvin tukkeutumisen, koska osa oljesta 

tulee ulos täysin palamattomana. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Palamatonta polttoainetta tulee tuhkan mukana noin 0,5 % polttoainemäärästä. Kosteuden 

kasvaessa palamattomien määrä tuhkassa kasvaa. Koska tuhkan poisto tapahtuu 

ruuvikuljettimella, ei tuhkan sulamisella ole merkitystä. Ruuvi on tarpeeksi vahva 

murskaamaan syntyneet kokkareet. (Ahokas Jukka. 1983) 
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Tämäntyyppisellä kattilalla voidaan päästä 70 % hyötysuhteeseen kun kattilan nimellisteho 

on 80 – 90 kW:n luokkaa. Koska tällaisessa kattilassa ei ole varapolttomahdollisuutta 

täytyy varmistaa, että kuivaa olkea saa ympäri vuoden.  (Ahokas Jukka. 1983, Nikolaisen 

Lars. 1998) 

 

3.2.5 Oljen löyhä poltto 

 

Oljen löyhä poltto tarkoittaa, että paaleista revitään olkea polttokammioon kuvan 8 

mukaisesti. Tällaisia kattiloita esiintyy aluelämpölaitoksissa. Paalattu olki syötetään 

polttoainesiiloon josta se matkaa repijälaitteelle. Paalien tiheys yleensä olkikattiloissa tulisi 

olla 80 – 90 kg/m3 luokkaa. Löyhä poltto kuitenkin toimii parhaiten paalien tiheyden 

ollessa 100 – 160 kg/m3:n luokkaa niiden tullessa repijälle. Repijälaitteessa on kaksi 

pyörivää piikeillä varustettua telaa, jotka syöttävät paaleista revityn irto-oljen tulipesään. 

Tulipesään voidaan ohjata ensiö- ja toisioilmaa, joista toinen jäähdyttää repijälaitetta ja 

toimii samalla palamisilman esilämmittimenä. (Ahokas Jukka 1983, Järvenpää Markku et 

al. 1994) 
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Kuva 8: Oljen löyhä poltto (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Pesässä ei ole arinaa vaan tuhka poistuu ruuvikuljettimilla. Poistoruuvin yläpuolella on 

kaksi erisuuntiin pyörivää ruuvimurskainta, jonka tarkoitus on murskata tuhka, jotta 

poistoruuvi toimisi virheettömästi. (Ahokas Jukka. 1983) 

 

Löyhällä poltolla voidaan saavuttaa yli 80 %:n kokonaishyötysuhde lämmön talteenotolle. 

Repijälaitteella varustetulla kattilalla voidaan polttaa kosteampaa olkea kuin muilla 

olkikattiloilla. Poltettavien paalien keskikosteus voi olla jopa 26 %. (Ahokas Jukka. 1983, 

Nikolaisen Lars. 1994) 

 

Automatisoidulla oljenpoltolla on etunsa koska pöyhintä ja repijä tekevät poltosta 

tasaisempaa. Tällöin paalien tiheys ja kosteus voivat olla suurempia kuin eräsyöttöisissä 

ylä- ja alapalokattiloissa. Automatisoitujen ratkaisujen ansiosta on lämmityshyötysuhde 

näillä kattiloilla 10 – 25 % parempi kuin muilla olkikattiloilla. Tuhkan käyttäytyminen ei 

heikennä palamista eikä tuhkan poistoa. Automatisoinnin ansiosta olkilämmitys on 

kilpailukykyinen hakelämmityksen kanssa. (Ahokas Jukka. 1983) 
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Alla olevasta kuvasta 9 nähdään toisenlaisen automatisoidun oljenpolttojärjestelmän 

repijällä ja ruuvisiirrolla. Olki pakataan kuljettimelle, josta repijä silppuaa sen eteenpäin 

ruuvikuljettimella kattilaan. Kattilassa olki palaa ja ruuvikuljetin kuljettaa tuhkan pois. 

(Lötjönen Timo. 2007) 

 

 
Kuva 9: Reka automaattinen olkilämmitysjärjestelmä ruuvisiirrolla. 

Teho 100 – 10 000 kW. (Lötjönen Timo. 2007) 

 

3.2.6 Oljen poltto voimalaitoksissa 

 

Suomessa ei ole kokemusta oljen käyttämisestä voimalaitoksen polttoaineena. Tanskassa 

sen sijaan on useita pelkästään olkea käyttäviä polttolaitoksia, joiden sähkötehot 

vaihtelevat 2 – 10 MW, ja osittain oljella toimivia laitoksia, joiden sähkötehot vaihtelevat 3 

– 30 MW. Olki tuodaan näihin voimalaitoksiin suurkanttipaaleina joita voidaan polttaa 

kokonaisina tai hajottaa repijällä. (Järvenpää Markku et al. 1994) 

 

Tanskassa pelkällä oljella toimivat polttolaitokset ovat kuvan 11 mukaisia arinakattiloita 

tai kuvan 10 mukaisia kiertopetikattiloita. Arinakattiloissa olki syötetään liikkuvalle 

arinalle, jolla palaminen tapahtuu. Arina on jaettu kahteen osaan: vesijäähdytettyyn osaan, 
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jotta palamislämpötila ei nousisi liian korkeaksi ja värisevään osaan, jolla palamisen 

loppuvaihe tapahtuu. (Järvenpää Markku et al. 1994) 

 

Kiertopetitekniikka on monipuolisempi arinatekniikkaan verrattuna, koska 

kiertopetikattilassa voidaan polttaa eri polttoainetta yhtäaikaisesti. Palamislämpötilaa on 

helpompi säätää ja poltto pysytään suorittamaan alemmassa lämpötilassa, jolloin NOX 

päästöt pienenevät. Kiertopetikattilassa voidaan myös hyödyntää rikinpoistomahdollisuutta 

suoraan kattilassa. Paremman lämmönsiirtokyvyn ansiosta kiertopetikattila voidaan 

rakentaa pienempään kokoon. (Järvenpää Markku et al. 1994) 

 

 
Kuva 10: Kiertopetikattilan tulipesän rakenne. (Raiko Risto et al. 2002) 
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Seuraavassa esimerkissä käsitellään Espanjassa Sangüesassa sijaitsevassa 25 MW:n 

polttolaitosta, jonka pääasiallinen polttoaine on olki, mutta laitos voi käyttää myös haketta 

jopa 50 % polttoaineen yhteenlasketusta lämpöarvosta. Sangüesasin voimalaitoksen on 

suunniteltu tuottavan 200 GWh sähköä vuodessa ja kuluttavan noin 160 000 tonnia 11 %:n 

kosteuspitoisuuden omaavaa olkea. Voimalaitoksessa ei tuoteta ollenkaan lämpöä. 

Kyseisen laitoksen on suunnitellut tanskalainen yhtiö FLS miljø ja se kytkettiin 

paikalliseen sähköverkkoon vuonna 2002. Verrattuna hiilivoimalaitokseen tämän oljen 

polttolaitoksen on laskettu vähentävän 210 000 t CO2-päästöjä ja 4 600 t SO2-päästöjä 

vuodessa. (European Commission, 1997) 

 

Sangüesasin voimalaitos käyttää arinakattilaa. Kattilassa poltetaan olkipaaleja ja arinaa 

sekoitetaan tärinän avulla. Arina tärisee muutaman sekunnin ajan joka viides minuutti. 

Tärinän pituus ja jaksotus riippuu poltettavan oljen laadusta. Sangüesasin arinalla on hyvin 

alhaiset kunnossapitokustannukset ja korkea luotettavuus. Pohjatuhka kerätään arinan 

pohjalta ja siirretään säiliöön; lentotuhka kerätään pussisuodattimien avulla. Puhdistetussa 

savukaasussa on pienhiukkasia alle 50 mg/Nm3. Poltosta saatu lento- ja pohjatuhka 

käsitellään orgaanisena lannoitteena. Savukaasu johdetaan kuvan 11 mukaisesti kattilan 

sisällä olevan tulistimen läpi, jonka jälkeen se lämmittää syöttövettä ekonomaiserissa, eli 

syöttöveden esilämmittimessä. Tämän jälkeen savukaasu matkaa palamisilman 

esilämmittimeen. Savukaasun keskimääräinen lämpötila on vain 130 °C ennen kuin se 

vapautetaan ilmakehään. (European Commission, 1997) 

 

Tulistimet sijaitsevat kattilan sisällä, jolloin höyry tulistuu 540 °C:een ja 100 bar:in 

paineessa. Tulistettu höyry johdetaan turbiinille jossa mahdollisimman hyvän hyötysuhteen 

saavuttamiseksi on neljä höyryn väliottoa ennen lauhdutinta. Väliotoista otetun höyryn 

avulla esilämmitetään syöttövettä. Turbiinilta tullut höyry lauhdutetaan käyttämällä 

viereistä jokea lämpönieluna. (European Commission, 1997) 
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Kuva 11: Sangüesan voimalaitoksen periaatekaavio. (European Commission, 1997) 

 

 

4 OLJEN MÄDÄTYS 

 

Olkea ei tyypillisesti mädätetä ainoana mädätettävänä materiaalina. Se on useasti vain 

pieni osa mädätettävästä orgaanisesta aineksesta. Uusi kuivamädätystekniikka saattaa 

mahdollistaa oljen käytön ainoana orgaanisena aineena, mutta tätä ei ole vielä tutkittu 

kokeellisesti. 

 

4.1 Yleistä oljen mädätyksestä 

 

Anaerobinen mädätys on biologinen prosessi jossa käsitellään orgaanista biomassaa kuten 

olkea, lantaa ja biojätteitä hapettomassa tilassa. Lämpötila on noin 35–37 °C (mesofiilinen 

lämpötila-alue) tai 50–55 °C (termofiilinen lämpötila-alue). Lämpötilaoptimista riippuen 

prosessissa elää erilaisia, orgaanisen aineen hajottavia mikrobikantoja. Mikrobikannat 
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käyttävät ravinnokseen biomassan orgaanisia aineita ja sen hajoamistuotteita. (Latvala 

Markku. 2009) 

 

Biohajoavan syöteseoksen orgaaninen aines sisältää mm. hiilihydraatteja, proteiineja sekä 

lipidejä. Syötteen sisältämä orgaaninen aine käy läpi kuvan 12 mukaisesti 

hydrolyysivaiheen, happokäymisen eli asidogeneesin ja etikkahapon muodostumis- eli 

asetogeneesivaiheen ennen kuin se muuntautuu metaaniksi. Käsittelyn lopuksi syötteistä 

saadaan hajuttomampia ja orgaanista typpeä hajoaa liukoiseen muotoon muiden 

ravinteiden säilyessä lähes ennallaan. Loppusyöte voidaan käyttää lannoitteena pelloille. 

(Bionova Engineering. 2009, Latvala Markku. 2009) 

 

 
Kuva 12: Syötteen anaerobinen hajoamisprosessi (Latvala Markku. 2009) 

 

Mädätysprosessiin kuuluu mädätettävän materiaalin vastaanotto, varastointi, esikäsittely 

(murskaus ja lietettäminen), biokaasutus, mädätteen jälkikäsittely sekä biokaasun puhdistus 

ja paineistaminen. Mädätystekniikat voidaan jakaa kahteen osaan: märkä- ja 

kuivamädätykseen. Märkämädätyksessä kuva-ainepitoisuus on 6 – 15 % ja 

kuivamädätyksessä 25 – 60 %. (Bionova Engineering. 2009, Latvala Markku. 2009, 

Lonka-Huotari Pirjo. 2006) 
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Oljen mädätyksen lopputuotteina saadaan mädätettä ja biokaasua. Biokaasu koostuu 

pääosin metaanista (35 – 80 %) ja hiilidioksidista (20 – 65 %). Oljesta saadaan biokaasua 

0,25 – 0,35 m3 kuiva-ainekiloa kohden ja biokaasun lämpöarvo on 4 - 6 kWh/m3 (14,4 - 

21,6 MJ/m3). (Alakangas Eija. 2000) 

 

4.2 Oljen kuivamädätys 

 

Kuivamädätys on uutta tekniikkaa jossa mädätettävän kuiva-aineksen kosteusprosentti 

vaihtelee tyypillisesti 20 – 60 % välillä. Kuivaprosessit voidaan jakaa kahteen ryhmään, 

panostoiminen kuivaprosessi ja jatkuva tulppavirtaus-kuivaprosessi. (Bionova Engineering. 

2009, Lonka-Huotari Pirjo. 2006) 

 

4.2.1 Panostoiminen kuivaprosessi 

 

Prosessi tapahtuu kuvan 13 periaatteen mukaisesti. Prosessissa on useampi yksikkö 

rinnakkain, mikä takaa tasaisen kaasuntuotannon CHP-yksikölle. Mädätys tapahtuu 

suorakulmaisissa teräsbetonikonteissa. Biomassan päälle suihkutetaan bakteeriseos jotta 

mädätys onnistuisi. Fermentointikontit ovat kaasunpitäviä, jotta happi ei estäisi metaania 

tuottavien bakteerin toimintaa ja jottei biokaasu pääsisi vuotamaan. Konttimallinen 

biokaasureaktori soveltuu kuivalle orgaaniselle jätteelle maataloudesta tai muilta 

sektoreilta (ruokohelpi, viherkasvit, olki). Kyseisessä reaktiossa käytetään lantaa noin 5 % 

kuiva-ainetta kohti. (Bionova Engineering. 2009, Lonka-Huotari Pirjo. 2006, Turpeinen 

Jaakko 2010) 

 

Ennen kuin tuore biomassa sijoitetaan fermentointikonttiin, se sekoitetaan jo 

mädäntyneeseen materiaaliin jolloin mädäte käytetään osittain uuden panoksen 

mikrobisiirteenä. Jäljelle jäävä mädäte voidaan hyödyntää lannoitteena tai kompostoida 

jonka jälkeen saavutetaan stabiilimpi lopputuote tai lannoite. Mädätysprosessi kestää noin 

4 viikkoa. Sinä aikana biokaasua kerätään, tiivistetään ja poltetaan CHP-moottorissa. 

Biokaasu voidaan myös hätätapauksessa varastoida väliaikaisesti fermentointiyksikön 
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yläpuolelle mahdollisen laitevian tai muun häiriön sattuessa. Sähkö voidaan syöttää 

verkkoon ja käyttää laitoskäyttäjän omiin tarpeisiin. Konttimallinen biokaasulaitos 

tarvitsee tuotetusta energiasta noin 5 % lämmöstä ja 3 % sähköstä. (Bionova Engineering. 

2009, Lonka-Huotari Pirjo. 2006, Turpeinen Jaakko 2010) 

 

 
Kuva 13: Kuivamädätyksen periaatekuva (Bekon) 

 

Koska kyseinen tekniikka on suunniteltu ensisijaisesti ruokohelvelle, josta saadaan 

mädättämällä lähes saman määrän biokaasua kuin oljesta, voidaan olettaa, että tekniikka 

toimisi oljellakin. (Paavola Teija. 2007. Luostarinen Juha. 2009) 

 

4.2.2 Jatkuvatoiminen tulppavirtaus-kuivaprosessi 

 

Tulppavirtausperiaatteella toimiva kuivaprosessi toimii samoilla kuiva-ainepitoisuuksilla 

kuin panostoiminen kuivaprosessi. Optimikuiva-ainepitoisuus on noin 30 %. 

Tulppavirtausperiaatteessa reaktori on yleensä vaakatasoon asennettu teräksinen tai 

betoninen putki, jonka sisällä on joko ruuvi tai jokin muu järjestelmä, jolla käsiteltävää 

massaa siirretään putkessa eteenpäin. Ruuvin pyöriessä massa myös sekoittuu ja samalla 

muodostuva biokaasu vapautuu kerättäväksi talteen reaktorin yläosasta. Reaktorin 

loppupäästä kierrätetään rejektivesi tai käsittelyjäännös reaktorin alkupäähän, jossa se 

toimii mikrobiymppinä. Prosessia voidaan täydentää jälkiyksiköllä, jolloin saadaan 
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enemmän metaania talteen. Prosessin viipymä on 14 - 30 päivää riippuen reaktorimallista 

ja mädätettävästä materiaalista. Tulppavirtauksessa optimilämpötila on noin 50 - 55 °C, 

jolloin prosessi on termofiilinen. Kuvasta 14 nähdään tulppavirtausperiaatteella toimivan 

reaktorin toimintaperiaate. Tämäntyyppinen vaakatasoon asennettu reaktori tuottaa noin 90 

- 150 m3 biokaasua biojätetonnia kohden.  (Latvala Markku. 2009, Lonka-Huotari Pirjo. 

2006, Biower 2009) 

 

 
Kuva 14: Jatkuvatoimisen kuivaprosessin toimintaperiaate (Latvala Markku. 2009) 

 

4.3 Oljen märkämädätys 

 

Märkämädätys on yleisimmin käytössä oleva mädätysteknologia. Se on suunniteltu 

materiaaleille joilla on alhainen kiintoainepitoisuus, kuten lietteelle. Oljen 

märkämädätyksessä mädätettävää ainetta lietetään veteen, jolloin saadaan alle 15 %:n 

kuiva-ainepitoisuus. Kuiva-ainepitoisuuden pitäminen alle 15 %:ssa on hyvin tärkeää, jotta 

riski sekoittimien ja pumppujen toimintahäiriöille ja rikkoontumiselle pysyisi pienenä. 

Oljen tapauksessa märkämenetelmässä ei tarvita muita esikäsittelyvaiheita kuin 

murskaaminen ja liettäminen, jos olki käsitellään maatilan omassa biokaasulaitoksessa. 

Liettäminen tapahtuu usein esisäiliössä, jossa on sekoitin ja esilämmitin, joilla liete 

saadaan tasalaatuiseksi. Lietteen biomassa syötetään sitten reaktoriin. Rehun voi syöttää 

murskattuna suoraan reaktoriin liettämättä. Alla olevassa kuvasta 15 nähdään esimerkki 

maatilalla toimivasta märkämädätyksestä. (Latvala Markku. 2009) 
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Kuva 15: Märkämädätys maatilalla. (Latvala Markku. 2009) 

 

Märkämädätyksessä käytettävät reaktorit ovat tyypillisesti pystysäiliöitä, jotka on 

rakennettu betonista tai teräksestä. Reaktori on mitoitettava noin 20 – 30 % käsiteltävää 

syötemäärää suuremmaksi, jotta vaihtelulle jää varaa ja jotta reaktorissa olisi tilaa 

mahdolliselle vaahtoamiselle, sekä kaasun kerääntymiselle lietemassan yläpuolelle. 

Tyypillisesti reaktori itse tarvitsee 10 – 40 % tuotetun biokaasun energiasta. 

Biokaasureaktoreita on kahta eri perustyyppiä, täyssekoitusreaktoreita ja tulppavirtaus-

reaktoreita. (Latvala Markku. 2009) 

 

Täyssekoitusmenetelmä on paitsi täyssekoitteinen myös yksivaiheinen, mesofiilinen ja 

jatkuvatoiminen märkäprosessi, joka on yleisin biokaasutuslaitoksen toimintatapa. 

Täyssekoitusprosessiin lisätään syötettä säännöllisesti erimerkiksi kerran tunnissa tai 

kerran vuorokaudessa. Käsittelyjäännös poistetaan tasaisesti yleensä ennen syöttöä. Tällä 

tavalla vältetään mahdollista oikovirtausta. Oikovirtauksen merkitys jatkuvatoimisessa 

reaktorissa ei ole kovin suuri, mikäli syöte siirretään jälkikaasuuntumissäiliöön reaktorin 

jälkeen. (Latvala Markku. 2009) 

 

Tulppavirtausprosessi on erityisesti oljen kaltaisille kuiville materiaaleille soveltuva 

prosessi, jossa käsiteltävä materiaali kulkee syöttöjärjestyksessä prosessin läpi. Tässä 

tapauksessa reaktioaika pysyy vakiona. Täydellinen tulppavirtaus syntyy vain 
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putkimaisessa reaktorissa, jossa toisesta päästä syötetään ja toisesta päästä puretaan, eikä 

uudella syötteellä ole mahdollisuutta päästä kosketuksiin vanhan syötteen kanssa. 

Kuitenkin käsittelyjäännöstä tai prosessista kerättyä nestettä on yleensä lisättävä syöttöön, 

jotta oikea bakteerimassa siirtyy syöttömateriaaliin. Jos täyssekoitusreaktoriin lisätään 

väliseiniä tai ketjutetaan useita täyssekoitteisia reaktoreita, päästään lähelle täydellistä 

tulppavirtausreaktorin toimintaperiaatetta. Yksivaiheinen prosessi on yksinkertaisempi ja 

investointikustannuksiltaan halvempi kuin monivaiheinen prosessi. (Latvala Markku. 

2009) 

 

Reaktorissa olevaa syötettä pitää sekoitta, jotta varmistetaan hyvä kontakti 

syöttömateriaalin ja mikrobien välillä. Sekoittaminen myös jakaa lämmön tasaisesti 

reaktoriin. Kun lietettä pidetään liikkeellä, estetään inhibitioita ja pintakerroksen 

kovettumista, sekä edesautetaan biokaasun talteenottoa. Yleisimmät sekoitintyypit ovat 

pystyakseliin kiinnitetty hidas lapasekoitin, nopea lapasekoitin tai kaasusekoitin. 

Kaasusekoittimessa syntynyt biokaasu pumpataan takaisin reaktoriin sen alaosasta, josta 

noustessaan se sekoittaa massaa. (Latvala Markku. 2009) 

 

4.4 Oljen mädätyksen johtopäätökset 

 

Olkea mädätetään jonkin verran tällä hetkellä märkämädätystekniikalla, jolloin se on 

kuitenkin vain osana mädätettävää kuiva-ainesta. Lannan mädätyksessä olki on 

erinomainen lisäaines suuren kuiva-aine- ja orgaanisen aineksen pitoisuutensa vuoksi. 

Suomessa tai Euroopassa ei toimi mädätyslaitoksia, jotka toimisivat pelkästään oljella. 

Tämä on seurausta oljen suuresta ligniinipitoisuudesta ja vähäisestä metaanintuotannosta 

mädätyksessä.  

 

Oljen märkämädätys vaatii huomattavia määriä vettä. Pelkän oljen mädätys ei välttämättä 

kannata, jollei mädätettäväksi kelpaavaa lietevettä ole tarjolla. Uuden 

kuivamädätystekniikan ansiosta olkea voidaan mädättää yksinäänkin, mutta prosessi vaatii 

lisätutkimusta. 
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5 POLTON JA MÄDÄTYKSEN VERTAILU 

 

Oljen suuren potentiaalin vuoksi sitä kannattaa käyttää hyväksi energiatuotannossa. Oljen 

poltto olisi helppo ja yksinkertainen energiaratkaisu maaseudulle, koska olkea on helppo 

polttaa: tekniikka on jo olemassa eikä olki välttämättä edes tarvitse tukipolttoainetta. 

 

Mädätys on teknisesti vaativampaa: siihen tarvitaan paljon vettä sekä mädätyksen 

tekniikka on herkempi toimintahäiriöille kuin polttotekniikka. Mädätys vaatii lisäksi 

enemmän tilaa ja laitteistoa. Nämä seikat ovat suoraan verrannollisia 

investointikustannuksiin.  

 

Alla olevassa esimerkissä on laskettu suomalaisen maatilan keskimäärin tuottamasta 

oljesta saatava energiamäärä polttamalla ja mädättämällä. Maatilan keskimääräinen 

peltoala on 36,7 ha. Yhtälöllä 1 on laskettu termisen energian tuotto poltettaessa olkea ja 

yhtälöllä 2 vastaavasti termisen energian tuotto oljen mädätyksessä. (Matilda 2011) 

 

olki,polki,polki,p
ak

,olki Xq
m

A φ=⋅η⋅⋅
η

⋅
−

    (1) 

 

, jossa 

A = Maatilan pinta-ala [ha] 

molki = Oljen kuiva-aine massa hehtaaria kohti [kg/ha] 

ηk-a = Oljen kuiva-ainepitoisuus 

qp,olki = Oljen tehollinen lämpöarvo 20 % kosteudessa [MJ/kg] 

ηp,olki = Oljen polttokattilan hyötysuhde 

X = Muuntokerroin [GJ/MJ] 

ɸp,olki = Oljen poltosta saatava lämpöenergia [GJ] 

 

GJ990MJ
GJ108,0kg

MJ5,13
8,0
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kg2000
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ainettakuiva

=⋅⋅⋅⋅ −
−
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olki,momaolki,molki,i,Volki,Volki XqqmA φ=⋅η⋅η⋅⋅⋅⋅   (2) 

 

, jossa 

A = Maatilan pinta-ala [ha] 

molki = Oljen kuiva-aine massa hehtaaria kohti [kgkuiva-ainetta /ha] 

qv,olki = Oljesta saatava biokaasutilavuus [m3
biokaasu/kgkuiva-ainetta] 

qv,i,olki = Biokaasun lämpöarvo [MJ/m3
biokaasu] 

ηm,olki = Biokaasun polttolaitoksen hyötysuhde  

ηm,oma = Mädätysprosessin omakäyttösuhde  

X = Muuntokerroin [GJ/MJ] 

ɸm.olki = Oljen mädätyksestä saatava lämpöenergia [GJ] 

 

GJ280
MJ

GJ1075,09,0m
MJ18kg

m3,0ha
kg2000ha7,36 3

biokaasu
3

ainettakuiva

biokaasu
3

ainettakuiva

=

⋅⋅⋅⋅⋅⋅ −

−

−

 

 

Tuloksista huomataan, että olkea poltettaessa saadaan tuotettua vajaa neljä kertaa 

enemmän energiaa, kuin olkea mädättämällä. Olkea poltettaessa saadaan hyödynnettyä 

lähes koko orgaanisen aineksen inventaario, kun taas mädättämällä pysytään 

hyödyntämään vain biohajoava orgaaninen aines. Olki sisältää esimerkiksi runsaasti 

ligniiniä, joka on hitaasti biohajoavaa eikä ehdi hajota kokonaan mädätysprosessissa. 

 

Oljen polttaminen on niin yksinkertaista, että sitä kannattaa suosia. Jos ei ole tarpeeksi 

pientaloja, jotka haluavat investoida omaan olkilämmitysjärjestelmään niin 

lämpövoimalaitos olisi varteenotettava vaihtoehto, mikäli olkea saadaan tarpeeksi 150 km 

etäisyydeltä. Jos peltoalaa ei ole riittävästi 150 km säteellä, niin olkea kannattaa hyödyntää 

rinnakkaispolttoaineena. 

 

Olkea voisi hyödyntää myös sivupolttoaineena hakevoimalaitoksissa, jolloin hakkeen 

kuljetuskustannukset laskisivat. Oljella on pienempi tehollinen lämpöarvo kuin hakkeella, 

mutta hake on kosteampaa polttoainetta, jolloin oljen kuljetuskustannukset ovat lähes 
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samat kuin hakkeella verrattuna tuotettuun energiamäärään. (Ahokas Jukka. 1983, 

Järvenpää Markku et al. 1994) 

 

Kun käytetään vertailukohtana Tanskalaista Masnedön lämpövoimalaa, joka käyttää 32 

000 tonnia olkea vuodessa ja tuottaa 8,2 MW sähköä ja 20,8 MW lämpöä, voidaan 

likimain laskea, että Suomessa samankokoiselle CHP voimalaitokselle riittäisi, kun 

polttoaineeksi kerätään olkea 64 000 hehtaarin alueelta. Tulos antaa mielikuvan siitä, 

kuinka suuri peltoala tarvitaan noin 9 000 omakotitalon lämmittämiseen niin, että voidaan 

tuottaa myös sähköä. (Omakotitalon lämmitystarve on noin 20 kWh/a.)  

 

 

6 YHTEENVETO 

 

Oljen suuren potentiaalin vuoksi sitä kannattaa käyttää hyväksi energiatuotannossa. Oljen 

polttotekniikka on hyvin yksinkertaista ja kehittynyttä, joten sitä kannattaa hyödyntää. 

Oljen ominaisuudet tukevat myös sen hyödyntämistä rinnakkaispolttoaineena hiilen, 

turpeen tai hakkeen kanssa. Tällöin oljen tuhkan sintraantuminen ei myöskään muodostuisi 

ongelmaksi.  

 

Oljen mädätys ei ole yhtä tehokas tapa hyödyntää oljen energiapotentiaalia, mutta mikäli 

tarjolla on runsaasti mädätettävää lietettä tai lantaa niin olki on erinomainen kuiva-aine lisä 

mädätykseen. Pelkän oljen mädättäminen ei välttämättä ole investoinnin kannalta paras 

mahdollinen sijoitus, koska investointikustannukset ovat suuremmat ja mädätyslaitos on 

herkempi häiriöille kuin polttolaitos. Mädätyksen etuna on, ettei korjatun oljen 

kosteuspitoisuudella ole yhtä suurta vaikutusta prosessiin kuin poltossa. 
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Liite 1 

Eri viljojen olkien alkuaine- ja metallipitoisuudet sekä niiden tuhkapitoisuudet ja 

lämpöarvot 
 

Taulukko 2: Erilaisten viljan olkien alkuaine- ja metallipitoisuuksia (Alakangas Eija) 

Alkuaine Viljan olki Ohran olki Vehnän olki 

  Yleisesti/keskiarvo 
Aikaisin korjattu 

olki Myöhään korjattu olki     

Alkuainepitoisuus kuiva-aineessa, p- %    

C 45 - 47 /46 49 51 45,8 ± 0,7 46,2 ± 0,7 
H 5,8 - 6,0 / 5,9 5,9 6,1 5,7 ± 0,4 5,8 ± 0,3 
N 0,4 - 0,6 / 0,5 0,41 0,48 0,52 ± 0,19 0,59 ± 0,20 
O 39 - 41 / 40 44 45 41,9 ± 1,8 41,3 ± 2,1 
S 0,01 - 0,13 / 0,08 0,19 0,15 0,12 ± 0,04 0,08 ± 0,03 
Cl 0,14 - 0,97 / 0,31 0,88 0,24 0,4 ± 0,4 0,15 ± 0,10 

Tuhkaa muodostavien alkuaineiden pitoisuus kuiva-aineessa, p- %   

Si 0,6 - 4,0 / 1,8 0,6 0,6 1,2 ± 0,4 1,8 ± 0,90 

Al   0,035 0,04 
0,037 ± 

0,033 
0,023 ± 

0,022 

Fe   0,12 0,08 
0,026 ± 

0,023 
0,026 ± 

0,027 
Mg 0,6 - 0,14 / 0,11 0,06 0,05 0,10 ± 0,03 0,11 ± 0,02 
Ca 0,26 - 0,66 / 0,4 0,3 0,15 0,40 ± 0,09 0,40 ± 0,12 
K 0,69 - 1,3 / 0,99 0,6 0,4 1,1 ± 0,5 0,94 ± 0,25 

Na 0,01 - 0,6 / 0,11 0,07 0,05 0,20 ± 0,17 
0,042 ± 

0,052 

P 0,04 - 0,10 / 0,07 0,06 0,05 
0,092 ± 

0,032 
0,075 ± 

0,020 
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Raskasmetallipitoisuudet, ppm    

Cd 0,036 - 0,083 0,01       
Cr 0,044 - 0,086 0,02       
Cu 2,6 - 9,2 10 5     
Hg 0,028 - 0,36 1       
Pb 0,72 - 0,83 100       
Zn 43 - 46 0,01 20     

 

 
Taulukko 3: Erilaisten olkien tuhkapitoisuus ja lämpöarvo (Alakangas Eija) 

Ominaisuus Ruis Vehnä Ohra Kaura 
Viljan olki 
yleisesti 

Tuhkapitoisuus kuiva-aineessa, p-% 4,5 6,5 
4,5 - 
5,88 4,9 5 

Tehollinen lämpöarvo kuiva-aineessa, MJ/kg 17 17,8 17,4 16,7 17,4 
Tehollinen lämpöarvo 20% käyttökosteudessa, 
MJ/kg 13,6 13,8 13,4 12,9 13,5 
 

 
Taulukko 4: Viljan oljen poltossa syntyneen pohja- ja lentotuhkan sisältämien aineiden pitoisuuksia tuhkan 

kuiva-aineessa. (Alakangas Eija) 

Pohjatuhka     Lentotuhka     
Aine p- % Aine p- % Aine p- % Aine p- % 
Si 14,1 K 10,5 Si 6 K 16,2 
N 0,27 Ca 7,5 N 0,1 Ca 9,7 
S 0,4 Mn 0,059 S 2,8 Mn 0,0832 
Na 1 Zn 0,0073 Na 1 Zn 0,062 
Mg 0,8 Cd <0,0005 Mg 0,9 Cd 0,0006 
P 1,2 Cu 0,0055 P 1,2 Cu 0,0336 
Cl 0,4 Pb 0,0004 Cl 2 Pb 0,0523 
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