
En undersökning om nyttoanvändning av den aska 
som uppkommer vid förbränning av träpellets och 
flis vid värmecentraler i nordöstra Finland.
En förutsättning för att  aska skall kunna användas som gödningsmedel, 
vid anläggningsarbete eller som slutdeponering på avstjälpningsplatser är 
att man undersökt askans kemiska sammansättning samt dess fysikalisk- 
kemiska egenskaper.

Begränsningar för nyttoanvändning av aska anges i lagstiftning och  
tillståndsvillkor. Nyttoanvändning och slutdeponering regleras av 
förordningen om gödselfabrikat  (12/2007), förordningen om återvinning av 
vissa avfall i markbyggnad (591/2006) samt förordningen om  
avstjälpningsplatser (202/2006). 

Askprover från 
undersökningen.

Målsättningen med undersökningen 
Aska från förbränning av träpellets (Formados Oy) och flis (Kuusamo  
energi- och vattenandelslag (kooperativ), Taivalkoski värmekraftverk) under- 
söktes som en del  i en större sammanhang  för att bedöma miljöaffekterna 
av slutdeponering samt för ansökan av miljötillstånd.

Forskningsplan 
I forskningsplanen ingick följande delar: 
1. Allmänna egenskaper hos aska  (näringsämnen och fysikalisk-kemiska 

egenskaper)  nyttoanvändning
2. Löslighetstest  (tvåstegs extrahering: användning inom jordbyggnad och 

deponi på avstjälpningsplatser ; totalhalt: förordningen om gödnings- 
medel ) 

3. Trestegs BCR-extrahering (miljöns inverkan på metallernas löslighet) 
4. Sammanfattning och slutledningar   

5-stegs sekventiell 
extrahering. 
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näringsämne/parameter Enhet EVO   
Kuusamo

Taivalkoski Mindre enhet 
Kuusamo

Ca g/kg 61,7 82,9 100

Mg g/kg 5,7 7,2 16,5

Na g/kg 1,5 0,35 5,0

K g/kg 11,6 12,3 70,2

P g/kg 0,99 0,40 0,083

S g/kg 11,1 1,5 6,7

Cu mg/kg 18 11 23

Mn mg/kg 1900 1970 1370

Zn mg/kg 294 103 350

TOC g/kg 360 385 57

DOC (L/S 10) mg/kg 41 100 560

Glödgningsförlust (550°C) % 35,5 66,0 5,3

Halt torrsubstans (105°C) % 99,9 28,3 99,7

Total neutraliseringsförmåga 

(NV)

% (Ca) 10,5 19,2 34,1

Kalkningsförmåga b t / t 3,6 2,0 1,1

Snabbverkande 

neutraliseringsförmåga  (rac )

% (Ca) 9,3 11,1 26,2

rac /NV % 88,6 39,2 76,8

pH - 12,6 10,1 13,3

Ledningsförmåga (EC) mS/cm 11,8 2,10 58,0

Tabell 1. Koncentrationen av lättlösliga näringsämnen samt fysikaliska och 
kemiska egenskaper för olika askor.

Resultat 
Slutsatser

1.Användning som deponi på avstjälpningsplats:
Av de undersökta askproven uppfyller såväl den flisbaserade askan från 
EVO som askan från  Taivalkoski värmeanläggning till alla delar de krav 
som ställs för vanligt avfall som deponeras på avstjälpningsplatser när det 
gäller löslighetsegenskaper. När det gäller askan från Formados som är 
baserad på träpellets överskrids tillåtna maximigränser endast när det 
gäller krom (Obs  202/2006, stycke 3.5 ”Höjning av vissa gränsvärden”).

2. Användning inom markbyggande:
Endast den flisbaserade askan från  Taivalkoski värmekraftverk uppfyller, 
med undantag för icke-toxiskt sulfat, förordning 591/2006 (förordningen om 
återvinning av vissa avfall i markbyggnad ) angående aska som uppstår 
vid förbränning av stenkol, torv och träbaserat material när det gäller  
gränsvärden för löslighet (L/S=10) vid täckta konstruktioner. På basen av 
resultaten förefaller det däremot inte i nuläget möjligt att använda aska från 
de andra källorna för ovan nämnt ändamål. 

3. Användning som gödselmedel:

Alla askprov uppfyller förordning 12/2007 (förordningen om gödselfabrikat) 
när det gäller tungmetaller och deras löslighet när användningen gäller 
material för skogsgödsling. När det gäller användningen för jordbruk 
och trädgård överskrider samtliga askprov de gränser för kadmium som 
anges i förordning 12/2007, däremot överskrids inte gränserna för andra 
tungmetaller.

4. Alla resultat visar att totalhalten av varje enskilt grundämne är mycket 
högre än de halter som fås vid sekventiell extrahering under olika  
förhållanden, effekten varierar stort mellan olika metaller. I olika  
bedömningar används ofta totalhalten (ex. Lagen om gödselämnen), något 
som ger en dålig bild av den miljöberoende biotillgängligheten och därmed 
också av miljö- och hälsorisker förorsakade av att ämnen löses ut. 
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