
DTS- MENETELMÄ
ORGAANISET JÄTTEET KIERTOON



DIGI TOILET SYSTEMS OY 

 Raini Kiukas on työskennellyt yli 35 vuotta sanitaatio/kiertotaloushankkeissa asiantuntijana niin kansainvälisesti

kuin kansallisestikin.

 Kokemuksensa pohjalta hän on innovoinut täysin uudenlaisen, kokonaisvaltaisen orgaanisen jätteen

käsittelyjärjestelmän, DTS- menetelmän. 

 DTS- menetelmän ympärille perustettiin uusi, kiertotalouteen erikoistunut asiantuntijayritys, DIGI TOILET 

SYSTEMS (DTS) Oy,  Suomalaisten viranomaisten toiveesta.

 Yrityksen vahvuus on laaja, poikkitieteellinen erityisosaaminen, sekä kattava yhteistyöverkosto.

 DTS Oy:n tietotaidolla hankalistakin orgaanisista jätejakeista luodaan uutta toimeentuloa – tutkitusti, hallitusti ja 

tehokkaasti



Logosi tai nimesi tähän

RaKiKolla eteenpäin

• Biojäte

• Perunajäte

• Mädäte

• Sian lietelanta

• Kanan kuivikelanta, 
erilaisia

• Lehmänlanta

• Jätevesipuhdistamon liete

• Jätemaa

• Panimomäski

• Nollakuitu 

• Humanure 3

• Laatu ja turvallisuus 
alusta loppuun

• Esiselvitys – mitä ja mistä

• Kohdennettu laboratorio-
analytiikka raaka-aineista 
ja lopputuotteista

• Lopputuotteen kypsyys ja 
stabiilisuus

• Lopputuotteen 
hyödynnettävyys

• Kokonaisvaltainen 
kiertotalous (kaasut, 
kondenssivesi, lämpö)

• DTS- menetelmän 
hyötyjen kartoitus 
asiakkaan näkökulmasta

• Laajaa selvitys  
lopputuotteiden 
käyttökohteista

• Yhteydenottoja ja 
yhteistyökumppaneita

• Ruokavirasto

Referenssejä Konsepti toiminnalle DTS- prosessin edelleen 
kehittäminen



DTS- MENETELMÄ, EI KOMPOSTOINTIA VAAN…

 Perustuu mikrobiympin käyttöön

 Ymppi on jokaiselle jätejakeelle erilainen, patenttitutkimukset meneillään

 Koneellinen käsittely, joka viedään läpi noin 24 h sykleissä

 Prosessi on asido-termofiilinen

 =>  proteiinien, rasvojen ja hiilihydraattien hajoamista

 Käsittelyn lopussa hygienisointijakso

 LOPPUTUOTE EI VASTAA KOMPOSTOINNIN LOPPUTUOTETTA, EIKÄ TÄHÄN 
MYÖSKÄÄN OLE PYRITTY



HYÖDYT
 DTS- menetelmä soveltuu hyvin monenlaisen 

orgaanisen jätteen käsittelyyn

 Lopputuote voi olla muutakin kuin maanparannusaine 

tai lannoite

 Prosessia voidaan säätää ja muokata, myös etänä. 

Tämä takaa sekä prosessin että lopputuotteen 

tasaisen laadun.

 Orgaaninen jäte muuttuu prosessin aikana 

helpommin käsiteltäväksi, varastoitavaksi ja 

kuljetettavaksi

 Lopputuote on puhdasta, siinä ei ole patogeenejä ja 

se voidaan rakeistaa ilman sidosaineita

 Lannoitearvo paranee - prosessissa tapahtuu 

mineralisaatiota, vaikka orgaanisen aineen määrä 

pysyykin korkeana

 Suljettu prosessi – sivutuotteet hyödynnettävissä 

 Nopea prosessi ilman jälkikäsittelyn tarvetta - ei sido 

tiloja, eikä työtunteja 



ESIMERKKINÄ HUMANURE –
JÄTTEESTÄ LOPPUTUOTTEEKSI



1. Koekäsittely

2. Ympin muokkaus

3. Menetelmän säätö

4. Etäseurannan 

mahdollistaminen

5. Varsinainen käsittely 



ANALYYSEJÄ JA IDÄTYSTÄ

 Tutkimusnro 504-2018-00059429/ AR-18-FV-009635-01

 Näytteen tiedot: Hiedanranta Humanure

 Saapumispvm : 28.6.2018 00:00:00 Tutkimus alkoi : 3.7.2018

 Pyydetyt analyysit : PFVBL: Mikrobiologinen laatu, org. maanparannusaineet

 PFVT2: Raskasmetallit kuningasvedessä

 PFVT4: Orgaaninen maanparannusaineanalyysi

 AAA: Hivenet pakettina

 FVT0L: C/N suhde

 FVT30: Kompostin kypsyys (hiilidioksidin tuotto)

 FVV43: Typpi, NH4-N + NO3-N



EI HAVAITTUJA HAITTOJA





Rakeistettuna lopputuote voidaan 

levittää pellolle kylvön yhteydessä 



KASVUN JA MAAPERÄN
SEURANTA







TOIMIVA PROSESSI, PUHDAS JA TURVALLINEN
LOPPUTUOTE => LAITOSTARKASTUS=>

HIETSUN MUSTA



MITÄ MATKAN 

VARRELLA ON 

OPITTU

 Tarve uusille menetelmille on suuri, koska 
nykyisillä menetelmillä ei voida vastata kasvavaan 
jätemäärään ja kierrätyksen tarpeisiin 

 Uusi menetelmä – paljon testausta ja uuden 
oppimista => luodaan aitoa kiertotaloutta

 Uusi menetelmä – vanhat määritykset eivät 
sovellu, mutta tietotaidon kautta uudet määreet 
saadaan luotua

 Monta vaikeaa jäteraaka-ainetta – laatu- ja 
hygieniatason määritys vielä kesken, monille 
haitta-aineille ei ole edes raja-arvoja, joten vaatii 
pioneerihenkeä viedä hanketta eteenpäin

 Rahoituksen vaikeus T&K vaiheen jälkeen, vaikka 
esim. tuotteistaminen on pitkä ja kallis urakka

 Markkinat vielä epävakaat, mutta kysyntä kasvaa

 Uusi menetelmä – uskottavuuden puute: 
Esimerkkinä Hietsun Musta, joka on todistetusti 
puhdasta, epäily kalvaa silti kuluttajan mieltä. 
MITEN TÄHÄN VOIDAAN VAIKUTTAA?


