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Alkusanat 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus on ollut mukana kolmivuotisessa (1.3.2003 - 28.2.2006) BERAS 
eli Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society -hankkeessa. Monitieteisen BERAS-
hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa paikallisista luomulähiruokaketjuista ja raaka-aineiden 
kierrätyksestä, jonka avulla voitaisiin vähentää ravinnontuotannon ja –kulutuksen haitallisia 
ympäristövaikutuksia ja edistää maaseudun hyvinvointia. BERAS-hankkeen taustalla ovat Itä-
meren ympäristöongelmat: Lisääntyneet typpi- ja fosforimäärät ovat aiheuttaneet Itämeressä 
rehevöitymistä, mikä ilmenee mm. lisääntyneinä leväkukintoina ja meren pohjanläheisten aluei-
den happikatona. Teollisuuden, asutuksen ja jätehuollon päästöjen ohella merkittävä syy Itäme-
ren ekosysteemin muutokseen on maatalouden erikoistuminen.  
 
BERAS-hankkeen lähtökohtana ovat käytännön tapaustutkimuskohteet, joissa on toteutettu 
paikallisia kestävyyteen tähtääviä aloitteita. Hankkeen tutkimus- ja kehittämiskohteina ovat 35 
kierrättävää maatilaa sekä 10 paikallisesti tai alueellisesti toimivaa luomuruokajärjestelmää 
kahdeksassa maassa: Ruotsi (koordinaattori), Suomi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia ja 
Viro. Suomessa tutkimuksen kohteena on ollut RaJuPuSu –kuntayhtymän alue, erityisesti Ju-
van kunta. Suomalaisina partnereina hankkeessa ovat Helsingin yliopiston Maaseudun tutki-
mus- ja koulutuskeskus, MTT Ekologinen tuotanto,  Etelä-Savon ympäristökeskus sekä Juvan 
kunta. 
 
BERAS-hanke koostuu viidestä osatutkimuksesta tieteenaloittain: "Tuottajien ja kuluttajien väli-
nen yhteistyö" –osio (Work Package 1) lähestyy ruokajärjestelmää toimintatutkimuksen näkö-
kulmasta. Luonnontieteellistä lähestymistapaa edustaa ympäristövaikutusosio (Work Package 
2) ja taloudellisille että sosiaalisille vaikutuksille on oma osionsa (Work Package 3 ja 4). Tiedo-
tusosion (Work Package 5) tarkoituksena on koota ja julkaista muiden osioiden tuloksia sekä 
tiedottaa niistä. 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus on ollut mukana ruokajärjestelmän ympäristövaikutuksia tarkaste-
levassa osiossa (Work Package 2). Osiossa on ensisijaisesti tarkasteltu maatalouden aiheutta-
maa ravinnekuormitusta, energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Alkutuotannon jälkeen 
tapahtuvien toimintojen osalta vastaavia vaikutuksia on arvioitu jätehuollon osalta, josta on vas-
tannut Etelä-Savon ympäristökeskus. Ympäristöosion ohella Etelä-Savon ympäristökeskus on 
ollut mukana tiedotusosiossa (Work Package 5). 
 
Tähän raporttiin on koottu Etelä-Savon ympäristökeskuksen tutkimusosuuden tulokset. Kaikki 
ympäristövaikutusosion tulokset julkaistaan yhtenä raporttina, joka on ladattavissa joko BERAS-
hankkeen kansainvälisiltä sivuilta: http://www.jdb.se/beras/ tai suomalaisilta sivuilta: 
http://www.mtt.fi/tutkimus/ymparisto/beras/beras.html. Raportti julkaistaan myös painettuna 
versiona  CUL:n (Centrum för uthålligt lantbruk ) julkaisusarjassa. 
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1 Johdanto 
 
Etelä-Savon ympäristökeskuksen osuus BERAS-hankkeessa on painottunut jätehuoltoon, eri-
tyisesti biojätehuoltoon. Tutkimuksen päämääränä on ollut selvittää elintarviketoimijoilta muo-
dostuvan biojätteen, mukaan lukien teuras- ja jalostustoiminnan sivutuotteet, kierrätysmahdolli-
suuksia takaisin maatalouteen. Tarkasteltavat toimijat ovat olleet alkutuotannon jälkeinen elin-
tarvikeketju: jalostajat, vähittäiskaupat, koulut, kunnalliset keittiöt ja yksittäiset kuluttajat. Tutki-
musmenetelminä on käytetty jäte- ja ainevirtatarkastelua. 
 
Aluksi on selvitetty Juvan kunnan ja elintarviketoimijoiden jätehuollon nykytila. Tarkemmin on 
tarkasteltu biojätteen jäte- ja ravinnevirtoja. Koska tarkasteltujen toimijoiden biojätteen kierrätys 
pelloille maanparannusaineeksi (tai lannoitteeksi) oli Juvalla merkityksetöntä vuonna 2002, on 
arvioitu mahdollisuuksia kierrättää biojätettä maatalouteen. Kierrättämällä biojäte käsiteltynä 
pelloille saataisiin ravinteet takaisin maatalouteen ja lisättäisiin maaperän orgaanisen aineen 
määrää. Luomumaataloudessa lannan ravinteiden ohella typpeä sidotaan kasvein. On myös 
arvioitu että fosforista on puutetta tulevaisuudessa. 
 
Lainsäädäntö asettaa vaatimuksia biojätteen kierrätykselle ja esimerkiksi jätevesilietettä ei salli-
ta käytettävän luomumaataloudessa Suomessa. Harkittaessa ruokaperäisen jätteen ja eläinpe-
räisten sivutuotteiden kierrättämistä maatalouteen tulee huomioida Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä. Asetus säädettiin pääasiassa BSC ja suu- ja sorkkataudin 
takia ja vaikuttaa sekä rajoittaa eläinperäisten sivutuotteiden kierrätystä. Asetus kattaa myös 
keittiöiden ruokajätteet ja vähittäiskauppojen entiset eläinperäiset elintarvikkeet. 
 

1.1 Biojätehuolto Etelä-Savon maakunnassa 
 
Etelä-Savon maakunnan alueella biojätettä käsitellään erilliskeräyksenä ja kiinteistökohtaisena 
kompostointina. Useimmiten biojätteen erilliskeräys on kunnissa järjestetty taajama-alueella. 
Haja-asutusalueella käsittely on toteutettu kiinteistökohtaisena kompostointina. 
 
Vuonna 2004 Etelä-Savon alueelta erilliskerättyä biojätettä käsiteltiin Joensuussa, Juvalla, Jy-
väskylässä, Mikkelissä, Savonlinnassa sekä Varkaudessa. Mikkelin tunnelikompostointilaitok-
sella käsiteltiin Hirvensalmelta, Mikkelistä, Mäntyharjulta, Puumalasta ja Ristiinasta erilliskerätty 
biojäte. Myös Pertunmaan kunnasta, lähinnä asunto-osakeyhtiöiltä, kunnallisista toimitiloista ja 
yrityksiltä, on erilliskerätty biojätettä, joka on toimitettu Mikkelin kompostointilaitokselle. Hirven-
salmella oli koekäytössä myös pieni rumpukompostori, jossa käsiteltiin kunnan jätevesilietettä. 
 
Jyväskylässä ja Varkaudessa käytettiin myös tunnelikompostointimenetelmää. Jyväskylän kom-
postointilaitokselle toimitettiin Kangasnimeltä erilliskerätty biojäte ja Varkauden laitoksella käsi-
teltiin Joroisista erilliskerätty biojäte. Heinäveden kunta on tarkoitus ottaa erilliskeräykseen mu-
kaan lähiaikoina. Juvalla erilliskerätty biojäte käsiteltiin vuonna 2004 vielä aumakompostointi-
menetelmällä. Biojätteen käsittely Juvan kunnassa on kuitenkin muuttumassa ja käsittelymene-
telmiä on selvitetty. 
 
Joensuusuussa käsiteltiin Pieksämäen seudun erilliskerätyt biojätteet. Biojätteet kuljetettiin en-
sin Kuopioon Heinälamminrinteen jätekeskukseen siirtokuormattavaksi ja jätekeskukselta edel-
leen isoina erinä Joensuuhun. Joensuun Seudun jätehuolto Oy:llä oli Kontiosuon jäteasemalla 
käytössä biojätteen mädätysprosessi, jossa myös Kuopiosta ja Pieksämäeltä kerätty biojäte 
käsiteltiin. Vuoden 2005 alusta biojätteet on kuljetettu Outokummun kaupunkiin Jyrin käsittely-
asemalle. Siellä biojätteet on kompostoitu "makkarakompostorissa" (muovinen sukka, jossa 
murskattu biojäte kompostoidaan seosaineiden kanssa). (Haikonen 2006) 
 
Savonlinnan kaupunkiin otettiin vuoden 2004 alussa koekäyttöön tornikompostointilaitos ja 
vuonna 2005 laitoksessa ryhdyttiin käsittelemään Itä-Savon Jätehuolto Oy:n kunnista erilliske-
rättyä biojätettä. Jätehuoltoyhtiöön kuuluvat Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, Rantasalmi, Sa-
vonlinna, Savonranta ja Sulkava. Toistaiseksi laitoksessa on käsitelty ainoastaan biojätettä, 
mutta laitosta on mahdollista laajentaa kattamaan myös puhdistamolietteen kompostointi. (An-
gervuori 2005)  
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Vuonna 2003 Etelä-Savon alueella erilliskerättyä kompostoitua biojätettä käytettiin lähinnä vi-
herrakentamiseen, maisemointiin, tierakentamiseen (meluvallit), kaatopaikkojen maisemointiin 
ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn (YTI-tutkimuskeskus 2004a). Biokaasulaitoksia ei ollut 
vuonna 2003 käytössä Etelä-Savon alueella (Partanen 2003).  
 

1.2 Materiaali ja menetelmät 
 
Biojätevirtatarkastelussa tutkimusalueeseen on kuulunut pääasiassa Juvan taajama-alueen 
elintarviketoimijat; muutama elintarvikejalostamo sijaitsee haja-asutusalueella. Elintarviketoimi-
jat ovat lihaa, maitoa, vihanneksia ja viljaa prosessoivat jalostajat, taajaman kunnalliset keittiöt 
sisältäen koulut, taajaman elintarvikekaupat ja yksittäiset kuluttajat. Tutkimuksessa on mukana 
myös Juvan kunnan jätevedenpuhdistamolle ohjautuva jätevesi ja syntyvä jätevesiliete. Käytetyt 
tutkimusmenetelmät ovat olleet jätevirta- ja ainevirtatarkastelut. Ainevirtatarkastelussa on huo-
mioitu erityisesti biojätteen typen ja fosforin virrat. Myös biojätteen käsittelystä aiheutuvia kasvi-
huonekaasupäästöjä on arvioitu. Perusvuotena on pyritty pitämään vuosi 2002. 
 
Aineistoa tutkimukseen on saatu pääasiassa haastatteluin, kyselyin ja analyysituloksista (Savo-
lab Oy 2003, Jyväskylän yliopisto 2005). Lisäksi on arvioitu kotitalouksista muodostuvan biojät-
teen määrää, koska on oletettu osan biojätteestä päätyvän kaatopaikkajätteeseen. Kotitalouksi-
en laskennalliset biojätemäärät perustuvat seuraaviin oletuksiin: henkeä kohden tuotettu jäte-
määrä Etelä-Savossa vuonna 2000 oli noin 220 kg (Angervuori 2002); taajama-alueen kotitalo-
usjätteestä 33 % ja haja-asutusalueen jätteestä 40 % on biojätettä (Tilastokeskus 1994); Juvan 
taajama-alueella noin 40 % asukkaista on mukana biojätteen erilliskeräyksessä, loput kompos-
toivat biojätteensä kiinteistökohtaisesti (YTI-tutkimuskeskus 2004a); Juvan haja-asutusalueen 
asukkailla on biojätteen kompostointivelvoite; biojätteen erilliskeräyssaanto on 70 % (Reilers Oy 
2000); vuonna 2002 Juvan kunnassa asui 7449 asukasta, joista 3628 henkilöä asui taajama-
alueella (48,7 %). 
 
Biojätteen ravinnevirrat (taulukko 1) on arvioitu kansanterveyslaitoksen Fineli - elintarvikkeiden 
koostumustietopakin avulla (Kansanterveyslaitos 2005) ja kotitalouksien jäteveden ravinnepitoi-
suudet perustuvat Eilersen et al. esittämiin arvioihin (Magid et al. 2001). Elintarvikkeiden kuiva-
ainepitoisuudet on arvioitu Agronetin rehutaulukoiden avulla (Agronet 2005). Erilliskerätyn bio-
jätteen on oletettu sisältävän 20 g/kg-N ja 4 g/kg-P kuiva-aineessa ja kuiva-ainepitoisuuden 
olevan 35 paino-% (Sokka et al. 2004). 
 
Juvan jätevedenpuhdistamon jätevesilietenäytteestä sekä Juvan aumakompostointialueen 
kompostinäytteestä teetettiin laboratorioanalyysi (Jyväskylän yliopisto 2005) (taulukko 4, s. 13), 
jotta selviäisi kierrätettävissä olevien ravinteiden määrä nykytilassa ja ovatko raskasmetallispi-
toisuudet säädösten alapuolella. Juvan jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden analyysitu-
lokset olivat jo saatavissa (Savolab Oy 2003) (taulukko 1). Ne perustuvat viiden näytteenotto-
päivän keskimääräiseen arvoon. Biojätteen muuntokertoimena on käytetty 0,3 t/m3 (YTV 2005). 



 9

Taulukko 1. Elintarvikkeiden ravinne- ja kuiva-ainepitoisuuden arvioinnissa käytetyt arvot (Agronet 2005, Kansanterveyslaitos 
2005, Magid et al. 2001, Sokka et al. 2004, Savolab Oy 2003). 
Jätekomponentti  N P Kuiva-aine 
Salaatti (g/kg) 1,76 0,4 10,3 %(1 

Kauran kuori (g/kg) 28 (2 4,3 (2 88 % 
Kalkkunan teuras- ja jalostusjäte (g/kg) 35,2 (3 1,5 (3 35 % 
Raaka-maito (g/kg) (Tuhkanen 2005) 5,2 1 12 % 
Luomumaito (g/kg) 4,8 0,9 12 % 
Sian teuras- ja jalostusjäte (g/kg) 27,5 1,8 35 % 
Erilliskerätty biojäte (kuiva-ainepitoisuus (ka.) 35 %) g/kg ka. 20 4 35 % 
Kotitalouksien jätevesi    

ulosteperäinen g/cap/day  1 0,5 35 
urea g/cap /d 11 1,5 60 
keittiö g/cap/d 0,5 0,1 20 
kylpyhuone, harmaat vedet g/hlö/d 1 0,3 20 

Jäteveden käsittelylaitokselle tulevat ravinteet kg/d 60,4 12,8  
Jäteveden käsittelylaitokselta vesistöön menevät ravinteet kg/d  49,2 0,46  
1 kaalin kuiva-aine pitoisuus 
2 kauraleseiden ravinnepitoisuudet 
3 kalkkuna nahkoineen 
 
Kompostoinnin kasvihuonekaasupäästöjä on arvioitu Pelkosen et al. (2000) esittämillä kompos-
toinnin päästöarvoilla (taulukko 2). Laskelmissa on huomioitu kompostoinnista aiheutuvat suorat 
päästöt (CH4 ja N2O) ja prosessissa kulutetun energian tuotannosta aiheut uvat päästöt (CO2 ja 
NOx).

 

 
Taulukko 2. Eri tyyppisten kompostointiratkaisujen kasvihuonekaasupäästöt (Pelkonen ym. 2000). 

Energiantuotanto Pelkkä prosessi 
polttoaine sähkö CO2 

Yhteensä  
g CH4/t g N2O/t t CO2/t kg/t kWh/t t CO2/t t CO2-ekv./t 

Suljettu kompostointi 0,3 - 7,5 · 10-6 0 40 0,0274 0,0274 
Aumakompostointi 100 4,5 0,00349 1,5 11 0,0119 0,01584 
Pienkompostointi 160 250 0,084 - - - 0,084 

 
Biojätekuljetusten päästöarviot perustuvat polttoaineen kulutukseen. Jäteauton polttoaineen 
kulutusta on  arvioitu Tanskasen (1996, 1997) laskentamalleilla. Polttoaineen kulutuksen pääs-
tökertoimet (taulukko 3) on saatu VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan LIISA laskentajärjes-
telmän kuntakohtaisista päästöarvoista (VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 2002) ja biojät-
teen keräys- ja kuljetustyön päästölaskelmissa tarvittavat lähtötiedot paikalliselta jätekuljetusyrit-
täjältä (Purhonen 2004). Kyseisten lähtötietojen avulla on tehty oletuksia sekajätekuljetusten 
lähtöarvoihin. Jäteauton polttoaineenkulutuslaskelmat on esitetty liitteessä 1. Työssä käytetyt 
GWP-kertoimet (Global Warming Potential) ovat olleet hiilidioksidi 1, metaani 21, typpioksiduuli 
310, hiilimonoksidi 3, typenoksidit 40. Dieselöljyn tiheytenä on käytetty 820 kg/m3. 

 
Taulukko 3. Jätteiden keräys- ja kuljetustyön päästölaskennassa käytetyt yksikköpäästöt. (Perustuva Juvan kuntakohtaisiin pako-
kaasupäästöihin ja polttonesteen kulutukseen (VTT Rakennus - ja yhdyskuntatekniikka 2002).) 
 Päästökerroin CO HC NOx Hiukkaset CH4 N2O SO2 CO2 
Kuorma-autot ip (g/l) 5,67 3,60 19,78 1,115 0,202 0,102 0,024 2581,30 
Kuorma-autot ip (g/l) CO2-ekv. 17,01  791,29  4,23 31,68  2581,30 

 
Kaatopaikkasijoituksen kasvihuonekaasupäästöarviot perustuvat IPCC:n (Intergovernmental 
Panel on Climate Change) massatasemalliin ja VTT Energian (Tuhkanen 2002) esittämiin kan-
sallisiin päästöinventaarioiden parametriarvoihin; kaatopaikkakaasun talteenottoa ei ole huomi-
oitu. Biokaasulaitoksen energiantuotannosta saatava kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen 
perustuu ylijäämämetaanin määrään, joka on arvioitu biojätteen metaanin tuotannon (130 
m3

CH4/tonni biojätettä (Kalmari 2002)), sähkön ja lämmön yhteistuotannon hyötysuhteen (85 % 
(Biokaasulaitos ry)) ja prosessin  oman energiankulutuksen (31 % eli 5 % tuotetusta sähkötä ja 
50 % tuot etusta lämmöstä) perusteella (Arffman Consulting Oy 2001). Tuotetun nettoenergian 
määrää on verrattu öljyn polton hiilidioksidipäästöihin. Muuntokertoimena on käytetty IPCC:n 
(1996) esittämää arvoa yksi GJ öljyllä tuotettua energiaa aiheuttaa 77 kg CO2 -päätön (Magid et 
al. 2002). 
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2 Juvan kunnallinen jätehuoltojärjestelmä 
 
Juvan kunnassa on erilliskerätty biojätettä lähes kymmenen vuotta. Biojätteen lajitteluvelvoite 
koskee kaikkia kunnan asukkaita. Biojätteen erilliskeräys on järjestetty taajama-alueelle, haja-
asutusalueen asukkailla on kompostointivelvoite. (Sorjonen 2003) Arviolta noin 40-60 % taaja-
man asukkaista on erilliskeräyksen piirissä, loput asukkaista kompostoivat biojätteensä kiinteis-
tökohtaisesti. Kotitalouksissa arvioidaan muodostuvan erilliskerättävää biojätettä noin 150 m3/a. 
Kunnan alueelta erilliskerätty biojäte on kompostoitu kunnan aumakompostointikentällä vanhan 
kaatopaikan päällä. Viimevuosina aumakompostointiin on toimitettu yhteensä noin 650 m3/a 
erilliskerättyä biojätettä (noin 200 t/a). (YTI-tutkimuskeskus 2004a) 
 
Erilliskerätyn biojätteen lisäksi aumassa on kompostoitu Juvan jätevedenpuhdistamolla muo-
dostunutta jätevesilietettä. Jätevedenpuhdistamo sijaitsee noin 5-6 kilometrin päässä auma-
kompostointialueesta. Vuonna 2002 aumakompostointiin toimitetun kuivatun jätevesilietteen 
määrä oli 512 m3 (noin 364 tonnia1) ja kiinto-ainepitoisuus noin 18 % (Liimatainen 2003). Juvan 
jätevedenpuhdistamolle tuleva jätevesi on pääasiassa kotitalouksista. Merkittävimmät teolli-
suuslaitokset alueella ovat meijeri ja teurastamo lisäten tulevan jäteveden BOD ja ravinnekuor-
mitusta. Lisäksi vihannesjalostajan, painotalon ja turkisnahkajalostamon jätevedet johdetaan 
jätevedenkäsittelylaitokselle. (Suhonen 2005) 
 
Juvan jätevedenkäsittelylaitos on vuonna 1982 rakennettu BIOLAK-laitos, jota on myöhemmin 
täydennetty fosforin saostuksella. Fosforin saostus tapahtuu rautasulfaatilla. Muodostuva jäte-
vesiliete on suotonauhakuivattua; kuivauksen apuaineena käytetään polymeerejä. Vuonna 2002 
jätevedenpuhdistamolle tuli 421 000 m3 jätevettä. Käytetyn rautasulfaatin määrä oli 80,7 tonnia 
(Savolab Oy 2003). Puhdistamolla vastaanotetaan myös viemäriverkoston ulkopuolella olevan 
haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteet, joiden määrä vuonna 2002 oli 305 m3 ja kuiva-
ainepitoisuus 3-4 %. Viemärilaitoksen jätevedet johdetaan puhdistamolta lähtevää purkuojaa 
myöten Hampunjokeen ja Konnusjokeen sekä edelleen Iso-Kontuseen. (Itä-Suomen ympäristö-
lupavirasto 2003) 
 
Kompostikentällä biojäte sekoitetaan puhdistamolietteen kanssa ja tukiaineena käytetään puun-
kuorta. Kompostin sekaan lisätään myös puunlehtiä sitomaan kosteutta. Lähes valmiiseen 
kompostiin sekoitetaan vielä soraa kompostimullan laadun parantamiseksi. Valmista kompostia 
ei seulota. Kompostoinnin aikana seurataan lämpötilaa ja kompostoinnin vaikutusta alapuoli-
seen vesistöön tarkkaillaan näytteenotoin ja tarkkailemalla kentän alapuolista vesistöä 2-3 krt/a. 
(Sorjonen 2003, YTI-tutkimuskeskus 2004a) 
 
Kompostoitua tuotetta on viime vuosina toimitettu viher- ja tierakentamiseen. Yleisesti komposti-
tuotteella on huono maine, eivätkä viljelijät ole vastaanottaneet kompostia. Vuosina 1995 ja 
1996 Juvan kompostituotteessa oli ohjearvot ylittävä kromipitoisuus. Syyksi ilmeni turkisnahka-
valmistamo, joka käytti tuotantoprosessissa kromia. Nykyisin muodostuvaa kompostia varastoi-
daan lopetetun kaatopaikan maisemointia varten. (Sorjonen 2003) 
 
Juvan kunnallinen jätehuoltojärjestelmä vuonna 2002 ilmenee kuvasta 1. Kunnasta kaatopaikal-
le loppusijoitettu sekajätemäärä oli 1629 tonnia vuonna 2002 (Leinonen 2004). Sekajäte on 
toimitettu loppusijoitettavaksi Mikkelin Metsä-Sairilan kaatopaikalle (n. 50 km) vuodesta 2002 
lähtien. Juvan kunnan  aumakompostointialue sijaitsee noin 5 kilometriä taajama-alueesta kun-
nan vanhan kaatopaikan päällä. 
 

                                                 
1 Jätevesilietteen tilavuuspaino vuoden 2005 analyysin mukaan 771 g/l (Jyväskylän yliopisto 2005).  
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Kuva 1. Kaavio Juvan kunnallisesta jätehuoltojärjestelmästä vuonna 2002 (pois lukien ongelmajätehuolto). 
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3 Jäte- ja ainevirtatarkastelu 
 

3.1 Jätevirrat 
 
Kuvassa 2 on tarkasteltu elintarviketoimijoiden biojätevirtoja vuonna 2002. Tarkastelussa mu-
kana olevilta elintarviketoimijoilta muodostui kiinteää biojätettä, sisältäen teuras - ja jalostustoi-
minnan sivutuotteet, yhteensä 1355 tonnia. Biojätteestä noin 214 tonnia (kuiva-aineen osuus n. 
18 %) käsiteltiin kunnallisessa jätehuoltojärjestelmässä aumakompostoimalla biojäte. Auma-
kompostoitu biojäte tuli lähinnä kotitalouksista (n. 45 t) ja yhdeltä vihannesjalostajalta (n. 150 t). 
Loppuosa biojätteestä oli taajama-alueen vähittäiskaupoista ja kunnallisista keittiöistä. Lasken-
nallisen arvion perusteella taajaman kotitalouksista muodostuu biojätettä yhteensä noin 260 t/a 
(kuiva-aineen osuus 35 %). Jos 40 % taajaman asukkaista kompostoi biojätteensä kiinteistöllä 
vuonna 2002, on kiinteistökohtaisesti kompostoitu biojätemäärä ollut noin 110 t/a ja biojätteestä 
105 t/a olisi ohjautunut sekajätteen mukana Mikkelin Metsä-Sairilan kaatopaikalle. 
 
Selvityksen perusteella elintarvikejalostajilta muodostuneen kiinteän biojätteen määrä (mukaan 
lukien teurasjätteet) oli noin 1075 tonnia vuonna 2002. Syntyneestä biojätteestä 910 tonnia 
(kuiva-aineen osuus 35 %) oli teuras- ja jalostustoiminnan sivutuotteita. Teuras- ja jalostustoi-
minnan sivutuotteista 700 tonnia toimitettiin Juvan alueen ulkopuolelle rehuteollisuuteen. Märkä 
sulkajäte, jonka määrä vuositasolla on ollut noin 200 tonnia, on toimitettu  Mikkelin Metsä-
Sairilan kaatopaikalle. Elintarvikejalostajilta syntyneestä kiinteästä biojätteestä noin 25 tonnia 
(kuiva-aineen osuus 66 %) käsiteltiin toimijoiden omasta toimesta Juvalla, mutta ei näyttäisi 
menneen ravinnontuotantoon tarkoitetuille pelloille. Vihannesjalostajalta muodostunut salaattijä-
te (150 t/a, kuiva-ainetta 10 %) toimitettiin kunnalliselle aumakompostointialueelle. 
 
Toimijoilta syntyneestä biojätteestä 979 tonnia kuului sivutuoteasetuksen 1774/2002 piiriin2. 
Luvusta 710 tonnia (73 %) muodostui teurastus- ja jalostuslaitoksista ja 267 tonnia (27 %) oli 
keittiöiden ruokajätettä. Kauppojen biojätteistä 10 % arvioitiin olleen entisiä eläinperäisiä elintar-
vikkeita. Tarkastelussa olleet elintarvikejalostajat teurastavat ja jalostavat lähinnä sikaa ja siipi-
karjaa. Siasta ja siipikarjasta kaikki ne eläimet, jotka eläinlääkärin tarkastuksessa on todettu 
elintarvikkeiksi kelpaaviksi kuuluvat sivutuoteasetuksen 1774/2002 riskiluokkaan 3. Sairaat, 
itsestään kuolleet tai muuten elintarvikkeiksi kelpaamattomat ovat luokan 2 jätettä. (Vuorinen 
2005) 
 

                                                 
2 Liitteessä 2 on esitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston as etuksen 1774/2002 mukainen entisten eläinperäisten 
sivutuotteiden luokittelu. 
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Kuva 2. Biojätevirrat Juvan ruokajärjestelmässä vuonna 2002 (DM (dry matter) = kuiva-aine). 
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3.2 Ravinnevirrat 
 
Kuvassa 3 on arvioitu biojätteen ravinnevirtoja ja taulukossa 4 on esitetty Juvan komposti- ja 
lietenäytteen analyysitulokset sekä raskasmetallien raja-arvot maanparannusaineena käytettä-
välle kompostille (MMMp 46/1994) ja maanviljelyksessä käytettävälle jätevesilietteelle 
(282/1994). Taulukossa 5 on vertailuna esitetty keskimääräisiä pitoisuuksia suomalaisessa jäte-
vesilietteessä ja komposteissa. Sulkajätettä ei ole huomioitu ravinnetarkastelussa. 
 
Elintarviketoimijoilta vuonna 2002 syntynyt kiinteä biojäte (1150 t/a) sisälsi noin 28 tonnia typ-
peä ja noin kaksi tonni fosforia. Suurin ravinnevirta muodostui teuras- ja lihanjalostustoiminnan 
jätteistä (25 t-N ja 1 t-P), josta pääosa ohjautui alueen ulkopuolelle rehuteollisuuteen. Elintarvi-
kejalostajilta muodostunut biojäte sisälsi yhteensä noin 26 tonnia typpeä ja reilun kilon fosforia. 
 
Vuonna 2002 aumakompostointialueella vastaanotettu biojäte (214 t/a) on sisältänyt noin 0,7 t-
N ja noin 0,2 t-P. Taajama-alueen kotitalouksista arvioitiin laskennallisesti muodostuneen biojä-
tettä yhteensä 260 t/a. Kyseisen jätemäärän on arvioitu tämän selvityksen perusteella sisältä-
neen lähes kaksi tonnia typpeä ja puoli tonnia fosforia. Näistä ravinteista noin 60 % olisi kom-
postoitu  aumakompostointialueella tai kiinteistökohtaisesti pienkompostoreissa, loppuosa olisi 
ohjautunut kaatopaikalle. Kunnallisten keittiöiden ja kauppojen ravinnevirta aumakompostoint i-
alueelle oli pienempi. 
 

 
Kuva 3. Biojätteen typen ja fosforin virrat Juvan ruokajärjestelmässä vuonna 2002. 
 
Vuonna 2002 jätevedenpuhdistamolle tullut jätevesi (421 000 m3) sisälsi 22,0 t-N ja 4,7 t-P ja 
puhdistamon typen poistotehokkuus oli 19 % ja fosforin poistotehokkuus 96 %. Vuoden 2005 
lieteanalyysin mukaan (taulukko 2) jätevesiliete sisälsi 4,4 %-N ja 2,9 %-P kuiva-aineessa. Ra-
vinteiden poistotehokkuuksien perusteella jätevesiliete on saattanut sisältää maksimissaan 4,1 
t-N ja 4,5 t-P vuonna 2002. Typen häviötä voi tapahtua denitrifikaation ja haihdunnan kautta, 
mutta fosforin pitäisi olla heikosti liukenevaa fosforin saostuksesta johtuen. 
 
Kotitalouksien jätevedenpuhdistamolle ohjautuneen jäteveden laskennalliseksi  ravinteiden 
määräksi saatiin noin 18 tonnia typpeä ja reilu kolme tonnia fosforia. Urean osuus kotitalouksien 
jäteveden ravinteista oli jopa 81 %-N ja 62 %-P. 
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Liete- ja kompostianalyysin perusteella (taulukko 4) kompostinäytteen ravinnepitoisuuksien on 
todettu olevan selvästi alhaisempia kuin normaalisti ja orgaanisen aineksen osuuden (33 %) ja 
kuiva -aineen (74 %) perusteella kompostinäytteen mineraaliaineksen osuuden olevan suhteelli-
sen suuri (Jyväskylän yliopisto 2005). Raskasmetallien osalta tutkitun kompostinäytteen pitoi-
suudet alittavat Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (46/1994) mainitut suurimat pitoi-
suudet. Sen sijaan lietteen kromin pitoisuus on selvästi korkeampi kuin suurin sallittu pitoisuus 
maanviljelyksessä käytettävälle lietteelle (Vnp 282/1994).  
 
Taulukko 4. Juvan komposti ja jätevesilietenäytteen analyysitulokset (Jyväskylän yliopisto 2005) sekä maanviljelyksessä käytettä-
vän lietteen ja lieteseoksen sekä lieteseoksen raaka-aineeksi soveltuvan lietteen suurimmat sallitut raskasmetallipitoisuudet 
(Valtionneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyssä, Vnp 282/1994) ja kompostituotteen lannoitelain mukaiset 
suurimmat sallitut pitoisuudet (Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmisteista; MMMp 46/1994).  
Analyysi Yksikkö Juvan jäteve-

silietenäyte 
Juvan kompos-

tinäyte 
Liete ja lie-

teseos  
Raaka-

aineeksi sovel-
tuva liete 

Lannoitelain 
mukaiset 

pitoisuudet2 

Tilavuuspaino g/l 771 696    
Sähkönjohtavuus mS/m 30,6 2,70    
pH-arvo pH 6,5 6,6    
Hehkutushäviö % DM 65 33    
Kuiva-aine (DM) % 18 74    
Kokonaistyppi % DM 4,4 0,28    
Kokonaisfosfori % DM 2,9 0,32    
Kokonaiskalium % DM 0,20 0,18    
Kokonaismagnesi-
um 

% DM 0,16 0,21    

Kokonaiskalsium % DM 1,1 0,28    
Elohopea mg/kg DM 0,24 0,07 1,0 2,0 2,0 
Kadmium mg/kg DM 0,6 < 0,5 1,5 3,0 3,0 
Kokonaiskromi mg/kg DM 530 21 300 300 - 
Kupari mg/kg DM 240 39 600 600 600 
Lyijy mg/kg DM 31 6 100 150 150 
Molbdeeni mg/kg DM 3 < 1 - - - 
Nikkeli mg/kg DM 20 7 100 100 100 
Rikki mg/kg DM 6 800 520 - - - 
Sinkki mg/kg DM 480 88 1 500 1500 1 500 

DM (dry matter) = kuiva-aine 
 
Taulukko 5. Suomalaisen puhdistamolietteen keskimääräiset pitoisuudet vuonna 1997 (Jyväskylän yliopisto 2005) sekä seitsemän 
suomalaisten biokompostin, kolmen lietekompostin ja kahdeksan bio-lietekompostin keskimääräiset pitoisuudet (Herranen 2004, 
Lehtonen et al. 2003, Tritonet 2005). 
Analyysi Yksikkö Jätevesiliete 

Suomessa 
Biokomposti  Lietekomposti Biojäte-

lietekomposti  
Sähkönjohtavuus 10–4S/cm  31 12 22 
pH-arvo pH  6,8 6,7 6,3 
Hehkutushäviö % DM  59 54 45 
Kuiva-aine (DM) %  54 41 67 
Kokonaistyppi % DM 3,0 3,0 2,4 2,2 
Liukoinen typpi % DM  0,3 0,1 0,2 
Kokonaisfosfori % DM 2,8 0,7 1,8 1,4 
Liukoinen fosfori % DM  0,2 0,02 0,02 
Kokonaiskalium % DM 0,2 1,0 0,4 0,5 
Kokonaismagnesium % DM 0,4    
Arseeni mg/kg DM  4,5 2,5 3,6 
Elohopea mg/kg DM 1,3 0,1 0,5 0,4 
Kadmium mg/kg DM 1,0 0,3 0,6 0,5 
Kokonaiskromi mg/kg DM 84 21 30,7 43 
Kupari mg/kg DM 290 53 192 104 
Lyijy mg/kg DM 39 18 20 22 
Nikkeli mg/kg DM 34 10 15 20 
Sinkki mg/kg DM 606 172 382 286 
DM (dry matter) = kuiva-aine 
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4 Kierrätyksen vaikutukset 
 

4.1 Käsittelyn vaikutus jäte- ja ravinnevirtoihin 
 
Jätevirtaselvityksen perusteella elintarviketoimijoilta, mukaan lukien teuras- ja jalostustoiminnan 
sivutuotteet, syntyvä kiinteä biojätevirta on noin 1150 tonnia3 vuodessa sisältäen noin 28 t-N ja 
2 t-P ja jät evedenpuhdistamolle ohjautuva jätevesimäärä noin 421 000 m3 sisältäen 22 t-N ja 
4,7 t-P. Kuvassa 4 on esitetty tarkastelussa mukana olevilta elintarviketoimijoilta muodostuneen 
biojätteen ja jäteveden puhdistamolle menevän jäteveden kokonaisravinne ja kuiva-aineosuudet 
vuonna 2002. Eniten ravinteita sisältäneet fraktiot muodostuivat elintarvikejalostajilta ja ureasta. 
Teurasjäte ja elintarvikejalostusjäte sisälsivät 52 % typestä ja 19 % fosforista verrattuna biojät-
teen ja jäteveden kokonaisravinnemäärään ja 93 %-N ja 75 %-P muodostuneen kiinteän biojät-
teen ravinnemäärästä. Urean ravinteiden osuus kokonaisravinnemäärästä oli 29 %-N ja 32 %-P 
ja jäteveden ravinteista 66 %-N ja 43 %-P. 
 

 
Kuva 4. Biojätteen ja jätevedenkäsittelylaitokselle tulevan jäteveden N, P ja kuiva-ainevirrat vuonna 2002 Juvalla. (Jäteveden 
kuiva-ainemäärän on oletettu olevan kaksinkertainen verrattuna jäteveden kiintoainemäärään.) 
 
Vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät biojätteen ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämi-
seksi maatalouteen ovat kompostointi ja biokaasulaitoskäsittely. Biojätteen lannoitekäytössä 
tulee huomioida, että useimpien orgaanisten materiaalien ravinteet eivät ole suoraan kasvien 
saatavilla. Lopputuotteen ravinteiden määrään ja laatuun vaikuttavat prosessiin syötetty biojäte 
sekä käsittelymenetelmä.  
 
Kompostin typpisisältöön vaikuttavat alkuperäismateriaali ja kompostointitapa. Yleisesti typen 
saatavuus kompostista heikkenee kompostin kypsyessä. Typen häviöt kompostoinnissa voivat 
olla jopa 50 % (haihdunta, suotovedet). Aerobisessa käsittelyssä tapahtuva typen häviö kohdis-
tuu erityisesti kuumavaiheeseen, kun kompostin lämpötila ja pH ovat korkeita. Jälkikypsytysvai-
heessa tapahtuu typpihäviötä, jos nitraattia liukenee kompostista esimerkiksi sadevesien muka-
na. (Pipatti et al. 1996) Valmiissa kompostissa on suurin osa typestä (yleensä yli 90 %) yhdisty-

                                                 
3 Ei sisällä sulkajätettä 
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nyt orgaanisiin yhdisteisiin, eikä ole suoraan kasvien saatavilla. Karkean arvion mukaan ainoas-
taan 10 - 30 % typestä, joka on sitoutuneena orgaanisiin yhdisteisiin, tulee kasvien saataville 
ensimmäisenä kasvukautena. Osa jäljelle jäävästä typestä tulee kasvien saataville seuraavina 
vuosina, mutta hitaammin kuin ensimmäisenä vuonna. (Mangan et al. 2004) 
 
Fosforin voidaan olettaa jäävän kompostiin; hieman fosforihäviötä voi tapahtua suotovesien 
mukana. Valmiissa kompostissa kuitenkin myös suurin osa fosforista on yhdistyneenä orgaani-
seen aineeseen, eikä ole suoraan kasvien saatavilla. Tutkimusten mukaan kompostin fosforita-
so olisi liian alhainen käytettäväksi lyhytaikaisena lannoitteena. Kompostin kalium sen sijaan on 
kasvien kannalta paremmin saatavissa. Kalium on kuitenkin vesiliukoinen ja sitä voi huuhtoutua 
paljonkin kompostista. (Mangan et al. 2004) Kompostointiprosessissa jätteen orgaanisen aineen 
vähenemä vaihtelee välillä 50 - 75 % riippuen käsiteltävien jätteiden ominaisuuksista (Isoaho et 
al. 2003). 
 
Anaerobisen käsittelyn on itsessään todettu aiheuttavan vain vähän ravinnehäviöitä ja jätemate-
riaalien maanparannusominaisuuksien paranevan. Biokaasutuksessa suurin osa ravinteista 
muuttuu liukoiseen muotoon (NH4-N, PO4-P, K2O-K) samassa suhteessa kuin orgaanisen ai-
neen määrä vähenee (Taavitsainen et al. 2002). Mädätyksessä biojätteen orgaanisen aineen 
vähenemä on noin 50 p-% ja jätevesilietteen noin 30 p-% (Isoaho et al. 2003). Jos hydro-
lyysijäännös erotetaan nestemäiseen ja kiinteään fraktioon tapahtuu häviötä. Hydrolyysijään-
nöksen osalta varastointi ja levitystekniikka ovat kriittisimmät vaiheet ammoniumtypen (liukoinen 
typpi) häviön syntymisessä.4 Hydrolyysijäännökseltä edellytetään lannoitelainsäädännönperus-
teella jälkikompostointia5, mikä voi osaltaan aiheuttaa liukoisten ravinteiden karkaamista mädä-
tystuotteesta.6 
 
On huomioitavaa, että urea sisälsi noin 1/3 tarkastelluilta elintarviketoimijoilta muodostuneista 
ravi nteista ja vielä suuremman osan Juvan jätevedenpuhdistamolle tulevista ravinteista vuonna 
2002. Ympäristöllisestä näkökohdasta urean erilliskeräys olisi suotavaa perinteiseen järjestel-
mään verrattuna. Näin lisättäisiin kierrätettävien ravinteiden määrää pelloille ja vähennettäisiin 
samalla typen vesistöpäästöjä. Lisäksi fosfori olisi käyttökelpoisemmassa muodossa kasveille ja 
raskasmetallien riskit  olisivat vähäisiä verrattuna jätevesilietteeseen. Perinteisessä jäteveden-
käsittelyprosessissa fosfori saostetaan jätevedestä ja jätevesilietteen fosfori  on kasvien kannal-
ta heikosti saatavissa. Noin 30 % jäteveden kokonaisfosforista näyttäisi olevan kasveille käyttö-
kelpoista (Tritonet Oy 2005, Luoma et al. 1986). Mädättämättömän ja kuivatun jätevesilietteen 
kasveille käyttökelpoisen typen määrä on noin 40 % (Chaussod et al. 1985). Lisäksi jätevesiliete 
tulee stabiloida (esim. kompostointi, anaerobinen käsittely) ennen sen hyödyntämistä pelloilla, 
mikä vähentää ravinnesisältöä. Suomen ympäristökeskus on tutkinut jäteveden fosforin ja typen 
biologista käsittelyä (Vesitalous 2001). Biologisen ravinteiden poiston hyötyjä olisivat fosforin 
poiston osalta mm. lietteiden mukana ympäristöön joutuvien kemikaalien väheneminen ja ravi n-
teet olisivat käyttökelpoisempia kasveille kuin kemiallisbiologisen. 

                                                 
4 Ammoniumtypen varastointihäviö vaihtelee tutkimusten mukaan 1 %:sta (tiiviisti katettu laguuni) 19 %:ttiin (mitattu 
olkipeitteisestä laguunista). Tutkimuksissa peittämättömän laguunin ammoniumtyppikadoksi on todettu myös 10 % sekä 
voivan nousta jopa 25 %. Erot voivat johtua myös toiminnan laajuudesta. Levitystekniikan osalta tutkimustulokset ovat 
yhtäläisen suuria. Tanskalaisten tutkimusten mukaan mädätysjäännöksen suora levitys aiheutti vain 3-4 % häviön koko-
naistypen osalta. Levityksen tapahtuessa 10 tunnin sisällä häviö nousi 10 % ja 6 vuorokauden jälkeen 40 % häviöön 
kokonaistyppipitoisuudessa. (Thomsson 2004) 
5 Jälkikypsytyksellä tarkoitetaan laitoskompostoinnin tai muun aktiivisen kompostointivaiheen läpikäyneen raa’an kom-
postin kypsyttämistä aumassa. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 46/1994 mukaan lannoitevalmisteena tai 
kasvualustan raaka-aineena käytettävän kompostin tulee olla siinä määrin kypsynyttä, ettei siinä ole haitallisia määriä 
kasvua estäviä aineita. Myös maanparannusaineena käytettävä mädätysjäte on jälkikypsytettävä, jotta se täyttäisi lan-
noitelain vaatimukset. (Maa- ja metsätalousministeriö 2004) 
6 Suomen Biokaasukeskus ry:n antaman lausunnon  mukaan mädätettyä lietettä ei tulisi enää kompostoida, mikäli liete 
varastoidaan kaasuvarastokalvon alla lietevarastossa vähintään 1 kk. Tällöin tuhkan osuus kuiva-aineessa on yli 50 % 
ja mädätystuote on biologisesti stabiili. Perusteluina mainittiin mädätetyn lietteen jälkikompostoinnin olevan ongelma, 
sillä mädätystuote ei sisällä enää kompostissa nopeasti hajoavaa orgaanista ainetta. (Suomen Biokaasukeskus ry 2003) 
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4.2 Käsittelyn vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin 
 
Biojätteen käsittelyssä aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä kompostointiprosessista, biojätteen 
murskauksessa ja kompostointiprosessissa tarvittavan energian tuottamisesta sekä biojätteen 
keräys- ja kuljetustyöstä. Kompostoinnissa syntyviä päästöjä ovat mm. metaani, typen oksidit, 
ammoniakki ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Kompostoinnissa hajoamisen lopputuotteena 
syntyvää hiilidioksidia ei huomioida kasvihuonekaasuna, koska kyse on eloperäisestä aineesta. 
 
Juvan taajama-alueen kunnallisesta biojätteen käsittelystä aiheutuneita kasvihuonekaasupääs-
töosuuksia vuoden 2002 erilliskeräysmäärillä on arvioitu kuvassa 5. Päästölaskennan lähtötie-
dot ilmenevät kappaleesta 1.2. Arviot koskevat taajama-aluetta. Vertailuna on esitetty arvio 
loppusijoitetun jätteen metaanintuotantopotentiaalista ja sekajätekuljetusten kasvihuonekaasu-
päästöistä. Saatujen tietojen perusteella on oletettu osan biojätteestä ohjautuvan sekajättee-
seen. Tarkastelussa kaatopaikalle menevän jätteen on VTT:n arvion mukaisesti oletettu sisältä-
vän noin 20 % biologisesti hajoavaa jätettä (Tuhkanen 2002). Kaatopaikkakäsittelyvaihtoehdos-
sa ei ole huomioitu kaasun talteenottoa. Taajaman sekajätemäärä, 782 t/a on arvioitu Juvan 
kunnan taajama-asteen perusteella. 
 

 
Kuva 5. Laskennallinen arvio Juvan taajama-alueen biojätteen ja sekajätteen käsittelystä muodostuneista kasvihuonekaasupääs-
töjen osuuksista. Kasvihuonekaasupäästöjä arvioitu vuoden 2002 keräy smäärillä. 
 
Tulosten mukaan taajama-alueen biojäte- ja sekajätehuollosta aiheutui noin 1000 tonnin hiilidi-
oksidipäästöt vuoden 2002 erilliskeräysmäärillä muutettuna CO2-ekvivalenteiksi. Suurimmat 
kasvihuonekaasupäästöt aiheutuivat sekajätteen kaatopaikkasijoituksesta. Nämä päästöt synty-
vät, kun orgaaninen jäte hajoaa kaatopaikalla, jolloin muodostuu metaania, joka on merkittävä 
kasvihuonekaasupäästö. Kaatopaikkajätteen metaanintuotantopotentiaalin osalta on huomioita-
va, että potentiaalinen kasvihuonekaasupäästömäärä vapautuu vuosikymmenten kuluessa, ei 
läjitysvuoden aikana, kun biohajoava jäte lahoaa kaatopaikkakerroksissa. Jätteiden lajittelun 
tehostamisella ja jätteen määrän vähentämisellä voitaisiin huomattavasti pienentää kaatopaik-
kajätteen käsittelystä ja kuljetuksista muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 
 
Kuvissa 6 ja 7 on tarkasteltu, mitä vaikutusta on biojätteen käsittelymenetelmällä suhteessa 
muodostuviin kasvihuonekaasupäästöihin. Käsittelyvaihtoehtoina on tarkasteltu tässä kompos-
tointia ja biokaasulaitoskäsittelyä sekä vertailuna kaatopaikkasijoitusta.  
 
Kuva 6 havainnollistaa muodostuvan kasvihuonekaasupäästön suuruutta suhteessa käsiteltyyn 
biojätetonniin ja kuvassa 7 on arvioitu Juvan elintarviketoimijoilta muodostuvan biojätemäärän 
käsittelyn vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. Biojätemäärä perustuu jätevirtaselvi tykseen 
ja kuvaa elintarviketoimijoilta muodostuvaa kiinteää biojätemäärää. Kasvihuonekaasupäästöis-
sä ei ole huomioitu lannoitelain vaatimuksia, jotka edellyttävät myös hydrolyysijäännöksen jälki-
käsittelyä, kompostointia aumassa tai pelletointa, eikä kaatopaikkakaasun talteenottoa. Biojät-
teen käsittelypaikan sijaintia ei ole tarkasteltu, joten biojätekuljetusten kasvihuonekaasupäästö-
jä ole huomioitu. Biokaasulaitoksessa biokaasun hyödyntämisestä saatava päästöjen vähene-
minen kuvaa päästövähennystä verrattuna, jos energia olisi tuotettu öljyn poltolla. 
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Kuva 6. Biojätteen käsittelymenetelmistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.  
 

Kuva 7. Biojätteen käsittelystä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt suhteessa jätemääriin.  
 
Päästöjen kannalta paras käsittelyvaihtoehto olisi mädätys, koska siinä saadaan biojätteestä 
talteen energiaa, eikä prosessipäästöjä synny. Kompostointi on kaatopaikkasijoitukseen verrat-
tuna tehokas ratkaisu. Esimerkiksi biokaasulaitoksessa, jossa prosessiin syötettävän biojätteen 
määrä on 300 t/a ja lietelannan määrä 3000 t/a,  tuotettaisiin noin 400 MWh/a lämpöä ja noin 
200 MWh/a sähköä (Arffman Consulting Oy 2001, Biokaasulaitos ry 2004, Kalmari 2002). Syöt-
teen kuiva-ainepitoisuus olisi tällöin 12 % eikä veden lisäystä tarvita. Jos kotitalouksien energi-
ankulutukseksi arvioidaan 20 MWh/a, biokaasulaitoksella tuotetulla nettoenergialla voitaisiin 
korvata kymmenen omakotitalon vuotuinen lämpöenergiavaade. Laitoksessa syntyvän ylijää-
mäsähkön määrä olisi noin 260 MWh/a. 
 
Juvalla valikoitujen biojätteiden ja lietelannan yhteiskäsittelyä biokaasulaitoksessa puoltaa maa-
talousvaltaisuus. Selvitysten mukaan valikoitujen biojätteiden käsittely lietelannan kanssa voi 
parantaa hiili/typpi-suhdetta, pienentää mädätystä haittaavien yhdisteiden vaikutusta (YTI-
tutkimuskeskus 2004b) ja samalla lisätä biokaasun tuotantoa. Lietelanta myös aiheuttaa vain 
vähän orgaanista kuormitusta bioreaktorille ja näin lietteeseen voidaan hyvin sekoittaa muita 
energiarikkaita jätteitä (Citec Environmental Technology 1997). Yhteiskäsittely edellyttää kui-
tenkin suurempikokoisten biojätteiden esikäsittelyä. Myös biojätteiden ja puhdistamolietteen 
yhteiskäsittely olisi mahdollista. Puhdistamoliete voi kuitenkin sisältää biokaasutusta inhiboivia 
metalleja. Liitteessä 3 on tarkasteltu orgaanisten jätteiden soveltuvuutta biokaasutukseen. 
 

4.3 Kustannukset 
 
Biokaasulaitoksen taloudellisuuteen vaikuttavat mm. jätteiden metaanintuotto, prosessin kuor-
mittavuus sekä biokaasun hyödyntämistapa ja toisaalta vaihtoehtoiset käytettävissä olevat jät-
teiden käsittelymenetelmät. Ympäristö-, energia- ja verolainsäädännöllä ja muilla ohjaavilla teki-
jöillä on huomattava vaikutus anaerobikäsittelyn taloudellisuuteen. (Salminen 2001) Seuraavas-
sa on esitetty muutama kustannusarvio maatilakohtaisesta biokaasulaitoksesta ja liitteessä 4 
IEA Task 37 tutkimusohjelmaa "Energy from Biogas and Landfill gas" varten koottua eurooppa-
laista kustannustietoa. 
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Envipro Ky:n toimitusjohtajan Matti Jormanaisen (2002) mukaan tilakohtainen biokaasulaitos 
maksaisi 150 000 – 200 000 €.  Hinta ei sisällä höyrykattilaa (yhteinen tilan muun lämmöntuo-
tannon kanssa) eikä lantavarastoa (rakennettavissa riippumatta onko biokaasulaitosta). Arviois-
sa on oletettu, että  lypsykarjatilalla on 50 eläintä, joiden lannantuotto on 21,5 t/a (TS 12,5 %) eli 
1075 t/a tuorepainoa sisältäen myös kuivikeoljet. Biokaasun tuotanto olisi tällöin noin 28 000 m3, 
mikä vastaa polttoaine-energialtaan 15 t kevyttä polttoöljyä. Mädätys tapahtuisi 100 m3:n biore-
aktorissa ja  syntynyt biokaasu hyödynnettäisiin tilalla lämmityspolttoaineena. Laitoskoon kak-
sinkertaistaminen aiheuttaa 30 000 € lisäkustannuksen (200 m3 reaktori). Jormanaisen mukaan 
pelkän energiantuotannon perusteella pienbiokaasulaitos ei ole kannattava. Kannattavuuden 
parantamiseksi tarvittaisiin investointitukea. Biokaasun tuotantoa lisäisi, jos laitoksessa lannan 
ohella käsiteltäisiin esim. viherjätettä ja tilan ulkopuolelta tulevia, valikoituja biojätteitä. (YTI-
tutkimuskeskus 2004b)  
 
Keski-Suomessa sijaitsevan Kalmarin maatilan biokaasulaitos on rakennettu 90-luvulla. Biokaa-
sulaitos on maksanut 67 000 €. Investointikustannukset ovat matalat, koska laitoksessa on hyö-
dynnetty tilalla jo olevia rakennelmia ja reaktoriksi on hankittu vanha margariinitankki. Taloudel-
lisuuteen vaikuttavat positiivisesti makeistehtaan jätteiden vastaanotto sekä Jyväskylän yliopis-
ton vahva vaikutus biokaasulaitoksen toiminnassa. Tilan biokaasureaktorin tilavuus on 150 m3 
ja nestetilavuus 120 m3. Tilalla muodostuu lietelantaa noin 2000 m3/a (sisältää lypsykoneen 
pesuvedet ja kattamattomaan raakalietesäiliöön sataneet sadevedet). Tilan aggregaatti (sähkö-
teho 15 kW, lämpöteho 39 kW) tuottaa sähköä ja kaasupoltin (lämpöteho 60 kW) lämpöä. Tila 
on omavarainen sähköntuotannon suhteen. Ylijäämäsähkö myydään Keski-Suomen Valiolle. 
(Kalmari ym. 2002) 
 
Kompostointilaitosten kustannuksia on arvioitu selvityksessä "Suomalaisten kompostilaitosten 
toimivuus ja tehostaminen" (Lehto et al. 2001). Tiedot ilmenevät liitteestä 5. Pienemmän mitta-
kaavan kompostorien hinnat vaihtelevat kokoluokan ja kompostointiprosessin mukaan. Rumpu-
kompostorit maksavat noin 7500 – 18 500 euroa riippuen käsiteltävästä biojätemäärästä. Pie-
nemmät kompostorit on mitoitettu esimerkiksi 15-30 taloudelle ja suuremmat 100 taloudelle. 
Myös välikokoluokan rumpukompostoreita on saatavissa. (Oy Raita Environment 2004) Kiinteis-
tökohtaisten kompostorien hinnat vaihtelevat noin 100 eurosta 1000 euroon (Salo 2002) riippu-
en kiinteistön koosta sekä laitostoimittajasta. Kompostointimenetelmien kokonaiskustannuksia 
arvioitaessa tulee myös huomioida tukiainekustannukset ja mahdolliset muut tuotteistamiseen 
käytettävät kulut. 
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5 Biojätteen kierrätysmahdollisuudet maatalou-
teen 

 

5.1 Vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät 
 
Vaihtoehtoisiksi menetelmiksi biojätteen kierrättämisessä alueella nousevat kompostointi ja 
mädätys. Kompostiprosessi edellyttää biohajoavan jätteen oikeaa kosteus-, ravinne- ja happipi-
toisuutta sekä sopivaa lämpötilaa. Yksittäisten kotitalouksien biojätteiden käsittelyyn soveltuu 
tiivis lämpökompostori ja puutarhajätteet voidaan kompostoida ilman erillistä kompostoria (avo-
kehikot). Reaktorikompostorien kuten rumpukompostorien on todettu sopivan kohteisiin, joissa 
pienkompostorit ovat alimitoitettuja. Rumpukompostoireita on käytössä mm. alkutuotannossa, 
elintarvikejalostuksessa ja kurssikeskuksilla (Lybek ym. 2004). 
 
Biokaasulaitoskäsittely ei ole Suomessa yleisesti käytettyä tekniikkaa. Biokaasutus soveltuu 
sekä maataloudessa syntyneen orgaanisen jätteen että yhdyskunta- ja teollisuusjätteen or-
gaanisen osan käsittelyyn. Biokaasutustekniikan käyttöä Juvalla puoltaa maatalousvaltaisuus. 
Tällöin tuotettaisiin puhdasta ja uusiutuvaa energiaa ja parannettaisiin lietelannan hygieniaa. 
Ulkopuolisten valikoitujen biojätteiden vastaanotolla saavutettaisiin parempi seossuhde ja tätä 
kautta biokaasun tuotannon kasvu, biojätteiden ravinteiden kierrätys maatalouteen ja mahdolli-
sesti perittävillä porttimaksuilla saataisiin lisätuloja. Yhteiskäsittely edellyttää kuitenkin suurem-
pikokoisten biojätteiden esikäsittelyä ja mädätystä tulee aina harkita tapauskohtaisesti. Juvalle 
on vuonna 1997 tehty biokaasulaitoksen esisuunnitelma, jossa mukana oli yhdeksän toimijaa, 
sekä jätteiden tuottajia että energian ja luomulannan hyödyntäjiä. 
 
Vaihtoehtoisesti biojätteet voidaan käsitellä keskitetysti esimerkiksi kunnan hoitamassa kom-
postointilaitoksessa. Suomessa isommilla kompostointilaitoksilla on usein käytössä nk. tunneli-
kompostointitekniikkaa tai yhdistettyä rumpu-tunnelikompostointitekniikkaa. Pienemmissä kun-
nissa käytetään monesti aumakompostointia. Aumakompostointi soveltuu kuitenkin parhaiten 
puutarha- ja kasvijätteiden (mm. naatit, jätteeksi jäänyt tuorerehu) sekä lannan ja lietteiden 
kompostointiin (Lybek ym. 2004). Kasvintuotannon tarkastuskeskus ei suosittele sivutuotease-
tuksen 1774/2002 luokan 3 teurasjätteiden aumakompostointia (Vuorinen 2005) ja Etelä-Savon 
ympäristökeskuksessa kanta on ettei erilliskerättyä biojätettä tule kompostoida avoimissa au-
moissa. 
 
Osa Juvan elintarviketoimijoiden biojätteistä on todettu hankalasti käsiteltäväksi ja hyödynnettä-
väksi. Tällaisia ovat etenkin sulat, jotka ohjautuvat kaatopaikalle, ja kauran jauhatuksessa syn-
tyvä kuorijäte. Tämän selvityksen mukaan kauran kuoren hyötykäyttökohteita voisivat olla rehu-
käyttö, kompostin tukiainekäyttö, kuivikkeena käyttö esimerkiksi pienkanaloissa tai poltto. Kau-
ran kuorta voisi mahdollisesti kompostoida muun jätteen seassa, mutta ei sellaisenaan. Rehu-
käytössä kauran kuori saattaisi soveltua väkirehuvaltaiseen ruokintaan, mutta ei märehtijöille. 
Kauran kuorta ei kuitenkaan kannata kuljettaa pitkiä matkoja. (Aura 2004, Etelä-Savon maaseu-
tukeskus 2004, Levänen 2003; Tiilikainen 2004) 
 
Pienessä kunnassa, kuten Juvalla, jätevedenpuhdistamolle tulevista ravinteista suurin osa on 
kotitalouksista ja kotitalouksien jäteveden ravinnerikkain komponentti on urea (noin 80 %-N ja 
60 % P). Jäteveden sisältämät ravinteet päätyvät osittain jätevesilietteeseen. Urean erotusta ja 
kierrätystä on tutkittu Ruotsissa ja tutkimuksissa on saatu myönteisiä tuloksia niin urean erotuk-
sen kuin lannoitus- ja ympäristövaikutusten sekä hygieenisyyden osalta. Urean lannoitusvaiku-
tuksen on havaittu olevan lähellä kemiallisia lannoitteita. (Magid et al. 2002) Urean kierrättämi-
nen ympäristönäkökulmasta olisi järkevää, mutta ei nykytekniikalla ole taajama-alueella va r-
teenotettava vaihtoehto. 
 

5.2 Sivutuoteasetuksen vaikutukset 
 
Nykytilassa (vuonna 2005) Juvan aumakompostointilaitos käsittelee keittiöistä tulevaa ruokajä-
tettä ja vähittäiskauppojen entisiä eläinperäisiä sivutuotteita, jotka molemmat kuuluvat EY:n 
vuonna 2002 voimaan tuleen asetuksen  1774/2002 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä piiriin. Jos lopputuotetta aiottaisiin jatkossa 
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käyttää maatalous - tai viherrakentamistarkoitukseen tulee käsittelyn täyttää sivutuoteasetuksen 
1774/2002 vaatimukset 7, muuten jatkossakin lopputuote voidaan toimittaa ainoastaan kaatopai-
kan peite- tai täytemaaksi. Vaihtoehtoisesti kompostointilaitoksen tulisi vastaanottaa ainoastaan 
kasviperäisiä ja muita ei-eläinperäisiä jätteitä ja jätevedenpuhdistamonlietettä. Käsittelyn ja tuot-
teen tulee kuitenkin täyttää edelleen ympäristölainsäädännön ja lannoitelain mukaiset vaati-
mukset.  
 
Jos sivutuoteasetuksen 1774/2002 luokan 2 ainesta haluttaisiin käyttää kompostointi- tai mädä-
tyslaitoksessa, on jäte kerättävä erikseen ja käsiteltävä hyväksytyssä (sivutuoteasetuksen mu-
kainen hyväksyntä) renderöintilaitoksessa, jollaista Suomessa ei ole vielä yhtään. Kasvintuo-
tannon tarkastuskeskus (KTTK) ei käsiteltynäkään suosita  luokan 2 aineksen kompostointia 
ennen kuin komissiolta saadaan määräykset, miten 2. luokan ainesta sisältäviä maanparannus-
aineita saadaan käyttää. Myös kaupan eläinperäisten jätteiden käsittelystä on tulossa tiukat 
vaatimukset (normaalisti luokan 3 sivuttuotteita). (Vuorinen 2005) 
 
Entisiä eläinperäisiä sivutuotteita käsittelevälle laitokselle on myös haettava sivutuoteasetuksen 
tai kansallisten säädösten mukainen laitoshyväksyntä (Maa- ja metsätalousministeriö 2005b) ja 
hoidettava lannoitelain mukainen ilmoitusmenettely. Luokan 3. ainesta sisältävää kompostia ei 
saa asetuksen mukaan käyttää laitumilla (nurmella, säilörehunurmella, kuivaheinän tuotan-
tonurmilla jne.). Keittiöiden ruokajätteet lukeutuvat myös 3. luokan sivutuotteiksi. 
 
Sivutuoteasetuksen 1774/2002 luokan 1 eläinperäistä jätettä voi Juvalla syntyä teurastuksen 
yhteydessä tai jos itsestään kuolleen tai hätäteurastetun eläimen epäillään kantaneen TSE-
tartuntaa. Koska tarkastellut elintarviketoimijat teurastavat ja jatkojalostavat lähinnä sikoja ja 
siipikarjaa, voidaan olettaa ettei normaalitoiminnassa synny luokan 1 eläinjätettä. Luokan 1 
sivutuotteita ei saa käsitellä kompostointi tai mädätyslaitoksessa, vaan ne tulee toimittaa hyväk-
syttyyn luokan 1 käsittelylaitokseen. Luokkaan 1, kuten myös luokkaan 2 kuuluvat ainekset, 
käsitellään tällä hetkellä käytännössä kaikki Suomessa suurriskisen eläinjätteen käsittelylaitok-
sissa, jotka toimivat Honkajoella (Honkajoki Oy) ja Kaustisilla (Finndest Oy) (Jaakko Pöyry Infra 
2004). Sivutuotteiden luokittelu ilmenee liitteestä 2. 
 

5.3 Kierrätyksellä saavutettavat edut ja riskit 
 
Biojätteen kierrätyksellä maatalouteen saadaan ravinteet kiertoon ja orgaanisen aineen lisäyk-
sellä voidaan parantaa maan kuohkeutta sekä puskurointi- ja vedenpidätyskykyä. Käsittelypro-
sessista saatavan lopputuotteen laatu on kuitenkin riippuvainen käsitellyn biojätteen laadusta. 
Kompostin käytöllä voi myös olla kasvinsuojeluvaikutus. Kompostin kasvitauteja vähentävän 
vaikutuksen on havaittu perustuvan mm. antibioottisiin aineisiin sekä isäntäkasvin puolustusme-
kanismien herättämiseen. (Pikkarainen 2004). Biojätteen ohjaaminen pois kaatopaikoilta vähen-
tää lisäksi ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä ja biokaasulaitoksessa tuo-
tetulla energialla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden tarvetta. 
 
Luomumaataloudessa on arvioitu tulevan puutetta fosforista. Teurasjätteen sisältämän fosforin 
kierrätys maatalouteen olisikin tärkeää ravinteiden kierrätyksen kannalta, sillä noin 30 % sadon 
mukana poistuvasta fosforista on eläinkunnan tuotteissa ja yli puolet tästä fosforista jää teuras-
jätteeseen. Ruhon osa joka kulutetaan, sisältää vain 50 % typestä, 57 % fosforista ja 64 % ka-
liumista, loppu osa jää hävikkiin. Kasvikunnan tuotteiden mukana poistuu sadon kautta ainoas-
taan 10 % fosforista ja lannan mukana noin 60 % sadon fosforista saadaan suoraan takaisin 
maatalouteen yhdistetyillä kierrättävillä vilja- ja eläintiloilla. 
 
Hydrolyysijäännöksessä ravinteet ovat tämän selvityksen mukaan kasvien kannalta paremmin 
hyödynnettävässä muodossa kuin kompostissa ja biokaasutuksen ravinnehäviöt pienemmät 8. 
Kompostituotetta voidaan pitää pikemmin maanparannusaineena kuin lannoitteena. Komposti 
sisältää ravinteita, mutta vapauttaa niitä pidemmällä aikavälillä kuin kemialliset lannoitteet ja 

                                                 
7 Lisätietoja: 
Soveltamisopas V. Kompostointi ja biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti käsittelevät laitokset. Saatavissa: 
http://www.mmm.fi/el/julk/pdf/biokaasukompostilaitokset.pdf sekä  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä 
saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä. Saatavissa: http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/fi/oj/dat/2002/l_273/l_27320021010fi00010095.pdf  
8 Hydrolyysijäännös tulee lannoitelainsäädännön mukaan jälkikompostoida. 



 23

kompostin ravinteet ovat niukkaliukoisia. Kompostituotteen orgaanisen aineksen maanparan-
nusvaikutus on monesti tärkein peruste tuotteen käyttämiselle. 
 
Kompostituotteen korkea orgaanisen aineen pitoisuus (yli 40 %) (määritetään hehkutushäviöllä) 
voi kuitenkin viitata, että tuote ei ole riittävän kypsä (Ympäristöministeriö 1992). Kompostin kyp-
syyttä voidaan arvioida myös hiili-typpisuhteen avulla9 tai ammonium-nitraattityppisuhteella10. 
Raaka komposti voi aiheuttaa kasveille toksisuutta sekä typen puutetta. Jos typpipitoisuus ei ole 
riittävä suhteessa kompostituotteen orgaanisen aineksen määrään ja laatuun, mikrobien hajo-
tustoiminta jatkuu maaperässä sitoen kaiken typen, jolloin kasvit kärsivät liukoisen typen puut-
teesta11. 
 
Kompostin liukoisten suolojen (mm. natrium-, kloridi- ja nitraatti-ionit) pitoisuus ei myöskään saa 
olla liian korkea. Liukoisten suolojen suuri pitoisuus kompostissa (mitataan johtoluvulla) heiken-
tää kasvien vedenottokykyä. Johtoluku, joka ylittää arvon 8 x 10-4 S/cm, on sanottu olevan kas-
veille liian korkea (Kirchmann & Widen 1994). (YTV 1995) On kuitenkin todettu että liukoiset 
suolat eivät yleensä ole huoli peltojen maaperälle. Ongelmia voi ilmaantua, kun kompostia käy-
tetään kasvihuoneessa. (Mangan et al. 2004) Taulukossa 6 on esitetty ympäristöministeriön 
(1992) laatusuosituksia kompostituotteelle. 
 
Taulukko 6. Kompostituotteen laatusuosituksia (Ympäristöministeriö 1992).  
Ominaisuus  Suositus  
Kosteus 

säkitetty tuote 
< 50 % tuorepainosta 
< 35 % tuorepainosta 

Karkeusaste 
luokka I ja III 
luokka II ja IV  

 
< 20 mm 
< 45 mm 

Johtoluku (10 mS/cm) 
maanparannusaine 
valmis kompostialusta 

 
< 20 
1-6 kohteesta riippuen 

Orgaanisen aineksen määrä < 20 % kuiva-aineessa 
Typpipitoisuus (kokonaistyppi) < 0,8 % kuiva-aineesta 

 
Biojätteen lannoitekäytön riskinä voi olla myös patogeenien leviäminen sekä raskasmetallien 
mahdollinen kertyminen maaperään. Haitallisista raskasmetalleista kadmiumin on todettu ole-
van merkittävin. Muista raskasmetalleista poiketen se kertyy helposti kasvien suvullisiin osiin 
kuten jyviin. Tämän on ajateltu johtuvan kadmiumin sinkkiä muistuttavista ominaisuuksista. Vil-
jelymaan pH vaikuttaa paljon kasvien kadmiumin ottoon; mitä happamampi maa sitä herkemmin 
kadmiumia siirtyy kasviin. Yleensä muut raskasmetallit eivät aiheuta niin suuria ongelmia kuin 
kadmium, koska niiden ominaisuudet poikkeavat kasveille tarpeellisista hivenaineista, eivätkä 
kasvit ota niitä maasta yhtä herkästi kuin kadmiumia. (Luoma et al. 1986) 
 
Tauteja aiheuttavia bakteereja, loisia ja viruksia esiintyy lähes poikkeuksetta orgaanisessa jät-
teessä. Erityisesti ihmis- ja eläinperäiset jätteet sisältävät lukuisia patogeenejä, jotka voivat 
levitä tuotantosysteemien, eläinten kuljetusten ja eläinperäisten tuotteiden jakelun ja kulutuksen 
kautta. Lisäksi esimerkiksi teuras- ja kalajätteen sekä jätevedenpuhdistamolietteen ja biojätteen 
sekoittaminen lannan joukkoon yhteiskäsittelyä varten voi monipuolistaa patogeenikantaa. (Rin-
tala ym. 2002) Biojäte saattaa myös sisältää käsittelyä tai lopputuotteen laatua heikentäviä 
epäpuhtauksia tai roskaa. Säädösten mukaan käsiteltyjen ja hyödynnettyjen lopputuotteiden 
pitäisi olla turvallista hyötykäyttää. Käsitellyn biojätteen hygieenisyys voidaan taataa riittävällä 
käsittelylämpötilalla ja –ajalla, jolloin tavallisimmat taudinaiheuttaja kuolevat. 
 

                                                 
9 Kompostituotteen hiili-typpi suhteen tulisi aloitettaessa olla 25-30. Kompostoitaessa C/N-suhde pienenee, kun mikro-
bien käyttämä hiili vapautuu hiilidioksidina. Karkea arvio on, että C/N-suhde pienenee kompostoitumisen aikana noin 
kolmannekseen. (Lehtonen et al. 2003) 
10 Ammoniumtyppi-nitraattityppisuhteen ollessa alle yksi, kompostia pidetään kypsänä (Lehtonen et al. 2003). 
11 C/N-suhde kuvaa typen vapautumista eloperäisestä aineesta. Typen vapautuminen kompostoidusta kotitalousjättees-
tä kasvintuotantoa varten on havaittu olevan riittävän nopeaa, kun kompostituotteen C/N-suhde on alle 12. C/N-suhteen 
olleessa liian korkea, pieneliöt jatkavat maaperässä kompostituotteen hajotusta ja samalla sitovat itseensä kaiken typen 
kasvien kärsiessä typen puutetta. (YTV 1995) 
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Tutkimusten mukaan anaerobinen  käsittely hygienisoi orgaanista jätettä ja vähentää hajua aiheuttavia yhdisteitä. Meso-
fiilisen anaerobiprosessin on todettu patogeenimääritysten perusteella hygienisoivan lannan melko tehokkaasti. Mesofii-
linen anaerobiprosessi ei välttämättä yksin riitä saavuttamaan esimerkiksi Tanskan lainsäädännössä patogeenimäärille 
asetettuja raja-arvoja. Tämän vuoksi keskitetyissä ja eri materiaaleja yhteiskäsittelevissä biokaasulaitoksissa käsitelty 
loppumateriaali olisi hygienisoitava ennen sen käyttöä. Anaerobisessa mädätyksessä yleisin käytetty hygienisointivelvoi-
te on loppumateriaalin pastörointi tunnin ajan 70 oC:ssa, mikä vastaa  EU:n eläinten sivutuoteasetuksen (1774/2002) 
vaatimuksia hygienisoinnista.12 Käytössä on myös mm. hygienisoitumisen takaava minimiviipymä termofiilisessa (50-55 
oC) biokaasuprosessissa. (Rintala ym. 2002)  
 
Kompostoinnin on myös todettu olevan tehokas menetelmä jätteiden hygienisoimiseksi. Useimmat patogeenit ovat 
sopeutuneet elämään alle 40 oC:n lämpötiloissa ja lämpötilan nousu termofiiliselle alueelle tuhoaa ne. Eräät mikrobit 
muodostavat kuitenkin itiöitä, jotka kestävät erittäin korkeita lämpötiloja ja voivat aktivoitua uudelleen olosuhteiden 
muuttuessa suotuisiksi. Kompostoinnissa hygienisoituminen tapahtuu pääosin kompostoinnin aktiivivaiheessa, jolloin 
suurin osa haitallisesta mikrobeista tuhoutuu korkean lämpötilan vaikutuksesta. Hygienisoitumista saa aikaan myös 
kompostin olosuhteiden muuttuminen: lämpötilan muutokset tekevät kompostista useille patogeeneille epäsopivan 
kasvualusta. Myös mikrobien välinen kilpailu, saalistus ja tiettyjen mikrobien erittämät antibioottiset aineet heikentävät 
patogeenien elinmahdollisuuksia. (Halinen ym. 2004) 
 
Kompostin on todettu hygienisoituvan tehokkaasti, kun sen lämpötila on kolmen peräkkäisen päivän ajan yli 55 oC. Yli 
60 oC lämpötilan on havaittu vähentävän huomattavasti kompostin mikropopulaation monimuotoisuutta ja siten mahdol-
lisesti hidastavan orgaanisen aineksen hajoamista. EY:n entisiä eläinperäisiä sivutuotteita koskeva asetus (1774/2002) 
vaatii kuitenkin kompostin hygienisoimiseksi massan lämpötilan nostamista 70 oC:een vähintään tunnin ajaksi. Maa- ja 
metsätalousministeriön ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen julkaiseman sivutuoteasetuksen soveltamisoppaan 
(2004) mukaan alhaisemmatkin lämpötilat ovat riittäviä, mutta viipymä niissä on oltava huomattavasti pidempi. (Halinen 
ym. 2004) 

 

5.4 Muut hyötykäyttökohteet maatalouskäytön ohella 
 
Maatalouskäytön ohella muita mahdollisia hyötykäyttökohteita käsitellylle biojätteelle ovat viher-
rakentaminen ja maisemointi. Viherrakentamisessa hyödyntämistä voidaan perustella sillä, että 
taudinaiheuttajat ja raskasmetallien riskit ovat pienemmät kuin peltolevityksessä. Kohteissa 
tarvitaan usein runsaasi pintamaata kasvien kasvun takaamiseksi. Huomioita tulee kuitenkin 
kiinnittää ranta- ja pohjavesialueilla sekä asutuksen läheisyydessä. Viherympäristöliitto on anta-
nut ohjearvosuosituksia siitä, minkälainen  kasvualusta soveltuu parhaiten tiettyyn käyttötarkoi-
tukseen (Viherympäristöliitto 2004). 
 
Maisemoinnin kohteita ovat usein kaatopaikat, käytöstä poistetut kaivokset ja maanottoalueet 
sekä saastuneet maa-alueet. Näissä on tyypillistä suuri materiaalin tarve ja osa maisemointi-
kohteista saattaa olla erittäin vaativia materiaalin laadun suhteen. Pohjavesialueet ja vesistöjen 
ranta-alueet tulee huomioida. Kompostityöryhmän mietinnössä (Ympäristöministeriö 1992) on 
todettu, että käytettäessä kompostituotetta suurena annoksena maisemoinnissa on alhainen 
typpipitoisuus eduksi. Koska kompostituotteissa oleva typpi on pääosin pitkävaikutteista, hitaasti 
liukenevaa orgaanista typpeä, voi levitysmäärä olla melko suuri, mikäli tuotteen muut ominai-
suudet eivät sitä rajoita. 
 
Kompostia voidaan käyttää myös energiantuotantoon tarkoitetun ruokohelpin viljelyyn tai 
eroosion estämiseen. Kompostin ominaisuus eroosion estäjänä perustuu sen kykyyn imeä vettä 
itseensä ja kuljettaa vettä sisällään muodostamatta noroja. Komposti ei muodosta kovaa kalvoa 
tai liety, eikä pintakasvillisuus ole välttämätön. Kompostin käytölle eroosion hallinnassa on ole-
massa kaksi perusmenetelmää: kompostipeitteet ja kompostista tehdyt suodatinpenkereet 
(Mäntylä 2004). 

                                                 
12 MMM:n ja KTTK:n soveltamisopas V:ssä (Komposti- ja biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti käsittelevät laitokset) 
on tarkemmin selvitetty sivutuoteasetuksen mukaiset hygienisointivaatimukset ja kansalliset vaatimukset. Saatavissa: 
http://www.mmm.fi/el/julk/pdf/biokaasukompostilaitokset.pdf 
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6 Pohdinta 
 
Etenkin suurtalouksien elintarvikejätteistä suuri osa on mennyt aiemmin sellaisenaan eläinten 
ruuaksi sikaloihin, loput kaatopaikoille yhdyskuntajätteen mukana. EY:n tiukentuneet määräyk-
set, koskien eläinravintoa, ovat palauttaneet suurkeittiöiden biojätevirran yhdyskuntajätteen tai 
erilliskerättävän biojätteen joukkoon. Suuri osa elintarviketeollisuuden jätteistä on edelleen so-
pivia materiaalihyötykäyttöön ja jätteitä käytetään erilaisten eläinrehujen ja proteiinivalmisteiden 
tuottamiseen (Tuovinen 2002). 
 
Kierrättämällä elintarviketoimijoilta muodostuva biojäte maanparannusaineena (tai lannoittee-
na), voidaan palauttaa takaisin ravinteita maatalouteen. Kierrätyksellä on usein myös maaperän 
fysikaalisia ominaisuuksia parantava vaikutus. Biojätteen käsittely voidaan toteuttaa joko keski-
tetysti tai pienemmän mittakaavan biokaasu- tai kompostointilaitoksissa. Keskitetyssä biojät-
teenkäsittelyssä riskinä voivat olla raskasmetallit, eläin- ja ihmisperäiset patogeenit sekä mah-
dolliset lääkejäämät. Tällöin kyseisen tuotteen ravinteita ei voida käyttää ravinnontuotantoon 
tarkoitetuilla pelloilla. Pienemmän mittakaavan käsittelyä puoltavat paremmat mahdollisuudet 
valikoida ja kontrolloida vastaanotettavia biojätteitä. 
 
Biojätemääriin voidaan vaikuttaa minimoimalla hävikkiä. Lajittelutehokkuutta kotitalouksien, 
paikoittain myös laitoskeittiöiden ja vähittäiskauppojen osalta voidaan tämän selvityksen perus-
teella parantaa. Elintarviketoimijoilta muodostuvien biojätteiden hyödyntämismahdollisuuksia 
mietittäessä tulee kuitenkin muistaa joissakin Euroopan maissa esiintynyt hullunlehmäntauti 
sekä suu- ja sorkkatauti. Jos elintarviketoimijoilta muodostuvat biojätteet haluttaisiin kierrättää 
takaisin maatalouteen, tulee käsittelymenetelmien täyttää lainsäädännön vaatimukset. Näin 
lopputuotetta voidaan pitää turvallisena ja hygieenisenä maanparannusaineena. 
 
Kiinnostus biojätteen hyödyntämiseen maataloudessa noussee, jos voidaan osoittaa biojättei-
den maanparannus- ja pitkäaikaiset lannoitusvaikutukset yhdessä hygieenisyyden kanssa. 
Etenkin biojätekompostien sisältämien ravinteiden vapautuminen maassa kompostien levitys-
vuoden ja sitä seuraavien vuosien aikana on eri tutkimuksissa todettu vaativan lisäselvityksiä 
(mm. Lehtonen et al.). Näin viljelijät voisivat ottaa ravinteet huomioon viljelysuunnitelmissa ja 
tarvittaessa täydentää kompostien/hydrolyysijäännösten ravinnevaikutusta muilla lannoitusai-
neilla.  Myös biojätekompostin ja mädätystuotteen mahdollisesta pitkäaikaiskäytöstä aiheutu-
vasta raskasmetallien kertymisestä maaperään tarvitaan tutkimustietoa. 
  
Halukkuus käyttää komposteja ja mädätystuotteita pelloilla riippuu ratkaisevasti kompostin käy-
töstä odotettavissa olevasta hyödystä. Luomulähiruokaketjussa biojätteiden hyödyntäminen 
maanparannusaineena (tai lannoitteena) voisi olla perusteltua ravinteiden kierrätysnäkökulman 
ohella itse luonnonmukaisen viljely- ja tuotantotavan osalta. Tavoitteena tulee kuitenkin pitää 
aina lopputuotteen ja sen sisältämien ravinteiden turvallista käsittelyä. Lopputuotteen pitoisuu-
det tulee selvittää aina tapauskohtaisesti, sillä ne riippuvat hyvin paljon käytetystä raaka-
ainesta. Myös käsittelymenetelmällä on vaikutusta lopputuotteeseen. 
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7 Selvityksen epävarmuustekijät 
 
Työssä on käytetty aineistona toimijoilta erilliskerätyn tiedon ohella tutkimus- ja analyysituloksia 
ja aineistoa on paikoin analysoitu laskentamenetelmin. Tämän seurauksena lähtötietojen ole-
tukset ja arviot vaikuttavat lopputuloksiin kuten myös käytettyjen valmiiden tutkimustulosten ja 
laskentamenetelmien epävarmuudet. Kirjallisuustietoa on käytetty lähtöaineistona, jos toimija-
kohtaista tietoa ei ole ollut saatavissa tai ei ole saatu kohtuullisin resurssein. Muun muassa 
kuluttajilta erilliskerätyn biojätteen ravinnevirrat ovat keskimääräisiä pitoisuuksia ja voivat vaih-
della suurestikin jätelaji- ja käsittelykohtaisesti. Tiedot kertovat kuitenkin suunnan ravinnemää-
ristä. Kirjallisuustiedon osalta riskiä on pyritty minimoimaan tarkastelemalla asiaa useamman eri 
lähteen sekä tuoreimman kohtuullisin vaivoin saatavan tiedon perusteella.  
 
Biojätekuljetusten kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseen soveltuvan menetelmän löytäminen 
osoittautui hankalaksi. Jätekuljetusten päästöjä on mallinnettu laskentaohjelmien avulla (esim. 
VTT:n VEMOSIM) tai kevyemmin polttoaineen kulutukseen perustuvilla päästökertoimilla. VTT:n 
kehittämän VEMOSIM -ohjelman käyttö tähän tarkoitukseen olisi ollut ylimitoitettua, joten jätekul-
jetusten päästöjä on arvioitu polttoaineen kulutuksen ja päästökerrointen avulla. Tanskanen 
(1996, 1997) ja Pelkonen et al. (2000) ovat muun muassa käyttäneet yhdyskuntajätehuollon 
päästöjen mallinnuksessa kyseistä laskentakaavaa. Menetelmän käyttöön liittyy epävarmuuksia 
mm. laskentakaavassa tarvittavien alkuarvojen ja oletuksien osalta. 
 
Esitetyt biojätteen käsittelymenetelmistä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt perustuvat niin 
prosessin aiheuttamiin päätöihin kuin prosessissa käytettävän energian tuotannosta syntyviin 
päästöihin. Kyseiset arvot ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat monesta tekijästä, mm. energianläh-
teestä ja kompostointiprosessista. Tulosten voidaan kuitenkin olettaa antavan suuntaa käsitte-
lymenetelmien vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöihin. 
 
Loppusijoitettavan jätteen metaaninmuodostumispotentiaalia on arvioitu IPCC:n (1997) esittä-
män massatasemallin perusteella. Vuonna 2000 hyväksyttyjen IPCC:n hyvän arviointikäytäntö-
jen ohjeissa (IPCC 2000), jotka täydentävät vuonna 1997 julkaistuja ohjeita, on kehotettu käyt-
tämään FOD-menetelmää (First Order Decay Method). Kyseinen menetelmä huomioi aikakäyt-
täytymisen ja kuvaa täten päästöjä realistisemmin varsinkin, jos kaatopaikkasijoituksessa on 
tapahtunut muutoksia. Massatasemalli valittiin, koska sen on todettu antavan hyvän arvion, jos 
kaatopaikalle tuotava jätemäärä pysyy samansuuruisena. Tämä sopii Juvan kuntaan, sillä seka-
jäte kuljetetaan Mikkelin Metsä-Sairilan kaatopaikalle, jossa vastaanotetaan useamman kunnan 
jätteet. Mallissa tulee huomioida, että se olettaa metaanipäästöjen vapautuvan kokonaan sa-
man vuoden aikana, kun jäte tuodaan kaatopakalle. Todellisuudessa päästöjen vapautuminen 
tapahtuu vuosikymmenien aikana. FOD-mallissa päästöjen vähennystoimenpiteiden vaikutukset 
tulevat eri tavalla esille. (Tuhkanen 2002) 
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     LIITE 1 
 
Jätteen keräys- ja kuljetustyön polttoaineen kulutus 
 
Taulukko 7. Biojätteen keräystyön polttoaineenkulutus perustuen vuoden 2002 erilliskeräysmäärään (kertoimet ja alkuarvot: 
Purhonen 2004, Suhonen ym. 2003, Tanskanen 1996,1997). Oletukset: biojäteastioita 1 kpl per tyhjennyspiste, biojäteastiat 
kooltaan 240 l, siirtymämatka 200 m per keräy spiste, hukka-aika per keräyspiste 20 %. 
Laskentakaava Parametri Arvo Yksikkö Selitys 
kke = tke * Qke tke 1,41 h/t keräystyöaika 
 Qke 9 l/h aikaperusteinen polttoaineen kulutus  
 kke 12,72 l/t keräystyön polttoaineen kulutus  
 kke 2772 l/a  
     
tke = (tta + tsa + tha) * L / M tta 0,02 h tyhjennysaika per keräyspiste 
 tsa 0,025 h siirtymäaika per keräyspiste 
 tha 0,009 h huikka-aika per keräyspiste 
 L 5600 krt/a tyhjennyskertojenmäärä 
 M 214 t/a keräyspisteen jätekertymä 
 tke 1,41 h/t keräystyöaika 
 
Taulukko 8. Biojätteen kuljetustyön polttoaineenkulutus Juvan aumakompostointiasemalle perustuen vuoden 2002 erilliskeräy s-
määrään (kertoimet ja alkuarvot: Purhonen 2004, Tanskanen 1996,1997).  
Laskentakaava Parametri Arvo Yksikkö Selitys 
kku = (Qku * s + Q ke * tpa)/m Qku 0,35 l/h matkaperusteinen polttoaineen kulutus  
 s i 4 km edestakainen kuljetusmatka 
 Qke 9 l/h aikaperusteinen polttoaineen kulutus  
 tpa 0,125 h kuorman purkuaika 
 m 6 t kuorman paino13 

 kku 0,42 l/t kuljetustyön polttoaineen kulutus 
 kku 90 l/a  
1 Kuorman painona on käytetty jäteauton suurinta sallittua painoa. 
   
Taulukko 9. Sekajätteen keräystyön polttoaineenkulutus Juvalla perustuen vuoden 2002 keräysmäärätietoon. Oletukset: Sekajät-
teen keräystyön polttoaineen kulutus vastaa biojätteen polttoaineenkulutusta; Taajama-alueen vuotuinen sekajätekertymä on 
verrannollinen taajaman asukaslukuosuuteen eli 48 %. 
Laskentakaava Parametri Arvo Yksikkö Selitys 
kke = kke * M M 782 t/a keräyspisteen jätekertymä 
 kke 12,72 l/t keräystyön polttoaineen kulutus 
 kke 9943 l/a  
 
Taulukko 10. Sekajätteen kuljetustyön polttoaineenkulutus Juvalta Mikkelin Metsä-Sairilan kaatopaikalle perustuen vuoden 2002 
keräysmäärään. 
Laskentakaava Parametri Arvo Yksikkö Selitys 
kku = (Qku * s + Q ke * tpa)/m 

Qku 0,35 l/km 
matkaperusteinen polttoaineen 
kulutus 

 s 100 km edestakainen kuljetusmatka 
 

Qke 9 l/t 
aikaperusteinen polttoaineen 
kulutus 

 tpa 0,125 h kuorman purkuaika 
 m 6 t kuorman paino13 

 kku 6,02 l/t kuljetustyön polttoaineen kulutus 
 kku 4700 l/a  

 
 

       

                                                 
13 Kuorman painona on käytetty jäteauton suurinta sallittua painoa 
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      LIITE 2 
 

Eläimistä saatavien sivutuotteiden luokittelu (Maa- ja metsätalousministeriö 2005a) 
 
Tarkempaa tietoa luokittelusta on saatavissa  seuraavista oppaista: 
− Soveltamisopas II. Opas hygienialain mukaisille laitoksille ja kalastusaluksille. 
− Soveltamisopas V. Kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä lantaa teknisesti käsittelevät 

laitokset 
 
Luokan 1 sivutuotteet 
 
• erikseen määritelty riskiaines ja eläimet, joista riskiainesta ei ole poistettu (kokonaiset naudat, lampaat 

ja vuohet) 
• sivutuotteet, joissa on tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden riski (nk. TSE-taudit, esim. BSE eli 

"hullun lehmän tauti") 
• sivutuotteet, joissa on kiellettyjä aineita (esim. hormonit tai beetasalpaajat) yli lainsäädännössä salli-

tun rajan 
• sivutuotteet, joissa on ympäristömyrkkyjä (dioksiinit, PCB jne.) yli lainsäädännössä sallitun rajan 
• luonnonvaraiset riistaeläimet, jos niiden epäillään sairastavan ihmisiin tai eläimiin tarttuvaa tautia 

(esim. suu- ja sorkkatauti) 
• lemmikkieläimet, koe-eläimet, eläintarhaeläimet ja sirkuseläimet 
• TSE-riskiainesta erottavien teurastamoiden, teurastuspaikkojen ja leikkaamojen jätevedestä erotettu 

eläinperäinen aines  
• kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte 
• luokan 1 ja 2 tai luokan 1 ja 3 sivutuotteiden seokset 
 
Luokan 2 sivutuotteet 
 
• eläimet, joissa muiden kuin TSE-tautien riski 
• muut itsestään kuolleet tai lopetetut eläimet kuin luokkaan 1 kuuluvat (eli esim. siat, siipikarja, hevo-

set, porot ja turkiseläimet) 
• sivutuotteet, joissa on antibioottien tai muiden eläinlääkkeiden jäämiä yli lainsäädännössä sallitun 

tason (esim. antibioottimaito) 
• lihantarkastuksessa hylätyt ruhon osat (esim. märkäinen niveltulehdus, mätäpaise) 
• muiden kuin TSE-riskiainesta erottavien teurastamoiden ja teurastuspaikkojen (esim. sika- ja siipikar-

jateurastamot) jätevedestä erotettu eläinperäinen aines  
• lanta ja ruuansulatuskanavan sisältö 
• sivutuotteet, jotka eivät kuulu luokkiin 1 ja 3 (esim. jälkeiset, luodut vasikat) 
• luokan 2 ja 3 sivutuotteiden seokset 
 
Luokan 3 sivutuotteet 
 
• ihmisravinnoksi hyväksytyistä eläimistä saatavat sivutuotteet, joita ei kuitenkaan käytetä elintarvik-

keiksi (esim. keuhkot, mahat, likaantuneet osat, vertymät) 
• elävänä tarkastuksessa (ante mortem) hyväksyttyjen eläinten veri, vuodat, nahat, sorkat, kaviot, sar-

vet, sianharjakset, höyhenet ja sulat 
• ravintoloiden, pitopalveluiden ja keittiöiden (mm. keskuskeittiöt ja kotitalouksien keittiöt) ruokajäte, kun 

se on tarkoitettu eläinten ruokintaan tai käsiteltäväksi biokaasu- tai kompostointilaitoksessa  
• entiset eläinperäiset elintarvikkeet (peräisin esim. tukku- ja vähittäiskaupasta ja elintarviketeollisuu-

desta), kuten liha ja lihatuotteet sekä kala ja kalatuotteet, joita ei ole enää tarkoitettu ihmisravinnoksi 
valmistuksessa tai pakkauksessa esiintyneiden ongelmien vuoksi ja jotka eivät aiheuta vaaraa ihmisil-
le tai eläimille 

• elintarvikkeiden käsittelyssä ja valmistuksessa syntyvät sivutuotteet 
• tuoreet kalasta saatavat sivutuotteet, joita saadaan kalatuotteita ihmisravinnoksi valmistavilta laitoksil-

ta  
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     LIITE 3 
 
Orgaanisten materiaalien soveltuvuus mädätykseen (Braun 2004). 
 
Material  excel-

lent 
good poor Remarks 

Biogenic materials from agriculture     
Straw and other fibrous plant residues   + Chopping or grinding recommended 
Green plant material, crops, grain, silages  +  Chopping required, disturbing sand, 

stones, scum lyer formation can occur 
Silage leachate +   NPR 
Harvest residues   +  Chopping required, disturbing sand, 

stones  
Animal manure     
Chicken manure  +  Inhibiting NH3-contents ac occur 
Liquid big manure +   NPR 
Cow manure  +  Chopping of bedding straw  
Animal manure from other animals  +  Chopping of bedding straw  
Industrial and trade waste      
Food industry waste      
Expired food  +  Expensive unpacking required 
Dough, confectionary  +  Liquefaction (dilution) required 
Whey +   NPR 
Residues from canning and frozen foods  +  Expensive unpacking required 
Residues from fruit juice production  +  Chopping adviseable 
Yeast and yeast like products  +   NPR 
Yeast- and cooler sludge from breweries +   NPR 
Sludge from wine production +   NPR 
Sludge from distilleries +   NPR 
Fruit-, Com- and Potatoslops +   NPR 
Other fermentation waste +    
Residues from animal feed production     
Expired feed  +  Pretreatment case dependent 
Animal- and slaughterhouse waste      
Slaughterhouse waste     
Animal fat +   Scum layers can occur 
Flotation sludge +     Scum layers can occur 
Stomach- and gut contents  +  Hygienization may be required 
Blood +   NPR, High NH3 conc. can occur 
Fish waste  +  Grinding adviseable 
Chicken waste   +  Scum layers can occur (fat, feathers) 
Animal waste      
Animal parts   + Obligatory delivered to rendering plants  
Animals from confiscation   + Obligatory delivered to rendering plants  
Carcasses    + Obligatory delivered to rendering plants  
Animal homogenisate from rendering  +  Obligatory delivered to combustion 
Waste from plant and animal fat prod.     
Spoilt plant oils +   Scum layers can occur 
Oil seed residues   +  Scum layers can occur 
Fat trap contents   +  Scum layers and fat hardening can occur 
Fats  +  Scum layers and fat hardening can occur 
Oil containing bleaching earth +   High inert materials content 
Edible oil sludge +   Scum layers can occur 
Edible fat sludge +   Scum layers can occur 
Waste from other trade      
Food leftovers from restaurants, large kitchens, 
refectories  

 +  Impurities separation (metals, plastics, 
bones) and hygienization required 

Catering and airport food leftovers    + Obligatory incineration 
Municipal waste      
Waste from source sep. collection     
Biogenic wastes   +  Extended impurities separation required 
Garden and yard waste   + Chopping and impurities separation 
Market waste  +  Chopping and impurities separation 
Waste from wastewater treatment     
Primary sludge +   NPR 
Surplus sludge +   NPR 
Decentralized sewer waste +   NPR 
Oil- and fat trap waster  +  Scum layers and hardening can occur 
NPR = No Pretreatment Required 
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     LIITE 4 
 

Economic evaluation of Co-digestion plants 
 

Taulukko 11. Economic evaluation of selected farm scale Co-digestion plants (Braun 2004). 
Parameter Plant 1 Plant 2 Plant 3 
Digester volume, m 3 100 235 1 200 
Main substrate Cattle manure Piggery manure Piggery manure 
Co-substrate Industrial waste Food leftovers (15 %) 

Harvest residues (2 
%) 

Industrial waste 

Investment costs, € 345 202 145 349 90 900 
Subsidies, € 72 674 36 337 n.a. 
Net energy, kWh/a 273 600 75 000 (electricity) 203 178 
Electricity rates, euro cents/kWh Solely thermal use 7,63 – 10,2 13 - 17 
Running costs, €/a 6 541 12 636 8 367 

Labour 5 305 11 125 n.a. 
Maintenance 292 1 090 8 367 
Various 945 421 n.a. 

Income, energy €/a 7 953 6 677 37 598 
Income, Co-substrates  29 070 13 808 n.a. 
Total income, €/a 37 023 20 485 37 598 
Net margin, €/a 30 482 7 849 29 231 
 
Taulukko 12. Economic evaluation of selected farm scale energy crop Co-digestion plants (Braun 2004).  
Parameter Plant 4 Plant 5 Plant 6 
Digester volume, m 3 400 560 700 
Main substrate Grass or grass silage 

(40 %) 
Maize silage (75 %) Com silage 

Co-substrate Industrial waste (60 %) Harvest residues 20 % 
Green cut 3 %, others 

2 % 

manure 

Investment costs, € 872 093 254 354 250 000 
Subsidies, € 218 023 97 096 50 000 
Net energy, kWh/a 454 060 (electricity) 497,940 750 000 
Electricity rates,  
euro cents/kWh 

6,18 – 9,45 6 cents 10,23 

Running costs, €/a 30 000 1 10 900 58 200 
Labour n.a. n.a. 9 000 
Maintenance n.a. n.a. 750 
Various n.a. n.a. 48 450 

Income, energy €/a 32 174 39 835 78 225 
Income, Co-substrates  64 000 0  0 
Total income, €/a 96 174 39 835 78 225 
Net margin, €/a 66 174 28 935 20 025 
 
Taulukko 13. Economic evaluation of selected large scale, centralized plants (Danish) (Braun 2004).  
Parameter Plant 7 Plant 8 Plant 9 
Digester volume, m 3 4 650 6 600 5 500 
Main substrate Manure Piggery manure Fat waste 
Co-substrate Industrial waste Industrial waste 

(20%) 
Food industry waste 

Investment costs, € 5 023 000 5 493 300 1 023 000 
Subsidies, € 2 000 000 0 122 710 
Net energy, kWh/a 13 939 000 23 203 000 2 000 000 
Electricity rates, euro cents/kWh 8 – 8,7 8 – 8,7 10,23 
Running costs, €/a 989 999 452 132 74 000 

Labour 350 000 164 666 n.a. 
Maintenance 293 230 124 000 n.a. 
Various 346 769 163 466 n.a. 

Income, energy €/a 1 163 923 905 200 204 600 
Income, Co-substrates  417 000 146 000 240 000 
Total income, €/a 1 518 154 1 051 200 444 600 
Net margin, €/a 528 155 599 068 370 600 
n.a. = not available, 1 estimated
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     LIITE 5 
 
Kompostointilaitosten kustannukset 
 
Taulukko 14. Kompostointilaitosten kustannuksia14 (Lehto et al. 2001). 
Tekijä Kustannusten vaihteluväli 
Investointi 610-2700 mk/käsitelty jätetonni/a 1 

Käyttökustannukset 130-230 mk/jätetonni 2 

- tukiainekustannukset 10-90 mk/jätetonni 
rumpukompostointi (tukiaine turve) 50 % käyttökuluista 
tunneli- ja tunneli+rumpukompostointi 30 % käyttökuluista 3 

- henkilötyökustannukset  
rumpukompostointi 25 % käyttökustannuksista 
tunneli- ja tunneli+rumpukompostointi 20 % käyttökustannuksista 

- pyöräkonetyökustannukset  
rumpukompostointi 15 % käyttökustannuksista 
tunneli- ja tunneli+rumpukompostointi 40 % käyttökustannuksista 

- huoltokustannukset 1-12 mk/jätetonni 
- muutostyöt 0-3 milj.mk/laitos  
1  Pienimmät kustannukset olivat laitoksissa, joissa teknologiatoimittaja oli osakkaana laitoksessa. Suurimmat investoin-

tikustannukset olivat laitoksissa, joissa käsitellään ainoastaan 30 % suunnitellusta jätemäärästä. Kun investointikus-
tannuksia verrattiin suunnitelmiin, kustannukset vaihtelivat 500-1200 mk/t. 

2  Käyttökustannuksista 90 % koostuu tukiainekuluista, henkilötyöstä ja konetyöstä. 
3  Alhaisempi tukiainekustannus johtuu hakkeen kierrättämisestä ja sen alhaisemmasta hinnasta. 
 
Taulukko 15. Kompostointilaitosten käyttökustannuksiin vaikuttavia tekijöitä (Lehto et al. 2001). 
Tekijä Yksikkö 
Kemikaalit (rikki- tai typpihappo) 1 0,3-12 kg/jätetonni 

Sähkön kulutus  10-60 kWh/jätetonni 
rumpukompostointi 22 kWh/jätetonni 2 

tunnelikompostointi 21-36 kWh 3 

Veden käyttö 1-290 l/jätetonni 
rumpukompostointi - 4 

tunnelikompostointi 100 l/jätetonni 5 
hajukaasupesuri (kiertävän vesi) 8 m3/h 
hajukaasupesuri (vaihdettava vesi) 2 m3/ 2 viikon välein 

Jätevesi 4-173 l/jätetonni 
rumpukompostointi n. 200 l/vko 6 

tunnelikompostointi 50-140 l/jätetonni 7 
1  Kemikaaleja käytetään kompostointilaitoksilla hajukaasupesureissa. 
2  laskennallinen arvo 
3  kahden tunnelikompostointilaitoksen ilmoittamat tiedot 
4  vain lattioiden pesuun 
5  kompostimassan kasteluun 
6  poistoilmasta  kondensoituva vesi 
7  kompostointimassasta suotautuva jätevesi 

                                                 
14 Kompostointimenetelmien kokonaiskustannuksia arvioitaessa tulee myös huomioida kompostimassan tuotteistami-
seen käytetyt kulut. Esimerkiksi seulontakustannus tasoittaa turpeen ja hakkeen käytöstä syntyvien kustannusten eroja. 
Turvetta käytettäessä tukiainetta ei saada kiertoon, mutta myöskään seulontakuluja ei synny. 
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