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ALKUSANAT

Yksipuolinen viljanviljely ja tehokkaat tuotantomenetelmät heikentävät maan
rakennetta ja mahdollisuuksia tuottaa korkea sato. Ravinteiden ja orgaanisen
aineen kiertokulku on usein yksisuuntainen eli pellolta siirtyy aineita asutuskes-
kuksiin, mutta niitä ei siirry sieltä takaisin. Jätteet kerääntyvät keskuksiin sa-
malla, kun maan kasvukunto heikkenee.

Tiivistyneiden savimaiden, sivuansiomahdollisuuksien ja lannoitteiden
kustannussäästöjen toivossa joukko Nurmijärven kunnan Perttulan kylän vilje-
lijöitä päätti selvittää, kuinka tiivistyneitä savimaita voitaisiin parantaa levit-
tämällä niille suuri määrä kompostoitua biomassaa. Biomassalla tässä tarkoi-
tetaan kaikkea maatiloilla muodostuvaa karjanlantaa, olkea, haketta, risujätet-
tä, purua, kutterinpurua, turvetta yms. Lisäksi biomassoihin luetaan tässä yhtey-
dessä Nurmijärven kunnan puhdistamoliete.

Tässä julkaisussa on selvitetty kompostointia yleensä, erilaisten massojen
kompostointia ja eri kompostointitapoja. Lisäksi on selvitetty kompostointilai-
toksen perustamisen kustannuksia, kompostoidun biomassan levittämiseen vai-
kuttavia ympäristöllisiä ja EU-maatalouspolitiikan säädöksiä sekä kompostoidun
massan lannoitus- ja maanparannusvaikutuksia. Laskelmien pohjana käytettiin
konkreettisena esimerkkinä Perttulan kylän maatilojen peltopinta-alaa ja tilo-
jen tuottamia biomassoja laskelmien pohjana.

Hankkeen rahoittajana on Uudenmaan ympäristökeskuksen vetämä Kestä-
vä maatalous Vantaanjoella -Life-projekti sekä Nurmijärven kunta. Hankkees-
sa on toiminut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Irmeli Ahtela Uudenmaan
ympäristökeskuksesta, Kari Kiltilä Suomen Rehusta, Juha Koivisto Nurmijär-
ven kunnasta, Jarmo Kosunen, Seppo Lax ja Ismo Mussaari Uudenmaan
ympäristökeskuksesta, Reijo Myyrinmaa (puh.joht.) Perttulan maatalousyrittä-
jistä ja Anna-Maija Kirkkari sekä Kari Vuorio Työtehoseurasta. Hankkeen var-
sinainen ideoija ja alullepanija oli Esko Mikkola Perttulan maatalousyrittäjis-
tä, jonka sinnikkyydellä ja uutteruudella hanke saatiin käyntiin ja joka toimi
myös aktiivisena ohjausryhmän jäsenenä.

Tämän julkaisun on kirjoittanut Kari Vuorio Työtehoseurasta. Aktiivinen
ohjausryhmä antoi hankkeen aikana arvokkaita ja rakentavia kommentteja.

Kiitän kaikkia edellä mainittuja henkilöitä ja organisaatioita sekä muita
julkaisun valmistumiseen vaikuttaneita. Erityiskiitoksen ansaitsevat ne Perttu-
lan kylän viljelijät, jotka antoivat tilansa tietoja selvityksen käyttöön.

Helsingissä huhtikuussa 2001
Tarmo Luoma
Toimitusjohtaja
Työtehoseura ry
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1 JOHDANTO

Maan elävöityminen tehostuu, kun multaan lisätään orgaanista ainesta, josta
tulee suotuisa elinpaikka ei vain pieneliöille, vaan myös korkeammille eläimille,
kuten madoille, hyönteisille, jyrsijöille jne. Orgaanisen aineen hajotessa synty-
vät humusainekset antavat maalle tummemman värin. Maan rakenteesta näkyy,
milloin se on elävöitynyt. Esimerkiksi maassa oleva savi ja kalkki kittaavat
yhdessä maan pieneliöstön erittämän lima-aineen kanssa mullan osaset suhteel-
lisen kiinteisiin ja pysyviin muotoihin. Kulmikkaat kokkareet muuttuvat pyö-
reiksi. Pyöreät murut helpottavat maan muokkausta ( Pettersson 1973).

Kompostointi maatiloilla tarkoittaa eloperäisten jätteiden jalostamista käyt-
tökelpoisiksi lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi. Kompostointihan ei ole
pelkkää jäteaineiden hajotusta, vaan ennen kaikkea uuden elinvoimaisen ainek-
sen muodostumista. Komposti on kuin suuri vatsa, jonka aineenvaihdunnasta
viljelijä parhaansa mukaan huolehtii.

Voimakkaasti kaupungistuneessa yhteiskunnassa elämälle tärkeiden ravin-
teiden virta pääosin suuntautuu jätehuollon kautta kaatopaikoille. Sieltä ravin-
teiden palautuminen viljelyyn on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Viime vuosi-
kymmenien voimakkaan väestönkasvun johdosta viljelymaan sadontuottokykyä
on yritetty nostaa lannoituksen avulla, mutta voimakas kemiallinen lannoitus ja
riittämätön viljelykierto ovat lisänneet maan viljavuusongelmia varsinkin sa-
visilla pelloilla. Tästä on ollut seurauksena, että pitkällä aikavälillä yksipuolinen
viljely on johtanut maan heikentyneeseen kasvukykyyn, pieneliöstöjen ja mato-
jen vähenemiseen sekä mururakenteen häviämiseen.

Yksi keino savimaiden kasvukunnon parantamiseksi on eri biomassojen
yhdistäminen ja kompostointi maanparannusaineeksi, jolloin ravinteet palaavat
viljelymaahan. Maatalouden voimakkaasti keskittyessä ja karjakokojen suu-
rentuessa, maatalouden orgaaninen aineskin keskittyy vain tietyille pelloille.
Toisaalta taas osa kasvinviljelytiloista kärsii tiivistyneistä pelloista. Laaja maa-
talouden ja maatalouden ulkopuolisten orgaanisten jätteiden kompostointi ja
kompostoituneen aineksen levittäminen tiivistyneille savimaille voisi pitkällä
aikavälillä parantaa maan rakennetta.
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2 SELVITYKSEN TAVOITE

Tämän selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa lähtökohdat Perttulan kylän maa-
talousyrittäjien biomassojen kompostointikokeen järjestämiseen. Biomassalla
tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea maatiloilla muodostuvaa karjanlantaa,
olkea, haketta, risujätettä, purua, kutterinpurua, turvetta yms. Lisäksi biomas-
soihin luetaan tässä yhteydessä Nurmijärven kunnan puhdistamoliete. Sen si-
jaan ns. keittiöjäte eli biojäte ei kuulu tämän hankkeen biomassoihin. Selvitys-
työ tehtiin elo - lokakuun aikana 2000, jotta kompostikokeilun mahdollisen jat-
korahoituksen hankkimiseen päästiin jo syksyllä 2000.

Selvitystyön tavoitteena oli löytää kirjallisuudesta ja muista lähdemateri-
aaleista riittävät valmiudet Perttulan maatalousyrittäjien kompostointikokeilun
aloittamiselle ja sitä kautta jatkuvan kompostoinnin toteuttamiselle sekä ne ra-
joittavat tekijät, jotka mahdollisesti estävät kannattavan jätevesilietteen ja kar-
janlannan yhteiskompostointia. Kompostoinnilla pyritään maatalousyrittäjien
peltojen kasvukunnon parantamiseen.. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää
erilaisia kompostointitapoja.

Kompostoitavien biomassojen kokonaismäärä on Perttulan maatalousyrit-
täjillä n. 3000 - 4000 m3 ja Nurmijärven kunnalla jätevesilietettä n. 5000 m3.
Kompostointikokeessa on tarkoitus käyttää vain osaa biomassasta. Perttulan
maatalousyrittäjien sian- ja karjanlannan ja Nurmijärven jätevesilietteen tuki-
ja seosaineena käytettäisiin turvetta, haketta, puunuorta, olkea tai purua.

3 ORGAANISTEN AINESTEN KOMPOSTOINTI

3.1 Jätevesilietteen käsittely

Jäteveden käsittelyssä syntyy suuria määriä puhdistamolietettä, jonka käsittely
saattaa muodostaa noin kolmanneksen puhdistamon käyttökustannuksista.

Lietteen käsittely voi muodostua esimerkiksi seuraavista yksiköistä:

- Tiivistys: lietteen kuiva-ainepitoisuus nostetaan n. viiteen prosenttiin,
jotta käsiteltävä lietemäärä olisi mahdollisimman pieni. Tämä voidaan tehdä
esimerkiksi laskeuttamalla.

- Stabilointi: Lietteen biologista aktiivisuutta pienennetään, patogeeniset
pieneliöt tuhotaan. Tämä voi tapahtua mädättämällä, lahottamalla tai kemialli-
sesti kalkitsemalla.

- Kunnostus: Lietteen ominaisuuksia muutetaan siten, että siitä on helppo
erottaa vesi pois. Tämä voi tapahtua kemiallisesti tai lämmön avulla.

- Veden poisto: Lietteen kuiva-ainepitoisuus nostetaan 25-45 prosenttiin
esimerkiksi lingoilla tai suotonauhapuristimilla. Pienillä laitoksilla käytetään
myös esim. turvelavoja

- Kompostointi: ks.kohta 3.2
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- Loppusijoitus: Lopuksi liete sijoitetaan pelloille, viherrakentamiseen,

puistoihin tai jos ei muuta paikkaa löydy, niin se voidaan vielä viedä kaatopai-
koille. Jos lietettä ei saada hyötykäyttöön tai kaatopaikoille, se joudutaan mitä
ilmeisimmin polttamaan, josta seuraa omat hankaluutensa.

3.2 Jätevesilietteen kompostointi

Jätevesilietettä sellaisenaan käytettiin ennen melko yleisesti peltojen lannoi-
tukseen ja maanparannukseen. Lietteen peltokäyttö romahti kuitenkin 90-luvul-
la, koska sen sisältämät raskasmetallit rajoittivat sen käyttöä peltoviljelyssä.
Jätevesilietteiden käyttörajoitusta tiukennettiin vuonna 1994 ( VNp 282/1994),
mikä johti jätevesiliettelaadun paranemiseen raskasmetallien osalta, koska pis-
tekuormitusta saatiin vähennettyä. Tällä hetkellä valtaosa kunnallisista jäteve-
denpuhdistamoista kompostoi lietteensä ja ne käytetään lähinnä mullaksi jalos-
tettuina viherrakentamisessa. Kompostoitu puhdistamoliete on kuitenkin erit-
täin fosforirikasta, jolloin fosforikuormaksi voi joihinkin viherrakennuskohtei-
siin muodostua satoja kiloja hehtaarille. Lähitulevaisuudessa kompostoidun liet-
teen kysyntä viherrakentamisessa vähenee ja uusia käyttömahdollisuuksia on
etsittävä esim. kasvintuotannon puolelta. Ongelmina viljelykäytössä ovat maa-
talouden ympäristötukiehtojen mukaiset viljelymääräykset, selkeytymättömät
kompostin laatuvaatimukset ja osin myös kompostien heikko laatu sekä asenne-
kysymykset.

Pelloille maanparannusainetta tarvitaan hehtaarille useita satoja kuutioita
ennen kuin selviä maanparannusvaikutuksia on nähtävissä. Maatalouden ym-
päristötukijärjestelmän säätelemät fosforin käyttörajoitukset sekä puhdistamo-
lietteen käytöstä maataloudessa säädetyt raskasmetallikuormitusrajat estävät
kuitenkin suurten määrien levityksen pelloille.

Koska liete on toisaalta jätteenä ympäristöhaitta ja toisaalta taas arvokas
maanparannus- ja lannoitusaine, sen hyödyntämistä on syytä pyrkiä edistämään.
Jätevesilietteen hyötykäytössä on kuitenkin otettava huomioon sen aiheuttamat
terveydelliset haitat, joista pahimpina pidetään lietteen sisältämiä raskasme-
talleja ja taudinaiheuttajia. Lietteen raskasmetallipitoisuuteen, erityisesti lyijy-
ja kadmiumpitoisuuteen, tulee kiinnittää huomiota. Jos lietekomposti on val-
mistettu kunnolla ( riittävä hygienisointitaso ja kypsyys ) ja sen raskasmetalli-
pitoisuudet ovat riittävän alhaiset, voidaan kompostia käyttää peltoviljelyyn
lannoitteena ja ravinteikkaana maanparannusaineena.

Puhdistamoliete kuivataan yleensä koneellisesti, minkä jälkeen sen kuiva-
ainepitoisuus vaihtelee 15 - 25 % ( Paatero ym. 1984). Tukiaineen lisäys on
välttämätöntä ennen kompostointia, sillä vesi täyttää ilmahuokoset ja estää ha-
jottajamikrobien hapensaannin. Toisin sanoen lietteessä ei ole riittävästi va-
paata ilmatilaa. Kaasunvaihto ja niin muodoin myös kompostoituminen on täl-
laisessa massassa mahdotonta.

Tukiaineen tärkein tehtävä kompostoinnissa on toimia ilmavana kantaja-
aineena ja estää seoksen kokoonpainuminen. Tukiaineen tulee olla jäykkää ja
sitä on oltava kompostoitavassa massassa niin paljon, että tukiainepartikkelit
koskettavat toisiaan ja muodostavat kokoonpainumattoman kolmiulotteisen tu-
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kirakenteen lietteen jakaantumista ja kaasujen vapaata liikkumista varten. Jos
tukiainetta on seoksessa liian vähän, tukiainepartikkelit eivät tukeudu toisiinsa,
vaan ovat yksitellen lietteen ympäröiminä. Tällöin tukiaine ei täytä tehtäväänsä
kaasutilan aikaansaamiseksi. Jäykkyyden lisäksi tukiaineella on oltava kyky
imeä vettä lietteestä.

Kompostoitavalla materiaalilla tulee olla riittävän hyvin turvattu hapen-
saanti. Tämä edellyttää, että materiaalin raekoko on riittävän suuri, jotta ilma
pääsisi kosketuksiin hajoavan aineen kanssa ja jotta muodostuvat prosessikaa-
sut voisivat poistua kompostoituvasta materiaalista. Toisaalta on huomattava,
että mitä hienojakoisempaa materiaali on, sitä suurempi kosketus- ja siten myös
hajoamispinta materiaalilla on hapen kanssa. Hienojakoisuudesta aiheutuvan
pakkaantumisvaaran vuoksi on käytännössä havaittu hyväksi, että kompostoita-
van materiaalin keskimääräinen raekoko olisi 15 - 20 mm ja etteivät suurim-
matkaan osaset olisi suurempia kuin 30 - 50 mm ( Paatero ym. 1984).

Kuivatun puhdistamolietteen kokonaistyppipitoisuus on samaa luokkaa kuin
naudan kuivikelannan. Lietteen fosforipitoisuus on kuitenkin lantaan verrattuna
huomattavan suuri, kun taas kaliumpitoisuus on pieni. Kalsium- ja magnesium-
pitoisuus on puhdistamolietteessä yleensä samaa tasoa kuin naudan kuivikelan-
nassa, mutta kalkkistabiloidussa lietteessä nämä pitoisuudet voivat olla karjan-
lannan arvoihin verrattuna kymmenenkertaisia. Puhdistamolietteen sinkki-, ku-
pari- ja mangaanipitoisuudet ovat naudan kuivikelannan pitoisuuksiin nähden
moninkertaisia. ( Kemppainen ym. 1992)

Tämän hetkisten säännösten mukaan lietettä saa käyttää vain viljelymaal-
la, joilla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia
kasveja, joita ei suoraan käytetä ihmisten ravinnoksi tai eläinten rehuksi. Nur-
melle lietettä saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa tai mul-
taamalla liete huolellisesti. Lisäksi viljelymaalla, jolla on käytetty lietettä, saa
viljellä perunaa, juureksia ja vihanneksia aikaisintaan viiden vuoden kuluttua
lietteen käytöstä.

Käyttörajoitukset:

Maanparannusaineena käytettävien kompostien käyttömääriä rajoittavat voimas-
sa olevat maatalouden ympäristötukiehdot:



9

Taulukko 1. Lannoituksen perustaso peltokasveille ( MMM päätös maatalou-
den ympäristötuen perustuesta 768/1995)

Taulukko 2. Puhdistamolietteen käytöstä aiheutuva suurin sallittu raskasmetal-
likuormitus ja maaperän kokonaismetallipitoisuus ( VNp 282/1994).

Valtioneuvoston päätös maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin
pääsyn rajoittamisesta ( VNp 219/1998) rajoittaa typpilannoituksen käyttöä maa-
taloudessa. Tilalla voidaan käyttää peltojen lannoitukseen vuosittain enintään
seuraavat määrät kokonaistyppeä:

- syysviljalle 200 kg/ha/vuosi, josta 30 kg syksyllä ja 170 kg keväällä,
- perunalle 130 kg/ha/vuosi,
- heinä ja laidun, säilörehu ja puutarhakasvit 250 kg/ha/vuosi,
- kevätvilja, sokerijuurikas, öljykasvit ja muut 170 kg/ha/vuosi.

Kasvilaji Typpi 
(kg/ha) 

Fosfori 
( kg/ha) 

Rehuvilja 90 15 
Leipävilja   
kevätvehnä 100 15 
syysvehnä   
syksy 20 15 
kevät 100  
ruis   
syksy 20 15 
kevät 100  
Öljykasvit 100 15 
Sokerijuurikas 120 30 
Ruokaperuna 60 40 
Teollisuusperuna 80 40 
Säilörehu 180 30 
Heinä 90 15 
lisätyppi, jos odelma korjataan 60  

 

 Raskasmetalli-
kuormitus 

g/ha vuodessa 

Maan raskasmetalli- 
pitoisuus 

mg/kg kuiva-ainetta 
Kadmium, Cd 3 0,5 
Kromi, Cr 300 200 
Kupari, Cu 600 100 
Elohopea, Hg 2 0,2 
Nikkeli, Ni 100 60 
Lyijy, Pb 150 60 
Sinkki, Zn 1500 150 
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3.3 Karjanlannan kompostointi

Jos kuiviketta käytetään runsaasti, lanta voidaan varastoida tiivispohjaisessa
katetussa lantalassa, kuohkeassa alle kaksi metriä korkeassa kasassa. Lanta al-
kaa kompostoitua itsestään ilman erillistä kompostoimista. Näin päästään hyö-
dyntämään kompostoinnin etuja ilman erillistä kompostia, esim. ravinteet säi-
lyvät tällaisessa lannankäsittelyssä paremmin. Osittain kompostoitunut lanta sopii
parhaiten lannoitteeksi viljanviljelyssä, mutta vihannesviljelyssä ja muussa eri-
koisviljelyssä kannattaa aina käyttää hyvin maatunutta aumakompostia.

Sisäruokintakaudella karjasuojaan kertyvän lannan poisto-, talteenotto- ja
varastointimenetelmä vaikuttaa olennaisesti lannan ominaisuuksiin. Kompos-
tointikäsittelyn kannalta tärkeimmät ominaisuudet ovat kaasunvaihtokykyyn vai-
kuttavat tekijät, joita ovat kosteuspitoisuus ja materiaalin rakenne. Ratkaise-
vimmin lannan näihin ominaisuuksiin vaikuttavat virtsan erotuksen tehokkuus
sekä kuivikkeiden käytön määrä (Paatero ym. 1984).

Karjan- ja sianlanta ei yleensä kompostoidu sellaisenaan siinäkään tapa-
uksessa, että virtsa olisi siitä pystytty kokonaan erottamaan, vaan siihen on
sekoitettava jotain tukiainetta. Poikkeuksen tästä muodostaa esimerkiksi hevo-
sen lanta, jonka kompostoinnille edullinen rakenne ja alhainen kosteuspitoi-
suus mahdollistavat kaasunvaihdon (Paatero ym. 1984).

Virtsa voidaan imeyttää kokonaan kuivikkeeseen, jolloin puhutaan kuivi-
kelantamenetelmästä, tai johtaa virtsa erillistä putkistoa pitkin virtsakaivoon.
Virtsakaivomenetelmässä sekä kiinteän lannan, että virtsakaivoon kerääntyvän
materiaalin kuiva-ainepitoisuus riippuu virtsan erotuksen tehokkuudesta. Virt-
sakaivomenetelmässä kuiviketta käytetään ensisijaisesti vain eläinten makuu-
alustana, joten sitä kuluu huomattavasti vähemmän kuin kuivikelantamenetel-
mässä. Virtsakaivomenetelmässä lannan kuiva-ainepitoisuus on n. 20 % ja virt-
sakaivolietteen n. 5 % (Paatero ym.1984).

Useasti kompostointia pidetään turhana lannan, olkien ja muiden elope-
räisten aineiden kierrätyksen ja käsittelyn kannalta. Vaatiihan kompostointi mel-

Ravinne m3/ha 
Kadmium, Cd 15 
Kupari, Cu 15 
Elohopea, Hg 10 
Nikkeli, Ni 20 
Lyijy, Pb 50 
Sinkki, Zn 15 
Fosfori, P ( kok.pit.) 5 
Typpi, N  (kok.pit.) 20-40 

 

Taulukko 3. Metsä-Tuomelassa kompostoidun jätevesilietteen mahdolliset le-
vitysmäärät ( m3/ha) viljapellolle, kun rajoittavana tekijänä on laskettu eri ras-
kasmetalli- ja ravinnepitoisuuksia. ( Laskennan lähtökohtana käytettiin Vilja-
vuuspalvelu Oy:llä tehtyjä analyysituloksia.)
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koisesti lisätyötä verrattuna lannan levittämiseen suoraan pellolle. Kompos-
toinnissa osa lannan ravinteista muuttuu hidasliukoisempaan muotoon. Suomessa
viljelyohjeet edellyttävät luonnonmukaisessa viljelymenetelmissä kaiken lan-
nan kompostoimista ennen lannoituskäyttöä. Raa’an karjanlannan ravinteet ovat
kasvien käytettävissä liian aikaisin keväällä, jolloin rikkakasvit ja ravinnetap-
piot helposti lisääntyvät. Tuoreessa lannassa suuriosa typestä on ammonium-
typpenä, joka helposti haihtuu lantaa levittäessä. Toisaalta raa’assa lannassa
on paljon hajoamatonta eloperäistä ainetta, joka sitoo typpeä pellosta. ( Järvi-
nen ja Suokas 1999)

Lannan kompostointi on yksi tärkeimmistä kuivalannan ammoniakin haih-
tumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kompostointi nostaa lannan pH:ta ja lämpöti-
laa, mikä lisää ammoniakin haihtumista. Lietelannassa ei juurikaan tapahdu ha-
pellista hajoamista, siksi sen pH ja lämpötila ovat pienemmät kuin kuivalan-
nassa ja myös ammoniakin haihtuminen lietelannasta on paljon vähäisempää
varastoinnin aikana. Levityksen aikana haihtumisvaara on kuitenkin suuri, ellei
lantaa mullata välittömästi. Hapettomissa oloissa (kuten ilmastamaton lietelan-
ta) lannassa on enemmän kasveille heti käyttökelpoista ammoniumtyppeä kuin
hapellisissa (kuten komposti). Kompostoidun lannan typpi puolestaan on pää-
osin orgaanisessa muodossa, minkä takia sen välitön lannoitusvaikutus on pie-
ni, mutta jatkuu pidemmälle.

Koska kompostoinnilla on monia hyviä vaikutuksia lannan laatuun, pyri-
tään keinotekoisesti lietelannan ilmastuksella joko jatkuvasti tai ajoittain suo-
rittamaan ns. nestekompostointia. Kompostoituessa lietelanta hygienisoituu ja
stabiloituu sekä sen lannoitusominaisuudet paranevat. Mm. hajunmuodostus vä-
henee ja rikkaruohon siemeniä tuhoutuu. Kuten sekoittamisen aikaisia, myös
ilmastuksen aikaisia ammoniakkikaasuja voitaisiin periaatteessa kerätä, mikäli
lietesäiliö on kunnollisesti katettu, ja johtaa muiden syntyneiden kaasujen mu-
kana biosuodattimeen. Sekoittamisella pyritään lannan homogenisointiin. Se-
koittamisen jälkeen lannan levittäminen onnistuu tasaisemmin. Sekoittaessa kui-
tenkin ammoniakin haihtuminen lisääntyy. Haihtumisen estämiseksi sekoittami-
nen olisi tehtävä mahdollisimman harvoin, esimerkiksi kerran ennen levitystä
ja silloinkin nopeasti.

 Suurin vaikeus lietelannan kompostoinnissa on sen varsin korkea koste-
uspitoisuus. Kuiva-ainetta on lietelannassa yleensä alle 10 %. Lietelantaa voi-
daan kuitenkin kompostoida imeyttämällä se suureen määrään imeytysainetta.
Imeytysaineeksi sopii erinomaisesti turve, koska sillä on hyvä vedenpidätysky-
ky. Imeytys voidaan suorittaa siten, että turpeesta muotoillaan allas, johon lie-
telanta lasketaan. Kun liete on imeytynyt, seos muotoillaan aumakompostiksi.
(Paatero ym. 1984)

Maatalouden tutkimuskeskuksen Maatalousteknologian tutkimuslaitoksel-
la (MTT/Vakola) on vuosina 1995 - 1998 toteutettu maatalouden ympäristötuen
kokeiluhankevaroilla seurantahanke, jonka tavoitteena oli selvittää maatiloilla
syntyvän kuivalannan aumavarastoinnin edellytykset ja ympäristövaikutukset.
Tutkimuksen mukaan lehmän lannan pintakerrosten ravinnesisältö oli pienenty-
nyt ja pohjakerrosten vastaavasti kasvanut. Valumaveden mukana kaivoihin kertyi
ravinteita 3 - 10 % auman kokonaisravinnemäärästä. Peittämättömän auman
pintakerroksista voidaan typpeä olettaa haihtuneen. Aumojen turvekatteella voi-
daan vähentää pintakerrosten typen haihtumista. Syvemmällä olevien kerrosten
pitoisuuksissa ei ole merkittäviä eroja. (Puumala ja Sarin 2000)
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4 KOMPOSTI MAANPARANNUSAINEENA
KASVINTUOTANNOSSA

Maanparannuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pitkäaikaisesti
parantamaan viljelymaan vesi-, ilma- ja lämpösuhteita sekä maan ravinteiden
pidätyskykyä. Tavoitteena on maan fysikaalisten ominaisuuksien parantaminen
sekä kasvien kasvun että käytännön viljelytöiden kannalta. Maanparannus ei
edellytä ravinteiden lisäämistä maahan, joskin useimmilla maanparannusaineilla
on myös huomattava lannoitusvaikutus.

Maanparannus käsittää useimmiten erityyppisten maanainesten sekoitta-
misen keskenään. Eloperäiseen maahan lisätään kivennäismaata tai kivennäis-
maahan turvetta tai multaa. Muita maanparannustapoja ovat eloperäisten jättei-
den käyttö sekä voimakasjuuristen, maahan paljon eloperäistä ainetta jättävien
kasvien viljely, erityistapauksena vihantalannoitus.

Maanparannus on usein hyvin kallis toimenpide. Maanparannusainetta jou-
dutaan kuormaamaan, siirtämään ja levittämään 200 - 1000 m3 hehtaaria koh-
den, minkä lisäksi toimenpide edellyttää useimmiten lohkon kesannointia levi-
tysvuonna. Maanparannusta voidaan pitää äärimmäisenä toimenpiteenä, johon
on syytä ryhtyä vasta kun muut keinot lohkon viljelyominaisuuksien parantami-
seksi on jo kokeiltu ja lohkon viljelyongelmat ovat sellaisia, että niihin voidaan
maanparannuksella vaikuttaa.

Eloperäisiä maanparannusaineita ovat muta, turve sekä erilaiset kompostit
ja eloperäiset jätteet. Maanparannusaineiksi voidaan lukea sellaiset kompostit
ja eloperäiset jätteet, joiden vaikutus perustuu lähinnä maan fysikaalisten omi-
naisuuksien parantamiseen. Sen sijaan esim. karjanlanta, jätevesiliete sekä lan-
takompostit ovat lähinnä lannoitteita ja vasta toissijaisesti maanparannusainet-
ta. (Kemppainen ym. 1992)

Selvän maanparannusvaikutuksen aikaansaamiseksi turvetta on käytettävä
vähintään 200 m3/ha. Useimmiten 300 - 500 m3/ha on sopiva määrä. Karkeilla
kivennäismailla määrien on oltava vielä suurempia, jopa yli 1000 m3/ha toivo-
tun vaikutuksen aikaansaamiseksi. (Kemppainen ym. 1992)

Nykyisen tietämyksen perusteella humusta ei enää pidetä kasvutekijänä,
kasvin kasvulle välttämättömänä aineena. Kasvihuoneissa saadaan erinomaisia
satoja täysin keinotekoisillakin kasvualustoilla. Peltoviljelyssä humus on kui-
tenkin yhä olennaisen tärkeä aine maan kasvukunnolle sen vaikuttaessa myön-
teisesti useisiin kasvutekijöihin (Paatero ym. 1984).

Eloperäisen maanparannusaineen vaikutus perustuu kahteen osatekijään.
Ensimmäinen, ja käytännössä usein toista tärkeämpi osatekijä, on aineen hajoa-
misilmiö ja sen aikaansaamat vaikutukset maassa. Tähän kuuluvat maanparan-
nusaineen ravinteenluovutuskyky sekä vaikutus maaeliöstöön ja maan murura-
kenteeseen. Hajoamistapahtumalla on siis vaikutusta sekä maan kemiallisiin,
fysikaalisiin että myös biologisiin ominaisuuksiin. Toinen osatekijä on hajoa-
misen lopputuotteena muodostuva varsin stabiili humus. Humus vaikuttaa lä-
hinnä maan fysikaalisiin ominaisuuksiin. Eloperäisen aineen jaottelu hajoamis-
nopeutensa perusteella nopeasti hajoavaan ”ravintohumukseen” ja hitaasti ha-
joavaan ”kestohumukseen” on kompostin kohdalla perusteltua.

Humus vaikuttaa myös maaeliöstöön. Eloperäinen aine toimii eliöstön ener-
gia- ja ravinnelähteenä sekä parantaa muutenkin kasvuolosuhteita maassa ( ve-
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sitalous, kaasunvaihto jne.). Vilkas pieneliötoiminta puolestaan parantaa mo-
nella tavoin maan ominaisuuksia kasvien kasvualustana. Tästä ovat esimerk-
keinä ravinteiden vapautuminen humuksesta ja maan kivennäisfraktiosta, maa-
huokosten ja maan mururakenteen stabiloituminen sekä taudinaiheuttajaeliöi-
den biologinen säätely (Paatero ym. 1984).

Maan rakenne vaikuttaa merkittävästi maan viljeltävyyteen, kasvien kas-
vuun ja peltoviljelyn ympäristöhaittoihin, sillä se vaikuttaa kaikkiin maan fysi-
kaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin ja prosesseihin. Erityisesti
makrohuokoset (halkaisija > 0,30 mm) vaikuttavat merkittävästi maan toimi-
vuuteen. Näitä huokosia ovat mm. halkeamat sekä juuri- ja lierokanavat. Sade-
vesi imeytyy helposti makrohuokosiin. Nopea veden imeytyminen puolestaan
vähentää pintavirtauksen sekä sitä kautta eroosion ja fosforin huuhtoutumisen
riskiä. Kosteissa oloissa maan kaasut vaihtuvat makrohuokostoa pitkin. Huono
kaasujen vaihto heikentää juurten hapen saantia ja lisää typen kaasumaisia pääs-
töjä. Makrohuokoset ovat myös juurten kasvureittejä. Kuivina vuosina kasvi ei
pysty hyödyntämään savi- ja hiesumaiden alempien kerrosten vesivaroja, jos
juuristo ei pysty kasvamaan syvälle. Lisäksi huono kantavuus, muokkautuvuus
ja vetovastuksen kasvu kielivät yleensä huonontuneesta maan rakenteesta. Jotta
maa pystyisi läpäisemään vettä tehokkaasti ja toisaalta kasvi pystyisi hyödyn-
tämään savimaahan varastoituneen käyttökelpoisen veden, maassa on oltava
vähintään metrin syvyyteen ulottuva makrohuokosten verkosto.

Humus on saveksen ohella tärkein maan kationinvaihtokapasiteettiin vai-
kuttava tekijä.

Eloperäisen aineen kationinvaihtokyvyllä on merkitystä ennen muuta ra-
vinteiden huuhtoutumisen estäjänä. Humukseen pidättynyt ravinne on kuitenkin
kasvien käytettävissä, kun kasvi vaihtaa sen vetyioniin. Määrällisesti tärkeim-
piä humukseen pidättyneitä ioneja ovat kalsium, magnesium, kalium, vety ja
alumiini. Myös hivenainemetallit pidättyvät humukseen, usein jopa erittäin lu-
jasti. Eräät eloperäisen aineen hajoamisen välituotteet kykenevät muodosta-
maan metalli-ionien kanssa kelaatteja. Nämä ovat vesiliukoisia molekyylejä,
joissa metalli-ioni on orgaanisen yhdisteen ympäröimänä. Kelatoituminen es-
tää metalli-ionia pidättymästä maa-ainekseen ja lisää siten sen käyttökelpoi-
suutta kasveille. Tällä on suuri merkitys kasvien hivenmetallien saannille. Ke-
laatinmuodostus on myös hyvin tärkeä maan kivennäisfraktion rapautumista no-
peuttava tekijä (Paatero ym. 1984).

Hyvä mururakenne on maan kasvukunnon ehdoton edellytys. Se vaikuttaa
maan vesitalouteen, kaasunvaihtoon sekä maan mekaaniseen vastukseen kasvi-
en juurille. Lisäksi se vaikuttaa kasvuolosuhteisiin ja maan muokkautuvuuteen.
Mururakenteeseen vaikuttavista tekijöistä on maan eloperäinen aines tärkeim-
piä.

4.1 Kompostoinnin ravinnevaikutus

Yksi kompostoinnin vahvimmista perusteista on aina ollut eloperäisen aineen
ravinnevaikutuksen kohottaminen. Toiseksi kompostoinnilla pyritään rikasta-
maan eloperäisen aineen sisältämiä ravinteita. Kun eloperäisen aineen hiiliyh-
disteet hajoavat osan aineesta haihtuessa hiilidioksidina ilmaan, rikastuvat ha-
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joamisessa vapautuvat ravinteet kompostiin. Näin saattaa eloperäisen aineen
typpipitoisuus nousta kompostoitaessa kaksinkertaiseksi ( Paatero ym. 1984).

Vaikka eloperäisiä maanparannusaineita käytetään yleensä nimenomaan
maan rakenteen ja vesitalouden parantamiseen, myös aineen ravinnevaikutuk-
sella on oma merkityksensä. Esimerkiksi jätevesilietteen ja karjanlannan vai-
kutus perustuu suurimmaksi osaksi niistä maahan tuleviin ravinteisiin. Maassa
luontaisesti olevan humuksen vaikutuskin perustuu varsin suureksi osaksi ra-
vinteisiin, sillä runsaastikin väkilannoitteita käytettäessä on kivennäismaassa
humuksesta vapautuneen typen osuus esim. viljasadon ottamasta typestä usein
n. 30 %.

Kompostista tapahtuu lähes aina ravinnehäviöitä. Häviötapoja on kaksi:
Valumavesien mukana pois kulkeutuminen ja typen häviö haihtumalla. Ravin-
nepitoisten valumavesien erottumista estetään parhaiten huolehtimalla siitä, että
kompostissa on riittävästi imukykyistä ainetta. Turpeen käyttö kompostin alim-
pana kerroksena on keino, samoin kompostin peittäminen turpeella, mikä estää
sadeveden huuhtelevaa vaikutusta. Typen haihtuminen on hyvin merkittävä kom-
postin lannoitusarvoa alentava tekijä ( Paatero ym. 1984).

Kompostoinnilla on vaikutusta myös fosforin liukoisuuteen. Hajoamisessa
vapautuva fosfori ei yleensä pidäty uudelleen eloperäiseen muotoon, vaan jää
kompostiin suhteellisen helppoliukoiseen muotoon. Kompostoinnilla on vaiku-
tusta myös muiden ravinteiden liukoisuuteen eloperäisessä aineessa. Aluksi ai-
neen hajoaminen luonnollisesti parantaa liukoisuutta, kun ravinteet vapautuvat
epäorgaaniseen muotoon. Hajoamisessa muodostuvat, metalleja kelatoivat yh-
disteet voivat myös estää metallien pidättymistä kompostin maahan levityksen
jälkeen. Toisaalta eloperäisen aineen kyky sitoa positiivisesti varautuneita io-
neja ja varsinkin moniarvoisia metalli-ioneja kasvaa humustumisen myötä, mikä
merkitsee metallien pidättymistä kasveille käyttökelvottomaan muotoon (Paa-
tero ym. 1984)

5 BIOMASSOJEN KOMPOSTOINTITAPOJA

5.1 Yleistä

Kompostoituminen on nopeutettua lahoamista ( biologinen prosessi) ja siinä
mielessä luonnonmukaista toimintaa. Orgaanista jätettä tulee olla riittävästi,
jotta mikrobien hajotustoiminnan muodostama lämpö pystyy nostamaan merkit-
tävästi koko jätemassan lämpötilaa ja viemään prosessia eteenpäin. Lopputuot-
teeksi syntyy hiilidioksidia, vettä, stabiilia humusainetta ja epäorgaanisia suo-
loja sisältävää materiaalia sekä lämpöenergiaa siinä määrin, että prosessiin
liittyy lämpötilan oleellinen nousu.

Kompostointiprosessi käynnistyy ulkoilman lämpötilassa psykrofiilisten
(< 20°C) mikrobien ( bakteerit ja sienet) toimesta. Prosessia jatkavat mesofii-
liset mikrobit ( 20°C - 45°C)  ja niiden jälkeen termofiiliset mikrobit (> 45°C).
Psykrofiilisessä vaiheessa prosessi on hidasta. Kosteuden, lämmön ja orgaani-
sen materiaalin saatavuuden ollessa suotuisat mesofiilisten ja erityisesti ter-
mofiilisten mikrobien populaatiot lisääntyvät nopeasti ja kompostin lämpötila
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voi nousta hyvinkin korkealle. Lämpötilan yläraja riippuu materiaalin itsesyt-
tyvyydestä aerobisissa olosuhteissa.

Kompostoitumista käsittelevässä kirjallisuudessa yleisesti esitetään, että
optimi kompostoitumislämpötila olisi +55°C. Reaktio olisi tällöin kiivaimmil-
laan. Jos lämpötila on liian korkea, niin ravinteet haihtuvat ja osa mikrobeista
kuolee. Optiminopeus on päätelty kompostin ulkoilmasta ottaman hapen kulu-
tuksena. Se on n. +55°C:ssa suurimmillaan. Kun lämpötila nousee, niin hapen-
kulutus laskee.

Jätemassasta on happea n. 45 %. Lämpötilan kasvaessa yli +55°C:een
mikrobit alkavat hyödyntää massassa sitoutuneena olevaa happea, jolloin ha-
penottotarve ulkoilmasta laskee. Näin ollen reaktio voi kiihtyä, siitä huolimat-
ta, että prosessin ulkoilmasta ottaman hapen määrä vähenee.

Kompostin orgaanisissa jätemateriaaleissa tulee olla mikrobeille mahdol-
lisimman hyvät kasvuolosuhteet. Ennen kaikkea happea tulee olla riittävästi
saatavilla, jotta hajoaminen olisi aerobista. On laskettu, että 1g orgaanista jäte-
materiaalia vaatii n. 0,9 g happea eli 1 kg kompostia vuorokaudessa noin
40 - 60 l happea. Massan partikkelikoko määrää vapaan ilmatilan suuruuden ja
näin ollen kaasunvaihdon tehokkuuden. Tätä seikkaa säädetään lisäämällä jät-
teeseen ennen kompostointia karkearakeisia tukiaineita, kuten puun kuorta ja
haketta.

Vettä ei kompostissa saa olla liikaa. Partikkeleiden välissä on oltava va-
paata ilmatilaa, jotta kompostoinnissa tarvittavat ja siinä muodostuvat kaasut
pääsisivät vaihtumaan. Kompostin optimaalinen kosteuspitoisuus vaihtelee vä-
lillä 50 - 60 %. Alarajana on pidetty 30 %. Tällöin mikrobitoiminta alkaa
hidastua. Mikrobien tärkeimpiä raaka-ainevaatimuksia on kokonaishiilen ja –
typen oikea suhde. Käytännössä suhdetta tarvitsee analysoida vain suuren mit-
taluokan teollisessa kompostoinnissa tai tieteellisissä kokeissa.

Esimerkkejä eri materiaalien hiili/typpi -suhteista:

- paperi 1 000
- kutterinlastu    700
- sahanpuru    500
- neulaskarike      80
- olki    130
- lehmän sonta      18
- hevosen lanta      25
- lietelanta        6
- kuivikelanta      25
- valmis komposti     20

Kompostoitavia aineita pitää yhdistää niin, että juuri rakennetun kompos-
tin hiili/typpi ( C/N)-suhde on alueella 20 - 30/l. Parhaiten valmistuu kompos-
ti, jonka C/N-suhde on 30 - 35/l. Olkikompostissa suhde voi olla hiilivoittoi-
sempi, kun taas lantakompostissa se saa olla typpivoittoisempi (Järvinen ja
Suokas 1999).

Kun termofiilisten mikrobien ravinto vähenee, niiden populaatiot piene-
nevät ja komposti jäähtyy lopulta ulkoilman lämpötilaan. Tätä hitaasti etenevää
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jäähtymisvaihetta kutsutaan kompostin jälkikypsytykseksi. Siinä orgaanisen
materiaalin muokkausta suorittavat mikrobien lisäksi alkueläimet, lierot, pun-
kit, hyppyhäntäiset jne. Kompostoinnissa osasta eloperäistä jätettä syntyy hii-
lidioksidia ja vettä ja osasta mikrobit muokkaavat humusta. Humuksen muo-
dostuksen kannalta jälkikypsytysvaihe on hyvin tärkeä (Hänninen ym. 1998).

5.2 Aumakompostointi

Aumakompostointi painovoimaisella ilmastuksella on perinteinen, kompostoin-
nilla yleensä ymmärretty tapa. Se on Suomessa käytetyin kompostointimenetel-
mä. Aumakompostointi tulee kysymykseen lähinnä maatiloilla, turkistarhoilla,
jätevesipuhdistamojen lietettä, yhdyskuntajätettä ja lieteseoksia kompostoita-
essa kunnallisilla jätteenkäsittelypaikoilla sekä kompostoitaessa eräitä teolli-
suusjätteitä ja -lietteitä teollisuuskiinteistöillä. Kompostoitava materiaali ka-
sataan mahdollisen esikäsittelyn ja sekoituksen jälkeen kasaan tai aumaan ko-
valle alustalle. Kasoja ja aumoja muodostettaessa tulee ottaa huomioon ilmas-
to-olosuhteet, ilmastustekniikka ja käytettävissä olevat työkoneet sekä kompos-
tointialueen järjestelyt (Paatero ym.1984).

Auman poikkileikkaus on yleensä kolmion tai katkaistun kolmion muotoi-
nen. Myös muu muoto tulee kyseeseen materiaalista ja esim. ilmasto-olosuh-
teista riippuen. Tuuli lisää kosteuden haihtumista kompostista ja sade lisää kos-
teutta. Kompostoitavan massan laatu ja ikä määräävät auman hapen tarpeen.
Hapensaannin riittävyys taas määrää auman koon. Tuoreen biojäteauman kor-
keus voi olla esim. korkeus 1 - 1,5 m, leveys 2 - 3 m, hieman vanhemman
auman mitat voivat olla esim. korkeus 2 - 3 m, leveys 3 - 4 m. Aumojen pituus
riippuu paikallisista olosuhteista sekä kompostointijärjestelyistä ja voi olla
useita kymmeniä metrejä. Auman korkeutta rajoittaa aerobisten olosuhteiden
ylläpito, jolloin kompostoitavan materiaalin raekoko, kosteuspitoisuus ja tila-
vuuspaino määrittää korkeimman mahdollisen aumakorkeuden. Käytettävissä
oleva työkoneisto saattaa määrittää kuitenkin aumakorkeuden matalammaksi kuin
materiaalin ominaisuudet antaisivat mahdollisuuden (Paatero ym. 1984).

Aumat voidaan kasata kauhakuormaajalla tai käyttää tarkoitusta varten suun-
niteltuja sekoituskoneita, jotka kulkiessaan muodostavat sopivaa kompostiau-
maa. Tarkoitukseen voidaan käyttää myös karjanlannan levitintä tai kipillä va-
rustettua kuorma-autoa, josta sekoitettu kompostoitava materiaali levitetään
paksuhkona kerroksena kovalle kompostointialustalle (Paatero ym. 1984).

Komposti käännetään (ts. rakennetaan uudelleen)  materiaalista  riippuen
1 - 5 viikon välein. Biomassa-aumoja olisi hyvä kääntää neljän ensimmäisen
viikon aikana 3 - 4 kertaa. Näin biomassa on mahdollisimman usein kompostin
sisäosassa. Samalla turvataan mm. ilman saanti, mahdollisimman tehokas ja
täydellinen biohajoaminen sekä partikkelikoon pienentyminen. Kääntämistihe-
yttä tulee tarvittaessa lisätä, tiivistämistä käännettäessä on varottava. Hajuyh-
disteet pääsevät ilmoille käännettäessä. Koneellisesti aumoja käänneltäessä on
ehdottamana edellytyksenä asfaltoitu tai betonoitu alusta. Runsassateisena ai-
kana ulkokentällä kompostoitavassa materiaalista mahdollisesti valuvien vesi-
en ympäristöhaittojen eliminoimiseksi kompostointialue on varustettava kokoo-
jaojilla tai -viemäreillä, joista valumavesi ohjataan keräilyaltaaseen. Valuma-
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vettä voidaan käyttää kompostin kasteluun.

Aumakompostoinnin alkuvaiheessa tapahtuu huomattava tilavuuden pie-
neneminen (n. 30 - 40 % ensimmäisten 3 - 4 kuukauden aikana) edellyttäen, että
kompostointiprosessi on edennyt optimaalisesti (Paatero ym. 1984).

5.2.1 Aumakompostointi pakotetulla ilmastuksella

Koneellisella ilmastuksella hiilidioksidi korvataan hapella tehokkaasti. Näin
voidaan aumakokoa suurentaa mm. korkeutta lisäämällä, tosin kääntölaitteiden
asettamien teknisten  ja taloudellisten rajoitusten puitteissa. Ilmastus järjeste-
tään rakentamalla kompostin alle tukimateriaalista tehtyyn läpäisevään petiin
ilmastuskanaaleja, putkia, jotka eivät aivan ulotu auman päähän asti. Putket
kytketään puhaltimeen, niistä voidaan imeä tai puhaltaa ilmaa kompostin läpi.
Menetelmä tunnettiin jo 1950-luvulla. Se tuli yleisemmin käyttöön vasta 1970-
luvulla. Tukimateriaali (kuori, turve) sekoitetaan kompostoitavaan biomassaan
kentällä valmiiksi ja valmis komposti kasataan putken päälle auman muotoon.
Lopuksi komposti voidaan kattaa valmiilla kompostilla (10 - 20 cm), jolloin
lämpö tasaantuu kompostoitavassa aineksessa. Poistoilman kaasut voidaan puh-
distaa biosuotimessa. Menetelmä mahdollistaa ilman tasaisen jakautumisen,
haihduttaa tehokkaasti kosteutta ja vähentää siten suotoveden muodostumista (
Hänninen ym. 1998).

Tarvittava ilmastuksen teho on määritettävä tapauskohtaisesti. Aumakom-
postoinnin optimaalinen kosteuspitoisuus on n. 50 - 60 % ja ilmastuksen kesto
2 - 4 kk. Kypsä komposti käännetään ja seulotaan (tukiaineen palautus) ennen
loppusijoitusta.

Aumakompostointi edellyttää aina asfalttikentän. Alla on laskelma 1000
m2:n kompostointikentästä.

Esimerkki kompostointikentän kustannuksista (minimimitoitus): Kompos-
tointikenttä 1000 m2, kompostoitava määrä n. 300 m3 vuodessa, josta biomas-
saa 200 m3 ja loput tukiaineita. Valmista kompostia n. 200 m3. (Aumakompos-
toinnissa kompostointiaika on 6 kk - 1 vuoteen).
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Investoinnit

asfaltointi ( 1000 m2) 150 000 mk
sakokaivot   20 000 mk
tukiaineet     2 000 mk
analyysit     4 000 mk

Poistettava pääoma 176 000 mk

Poisto, mk/v ( 20 v)     8 800 mk
Korko, mk/v ( 5 %)     2 850 mk

Yhteensä, mk/v    11 650 mk

Käyttökulut    30 000 mk

Aumakompostoinnin kustannukset yhteensä 41 650 mk/v.

5.3 Reaktorikompostointi

Reaktorikompostointi (rumpu-, tunneli-, kaukalo-, siilo- ja tornikompostointi)
soveltuu suurten asutuskeskusten jätemäärien käsittelyyn. Siinä pyritään nopeut-
tamaan prosessia ja säästämään tilaa. Reaktorit voidaan sekoitustavan mukaan
luokitella jatkuvasti sekoittaviin ja määräajoin sekoittaviin (Hänninen 1992).

Kompostointi rumpukompostorilla tapahtuu vaaka-akselinsa ympäri pyö-
rivässä rummussa. Pyörityksen aikana kompostoitava materiaali siirtyy rum-
mun sisällä eteenpäin samalla sekoittuen ja ilmastuen. Kompostoitavan materi-
aalin viiveaika rumpukompostorissa on n. 3 - 7 vuorokautta.

Reaktorirummun halkaisijaa ja pituutta muuttamalla voidaan muuttaa ka-
pasiteettiakin. Useimmiten kapasiteettia lisätään kuitenkin asentamalla useam-
pia vakiorumpuja rinnakkain, jolloin voidaan hyödyntää kokemukseen perustu-
va rummun halkaisijan (3 - 4 m), pituuden (10 - 40 m) ja kiertonopeuden (0,5 -
1,5 r/min) mitoitus (Paatero ym. 1984).

Toimiakseen häiriöttömästi myös talvella rumpukompostori sijoitetaan
yleensä lämpöeristettyyn tilaan. Varsinkin suurta kompostoria varten joudutaan
rakentamaan usein uusi rakennus. Rumpukompostoitua massaa varten rakenne-
taan pieni, katettu välivarasto tai tila, jossa voidaan pitää perävaunua ottamas-
sa vastaan purkuruuvilta tulevaa kompostia (Klemola ja Malkki 1995).

Työtehoseuran rumpukompostoinnin kustannuslaskelmissa 1995 todettiin,
että rumpukompostointi on kallista suurten tukiaine-, rakennus-, ja konekustan-
nusten takia. Yksistään rumpukompostoria varten tehty lämpöeristetty rakennus
maksaa enemmän kuin vastaavan lantamäärän varastoimiseen tarvittava liete-
lantala. Rumpukompostori maksaa yli kaksi kertaa niin paljon kuin lietelannan
käsittelyssä tarvittavat koneet. pelkkä turvekustannus (n. 50 mk/t) on rumpu-
kompostoinnissa lähes yhtä suuri kuin koko lietelannan käsittelykustannus (61
mk/t) yli 30 lehmän karjalla (Klemola ja Malkki 1995).
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Rumpukompostoinnin hyvinä puolina voidaan mainita lannan varastotar-

peen pieneneminen ja mahdollisuus lannan käsittelyyn kuivikelantana lietelan-
nan sijaan. Tämä mahdollistaa esim. tiloilla tasoittaa työhuippuja, koska lan-
nanlevitys on mahdollista pitemmällä aikavälillä kuin lietelannalla. Lisäksi
puolivalmista kompostia voidaan säilyttää talvella ulkona aumassa. Kompos-
tointi lisää lannan ympäristöystävällisyyttä, koska sitä on miellyttävämpi käsi-
tellä ja levittää pellolle. Samoin kompostin hajuttomuus taajamien läheisyy-
dessä on suuri etu (Klemola ja Malkki 1995)

Rumpukompostoinnin haittapuolina ovat töiden ja kustannusten lisäänty-
minen. Etenkin turpeen käsittelyyn ja kompostorin tarkkailuun kuluu ylimää-
räistä aikaa. Kompostorin käyttö vaatii päivittäin noin puoli tuntia aikaa (Kle-
mola ja Malkki 1995).

Taulukko 4. Lannan käsittelymenetelmien kustannusvertailu 1995. (Klemola ja
Malkki 1995)

5.4 Kompostointi Luja-kompostorissa

Luja-kompostorissa kompostointi tapahtuu osastossa, jonka leveys, pituus ja
korkeus mitoitetaan tarpeen mukaan. Osastoja voi olla yksi tai useampia. Sa-
maan kokonaisuuteen kuuluu kompostointikaasujen suodatusosasto. Osasto kä-
sittää sivuseinien ja päätyseinän rajaaman tilan. Kompostointiosaston lattia
muodostuu ilmaa erittäin hyvin läpäisevästä ilmastusvälipohjasta ja sitä kiertä-
västä reunakauluksesta.

Rakenneratkaisu kestää raskaiden koneiden painon, veden ja syövyttävät
kaasut. Ilma pakotetaan kulkemaan tasaisesti ja tauotta kompostimassan läpi
siten, että raitista ilmaa imetään kompostoripuhaltimella massan läpi ja edel-
leen osaston ilmastusvälipohjan alla olevaan kaasuvälitilaan ja josta edelleen
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osaston ulkopuolella olevien imukanavien kautta puhallinlaitteistoon. Myös yk-
sinkertaisempi ilmakanavallinen lattiarakenne on mahdollinen.

Kompostista pois imetty ilma puhalletaan edelleen suodatusosastoon, jos-
sa pois imetyn ilman/kaasun hajut ja ammoniakki pidättyvät hyvin suodatus-
massaan. Prosessi tuottaa kompostointikaasujen lauhtumisen / kondensoitumi-
sen tuloksena ravinteikasta vettä, joka johdetaan keräilysäiliöön. Ravinteikas
vesi voidaan hyödyntää kompostin kasteluvetenä ja kyllästynyt suodatusmassa
kompostoinnissa, jolloin saadaan ravinteet hyötykäyttöön. Kompostointipro-
sessi etenee siten, että kukin kompostointiosasto täytetään vuorollaan hyvin se-
koitetulla, ilmavalla ja sopivan kostealla massalla. Kompostointiaika on noin
1 - 2 viikkoa mallista riippuen, jonka jälkeen komposti siirretään jälkikypsy-
tykseen esim. aumoihin. Täytön- ja tyhjennyksen massansiirrot voidaan hoitaa
esim. etukuormaajaa ja itsepurkavaa lantavaunua käyttäen.

Luja-kompostoria on neljää eri mallia:

- Avomalli, joka voidaan sijoittaa avoimeen katokseen tai halliin.
- Suljetussa mallissa on umpinaiset, eristämättömät seinät ja ovet. Tässä

mallissa kompostoinnin tuottama lämpö hyödynnetään ja tuulten jäähdyttävä
vaikutus estetään sekä auringonenergiaa voidaan hyödyntää suuntaamalla ovet
kohti etelää.

- Tunnelimallissa on kaikissa osastoissa eristetyt väliseinät, laipiot ja ovet
sekä myös rakennuksen ulkoseinät on eristetty. Tässä mallissa sisäinen ja ul-
koinen lämpökuorma pyritään hyödyntämään.

- Kompostori-hakekuivurissa perusratkaisuna on jokin edellämainittu, mutta
kuivuri varustetaan tarkoitusta varten mitoitetulla ja suunnitellulla pääimuka-
navalla, johon yhdistetään kompostori ja hakekuivauspuhallinlaitteisto. Hak-
keen kuivaus tapahtuu imuperiaatteella.

 Esim Paddaisten kartanossa oleva Luja-kompostilaitos on mitoitettu n.
2000 m3:lle vuodessa  kompostoitavaa lantaa. Laitos on jaettu kolmeen kom-
postointiosaan ja viipymä yhdessä osassa on n. kolme viikkoa. Osaan mahtuu
kompostoitavaa  materiaalia  50 - 70 m3  seosaineineen,  sekoitussuhteena 1/
0,5 (olkea ja turvetta, pohjalle haketta). Jälkikypsytys tapahtuu aumassa pel-
loilla. Paddaisten kartanon suureneläinmäärän takia pelloille levitettävää kom-
postia syntyy yli oman tarpeen.Työmäärä yhdelle ihmiselle tässä kompostointi-
systeemissä on n. 5 - 6 h/ viikko (Puustinen 2000).

5.5 Eco Brahen kompostointimenetelmä

Oy Eco Brahe Ltd on kehittänyt menetelmän, joka soveltuu biologisesti hajoa-
ville materiaaleille, joiden kuiva-ainepitoisuus on yli 15 %. Tällaisia materi-
aaleja ovat yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden kuivatut jätevesilietteet.
Menetelmällä voidaan käsitellä myös yhdyskuntien ja maatalouden kiinteitä bio-
jätteitä, eläinjätteitä sekä turkistarhojen eloperäisiä jätteitä. Lopputuotteena
saadaan perinteisen hygieenisen kompostimullan lisäksi kuivia, rakeisia kom-
postituotteita sekä biopolttoainetta.

Käsittelylaitos jakaantuu neljään osakokonaisuuteen, joita ovat kompos-
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toitavien materiaalien ja seosaineiden esikäsittely ja sekoitus, kompostiseok-
sen puristaminen palaksi, kompostointi reaktorissa sekä kompostoituneen ra-
keen jälkikäsittely, kierrätys ja prosessista poistetun rakeen varastointi.

Kompostoitavan materiaalin seosaineena käytetään hydrofobiseksi käsi-
teltyä turveraetta, joka ei ime vettä. Turverakeen pinta toimii kompostoinnissa
mikrobien kasvualustana, biofilminä. Seosainetta tarvitaan kompostoitavan
materiaalin kosteudesta riippuen 1 - 1,5 -kertainen tilavuusmäärä kompostoita-
vaan materiaaliin nähden. Seosaineesta noin 80 % on kierrätettävää raetta ja
ainoastaan 20 % uutta hydrofobista turveraetta. Sekoitettu materiaali puriste-
taan puristimessa palaksi, jonka halkaisija on 3 cm ja pituus 10 cm. Tämän
jälkeen kompostipalat siirretään kompostisiiloon. Päältäpäin lisätty pala mure-
nee kompostoinnin edistyessä, ja alta purettava materiaali on rakeista. Palan
viipymä siilokompostorissa on 2 - 4 päivää. Sieltä tullessaan rakeen kosteus
on 45 - 50 %. Jälkikäsittelyssä rae kuivataan rummussa 20 %:n kuivuuteen ja
osa rakeista menee markkinoille ja osa kierrätetään uudestaan, jolloin sääste-
tään turvekuluissa.

Tämän laitoksen hinta on n. 1 - 1,5 milj. mk.

6 KOMPOSTITUOTTEEN LAATU

Komposti on orgaaninen maanparannusaine, joka on stabiloitunut humuksen-
kaltaiseksi tuotteeksi eikä sisällä elinkykyisiä ihmis- ja kasvipatogeenejä tai
kasvinsiemeniä. Se ei houkuttele hyönteisiä tai tartunnanlevittäjiä ja sitä voi-
daan käsitellä ja varastoida ilman haittaa. Kompostituotteella tarkoitetaan kom-
postoinnin lopputuotetta sellaisenaan tai jälkikäsiteltynä esim. seulomalla tai
hienontamalla taikka sekoitettuna muihin materiaaleihin. Kompostituotteeseen
voidaan lisätä myös epäorgaanisia lannoitteita tai kalkkia ravinnetasapainon ja
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. ( Tontti ja Mäkelä-Kurtto 1999).

Ympäristöministeriön (1992) kompostiryhmä on mietinnössään ryhmitel-
lyt ohjeet kompostituotteiden laadusta laatuvaatimuksiin ja laatusuosituksiin.
Laatuvaatimuksia on esitetty niistä kompostituotteiden ominaisuuksista, joilla
on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun, terveyden ja kasvivaurioiden kan-
nalta. Näitä koskevia tapauskohtaisia määräyksiä voidaan antaa ympäristölu-
pamenettelylain mukaisesti mm. lannoitelain tai terveydenhoitolain nojalla.
Kompostityöryhmän mietinnössä on esitetty laatuvaatimuksia raskasmetalleil-
le, epäpuhtauksille, hygienisoitumiselle ja vaatimuksia kompostituotteen myyn-
nissä esitettävistä tiedoista. Laatusuosituksia on esitetty niistä kompostituot-
teen ominaisuuksista, jotka liittyvät pääosin tuotteen käyttökelpoisuuteen, eivät
sellaisiin haitallisiin ominaisuuksiin, joista voitaisiin yleensä antaa tuottaja-
kohtaisia määräyksiä. Laatusuosituksia on annettu kompostituotteen kosteudes-
ta, karkeusasteesta, johtoluvusta, orgaanisen aineksen määrästä, kypsyydestä ja
typpipitoisuudesta (Tontti ja Mäkelä-Kurtto1999).

Kompostituotteen suositeltava karkeusaste riippuu käyttökohteena olevan
maan ominaisuuksista. Tiiviille maille suositellaan karkeaa, ilmavuutta lisää-
vää kompostituotetta ja vettä läpäiseville maille hienojakoisempaa, vedenpi-
dätyskykyä lisäävää kompostituotetta. Korkea kosteuspitoisuus vaikeuttaa kom-
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postituotteen tasaista levitystä ja tekee sen käsittelyn raskaammaksi. Pahasti
liettyneestä tuotteesta voi aiheutua ylimääräistä ravinteiden huuhtoutumista kul-
jetuksen, välivarastoinnin ja levityksen yhteydessä.

Kompostituotteet voidaan jakaa käyttökohteen asettamien vaatimusten mu-
kaisiin seuraaviin laatuluokkiin; 1 kasvualustan seosaine ja piharakentaminen,
2 peltoviljely ja taimentuotanto, 3 julkinen viherrakentaminen, 4 maisemointi,
kaatopaikat, yms. (Ympäristöministeriö 1992).

Kompostituotteet kuuluvat kaupallisesti markkinoitaessa lannoitelain pii-
riin. Valvova viranomainen on Kasvintuotannon tarkastuskeskus (MMM:n pää-
tös, Suomen säädöskokoelma n:o 47, 1994). Tuottajan on tehtävä sille elinkei-
noilmoitus kompostitoiminnasta ja annettava tuoteselostus tuotteesta. Lain edel-
lyttämän tarkastuksen valmiille kompostille suorittaa Kasvintuotannon tarkas-
tuskeskuksen maatalouskemian osasto, jolle on annettava tuoteseloste yms. tar-
vittavia tietoja.

Raskasmetallien pitoisuudet ovat eräs tärkeimmistä kompostin laatukri-
teereistä. Uudet, v. 1995 voimaan tulleet raskasmetallinormit ovat varsin tiu-
kat. Niissä tulisi erotella kompostoidun ja kompostoimattoman jätelietteen ras-
kasmetallinormit toisistaan, koska metallien liikkuvuus hyvin humustuneessa
kompostimullassa on huomattavasti vähäisempää kuin esim. jätevesilietteessä.
Talousjätteiden biojätefraktioissa tulee raskasmetallien ja muiden haitallisten
aineiden pitoisuuksien olla pieniä, jotta niistä olisi mahdollisuus valmistaa erit-
täin korkealaatuista kompostituotetta.

*   Pascual et al. 1997
** Mäkelä-Kurtto et al. 1996

Taulukko 5. Kompostituotteiden raskasmetallipitoisuudelle asetettuja raja-ar-
voja ja suosituksia sekä kompostien analyysituloksia. MMM:n maanparannus-
aineita koskevassa päätöksessä (46/1994) mittayksikkö on mg/kg tuoreainetta,
muissa mg/kg kuiva-ainetta (Tontti ja Mäkelä-Kurtto 1999).

 Hg Cd Ni Pb Cu Zn Cr 
EU:n ekotuotemerkki 1 1 50 100 100 300 100 
EU:n luomukomposti 0,4 0,7 25 45 70 200 70 
MMMp:n  
maanparannusaine  
(mg/kg),  tuorepaino 

2 3 100 150 600 1500  

Vnp:n puhdistamoliete 2 3 100 150 600 1500 300 
Biojäte-lietekomposti,  
Espanja * 

 4 649 200 149 671 177 

Biojätekomposti,  
Suomi ** 

0,17 0,57 7,3 40 81 182 27 
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7 KOMPOSTOINNIN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kompostointilaitosten kehitys on ollut viime vuosina nopeaa. Ulkona tapahtu-
vasta aumakompostoinnista ollaan siirtymässä suljettuihin tiloihin, joissa kom-
postoinnin päästöt ja muut haittatekijät on helpompi hallita ja ehkäistä. Kom-
postoinnin käsittelyyn liittyvistä paikallisista haitoista merkittävimmät ovat haju,
melu ja jätevedet, jotka kaikki voidaan teknisin keinoin hallita eri tyyppisissä
biologisissa käsittelylaitoksissa.

Kompostointi vähentää jätteen terveydellisiä haittoja. Nestemäisten jät-
teiden kompostointiin liittyvä imukykyisten seosaineiden käyttö sekä ravinne-
pitoisia jätteitä kompostoitaessa tapahtuva typen liukoisuuden heikkeneminen
vähentävät myös jätteen rehevöittävää vaikutusta (Tontti ja Mäkelä-Kurtto 1999).

Nykytietämyksen mukaan kompostoinnissa ei muodostu merkittäviä mää-
riä muita kasvihuonekaasuja kuin hiilidioksidia. Kompostin riittävä kypsyys ja
happipitoisuus prosessin aikana on tärkeää kasvihuonekaasujen kannalta. Huo-
nosti ilmastetussa kompostissa, anaerobisissa olosuhteissa, saattaa kompos-
tointiprosessin aikana syntyä jonkin verran metaania (CH4) ja typpioksiduulia
(N2O), jotka ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Kypsymätöntä kompostia
varastoitaessa nämä kaasut voivat vapautua ilmakehään. Kompostointi aiheut-
taa usein ravinteiden liukoisuuden pienenemistä ja vähentää siten jätteen mah-
dollista vesistöä saastuttavaa vaikutusta. Tämä vaikutus, joka johtuu ammoni-
akkitypen haihtumisesta ja ravinteiden sitoutumisesta hajottajaeliöstöön, ei kui-
tenkaan ole yksiselitteisesti etu, sillä samalla jätteen ravinnearvo pienenee
merkittävästi (Paatero ym. 1984, Pipatti ym. 1996, Ympäristöministeriö 1998b).

Kompostista tapahtuu lähes aina ravinnehäviöitä valumavesien mukana tai
haihtumalla. Kompostoinnin aikaiset typen tappiot voivat olla runsaita, jopa
60% kompostin lähtöaineiden alkuperäisestä typpipitoisuudesta. Suurin osa
hävikistä tapahtuu alkuvaiheen aktiivisen mikrobitoiminnan aikana ammonia-
kin haihtumisen kautta. Ammoniakin haihtumista edistää korkea lämpötila, pH
ja hyvä ilmavuus. Ammoniakkina haihtuvan typen määrään vaikuttaa kompos-
toitavan aineksen hiili/typpi-suhde. Jos jäte sisältää runsaasti typpeä helppo-
liukoisessa muodossa, mutta vain vähän helposti hapettavaa hiiltä, typpihäviö
muodostuu todennäköisesti suureksi. Käytännöllisin ja tehokkain keino vähen-
tää typen hävikkiä on hiilipitoisten aineiden lisäys kompostin lähtöaineisiin,
jolloin mikro-organismit voimistuneen hiiliyhdisteiden hajoituksen seuraukse-
na tarvitsevat enemmän typpeä juuri ammoniakin haihtumiselle alttiissa vai-
heessa. Toinen vaihtoehto typen hävikin ehkäisemiselle on imeyttää haihtunut
ammoniakki aineeseen, jolla on vahva pyrkimys sitoa ammoniumioneja tai am-
moniakkia (Paatero ym. 1984).

Kattamattomasta kompostista voi jälkikypsytysvaiheessa tapahtua typen
hävikkiä, mikäli nitraattia liukenee sadeveden mukana. Avomaalle tehdyistä
komposteista huuhtoutuu sadeveden tai auman kasteluveden mukana myös me-
talleja sekä erilaisia orgaanisia yhdisteitä, jotka tulisi kerätä viemäröinnillä ja
käsitellä jätevedenpuhdistamossa. Valmiista kompostituotteesta huuhtoutuu jon-
kin verran mm. metalleja sekä lähinnä kemiallisena hapenkulutuksena ilmene-
vää orgaanista, biologisesti huonosti hajoavaa ainesta (Paatero ym. 1984, Valo
ja Pipping 1991, Pipatti ym. 1996).

Kompostoidun lietteen laatuun ja laadunvalvontaan ollaan saamassa pa-
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rannusta, koska MTT:ssä on meneillään kolmevuotinen (2000 - 2002) ”Kom-
postituotteiden kestävä kierrätys kasvintuotannossa”-hanke, jonka tavoitteena
on parantaa kompostien laatua ja laadunvalvontaa, tehostaa biojäte-, puhdista-
moliete- ja metsätalouden biolietekompostien turvallista käyttöä kasvintuotan-
nossa ja mahdollistaa tehokarjatalouden lantaongelmien kestävä ratkaisu.

8 YHTEISKOMPOSTOINNIN KUSTANNUSLASKELMIA

Jotta Perttulan kylän maatalousyrittäjien savimaille olisi eloperäisellä aineella
maanparannusvaikutusta, sen käyttömäärän on oltava varsin suuri tai käytön
vuosittain toistuvaa. Käsittelykustannusten pienentämiseksi yleensä suositel-
laan suurehkoja käyttömääriä 3 - 6 vuoden välein vuosittaisen levittämisen si-
jasta.

Viljanviljelyssä maanparannusaineiden käyttömääriksi suositellaan turpeel-
le 200 - 300 m3/ha 4 - 6 vuoden välein. Tämä tarkoittaa esim. turpeen ostohin-
nalla (50 mk/m3) 10 000 - 15 000 mk:n menoerää hehtaarille ja jos maanparan-
nusainetta levitetään sadalle hehtaarille niin hinta on n. 1 - 1,5 milj. mk.

Biomassakompostia ei tule levittää maanparannusaineen tavoin satoja kuu-
tiometrejä hehtaarille, vaan karjanlannan tavoin korkeintaan 10 - 40 m3/ha. Tässä
määrässä tulee jo riittävästi ravinteita yhtä satoa varten. Suurempi käyttömäärä
johtaa vain liian rehevään kasvuun ja siitä koituviin laatuhaittoihin.

Perttulan maatalousyrittäjille tulee vuosittain n. 3000 m3 sian- ja karjan-
lantaa, josta määrästä noin 1 500 m3 oli tarkoitus levittää lantana pellolle ja
1 500 m3 kompostoida yhdessä Nurmijärven puhdistamolietteen (500 m3 ) kanssa.

Perttulan maatalousyrittäjillä on n. 250 ha peltoa viljanviljelyssä. Lantaa
levitettäisiin vuodessa 1 500 m3 ja levitysmäärä olisi n. 20 m3/ha, jolloin lan-
taa riittäisi 75 peltohehtaarille. Tämän jälkeen muille peltolohkoille voitaisiin
levittää kompostoitua biomassaa. Kompostoitua biomassaa syntyy edellä ker-
rotuista määristä n. 2000 m3. Pellolle voitaisiin levittää keskimäärin 30 m3/ha
(RASKASMETALLEJA koskevan Valtioneuvoston päätöksen 282/1994) mu-
kaan. Tällöin määrä riittää n. 60 hehtaarille. Kompostoitua biomassaa voitai-
siin ympäristötukiehtojen mukaan antaa neljäksi vuodeksi, jolloin levitysmäärä
olisi 120 m3/ha. Tällöin määrä riittää 15 hehtaarille. Lannoitteita joudutaan
käyttämään muilla n. 160 peltohehtaarilla.

Jos maatalousyrittäjät rakentavat kompostointilaitoksen, jossa ympäristölle
aiheutuvat haitat (valumavedet, linnut, jyrsijät, hajuhaitat, melu yms.) on otettu
huomioon, niin ehkä järkevin ratkaisu mitoituksen suhteen on n. 3 000 m3

(1500 m3 sian- ja karjanlantaa, 500 m3 puhdistamolietettä ja 1 000 m3 tukiainei-
ta). Valmista kompostia syntyy n. 2 000 m3, josta kompostia riittää levitettäväk-
si 120 m3 vuosittain 15 peltohehtaarille. Tämä 120 m3 on neljän vuoden kerta
annostus, jolloin hehtaarille saadaan n. senttimetrin kerros. Levitysaika on pää-
osin keväällä. Edellä mainitun  kokoinen kompostointilaitos maksaa n. 1 milj.
mk sisältäen eri lupaehtojen mukaiset rakenteet. Laitos tarvitsee n. hehtaarin
maa-alueen, joka sisältää jälkikompostointikentän. Tähän on vielä lisättävä ko-
neiden ja laitteiden huoltokustannukset sekä käytetty työaika vuodessa sekä myös
tukiaineista tulevat kustannukset.
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Laitoskompostoinnin kustannuslaskelma, kun kompostoidaan puhdistamo-

lietettä 500 m3, lietelantaa 1 000 m3 ja kuivikelantaa 500 m3. Tukiaineita tarvi-
taan 1 000 m3. Valmista kompostia syntyy n. 2 000 m3.

TE-keskus ei hyväksy toistaiseksi jätevesilietteen kompostointia ympäristöin-
vestointihankkeisiin. Kompostilaitoksen rahoituksesta on viljelijöiden huoleh-
dittava itse.

Kompostointilaitoksen kustannukset ovat yhteensä  159 445 mk/v ( 10 v pois-
tolla) ja 107 170 mk/v ( 20 v poistolla).

1 Investoinnit    
    

   Kompostointilaitos 
    800 

000  

   Jälkikompostointikenttä 
    150 

000  
   Sakokaivot 20 000  
   Tie 50 000  

   Yhteensä 
 1 020 

000  
   

   Ymp.inv.avustus     - 
    

   Poistettava pääoma 
1 020 

000   
    

   Poisto, mk/v, ( 10 v) 102 000   
   Korko, mk/v, ( 5 %) 28 050   
   Yhteensä, mk/v 130 050   

    
   Poisto, mk/v, ( 20 v) 51 000   
   Korko, mk/v, ( 5 %) 26 775   

   Yhteensä, mk/v 
77 775 

   
    

2 Käyttökulut 
      
määrä 

   
mk/yks 

    
mk/v 

    
   Ihmistyötä, h 102 50 5 100 
   Traktorityötä, h (ei kulj.) 240 75 18 000 
   Tukiaineet 1 000 30 30 000 
   Sähkö, kWh/v 3 500 0,37 1 295 
   Puhd.lietteen  kompostointi 500 100      (-)50 000 
   Yhteensä, mk/v   4 395 
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9 SWOT-ANALYYSI

SWOT-analyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) on alunperin
liikkeenjohdon tarpeisiin kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan pyrkiä ana-
lysoimaan projektin tulosten kaupallistamismahdollisuuksia.

Tässä selvityksessä SWOT-analyysiä käytetään tarkasteltaessa asioita vil-
jelijän kannalta. Mitkä ovat vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat kom-
postoitaessa eri biomassoja.

VAHVUUDET 
 

4 sivuelinkeino 
5 asennemuokkaus 

HEIKKOUDET 
 

6 fosforin liukoisuus 
7 typen liukoisuus 
8 maanparannuksellinen            

vaikutus 
9 kustannukset 
10 työmäärän kasvu 

 
MAHDOLLISUUDET 
 

11 lannoitevaikutus 
12 yhteiskunta 
13 levitysaika 
14 maanparanusvaikutus 

UHAT 
 

15 raskasmetallit 
16 saostuskemikaalit 
17 hygienia 
18 kuluttajien kielteiset 

asenteet 
19 teknologia yritysten 

jätevedet 

10 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää Perttulan kylän maanviljelijöiden
mahdollisuuksia kompostoida maatalouden biomassoja yhdessä Nurmijärven
kunnan puhdistamolietteen kanssa. Tarkoituksena oli levittää kompostoitua bio-
massaa pellolle riittävä määrä, jotta saavutettaisiin selkeä maanparannusvai-
kutus. Lisäksi selvitettiin eri kompostointi menetelmien hyviä ja huonoja puo-
lia sekä niiden kustannuksia.

Tärkein tavoite Perttulan maatalousyrittäjillä oli savimaiden kasvukunnon
parantaminen riittävällä (3 - 5 cm:n) eloperäisen aineen lisäyksellä.Tämä on
käytännössä vaikea toteuttaa, koska biomassojen kompostoinnissa maanparan-
nuksellinen vaikutus on optimistisestikin ajatellen (VNp 282/1994) n. sentti-
metrin kerros neljän vuoden aikana tasaisesti pellolle levitettynä. Tämä on maan-
rakenteen paranemisen kannalta aivan liian vähän.

Valtaosa jätevesipuhdistamoissa syntyvästä lietteestä hyödynnetään tällä
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hetkellä viherrakentamisessa ja vain pieni osa käytetään maataloudessa. Maa-
taloudessa joudutaan toimimaan tiukkojen määräysten ja  raja-arvojen puitteis-
sa, kun viherrakentamisessa lietteen aiheuttamat pistekuormat voivat olla suu-
retkin. Maatalouskäytössä fosfori rajoittaa käyttöä eniten tiukkojen ympäristö-
tukiehtojen vuoksi. Seuraavaksi käyttöä rajoittavat uusi nitraattidirektiivi ja vasta
sitten raskasmetallit. Ympäristön kannalta kompostoidun lietteen paras sijoi-
tuspaikka on pelto, jossa kompostoitu liete toimisi lannoitteena viljelykasveil-
le. Tämä tukisi kestävän kehityksen mukaista ravinteiden kiertokulkua. Ongel-
mia tässä suhteessa tuottavat ennen kaikkea epäilyt lietteen sisältämistä raskas-
metalleista, niiden kertymisestä viljelymaahan ja siitä johtuvat kuluttajien epäilyt
tuotannon riittävästä turvallisuudesta. Näin ollen kunnallisiin viemäreihin lii-
tettyjen teollisuuslaitosten ja yksityistaloustenkin jätevesien esikäsittelyä pitää
parantaa sekä tehostaa koko puhdistusprosessia niin, että puhdistamoista saa-
daan entistä parempaa lopputuotetta, jota voidaan myös käyttää järkevästi eikä
vain kasata tienpenkkoihin ja kaatopaikoille. Samalla jätevesipuhdistamoiden
yhteyteen tulisi rakentaa lisää sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoasemia
esikäsittelylaitteistoineen ja tasausaltaineen, jotta näistä voitaisiin saada puh-
taampaa lietettä kompostoitavaksi peltokäyttöön ja varsinkin fosforin määrää
alennettua.

Lietteen massaa voidaan vähentää ja laatua parantaa kuivausta ja kompos-
tointia kehittämällä sekä valmistamalla kompostoidusta lietteestä esim. puris-
tettua pellettiä. Näin saadaan lietteen tilavuus pienenemään ja pellettien levitys
pelloille on aiempaa helpompaa käyttämällä esim. lautaslevitintä. Ongelmia
aiheuttaa myös kompostoidun lietteen laadun ja levitysmenetelmien kehittymät-
tömyys. Kompostointi, pelletöinti tai uudet levitysmenetelmät eivät kuitenkaan
muuta kompostoidun puhdistamolietteen kemiallista koostumusta, eivätkä mah-
dollista tuotteen käyttöä rajoituksia enempää.
Selvitystyön pohjalta tehtiin biomassojen yhteiskompostoinnille myös tutkimus-
suunnitelma (Liite 1). Kompostointikokeilulle ei haettu rahaa, koska kompos-
tointikentän tai kompostointilaitoksen rakentamiskustannukset nousevat niin suu-
riksi saavutettuun hyötyyn nähden. Yhteiskompostointi ei viljelijän näkökul-
masta kannata.
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Liite 1

Työtehoseura ry Tutkimussuunnitelma 30.10.2000
Maatalousosasto

PELLOSTA PELTOON KOMPOSTOIMALLA

1 Taustaa

Kompostointi maatiloilla tarkoittaa eloperäisten jätteiden jalostamista käyttö-
kelpoisiksi lannoitteiksi ja maanparannusaineiksi. Kompostointihan ei ole pelk-
kää jäteaineiden hajotusta, vaan ennen kaikkea uuden elinvoimaisen aineksen
muodostumista. Komposti on kuin suuri vatsa, jonka aineenvaihdunnasta vilje-
lijä parhaansa mukaan huolehtii.

Voimakkaasti kaupungistuneessa yhteiskunnassa elämälle tärkeiden ravin-
teiden virta pääosin suuntautuu jätehuollon kautta kaatopaikoille. Sieltä ravin-
teiden palautuminen viljelyyn on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Viime vuosi-
kymmenien voimakkaan väestönkasvun johdosta viljelymaan sadontuottokykyä
on yritetty nostaa lannoituksen avulla, mutta voimakas kemiallinen lannoitus ja
riittämätön viljelykierto ovat lisänneet maan viljavuusongelmia varsinkin savi-
silla pelloilla. Tästä on ollut seurauksena, että pitkällä aikavälillä yksipuoli-
nen viljely on johtanut maan heikentyneeseen kasvukykyyn, pieneliöstöjen ja
matojen vähenemiseen sekä mururakenteen häviämiseen.

Yksi keino savimaiden kasvukunnon parantamiseksi on eri biomassojen
yhdistäminen ja kompostointi maanparannusaineeksi, jolloin ravinteet palaavat
viljelymaahan. Maatalouden voimakkaasti keskittyessä ja karjakokojen suuren-
tuessa, maatalouden orgaaninen aineskin keskittyy vain tietyille pelloille. Toi-
saalta taas osa kasvinviljelytiloista kärsii tiivistyneistä pelloista. Laaja maata-
louden ja maatalouden ulkopuolisten orgaanisten jätteiden kompostointi ja kom-
postoituneen aineksen levittäminen tiivistyneille savimaille voisi pitkällä ai-
kavälillä parantaa maan rakennetta.

Perttulan maatalousyrittäjien sian- ja karjanlannan ja Nurmijärven jäteve-
silietteen tuki- ja seosaineena käytettäisiin turvetta, haketta, puunuorta, olkea
tai purua. Kompostoitavien biomassojen kokonaismäärä on Perttulan maata-
lousyrittäjillä n. 3 000 - 4 000 m3 ja Nurmijärven kunnalla jätevesilietettä n.
5 000 m3.

2 Tavoite

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää millä seossuhteilla parhaiten voi-
daan kompostoida Perttulan maatalousyrittäjien biomassoja sekä Nurmijärven
kunnan puhdistamolietettä sekä selvittää saatujen maanparannuskompostien lan-
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noitevaikutuksia ja ravinteiden kulkeutumista viljan viljelyssä. Samalla hank-
keen tavoitteena on edistää paikallisten liete- ja biomassakompostien turval-
lista hyötykäyttöä kasvintuotannossa.

3 Toimenpiteet

Tutkimushankkeessa maatalousyrittäjien biomassat ja Nurmijärven kunnan jä-
tevesiliete kompostoidaan Metsä-Tuomelan kaatopaikan kompostointikentällä
aumakompostissa. Tähän ratkaisuun päädyttiin kompostointikentän ja kompos-
tointilaitoksen kalliiden kustannuslaskelmien johdosta (Liite 2).

Kompostointi suoritetaan kolmessa aumassa, jossa jokaisessa on n. 30 m3

biomassaa (karjanlantaa tai puhdistamolietettä) 10 m3 haketta ja 20 m3 turvetta.
Ensimmäinen kompostointiauma sisältää ainoastaan 30 m3 Perttulan maa-

talousyrittäjien karjan- ja sianlantaa, 10 m3 haketta ja 20 m3 turvetta.
Toisessa kompostointiaumassa on 30 m3 Nurmijärven kunnan puhdistamo-

lietettä, 10 m3 haketta ja 20 m3 turvetta.
Kolmannessa aumassa on 10 m3 puhdistamolietettä, 20 m3 karjan- ja sian-

lantaa, 10 m3 haketta ja 20 m3 turvetta.
Kompostointiaika on n. kuudesta kuukaudesta yhteen vuoteen, jonka jäl-

keen kompostit levitetään n. puolen hehtaarin koepellolle. Tavoitteena on saa-
da n. 40 m3 kompostia/auma.

Kompostit on tarkoitus levittää koealoille seuraavasti:

Tarkoituksena on yhdeksällä ensimmäisellä peltokoealalla selvittää eri ana-
lyysein kompostin maanparannusvaikutusta ja viljakasvien kykyä sitoa ravin-
teita ja raskasmetalleja. Mittauksia suoritetaan neljän vuoden ajan. Analyysit
tehdään Viljavuuspalvelu Oy:ssä.

Peltolohko  
( m2) koeala 

I Komposti  
( m3) 

II Komposti  
( m3) 

III Komposti  
( m3) 

500 10   
500 10   
500 10   
500  10  
500  10  
500  10  
500   10 
500   10 
500   10 

10 000 10   
10 000  10  
10 000   10 
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4 Kompostointikokeessa suoritettavat mittaukset

Viljavuuspalvelu Oy:ssä suoritettavat mittaukset eri peltokoealoilta. Mittauk-
set suoritetaan kahdesti vuodessa maaperästä sekä kerran vuodessa viljasta.

5 Tutkimushankkeen aikataulu

Tutkimushanke toteutetaan ajalla 01.01.2001 - 31.12.2004.
Kompostointiaumat valmistellaan keväällä 2001. Valmista kompostia saa-

daan keväällä 2002, jolloin kompostoitunut biomassa levitetään peltokoealoil-
le. Peltokokeet suoritetaan kunnan tähän kokeeseen osoitetulla peltolohkolla,
jonne luvat on saatu Nurmijärven kunnan ympäristölautakunnalta ja Uudenmaan
ympäristökeskukselta. Yhdeksällä 500 m2 peltokoealalla joudutaan ylittään
maatalouden ympäristötukiehdoissa sallitut ravinne ja raskasmetallirajat pel-
tojen lannoituksessa ja maanparannuksessa.

Kadmium, Cd 
Kupari, Cu 
Elohopea, Hg 
Nikkeli, Ni 
Lyijy, Pb 
Sinkki, Zn 
Fosfori, P ( kok.pit.) 
Typpi, N  (kok.pit.) 

 

Kasvilaji Typpi 
(kg/ha) 

Fosfori 
     ( kg/ha) 

Rehuvilja 90 15 
Leipävilja   
kevätvehnä 100 15 
syysvehnä   
syksy 20 15 
kevät 100  
ruis   
syksy 20 15 
kevät 100  
Öljykasvit 100 15 
Sokerijuurikas 120 30 
Ruokaperuna 60 40 
Teollisuusperuna 80 40 
Säilörehu 180 30 
Heinä 90 15 
lisätyppi, jos odelma 
korjataan 

60  

Taulukko 1. Lannoituksen perustaso peltokasveille (MMM päätös maatalouden
ympäristötuen perustuesta 768/1995)
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Taulukko 2. Puhdistamolietteen käytöstä aiheutuva suurin sallittu raskasmetal-
likuormitus ja maaperän kokonaismetallipitoisuus ( VNp 282/1994).

Kolmessa hehtaarin suuruisissa peltolohkoissa pysytään lain sallimissa
rajoissa. Kolme viimeksi mainittua peltolohkoa toimii vertailukohteena.

6 Resursointi

Projektin vastuullisena johtaja nimetään Työtehoseurasta.
Projektin tutkijana on Työtehoseuran tutkija.
Projektin johtoryhmänä toimii Pellosta peltoon kompostoimalla
-esiselvityksessä mukana olleet henkilöt.
Uudenmaan ympäristökeskus: Irmeli Ahtela, Ismo Mussaari
Perttulan maatalousyrittäjät: Reijo Myyrinmaa, Esko Mikkola
Nurmijärven kunta: Juha Koivisto
Suomen Rehu Oy: Kari Kiltilä

7 Projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Projektin kustannusarvio ajalle 01.01.2001 - 31.12.2004.

 Raskasmetallikuormitus 
g/ha vuodessa 

Maan raskasmetallipitoisuus 
mg/kg kuiva-ainetta 

Kadmium, Cd 3 0,5 
Kromi, Cr 300 200 
Kupari, Cu 600 100 
Elohopea, Hg 2 0,2 
Nikkeli, Ni 100 60 
Lyijy, Pb 150 60 
Sinkki, Zn 1500 150 

 2001 2002 2003  2004 Yht. 
Palkat yhteensä 154 100 154 100 154 100 154 100 616 400 
Välittömät palkat 
16 000 mk/kk, 0,5 htkk 
13 000 mk/kk, 2 htkk 

 
13 400 
43 700 

 
13 400 
43 700 

 
13 400 
43 700 

 
13 400 
43 700 

 
53 600 

174 800 
Henkilöstösivukulut( 
68%) 

39 000 39 000 39 000 39 000 156 000 

Yleiskulut( 60%) 58 000 58 000 58 000 58 000 232 000 
Vieraat työt ja 
palvelut 

6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

Kompostianalyysit 6 000    6 000 
Vilja-analyysit ja 
maaperäanalyysit 

 6 000 6 000 6 000 18 000 

Matkakulut 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Raportointi ja 
tiedotus 

2 000 2 000 2 000 15 000 21 000 

YHTEENSÄ 163 100 163 100 163 100 176 100 665 400 
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Rahoitussuunnitelma

Rahoitusta haetaan YM:ltä, MMM:ltä, Uudenmaan liitolta, Nurmijärven kun-
nalta ja Suomen Rehu Oy:ltä. Perttulan maatalousyrittäjät osallistuvat kustan-
nuksiin suorittamalla omalla kalustollaan biomassojen levityksen ja koealojen
viljelyn.

Rahoitus-suunnitelma 2001 2002 2003 2004 Yht. 
YM, MMM, Uudenmaan liitto 133 100 133 100  133 100 146 100   545 400 
Nurmijärven kunta 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 
Suomen Rehu 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 

   YHTEENSÄ 163 100 163 100 163 100 176 100   665 400 

Rahoitus-suunnitelma 2001 2002 2003 2004 Yht. 
YM, MMM, Uudenmaan liitto 133 100    133 100     133 100    146 100   545 400 
Nurmijärven kunta     20 000      20 000      20 000      20 000     80 000 
Suomen Rehu     10 000      10 000      10 000      10 000     40 000 

   YHTEENSÄ  163 100    163 100    163 100    176 100   665 400 
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Liite 2

1 Kompostointikentän kustannusarvio

Esimerkki kompostointikentän kustannuksista (minimimitoitus):
Kompostointikenttä 1 000 m2, kompostoitava määrä n. 300 m3 vuodessa,

josta biomassaa 200 m3 ja loput tukiaineita. Valmista kompostia n. 200 m3.
(aumakompostoinnissa kompostointiaika on 6 kk - 1 vuoteen)

Investoinnit

asfaltointi ( 1000 m2)                     150 000 mk
sakokaivot  20 000 mk
tukiaineet    2 000 mk
analyysit    4 000 mk

Poistettava pääomä                      176 000 mk

Poisto, mk/v    8 800 mk
Korko, mk/v    2 850 mk

Yhteensä, mk/v  11 650 mk

Käyttökulut                                       30 000 mk
(Klemola 1999)

Aumakompostoinnin kustannukset yhteensä  41 650 mk/v. 3 000 m3 komposti-
määrän kustannukset n. 250 000mk/v.

2 Laitoskompostoinnin kustannusarvio

Laitoskompostoinnin kustannuslaskelma, kun kompostoidaan puhdistamolietet-
tä 500 m3, lietelantaa 1 000 m3 ja kuivikelantaa 500 m3. Tukiaineita tarvitaan
1 000 m3. Valmista kompostia syntyy n. 2 000 m3.
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Kompostointilaitoksen kustannukset yhteensä  159 445 mk/v (10 v pois-
tolla), ( 80 mk/m3 kompostia)

Kompostointilaitoksen kustannukset yhteensä  107 170 mk/v (20 v pois-
tolla), ( 54 mk/m3 kompostia)

1 Investoinnit    
    
Kompostointilaitos 800 000   
Jälkikompostointikenttä 150 000   
Sakokaivot   20 000   
Tie   50 000   
Yhteensä        1 020 000   
    
Ymp.inv.avustus - 
    
Poistettava pääoma       1 020 000   
    
Poisto, mk/v, ( 10 v) 102 000   
Korko, mk/v, ( 5 %)   28 050   
Yhteensä, mk/v 130 050   
    
Poisto, mk/v, ( 20 v)   51 000   
Korko, mk/v, ( 5 %)   26 775   
Yhteensä, mk/v   77 775   

    
2 Käyttökulut määrä     mk/yks mk/v 

    
Ihmistyötä, h 102 50 5 100 
Traktorityötä, h (ei kulj.) 240 75         18 000 
Tukiaineet       1 000 30         30 000 
Sähkö, kWh/v       3 500 0,37  1 295 
Puhd.lietteen kompostointi 500 50     (-)25 000 
Yhteensä, mk/v           29 395 
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Presentationsblad

Syftet med undersökningen var att utreda om jordbrukarna i Perttula by i Nurmijärvi har nytta av att
kompostera biomassan från jordbruket tillsammans med slammet från det kommunala reningsver-
ket. Målet var att uppnå en tydlig jordförbättring genom att breda ut tillräckligt med komposterad
biomassa på åkrarna. Dessutom utreddes för- och nackdelar med olika komposteringsmetoder
samt kostnaderna för dem.

Största delen av slammet från avloppsvattenreningen används idag för grönplanteringar och
endast en liten del inom jordbruket. Jordbruket styrs av stränga föreskrifter och gränsvärden,
medan punktbelastningen från grönplanteringarna kan vara stora. Det är främst fosforn som
begränsar användningen inom jordbruket på grund av de stränga villkoren för miljöstöden.
Nitratdirektivet är följande begränsande faktor och först därefter kommer tungmetallerna. Med
tanke på miljön är det bäst att breda ut det komposterade slammet på åkrarna, där det utnyttjas av
grödan.  Det skulle stöda en hållbar utveckling av näringsämnenas kretslopp.

Genom att torka slammassan och förbättra komposteringsmetoderna är det möjligt att minska
slammängden och förbättra dess kvalitet.  Komposterat slam kan t ex användas för framställning av
pelletter, vilket minskar volymen och underlättar spridningen, eftersom pelletterna kan spridas t.ex.
med en tallriksspridare. Det komposterade slammets kvalitet och spridningsmetoderna är även de
problematiska.

kompostering, lantbruk, biomassa, miljöstöd, fosfor, tungmetaller, pellett
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