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1 JOHDANTO 
Suomessa muodostuu lietteitä yhdyskuntajätevesistä, haja-asutuksesta, maataloudesta, 
maaseudun pienteollisuudesta ja elintarviketeollisuudesta arviolta yhteensä noin 
23 000 000 tonnia vuodessa. Pöyry Environment Oy teki Sitran ja Maa- ja metsätalous-
ministeriön toimeksiannosta keväällä 2007 ”Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja kä-
sittelymenetelmien kilpailukyky”-raportin näiden lietejakeiden nykyisestä käsittelystä, 
hyödyntämisestä ja tärkeimmistä loppusijoituskohteista sekä käsittelyssä sovellettavasta 
teknologiasta. Maaseudulla ja maaseututaajamissa asutuksen yritystoiminnan yhteydes-
sä syntyy myös kiinteitä ruokajätteitä sekä teollisen toiminnan yhteydessä kasvi- ja 
eläinperäisiä jätteitä.  

Tässä työssä ”Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, eloperäisten jätteiden 
ja lannan hyötykäyttö” olemme laajentaneet edellisen selvityksen tarkastelua koske-
maan myös biojätteitä, kasvi- ja eläinperäisiä orgaanisia aineksia ja haja-asutusalueiden 
lietteiden käsittelyä. Lisäksi työssä arvioidaan sekä lietteiden että biojätteiden käsitte-
lyssä hyödynnettäviä energiamääriä. Keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa lietteiden bio-
energian tuotantopotentiaalia ja vastaavasti teknologiakysymyksillä ei tässä selvitykses-
sä ole yhtä suurta painoa kuin Sitralle laaditussa selvityksessä. 

Haja-asutusalueiden lietteiden käsittelyn osalta on arvioitu karkeasti muodostuvien liet-
teiden määrä. Selvityksessä on käsitelty, miten haja-asutusalueilla käsitellään lietteitä 
nykyisellään, voidaanko lietteitä viedä käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamoille tai 
lietteenkäsittelylaitoksiin ja miten laitosten kapasiteetti riittää. 

Eloperäisten jätteiden käsittelyä ja jätemääriä sekä käsittelylaitoksia on tarkasteltu ra-
portissa. Lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi eri jätteiden ja jätejakeiden käsittelyyn ja 
lopputuotteelle asetettaviin vaatimuksiin. Käsittelyyn tuleville lietejakeille on raportissa 
esitetty lyhyet määritelmät. Sivutuoteasetuksen (EY 1774/2002) ja lannoitevalmistelain 
(539/2006) määräykset lisäävät käsittelyvaatimuksia ja kustannuksia sekä rajoittavat 
luokan 3 sivutuotteiden sekä luokan 2 sivutuotteiden paitsi lannan käyttöä maataloudes-
sa. 

Lietteen käsittelyvaihtoehdoista on vertailtu kompostointia, mädätystä sekä termistä 
kuivausta Menetelmät on käsitelty menetelmäketjuina ”esikäsittely – lietteenkäsittely – 
loppusijoitus”. Menetelmille on laskettu kustannukset. Lisäksi menetelmistä on arvioitu 
ympäristövaikutuksia ja lainsäädännön tuomia rajoituksia.  

Eri menetelmäketjujen osalta on selvitetty, muodostuuko menetelmissä energiaa, jonka 
talteenotto olisi taloudellisesti kannattavaa sekä löytyykö taloudellisesti merkittäviä liit-
tymäkohtia muuhun bioenergiatuotantoon. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esite-
tyn kansallisen strategian mukaan maahamme tarvitaan kaatopaikkakäsittelyä korvaavaa 
käsittelykapasiteettia biohajoaville jätteille vuoteen 2009 mennessä noin 600 000 tonnil-
le. Työssä on identifioitu muutamia konkreettisia uusia hankeaihioita, joita osapuolten 
kesken olisi teknis-taloudellisesti mielekästä tarkemmin vielä erikseen selvittää koskien 
teollisuuden, yhdyskuntien ja lähialueelta kerättyjen maatalouden suuryksikköjen liet-
teiden yhteiskäsittelymahdollisuuksia teollisuuslaitosten tai jätevedenpuhdistamojen yh-
teydessä. 
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Aluetaloudellisessa tarkastelussa lietteiden ja biojätteen käsittelyn osalta on selvitetty, 
millä tavoin alueellisella käsittelyllä on vaikutusta työllisyyteen ja vaikuttaako työlli-
syyteen lisääntyvät kuljetukset ja mahdollisesti lainsäädännön määräykset käsittelylle ja 
loppusijoitukselle sekä miten uusien laitosten rakentaminen vaikuttaa työllisyyteen.  

Työssä on tarkasteltu kasvihuonekaasupäästöjä ja laadittu karkean tason MET-matriisit 
elinkaaritarkastelua varten lietteen, biojätteen sekä näiden yhteiskäsittelyn osalta.  

Lietteen ja biojätteen käsittelymenetelmien osalta on laadittu kustannuslaskelmat erilai-
sille tyyppitapauksille. Lietteen käsittelyn osalta on aikaisemmassa raportissa laskettu 
käsittelyn yksikkökustannukset, joita täydennetään biojätteen käsittelyn osalta.  

Loppuraportissa on yhteenveto, jossa on käsitelty lietteen ja biojätteen käsittelyä sekä 
bioenergian tuotannon potentiaalia, lainsäädännön kehittämistä sekä esitetty konkreetti-
set toimenpiteet loppusijoituksen ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. 

Tämä selvitys tehtiin Pöyry Environment Oy:ssä elo-joulukuussa 2007. Selvitys tehtiin 
maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoituksella. Ohjausryhmässä olivat mukana 
MMM:n, ympäristöministeriön ja elintarviketurvallisuusviraston edustajia. 

2 HAJA-ASUTUSALUEIDEN LIETTEIDEN KÄSITTELY 

2.1 Lietemäärät 
Vuonna 2004 alusta voimaan tulleen Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden jäteve-
sien käsittelystä on asteittain muuttamassa sekä jätevesien käsittelyä että haja-
asutusalueiden lietteiden muodostusta. Sako- ja umpikaivojen tyhjennysten muuttumi-
nen säännölliseksi merkitsee jätevedenpuhdistamoille kuljetettavien lietteiden määrän 
selvää lisääntymistä.  

Haja-asutusalueiden lietteiden muodostusta seurataan maanlaajuisesti jätevedenpuhdis-
tamoiden tilastojen perusteella. Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-1) on esitetty ympäristö-
hallinnon VAHTI/TYVI-järjestelmään1 vuonna 2007 ilmoitetut vuotuiset haja-
asutusalueiden lietemäärät.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Suomen ympäristökeskus 2007 
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Kuva 2-1. Vuotuiset haja-asutusalueiden lietemäärät (Syke, VAHTI/TYVI - 2007) 
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Seuraavassa kuvassa (Kuva 2-2) on esitetty alueiden maantieteellinen jakaantuminen. 

 

Kuva 2-2.  Aluejakauma haja-asutusalueiden lietteiden keräyksessä (Syke, VAHTI/TYVI - 
2007) 

 

Kuten edellä olevasta kuvasta (Kuva 2-1) nähdään, vuosittainen kerätty haja-
asutusalueiden lietemäärä vaihtelee paljon. Lisäksi esim. Lounais-Suomen ja Keski-
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Suomen ympäristökeskuksen alueelta ei ole ilmoitettu sako- ja umpikaivolietekuormaa 
joinakin vuosina. Hämeen ympäristökeskuksen tiedot ovat epäilyttävän pienet ja meidän 
tietojemme mukaan ainakin LV Lahti Veden tiedot puuttuvat järjestelmästä kokonaan.  

Lietemääriä voidaan myös arvioida haja-asutusalueilla asuvien henkilömäärien perus-
teella. Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on esitetty, että 16,8 % Suomen väestöstä 
asuu haja-asutusalueella (890 000 hlö). Suomen ympäristökeskuksen sivuilla mainitaan, 
että noin miljoona suomalaista (18,9 %) asuu rakennuksessa, joka ei kuulu viemäröinnin 
piiriin. Tätä laskutapaa suositteli myös Katriina Kujala-Räty (SYKE Vesivarayksikkö, 
vastuualue: haja-asutuksen jätevesien käsittely, HAJASAMPO, YLLÄPITOSAMPO). 
Käyttämällä lukua 1 000 000 henkilöä ja kiintoainekuormitusta 80 g/as/d saadaan vuo-
tuiseksi kiintoainemääräksi 29 200 tonnia. Haja-asutusalueiden lietemäärien laskennassa 
yllä olevassa kuvassa (Kuva 2-1) on kuitenkin mukana lietteessä oleva vesi. Sako- ja 
umpikaivolietteen kiintoainepitoisuus vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Tutkimustulok-
set kiintoainepitoisuudesta vaihtelevat välillä 0,5 % ja 4 %. Taulukossa 2 – 1 on esitetty 
lietteen kiintoainepitoisuuden vaikutus vuosittaisiin lietemääriin. 

Taulukko 2-1. Muodostuvan kiintoaineen perusteella laskettu vuotuinen haja-
asutusalueiden lietemäärä. 

Lietteen kiintoainepitoi-
suus   0.5 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 

Asukkaita haja-
asutusalueilla hlö 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Vuotuinen kiintoainemäärä t TS/a 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Lietemäärä t/a 6 000 000 3 000 000 1 500 000 1 000 000 750 000 

Taulukossa esiintyvistä lietemääristä voidaan nähdä, että lietepitoisuuksilla 3-4 % saa-
daan lietemääriä, jotka ovat samaa suuruusluokkaa aiemmin esitetyn kuvan (Kuva 2-1) 
määrien kanssa. Sakokaivolietteiden ja erityisesti umpikaivolietteiden lietepitoisuuksiin 
vaikuttavat kuitenkin monet tekijät; tyhjennysväli, tyhjennystapa (miten suuri osuus 
pohjasakasta tyhjennysauto on saanut imaistua autoon), viemäröintitapa (erillisviemä-
röity kiinteistö vai tuleeko kaivoon kaikki vedet) sekä kaivon kunto (vuodot kaivoon tai 
kaivosta).  

Ossi Jokinen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä on tutkinut haja-asutuksen liet-
teitä Vihdin kunnan alueella. Rauni Kiukas Kopli Oy:stä on selvittänyt Kaakkois-
Pirkanmaan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä ja Jouko Oksjoki Kokemäenjoen 
vesiensuojeluyhdistyksestä on kirjoittanut artikkelin sakokaivolietteiden käsittelystä. 
Keskusteluissa yllä olevien henkilöiden kanssa, tuli esille suuri hajonta lietteiden kiinto-
ainepitoisuudessa, joka puolestaan vaikuttaa kokonaislietemääriin merkittävästi. Kes-
kustelussa Katriina Kujala-Rädyn kanssa tuli esille, että haja-asutusalueiden lietemääris-
tä on selkeitä näkemyseroja. Ongelma liittyy siihen, että todennäköisesti vain osa liet-
teistä todella mitataan ja todella kuljetetaan käsittelyyn. Kujala-Rädyn mukaan ohjear-
vona lietemäärien laskennassa voidaan käyttää 1-2 l/as/d ja sen kuiva-ainepitoisuus voi 
olla 1-10 %.  
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2.2 Lietteiden käsittely 
Vuonna 2004 alusta voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksessa viitataan jätelakiin 
(1072/1993), jossa sanotaan, että kunnilla on velvollisuus järjestää jätteiden kuljetus ja 
siinä mainitaan erikseen sako- ja umpikaivoliete mukaan luettuna jätteisiin. 

Tämän hetkinen tilanne on se, että valtaosalla kiinteistöistä sako- ja umpikaivolietteiden 
käsittely on kuljetus jätevedenpuhdistamoille. Keräys tapahtuu yksityisten yritysten 
toimesta asukkaiden omien ilmoitusten perusteella. Koska ilmoitus on asukkaiden vas-
tuulla, on olemassa riski, että kaivojen tyhjennys laiminlyödään. Eri tutkimuksissa on 
arvioitu että vain 15–30 % haja-asutusalueiden lietteistä päätyisi hallittuun käsittelyyn.  

Tulevaisuudessa sekä umpikaivot että erilliset puhdistamoratkaisut tulevat yleistymään, 
jotta Valtioneuvoston asetuksen velvoitteita täytetään. Toistaiseksi asetus on suoraan 
vaikuttanut rakennuslupapäätöksen, toimenpidelupapäätöksen tai toimenpideluvan alai-
sissa kohteissa, jolloin on vaadittu jätevesien käsittelyä. Valtioneuvoston asetuksessa on 
kymmenen vuoden siirtymäaika olemassa olevien järjestelmien päivittämiseksi. Lisäksi 
asetuksessa on ns. ”mummon mökki” poikkeus, eli jos tarvittavat toimet ovat kalleuden 
tai poikkeuksellisen teknisen vaativuuden takia kohtuuttomat ja ympäristökuormitukset 
ovat vähäiset, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta antaa lykkäys-
tä enintään 5 vuoden jaksossa täyttää asetuksella säädetyt vaatimukset. 

Haja-asutusalueella vesiosuuskuntien tai esim. 2 – 5 maatilan yhteisen jätevedenpuhdis-
tamon lietettä koskevat samat määräykset kuin muiden isompien puhdistamoiden jäte-
vesilietteitä. Maatilojen jätevesilietteet voidaan sijoittaa omaan peltoon, mikäli jätevesi-
lietteet käsitellään asianmukaisesti eikä toiminta ole kunnan jätehuoltomääräysten vas-
taista. 

Syksyllä 2007 on tutkittu haja-asutusalueiden lietteiden käsittelyä Kemiran markkinoi-
malla Kemicond menetelmällä. Tällä menetelmällä saadaan hygienisoitu, hyvin kuiva 
(40 %) liete. Järjestelmä on rakennettu siirrettävään yksikköön, joka voidaan tuoda 
pienpuhdistamoille ja hoitaa paikallisesti lietteiden hygienisointi ja kuivaus. Alustava 
tieto menetelmän toiminnasta on ollut Rauni Kiukaan (Kopli Oy) mukaan lupaava. 

Kujala-Rädyn mukaan tulevaisuudessa pienpuhdistamot sekä yhdistetyt jätevesien käsit-
telyt tulevat yleistymään. Pienpuhdistamoissa kiintoaine hajoaa pidemmälle kuin sako-
kaivoissa, mikä vaikuttaa lietteiden määrään vähentymiseen. Kiristyvät lupaehdot ja 
puhdistamoilla tiukennettu valvonta ja haja-asutuksen lietteiden tarkempi määrämittaus 
saattavat vaikuttaa lietemäärien kasvuun.  

Kujala-Rädyn mukaan tulevaisuudessa haja-asutuksen lietteenkäsittely voisi olla esim. 
lietteenkuivauspussit, kalkkistabilointi ja kuivaus. Markkinoilla oli aiemmin yksinker-
tainen lietteen kuivausmenetelmä, jolla liete tultiin kuivaamaan kohteesta toiseen. Kui-
vaus tehtiin matkalla tilalta toiselle ja kuivauksen suodos (neste) pumpattiin seuraavaan 
jätevesikaivoon. Nesteiden pumppaus edelleen toisten kaivoihin muodostui ongelmaksi 
ja aiheutti tämän kokeilun lopettamisen. 

Suurien puhdistamoiden lähellä haja-asutusliete voidaan käsitellä puhdistamoilla mutta 
pienet puhdistamot eivät kestä haja-asutuksen jätevesilietteitä (sakokaivoliete) ilman 
erityistoimia tai puhdistamon kapasiteetin lisäystä. Sakokaivolietteet voidaan esimerkik-
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si välpätä ja kerätä varastosäiliöön, josta ne voidaan pumpata vähitellen puhdistamon 
vesiprosessiin. Vaihtoehtoisesti haja-asutuksen jätevesilietteet voidaan välppäyksen jäl-
keen johtaa suoraan lietteenkäsittelyyn, jolloin puhdistamon vesiprosessin kuormitus-
piikit pienevät ja häiriöitä voidaan tasata. Lietteenkäsittelyn suodosvedet pitää kuitenkin 
käsitellä puhdistamon biologisessa vesiprosessissa, jolloin sen kuormitus hieman lisään-
tyy lietemäärästä riippuen.  

Haja-asutusalueiden jätevesimääräysten vaikutuksesta mm. viemäriverkostot tulevat 
laajenemaan haja-asutuksen lievealueille ja haja-asutuksen tihentymiin. Viemäriverkos-
ton laajeneminen ja muuttoliike taajamiin vähentää haja-asutusalueilla jätehuollon pii-
riin kuuluvien jätevesilietteiden määrää. Pienempien jätevedenpuhdistamoiden osalta on 
selvitettävä, miten viemäröinnin laajeneminen haja-asutusalueilla parantaa jäteveden-
puhdistamoiden toimintaedellytyksiä jätevesikuorman jakaantuessa tasaisemmin puh-
distamolle ajan funktiona. 

Kalkkistabilointi lietteen käsittelymenetelmänä tulee todennäköisesti tulevaisuudessa 
yleistymään pienten puhdistamoiden tai ylikuormittuneiden puhdistamoiden läheisyy-
dessä tai kohteissa, jotka sijaitsevat kaukana puhdistamoista. Kalkkistabilointi soveltuu 
erityisesti kohteisiin, joissa lietettä syntyy vain kesäaikaan tai lietemäärä on pieni. Liete 
on säilytettävä talven yli, koska kalkkistabiloitua lietettä ei saa levittää talviaikaan. 
Kalkkistabiloitua lietettä voidaan hyödyntää esim. maataloudessa sellaisenaan lannoite-
valmisteena ja pelloilla tai viherrakentamisessa lannoitevalmisteiden raaka-aineena. 
(Sakokaivolietteen kalkkistabilointiohje - 2007)2.  

Haja-asutusalueilla tulee jätevesiosuuskuntien ja pienpuhdistamoiden lisääntyessä kiin-
nittää huomiota myös jätevesilietteen sakeuden nostoon syntypaikalla. Tällöin voidaan 
vähentää keskitettyyn lietteiden käsittelyyn kuljetettavien jätevesilietteiden määrää. 
Käytössä on jo tilalta toiselle liikuteltavia sakeutuslaitteita sekä ns. ylijäämälietepusseja, 
joihin kerätty liete voidaan kompostoida.  

Koska haja-asutusalueiden lietteiden keräys, mittaus ja laatu ovat niin hajanaisia, haja-
asutuslietteet eivät ole keskitetyn käsittelyn päätösten kriteerinä 

3 ELOPERÄISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY  

3.1 Yhdyskuntien biojätteiden määrät 
Yhdyskuntajätteiden määrä oli tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 kaikkiaan 
2 448 000 tonnia eli noin 460 kg/as, mikä on noin kaksi prosenttia edellisvuotta enem-
män.  

Biojätteiden osuus kerätyistä yhdyskuntajätteistä oli n. 8 -9 % (200 000 t/a). 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3-1) on esitetty yhdyskuntajätteiden jakauma ja lop-
pusijoituspaikka vuonna 2006.  

 

                                                 
2 Pro Agria Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus  
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Taulukko 3-1. Yhdyskuntajätteet (syntypaikkalajitellut) vuonna 2006. (Jätetilasto  – 
Tilastokeskus 15.11.2007) 

Jätelaji Määrä 
(1000 t) 

Osuus Hyödynnetty 
materiaalina 

Hyödynnetty 
energiana 

Kaato-
paikka 

Muu käsit-
tely1) 

Sekajäte 1585 62 % 40 51 1 445 49
Paperi- ja kartonkijäte 422 16 % 417 0 5 0
Biojäte 197 8 % 162 0 35 0
Lasijäte 136 5 % 134 0 1 0
Metallijäte 32 1 % 32 0 0 0
Puujäte 31 1 % 1 26 2 3
Muovijäte 28 1 % 5 23 0 0
Sähkö- ja elektroniik-
karomu 39 2 % 39 0 0 0
Muut ja erittelemättö-
mät 95 4 % 8 69 16 2

Yht. 2566 100 % 839 168 1 504 54
1) Poltto jätteenpoltto- ja ongelmajätelaitoksessa 

 

3.2 Muut eloperäiset jätteet ja lannat 
Eloperäisiä jätteitä ja lantoja tulee yhdyskuntien lisäksi pääosin maa- ja metsätaloudesta 
sekä elintarvikkeiden ja juomien valmistuksesta. Maa- ja metsätalouden eläin- ja kasvi-
jätteet olivat 154 000 tonnia vuonna 2005 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan.  

Taulukossa 3-2 on esitetty yhteenveto eloperäisistä jätejakeista vuonna 2007.  

Elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa syntyi 568 000 tonnia eläin- ja kasvijätteitä. 
Biokaasun teoreettisen tuotantopotentiaaliin laskettiin mukaan 500 000 t/a mädätykseen 
sopivia elintarviketeollisuuden lietteitä ja jätteitä.   

Vuonna 2003 oli valtakunnallinen lannan määrä 21,3 milj.tonnia3. Suurin osa lantamää-
rästä hyödynnettiin maatiloilla lannoitteena. Tätä lietemäärää käytettiin biokaasun teo-
reettisen tuottopotentiaalin laskennassa.  

Maa- ja metsätalouden lietteiden määrä oli Taulukon 3-2 mukaan 100 tonnia, mutta ne 
ilmoitetaan kuiva-aineena, joten todellinen märkäpaino on merkittävästi isompi. Jos lie-
tepitoisuus on n. 0,5 % saadaan lietemääräksi 20 000 tonnia.  

 

 

 

 

                                                 
3 Ympäristötilasto 2005 – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaraportti – Suomen Ympäristö 16/2007 
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Taulukko 3-2. Yhteenveto eloperäisistä jätteistä. (Jätetilasto  – Tilastokeskus 19.6.2007) 

  

Puujätteet Eläin- ja  
kasvijätteet

Lietteet Yhteensä

(* 1000 t/a) (* 1000 t/a) (* 1000 t/a) (* 1000 t/a)

Maa- ja metsätalous sekä kalastus(1 1 602 154 0,1 1 756
Elintarvike- ja metsäteollisuus 2 741 572 556 3 869
- Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 4 568 10 582
- Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus; kustantaminen ja painaminen

2 690 3 456 3149

- Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja   
tekokitujen valmistus; Kumi ja 
muovituotteiden valmistus

8 1 89 98

- Koneiden ja laitteiden valmistus; 
Elektroniikka ja sähkötuoteiden valmistus; 
Kulkuneuvojen valmistus 

39 0,4 1 40

Rakentaminen 631 1 0 632
Palvelut ja kotitaloudet 64 210 150 424
(1 Lietteet ilmoitetaan kuiva-aineena. Lanta märkäpainona ilman maatalouden hyödyntämiä biojätteitä.
    Hakkuutähde tuorepainona ilman metsään jätettyjä hakkuutähteitä.  

3.3 Eloperäisten jätteiden käsittelyn nykytila 
Eloperäiset jätteet käsitellään nykyään pääosin kompostoimalla tai mädättämällä. Käsit-
telytapa riippuu kerättävän jätteen laadusta ja sijainnista. Taajamien yhteydessä kerättä-
vä biojäte (kotitalouksien, suurkeittiöiden, ravintoloiden ruokajäte sekä kaupan entiset 
eläin- ja kasviperäiset elintarvikkeet) käsitellään pääsääntöisesti erikseen suurissa yksi-
köissä. Maatalouskeskusten yhteydessä on yleisempää käsitellä biojäte yhdessä maata-
louden jätteiden tai lietteiden kanssa.  

Seuraavaan taulukkoon (Taulukko 3-3) on koottu esimerkkejä suurimmista ja alueelli-
sista eloperäisten jätteiden tai lietteiden kompostointilaitoksista. 

Taulukko 3-3. Esimerkkejä suurimmista biojätteen ja lietteiden kompostointilaitoksista 
(Jätelaitosyhdistys / Evira 31.12.2007)   

Sijaintikunta Laitostyyppi / tilanne Jäte Organisaatio Kapasiteetti*
(t/a) 

Loppusijoitus 
kaatopaikalle 
tai varastoon 

   

Anjalankoski  Katettu auma  biojäte  Vapo Oy   6 500

Espoo  Tunneli, sisäänajo biojäte YTV Jätehuolto   49 000

Oulu  rumpukompostori biojäte Oulun Jätehuolto  6 000

Nokia - 
Koukkujärvi 

membraanikattoinen 
kaukalo  

puhdistamoliete ja 
teollisuuden lietteet 

Pirkanmaan Jä-
tehuolto Oy  

 33 000

Tampere – 
Tarastenjärvi 

membraanikattoinen 
kaukalo  

biojäte (Bio 1) ja kau-
pan biojäte (Bio 2) 

Pirkanmaan Jä-
tehuolto Oy  

 12 000
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Tampere – 
Tarastenjärvi 

auma  teollisuusbiojäte ja 
teollisuusliete 

Pirkanmaan Jä-
tehuolto Oy  

 28 000

Outokumpu Ag-Bag biojäte, lantaa ja liet-
teitä 

Outokummun 
kaupunki 

15 000

Savonlinna VCU biojäte, puhdistamo-
liete 

Savonlinnan 
Seudun Jäte-
huolto Oy 

3 000

Hyödyntämi-
nen lannoite-
valmisteena 

   

Forssa  katettu kaukalo biojäte, liete, muu 
jäte 

Envor Biotech 
Oy  

 16 000

Hanko  tunneli biojäte, puhdistamo 
ja teollisuuden lietteet

Vapo Oy   15 000

Heinola  rumpu  liete Heinolan kau-
punki  

 6 000

Helsinki patjakompostointi mädätetty puhdista-
moliete, metsäteolli-
suuden liete, lanta 

Helsingin Vesi 70 000

Himanka  tunneli turkislanta ja puhdis-
tamoliete 

 Vapo Oy  12 500

Hyvinkää  
 

rumpu  biojäte Kiertokapula Oy   7 000

Joutseno  tunneli biojäte ja puhdista-
moliete 

Vapo Oy  34 500

Jyväskylä  tunneli  biojäte ja puhdista-
moliete 

Vapo Oy / Mus-
tankorkea Oy  

 34 000

Kankaanpää  rumpu puhdistamoliete Pohjois-Sata-
kunnan Jättei-
denkäsittely Oy  

 3 000

Kaustinen tunneli turkiseläinlanta Natural Compost 
Oy 

7 000

Veteli tunneli turkiseläinlanta Natural Compost 
Oy 

3 000

Kauttua tunneli ja patja broilerin lanta 
 

Biolan Oy 20 000

Kitee  tunneli biojäte ja puhdista-
moliete 

Kiteen kaupunki  2 000

Kotka auma puhdistamoliete 
 

Kymen Vesi Oy 18 000

Kuopio auma lanta ja ruuansula-
tuskanavien sisältö 

Jätekukko Oy 3 000
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Lahti  tunneli  biojäte ja puhdista-
moliete 

Kujalan Kompos-
ti Oy  

 35 400

Mikkeli  tunneli biojäte ja puhdista-
moliete 

 Vapo Oy  5900

Mäntsälä  
 

tunneli puhdistamoliete  Vapo Oy  2000

Nurmijärvi  tunneli puhdistamoliete ja 
biojäte 

 Vapo Oy   20000

Nurmo auma teurastamolanta, suo-
len sisältö ja puhdis-
tamoliete 

Vapo Oy 25 000

Rovaniemi  tunneli puhdistamoliete Rovaniemen Ve-
si Oy  

 7 600

Siilinjärvi  rumpu puhdistamoliete Siilinjärven kun-
ta  

 5500

Suonenjoki  rumpu puhdistamoliete, he-
vosen lanta 

Suonenjoen 
kaupunki 

 2 500

Turku  
 

tunneli puhdistamoliete Vapo Oy  28 000

Varkaus  tunneli biojäte ja puhdista-
moliete 

 Vapo Oy  8 000

Utsjoki  tunneli teurasjäte ja puhdis-
tamoliete 

Utsjoen kunta 400

*) mitoituskapasiteetti käsiteltäville jätelajeille yhteensä 

 

Suomessa on näiden lisäksi monia pienempiä kompostointiin perustuvia lannan käsitte-
lylaitoksia. 

Eloperäisten jätteiden ja lietteiden mädätykseen perustuvia biokaasulaitoksia on toistai-
seksi vähemmän kuin kompostointilaitoksia. Laitoksilla käsitellään biojätteen lisäksi 
maatalouden ja teollisuuden jätteitä ja/tai lietteitä. 

Taulukko 3-4. Esimerkkejä uusimmista biojätteen ja lietteiden biokaasulaitoksista (Jäte-
laitosyhdistys / Evira 31.12.2007)   

Sijaintikunta Laitos Jäte Organisaatio Kapasiteetti*
(t/a) 

Forssa Esisopimus tehty bio-
kaasulaitokselle 

kiinteitä ja lietemäisiä 
jätteitä 

Envor Biotech 
Oy  

          50000

Ilmajoki Käyttöönottovaihe, hy-
väksyntä vireillä (loppu-
tuote lannoitevalmiste) 

puhdistamolietteet, 
biojäte ja teollisuuden 
lietteet 

Lakeuden Etappi 
Oy 

 55000 
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Köyliö  Toiminnassa ja laajen-
nus suunnitteilla (loppu-
tuote kaatopaikalle) 

elintarviketeollisuuden 
lietteet, biojäte ja 
puhdistamolietteet  

Satakierto Oy   24000

Laihia  Toiminnassa (loppu-
tuote kaatopaikalle) 

biojäte, puhdistamo-
liete, mallasliete, vil-
jankuivauksen lajitte-
lujäte  

   4000

Kaustinen Kaustisen biokaasulai-
tos, suunnittelu käyn-
nissä 

toteutus riippuu täysin 
litiumkaivoshankkees-
ta 

Lassila & Ti-
kanoja 

100000

Mustasaari  Toiminnassa (loppu-
tuote kaatopaikalle) 

biojäte ja puhdistamo-
liete  

Stormossen Ab 
Oy  

 60000

Vehmaa  Toiminnassa (loppu-
tuote lannoitevalmiste) 

lanta, biojäte, teolli-
suuden lietteitä, puh-
distamoliete  

Biovakka Oy  120000

Näiden lisäksi on useita pienempiä biokaasulaitoksia, jossa käsitellään yhden tai parin 
tilan karjatalouslietteitä ja biojätteitä. 

3.4 Lietejakeet 
Käsittelyyn tuleville lietejakeille (Taulukot 3.3 ja 3.4) on seuraavassa esitetty lyhyt 
määrittely ja mahdollinen käsittely: 

− Erilliskerätty biojäte Suomessa. Kotitalouksien, suurkeittiöiden ja ravintoloiden 
kasviperäinen ja ruokajäte sekä kaupan entiset eläinperäiset raa’at ja muut elintarvik-
keet sekä kaupan kasviperäinen ruokajäte 

− Entiset (eläinperäiset) elintarvikkeet. Käsittää mm. kaupan myynnistä poistettuja 
raakoja, kypsennettyjä tai muuten käsiteltyjä eläinperäisiä elintarvikkeita poislukien 
leipomotuotteet, pasta, suklaa, makeiset ja muut samankaltaiset tuotteet, kasvi- ja 
eläinperäiset elintarvikkeet sekä raa´at elintarvikkeet  

− Kasviperäinen jäte. Perunan kuorimon ja muu perunantuotannon jäte, juures- ja vi-
hannesjäte, kokonaiset hedelmät ja vihannekset, maatalouden kasvijäte (mm. oljet ja 
naatit) sekä metsätalouden hakkuujäte, metsäteollisuuden puukuitupohjaiset lietteet 
ja puujäte.  

− Eloperäinen jäte. Eläin- ja kasviperäinen jäte. Sieni-, hiiva- ja muuta mikrobibio-
massaa ei ole selvityksessä laskettu mukaan käsittelyyn. 

− Yhdyskuntaliete. Jätevedenpuhdistamon aktiivilietelaitokselta tuleva mädättämätön 
jätevesiliete 

− Haja-asutusliete. Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivoliete sekä pienpuhdista-
moiden jätevesiliete. 

− Metsäteollisuuden lietteet ja jätteet. Ensiömassan tuotannon tai massasta valmistet-
tavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvä, kuituainetta sisältävä kasviperäinen jä-
te, käsittelemätön puujäte tai muuhun näihin verrattava puhtaan puuperäinen aines. 
Jos edellä mainittuihin lietteisiin on sekoitettu saniteettivesien lietteitä, liete on käsi-
teltävä yhdyskuntalietteenä. 
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− Elintarviketeollisuuden lietteet ja jätteet. Elintarviketeollisuuden kasvi- ja eläinpe-
räinen liete ja jäte 

− Elintarviketeollisuuden (esim. teurastamot ja muu eläinperäisiä tuotteita käsittelevä 
muu elintarviketeollisuus) eläinperäiset ja alkutuotannon eläinperäinen sivuote. 
Luokan 1,2 ja 3 sivutuotteet on käsiteltävä sivutuoteasetuksen (EY 1774 / 2002) 
luokkakohtaisten vaatimusten mukaan. Luokan 3 sivutuotteisiin kuuluu lanta sekä 
rasvakaivoliete siivilöinnin (6 mm) jälkeen. Alkutuotannon eläinperäinen luokkien 
1,2 ja 3 sivutuotteet lantaa lukuun ottamatta on käsiteltävä sivutuoteasetuksen luok-
kakohtaisten vaatimusten mukaisesti.  

3.5 Biokaasun syöttötariffi 
Kauppa- ja teollisuusministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaisesti vuoden 
2007 loppupuolella biokaasulle energian syöttötariffeja, jotka on tarkoitus ottaa käyt-
töön vuonna 2008. Päätös liittyy hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategi-
aan. Syöttötariffi tarkoittaisi käytännössä, että biokaasulaitoksille taataan tietty takuu-
hinta, jonka se vähintään saa sähköstä. Takuuhinta vaihtelee laitoksen koon mukaan. 
EU-maista 20:ssä on vihreän sähkön syöttötariffi eli takuuhinta. Seitsemässä EU-maassa 
ei ole toistaiseksi käytössä sähkön syöttötariffia. Syöttötariffien käyttöönotto tulee to-
dennäköisesti vaikuttamaan jonkin verran biokaasun kannattavuutta parantavasti ja li-
säämään jätteitä tai peltobiomassaa käyttävien biokaasulaitosten määrää. 

3.6 Biojätteiden ja lietteiden käsittelymenetelmät  
Eloperäisten jätteiden eli biojätteiden käsittelymenetelmät on käsitelty yleisesti mene-
telmäketjuna kappaleessa (3.6–3.7).  

Työssä tarkasteltavat menetelmäketjut biojätteelle sekä biojäte yhteiskäsittelyssä liet-
teen kanssa 

1) esikäsittely – kompostointi – loppusijoitus 
2) esikäsittely – mädätys – kompostointi TAI terminen kuivaus – loppusijoitus 

Kaikissa menetelmäketjuissa ensimmäisenä vaiheena on biojätteen tai biojätteen ja liet-
teen esikäsittely. Esikäsittely tehdään laadun parantamiseksi, määrän pienentämiseksi, 
varsinaisen prosessin parantamiseksi ja loppusijoituksesta aiheutuvien haittojen mini-
moimiseksi. Viimeisenä käsittelyvaiheena on käsittely lopputuotteeksi esimerkiksi lan-
noitevalmisteena tai loppusijoitus hyväksytylle kaatopaikalle tai jollekin muulle sulje-
tulle alueelle. 

Menetelmäketjut on laadittu biojätteen sekä biojätteen ja puhdistamolietteen kompos-
toinnille ja mädätykselle. Menetelmille on laskettu kustannukset lietemäärille 20 %:n 
kuiva-ainepitoisuudessa: 5 000 t/a, 25 000 t/a, 50 000 t/a, 75 000 t/a (20 % TS).  

Puhdistamolietteen osuus laskelmissa on 70 % käsiteltävästä lietemäärästä, erilliskerä-
tyn ja elintarviketeollisuuden biojätteen osuus on 20 % sekä elintarviketeollisuuden liet-
teiden ja lannan osuus on 10 %. 
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3.7 Kompostointi  
Kuvassa 3.1 on esitetty lohkokaavio kompostoinnista käsittelymenetelmänä. Kaaviossa 
käsittely on jaettu esikäsittelyyn, kompostointiin ja kompostituotteen loppusijoitukseen. 

 
Kuva 3.1. Kompostoinnin lohkokaavio 

Esikäsittely 
Kompostoinnissa esikäsittelyn tarkoituksena on poistaa epäpuhtaudet käsiteltävästä jät-
teestä ja lietteestä, murskata materiaali sopivaan palakokoon sekä lisätä tukiaine ja ho-
mogenisoida syöteseos. Lisäksi esikäsittelyvaiheessa säädetään syöteseoksen kosteus 
prosessin käynnistymisen kannalta oikealle tasolle. Myös hajottajamikrobien lisäämistä 
syöteseokseen käytetään, mutta varsinaisten mikrobiymppien käyttö on vähäistä. Kierrä-
tettäessä tukiainetta kuitenkin käytännössä tuodaan prosessiin edellisten kompostipanos-
ten mikrobikantaa tukiaineen mukana. Keski-Euroopassa mikrobiymppäystä pidetään 
tukiainekustannusten säästämisen lisäksi keskeisenä tukiaineen kierrättämisen hyötynä. 
Erilliskerätty biojäte, haja-asutuksen lietteet ja lannat sekä jätevedenpuhdistamon liet-
teet poikkeavat ominaisuuksiltaan toisistaan ja vaativat erityyppisen esikäsittelyn. Li-
säksi on hyvä muistaa, että käsiteltävä biojäte ja lanta eivät saa sisältää mikrobitoimin-
nan estäviä kemikaaleja, kuten pesu- tai torjunta-aineita.  

Biojätteen kompostoinnissa esikäsittelyssä on keskeisellä sijalla biojätteen homogeni-
sointi, kosteuden säätäminen ja ilmavan rakenteen luominen kompostimassaan. Erillis-
kerätty biojäte sisältää epäpuhtauksina muovipusseja ja pakkauksia, jolloin esikäsitte-
lyksi tarvitaan vähintään pussien avaaminen repijällä. Kompostoitumista voidaan lisäksi 
parantaa seulomalla muovit pois jo esikäsittelyssä, jolloin ne eivät rajoita ilman liikku-
mista kompostissa ja tukiaineen kierrättämistä. Biojätteen kuiva-ainesisältö on tavalli-
sesti 25–35 %, jolloin se voidaan kompostoida suhteellisen pienellä tukiainelisäyksellä. 
Tukiainetta lisätään noin 1 m³/kompostoitava biojäte-m³. Suomessa erilliskerätty biojäte 
koostuu pääosin keittiöjätteestä, jolloin sen pH on usein suhteellisen alhainen <5 ja se 
keräyksen aikana helposti tiivistyy aiheuttaen anaerobiset olosuhteet. Kompostoitumi-
sen nopeuttamiseksi syötteeseen on alettu kokeilla pH:n nostamista kalkin ja tuhkan 
avulla sekä kompostimassan kierrättämistä aerobisen mikrobikannan ymppäämiseksi 

Murskaus/ 
seulonta/ Varastointi Sekoitus Reaktori-

kompostointi

Tukiaine

Jälki-
kypsytys Seulonta Lopputuotteen

valmistus

Hajukaasujen
käsittely

Esikäsittely 
riippuu siitä, 
millaista  
materiaalia  
käsitellään 

ESIKÄSITTELY KOMPOSTOINTI LOPPUSIJOITUS

Jätevesien käsittely Jätteiden käsittely
ja tukiaineen takaisin
kierrätys 
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kompostisyötteeseen. Jos kompostoitu lopputuote käytetään lannoitevalmisteena, tuhkan 
on täytettävä tyyppinimen peltotuhka tyyppinimivaatimukset.  

Puutarhajätteestä valmistetun tukiaineen on huomattu parantavan kompostin ominai-
suuksia. Biojätteen kompostoinnissa tukiaineena käytetään yleisimmin seosta, johon on 
käytetty karkeaa puuhaketta, kierrätettyä tukiainetta ja puutarhajätteestä valmistettua ri-
suhaketta. Lantoja käytetään myös biojätteen kompostoinnin seosaineena pH:n nostami-
seen sekä ravinteiden ja mikrobikannan lisäämiseksi. Erityisesti hevosen kuivikelanta 
parantaa biojäteseoksen kompostoitavuutta nostaen seoksen pH:ta ja kuiva-
ainepitoisuutta.  

Lantojen ominaisuudet kompostoinnin kannalta vaihtelevat suuresti kuiva-
ainepitoisuuden mukaan. Kuivikelantojen kuiva-ainepitoisuus on noin 20 %, jolloin ne 
voidaan kompostoida suhteellisen pienellä tukiainelisäyksellä, jolloin tukiainetta tarvi-
taan noin 1 m³/kompostoitava lanta-m³ tai vähemmän riippuen kuivikkeen määrästä. 
Hevosenlanta on usein helposti kompostoitavissa sellaisenaan runsaasta kuivikkeen käy-
töstä johtuen, jolloin lannan kuiva-ainepitoisuus on yli 30 %. Lietelantojen kuiva-
ainepitoisuudet ovat 3-8 % riippuen lantojen sisältämistä sade- ja pesuvesistä. Jotta 
kompostiseoksen kuiva-aine koostumus saadaan nostettua riittävän korkeaksi > 40 %, 
tulisi lietteeseen lisätä tukiainetta tilavuusosina 5-6 -kertainen määrä tukiainetta. Suures-
ta tukiaineen tarpeesta johtuen lietelantoja ei käytännössä kompostoida kuivakompos-
tointina. Jonkin verran on käytössä lietelannan kuivaus ruuvipuristimilla. Puristimella 
saadaan erotetuksi noin puolet lietteen sisältämästä kuiva-aineesta, jolloin kuivatun liet-
teen kuiva-ainepitoisuus on noin 25–35 %. Kuivatun lietteen määrä on noin 20–30 % 
syötetyn lietteen määrästä. Puristimella kuivattu lanta voidaan kompostoida kuivikelan-
tojen tapaan ja rejekti levittää pellolle lietelantana.  

Ruuvikuivaamista yleisemmin käytetään lietteen ilmastamista, jotta siinä saadaan käyn-
tiin aerobinen hajoaminen ja lietteen levityksestä johtuvat hajuhaitat vähenemään. Lan-
nat tyypillisesti sisältävät runsaasti typpeä ja ammoniakista johtuen niiden pH on kom-
postoitumisen kannalta riittävän korkea. Lantojen kompostoinnissa käytetään turvetta 
tukiaineena sitomaan kosteutta ja ammoniakkia, jolloin samalla kompostin maanparan-
nus- ja lannoitevaikutuksen paranevat. Hyvin yleisesti käytetty tukiaine on olki, jota 
maatiloilla syntyy viljan viljelyn yhteydessä. Puusta valmistettua tukiainetta voidaan 
käyttää kompostin rakenteen parantamisessa, kuten biojätteen kompostoinnissa. Koska 
lantakompostit käytetään pääsääntöisesti peltolevitykseen, ei puuta maatiloilla käytän-
nössä käytetä kompostoinnin tukiaineena sen heikentäessä kompostin maanparan-
nusominaisuuksia. Myös hevostalleilla kuivikkeena käytettävä kutterinlastu rajoittaa 
kompostin käyttöä pelloilla, koska se voi lisätä lannoitustarvetta puun hajoamisen sito-
essa ravinteita. Sako- ja umpikaivolietteet ovat tukiainetarpeensa puolesta luonteeltaan 
lietelantojen kaltaisia. Ne kuitenkin sisältävät epäpuhtauksia ja voivat olla anaerobisia 
kaivojen pitkästä tyhjennysvälistä johtuen. Lopputuotteen laadun varmistamiseksi sako- 
ja umpikaivolietteiden esikäsittelyksi tarvitaan välppäys. 

Käytössä oleville kompostointilaitoksille biojäte ja kuivikelannat vastaanotetaan tavalli-
sesti kentälle tai vastaanottosiiloihin, joissa materiaali pyritään varastoimaan 
mahdollisimman lyhyen ajan. Lietelantoja ei yleisesti kompostoida lukuun ottamatta 
muutamia tiloille rakennettuja reaktorikompostointilaitoksia. Vastaanotosta biojäte tai 
biojäte ja liete siirretään kuljettimilla tai pyöräkuormaajalla tukiaineen sekoitukseen 
sekä edelleen kompostointireaktoriin. Muutamilla laitoksilla on käytössä 
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kompostointireaktoriin. Muutamilla laitoksilla on käytössä epäpuhtauksien seulonta en-
nen kompostireaktoriin syöttämistä. Käytettäessä suurikokoista puuhaketta se voidaan 
käytännössä kierrättää kokonaan.  

Kompostointi 
Varsinainen kompostointi jakautuu reaktorissa itse kompostointilaitoksessa tai aumassa 
tehtävään kompostoinnin aktiivivaiheeseen ja aumoissa tehtävään jälkikypsytykseen. 

Esikompostointivaiheessa kompostimassaa ilmastetaan, sekoitetaan ja siitä poistetaan 
kompostikaasuja. Massan kosteutta säädellään ilmastuksen avulla ja syöttämällä siihen 
vettä. Esikompostointivaiheessa tehdään kompostin hygienisointi. Käytössä olevat 
kompostointilaitokset eroavat toisistaan reaktorityypin mukaisesti. Tekniikoita on lukui-
sia, joista Suomessa käytettyjä tai rakenteilla olevia kompostointilaitostyyppejä ovat: 

− Aumakompostointi 
− Tunnelikompostointi 
− Rumpukompostointi 
− Tornikompostointi 
− Patjakompostointi 
− Konttikompostointi 
− Membraanikompostointi 

Auma- ja/tai patjakompostointi on määrällisesti tänä päivänä merkittävässä osassa. Hel-
singin Veden patjakompostointilaitoksella valmistetaan seosaineineen yli 100 000 t/a 
lietepohjaista kompostia. Laitostyypeistä selvästi yleisin on tunnelikompostointi, jota 
käytetään sekä pieni- että suurikokoisilla laitoksilla. Suurimman Suomessa olevan tun-
nelikompostointilaitoksen mitoituskapasiteetti on 49 000 t/a. Toiseksi yleisimpiä Suo-
messa ovat rumpukompostointilaitokset, jotka ovat suuruudeltaan 300–15 000 t/a. Kes-
kimäärin rumpukompostointilaitoksissa käsitellään 1 000 – 5 000 t/a lietteitä.  

Suomessa kompostoidaan edelleen yleisesti lantaa, puhdistamolietteitä ja teollisuuden 
lietteitä auma- tai patjakompostointina, mutta biojätteiden ja muiden eläinperäisten 
luokkaan 3 kuuluvien jätteiden käsittely on uusimpien lannoitevalmisteita koskevien 
säädösten mukaan tehtävä reaktorissa. Esikompostoinnin jälkeen kompostimassa voi-
daan seuloa suurikokoisten tukiainesosien erottamiseksi tai se siirretään sellaisenaan 
jälkikypsytykseen. 

Loppukäyttö tai -sijoitus 

Jälkikypsytys tehdään joko katetussa tilassa tai avoimella kentällä, joka on yleisemmin 
käytössä oleva tapa. Jälkikypsytysvaiheessa kompostia käännellään aluksi usein n. 1-4 
viikon välein ja kompostin kypsytyksen edetessä kääntöväliä harvennetaan.  

Jälkikypsytyksen jälkeen komposti seulotaan tukiainekappaleiden ja mahdollisten epä-
puhtauksien poistamiseksi. Seulottu komposti käsitellään käyttötarkoituksen mukaan. 
Tavallisesti lisätään hiekkaa mullan valmistamiseksi. Lannoitevalmisteena käytettävän 
lopputuotteen tulee täyttää lannoitevalmistelain ja sen alaisen MMM:n asetusten vaati-
mukset (mm. tyyppinimien mukaiset vaatimukset). Jos lopputuote ei täytä lannoiteval-
mistelain vaatimuksia, voidaan se loppusijoittaa vain hyväksytylle kaatopaikalle. 
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Mikäli lantakomposti käytetään omalla tilalla tai useamman tilan yhteiskäsittelyssä so-
pimustiloilla, voidaan kompostointi, varastointi ja levitys tehdä suhteellisen vapaasti 
noudattaen nitraattiasetusta ja Elintarviketurvallisuusviraston käsittelyohjeita lannoite-
valmistelain 539/2006 mukaan. Tällöin kompostoitua lantaa pidetään edelleen käsitte-
lemättömänä lantana. 

Ympäristövaikutukset 
Kompostoinnin merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat hajukaasut, jätevedet sekä 
liikenteestä ja aumojen käsittelystä johtuvat melu- ja pölyhaitat. 

Kompostoinnissa syntyvät poistokaasut koostuvat pääosin hiilidioksidista ja vedestä, 
mutta kaasut sisältävät myös haisevia yhdisteitä, joista merkittävimpiä ovat ammoniakki 
ja erilaiset rikkiyhdisteet. Tavallisin hajukaasujen käsittelymenetelmä on pesu happo- 
tai vesipesureilla, jonka jälkeen kaasut käsitellään biosuotimessa. Muita käytettyjä me-
netelmiä ovat esim. otsonointi ja katalyyttinen poltto.  

Reaktorikompostoinnissa syntyy jätevettä, joka käytetään osittain prosessissa kompos-
timassan kasteluun. Ylijäävä jätevesi ja aumakompostointikentillä syntyvä valumavesi 
johdetaan tavallisesti jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Jätevesien muodostumis-
määrä riippuu käytettävästä kompostointitekniikasta. Karkeaa haketta tukiaineena käyt-
tävässä laitoksessa syntyy jätevettä 0,1–0,2 m³/liete-t.  

Rajoitukset 
Sivutuoteasetus (EY 1774/2002) toi mukanaan uusia vaatimuksia luokan 2 ja 3 eläinpe-
räisten sivutuotteiden ja luokan 2 lannan kompostointiin kuten palakoko ja käsittely-
lämpötila ja –aika sekä lopputuotteen hygieniavaatimukset Vastaavia vaatimuksia tulee 
lannoitevalmistelaista puhdistamolietteelle ja muille orgaanisille jätteille. Laki sisältää 
laitoshyväksyntävaatimuksen kaikille kompostointilaitoksille ja myös mädätyslaitoksille 
sekä asettaa toiminnalliset tavoitteet. Sivutuoteasetuksen mukaan jätteenkäsittely tulee 
jakaa käsiteltävien jakeiden perusteella ns. likaiseen ja puhtaaseen osaan ja kuljetusajo-
neuvoille tulee olla pesupaikka. Muut vaatimukset lisäävät prosessiseurantaa, mittauksia 
ja kirjanpitoa. 

− Biojätteen osalta partikkelikoko vaatimus < 12 mm vaatii murskauksen. 
− Sivutuoteasetuksen mukaan luokan 3 kompostointilaitoksen käsittelyvaatimukset 

ovat: partikkelikoko 12 mm, lämpötila reaktorissa 70 oC keskeytyksettä vähintään 60 
minuuttia 

− Kompostointilaitoksen validointimahdollisuus sivutuoteasetuksen muutoksen mu-
kaan (EY 208/2006) tuo mukanaan 70 oC lämpötilan lisäksi muita hyväksynnän pe-
rusteita. Tällöin validointi vaatii myös Eviran hyväksynnän.  

− Laitos voidaan jakaa helposti likaiseen ja puhtaaseen osaan rumpu- ja yhdistetyissä 
rumpu-tunnelikompostointilaitoksissa, koska näissä käsiteltävä materiaali syötetään 
laitoksen alusta ja puretaan lopusta. Tunnelikompostointilaitoksissa materiaali syöte-
tään ja puretaan samasta kohdasta, jolloin täytön ja purkamisen aikana tilat ja väli-
neet täytyy puhdistaa mahdollisen kontaminaation ehkäisemiseksi. Kuljettimilla to-
teutetuissa tunnelikompostointilaitoksissa likaisen ja puhtaan puolen pitäminen eril-
lään on helpommin järjestettävissä.   
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− Kansalliset käsittelyvaatimukset voidaan hyväksyä erikseen tietyille laitoksille, jotka 
käsittelevät luokan 3 ruokajätettä, eläinperäisiä sivutuotteita, luokan 2 lantaa, puhdis-
tamolietettä ja muita elintarviketeollisuuden kasviperäisiä lietteitä ja jätteitä. Kansal-
listen vaatimusten mukaan käsiteltyä lannoitevalmistetta ei saa myydä tai viedä 
Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansalliset vaatimukset saavutetaan kompostointilai-
toksilla tavallisesti nykyisin käytössä olevin menetelmin. 

Alueellinen soveltuvuus 
Teknisesti kompostointi on toteutettavissa sekä pieninä muutamia satoja tonneja vuo-
dessa käsittelevinä laitoksina että suurina useita kymmeniätuhansia tonneja vuodessa 
käsittelevinä laitoksina. Siten kompostointi käsittelymenetelmänä soveltuu hyvin eri-
tyyppisille alueille. Laitosten alueellisen sijoittamisen kannattavuus perustuu yleensä 
kustannustehokkuuteen ja käsiteltävien lietteiden ominaisuuksiin. Jos käsiteltävät liet-
teet ovat ominaisuuksiltaan sellaisia että ne eivät sovellu esim. mädätykseen tai biokaa-
sua ei voida käyttää kustannustehokkaasti, on kompostointi usein soveltuvin käsittely-
menetelmä. Maatiloilla lannan aumakompostoinnissa tulee huomioida aumojen sijoitus 
siten, että valumavesiä ei pääse vesistöihin ja pohjavesiin. Pohjavesialueilla lannan au-
makompostointi on kielletty. Poikkeustilanteiden varalta ja jos jälkikypsytys tehdään 
ulkona, tulee kompostointilaitos sijoittaa riittävän suurelle etäisyydelle asutuksesta sekä 
muusta erityisesti hajusta häiriintyvästä toiminnasta. Pienikokoisten laitosten etuna on 
se, että niiden prosessi ja ympäristövaikutukset ovat helpommin hallittavissa erilaisissa 
poikkeustilanteissa kompostimassan ja hajukaasujen määrän ollessa vähäisempi, jolloin 
vaatimukset sijoituspaikalle eivät ole yhtä suuret kuin suuremmilla laitoksilla.  

Kustannustehokkuus 
Kuvassa 3.2 on esitetty arvio kompostoinnin yksikkökustannuksesta käsiteltävää liete-
määrää kohti. Arvio perustuu Suomessa toteutuneiden ja suunniteltujen tunnelikompos-
tointilaitoksen kustannustietoihin. Kustannusarviossa on huomioitu kompostointilaitos-
ten ja jälkikypsytyskenttien investointikustannukset ja käyttökustannukset. Investointi-
kustannuksia arvioitaessa alle 50 000 t/a käsittelevillä laitoksilla materiaalinsiirtomene-
telmänä on käytetty pyöräkuormaajaa ja suuremmilla laitoksilla kuljettimia. Lopputuot-
teen valmistuksessa on huomioitu seulonta ja hiekan sekoitus kompostiin.  

Noin 5 000 t/a käsittelevillä laitoksilla yksikkökustannus on tasolla 70 - 80 €/t. 75 000 
t/a käsittelevillä laitoksilla yksikkökustannus on 65 - 75 €/t. Kustannusarvion hintahaa-
rukassa jätevesilietteiden käsittelykustannus painottuu alemmalle tasolle ja biojätteen 
käsittely ylemmälle tasolle. Pienemmillä laitoksilla yksikkökustannus on suurempia lai-
toksia korkeampi investointikustannusten suhteellisen osuuden ollessa suurempi. Myös 
käyttökustannukset ovat suhteellisesti suuremmat pienemmillä laitoksilla henkilö- ja 
pyöräkonetyön osuuden korostuessa. Biojätteen ja sakokaivolietteen kompostoinnissa 
esikäsittelyn osuus käyttökustannuksista on hieman suurempi kuin jätevesilietteiden ja 
lantojen käsittelyssä. Biojätteen kompostoinnissa käytetään tavallisesti pidempää vähin-
tään 5 viikon viipymää laitoksessa ja lietteille noin 3 viikon viipymää, mikä seikka puo-
lestaan nostaa biojätteen käsittelyn yksikköhintaa suhteessa lietteen käsittelyyn.  
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Esikäsittely - Reaktorikompostointi  - Jälkikypsytys
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Kuva 3.2. Kompostoinnin yksikkökustannus   

Kuivikelannan käsittelyn hinta-arvio laitosmaisessa käsittelyssä on noin 3 €/t alhaisempi 
kuin jätevesilietteen käsittelykustannus johtuen pienemmästä tukiaineen tarpeesta. Jos 
lietelantoja käsitellään laitosmaisena kompostointina, nostaa noin 4-kertainen tukiaineen 
tarve käsittelykustannusta 10 -15 €/t riippuen tukiaineen kierrätettävyydestä. Kun yk-
sikkökustannusten ero pienemmän ja suuremman kokoluokan laitoksissa on noin 6 €/t, 
voidaan tämänhetkisellä kustannustasolla kuljettaa lietteitä kuorma-auto- tai täysperä-
vaunukuljetuksena vielä noin 80 km etäisyydeltä kannattavasti suurempaan laitokseen 
käsiteltäväksi. Maatalouden lietelantojen käsittelyssä mahdollisen kuljetusetäisyyden 
määrää tavallisesti maataloustraktorin käyttäminen kuljetusvälineenä, jolloin realistinen 
kuljetusetäisyys on enintään 20 km. Lantojen aumakompostoinnissa kustannukset ovat 
30–40 €/t, kun kompostointi tehdään tarkoitusta varten rakennetulla päällystetyllä kom-
postointikentällä. Maatiloilla kompostoitaessa kuivikelantoja maanvaraisesti tonnikoh-
taiset kustannukset ovat muutamia euroja.     

Energiatehokkuus 
Kompostointilaitokset eivät tuota käytännössä laitoksen ulkopuolella hyödynnettävää 
energiaa, vaan tarvitsevat ulkopuolista sähköenergiaa.  Kompostointiprosessissa syntyvä 
lämpö hyödynnetään laitoksilla rakennusten ja prosessiin syötettävän ilman lämmittämi-
seen. Laitoksiin rakennetaan ulkopuolista energiaa käyttävät varalämmitysjärjestelmät, 
joita käytetään myös valvomo- ja huoltotilojen lämmitykseen. Varsinainen kompostoin-
tiprosessi on lämpöomavarainen. Ulkopuolista energiaa kompostointilaitoksissa kuluu 
varsinaisesti työkoneiden polttoaineena ja ilmastuksessa sekä materiaalin käsittelylait-
teissa sähköenergiana. Kompostointilaitoksen sähköenergian kulutus on 40–60 kWh/t 
riippuen laitoksen automatisoinnista. 
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Tulevaisuus 
Tulevaisuudessa biojätteiden, puhdistamolietteiden ja esim. eläinperäisten sivutuottei-
den ja muiden elintarviketeollisuuden eläin- ja kasviperäisten jätteiden energiahyöty-
käyttö tulee lisääntymään. Tämän perusteella kompostoinnin merkitys varsinaisena liet-
teiden käsittelymenetelmänä näyttäisi vähenevän. Esimerkiksi mädätettyjen jätteiden ja 
lietteiden jälkikäsittelymenetelmänä kompostointi kuitenkin tulee olemaan myös tule-
vaisuudessa merkittävä vaihtoehto. Muun käsittelyn jälkikäsittelymenetelmänä usein 
aumakompostointi on riittävä, jolloin varsinaisia laitosinvestointeja ei tarvitse tehdä. 
Jälkikäsittelyssä laitoskompostoinnin tarpeellisuus on kuitenkin arvioitava sijoituspai-
kan ja käsiteltävän materiaalin laadun ja lopputuotteen käyttötarkoituksen perusteella. 
Esimerkiksi, jos käsittelypaikka sijaitsee lähellä asutusta ja käsiteltävät massamäärät 
ovat suuria, voi mädätetyn lietteen laitoskompostointi olla tarpeen kuten Keski-
Euroopassa usein tehdään. Myös pienempien yksittäisten, muutamia kymmeniä tai sato-
ja tonneja vuodessa käsittävien biojäte- ja puhdistamoliete-erien käsittelyssä voi kom-
postointi olla taloudellisin käsittelymenetelmä, kun muiden menetelmien investointikus-
tannukset nousevat suhteettoman suuriksi pienissä yksiköissä.  

Maatalouden kuivikelantojen käsittelyssä kompostointi tulee olemaan keskeinen mene-
telmä myös tulevaisuudessa. Kuivitettujen lantojen ja erityisesti kuivikepohjaisten pi-
hattojen lannan käsittelyssä aumakompostointi on tavallisesti riittävä käsittelymenetel-
mä, kun huolehditaan valuma- ja suotovesien johtamisesta ja käsittelystä. Suljettu lai-
tosmainen käsittely voi olla tarpeen myös kuivikelantojen käsittelyssä, jos ympäristö si-
tä edellyttää esim. hajuhaittojen ja vesienhallinnan osalta. Tilakokojen kasvaessa on siir-
rytty yhä enenevässä määrin tuotantoeläinrakennuksissa lietelantajärjestelmien käyttä-
miseen, jolloin kompostoinnin osuus lietelantojen käsittelymenetelmänä tulee todennä-
köisesti vähenemään. Kuiva-ainekoostumukseltaan alle 10 % lietteiden kompostoinnissa 
tarvittavan tukiaineen määrä on niin suuri, että se tekee käsittelystä taloudellisesti kan-
nattamatonta. Jotta kompostointi olisi kannattavaa, tulisi liete ensin kuivata, joka puo-
lestaan edellyttäisi kuivauksessa syntyvän nesteen käsittelyn ratkaisemista edullisella 
tavalla.      
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3.8 Mädätys  
Mädätys on biojätteen pääkäsittelymenetelmä ketjussa, joka koostuu esikäsittelystä, 
mädätyksestä, mädätetyn lietteen käsittelystä sekä loppukäytöstä ja -sijoituksesta. Ket-
jun lohkokaavio on esitetty kuvassa 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.3.  Mädätyksen lohkokaavio 

Mädätystä on kahta päätyyppiä, märkämädätys ja kuivamädätys. Märkämädätyksessä 
reaktoriin syötettävän lietteen kiintoainepitoisuus on maksimissaan 15 % TS. Reaktoris-
sa liete pidetään suspendoituna mekaanisen sekoituksen avulla. Kuivamädätyksessä re-
aktoriin syötettävän lietteen kiintoainepitoisuus on n. 20 – 40 % TS. Reaktorissa olevaa 
lietettä ei sekoiteta, vaan liete puristetaan tai viedään hitaasti reaktorin läpi. Usein reak-
toriin syötettävään lietteeseen sekoitetaan mädätettyä lietettä sopivan bakteerikannan 
varmistamiseksi. Märkämädätys on yleisin mädättämötyyppi. Kuivamädätystä käytetään 
pääasiassa biojätteen mädätyksessä.  

Märkä- ja kuivamädätyksen erot tulevat esiin etenkin mädätettäessä biojätettä, koska 
biojätteen esikäsittelyvaatimukset eroavat toisistaan paljon reaktorityypistä riippuen.  

Esikäsittely ja mädätys 
Tarvittava esikäsittely riippuu käsiteltävästä seoksesta. Mädätettäessä puhdistamolietet-
tä liete sakeutetaan joko gravitaatiotiivistimessä tai mekaanisella tiivistimellä. Perintei-
sesti puhdistamolietteen sakeutuksessa on käytetty gravitaatiotiivistimiä. Tällä hetkellä 
olemassa olevia mädättämöitä tehostetaan investoimalla mekaanisiin tiivistimiin, jolloin 
puhdistamolietteen syöttösakeus saadaan nostettua tasolle 6 – 10 % TS, käsiteltävä lie-
temäärä pienennettyä ja mädättämön viipymää pidennettyä. Lantaa ei tavallisesti sa-
keuteta ennen mädätystä. Muiden elintarviketeollisuudesta peräisin olevien lietteiden 
sakeutus riippuu lietteiden kiintoainepitoisuudesta ja siitä, kuinka suuren osan sisään 
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syötettävästä lietteestä ne muodostavat eli miten niiden sakeus vaikuttaa koko syötettä-
vän lietteen sakeuteen. 

Biojätteen esikäsittely riippuu siitä, mädätetäänkö jäte märkä- vai kuivamädättämössä ja 
siitä, miten mädäte jatkokäsitellään. Märkämädätystä käytettäessä jäte tulee esikäsitellä 
tehokkaasti laiterikkojen välttämiseksi ja mädättämön toiminnan takaamiseksi. Yleensä 
jäteseos siirretään pumpuilla ja tästä syystä jäte ei saa sisältää pumppuja tukkivia ja rik-
kovia epäpuhtauksia kuten muovia ja metallia. Lisäksi jätteestä tulee erotella kaikki mä-
dättämön pohjalle painuvat ja pinnalle kerääntyvät epäpuhtaudet pois. Mädättämön poh-
jalle painuvat epäpuhtaudet pienentävät mädättämön tehollista tilavuutta. Pinnalle ke-
rääntyvät muovit yms. voivat estää syntyvän biokaasun siirtymistä mädätettävästä mas-
sasta kaasun keräykseen. Yleensä märkämädätettävä biojäte murskataan ja seulotaan 
ennen mädätystä. Lisäksi siitä poistetaan magneettiset metallit, alumiini sekä muovi.  

Kuivamädätys (kiinteämädätys) ei tarvitse yhtä intensiivistä biojätteen esikäsittelyä kuin 
märkämädätys. Kuivamädätyksen esikäsittelyksi riittää esimerkiksi biojätteen murskaus 
ja liian suurien partikkelien (suuremmat kuin 40 mm) seulonta pois. 

Lannan, elintarviketeollisuuden eläin- ja kasviperäisten lietteiden ja biojätteen muu esi-
käsittely riippuu siitä, käsitelläänkö ne sivutuoteasetuksen mukaisessa laitoksessa vai 
kansallisen hyväksynnän mukaisessa laitoksessa. Jos luokan 2 lanta ja luokan 3 jäte kä-
sitellään lannoitevalmisteeksi sivutuoteasetuksen mukaisessa laitoksessa, joudutaan liete 
murskaamaan palakokoon 12 mm ja hygienisoimaan 60 minuutin ajan 70°C lämpötilas-
sa. Hygienisointiyksikkö voi sijaita ennen tai jälkeen mädätysreaktorin. Mädätyksen 
edessä oleva hygienisointiyksikkö poistaa myös prosessin kannalta haitallisia bakteerei-
ta. Erillistä hygienisointiyksikköä ei tarvita, jos lietteen jatkokäsittely täyttää lämpötila-
vaatimukset. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mädätetty liete käsitellään termisesti. 

Kaasuntuotantoa parantamaan on viime aikoina mm. lantaa käsittelevissä laitoksissa lai-
tettu mädättämön perään erillinen jälkimädätys. Tämän tilavuus on toteutetuissa ratkai-
suissa ollut samaa koko luokkaa mädättämötilavuuden kanssa. 

Jos kyseessä on lanta ja/tai luokan 3 ruokajäte ja lietteet käsitellään lannoitevalmisteiksi 
kansallisen hyväksynnän mukaisessa laitoksessa, ei erillistä hygienisointiyksikköä tarvi-
ta seuraavassa tilanteessa: 

− jos mädätyslämpötila on vähintään 55°C,  
− mädätyksen keskimääräinen viipymä vähintään 21 päivää,  
− mädättämöön syötettävien panosten väli vähintään 24 tuntia ja  
− lietteen palakoko maksimissaan 40 mm.  

Jos laitos käsittelee puhdistamolietettä yhdessä biojätteiden kanssa, lopputuotteen käyt-
törajoitukset maataloudessa määräytyvät lannoitevalmisteen tyyppinimen mukaisesti 
käyttöpaikalla.  

Lisäksi esikäsittelyssä tulee huomioida mädätteen jatkokäsittelyn asettamat vaatimukset 
esikäsittelyn tarkkuudelle ja mädätteen laadulle. Jos biojäte halutaan mädätyksen jäl-
keen kuivata termisesti, tulee biojätteen laadussa huomioida termisen kuivurin asettamat 
vaatimukset. Jos kuivurin toimintaperiaate vaatii kuivattavan massan puristamista mat-
riisin läpi, ei mädäte saa sisältää matriisia tukkivia partikkeleja. Lisäksi ongelmaksi voi 
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muodostua biojätteessä olevien epäpuhtauksien, esimerkiksi muovien sulaminen termi-
sen kuivurin pintaan. Tämä voi muodostua ongelmaksi erityisesti epäsuorissa kuivuri-
tyypeissä kuten ruuvi- ja melakuivurissa.  

Lopputuote 
Mädätetyn puhdistamolietteen ja/tai eläinperäisen sivutuotteiden ja muiden elintarvike-
teollisuuden eläin ja kasviperäisten jätteiden jatkokäsittely riippuu käytetyistä raaka-
aineista, lietteen laadusta ja raaka-aineiden niille asettamista käyttökohteiden rajoituk-
sista. 

Jos lopputuotteena syntynyt maanparannusaine on luokan 3 ainesta tai ruokajätettä kä-
sittelevästä sivutuoteasetuksen mukaan hyväksytystä laitoksesta, katsotaan sen olevan 
asetuksen mukaan ns. käsiteltyä ainesta, jonka käytölle nurmelle ja muille rehukasveille 
on asetuksessa (EY 181/2006) asetettu 21 vrk varoaika. 

Pelkkää lantaa sisältävät mädätteet tulee jälkikypsyttää esim. kompostoimalla ennen 
lannoitevalmistekäyttöä. Käsitellylle lannalle ei ole käytön rajoitteita. 

Ympäristövaikutukset 
Mädätystekniikka edistää ravinteiden kierrättämistä, jos mädätettyä lietettä käytetään 
lannoitevalmisteena. Tällöin se vähentää teollisesti valmistettujen lannoitteiden käyttöä 
ja täten vähentää niiden valmistuksesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. 

Terminen mädätys tuhoaa patogeenejä, hajottaa torjunta-aineita, vähentää jatkokäsitte-
lyn hajuhaittoja ja hygieniariskejä. Samoin se vähentää lannan aiheuttamia metaanipääs-
töjä. Maatalouden lietelantojen käsittelyssä syntyy hajuhaittoja mm. kun laitokselle tuo-
tua lietettä puretaan laitoksella. 

Mädätyksessä syntyy jätevesiä lietteen esikäsittelyn ja kuivauksen yhteydessä. Tavalli-
sesti puhdistamolietettä käsittelevät mädättämöt sijaitsevat jätevedenpuhdistamolla ja 
syntyvä jätevesi (rejektivesi) voidaan johtaa suoraan vesiprosessiin. Usein myös muiden 
eläin- ja kasviperäisiä sekä puhdistamolietteitä yhdessä käsittelevien mädätyslaitosten 
jätevedet (rejektivedet) johdetaan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Ongelmaksi 
jätevesi voi muodostua keskitetyillä mädätyslaitoksilla, joiden läheisyydessä ei sijaitse 
suurempaa jätevedenpuhdistamoa. Syntyvä jätevesi on konsentroitunutta ja erityisesti 
orgaanisen aineen ja typen pitoisuudet ovat suuret. Tämä voi aiheuttaa ongelmia etenkin 
pienillä ja keskisuurilla jätevedenpuhdistamoilla. Tarvittaessa on varauduttava esikäsit-
telemään jätevesi mädätyslaitoksen yhteydessä, jolloin jäteveden orgaanisen aineen ja 
ravinteiden pitoisuutta leikataan ennen jäteveden johtamista viemäriverkkoon. Mädä-
tyksen jätevesien käsittelyyn ei ole vielä vakiintuneita ratkaisuja ja yleisesti voidaan to-
deta, että olemassa olevat vaihtoehtoiset ratkaisut ovat kalliita. Jäteveden käsittely on 
erityisen tärkeä laitoksilla, missä niitä ei voida johtaa viemäriverkkoon.   

Eläin- ja kasviperäisiä raaka-aineita mädätettäessä syntyvää rejektivettä voidaan käyttää 
maataloudessa lannoitevalmisteena, jolloin typpipitoinen jätevesi voidaan ajaa peltoon 
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Rajoitukset 
Mädätys sopii useimpien lietteiden käsittelyyn. Menetelmän rajoittavana tekijänä on 
märkämädätyksessä lietteen kiintoainepitoisuus, joka saa olla maksimissaan 15 % TS 
(kuiva-ainetta). Mädätys on lisäksi herkkä tietyille toksisille aineille. Raja-arvot toksisil-
le aineille löytyvät kirjallisuudesta. Erityisesti voidaan mainita typpi, joka voi haitata 
mädätystä etenkin biojätteen ja lannan mädätyksessä. Hiili-typpi-tasapainoa voidaan 
säädellä lisäsyötteillä ja tämän takia on usein tarkoituksenmukaista tehdä etukäteen pi-
lot-kokeita mädätysprosessin toiminnan varmistamiseksi. Tanskassa on myös huomioitu 
rikinpoistomahdollisuus lannan mädätyksen yhteydessä. Kaalikasvit sitovat maaperästä 
rikkiä ja kaaliperäisen rehun syöttäminen eläimille lisää lannan rikkipitoisuutta. 

Alueellinen soveltuvuus 
Mädätystä arvioitaessa tulee ensin määritellä, millaisia kasvi-, eläinperäisiä tai puhdis-
tamolietteitä mädätyksessä aiotaan käsitellä joko yhdessä tai erikseen. 

Suurimmilla suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla on olemassa omat mädättämöt, jois-
sa syntyvä puhdistamoliete käsitellään. Suurin osa puhdistamoiden mädättämöinves-
toinneista on jo tehty. Voidaan kuitenkin olettaa, että myös uusille keskuspuhdistamoille 
rakennetaan myös mädättämöitä. Välttämättä kaikille tuleville suurille puhdistamoille ei 
mädättämöä rakenneta, koska lopullinen päätös riippuu valittavasta puhdistamolietteen 
jatkokäsittelytavasta. 

Osa nykyisistä puhdistamoiden mädättämöistä voidaan ottaa tulevaisuudessa tehostet-
tuun käyttöön. Tämä voidaan tehdä esim. syöttösakeutta nostamalla ja mädätyslämpöti-
lan muutoksella mesofiilisestä termofiiliseen. Tällöin mädättämöissä voidaan käsitellä 
nykyistä suurempi määrä puhdistamolietettä. Tarve mädättämöiden tehostamiselle voi 
syntyä esimerkiksi jätevesikuormituksen kasvusta. Toinen mahdollisuus on käsitellä 
puhdistamoiden mädättämöissä muita lietteitä, esimerkiksi elintarviketeollisuuden kas-
vi- ja eläinperäisiä lietteitä tai esikäsiteltyjä ruokajätteitä tai muita luokan 3 eläinperäisiä 
sivutuotteita ja kasviperäisiä jätteitä. 

Jos jätevedenpuhdistamojen mädättämöissä aletaan käsitellä puhdistamolietteen lisäksi 
muita liete- ja jätejakeita, tulee käsittelyn kannattavuuden arvioinnissa ottaa huomioon 
lietteen loppukäyttö tai -sijoitus. Puhdistamoliete sisältää yleensä muita lietejakeita 
enemmän raskasmetalleja ja voi osaltaan vaarantaa ns. puhtaampien lietejakeiden jatko-
käytön esimerkiksi lannoitevalmisteena. Lisäksi tulee huomioida eläinperäisiä sivutuot-
teita käsiteltäessä sivutuoteasetuksen vaatimukset.  

Toinen ryhmä on lanta ja elintarviketeollisuuden lietteet, missä on myös runsaasti vielä 
hyödyntämätöntä biokaasun tuotantopotentiaalia. Keskitetty lannan mädätys tulee ai-
heelliseksi etenkin sellaisilla alueilla, joissa eläinyksiköiden koko on suuri ja jossa kaik-
kea syntyvää lantaa ei pystytä levittämään omille pelloille. Lannan mädätys pienentää 
levitettävän lannan määrää noin 30 %, vähentää hajuhaittoja, muuntaa ravinteita kas-
veille paremmin sopivaan muotoon ja vähentää riskiä tautien leviämisestä peltoalueelta 
toiselle. Lisäksi mädätys tuottaa energiarikasta biokaasua. Lannan biokaasun tuottopo-
tentiaali ei ole kovin suuri, mutta jos lantamädättämössä voidaan käsitellä yhdessä lan-
nan kanssa energiarikkaita elintarviketeollisuusjätteitä, parantaa tämä biokaasun tuottoa 



  PÖYRY ENVIRONMENT OY 
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, 67070425 
eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö  5.2.2008 

 Sivu 26 (55) 
   

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 
 

ja laitoksen kannattavuutta. Eläinperäisten elintarviketeollisuusjätteiden käsittelyssä tu-
lee huomioida eläinten sivutuoteasetuksen vaatimukset. 

Sikalalannan osalta on huomioitava sen suuri typpipitoisuus. Tällä on vaikutusta mm. 
valittavaan mädätyslämpötilaan. Sikalalannan joukkoon voidaan lisätä esim. turvetta 
(0.3 - 0.5 kg VS/m3) sitomaan vapautuvaa ammoniumtyppeä.  

Kustannustehokkuus 
Mädättämön investointi- ja käyttökustannuksia eri lietteille on tarkasteltu laskenta-
esimerkin avulla, jossa lähtöoletukset ovat seuraavia:  

− tarkastelussa käytetyt lietemäärät märkälietteenä 5 000, 25 000, 50 000 ja 75000 t/a 
− kiintoainepitoisuus 20 % TS 
− puhdistamolietteen osuus 70 % käsiteltävästä lietemäärästä 
− erilliskerätyn ja elintarviketeollisuuden biojätteen osuus 20 % 
− elintarviketeollisuuden lietteiden ja lannan osuus 10 % 
− orgaanisen aineen (VS / TS) osuus 65 % (lietteet), 75 % (biojäte) ja 85 % (lanta)  
− esikäsittelynä sakeutus, mekaaninen tiivistys tai linkokuivaus  
− murskaus ja homogenisointi, metallin ja muovin poisto 
− hygienisointi tarpeen mukaan  
− vaihtoehtoisesti mesofiilinen tai termofiilinen mädätyslämpötila  
− jälkikäsittelynä aumakompostointi 
− koko lietemäärä sekoitetaan ja mädätetään yhdessä 
− biokaasun hyödyntäminen kaasumoottorilla tai mikroturbiinilla 
− jälkikäsittelyvaihtoehdot joko kompostointi ja jälkikypsytys aumassa tai suora termi-

nen kuivaus, hajukaasujen käsittely 
− jäteveden käsittelyn käyttökustannukset sähkönkulutuksen osalta 
− investointikustannukset ositettu 10 vuodelle, laskennassa käytetty korko 5 % 

Eri laitoskokojen investointi- ja käyttökustannuksia on verrattu laskennalliseen portti-
maksuun 70 €. Biokaasun hyödyntämisestä saatava lämpöenergia tarvitaan lähes kaikki 
tulevan lietteen lämmitykseen ja reaktorin lämpöhäviön kattamiseen sekä hygienisoin-
tiin. Tuotetusta sähkömäärästä on vähennetty prosessilaitteiden ja jätevedenkäsittelyn 
tarvitsema sähköenergia. 

Jos mädätteen jälkikäsittelynä on kompostointi, on kustannuskäyrä kuvan 3.4 mukainen: 
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Kuva 3.4. Mädätyksen kustannuskäyrä, kun mädätteen jälkikäsittelynä 
aumakompostointi 

Jos mädätteen jälkikäsittelynä on terminen kuivaus, ovat kustannuskäyrä kuvan 3.5 mu-
kainen, kun termisen kuivauksen energialähteenä käytetään mädätyksen biokaasua. Mä-
dättämön biokaasu riittää termisen kuivauksen energialähteeksi, mutta sitä ei riitä enää 
hyödynnettäväksi sähkön tai lämmön tuotantoon. Mädättämön biokaasu kannattaa käyt-
tää ensisijaisesti termisen kuivauksen energialähteenä verrattuna esim. ulkopuoliseen 
höyryenergiaan.   
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Kuva 3.5.  Mädätyksen kustannuskäyrä, kun mädätteen jälkikäsittelynä terminen 
kuivaus ja termisen kuivauksen energianlähteenä käytetään mädätyksen tuottamaa 
biokaasua 

Lantaa käsittelevän biokaasulaitoksen kustannuskäyrä on esitetty kuvassa 3.6. 
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Kuva 3.6. Lantaa mädättävän laitoksen kustannuskäyrä, kun osa lannasta on 
korvattu elintarviketeollisuuden lietteillä (0, 20 ja 40 %). 

Yllä olevista käyristä voidaan todeta, että mädätyksen kokonaiskustannus riippuu huo-
mattavasti siitä, kuinka korkean teknologian ratkaisu valitaan mädätteen jatkokäsitte-
lyyn. Lietteen terminen kuivaus on sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan auma-
kompostointia selvästi kalliimpaa.  

Uutta mädättämöinvestointia tehtäessä on hankala saada kannattavaksi laitosta, joka 
koostuu kahdesta perättäisestä korkean teknologian prosessista; mädättämöstä ja termi-
sestä kuivurista. Termisen kuivurin hyödyntäminen on harkinnan arvoista etenkin tapa-
uksissa, joissa puhdistamon mädättämöinvestointi on tehty jo aiemmin ja tämän hetki-
nen investointi tehdään puhdistamolietteen ja/tai lannan jatkokäsittelyyn. Tällöin termi-
sesti kuivattua puhdistamolietettä ja/tai lantaa voitaisiin hyödyntää esim. lannoitekäy-
tössä tai poltossa, jos tuotteelle löytyy markkinoita. Tämä esimerkki pätee erityisesti 
niillä jätevedenpuhdistamoilla, joissa on jo mädättämö. 

Mädätyksen ja aumakompostoinnin yhdistelmä on selvästi edullisempi ratkaisu. Tämän 
vaihtoehdon mielekkyyteen vaikuttaa erityisesti se, kuinka hyvänlaatuinen lopputuote 
esim. lannoitevalmisteena käytettäväksi aumakompostoinnilla saadaan aikaan ja mitkä 
ovat tuotteen markkinointiedellytykset. Yleisesti voidaan todeta, että mitä puhtaammat 
raaka-aineet mädätykseen voidaan johtaa, sitä parempilaatuista on myös komposti. Täs-
tä syystä ratkaisua voidaan suositella hyvin laitoksille, joissa mädätetään lantaa ja mah-
dollisesti elintarviketeollisuuden lietteitä. Maataloudella ei useinkaan ole maksukykyä 
investoida lannan mädätykseen, mutta jos mädätyslaitokseen saadaan mukaan esim. 
elintarviketeollisuuden lietteitä, muuttuu hanke kannattavammaksi. Suurin osa laitoksen 
kuluista joudutaan kuitenkin kattamaan porttimaksulla. Yhteismädättämöillä olisi poten-
tiaalia alueilla, joilla muodostuu paljon lietelantaa maataloudesta, elintarviketeollisuu-
desta eläin- tai kasviperäisiä lietteitä tai puhdistamolietettä jätevedenpuhdistamoilta.   

Kustannuskäyristä nähdään, että lantaa käsittelevän mädättämön kustannukset ovat al-
haisemmat kuin pelkkää lietettä käsittelevän laitoksen. Kustannusten erot johtuvat siitä, 
että lantaa ei tarvitse esikäsitellä. Kustannukset on laskettu termofiiliselle mädätyslai-
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tokselle, joka täyttää hygienisointivaatimukset. Termofiilinen mädätys ei kuitenkaan so-
vellu pelkän sianlannan mädätykseen. Lanta voidaan myös mädättää mesofiilisesti, mut-
ta mädäte on käsittelyn jälkeen edelleen käsittelemätöntä lantaa. 

Mädättämöinvestoinnin kannattavuuteen vaikuttaa myös biokaasusta saatava hinta. Jos 
biokaasusta saatavaa energiaa aletaan tukea, vaikuttaa se ratkaisevasti mädättämöiden 
kannattavuusrajoihin.  

Hallitusohjelma vaikuttaa vuosina 2007–2011 biokaasun hyötykäyttöedellytyksiin. Oh-
jelman kohdassa 8 ”Ilmasto ja energiapolitiikka” todetaan mm. seuraavaa: ”Hallitus 
toteuttaa syöttötariffin erilaisten biokaasulaitosten (peltobiomassa, teurasjätteet, erilai-
set karjanlannat, yhdyskuntajätteet) osalta. Järjestelmä sisältää markkinahinnan ja bio-
energian hinnan erotuksen kompensaation.” Tämä järjestelmä koskee pieniä alle 20 
MW:n laitoksia. Edellä mainittu syöttötariffi parantaa yksittäisten hankkeiden kannatta-
vuutta ja luo hyvät edellytykset alan laitevalmistuksen kehittymiselle ja aikaisempaa 
suuremmille markkinoille. Käytettäessä sekalaisia raaka-aineita, syöttötariffi ja käytetty 
raaka-ainepohja rajoittavat esim. lopputuotteen käyttöä lannoitevalmisteena maatalou-
dessa.  

Käytännössä kaikki tarkastelun laitokset ovat 20 MW pienempiä laitoksia. 20 MW:n lai-
toksen syöttömäärä on vuositasolla luokkaa 70 000 t TS/a ja kaasumäärä tasolla 2 900 
m3n/h (25 milj.m3n/a). 

Energiatehokkuus 
Mädätyksestä saadaan energiarikasta biokaasua. Biokaasu koostuu pääasiallisesti me-
taanista (60 – 70 %), hiilidioksidista (30 – 40 %) ja vähäisestä määrästä muita kaasuja. 
Biokaasua voidaan hyödyntää joko lämmityksessä, lämmön ja sähkön yhteistuotannossa 
tai liikennepolttoaineena. 

Paras tuotto biokaasulle saadaan liikennekäytössä, arviolta 50 €/MWh. Tällöin on huo-
mioitava, että biokaasun paineistaminen vaatii myös energiaa. Toiseksi kannattavinta on 
sähkön ja lämmön yhteistuotanto, joka tuottaa n. 10 – 15 €/MWh. Vähiten kannattavaa 
on biokaasun muuntaminen lämmöksi n. 10 €/MWh. Esitetyt arviohinnat kuvaavat ti-
lannetta, jossa kaasusta saatava hyödyke myydään laitoksen ulkopuolelle. Jos biokaasul-
la voidaan korvata laitoksen omaa lämmitys- tai sähköenergian kulutusta, on biokaasun 
ns. korvaushinta edellä esitettyjä lukuja suurempi. Arviohinnat vastaavasti laskevat, jos 
kaasusta tuotettua lämpöä joudutaan siirtämään kauemmas laitokselta. Maatiloilla ja 
muissa pienissä yksiköissä toistaiseksi paras tapa hyödyntää biokaasu on lämmityskatti-
lassa polttaminen.   

Biokaasun liikennekäyttöä ei ole vielä Suomessa, koska maasta puuttuu valmis kaasu-
tankkausasemien verkosto ja näin kaasuautojen määrä on pieni. Pääkaupunkiseudulla on 
tällä hetkellä kaksi maakaasutankkausasemaa ja tarkoitus on rakentaa kymmenen uutta 
asemaa. Koko Etelä-Suomessa maakaasuverkosto on jo kattava ja tankkausasemien voi-
daan olettaa yleistyvän lähivuosien aikana. Vertailukohdaksi voidaan ottaa Ruotsi, jossa 
on 50 biokaasuautojen tankkausasemaa ja yli 5 300 biokaasuautoa. Puhdistetun biokaa-
sun liikennekäyttö olisi mahdollista etenkin niillä alueilla, joilla on myös maakaasun 
tankkausasemia. Biokaasun jalostaminen liikennekäyttöön on teknisesti jo mahdollista. 
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Tekniikka on nykyisin vielä melko kallista, mutta hinta riippuu hyvin vahvasti käsiteltä-
vän biokaasun määrästä. Pienillä laitoksilla (biokaasua 100 m³n/h) kaasun puhdistuskus-
tannus on n. 25 €/MWh. Laitoskoon kasvaessa (biokaasua 1000 m³n/h) puhdistuskus-
tannukset laskevat n. 10 – 15 €/MWh. Nykyisistä jätevedenpuhdistamojen lietemädät-
tämöistä Helsingin, Espoon, Hyvinkään, Hämeenlinnan, Riihimäen, Tampereen ja Lah-
den mädättämöt voisivat myös harkita biokaasun hyödyntämistä tulevaisuudessa liiken-
nekäytössä.  

Lisäksi nykyisten ja perustettavien suursikaloiden ja –navetoiden kannattaa harkita syn-
tyvän lannan mädättämistä ja biokaasun hyödyntämistä liikennekäytössä, jos ne sijoittu-
vat lähelle suunnitteilla olevaa maakaasuverkkoa  

Tulevaisuus 
Biokaasulaitostekniikka tukee uusiutuvien energialähteiden ja bioenergian tuotannon 
edistämistä ja on sinällään kannatettavaa. Bioenergian tukipolitiikan kehittyminen tuo 
lisää investointimahdollisuuksia alalle. Yksi mahdollinen tuleva suuntaus on se, että 
mädätettävät lietteet jaotellaan loppukäyttö- tai -sijoitusmahdollisuuksien mukaan. Puh-
distamolietteet mädätetään erikseen ja tapauskohtaisesti jatkojalostetaan lannoitevalmis-
teiksi tai poltetaan. Lanta ja elintarviketeollisuuden liete mädätetään yhdessä ja käyte-
tään lannoitevalmisteena. Tämän lisäksi maatalouden, jätevedenpuhdistamoiden ja elin-
tarviketeollisuuden eläin- ja kasviperäisiä lietteitä voidaan käsitellä keskitetyissä bio-
kaasulaitoksissa, jos puhdistamoliete ei vaaranna muun lietteen loppukäyttöä esim. lan-
noitevalmisteena tai päinvastoin. Alueellisten keskitettyjen mädättämöiden lisäksi voi-
daan investoida tilakohtaisiin mädättämöihin. 

Nykyisiä puhdistamolietemädättämöitä joudutaan tulevaisuudessa täydentämään hy-
gienisointiyksiköillä etenkin siinä tapauksessa, että lietemädättämöiden käyttöä tehoste-
taan ja niissä aletaan käsitellä myös puhdistamon ulkopuolisia eläin- ja kasviperäisiä 
lietteitä. Tulevaisuudessa biokaasua tullaan Etelä-Suomessa hyödyntämään nykyistä 
enemmän ajoneuvokäytössä.  

4 BIOENERGIAN TUOTANNON POTENTIAALI 

4.1 Biokaasun tuottomäärät Suomessa 

Suomessa on mädättämö 15 suuremmalla jätevedenpuhdistamolla ja niissä yhteensä 27 
mädätysreaktoria, joiden yhteistilavuus on 102 000 m3. Tämän lisäksi on 4 yhteiskäsit-
tely- ja 3 teollisuuden käsittelylaitosta sekä 7 maatilamädättämöä.  

Jäteveden puhdistamoilta saatavan biokaasun tuotanto oli vuonna 2005 yhteensä 26.5 
milj.m3/a. Biokaasun sisältämäenergiasisältö oli 150 GWh, josta 84 % hyödynnettiin lä-
hinnä sähkönä ja lämpönä. Vastaavasti kaatopaikoilta talteen saatava biokaasumäärä oli 
118,4 milj.m3/a ja sen energiasisällöstä 570 GWh vain 53 % (300 GWh) hyödynnettiin. 
Biokaasun kokonaismäärä oli 146 milj.m3/a. ja siitä tuotettiin sähköenergiaa 50 GWh ja 
Lämpöenergiaa 400 GWh.   
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4.1.1 Biokaasupotentiaali 
Bioenergian tuotantopotentiaalia on tarkasteltu kohdan 3.7 osalta samassa tilanteessa 
kuin mädätyksen menetelmäketjua. Termofiilisen mädätyskäsittelyn takia aumakompos-
tointi jälkikäsittelynä on tässä tarkastelussa jätetty pois. 

− tarkastelussa käytetyt lietemäärät märkälietteenä 5 000, 25 000, 50 000 ja 75000 t/a 
− kiintoainepitoisuus 20 % TS 
− puhdistamolietteen osuus 70 % käsiteltävästä lietemäärästä 
− ruokajätteen osuus 20 % 
− lannan osuus 10 % 
− mädätyksen lämpötila 55 oC, termofiilinen alue 

Taulukossa 4-1 on tarkasteltu esimerkin mukaista tilannetta, jolloin biokaasun tuotto 
maksimoidaan ja lopputuotteena saatava mädäte käytetään esimerkiksi kaatopaikan pin-
tamateriaaliksi. Biokaasu on tuotettu kaasumoottorilla. Talteen saatava lämpöenergia on 
käytetty lähes kokonaan prosessin tarpeisiin ja ulosmyytävästä sähkömäärästä on vä-
hennetty prosessin ja prosessin jätevesien käsittelyn tarvitsema sähköenergia. Energian 
myynnistä saatavaa tuottoa on tässä raportissa tarkasteltu ensiksikin nykyisellä sähkön 
markkinahinnalla 40 €/MWh. Lisäksi tuottoa on tarkasteltu esimerkkitapauksessa uuden 
syöttötariffijärjestelmän mukaan ja sähkön tuotantohinnaksi on tällöin arvioitu 100 ja 
150 €/ MWh, mikä vastaa ennakkotietojen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriössä 
suunnitteilla olevan syöttötariffin suuruusluokkaa.  

Taulukosta 4-1 nähdään, että energian myynnistä saatava tuotto kattaa syöttötariffilla 
tuettuna 31 - 47 % vuosikustannuksista (investointi + käyttö). Sähkön tuotantokustannus 
nousee tämän tyyppisessä, eri kokoluokan laitoksissa varsin korkeaksi (170…670 
€/MWh), kun mukaan lasketaan kaikki menetelmäketjun kustannukset. Laitokselta (75 
000 t/a) saatava biokaasumäärä vastaa noin 10 % koko Suomen jätevedenpuhdistamoilla 
hyödynnettävästä kaasumäärästä., joten paikallisesti sen merkitys on suuri. 

Taulukko 4-1. Bioenergian tuotto sähkönä biokaasulaitoksilta tetermofiilialueella. 

Lietemäärä (20 % TS) t  / a 5 000 25 000 50 000 75 000

Ulosmyytävä energiamäärä
- Sähkö ja lämpö MWh / a 700 3 400 6 800 10 300

Tuotto enrgian myynnistä
- Sähkö 40 €/MWh €/a 25 000 145 000 285 000 435 000
- Sähkötariffi 100 €/MWh €/a 65 000 345 000 690 000 1 045 000
- Sähkötariffi 150 €/MWh €/a 95 000 515 000 1 030 000 1 565 000
Osuus vuosikustannuksista
- Sähkö 40 €/MWh % 5 9 11 13
- Sähkötariffi 100 €/MWh % 13 22 28 31
- Sähkötariffi 150 €/MWh % 20 33 41 47
Sähköntuotantokustannus
- Sähkö 40 €/MWh €/MWh 670 420 330 280
- Sähkötariffi 100 €/MWh €/MWh 610 360 270 220
- Sähkötariffi 150 €/MWh €/MWh 570 310 220 170  
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Kuvassa 4.2 on esitetty käsittelymaksun muuttuminen arvioidulla sähkön tariffihinnalla 
150 €/MWh.  

 

Esikäsittely - Mädätys (termofiili)
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Kuva 4.2. Mädätyksen kustannuskäyrä, kun sähkön tuotannossa on käytetty 
tariffihintaa 150 €/MWh. 

 

4.1.2 Biokaasun tuotantopotentiaalin rajoitukset 
Lietteenkäsittelyn perimmäisenä tavoitteena on käsitellä lietteet siten, että ne voidaan 
turvallisesti ja mahdollisimman tehokkaasti käyttää hyödyksi. Käsittelyllä pienennetään 
lietteen määrää ja parannetaan sen hygieenistä laatua. Ravinteet jäävät mädätettyyn liet-
teeseen tai mädättämön lieteveteen. Lietevesi voidaan käyttää lannoitevalmisteen tapaan 
ravinteena pellossa, jos käytössä oleva peltopinta-ala on riittävä. Suuremmissa ja keski-
tetyissä yksiköissä on varauduttava myös lieteveden käsittelyyn erikseen laitoksella tai 
johdettava jätevedet kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Kunnalliset puhdistamot pys-
tyvät harvoin ottamaan vastaan ilman investointia lisäkapasiteettiin suurempien mädät-
tämöiden lietevesimääriä. Jätevedenkäsittelymaksu ja kustannukset on myös huomioita-
va lietteenkäsittelyn porttimaksua määritettäessä. 

Kaikkien lannoitevalmisteena markkinoille saatettavien tuotteiden tulee aina täyttää 
lannoitevalmistelain mukaiset laatuvaatimukset mm. hygieenisyyden (E.colin ja sal-
monellan raja-arvot) sekä stabiilisuuden (hiilidioksidin tuotolle maksimiarvot) osalta. 
Kasviperäisten jätteiden käsittelyn omavalvonnassa on lisäksi varmistettava kasvitaudin 
aiheuttajien tuhoutuminen.  

Hygieenisyyden ja stabiilisuuden vaatimusten täyttymisen osalta termofiilikäsittelyssä 
(21 vrk) ei Suomessa ole toistaiseksi käytännön kokemusta. Stabiilisuuden täyttyminen 
voi vaatia tietynlaisen jatkokäsittelyn kuten ilmastus, jotta mädätteen fytotoksisuus vä-
henee riittävästi. Tarvittaessa ja tilanteen mukaan liete voidaan myös hygienisoida.  
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4.2 Uudet potentiaaliset hankkeet  
Valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 taustaraportissa4 todetaan, että kansal-
linen strategia biohajoavista jätteistä hyväksyttiin vuonna 2004. Strategiassa todetaan, 
että kaatopaikkadirektiivin vuosille 2009 ja 2016 asettaman tavoitteen saavuttamiseksi 
on kaatopaikkakäsittelyä korvaavaa käsittelyä lisättävä kaikilla yhdyskuntajätehuollon 
sektoreilla. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan uutta käsittelykapasiteettia vuoteen 2009 
mennessä noin 600 000 tonnille biohajoavaa yhdyskuntajätettä (100…150 000 t TS/a) ja 
vuoteen 2016 mennessä noin 1,2 miljoonalle tonnille.  

Uutta käsittelykapasiteettia tarvitaan Suomen kaikilla alueilla ja erityisesti sen mukaan 
missä jätteitä muodostuu ja jätteiden keräys on saatu toimintaan. Tärkeää olisi myös 
mädättämöiden rakentaminen maakuntiin, missä niitä on toistaiseksi vähän tai ei ollen-
kaan. Uusien hankkeiden osalta esimerkit on valittu eri toimeksiannoissa esiin tulleiden 
konkreettisten tapausten pohjalta. Mädätyksen lisäksi muita varteenotettavia jätteen kä-
sittelymenetelmiä ovat poltto ja kompostointi sekä kalkkistabilointi pienemmille liete-
määrille.   

4.2.1 Etelä-Pohjanmaan ”Bioperuna” 
Maatalous- ja teollisuuslietteiden käsittely on yhdistetty tässä tarkastelumallissa. Etelä-
Pohjanmaan perunantuotantoalueella (Kristiinankaupunki ja Suupohjan alue) muodos-
tuu paljon perunan tuotannon jätettä sekä teollisuuslaitoksilta että yksittäisiltä tuottajilta. 
Tämän lisäksi voidaan kerätä alueen maataloudesta nautakarjan, sikaloiden ja turkistar-
hojen lietettä noin 50…100 km säteellä laitoksesta.  

Laitoksella tuotetun sähkön voi myydä ulos ja käyttää ylijäävän energian esim. alueella 
sijaitsevalla kunnallisella tai metsäteollisuuden voimalaitoksella. Laitos tarvitsee sivu-
tuoteasetuksen ja/tai lannoitevalmistelain mukaisen laitoshyväksynnän sekä ympäristö-
luvan. 

Lopputuote voidaan käyttää asetuksen mukaan lannoitevalmisteena (esim. maanparan-
nusaineena) muuten paitsi laitumella. Mädätteen loppukäytössä on huomioitava mah-
dollinen kasvitautiriski.  

Perunajätettä 25 000 t/a (20 % TS) 5 000 t TS/a 

Lantamäärä 130 000 m3/a (5 % TS) 5 000 t TS/a 

>> (4 000 nautaa 40 tilalla ja 13 000 sikaa 20 tilalla)  

Yhteensä   10 000 t TS/a, 8 500 t VS/a 

Hankkeen kokoluokka  10…14 milj.€ 

                                                 
4 Suomen Ympäristö 16/2007    
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4.2.2 Elintarviketeollisuuden biojakeiden ja lannan käsittely Etelä-Suomessa 
Etelä-Suomen alueella on useita elintarviketeollisuuden tehtaita, joilta voitaisiin kerätä 
elintarviketeollisuuden kasvi- ja eläinperäisiä lietteitä sekä eläinperäisiä sivutuotteita ja 
kasvijätettä. Tähän voidaan yhdistää lisäksi lantaa maatalouden suuryksiköistä, joita on 
alueella.  

Laitoksella tuotetun sähkön voi käyttää pääosin laitoksella tai myydä ulos. Lämpö käy-
tetään mm. prosessin lämmitykseen ja kaukolämpönä.  

Laitos tarvitsee sivutuoteasetuksen ja/tai lannoitevalmistelain mukaisen laitoshyväksyn-
nän sekä ympäristöluvan.. Lopputuote voidaan käyttää MMM:n lannoitevalmisteasetuk-
sen (12/07) mukaisena lannoitevalmisteena (21 vrk varoaika laitumilla ja rehuntuotan-
nossa). 

Lantamäärä 80 000 m3/a (5 % TS) 3 000 t TS/a 

Biojakeet elintarviketeollisuudesta 1 000 t TS/a 

Elintarviketeollisuuslietteet 3 000 t TS/a 

Yhteensä   7 000 t TS/a, 5 000 t VS/a 

Hankkeen kokoluokka  8…12 milj.€ 

4.2.3 Biojätteen käsittely Keski-Suomessa  
Tarkastelussa verrataan maatalouden kasvi- ja eläinperäisten lietteiden ja erilliskerätyn 
biojätteen yhteiskäsittelyssä pienemmässä kokoluokassa. Esimerkiksi Keski-Suomen 
alueelta kerätään biojätettä (Jyväskylän kokoinen seutukunta – AVL 200 000) ja maata-
louden lantaa alueen viljelijöiltä 50…100 km säteellä laitoksesta.  

Laitoksella tuotetun sähkön voi käyttää pääosin laitoksella tai myydä ulos. Lämpö käy-
tetään mm. prosessin lämmitykseen ja kaukolämpönä.  

Laitos tarvitsee sivutuoteasetuksen ja/tai lannoitevalmistelain mukaisen laitoshyväksyn-
nän sekä ympäristöluvan.. Lopputuote voidaan käyttää maa- ja metsätalousministeriön 
valmisteleman lannoitevalmisteasetuksen (12/07) mukaisena lannoitevalmisteena 
(maanparannusaineena). 

Biojätettä 200 000 AVL  2 000 t TS/a 

Lantamäärä 80 000 m3/a (5 % TS) 3 000 t TS/a 

Yhteensä   5 000 t TS/a, 4 000 t VS/a 

Kustannusarvio  5… 9 milj.€ 
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4.2.4 Biojätteen ja puhdistamolietteen käsittely Etelä-Suomessa 
Tarkastelussa verrataan maatalouden lietteiden, erilliskerätyn biojätteen ja puhdistamo-
lietteiden yhteiskäsittelyssä suuremmassa kokoluokassa Etelä-Suomen alueella. Biojäte 
kerätään suuremmalta seutukunnalta sekä mädättämätöntä jätevedenpuhdistamolietettä. 
Biojätteen mukaan voidaan kerätä myös alueen elintarviketeollisuuden eläinperäisiä si-
vutuotteita ja kasviperäistä lietettä. Sähkön tuotto myyntiin ja lämpö käytetään mm. 
prosessin lämmitykseen ja kaukolämpönä. 

Lopputuotteen voi käyttää lannoitevalmisteena maanparannusaineena, jonka voi käyttää 
viherrakentamiseen ja maataloudessa lannoitevalmisteen tyyppinimikohtaisten rajoittei-
den mukaisesti.   

Biojätettä 300 000 AVL  3 000 t TS/a 

Jätevesiliete 200 000 AVL  7 000 t TS/a  

Yhteensä   10 000 t TS/a, 7 000 t VS/a 

Kustannusarvio  10…14 milj.€ 

4.2.5 Puhdistamolietteen keskitetty käsittely 
Hankkeessa selvitetään olemassa olevan puhdistamon (esim. Jyväskylä, Lahti tai vas-
taava) mahdollisuuksia tehostaa / laajentaa mädättämön toimintaa ja ottaa vastaan eril-
liskerättyä biojätettä tai elintarviketeollisuuden biojätettä, kasvijätettä tai eläinperäistä 
sivutuotetta ja mahdollisesti myös maatalouden lietejakeita.   

Biokaasu käytetään esim. lämmön prosessi- ja kiinteistölämmön tuottamiseen. Loppu-
kaasu käytetään sähköntuotantoon ja käytetään puhdistamolla tai myydään ulos. 

Lopputuotteen voi käyttää lannoitevalmisteena maanparannusaineena, jonka voi käyttää 
viherrakentamiseen ja maataloudessa tyyppinimikohtaisten rajoitteiden mukaisesti vil-
japelloille.   

 Nykyinen jätevesilietemäärä  10 000 t TS/a   

Biojätettä ja lantaa  5 000 t TS/a 

Yhteensä   15 000 t TS/a, 10 500 t VS/a 

Kustannusarvio  5… 9 milj.€ 

”Mädätetty puhdistamoliete” on sellaisenaan maanparannusaineena käytettävä sivu-
tuote, jonka voi puhdistamolietteestä saattaa markkinoille ainoastaan termofiilisesti mä-
dättämällä.  

Muiden mädätteiden vastaava tyyppinimi on ”Maanparannusmädäte”, mutta se ei ta-
vallisesti sovi käytettäväksi sellaisenaan, vaan vaatii tuotteistamista mm. kuivaamisen ja 
jonkin asteisen stabiloinnin muodossa. 
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4.3 Teoreettinen biokaasun tuotantopotentiaali 
Biokaasun teoreettinen ja tekninen tuottopotentiaali Suomen lietteistä on esitetty Taulu-
kossa 4-2. Teoreettiseen potentiaaliin on mukaan laskettu jätevedenpuhdistamoiden liet-
teet - 1 000 000 m3/a, elintarviketeollisuuden mädätykseen soveltuvat lietteet ja jäte – 
500 000 t/a, kerättävissä oleva biohajoavajäte – 500 000 t/a sekä maatalouden lanta – 
21 300 000 t/a. Biokaasun tekninen tuotantopotentiaali on laskettu sen mukaan, miten 
lietemäärät ovat käytännössä hyödynnettävissä (25…50 %). Lietejakeiden käyttöä bio-
kaasun tuotannossa rajoittaa mm. biopolttoaineiden tuotanto liikenteeseen, jätteenpolt-
tohankkeet ja miten lannan hyödyntäminen ja keruu saadaan järjestettyä. Sähköntuotan-
topotentiaali on laskettu biokaasun energiasisällön pohjalta tuotettuna esim. mikrotur-
biinilaitoksella.   

Lietteistä ja lannasta hyödynnettävissä oleva energiamäärä on luokkaa 1 000 GWh vuo-
dessa ja tästä saatava sähkömäärä luokaa 300 GWh. Lannasta tuotetun sähkön osuus on 
noin 40 %. Biohajoavasta jätteestä ja elintarviketeollisuuden lietteistä tuotetun sähkön 
osuus on kummankin osalta noin 25 % sekä puhdistamolietteistä tuotetun sähkön osuus 
enintään 10 %. Biokaasusta teknisesti hyödynnettävissä oleva sähkömäärä 300 GWh 
vastaa noin 2,1 % Suomen bioenergian tavoiteosuudesta vuonna 2010, joka on 14 TWh 
(14 000 GWh) uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta bioenergiasähköstä.  

Teoreettinen lietteistä ja lannasta saatava biokaasun sähkömäärä on 900 GWh, mikä 
vastaa 6,4 % tästä 14 TWh:n määrästä. 

Jätevedenpuhdistamojen biokaasusta hyödynnettiin vuonna 2005 sähkö- ja lämpöener-
gian tuotannossa 100 GWh, josta tuotettu sähkömäärä oli 33 GWh. Raportin uusien 
esimerkkihankkeiden (4.2.1 – 4.2.5) lietemäärillä (420 000 t/a), jos hankkeet toteutuisi-
vat, saataisiin tuotettu vastaavasti sähkömäärä 30 GWh. Vertailun vuoksi voidaan tode-
ta, että polttoaineteholtaan yksi keskikokoinen 50 MW:n lämpövoimalaitos tuottaa säh-
köä noin 70 GWh ja lämpöä noin 140 GWh.  

Taulukko 4-2. Biokaasun tuottopotentiaalit Suomessa. 

Biokaasun 
energiasisältö      

Sähköntuotanto-
potentiaali         

Biokaasulla tuotettu 
osuus bio-

energiasähköstä 
(GWh) (GWh) (%)

Teoreettinen biokaasun tuottopotentiaali  2 800 900 6,4 (2

- koko liete- ja lantamäärästä (1

Tekninen biokaasun tuottopotentiaali 1000 (3 300 2,1
- hyödynnettävissä olevat biojakeet

Raportin uudet esimerkkihankkeet 4.2.1-4.2.5 100 30 0,2

Uusi jätevedenpuhdistamo (AVL 450 000) 30 10 0,07
- esim. Tampereen seutukunta

(1 Puhdistamoliete - 1 000 000 t/a, elintarviketeollisuuden lietteet - 500 000 t/a, biohajoava jäte - 500 000 t/a ja lanta - 21 300 000 t/a
(2 Bioenergian tavoiteosuus v.2010 on 14 TWh (14 000 GWh) uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta bioenergiasähköstä 
(3 Jätevedenpuhdistamojen biokaasusta on hyödynnetty v.2005 sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa 100 GWh  
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Puhdistamolietteistä suurin osa on jo hyödynnetty ja lähinnä pienempien jätevedenpuh-
distamoiden lietteet on vielä mahdollista hyödyntää. Uutta kapasiteettia laskelman mu-
kaan on sellaisissa hankkeissa, jotka voivat hyödyntää elintarviketeollisuuden lietteitä ja 
jätettä sekä lähialueelta kerättyä biohajoavaa ja biojätettä. Näiden lisäksi voidaan käyt-
tää lantaa ja puhdistamolietettä lisänä, missä niitä on saatavilla ja kerättävissä kohtuulli-
sin kustannuksin. 

Suurin potentiaali 40 % on lannan hyödyntämisessä. Lannan porttimaksut ovat normaa-
listi alhaiset eli suuruusluokkaa 5 €/t. Lannan hyödyntäminen mädättämällä on mahdol-
lista silloin, kun muista lietteistä saadaan korkeampi porttimaksu, esim. suuruusluokkaa 
70 €/t. Maaseudulla pienten biokaasulaitosten määrä tulee todennäköisesti lisääntymään 
uuden sähkön syöttötariffin vaikutuksesta.  

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kaatopaikoilla on hyödynnetty kerätystä biokaa-
susta n. 53 % (300 GWh/a). Tämän lisäksi muodostuvasta biokaasusta olisi teknisesti 
hyödynnettävissä 300 - 400 GWh/a, josta on mahdollista tuottaa sähköä noin 100 
GWh/a. Vastaava lietteistä ja lannasta hyödynnettävissä oleva tekninen sähköntuottopo-
tentiaali on noin 300 GWh/a.  

5 KANNATTAVUUS- JA ELINKAARITARKASTELUT  

5.1 Kannattavuustarkastelu 
Taulukossa 5.1 on esitetty eri menetelmien välinen kannattavuustarkastelu. Menetelmä-
ketjujen mukaisia menetelmiä on tarkasteltu niiden odotettavissa olevan käyttöajan (20 
vuotta) mukaan. Investointikustannus on huomioitu sellaisenaan ja käyttökustannukset 
ja energian / lopputuotteen myynnistä saatavat tuotot on laskettu nykyarvoon käyttäen 6 
%:n korkokantaa 20 vuoden tarkastelujaksolla. Vertailukustannus on laskettu siten, että 
käyttökustannuksista on ensin vähennetty saatava tuotto ja lisätty investointikustannus.  

Käytetty lietemäärä on 5 000 t TS/a. Tämä määrä sisältää 70 % puhdistamolietteitä ja 30 
% biojätettä (ruokajäte) kuten mädätyksen (kohta 3.7) osalta on esitetty. Mädätyksestä 
saatava biokaasu hyödynnetään kaasumoottorilla tai mikroturbiinilla. Talteen saatava 
lämpöenergia käytetään ensisijaisesti prosessilämpönä ja sen osuus ulosmyytävästä 
energiasta on laskelmissa pieni. Osa tuotetusta sähköenergiasta käytetään mädätyksen 
prosessilaitteiden ja prosessijätevesien käsittelyn tarpeisiin. Loppu sähkö myydään ulos. 
Ylijäämälämpö hyödynnetään esim. käsittelylaitoksen muiden rakennusten lämmittämi-
sessä tai myydään ulos esim. kaukolämpönä. Käsittelyn jälkeen lopputuote voidaan 
käyttää maanparannusaineena. Kannattavuustarkastelussa ei ole arvotettu tuottoa / kus-
tannuksia lietteiden vaihtoehtoisesta käsittelystä tai hävittämisestä ilman mädätystä tai 
kompostointia.     

Menetelmistä edullisimmat ovat mädätys termofiilisessä lämpötilassa tai mädätys au-
makompostoinnin kanssa. Biokaasun sisältämästä energiasta 25…40 % tarvitaan liet-
teen lämmittämiseen ja lämpöhäviöiden kattamiseen. Mädättämällä tuotettu biokaasu 
pienentää merkittävästi menetelmien vertailukustannusta eri sähkön hinnoilla. Sähkön-
tuotantokustannus jää näillä menetelmillä ja ympäristöinvestointina vielä korkeaksi, 
mutta lietteet tulevat käsiteltyä vaatimusten mukaisesti. 
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Esitellyille menetelmille yksi vaihtoehto on auma- ja/tai patjakompostointi, jossa inves-
tointi ja käyttökustannukset ovat reaktorikompostointia pienemmät. Kompostoinnista ei 
saada talteen sähkö- tai lämpöenergiaa. Menetelmänä aumakompostointi soveltuu eri-
tyisesti pienemmille laitoksille ja haja-asutusalueille.  

Aumakompostointi on edelleen käytössä erityisesti jätevesilietteiden mädätyksen jälki-
käsittelynä myös joissakin suuremmissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Tampereella, 
Kotkassa ja Kuopiossa. 

Kaatopaikkojen määrän vähentyessä on terminen kuivaus tulevaisuudessa mahdollinen 
vaihtoehto, koska siinä jätemäärä vähenee merkittävästi. Lopputuotteen hygieeninen 
laatu on korkea. Termisen kuivauksen kannattavuus paranee merkittävästi, mikäli tuot-
teen myynnille saadaan luotua markkinat lannoitevalmisteena tai polttoaineena.   

Taulukko 5-1. Menetelmien välinen kannattavuustarkastelu. 

Menetelmä Reaktorikompostoin-
ti ja jälkikypsytys 

aumassa

Mädätys mesofiili-
lämpötilassa ja 

aumakompostointi 

Mädätys mesofiili-
lämpötilassa ja 

terminen kuivaus 

Mädätys termofiili-
lämpötilassa

Investointikustannus € 9 000 000 8 000 000 11 000 000 7 500 000

Käyttökustannukset €/a 650 000 650 000 800 000 550 000

Käyttökustannusten nykyarvo € 7 500 000 7 500 000 9 200 000 6 300 000
- Korkokanta 6 %, 20 a

Tuotto energian myynnistä €/a (* lämmön talteenotto

- Sähkön hinnalla 40 €/MWh €/a 0 160 000 60 000 (* 145 000
- Sähkön hinnalla 100 €/MWh €/a 0 360 000 60 000 345 000
- Sähkön hinnalla 150 €/MWh €/a 0 530 000 60 000 515 000

Nykyarvo energian myynnistä €
- Korkokanta 6 %; 20 a
- Sähkön hinnalla 40 €/MWh € 0 1 800 000 700 000 1 700 000
- Sähkön hinnalla 100 €/MWh € 0 4 100 000 700 000 4 000 000
- Sähkön hinnalla 150 €/MWh € 0 6 100 000 700 000 5 900 000

VERTAILUKUSTANNUS 1 (1 (2 € 16 500 000 13 700 000 19 500 000 12 100 000
- Sähkön hinnalla 40 €/MWh

VERTAILUKUSTANNUS 2 (1 (2 € 16 500 000 11 400 000 19 500 000 9 800 000
- Sähkön hinnalla 100 €/MWh

VERTAILUKUSTANNUS 3 (1 (2 € 16 500 000 9 400 000 19 500 000 7 900 000
- Sähkön hinnalla 150 €/MWh

(1 Laskettu yhteen investoinitikustannus ja käyttökustannusten nykyarvo, josta on vähennetty tuottojen nykyarvo (6 %, 20 vuotta)
(2 Kannattavuustarkastelussa ei ole huomiotu tuottoa / kustannuksia vaihtoehtoisesta käsittelystä ilman mädätystä tai kompostointia  
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5.2 Kasvihuonekaasupäästöt 
Suomen kasvihuonekaasupäästömäärät eri vuosina on esitetty Taulukossa 5.2. Jätehuol-
lon osuus kasvihuonekaasujen kokonaismäärästä on laskenut vuoden 1994 tasolta 4,9 % 
vuoden 2005 tasolle n. 3 %5. Päästövähennykseen ovat vaikuttaneet kaatopaikkakaasu-
jen talteenoton lisääntyminen ja lajittelun tehostuminen.  

Vuonna 2000 yhdyskuntajätteiden osuus jätehuollon kaikista kasvihuonekaasupäästöistä 
oli 61 %. Teollisuusliete ja teollisuusjäte aiheuttivat yhteensä noin 32 % jätehuollon 
päästöistä. Puhdistamolietteen osuus päästöistä oli vain 2,3 % ja rakennusjätteen osuus 
noin 10 %6. Kioton pöytäkirjan mukainen tavoitetaso Suomessa on vuoden 1990 päästö-
taso, joka oli 76,8 Mt CO2-ekv. Energiasektori on suurin kasvihuonekaasujen lähde. 
Pääosa näistä hiilidioksidipäästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltos-
ta energian tuotannossa. 

Jätteiden käsittely aiheuttaa yli puolet Suomen kaikista metaanipäästöistä. Lannankäsit-
telyn metaanipäästöt aiheuttavat vajaa 10 % maatalouden kokonaispäästöistä. Syken 
vuonna 2000 tekemän arvion mukaan 94 % jätehuollon päästöistä muodostuu jätteiden 
kaatopaikkasijoituksesta. Loput syntyvät pääasiassa jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. 
Kaatopaikkakaasua kerättiin talteen vuonna 2005 noin 118 Mm3/a, josta pystyttiin hyö-
dyntämään 53 %. Tuotetun lämpö- ja sähköenergian määrä oli noin 300 GWh. 

Taulukko 5-2. Suomen kasvihuonekaasupäästöt (Mt CO2-ekv.) eri vuosina (Tilastokeskus 
2007). 

Sektori Vuosi 1994 Vuosi 2001 Vuosi 2003 Vuosi 2005
(Mt CO2-ekv.) (Mt CO2-ekv.) (Mt CO2-ekv.) (Mt CO2-ekv.)

Energia 59,9 60,1 71,2 54,9
Teollisuus 4,4 4,6 5,0 5,3
Maatalous 6,2 5,8 5,7 5,6
Jätteet 3,8 3,0 2,7 2,3
Muut lähteet 0,9 1,4 1,5 1,3

Yhteensä 75,3 75,6 86,0 69,3
 

Kaatopaikkakaasun talteenoton kehittäminen ja metaanipäästöjen vähentäminen on eräs 
tärkeimmistä keinoista rajoittaa jätehuollon kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden ener-
giakäyttö ja metaanin käyttö suoraan energiantuotantoon ovat myös tehokkaita keinoja. 
Kaatopaikkasijoituksen vähentyessä tarvitaan EU:n uuden jätestrategiankin mukaan li-
sää kapasiteettia jätteen biologiseen käsittelyyn mädättämällä ja kompostoimalla sekä 
energian hyötykäyttöön. 

VTT:n selvityksen mukaan5 mukaan mädättämällä tai kompostoimalla käsitellystä jäte-
veden puhdistamoiden lietteestä 82 % joudutaan varastoimaan vähäisen kysynnän vuok-
si. Osa tästä hyödynnetään viherrakentamisessa tai peitemateriaalina kaatopaikoilla.  

                                                 
5 VTT 2402, Espoo 2007 
6 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016, Taustaraportti - Suomen Ympäristö 16/2007 
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Maanparannusaineena hyödynnetään 12 % ja 6 % loppusijoitetaan kaatopaikoille. Puh-
distamolietteen aumakompostointi ja pitkäaikainen varastointi saattavat aiheuttaa mer-
kittäviä kasvihuonekaasupäästöjä. 

Suomen ympäristökeskuksen (Raportteja 11/2007) selvityksen mukaan biokaasun tuo-
tannon elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin vilja-
etanolin ja öljykasveista valmistetun biodieselin päästöt. Lannasta, elintarviketeollisuu-
den jätteistä ja orgaanisesta yhdyskuntajätteestä valmistetun biokaasun kasvihuonekaa-
supäästöt ovat vain noin 13 – 23 % fossiilisen bensiinin tai dieselin khk-päästöistä.  
Kaatopaikalle päätyvien orgaanisten jätteiden hyödyntämisellä (mädätys ja kompostoin-
ti) saavutetaan erisuuruiset säästöt kasvihuonekaasupäästöissä. Esimerkiksi biojätteen 
osalta saavutetaan selvästi enemmän (noin 100 kg CO2-ekv / jätetonni) hyötyä mädätyk-
sellä ja biokaasun käytöllä kuin kompostoinnilla. Säästöpotentiaali on vielä suurempi, 
jos biokaasu hyödynnetään liikennepolttoaineena. 

5.3 Elinkaaritarkastelut 
Yleispiirteinen elinkaaritarkastelu on esitetty seuraavissa taulukoissa IEC:n7 suosituksen 
mukaisessa Met-matriisimuodossa (Material cycle, Energy use, Toxic emission) kom-
postoinnin ja mädätyksen osalta (Taulukot 5.3.1 Kompostointi ja 5.3.2 Mädätys). Ta-
voitteena on luonnehtia kumpaakin käsittelyketjua lähinnä kvalitatiivisesti ja menetel-
mien pääasiallisia vaikutuksia vertaillen. 

Puhdistamolietteen ja eloperäisten jätteiden keskitetty laitosmainen käsittely edellyttää 
useimmiten jätteiden keräilyä ja kuljettamista nykyistä selvästi laajemmalta alueelta, jo-
ka lisää selvästi ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä ilmaan. Käsittelylaitoksen sijainnista 
suhteessa loppusijoituspaikkaan riippuu se, lisääntyykö kuljetustarve myös käsitellyn 
jätteen osalta. Näitä hiilidioksidipäästöjä kompensoi erityisesti metaanipäästöjen 
vähentyminen kaatopaikoilta ja metaanin muuttuminen biokaasun poltossa 
hiilidioksidiksi. Kasvihuonekaasupäästöjä tarkasteltiin tarkemmin jo edellisessä 
kohdassa. 
Energian kulutus liikennepolttoaineiden lisääntyneenä kulutuksena on väistämätön seu-
raus jätteiden laitosmaisen käsittelystä ja siihen perustuvan bioenergian tuotannosta. 
Mädätyksessä syntyy vastaavasti jonkin verran bioenergiaa sähkönä ja lämpönä, mikä 
vähentää niiden kokonaiskulutusta koko käsittelyketju huomioon ottaen. Mädätyksessä 
tuotettava lämpöenergia voidaan käyttää pääosin prosessilämpönä. Kompostointi on 
pelkästään energiaa kuluttavaa toimintaa, ja energian ominaiskulutusta lisää mädätyk-
seen verrattuna jonkin verran prosessissa tarvittavan tukiaineen edellyttämä energian 
kulutus.   

Kemikaalien tms. tekijöiden vaikutukset ovat edellä mainittuihin pääasiallisiin elinkaa-
ritekijöihin verrattuna marginaalisia. Hyödyntämällä mädätetty puhdistamoliete ja rejek-
tivesi lannoitevalmisteena pellossa, voidaan vähentää kemiallisten lannoitteiden käyttöä. 
Mädätetyn lietteen käyttö pellossa vähentää myös typen haihtumista ja vesistöpäästöt 
ovat pienemmät kuin lannan suorassa peltolevityksessä. Rejektivesi voidaan käyttää 
lannoitevalmisteena, kun se on valmistettu ainoastaan lannasta ja muusta luokan 3 
eläinperäisestä sivutuotteesta tai kasviperäisestä jätteestä. 

                                                 
7 International Electrotechnical Comission 
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5.3.1 Kompostointi  
 

Met-matriisi Syötteet/tuotteet Energian kulutus 
syötteet/tuotteet 

Päästöt  

Lietteen/biojätteen esikäsit-
tely 

− tukiaine 2m³ / kompos-
toitava aines-m³, josta 1 
m³ puuhaketta ja 1 m³ 
turvetta  

− lannalle tukiainetta 2-4 
m³/kompost.aines-m³ 

− tarvittaessa kemikaalia 
(kalkki, puutuhka) pH:n 
säätöön 

− liete ja biojäte kompos-
toidaan erikseen  

− talvella jäätyneen 
tavaran lämmitys 

 

− pölyjä, jotka sisältävät 
bioaerosoleja 
(bakteereja, homeita) 

Lietteen/biojätteen käsittely − tukiaines seulotaan pois 
ja kierrätetään takaisin 
esikäsittelyyn 

− hajukaasujen käsittely 
esim. happo- tai 
vesipesurilla 

− ulkopuolisen sähkö-
energien kulutus 40-60 
kWh/t riippuen laitok-
sen automatisoinnista 

− hajukaasut, jotka 
sisältävät mm. 
rikkiyhdisteitä ja 
ammoniakkia 

− pölyjä, jotka sisältävät 
bioaerosoleja 
(bakteereja, homeita) 

− Endotoksiineja (sienten 
osia) aumakompos-
toininssa aumojen 
käännön aikana 200 
EU/m³, työkoneen 
hytissä, 5200 EU/m³, 
kenttä, ei kääntöä 63 
EU/m³ 

− jätevettä 0,1-0,2 m³/t 
Lopputuotteen hyötykäyt-
tö/loppusijoitus 

− lopputuotteeseen 
voidaan lisätä hiekkaa 

− jätteenkäsittelykeskusten 
maisemointiin, maan-
parannusaine tai 
maatalouteen  

− n. 80 % käsitellystä 
lietteestä varastoidaan 
vähäisen kysynnän 
vuoksi  

 

 − lietteen aumakompos-
tointi ja varastointi voi 
aiheuttaa jonkin verran 
kasvihuonekaasupääs- 
töjä, jotka kuitenkin 
ovat olennaisesti 
laitoksessa kompos-
toimatonta jätettä 
pienempiä 

Kuljetukset − lietteen keräily ja kulje-
tus käsittelypaikalle 
säiliöautolla tai puoli-
perävaunuyhdistelmällä   

− käsitellyn lietteen pois-
kuljetus 

 

− yhdyskuntalietteiden 
kannattavat kuljetus-
matkat 150-250 km 

− maatalouslietteiden 
kannattavat 
kuljetusmatka n. 25 km 

 

− melu 
− pöly 
− liikennepäästöt 
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5.3.2 Mädätys 
 

Met-matriisi Syötteet/tuotteet Energian kulutus 
syötteet/tuotteet 

Päästöt  

Lietteen/biojätteen esikäsit-
tely 

− kuivauksen apuaineena 
käytetään polymeeriä 

− lannan mädätyksessä 
voidaan lisätä turvetta 
0,3-0,5 kgVS/m³ 
sitomaan ammonium-
typpeä 

− liete ja biojäte mädäte-
tään usein yhdessä 

 − hajuhaitat laitokselle 
tuotavan aineksen 
purkamisessa 

− jätevesiä (suuret typen 
ja orgaanisen aineen 
pitoisuudet)  jvp:llä 
johdetaan takaisin 
vesiprosessiin, muissa 
laitoksissa viemäriin 

Lietteen/biojätteen käsittely − mädätetyn lietteen 
kuivaukseen käytetään 
polymeeriä 3 – 5 kg / t 
TS 

− mädätyksessä syntyvä 
biokaasu voidaan 
hyödyntää laitoksen 
sähkön ja lämmön 
tarpeisiin 

− sähköenergien kulutus 
25-35 kWh/t lietteen 
laadusta riippuen 

− prosessin lämmönkulu-
tus 100 – 200 kWh/t 
lämpötilasta ja lietteen 
laadusta riippuen  

− metaani, joka otetaan 
talteen ja hyötykäy-
tetään 

− jätevesiä (suuret typen 
ja orgaanisen aineen 
pitoisuudet) kuivauk-
sessa  jvp:llä 
johdetaan takaisin 
vesiprosessiin, muissa 
laitoksissa viemäriin 

− jätevettä 0,5-0,8 m³/t 

Lopputuotteen hyötykäyt-
tö/loppusijoitus 

− jätteenkäsittelykeskusten 
maisemointiin, maan-
parannusaine tai 
maatalouteen  

− n. 80 % käsitellystä 
lietteestä varastoidaan 
vähäisen kysynnän 
vuoksi 

− mädätysprosessista jää 
ulosmyytävää sähkö-
enrgiaa 120 – 130 
kWh/t  

− mädätetyn lietteen 
aumakompostointi ja 
varastointi voi aiheuttaa 
jonkin verran kasvihuo-
nekaasupäästöjä, jotka 
kuitenkin ovat olen-
naisesti mädättämätöntä 
jätettä pienempiä 

Kuljetukset − lietteen keräily ja kulje-
tus käsittelypaikalle 
säiliöautolla tai puoli-
perävaunuyhdistelmällä   

− käsitellyn lietteen pois-
kuljetus 

 

− yhdyskuntalietteiden 
kannattavat kuljetus-
matkat 150-250 km 

− maatalouslietteiden 
kannattavat 
kuljetusmatka n. 25 km 

 

− melu 
− pöly 
− liikennepäästöt 
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6 ALUETALOUDELLINEN TARKASTELU 

6.1 Tarkastelukohde 
Aluetaloudellisen tarkastelun kohteena on Etelä-Savon maakunnan alueelle suunniteltu 
biokaasulaitos, joka käyttää raaka-aineena maatalouden ja kunnallisten jätevedenpuhdis-
tamojen lietteitä. Tarkastelussa on vertailtu esimerkkihankkeen myönteisiä ja kielteisiä 
vaikutuksia alueella. Tarkastelussa on käytetty lähtötietoina mm. Pöyryn (Electrowatt-
Ekono ja Maa ja Vesi Oy) vuonna 2006 Itä-Suomen Energiatoimistolle tekemää selvi-
tystä (60N05668.01.Q010-001, 6.3.2006). Tämän biokaasuhankkeen arvio investointi-
kustannuksista oli luokkaa 1,8 milj.€. Tarkastelussa on myös hyödynnetty tietoja Pöyry 
Environment Oy:n tekemistä vastaavan tyyppisistä aluetaloudellisista tarkasteluista. 

Lisäksi on hyödynnetty Tilastokeskuksen käyttämää ns. ”panos-tuotos mallia”8, mikä 
perustuu siihen, että on luotu kertoimia, joilla voidaan laskea erityyppisten hankkeiden 
vaikutukset talouselämän eri sektoreille eri puolilla Suomea. Arviointi työssä on hyö-
dynnetty Etelä-Savon maakuntaa varten luotuja kertoimia. Selvityksen kautta saadut ar-
vot eri vaikutuksista pohjautuvat selkeään tarkastelumenetelmään, mutta ne ovat siltikin 
vain arvioita – johtuen tämän tapaisen selvitykseen liittyvistä erilaisista epävarmuuste-
kijöistä. 

Selvityksessä tarkastellaan sekä hankkeen 1. rakentamisvaiheen vaikutukset että 2. toi-
mintavaiheen vaikutukset. Tarkasteltavat aluetaloudelliset vaikutukset ovat seuraavat: 

• Hankkeen vaikutus yritystoimintaan alueella  

• Hankintojen jakautuminen investointialueelle 

• Vaikutus työllisyyteen – suorat ja välilliset vaikutukset 

• Mikä on lisääntyvien kuljetusten vaikutus työllisyyteen – suorat ja välilliset vai-
kutukset 

Selvityksessä on tarkasteltu kahta eri sijoitusvaihtoehtoa laitokselle:  

1) Laitos 10 km:n etäisyydellä kaupungista  

2) Laitos maaseudulla noin 40…50 km etäisyydellä kaupungista. 

Vastaanotettavat lietemäärät näissä kahdessa eri vaihtoehdossa on määritelty seu-
raavasti: 

1) Kaupunkialueen laitos: 70 % lantaa nautakarjatiloilta ja sikaloista ja 30 % kunnal-
lisen jätevedenpuhdistamon lietettä kyseisestä kaupungista 

− Lantamäärä (5 % TS) 3 500 t TS/a 
− Jätevesilietemäärä (20 % TS) 1 500 t TS/a  
− Yhteensä  5 000 t TS/a  
 

                                                 
8 Alueellinen panos-tuotos 1995 - Taulukot ja laadintamenetelmät, Tilastokeskus, Helsinki, 2000 
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2) Maaseutulaitos: 30 % lantaa nautakarjatiloilta ja sikaloista ja 70 % kunnallisten jä-
tevedenpuhdistamoiden lietettä, joka kerätään maakunta-alueen isoimmilta kaupun-
ki- ja kuntapuhdistamoilta (5…6 kpl) 

− Lantamäärä (5 % TS) 1 500 t TS/a 
− Jätevesilietemäärä (20 % TS) 3 500 t TS/a  
− Yhteensä  5 000 t TS/a 

Vaihtoehdossa 1) on enemmän kuljetustyötä, koska lanta kerätään noin 5 % sakeudessa 
ja kuljetusetäisyydet ovat pidemmät. Jätevesiliete keräämään noin 20 %:n sakeudessa 
viiden eri kunnan alueelta ja kuljetusmatkat ovat enimmillään 50…60 km. 

Mädätyslämpötila on termofiilinen (55 oC), jotta käsitelty liete voidaan käyttää edelleen 
myös maataloudessa. 

Selvitettävän hankkeen investointikustannukseksi on arvioitu noin 6 - 8 m€ eli hanke on 
noin neljä kertaa isompi investoinnin perusteella kuin vertailukohtana käytetty biokaa-
suhanke. 

6.2 Vaikutukset yritystoimintaan alueella 
Alla olevissa taulukoissa on kuvattu hankkeen vaikutuksia yritystoimintaan rakennus-
vaiheessa (Taulukko 6-1) ja toimintavaiheessa (6-2). Nykytilannetta on kuvattu 0:lla, ja 
myönteistä tai kielteistä vaikutusta +/-. Näiden vaikutusten arvioidaan olevan samankal-
taiset riippumatta siitä mihin laitos sijoitetaan. 

Taulukko 6-1. Rakennusvaiheen vaikutukset alueen yritystoimintaan (myönteinen +, 
kielteinen -, ei vaikutusta 0) 

Yritystoiminta Nykyinen tilanne Vaikutus 

Rakennusala 0 + 

Rakennustarvikkeiden valmistus (sa-
hatavara, metalli, ym.) 

0 + 

Koneasennusala 0 + 

SAI-ala9 0 + 

Liikenne ala 0 + 

Kaupan ala 0 + 

Muut alat 0 + 

 
 
 
 
 

                                                 
9 Sähkö- automaatio- ja instrumentointiala 
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Taulukko 6-2. Toimintavaiheen vaikutukset alueen yritystoimintaan (myönteinen +, 
kielteinen -, ei vaikutusta 0) 

Yritystoiminta Nykyinen tilanne Vaikutus 

Maatalousala 0 + 

Ympäristöala 0 + 

Rakennusala (kunnossapito) 0 + 

Rakennustarvikkeiden valmistus: 
sahatavara, metalli, yms. (kunnossa-
pito) 

0 + 

Koneasennusala (kunnossapito) 0 + 

SAI-ala (kunnossapito) 0 + 

Liikenne ala  0 + 

Kaupan ala 0 + 

Vartiointiala 0 + 

Muut alat 0 + 

6.3 Hankintojen jakautuminen alueelle 

6.3.1 Rakentamisvaihe 
Mädätyslaitokseen liittyvät hankinnat keskittyvät lähinnä investointivaiheeseen. Arvioi-
dut investointikustannukset ovat noin 8 000 000 € (alv 0 %). Lähtötietona käytetyn bio-
kaasulaitoshankkeen kustannusarvion perusteella jakaantuvat selvitettävän laitoksen in-
vestointikulut seuraavasti: Rakennustyöt (50 %), koneet ja laitteet (30 %), sähköistys, 
prosessiautomaatio ja instrumentointi (10 %) sekä suunnittelu ja rakennuttaminen (10 
%). 

Maaseudulle suunnitellun biokaasulaitoshankkeen yhteydessä ei ole voitu empiirisesti 
arvioida kuinka iso osuus hankinnoista voisi jäädä alueelle rakennusvaiheessa. Tässä 
kohtaa olemme hyödyntäneet aiemmin tekemiämme aluetaloudellisia vaikutusarviointe-
ja. Laukaan kunnassa toteutetussa vesihuoltohankkeessa on kartoitettu hankintojen ja-
kautuminen Jyväskylään ja sen ulkopuolelle ostokuittien perusteella. Selvityksen mu-
kaan 45 % hankinnoista jäi Jyväskylän alueelle. Tällä perusteella arvioimme, että mikäli 
laitos sijoitettaisiin kaupungin tuntumaan, niin noin 45 – 50 % hankinnoista kohdistuisi 
kaupungin alueelle. Vastaavasti oletamme, että maaseudun kuntakeskuksessa on vä-
hemmän tarjontaa hankintoja varten kuin kaupungin alueella. Tällä perusteella ar-
vioimme, että jos laitos sijoitetaan maaseudulle, niin hankinnoista 25 % jää kunnan alu-
eelle ja loput hankinnoista kohdistuu alueen ulkopuolelle. Rakennusvaiheen hankintojen 
kohdistuminen vaihtoehdossa 1) kaupungin alueelle ja vaihtoehdossa 2) kunnan alueelle 
on esitetty Kuvissa 6 - 1 ja 6 - 2. 
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Hankinnat rakennusvaiheessa kaupungin 
alueelta  ja sen ulkopuolelta - Biokaasulaitos

50 %

50 %

Hankinnat kaupungista,
biokaasulaitos: 4 000 000
EUR

Hankinnat  kaupungin
ulkopuolelta, biokaasulaitos:
4 000 000 EUR

Rakennus, koneistus 
ja SAI investoinnit

Rakennus, 
koneistus ja SAI 
investoinnit

 

Kuva 6 - 1. Hankinnat mädätyslaitoksen rakennusvaiheessa kaupungin alueelta  ja sen 
ulkopuolelta  

 

Hankinnat rakennusvaiheessa kunnan alueelta 
ja sen ulkopuolelta - Biokaasulaitos

75 %

25 %
Hankinnat kunnasta,
biokaasulaitos: 2 000 000
EUR

Hankinnat kunnan
ulkopuolelta, biokaasulaitos:
6 000 000 EUR

Rakennus, koneistus 
ja SAI investoinnit

Rakennus, 
koneistus ja SAI 
investoinnit

 

Kuva 6 - 2. Hankinnat mädätyslaitoksen rakennusvaiheessa kunnan alueelta  ja sen 
ulkopuolelta  
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6.3.2 Toimintavaihe 
Mädätyslaitoksen toimintavaiheeseen liittyvillä hankinnoilla ei todennäköisesti ole suur-
ta taloudellista merkitystä kaupungin tai kuntakeskuksen talouselämän kannalta. Näistä 
hankinnoista alueille kohdistuu lähinnä laitoksen kunnossapito ja vartiointi. Mikäli lai-
tos sijoitetaan kunnan alueelle, voidaan arvioida, että lietteen kuljetuspalvelut ostetaan 
kunnan ulkopuolelta sieltä, missä kuljetuskalustoa on jo valmiina. Jos laitos sijoitetaan 
kaupunkiin, löytyy sieltä valmiiksi enemmän lietteen kuljetuskalustoa ja tälle sektorille 
kohdistuvat hankinnat alueella lisääntyvät. 

6.4 Työllisyysvaikutukset 
Ohessa on tarkasteltu hankkeen rakentamisvaiheen sekä toimintavaiheen töllisyysvaiku-
tuksia sekä 1) kaupungin laitoksen että 2) kuntalaitoksen osalta: Taulukot 6-1, 6-2 ja 6-
3. Riippumatta sijoituspaikasta investointikustannus on arvioitu 8 milj.€:n suuruiseksi. 
Olemme arvioineet, että työllisyysvaikutus on identtinen kummassakin tapauksessa ra-
kentamisvaiheessa. 

6.4.1 Rakentamisvaihe 
Biokaasulaitoksen rakentamisvaiheen kokonaistyöllisyysvaikutukset, suorat ja välilliset 
työllisyysvaikutukset ilmenevät Taulukosta 6-3. Rakennusvaiheen välillisten työllisyys-
vaikutusten jakautuminen muille talouselämän sektoreille kuin rakennusala ilmenee 
Taulukosta 6-4. 

 

Taulukko 6-3. Biokaasulaitoksen rakennusvaiheen työllisyysvaikutukset. 
 

Biokaasulaitos Kokonaisvaikutus 
hlö/ vuosi 

Suora vaikutus raken-
nusalalla 
hlö/vuosi 

Välillinen vaikutus 
muilla sektoreilla 

hlö/vuosi 
1) Kaupunkilaitos 131 112 19 

2) Maaseutulaitos 131 112 19 

 

Taulukko 6-4. Rakennusvaiheen välillisten työllisyysvaikutusten jakautuminen muille 
sektoreille kuin rakennusalalle. 

 
Biokaasulaitos Kokonaisvaikutus 

muilla sektoreilla 
hlö/vuosi 

Liikenne 
hlö/vuosi 

Kauppa ja 
liike-

elämän 
palvelut 

hlö/vuosi 

Rakennustarvikkeiden 
(sahatavara, metalli-
tuotteet) valmistus 

hlö/vuosi 

Muut 
alat  
hlö/ 

vuosi 

1) Kaupunkilaitos 19 4 4,5 4 6,5 

2) Maaseutulaitos  19 4 4,5 4 6,5 
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6.4.2 Toimintavaihe 
Biokaasulaitoksen toimintavaiheen käyttökustannukset on arvioitu lähtötietona käyte-
tyssä biokaasulaitoshankkeessa tehtyjen laskelmien perusteella. Tarkasteltavan biokaa-
sulaitoksen käyttökustannusten olemme arvioineet olevan vuosittain noin 700 - 750 000 
€/a. Käyttökustannuksista suurin osa muodostuu henkilökunnasta ja kuljetuksista. Kul-
jetuksia varten hankitaan omaa ajokalustoa. Olemme arvioineet toimintavaiheen suorat 
ja välilliset työllisyysvaikutukset sekä arvioimalla laitoksessa tarvittavan henkilökunnan 
määrän, suhteuttamalla lietteen ja lannan kuljetusmäärät kuljetettavaan matkaan sekä 
arvioimalla kerrannaisvaikutuksia panos-tuotos tilastojen perusteella.  

Suorat ja välilliset työllisyysvaikutukset esim. maakunnallisena keskuksena toimivan 
kaupungin ja lähikuntien yhteisen laitoksen ja kauempana kaupungeista sijaitsevan use-
an kunnan yhteisen laitoksen toimintavaiheessa, ilmenevät Taulukosta 6-5.  

Taulukko 6-5. Biokaasulaitoksen toimintavaiheen työllisyysvaikutukset. 
 

Mädätyslaitos Kokonaisvaikutus 

hlö/vuosi 

Suorat vaikutukset 

hlö/vuosi 

Välilliset vai-
kutukset muil-
le sektoreille 

hlö/vuosi  

(+20 %)10 

1) Kaupunkilaitos 11,5 1 Laitoksenjohtaja 

1 Sihteeri/ Assistentti 

1+1 operaattori ja 

varamies 

1 laborantti – ulkoistettu 

0,5 kunnossapito 

0,5 energian hyötykäyttö 

3,5 kuljetus 

2 

2) Maaseutulaitos 10 1 Laitoksenjohtaja  

1 Sihteeri/ Assistentti 

1+1 operaattori ja 

varamies 

1 laborantti – ulkoistettu 

0,5 kunnossapito 

0,5 energian hyötykäyttö 

2,5 kuljetus 

1,5 

 

                                                 
10 Tilastokeskuksen panos tuotos tilastoissa ei ole erikseen toimialaa ”biokaasulaitos”. Olemme vertailleet seuraavia työ-
panoskertoimia ja niiden välillisiä työllisyysvaikutuksia, joita tilastoista löytyy: 1) Maatalous – välillinen vaikutus = + 20 
%; Sähkön ja kaasun ja lämmöntuotannon jakelu – välillinen vaikutus = + 50 %; veden puhdistus ja jakelu – välillinen 
vaikutus = + 10 %; liikenne – välillinen vaikutus = +10 %. Tämän perusteella olemme ottaneet keskiarvokertoimeksi bio-
kaasulaitoksen välilliseksi työllisyysvaikutukseksi + 20 %.  
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Hankkeen toimintavaiheen suorat työllisyysvaikutukset eroavat ainoastaan hieman kul-
jetusvaikutusten osalta. Kaupunkilaitoksen kuljetusten määrän perusteella arvioimme, 
että kaupunkiin sijoitettuna laitokselle syntyy 1 työpaikka enemmän kuljetusalalle.11  

Kuljetuspalveluiden ulkoistaminen on myös vaihtoehto laitoksen oman kuljetuskaluston 
hankkimiselle.  

Hankkeen toimintavaiheen välilliset työllisyysvaikutukset kohdistuvat seuraaville aloil-
le: rakennusten koneiston ja sähköinstrumentoinnin kunnossapito, rakennusten puh-
taanapito ja laitosalueiden hoito, posti ja teleliikenne, majoitus- ja ravitsemustoiminta, 
julkinen hallinto, terveydenhuolto- ja muut alat.  

6.5 Käyttökustannukset 
Vuotuiset investointi- ja käyttökustannukset saadaan katettua jätevesilietteen ja lannan 
porttimaksuista sekä ulos myytävästä sähköenergiasta. 

Jätevesilietteen porttimaksuna on tarkastelussa käytetty 70 €/ t lietettä (20 % TS). Lan-
nasta perittävä porttimaksu 1) kaupunkilaitoksessa luokkaa 10 – 15 €/t (5 % TS) ja 2) 
kuntalaitoksessa luokkaa 5 – 10 €/t (5 % TS) on, kun ulosmyytävän sähköenergian hin-
tana on 40 €/MWh. Jos biokaasusta saatavan sähkön tariffihinnalla on 100 €/MWh, ovat 
lannan porttimaksut 1) kaupunkilaitoksessa < 10 €/t ja 2) kuntalaitoksessa < 5 €/t. Toi-
minnassa olevalla laitoksella (Biovakka) osakkailta perittävä lannan porttimaksu on 
suuruusluokkaa 5 €/t.  

6.6 Aluetaloudellisen tarkastelun johtopäätökset 
Biokaasulaitoksen merkittävimmät aluetaloudelliset vaikutukset kohdistuvat lähinnä lai-
toksen rakennusvaiheeseen. Yleisesti ottaen hankkeella arvioidaan olevan positiivisia 
vaikutuksia yritystoimintaan sijoitusalueellaan. Selvityksessä on arvioitu, että 25 % ko-
konaisinvestointeihin liittyvistä hankinnoista kohdistuisi kunnan alueelle, mikäli laitos 
rakennettaisiin maaseutukuntaan (2 milj.€). Vastaavasti olemme arvioineet, että mikäli 
laitos sijoitettaisiin kaupungin lähelle, 50 % kokonaisinvestointeihin liittyvistä hankin-
noista kohdistuisi kaupungin alueelle (4 milj.€).  

Rakennusvaiheessa hanke työllistää suoraan rakennusalaa ja välillisesti rakennustarvik-
keiden valmistusta, liikennettä, kaupan alaa ja hieman muita aloja. Koska arvioitu inves-
tointi on samansuuruinen sekä kunnan että kaupungin alueella, niin myös työllisyysvai-
kutukset ovat identtiset. Olemme arvioineet että hanke työllistäisi suoraan 112 henkeä/ 
vuosi ja välillisesti 19 henkeä/ vuosi.   

Olemme arvioineet, että hanke työllistää toimintavaiheessa suoraan 9,5 henkilöä sijoi-
tettuna kaupungin alueelle ja välillisesti 2 henkilöä. Kunnan alueelle sijoitettuna vastaa-
vat luvut olisivat 8,5 henkeä ja 1,5 henkeä. Suorat työllisyysvaikutukset liittyvät laitok-
sen toimintaan: Laitoksenjohtaja, sihteeri/ assistentti, 2 operaattoria, laborantti, kunnos-
sapitäjä, kuljetus-ala, energian hyötykäyttö -vastaava. Lietteen ja lannan kuljetusten 

                                                 
11 Lisääntyvistä kuljetuksista syntyvät työpaikat on arvioitu kuljetettavan lietteen ja lannan määrän sekä kuljetusetäisyyk-
sien perusteella.   
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osalta arvioimme, että kaupunkiin sijoitettavan laitoksen yhteyteen syntyy 1 työpaikka 
enemmän kuljetusalalle verrattuna kuntaa sijoituspaikkana. 

Maaseudulle sijoitettuna lannan keräilystä aiheutuu pienemmät kustannukset ja pienem-
pi lantamäärä löytynee lähempää laitosta. Jätevesiliete voidaan myös kuljettaa lantaa 
sakeampana. Lanta pystytään käsittelemään laitoksella ja termofiilisesti käsiteltyä lietet-
tä voidaan käyttää myös maataloudessa. Jätevesilietteen porttimaksu on 70 €/t ja vastaa-
vasti lannalla luokkaa 5 – 15 €/t. Tämän tarkastelun mukaan lannan käsittelykustannus 
jää kohtuulliseksi ja mahdollistaa lannan laitosmaisen käsittelyn. Lannan käsittelystä ei 
normaalisti olla valmiita maksamaan, jos se vaihtoehtoisesti voidaan ajaa suoraan tilan 
pelloille.   
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7 YHTEENVETO 
Kaatopaikoille ei saa Suomessa sijoittaa käsittelemättömiä eloperäisiä jätteitä eikä or-
gaanista ainesta. Maassamme muodostuu biologista käsittelyä vaativia eläin- ja kasvipe-
räisiä sekä ulosteperäisiä lietteitä yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta, elintarvikete-
ollisuudesta, haja-asutusalueilta, maataloudesta sekä maaseudun pienteollisuudesta ar-
violta noin 23 miljoona tonnia vuodessa. Maaseudulla ja maaseututaajamissa muodos-
tuu lietteiden lisäksi myös eloperäisiä ruokajätteitä, kaupan entisiä eläinperäisiä sivu-
tuotteita ja kasviperäistä jätettä sekä elintarvike- ja metsäteollisuuden eläin- ja kasvipe-
räisiä jätteitä. Eloperäisten jätteiden määrät eri lähteiden mukaan arvioituna ovat; puh-
distamolietettä 1 000 000 t/a, biojätettä 200 000 t/a, elintarviketeollisuuden lietteitä 
568 000 t/a ja maatalouden lantaa 21 300 000 t/a. 

Haja-asutusalueiden lietteiden käsittely 
Haja-asutusalueiden vuotuinen lietemäärä on luokkaa 900 000 t/a ja se koostuu pääasi-
assa sakokaivo- ja umpikaivolietteistä, joita jäljempänä tässä kappaleessa kutsutaan yh-
teisesti lietteiksi. Valtaosalla kiinteistöistä lietteet viedään jätevedenpuhdistamoille. 
Kaikilla kiinteistöllä on oltava asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä vuoden 2014 al-
kuun mennessä, joten lietemäärät jätevedenpuhdistamoille tulevat lisääntymään. Tällä 
hetkellä arvioidaan vain 15 – 30 % haja-asutusalueiden lietteistä päätyvän hallittuun kä-
sittelyyn. Kalkkistabilointi tullee yleistymään pienemmille jätevedenpuhdistamoille hy-
vin soveltuvana lietteenkäsittelymenetelmänä. Auma- ja/tai reaktorikompostointi ja mä-
dätys ovat muita kerättyjen lietteiden ja eloperäisten jätteiden käsittelymenetelmiä haja-
asutusalueilla. Maataloudessa lannan pintalevitys suoraan tilan pelloille tullee jatku-
maan entiseen tapaan. Myös lannan mädätys tila- tai kyläkohtaisissa mädättämöissä 
biokaasusta saatavan energian hyödyntäminen on yleistynyt viime vuosina. Hallitusoh-
jelman mukainen sähkön syöttötariffi tulee parantamaan tällaisten mädättämöiden kan-
nattavuutta ja edistämään niiden yleistymistä. 

Eloperäisten jätteiden käsittely 

Auma- tai reaktorikompostointi on edelleen melko tavallinen lietteiden käsittely- ja sta-
bilointimenetelmä jäteveden puhdistamoilla sekä biojätteen ja lannan käsittelyssä. Suo-
messa on käytössä 40 – 50 erikokoista kompostointilaitosta. Mädätys on käytössä 15 
suuremmalla jätevedenpuhdistamolla, joilla on yhteensä 27 erisuuruista reaktoria. Tä-
män lisäksi on käytössä 4 yhteismädätyslaitosta ja 3 teollisuuden mädätyslaitosta sekä 7 
maatilamädättämöä.  

Puhdistamolietteen ja haja-asutuslietteiden käsittelylle on olemassa yleinen käsittely-
velvoite. Jätelaki on uudistumassa vuosina 2008–2009 ja siinä yhteydessä on mahdollis-
ta täsmentää tai muuttaa nykyisin voimassa olevia määräyksiä myös erilaisten eloperäis-
ten jätteiden käsittelystä. Myös EU:n jätelainsäädäntöä sekä sivutuoteasetusta ollaan 
uudistamassa lähivuosina, ja siinä tapahtuvat muutokset on luonnollisesti otettava huo-
mioon kansallista lainsäädäntöä kehitettäessä. 

Jätevedenpuhdistamolietteen, yhteiskäsittelyyn soveltuvan biojätteen ja lannan yhteis-
käsittelyä ja energian tuottopotentiaalia sekä kustannuksia on tarkasteltu menetelmäket-
juissa, joissa keskeisinä käsittelymenetelminä ovat esikäsittelyn jälkeen mädätys- ja/tai 



  PÖYRY ENVIRONMENT OY 
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, 67070425 
eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö  5.2.2008 

 Sivu 52 (55) 
   

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 
 

kompostointi sekä loppusijoitus. Käsittelymenetelmien osalta vertailtiin yksikkökustan-
nuksia eri lietemäärillä ja tarkasteltiin sopivaa kokoluokkaa laitoksille. Vertailussa käy-
tetyt märkälietemäärät (20 % TS) olivat 5 000 t/a, 25 000 t/a, 50 000 t/a ja 75 000 t/a. 

Kompostoinnin (reaktorikompostointi ja jälkikypsytys aumassa) osalta yksikkökustan-
nus on pienemmillä laitoksilla 70 – 80 €/t (5 000 t/a) ja suuremmilla laitoksilla vastaa-
vasti 65 – 75 €/t (75 000 t/a).  

Mädätyksen yksikkökustannus puhdistamolietteen, elintarviketeollisuuden biojätteen ja 
lietteiden sekä lannan jälkikompostoinnin kanssa on pienemmillä laitoksilla 66 – 107 €/t 
(5 000 – 25 000 t/a) ja suuremmilla laitoksilla vastaavasti 48 – 54 €/t (50 000 - 75 000 
t/a). Mädätyksestä saatavan sähkön hyödyntäminen parantaa merkittävästi menetelmän 
kannattavuutta kompostointiin verrattuna erityisesti suurempien laitosten osalta. 

Mädätyksen yksikkökustannus termisen kuivauksen kanssa (mädätyksen biokaasu kui-
vauksen energialähteenä) on pienemmillä laitoksilla 88 – 164 €/t (5 000 – 25 000 t/a) ja 
suuremmilla laitoksilla vastaavasti 65 – 71 €/t (50 000 - 75 000 t/a). Terminen kuivaus 
mädätykseen yhdistettynä on kallis vaihtoehto suuren investoinnin takia.  

Mädätyksen yksikkökustannus lannan termofiilisessa käsittelyssä, jossa osa lannasta on 
korvattu elintarviketeollisuuden lietteillä (0, 20 ja 40 %), on pienemmillä laitoksilla 45 – 
79 €/t (5 000 – 25 000 t/a) ja suuremmilla laitoksilla vastaavasti 31 – 38 €/t (50 000 - 
75 000 t/a).  

Kalkkistabiloinnin yksikkökustannus on noin 30 – 40 €/t käsittelyyn soveltuvilla liete-
määrillä 5 000 – 10 000 t/a. Haja-asutusalueilla pystytään pienemmät lietemäärät käsit-
telemään siirrettävillä laitteistoilla edullisemmalla hinnalla.    

Bioenergian tuotannon potentiaali 
Mädättämöiden ja kaatopaikkojen tuottaman biokaasun kokonaismäärä oli vuonna 2005 
yhteensä 146 milj.m3/a. ja siitä tuotettiin sähköenergiaa 50 GWh ja lämpöenergiaa 400 
GWh. Tarkastelussa mukana olevalla, yhden laitoksen lietemäärällä 75 000 t/a (20 % 
TS-15 000 t TS/a) saadaan tuotettua sähköä noin 10 GWh. Lietteiden käsittelyn ohessa 
saatu sähkömäärä on paikallisesti merkittävä bioenergiasta tuotettuna. Sähköntuotanto-
kustannus on kuitenkin kallis (170 – 280 €/MWh), koska hankkeen investointi on mitoi-
tettu lietteenkäsittelyn eikä sähköntuotannon mukaan.  

Lietteistä ja lannasta saatava teoreettinen biokaasun sähköntuotantopotentiaali on luok-
kaa 900 GWh, mikä vastaa 6,4 % uusiutuvilla energialähteillä tuotetun bioenergiasäh-
kön vuoden 2010 tavoitearvosta 14 000 GWh. Biojakeista teknisesti hyödynnettävä 
sähköntuotantopotentiaali on 300 GWh (2,1 %). Hyödynnettävästä biokaasusta lannan 
osuus on 40 %:n luokkaa ja biojätteestä sekä elintarviketeollisuuden biojakeista 25 % 
kummastakin. Puhdistamolietteet hyödynnetään nykyisin varsin hyvin ja jäljellä olevista 
puhdistamolietteistä hyödynnettävän biokaasun osuus on enintään 10 %.  

Puhdistamolietteistä on hyödynnettävissä lähinnä pienempien jätevedenpuhdistamoiden 
lietteet. Uutta kapasiteettia on laskelman hankkeissa, jotka voivat hyödyntää elintarvike-
teollisuuden lietteitä ja jätettä sekä biohajoavaa ja biojätettä. Näiden lisäksi voidaan 
käyttää lantaa ja puhdistamolietettä lisänä, missä niitä on saatavilla ja kerättävissä koh-



  PÖYRY ENVIRONMENT OY 
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen jätevesilietteiden, 67070425 
eloperäisten jätteiden ja lannan hyötykäyttö  5.2.2008 

 Sivu 53 (55) 
   

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 
 

tuullisin kustannuksin. Suurin potentiaali (40 %) on lannan hyödyntämisessä. Maaseu-
dulla pienten biokaasulaitosten määrä tulee varmasti lisääntymään uuden sähkön syöttö-
tariffinkin vaikutuksesta. 

Energian myynnistä saatavaa tuottoa on tässä raportissa tarkasteltu ensiksikin nykyisellä 
sähkön markkinahinnalla 40 €/MWh. Lisäksi tuottoa on tarkasteltu esimerkkitapaukses-
sa uuden syöttötariffijärjestelmän mukaan ja sähkön tuotantohinnaksi on tällöin arvioitu 
100 ja 150 €/ MWh, mikä vastaa ennakkotietojen mukaan kauppa- ja teollisuusministe-
riössä suunnitteilla olevan syöttötariffin suuruusluokkaa. Taulukosta 4-1 nähdään, että 
energian myynnistä saatava tuotto kattaa syöttötariffilla tuettuna 31 - 47 % vuosikustan-
nuksista (investointi + käyttö). Sähkön tuotantokustannus nousee tämän tyyppisessä, eri 
kokoluokan laitoksissa varsin korkeaksi (170…670 €/MWh), kun mukaan lasketaan 
kaikki menetelmäketjun kustannukset.  

Lietteestä saatavasta biokaasusta ja sen sisältämästä energiasta joudutaan 25 – 50 % liet-
teen laadusta riippuen käyttämään lietteen ja prosessin lämmitykseen. Vastaavasti liet-
teen ja lopputuotteen käsittelyvaatimukset kuten käsittelylämpötila ja hygienisointi li-
säävät prosessilämmön tarvetta. Energian tuotannon kannalta on mädätykseen syytä va-
lita sellaiset jakeet, jotka soveltuvat hyvin yhteiskäsittelyyn (mesofiilinen lämpötila ja 
kompostointi aumassa) ja biokaasun tuotanto voidaan maksimoida.  

Kasviperäiset jätteet (peruna- ja tärkkelysjäte) soveltuvat erityisen hyvin biokaasun tuo-
tantoon, koska orgaanisen aineen osuus on suuri (> 80 %) ja biokaasun tuotto muita liet-
teitä suurempi. Luokan 2 ja 3 eläinperäiset sivutuotteet, paitsi ruokajäte ja lanta, kannat-
taa käsitellä erillisissä laitoksissa, kuten jäljempänä kohdassa ”Konkreettiset toimenpi-
teet” on tarkemmin perusteltu.     

Tämän kokoluokan laitoksia voisi Suomeen tulla 1 – 3 kpl suurempien kaupunkien puh-
distamoille seuraavien 10 – 20 vuoden aikana. Käsittelylaitos on lietemäärän osalta sa-
maa kokoluokkaa Tampereelle suunnitellun uuden jätevedenpuhdistamon kanssa. Asu-
kasvastineluku alueelle on AVL 450 000.   

Lainsäädännön kehittäminen 
Jätedirektiivi on muuttumassa ja samoin sivutuoteasetuksen muutostyö on tekeillä. Puh-
distamolietedirektiivin muutostyö alkaa lähiaikoina. Kotimaassa on saatu aikaan juuri 
uusi lannoitevalmistelainsäädäntö ja jätelakiuudistustyö on alkanut. EU:ssa ja Suomessa 
valmistellaan siis myös lietteenkäsittelyn osalta uutta jätehuoltoon liittyvää lainsäädän-
töä, joka saattaa muuttaa nykyisiä vaatimuksia ja käytäntöä. Ympäristönsuojelulakia ja 
– asetusta ollaan parhaillaan muuttamassa siihen suuntaan, että samantyyppiset pieneh-
köt laitokset kuten eräät maatalouden suuryksiköt, huoltoasemat, pienet kaukolämpölai-
tokset ym. voitaisiin käsitellä yhtenäisemmin ja nopeammin vakiotyyppisiin lupaehtoi-
hin perustuen. Tarvittavien lupien (mm. ympäristölupa ja laitoshyväksyntä) käsittely 
voitaisiin keskittää alueellisiin ympäristökeskuksiin. 

Jätealan toiminnan harjoittajien kannalta on tämän hetkinen tilanne maassamme myös 
jossain määrin sekava. Lietteiden ja eloperäisten jätteiden käsittelymääräysten tulkin-
nasta on erilaisia näkemyksiä sekä eri ministeriöiden ja muiden viranomaistahojen kes-
ken että viranomaisten ja toiminnanharjoittajien välillä. Nämä seikat vaikeuttavat ja hi-
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dastavat uusien jätteenkäsittelylaitosten edellyttämien lupien käsittelyä ja sen myötä uu-
sien laitosten rakentamista. 

Selvänä tavoitteena on voimassa olevan lainsäädännön sisällön entistä selvempi infor-
moiminen ja ympäristölupakäsittelyn kehittäminen siten, että uudet hankkeet pääsevät 
etenemään joutuisasti eikä esimerkiksi lupapäätöksistä valittaminen viivästyttäisi ylen 
määrin niiden käsittelyä. Lietteen tuottajien ja käsittelystä vastaavien toiminnan harjoit-
tajien on varsin hankala saada selville kaikkia lainsäädännön määräyksiä ja tulkintoja, ja 
tästä syystä eri vastuuministeriöiden yhteisesti laatimat selkeät ohjeet edistäisivät, sel-
keyttäisivät ja nopeuttaisivat huomattavasti hankkeiden etenemistä.  

Konkreettiset toimenpiteet 
Yhdyskuntien ja haja-asutusalueiden lietteiden, eloperäisten jätteiden ja lannan hyöty-
käyttöä voidaan tehostaa lainsäädännön selventämisen ja toiminnan harjoittajien ohjeis-
tuksen lisäksi seuraavilla toimenpiteillä:   

- Bioenergian tuotantopotentiaalia löytyy isoista yksiköistä, joita voisi Suomeen mahtua 
ensi alkuun 1 – 3 kpl niille alueille, missä ei toistaiseksi ole mädättämöitä jäteveden-
puhdistamojen yhteydessä ja jätevesilietettä voitaisiin kerätä suuremmalta alueelta. 
Näitä alueita ovat mm. Pohjois-Suomi ja Oulun alue, Pohjois-Pohjanmaa, suurin osa 
Itä-Suomesta jne.   

- Isoimmissa yksiköissä voidaan helpoiten käsitellä puhdistamolietettä ja lantaa mesofii-
lisessä lämpötilassa ja jälkikompostoida liete aumassa. Kustannuksia voidaan säästää, 
jos tälle laitokselle ei oteta hygienisointia vaativia eläin- ja kasviperäisiä lietteitä, vaan 
keskitytään biokaasun ja sähkön tuotantoon ja lopputuote mädätteen mahdollisimman 
yksinkertaiseen loppukäsittelyyn esimerkiksi kaatopaikan pintamateriaaliksi. 

- Terminen kuivaus parantaa merkittävästi lopputuotteen hyötykäyttöä esimerkiksi lan-
noiteaineena, mutta lisää myös investointikustannuksia. Terminen kuivaus soveltuu 
olemassa oleville mädättämöille, jossa halutaan parantaa lopputuotteen käyttömahdol-
lisuuksia. Käyttökustannuksia saadaan alennettua, mikäli lopputuote saadaan myytyä 
ulos. Jatkokäsittelyn osalta on laskettava, kannattaako biokaasu käyttää sähkön tuot-
tamiseen vai termisen kuivauksen energiana. 

- Suomeen tarvitaan erilliset käsittelylaitokset luokan 2 ja 3 hankalasti käsiteltäville 
eläinperäisille sivutuotteille, joita ovat mm. kaupan ruokajäte ja entiset raa’at elintar-
vikkeet sekä elintarviketeollisuuden eläinperäiset luokan 2 ja 3 sivutuotteet. Nämä jä-
tejakeet voidaan ja kannattanee kerätä laajemmalta alueelta ja käsitellä erillään suuris-
ta lietemääristä. Käsittelyä varten pitäisi rakentaa aluksi 1…2 laitosta eri puolille maa-
ta. Stormossen Vaasassa ja Tarastenjärvi Tampereella (Bio 2) ottaa näitä jätteitä vas-
taan jo nyt pakkauksineen ja pystyy ne käsittelemään. Jos näin menetellään, edellä 
mainittujen ”tavallisten” lietteiden ja eloperäisten jätteiden käsittelylaitokset voidaan 
vastaavasti rakentaa samantyyppiseen teknologiaan perustuen ja niiden kannattavuus 
on myös parempi, kun eläinperäisten luokan 2 ja 3 erikoisvaatimuksia ei niissä ole tar-
peen ottaa huomioon.    
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- Uusien käsittelylaitosten (mädätys ja/tai kompostointi) suunnittelussa ja sijoittelussa 
tulisi huomioida jo olemassa olevat laitokset. Samoille alueille ei ole järkevää rakentaa 
uusia laitoksia, jotka kilpailevat samoista jätteistä ja markkinoista jo olemassa olevien 
ja toimivien keräily- ja käsittelylaitosten kanssa. Myös nykyisten laitosten laajentamis-
ta on paikallaan harkita niillä alueilla, joilla käsittelykapasiteetti ei nykyään riitä ja 
kuljetusmatkat pysyvät laajennuksen jälkeenkin kohtuullisina eli normaalisti eivät ylitä 
50…60 kilometriä.   

- Maassamme on rakennettu viime vuosina muutamia maatilakohtaisia mädätyslaitoksia 
ja kiinnostus näitä kohtaan on lisääntynyt. Yleinen tietämys biokaasualasta on vielä 
vähäistä ja tiedon välitystä ja koulutusta tulisikin lisätä. Keskeisiä aiheita ovat inves-
tointi- ja käyttökustannusten laskenta, kannattavuustarkastelujen tekeminen sekä lain-
säädännöstä ja lupamenettelystä tiedottaminen. Maatila- tai kyläkohtaisten laitosten 
kannattavuus paranee, mikäli siellä pystytään käsittelemään ja vastaanottamaan port-
timaksulla tuotavia, ja käsittelyyn sopivia muita lietteitä. Suunnitteilla oleva sähkön-
tuotannon tukeminen parantaa kannattavuutta tai keskittyminen liikennepolttoaineen 
tuottamiseen. Erilaiset vakiomuotoiset ja –kokoiset laitosratkaisut olisivat omiaan pi-
tämään investointi- ja käyttökustannukset mahdollisimman pieninä ja todennäköisesti 
helpottaisivat myös laitosten lupamenettelyjä.  

- Maatilamädättämöt voisivat periaatteessa toimia myös liikennepolttoaineen (biokaasu) 
jakelupaikkoina, mikäli Suomeen tulee enemmän biokaasuautoja ja muita biokaasun 
jakelupaikkoja.  

Teknologia ja tuotekehitys 
Yleisesti ottaen Suomessa ja muissa Euroopan maissa on olemassa erilaisten lietteiden 
ja eloperäisten jätteiden käsittelyyn tarvittavaa teknologiaa. Tästä on olemassa runsaasti 
sekä tieteellistä tutkimustietoa että käyttökokemuksia eri kokoluokissa ja erilaisten jäte-
jakeiden yhteiskäsittelyssä. Biokaasupohjaiseen, pienimuotoiseen sähkötuotantoon on 
olemassa sopivaa teknologiaa, josta on myös riittävästi käyttökokemuksia. Pieniä tekni-
siä parannuksia näihin menetelmiin on varmaan mahdollista edelleen kehittää, mutta lai-
tosten kannattavuuden tai ympäristövaikutusten osalta perusteknologia on siis olemassa. 

Itämeren suojelu edellyttää jatkossa myös haja-asutuksen ja maatalouden suuryksiköi-
den kuormituksen vähentämistä nykytasosta erityisesti Etelä– ja Lounais-Suomessa. 
Yksi mahdollinen kehityssuunta näillä alueilla, josta ei toistaiseksi ole kovin paljon 
käyttökokemuksia, olisi ns. kuivamädätys. Maatilalla erotetaan nesteet ja käytetään lan-
noitevalmisteen tapaan levittämällä ravinteeksi peltoon. Fosfori jää pääosin kiinteään 
jakeeseen ja typpi tähän rejektiveteen. Kiinteä jäte erotetaan ja viedään mädätyslaitok-
selle biokaasun tuotantoon. Ensimmäiset separointilaitokset ovat jo olleet koekäytössä 
muutamalla karjatilalla, mutta tämä teknologia edellyttänee vielä jonkin verran jatkoke-
hitystä. 

Monissa Euroopan maissa kuten esim. Saksassa on ollut jo useita vuosia käytössä sekä 
jätteiden käsittelyä että biokaasun käyttöä energiantuotantoon edistävää lainsäädäntöä ja 
muita määräyksiä, teknisiä standardeja, ohjeita erilaisille toiminnan harjoittajille, joiden 
perusteella on mahdollista nopeasti edistää tämän alan kehitystä myös Suomessa. 


