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OTM Eeva-Maija Pusa ja professori Ari Ekroos

ILMASTONMUUTOS JA HEVOSENLANTA �
UUSIUTUVAN ENERGIAN HYÖDYNT˜MIST˜
KOSKEVAN LAINS˜˜D˜NNÖN L˜HEMP˜˜
TARKASTELUA

1. Johdanto

Hevosen lannan käyttöasteen lisääminen energiana tukisi sekä uusiutuvan energian käy-
tölle asetettujen tavoitteiden toteutumista että laajemmin ilmastonmuutoksen hillintää.
Kuivikkeen (sahanpuru, kutterinpuru, turve tai olki) osuus käytöstä poistetussa kuivike-
lannassa vaihtelee 50 %:n ja 80 %:n välillä.1  Hevosen lannassa ja kuivikkeessa on suuri
energiapotentiaali: yhden hevosen päivittäin tuottamaa kuivikelantaa polttamalla voitai-
siin teoriassa korvata noin 7 litraa öljyä.2  Kaikkien Suomen noin 70 000 hevosen3  vuo-
dessa tuottama kuivikelantamäärä vastaisi noin 179 miljoonaa litraa öljyä. Polttoaine-
määrällä lämmittäisi karkean arvion mukaan 79 000 pientaloa vuoden verran.4

Kuivikelannan hyödyntäminen paikallisena energianlähteenä olisi ilmastonmuutoksen
hillinnän tehokasta kahdesta syystä. Ensinnäkin se on uusiutuva polttoaine ja hiilidiok-

1 Roivas, Marianne 2004: Kuivike vaikuttaa ympäristön ja hevosten hyvinvointiin; Hevoset ja ratsas-
tus 2/2004. http://www.ratsastus.net/arkisto/jutut/2_2004/kuivike.asp 24.11.2009.
2 Kuivikelannan ja öljyn vastaavuus on laskettu kuivikelannan lämpöarvolla 19,37 MJ/kg (Lundgren
J. ja Petterson E. 2009: Combustion of horse manure for heat production; Bioresource Technology 100
(2009) s. 3124), yhden hevosen tuottaessa vuodessa noin 10 m3 kuivikelantaa, joka painaa arviolta 5
tonnia (Viitanen, Johanna 2007: Tuki vauhdittaa lantahuoltoa; Hevoset ja Ratsastus 4/2007, http://
www.ratsastus.net/arkisto/jutut/4_2007/s22-24_heppa407.pdf 29.11.2009 sekä Itä-Suomen jäte-
suunnitelma, nykytilanteen kuvaus, luonnos, s. 35, http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=
105782& lan=sv 29.11.2009) ja dieselin energia-arvon ollessa 38,6 MJ/kg (http://en.wikipedia.org/
wiki/Gasoline 29.11.2009).
3 Hippolis ry.: http://www.hippolis.fi/?pageid=33 24.11.2009.
4 Öljy- ja kaasualan keskusliiton mukaan uuden omakotitalon öljynkulutus (lämmitys ja lämpimän
käyttöveden tuottaminen)on noin 2000 litraa ja vanhemman 2500 litraa vuodessa, kun omakotitalon
keskimääräinen koko on 160 m2. http://www.oil-gas.fi/index.php?m=3&id=149 24.11.2009.
Arvio 79 000 pientaloa on laskettu vanhojen ja uusien pientalojen keskiarvolla ja pyöristetty lähim-
pään sataan.
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sidineutraali, koska se on alun perin peräisin kasvimateriaalista, johon kasvun aikana
sitoutuu hiilidioksidia. Uusiutuvana polttoaineena kuivikelannan käyttäminen vähentäisi
fossiilisten polttoaineiden tarvetta.5  Toiseksi hyödyntämällä kuivikelanta sen tuottopai-
kalla vältyttäisiin sen mahdollisen asianmukaiseen jätehuoltoon kuljettamisen aiheutta-
milta hiilidioksidipäästöiltä. Huomioitavaa kuitenkin on, ettei kaikkea kuivikelantaa ole
mielekästä ottaa energiakäyttöön, vaan osalle kuivikelannasta lannoitekäyttö tai vastaa-
va voi olla täysin sopiva käyttötarkoitus.

Tavallinen tapa hevosen lannan hyödyntämisessä on levittää sitä pelloille lannoitteena.
Kuivikelanta voidaan hyödyntää myös kompostoimalla se mullaksi. Kompostoinnissa
ongelmana on kuivikelannan suuri kuivikepitoisuus ja varsinkin puupohjaisen kuivike-
materiaalin vaatima pitkä kompostoitumisaika ennen peltolevitystä tai käyttöä multana.
Ilmeisen harvoin lantaa on Suomessa edes pyritty hyödyntämään energiana. Tallit sijoit-
tuvat entistä useammin asutuskeskusten läheisyyteen, mikä vaikeuttaa lannan jatkohyö-
dyntämistä. 6  Lannan kuljetusmatkat kompostoitavaksi tai poltettavaksi voivat olla pit-
kiä, minkä vuoksi kuljettaminen on sekä kallista että hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa.

Euroopan unionin ilmastotavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat 20 prosentin vähen-
nys kasvihuonekaasupäästöihin, 20 prosentin parannus energiatehokkuuteen ja uusiutu-
valle energialle 20 prosentin osuus EU:n energiankulutuksesta.7  Uusiutuvan energian
osalta EU:n 20-20-20 tavoitteisiin pääsy tarkoittaa, että EU:n energian kokonaiskäytöstä
20 prosenttia on tuotettava uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2020 mennessä, mikä
on lähtökohtana unionin jäsenvaltioiden uusiutuvan energian käytön kansallisille ta-
voitteille. Suomen tavoitteeksi on asetettu lisätä uusiutuvan energian käyttöä 38 prosenttiin
nykyisestä 28,5 prosentista.8  Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategiassa on määri-
telty kymmeniksi vuosiksi eteenpäin Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset ta-
voitteet sekä keinot osana Euroopan unionia ja sen tavoitteita. Strategiassa mainitaan
uusiutuvan energian tuotannon lisääminen muiden ohella lannasta saatavan bioenergian
käytön edistämisellä. 9

5 Yhden hevosen vuodessa tuottama kuivikelantamäärä vastaa noin 1100 litraa polttoöljyä (365 päi-
vää x 3 litraa/päivä). 1100 litrasta polttoöljyä aiheutuu noin 2,9 tonnin hiilidioksidipäästöt, kun litrassa
dieseliä on 2660 g hiilidioksidia, http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/tavaraliikenne/tieliikenne/
maaritysperusteet_tavara_tie.htm 28.11.2009.
6 Suomen Hippos ry. 2009: Hevosenlanta � ympäristöongelma vai hukattu mahdollisuus?
�seminaarin tiedote. http://www.hippos.fi/hippos/ajankohtaista/index.php?we_objectID=8576
24.11.2009.
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähen-
tää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämi-
seksi vuoteen 2020 mennessä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutu-
vista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/
EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan
energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myö-
hemmästä kumoamisesta, 3 artikla 1 momentti sekä liite 1.
9 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia, Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä
marraskuuta 2008 (VNS 6/2008 vp), s. 4 ja 39. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=
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Tässä artikkelissa tarkastellaan hevosen lannan hyödyntämismahdollisuuksia ja nii-
tä koskevaa lainsäädäntöä. Erityisesti tarkastelun kohteena on kuivikelannan sisältämän
energian hyödyntäminen � millä edellytyksillä se on mahdollista? Ensin selvitetään lan-
nan statusta eli onko lanta jätettä. Sitten tarkastellaan hevosen lantaan liittyvän toimin-
nan ympäristönsuojelua ja ympäristölupia. Sen jälkeen aihe liitetään laajempaan yhteis-
kunnalliseen kontekstiin. Lopuksi tehdään joitakin päätelmiä.

2. Jätettä vai ei?

Jätteistä säädetään jätelaissa (1072/1993), jolla on implementoitu Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY jätteistä. Uusi jätedirektiivi, Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta, on
jo tullut voimaan 12.12.2008 ja tulee saattaa jäsenvaltioissa voimaan 12.12.2010 ja sen
myötä myös kansallinen jätelainsäädäntömme on uudistuksen alla.

Jäte määritellään jätelain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa aineeksi tai esineeksi, jonka
sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytös-
tä. Ympäristöministeriö on jätelain nojalla antanut asetuksen yleisimpien jätteiden sekä
ongelmajätteiden luettelosta (1129/2001), jonka 1 §:n mukaan asetuksen liite vahviste-
taan yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luetteloksi. Liitteen mukaan maatalou-
dessa syntyviin jätteisiin (jätenimikeryhmäotsikko 02) kuuluvat muun muassa eläinten
ulosteet, virtsa ja lanta, likaantunut olki mukaan luettuna (jätenimike 02 01 06). Liitteen
johdantokappaleen mukaan luettelo on esimerkkiluettelo jätteistä eikä se sisällä kaikkia
jätteitä, eivätkä siinä mainitut esineet tai aineet aina ole jätteitä. Esine tai aine on jätettä
vain, jos sitä koskevat jätelain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut jätteen tunnus-
merkit. Hevosen lanta voidaan lähtökohtaisesti katsoa jätteeksi ja sen myötä hevosen
lantaan sovelletaan jätteitä koskevaa lainsäädäntöä.

Hevosen lannan jäteluokittelua on pohdittu korkeimman hallinto-oikeuden tuorees-
sa ratkaisussa KHO 2009:61. Asia koski valtioneuvoston jätteen polttamisesta antaman
asetuksen (362/2003, ns. jätteenpolttoasetus) soveltamista hevosen lannasta ja kuivik-
keena käytetystä kutterinpurusta valmistettujen kiinteiden brikettien polttamiseen. Jät-
teenpolttoasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan poltto- tai rinnak-
kaispolttolaitokseen, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä jätelaissa tarkoitettua jätet-
tä. Saman pykälän 2 momentin 1 kohdan a alakohdan mukaan asetusta ei kuitenkaan

VNS+6/2008&base=ermuut&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD 24.11.2009. Syksyllä 2009 an-
nettiin valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suo-
mea (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 28/2009). Selonteossa (s. 146) asetetaan tavoitteeksi mm.
jatkaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista niin, että vuonna 2050 osuus nousee vähintään 60
prosenttiin energian loppukulutuksesta sekä leikata Suomen päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden
1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä osana kansainvälistä yhteistyötä. http://www.vnk.fi/julkaisut/
listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=273273 24.11.2009.
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sovelleta poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen, jossa poltetaan ainoastaan maa- ja metsä-
talouden kasviperäisiä jätteitä. KHO katsoi tapauksessa, ettei hevosenlantaa voida pitää
maataloudesta peräisin olevana kasviperäisenä jätteenä sillä perusteella, että hevonen
on kasvinsyöjä, vaan kysymyksessä on eläinperäinen jäte. Näin ollen tapaukseen oli
sovellettava jätteenpolttoasetusta.10

KHO:n kanssa samaan lopputulokseen kasviperäisen jätteen käsitteestä pääsee myös
ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000, YSA) terminologiaa vertailemalla. Asetuksen
4 § koskee luvanvaraisuuden rajausta. 1 momentin 1 kohdan poikkeuksen mukaan ym-
päristöluvanvaraista toimintaa ei ole myöskään maa- ja metsätaloudessa syntyvän ja
siinä hyödynnettävän tai käsiteltävän luonnonmukaisen vaarattoman kasviperäisen jät-
teen hyödyntäminen tai käsittely. 3 kohdan mukaan vaarattomaksi käsitellyn jätevesi- ja
sakokaivolietteen taikka lannan tai vaarattoman tuhkan tai kuonan hyödyntäminen maan-
parannusaineena taikka lannoitteena. Koska 1 kohta kattaa kasviperäisen jätteen tietyin
ehdoin ja 3 kohdassa puhutaan erikseen lannasta, voidaan myös tästä päätellä, ettei lan-
taa katsota kasviperäiseksi jätteeksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 muiden kuin ihmisra-
vinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä eli ns. sivu-
tuoteasetus luokittelee lannan eläinperäiseksi sivutuotteeksi (5 artikla 1 kohta a alakoh-
ta), jonka käsittelyn tulee täyttää asetuksen vaatimukset. Asetuksessa määritellään eläinten
terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännöt mm. eläimistä saatavien sivutuotteiden
keräämiselle, kuljetukselle, varastoinnille, esikäsittelylle, käsittelylle, käytölle ja hävit-
tämiselle (1 artikla 1 kohta a alakohta).11

10 Jäte � ei-jäte �problematiikka on rajattu tämän artikkelin ulkopuolelle. Tämän artikkelin puitteissa
ei ole mahdollista käydä sitä keskustelua, jota esim. jätedirektiivin laatimisen yhteydessä käytiin.
11 Sivutuoteasetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaan luokkaan 2 kuuluva aines, kuten lanta, on viipymättä
7 artiklan mukaisesti kerättävä, kuljetettava ja tunnistemerkittävä ja alakohdan a mukaan hävitettävä
suoraan jätteenä polttamalla se 12 artiklan mukaisesti hyväksytyssä polttolaitoksessa, alakohdan b
mukaan käsiteltävä 13 artiklan mukaisesti hyväksytyssä käsittelylaitoksessa jotakin 1.�5. käsittelyme-
netelmästä tai toimivaltaisen viranomaisen vaatiessa ensimmäistä käsittelymenetelmää käyttäen sekä
hävitettävä jätteenä joko polttamalla tai rinnakkaispolttamalla 12 artiklan mukaisesti hyväksytyssä poltto-
tai rinnakkaispolttolaitoksessa, alakohdan c mukaan käsiteltävä 13 artiklan mukaisesti hyväksytyssä
käsittelylaitoksessa ensimmäistä käsittelymenetelmää käyttäen tai alakohdan e mukaan jos kyseessä on
lanta, johon toimivaltainen viranomainen ei katso sisältyvän minkään vakavan tartuntataudin leviä-
misriskiä, i) käytettävä käsittelemättömänä raaka-aineena 15 artiklan mukaisesti hyväksytyssä bio-
kaasu- tai kompostointilaitoksessa taikka käsiteltävä tätä tarkoitusta varten 18 artiklan mukaisesti hy-
väksytyssä teknisessä laitoksessa; ii) levitettävä maahan tämän asetuksen mukaisesti; tai iii) muunnettava
biokaasulaitoksessa tai kompostoitava 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen an-
nettujen sääntöjen mukaisesti (5 artikla 2 kohta).
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3. Hevosen lannan hyödyntämisestä koskevat ympäristöluvat

3.1. Eläinsuoja

Ympäristönsuojelulain (86/2000, YSL) 28 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa) ja asetuksella
säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. YSA 1 §:n 1 momentin 11 kohdan a
alakohdan mukaan eläinsuojalla, joka on tarkoitettu vähintään 60 hevoselle tai ponille,
on oltava ympäristölupa. Lupaa on haettava myös vähäisempään toimintaan, jos toimin-
ta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle
ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa (YSA 1 §:n 2 momentti).
Ympäristölupaa tarvitaan siis vain suhteellisen laajamittaiseen tallitoimintaan (keski-
määrin tallissa on alle viisi hevosta tai ponia12) tai toiminnan sijoittumiseen pohjaveden
kannalta kriittiselle alueelle. Ympäristölupavelvollisuus voi laueta myös, jos toiminnas-
ta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n
1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (YSL 28 § 2 momentti 3 kohta).

3.2. Lannan levittäminen pellolle

Tällä hetkellä on yleistä hyödyntää hevosen lanta levittämällä se pellolle lannoitteeksi.13

YSL 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupa on aina oltava jätteen laitos-
tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Edellä on päädytty siihen, että hevo-
sen lanta on jätettä, joten tämä pääsääntö tulee noudatettavaksi. YSL 30 §:n 1 momentin
viimeisen virkkeen mukaan asetuksella voidaan lisäksi säätää 28 §:n 2 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetun toiminnan luvanvaraisuutta koskevista poikkeuksista. YSA 4 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaan ympäristöluvanvaraiseksi toiminnaksi ei katsota vaaratto-
maksi käsitellyn jätevesi- ja sakokaivolietteen taikka lannan tai vaarattoman tuhkan tai
kuonan hyödyntäminen maanparannusaineena taikka lannoitteena. Lannan käyttämi-
nen maanparannusaineena tai lannoitteena ei siis ole ympäristölupaa vaativaa toimin-
taa.

Lannan varastointia ja levitystä pelloille koskee kuitenkin valtioneuvoston asetus
maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000, ns.
nitraattiasetus), jolla on pantu täytäntöön vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin
olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annettu Euroopan yhteisöjen neuvos-
ton direktiivi 91/676/ETY. Nitraattiasetuksessa on mm. säädetty lannan levityskielto

12 Tallin keskimääräinen koko on laskettu sen mukaan, että Suomessa on 70 000 hevosta ja 15 000
hevostallia; http://www.hippolis.fi/?pageid=33 24.11.2009.
13 Suomen Hippos ry. 2009: Hevosenlanta � ympäristöongelma vai hukattu mahdollisuus?
-seminaarin tiedote. http://www.hippos.fi/hippos/ajankohtaista/index.php?we_objectID=8576
24.11.2009.
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15.10.–15.4. väliselle ajalle, kielto levittää lantaa viisi metriä lähempänä vesistöä sekä
lannoitteiden enimmäiskäyttömääristä (5–6 §). Varastointitilan mitoituksen lähtökohta-
na on 12 kuukauden aikana kertyvä lannan ja virtsan määrä (4 §). Tästä voidaan poiketa,
mikäli lantaa luovutetaan sellaiselle hyödyntäjälle, joka voi vastaanottaa sitä ympäris-
tönsuojelulain 28 §:n mukaan myönnetyn luvan perusteella, tai jos lantaa luovutetaan
toiselle viljelijälle 4 §:n 3 momentissa säädetyin edellytyksin.

3.3. Lannan luovutus

Lannan luovutukseen sovelletaan jätteen luovuttamista koskevaa jätelain 15 §:n säännös-
tä. Jätteen saa luovuttaa pääsäännön mukaan vain jätetiedostoon hyväksytylle vastaanot-
tajalle tai sillä, jolla on oikeus ottaa jätettä vastaan ympäristösuojelulain nojalla. Ympä-
ristönsuojelulain mukainen oikeus voi olla ympäristöluvan nojalla toimivalla jätteen
laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä tai käsittelyä harjoittavalla tai, jollei tällaista
ympäristölupaa YSL 30 §:n 1 momentin nojalla tarvita, ympäristönsuojelun tietojärjes-
telmään merkityn toiminnan harjoittajalla. YSL 30 §:n 1 momentin mukainen poikkeus
on säädetty YSA 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa mm. koskien lannan hyödyntämistä maan-
parannusaineena tai lannoitteena. Näin ollen hevosen lantaa saa luovuttaa sille, jolla on
ympäristölupa jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen, esim.
mullan valmistajalle tai jätteen polttajalle, tai sille, joka hyödyntää lantaa maanparannus-
aineena tai lannoitteena, esim. viljelijälle.

3.4. Jätteen laitos- tai ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen

Jätteen laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen tai käsittelyyn tulee olla ympäristö-
lupa (YSL 28 § 2 momentti 4 kohta). YSA 1 §:n 3 momentin (muutossäännös 380/2008)
mukaan YSL 28 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan ympäristölupaa on haettava kaato-
paikalle, kaivannaisjätteen jätealueelle ja muulle jäteasetuksen (1390/1993) liitteissä 5
tai 6 määritellylle jätteen hyödyntämiselle tai käsittelylle, joka on ammattimaista tai
laitosmaista. Jäteasetuksen (1390/1993, muutossäännös 472/1996) liitteessä 5 hyödyntä-
mistoimintoina on mm. mainittu käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian
tuottamiseksi (R1) ja jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista
R1–R12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla ennen pois-
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4. Millä edellytyksillä kaasutinlaitoksessa synnytettyä puhdistettua tuotekaasua voi-
daan pitää tuotteena siten, ettei siihen enää sovelleta jätettä koskevaa sääntelyä?

EY-tuomioistuin vastasi KHO:n esittämiin kysymyksiin mm. seuraavasti:

1) Jätteenpolttodirektiivin 3 artiklan 1 alakohtaan sisältyvä jätteen käsite ei kata kaa-
sumaisia aineita.

2) Jätteenpolttodirektiivin 3 artiklan 4 alakohdan käsitteellä �polttolaitos� tarkoite-
taan teknistä laitteistoa tai yksikköä, jossa lämpökäsitellään jätteitä, kunhan lämpö-
käsittelystä syntyvät tuotteet tämän jälkeen poltetaan, eikä tämän osalta poltto-
linjan olemassaolo ole tällaisen luokittelun välttämätön kriteeri.

3) Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa
� kaasutinlaitos, jonka tarkoituksena on synnyttää kaasumaisia tuotteita, tässä

tapauksessa puhdistettua tuotekaasua, jätteiden lämpökäsittelyn avulla, on
luokiteltava jätteenpolttodirektiivin 3 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetuksi �rin-
nakkaispolttolaitokseksi�

� voimalaitos, jossa käytetään kaasutinlaitoksessa jätteiden rinnakkaispolton
avulla synnytettyä puhdistettua tuotekaasua lisäpolttoaineena korvaamaan voi-
malaitoksen tuotantotoiminnassa pääasiallisesti käytettyjä fossiilisia polttoai-
neita, ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan.

EY-tuomioistuimen mukaan neljänteen kysymykseen ei ollut tarpeen vastata.

Asian käsittely on vielä kesken, koska yhtiö muutti hakemustaan käsittelyn aikana. KHO
kysyi toisella välipäätöksellään EY-tuomioistuimelta kantaa puhdistamattoman kaasun
polttamiseen (KHO 2009:51).

3.6.3. Kaasuttaminen

Kemikaalien tai polttoaineiden varastoinnin, käytön tai käsittelyn ympäristölupavelvol-
lisuutta koskee YSA 1 §:n 1 momentin 5 kohta. Puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai
nesteytyslaitos taikka muu kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistus-
laitos taikka sähköteknisen hiilen tai grafiitin valmistuslaitos tarvitsee toimintaansa ym-
päristöluvan (säännöksen c alakohta). Muu kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos
on ympäristölupavelvollinen aina, joten myös kuivikelannan kaasuttaminen on ympäristö-
luvanvaraista, laitoksen koosta riippumatta.24

24 IPPC-direktiivin uudistusehdotuksessa (IE-direktiivi) kaasutuksen sääntelyn raja on asetettu 20
MW:iin tai enemmän (liite 1 kohta 1.4 alakohta b). IE-direktiivin implementoinnin yhteydessä voisi
olla syytä pohtia, onko kaiken kaasutuksen laitoksen koosta riippumatta oltava ympäristöluvanvaraista
toimintaa.
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Jätteenpolttoasetusta sovelletaan poltto- tai rinnakkaispolttolaitokseen, jossa polte-
taan kiinteää tai nestemäistä jätelaissa tarkoitettua jätettä (1 § 1 momentti). Asetuksen
soveltamisala ei välttämättä näyttäisi olevan täysin saman laajuinen kuin direktiivin so-
veltamisala25, koska asetuksen soveltamisala rajataan polttamiseen poltto- ja rinnak-
kaispolttolaitoksissa, kun taas direktiivissä soveltamisalaksi määritellään poltto- ja rin-
nakkaispolttolaitokset ilman nimenomaista mainintaa polttamisesta.

Kaasutinlaitoksessa kuivikelanta kaasutettaisiin ja tuotettaisiin puhdistettua tuotekaa-
sua. Selvää on, että kaasutus luetaan lämpökäsittelyksi.26 Määritelmän mukaan rinnak-
kaispolttolaitoksen pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa energiaa tai aineellisia tuotteita
ja jossa käytetään jätettä vakinaisena tai lisäpolttoaineena, tai jossa jätettä lämpökäsitellään
sen käsittelemiseksi. Kaasutinlaitoksen pääasiallinen tarkoitus olisi tuottaa energiaa tai
aineellisia tuotteita eikä lämpökäsitellä jätteitä. EY-tuomioistuimen em. ennakkoratkaisun
mukaan kaasutinlaitos, jonka tarkoituksena on jätteiden lämpökäsittelyn avulla tuottaa
kaasumaisia tuotteita (puhdistettua tuotekaasua), on direktiivin mukainen rinnakkais-
polttolaitos.

Näin ollen kaasutinlaitokseen on sovellettava jätteenpolttodirektiiviä. Koska kaasu-
tinlaitoksen toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesiin eikä ilmaan, direktiivin soveltamisella
kaasutinlaitokseen ei ole käytännön merkitystä, kuten korkein hallinto-oikeuskin toteaa
välipäätöksessään KHO 2009:51. Suuret investointikustannukset johtuvat nimenomaan
päästömittauksista, joita ei tarvitse tehdä, jos päästöjä ei aiheudu.

Kaasutinlaitoksen ympäristöluvassa olisi myös otettava huomioon jätteen vastaanot-
to, mahdollinen esikäsittely ja varastointi. Kuivikelannan kaasuttamisesta ja raakakaasun
puhdistuksesta aiheutuva polttojäte tulisi käsitellä jätelainsäädännön mukaisesti.

3.6.4. Kaasun polttaminen

Energian tuotannossa kaasua käyttävä voimalaitos vaatii ympäristöluvan, kun suurin
polttoaineteho on yli 5 megawattia tai jossa käytettävän polttoaineen energiamäärä on
vuodessa vähintään 54 terajoulea (YSA 1 § 1 momentti 3 kohta b alakohta). Pienemmät
kaasua käyttävät voimalaitokset on rajattu lupavelvollisuuden ulkopuolelle.27

Jätteenpolttoasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan poltto- tai rin-
nakkaispolttolaitokseen, jossa poltetaan kiinteää tai nestemäistä jätelaissa tarkoitettua

25 Tosin KHO katsoi päätöksessään KHO 2007:45, että valtioneuvoston asetus jätteenpoltosta on so-
veltamisalaltaan ja määritelmiltään samansisältöinen kuin jätteenpolttodirektiivi.
26 Kaasutus on mainittu lämpökäsittelyn muotona jätteenpolttodirektiivin 3 artiklan 4 kohdassa polt-
tolaitoksen määritelmän kohdalla.
27 Sähkön- ja lämmöntuoton voimalana (CHP) esim. 80�150 kW tehoinen laitos on pienimuotoinen.
http://www.gasek.fi/epages/PPO.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/22082008-1/Categories/
%22CHP%20voimala%22 24.11.2009.
Syöttötariffityöryhmän loppuraportissa ison sikalan CHP sähkötehoksi mainitaan 59 kWe ja yhteislaitok-
sen (6�7 sikalaa) 448 kWe. TEM 2009: Syöttötariffityöryhmän loppuraportti, Ehdotus tuulivoimalla ja
biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffiksi, s. 40. http://www.tem.fi/index.phtml?s=3256 24.11.2009.
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jätettä. Jätteenpolttodirektiivin 3 artiklan 1 alakohdassa jäte määritellään direktiivin 75/
442/ETY (aiempi jätedirektiivi) 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettua kiinteää tai neste-
mäistä jätettä. Em. ennakkoratkaisussa C-317/07 asiaan otettiin kantaa vielä tarkentamalla,
ettei direktiivin 2000/76 (jätteenpolttodirektiivi) 3 artiklan 1 alakohtaan sisältyvä jät-
teen käsite kata kaasumaisia aineita. Kaasun polttaminen voimalaitoksessa ei ole kiin-
teän eikä nestemäisen jätteen polttamista. Siten kaasua polttavan voimalaitoksen toi-
mintaan ei sovelleta jätteenpolttoasetusta eikä jätteenpolttodirektiiviä.

Em. ennakkoratkaisun C-317/07 mukaan voimalaitos, jossa käytetään kaasutinlaitok-
sessa jätteiden rinnakkaispolton avulla tuotettua puhdistettua tuotekaasua lisäpolttoai-
neena korvaamaan voimalaitoksen tuotantotoiminnassa pääasiallisesti käytettyjä fossii-
lisia polttoaineita, ei kuulu kyseisen direktiivin soveltamisalaan. Näin ollen puhdistettua
tuotekaasua käyttävien voimalaitosten osalta asia on selvä – voimalaitokset eivät kuulu
jätteenpolttodirektiivin soveltamisalaan, eikä niiden näin ollen tarvitse täyttää direktiivin
tiukkoja vaatimuksia polttolaitteistolle ja päästöjen tarkkailulle.

3.6.5. Yhdistelmälaitos

Kaasua tuottava ja kaasun hyödyntävä yhdistelmälaitos on koosta riippumatta ympäristö-
lupaa vaativaa toimintaa, koska kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos on ympäristö-
lupavelvollinen (YSA 1 § 1 momentti 5 kohta c alakohta).

Edellä kaasutinlaitosta ja voimalaitosta on tarkasteltu erillisinä kysymyksinä. Pieni-
muotoisessa energian- ja sähköntuotannossa molemmat ovat kuitenkin todennäköisesti
samassa laitoksessa tapahtuvaa toimintaa. Em. ennakkoratkaisun toisen kysymyksen
vastauksessa todettiin, ettei polttolinjan olemassaolo ole välttämätön kriteeri laitoksen
luokittelulle polttolaitokseksi. Tästä voisi johtaa päätelmän, ettei rinnakkaispolttolai-
tokseen lisättävä polttolinja laajenna itse rinnakkaispolttolaitoksen käsitettä. Yhdenver-
taisuus-periaatteen mukaisella ajattelulla pääsee myös samaan johtopäätökseen. Puh-
distettua tuotekaasua polttavia voimalaitoksia on kohdeltava samalla tavalla riippumat-
ta siitä, kuuluuko niiden kanssa samaan toiminnalliseen yhteyteen kaasutuslaitos, joka
tuottaa puhdistettua tuotekaasua, tai ei. Näin ollen jätteenpolttodirektiiviä sovellettaisiin
vain yhdistelmälaitoksen osaan, joka kattaa kaasutuksen, muttei polttolinjan osuuteen.

3.7. Biokaasutus

Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa
olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä
lannoitekäyttöön soveltuvaa orgaanista jäännöstä. Prosessia voidaan kutsua myös anaero-
biseksi käsittelyksi tai biokaasutukseksi.28 Myös hevosen lantaa voidaan käyttää bio-

28 Suomen biokaasuyhdistys ry, raportit: Biokaasuesite. http://www.biokaasuyhdistys.net/ 24.11.2009.
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measured. The clay sample showed the lowest uptake, with Kd value of 190 L/kg DW. For Ag+ the Kd 
values in moss, peat, gyttja and clay layers were 1700 L/kg DW, 21 800 L/kg DW, 17 800 L/kg DW 
and 10 700 L/kg DW, respectively. For the bacteria the average uptake at +20°C, expressed as Kdb 
were 440 L/kg DW for Ni2+ and 5620 L/kg DW for Ag+. 

Using equation 2, we estimated that the proportion of Ni2+ uptake by the added Pseudomonas 
(PS-0-L, T5-6-I), Rhodococcus (B6-7-CB), Paenibacillus (V0-1-LW, B6-7-W) and Burkholderia 
(K5-6-SY) accounted for approximately 0.02% of the total sorption in the moss layer, 0.01% in the 
peat layer, 0.02% in the gyttja layer and 0.1% in the clay layer of the bog. For Ag+ the corresponding 
values were 2.3% in the moss layer, 0.04% in the peat layer, 0.2% in the gyttja and 0.03% in the clay 
layer. 

Table 2. The distribution coefficients (Kd values) in fresh surface moss, peat, gyttja and 
clay samples of Lastensuo bog. 

 Ni uptake Ag uptake 
 L/kg DW L/kg DW 

Surface 13 100 1 700 

Peat 7 800 21 800 

Gyttja 19 900 17 800 

Clay 190 10 700 

4. Discussion 

59Ni and 108mAg are among the most important radionuclides in the long-term biosphere safety 
assessments of spent nuclear fuel disposal due to their long half-life, rapid release from the fuel after 
contact with groundwater and rather easy migration through the bedrock [13,15,26]. In addition, the 
stable isotopes of both of these metals are highly toxic in the environment and potentially accumulate 
in the food chains [9,23]. 

In recent years, research has focused on the use of microorganisms in the removal and potential 
salvage of metals and radionuclides from industrial waste waters [27]. However, these studies have 
focused on the use of algae and fungi, like Oedogonium hatei, Sphaeroplea Algae, Aspergillus niger 
and Trichoderma viride [1,52�±54] in Ni bioremoval. Fewer studies of Ni2+ biosorption on bacteria, 
such as Bacillus sp. and Pseudomonas fluorescens are available [27,35]. In the case of Ag+, 
biosorption studies have been focused on the use of e.g. cyanobacteria (Spirulina platensis [55,56]) 
�D�Q�G�� �E�D�N�H�U�¶�V�� �\�H�D�V�W�� ��Saccharomyces cerecisiae [57,58]). Of bacteria Magnetospirillum 
gryphiswaldense, Bacillus licheniformis, Streptomyces spp., Arthrobacter oxidas and A. globiformis 
have been used [56,59]. The bacteria used in the Ni2+ and Ag+ biosorption studies have been isolated 
from e.g. electroplating sludges and effluents (e.g. P. fluorescens, Bacillus sp.), gold mine (B. 
licheniformis), basalts rocks (A. oxidas and A. globiformis) and the rhizosphere of soybeans 
(Streptomyces spp.) [27,35,56,59]. Bioremoval of heavy metals by microorganisms has however 
been reported to be dependent, in addition to the chemical nature of heavy metal, on the species of 
microorganism as well as environmental conditions [60]. 

Acidic, ombrotrophic bogs are unique habitats that are widely distributed in cold, temperate 
regions found in boreal ecosystems of the Northern hemisphere. These areas, with high importance 
for biodiversity, have distinctive microbial populations [49,61�±64], affected by low nutrient levels, 
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some glyoxylases and methylenediurease [43]. Incorporation usually occurs via complex assembly 
processes and requires accessory proteins and additional non-protein components [43]. These 
mechanisms are typically significantly slower than direct biosorption onto cell walls. In our samples, 
it was seen that uptake of Ni2+ increased with longer incubation times (7 and 14 days), compared to 
shorter incubation times (1 and 3 days). One explanation for this increase, in addition to slower 
bioaccumulation processes, is a possible change in the cell numbers and activities of the bacterial 
population in the sample over time. Over longer period of time the population of the bacteria initially 
added to the sample increases up to a certain point, which after the population starts to decrease, as 
can be seen as a decrease in the Ni2+ uptake with longer incubations. It was observed that after one 
day of incubation at +20 °C, Ni2+ uptake was on average only 3.3% (range 0.9�±7.7%). This uptake 
can be assumed to be mostly a result from direct biosorption on cell walls. After 3 days incubation 
the average uptake increased to 7.8% (range 2.3�±20%). After longer incubation periods the average 
uptake was significantly higher, 16% (range 5.3�±35%) and 19% (range 1.2�±48%), after 7 and 14 
days, respectively. The major part of this slow accumulation is expected to result from slow 
bioaccumulation processes involving active transport by living cells and also changes in extracellular 
matrix can affect the uptake. We assume that under in situ conditions of the bog, these slow 
processes are an important part of Ni2+ retention. It was estimated, based on the sorption experiments 
done with fresh overburden samples, that in in situ conditions of the bog the bacterial uptake of Ni2+ 
accounts for approximately 0.02% of the total sorption in the moss layer, 0.01% in the peat layer, 
0.02% in the gyttja layer and 0.1% in the clay layer of the bog. This estimation was however done 
using average uptake of Ni2+ of only six isolated bacterial strains, which represented a minority of 
the total bacterial population [49], not to mention the whole microbial population of the bog. It 
should also be noted that these calculations are rough estimates of the total biouptake proportion, as 
the total metal sorption and bioaccumulation may depend on the physiological status of the bacterial 
populations and therefore the number of bacteria might not correlate directly with metal sorption. 
Therefore, also another approach, namely the samples re-inoculated with bacterial and microbial 
extracts, was used in this study. It was found that sterilization of the overburden samples in the 
surface, peat and gyttja layers of the bog decreased Ni2+ retention from an average of 80% to an 
average of 50%, with most prominent decrease from 91% to 56%, observed in the surface moss layer. 
Furthermore, it was observed that recolonization of the sterilized overburden samples with isolated 
bacteria and microbes extracted from fresh overburden samples, restored the retention of Ni2+ in the 
sterilized overburden samples to the same level as was observed in the unsterilized ones. 

Previously Ni uptake has been studied using Pseudomonas fluorescens [27]. As we compared 
the Ni uptake of Pseudomonas PS-0-L of our study to the Ni uptake of Pseudomonas fluorescens, it 
was found that the uptake by Pseudomonas PS-0-L is approximately only 1% of the uptake observed 
for Pseudomonas fluorescens [27]. However, previously we used the same bacterial isolates that 
were used in this study to examine their uptake capacity for iodide (I�í) [45], selenite (SeO3

2�í) [69] 
and cesium (Cs+) [70] and it was observed that all these bacteria were able to remove also I�í, SeO3

2�í 
and Cs+ from the solution. The average uptake capacity of all five studied ions followed the sequence 
Ag+ > SeO3

2�í > Ni2+ > I�í > Cs+. The uptake was however variable and depended on the incubation 
conditions and nutrient broths used. For example, in addition to the broths used in Ni2+ and Ag+ 
experiments, we also used 0.5% Peptone +0.25% Yeast extract in the I�í uptake experiments [45]. It 
was found that in this broth Paenibacillus V0-1-LW removed I�í from the solution with very high 
efficiency and in practice all I�í was removed from the solution. In the other used broths, I�í removal 
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was however significantly lower (<10%). When the uptake of I�í, SeO3
���í and Cs+ was compared to 

the uptake of Ni2+ and Ag+ it was found that the same bacterial isolates that had high uptake capacity 
for Ni2+ (Pseudomonas PS-0-L, max 48%) and Ag+ (Paenibacillus V0-1-LW, max 73%), also had the 
highest capacities for I�í (Paenibacillus V0-1-LW, max 100%), SeO3

���í (Pseudomonas PS-0-L, max 
65%) and Cs+ (Paenibacillus V0-1-LW, max 12%) [45,69,70]. Also, when the experiments using 
sterilized overburden samples and added bacteria were compared, it was found that Burkholderia 
K5-6-SY had the most prominent effect on both the removal of Ni2+ and SeO3

���í. 
It appears that Paenibacillus V0-1-LW, Pseudomonas PS-0-L and Burkholderia K5-6-SY have 

vast ability to utilize a large number of elements in their metabolism, or on the other hand they may 
be characterized by diverse cell wall structures, which can serve as biosorption sites for many 
different materials. Presumably, e.g. Ni2 + and SeO3

���í uptake mechanisms differ from each other quite 
clearly, taking into account the significant differences in the chemical properties of these substances. 

5. Conclusion 

Bacteria isolated from an acidic, nutrient-poor bog were able to remove both Ni2+ and Ag+ from 
the solution and the uptake efficiency depended on temperature, nutrient source and bacterial strain. 
Even though the isolated bacteria belonged to the minority of the whole bacterial population of the 
bog, the fact that they all were able to remove both Ni2+ and Ag+ from solution indicates that Ni2+ 
and Ag+ uptake is a common feature for bacteria found in this environment. Based on the biouptake 
experiments and experiments conducted with sterilized and bacterial/microbial re-inoculated 
overburden samples, it is most likely that bacteria are capable to influence the geochemical 
behaviour of Ni2+ and Ag+ in the northern, boreal environment also under in situ conditions. As our 
data indicates that uptake continues over longer periods of time (incubation times from 7 to 14 days), 
it is assumed that in addition to direct biosorption processes, also slower, active bioaccumulation 
processes may be possible. In the future it would be important to identify the active components of 
the bacterial cell wall that are involved in the bioaccumulation of radionuclides to better understand 
their retention processes in natural ecosystems. 
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