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1. Johdanto      
 
 

1.1 Taustaa 
 
Jätehuollossa, eikä vähiten biohajoavan jätteen huollossa, on kuljettu pitkä harppaus 
eteenpäin viimeisen vuosikymmenen aikana. Menetelmät ovat kehittyneet ja ihmisten 
asenteet parantuneet. Ihmisen ja ympäristön suhteen muututtua koko ajan teknisempään 
suuntaan, ja talouskasvun vauhdituttua, kaikki EU:n maat joutuvat tiukan paikan eteen, 
biohajoava jäte on saatava pois kaatopaikoilta. Prosentuaaliset tavoitteet eivät ole 
vähäisiä: vuoden 2016 taso, 65 prosentin vähennys vuoden 1994 tasoon ei onnistu 
vanhoilla keinoilla. 
 
Jätemäärän vähentäminen on tärkeä osa kestävää kehitystä. Teollisuusmaissa asuu 
viidennes koko maapallon väestöstä, joka kuluttaa noin 80 % koko maapallon 
luonnonvaroista. Kesällä 1997 Rion prosessin yhden painopistealueen päätettiin olevan 
teollisuusmaiden tuotanto- ja kulutustapojen muuttaminen kestävämpään suuntaan. 
Biohajoavien jätteiden määrän vähentäminen on tärkeä osa myös tätä. Koska suuri osa 
biohajoavasta jätteestä on elintarvikejätettä, josta voidaan kierrättää pääasiassa 
ravinteet, parempi jätteiden hyötykäyttö on merkitsevässä asemassa, jotta kaatopaikoille 
menevä määrä laskee. 
 
Biohajoavan jätteen tuottama ympäristökuormitus syntyy sen sisältämän orgaanisen 
aineksen hajoamisessa. Hapettomassa hajoamisessa muodostuu metaanipäästöjä, jotka 
aiheuttavat kasvihuoneilmiötä. Jätteen kaatopaikkakäsittely aiheuttaa valtaosan koko 
jätehuollon kokonaispäästöistä. Hapellisessa hajoamisessa, kuten kompostoinnissa, 
syntyy sen sijaan vain hiilidioksidia ja vettä. Saastumisen ja kustannusten lisäksi jätteen 
syntyminen aiheuttaa menetyksiä materiassa ja energiavaroissa. Mitä enemmän 
biohajoavaa jätettä joutuu kaatopaikoille hyötykäytön asemesta, sitä vähemmän 
orgaanista ainesta palaa takaisin luontoon: seurauksena maaperän köyhtyminen.  
 
Kuluttajien asenteet vaikuttavat vahvasti siihen, että biohajoavista jätteistä 
valmistettujen lopputuotteiden kysyntä on pientä. Kuluttajien mielipiteiden perusteella 
biohajoavasta jätteestä valmistetun mullan epäillään olevan epähygieenistä ja se koetaan 
visuaalisesti epäilyttäväksi. 
 
 

1.2 Perusteet 
 
Euroopan neuvoston kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY) annettiin 26.4.1999. Direktiivi 
astui voimaan 16.7.1999, ja jäsenvaltioiden on pitänyt saattaa se voimaan viimeistään 
kaksi vuotta tästä aikarajasta eli 16.7.2001. Direktiivi edellyttää kansallisen strategian 
laatimista kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän 
vähentämiseksi. Strategian on oltava valmis ja se on toimitettava komissiolle 16.7.2003 
mennessä. Kansallisista strategioista laaditaan yhteenveto Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle Euroopan komission toimesta 16.1.2004 mennessä. 
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Strategialla täytyy varmistaa, että kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan 
yhdyskuntajätteen määrä vähenee 25 % vuoteen 2006 mennessä, 50 % vuoteen 2009 
mennessä ja 65 % vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuodeksi on asetettava vuosi 1995 
tai viimeinen sitä edeltävä vuosi, jolta on käytettävissä standardoituja Eurostat-tietoja 
tuotetun biohajoavan yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä, massan perusteella 
laskettuna. 
 
Tässä tutkimuksessa vertailuvuodeksi on valittu vuosi 1994, koska ko. vuodelta löytyy 
Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) kokoamia valtakunnallisia tilastotietoja 
biohajoavan jätteen määristä. Myös muita EU -maita on jo aiemmin informoitu 
erilaisten kyselyiden yhteydessä vuoden 1994 tiedoilla. Näin ollen vuosi 1994 katsottiin 
sekaannusten välttämiseksi parhaimmaksi mahdolliseksi. 
 
 

1.3 Tavoitteet ja rajaukset 
 
Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa taustatietoa Suomen kansallisen biohajoavan 
jätteen strategian laadintaan, ja avata strategian valmistelulle laajempaa 
keskustelukenttää. Tavoitteena on etsiä keinoja biohajoavan jätteen ohjaamiseksi pois 
kaatopaikoilta. Strategialla pyritään löytämään jätteen synnyn ehkäisyn, materiaalin 
hyödyntämisen ja kompostoinnin, biokaasun tuottamisen sekä materiaalin tai energian 
hyödyntämisen avulla toimenpiteitä, joilla kaatopaikkadirektiivin määräämät 
tavoitearvot saavutetaan.  
 
Tässä työssä pyritään esittelemään mm. biohajoavan jätteen ominaisuuksia ja 
käsittelyvaihtoehtoja sekä tuomaan esille hallinnollisten ja käytännöllisten 
toimenpiteiden vaikutuksia biohajoavan jätteen saamiseksi pois kaatopaikoilta. Lisäksi 
tarkoituksena on tehdä katsaus sekä Suomen eri alueille että muutamien muiden maiden 
järjestelmiin biohajoavan jätteen osalta, sekä esittää biohajoavan jätteen 
hallintastrategialle vaihtoehtoja. 
 
Ongelmakohtien tarkastelussa päämääränä on tuoda esille etenkin jätehuollossa syntyvät 
kasvihuonekaasut, mutta myös pohtia parannusehdotuksia eri jätehuoltovaiheiden 
osalle. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella biohajoavasta jätteestä valmistettuja 
lopputuotteita.  
 
Kaatopaikkadirektiivin mukaan kaatopaikoille ei saa sijoittaa nestemäistä jätettä. 
Yhdyskuntien jätevesipuhdistamoiden lietettä ei kuitenkaan lueta kuuluvaksi 
nestemäisiin jätteis iin, joten edellinen ei anna selvää kuvaa siitä, kuuluuko 
puhdistamoliete biohajoavaan yhdyskuntajätteeseen vai ei. Sitä toimitettiin vuonna 1994 
kaatopaikoille 430 000 tonnia, joka on noin 9,6% kaatopaikkajätteestä. Tässä 
tutkimuksessa liete on rajattu va rsinaisen tarkastelun ulkopuolelle. Rajaus on tehty 
osittain sen vuoksi, että SYKE:ssa valmistui v. 2000 lopussa lietteen käsittelyn 
vaihtoehtoja ja hyödyntämismahdollisuuksia kartoittava erillinen tutkimus. 



                                                                          

  

7 

 
 

2. Ohjaus- ja hallintajärjestelmät 
 
Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot voidaan jaotella hallinnollis-oikeudellisiin, 
taloudellisiin ja tiedollisiin keinoihin. Kauton ja Melasen tutkimuksessa (1996) 
neljänneksi pääluokaksi on valittu ohjauksen keinot, joissa kaikki toimenpiteet 
perustuvat vapaaehtoisuuteen. Julkinen valta on niissä vain pienessä roolissa. 
 
Syyskuussa 2000 valmistuneen JÄPO -projektin tuloksena selvisi, että nykyinen 
jätepolitiikka ei ole tarpeeksi huomioinut jätteiden synnyn ehkäisyä. Sen sijaan 
Suomessa käytetyt ohjauskeinot yhdessä harjoitetun jätepolitiikan kanssa tukevat EU:n 
jätedirektiivin ja Suomen jätelain mukaista jätteiden hyödyntämistä ja niiden käsittelyä 
ympäristölle ja terveydelle vaarattomiksi. Nämä ovat tärkeitä tavoitteita, mutta tärkein 
eli jätteiden synnyn ehkäisy on jäänyt liian vähälle huomiolle (Järvinen 2000). 
 
 

2.1 Hallinnollisoikeudellinen ohjaus 
 
Ympäristöpoliittisen ohjauksen ydin muodostuu perinteisesti hallinnollis-oikeudellisista 
ohjauskeinoista. Pääasiallisia keinoja ovat lainsäädäntö, ympäristön ja raaka-aineiden 
laatuvaatimukset, käyttö- ja päästörajoitukset, teknologiavaatimukset, luvanvaraisuus 
toiminnassa sekä ilmoitusmenettelyt, maankäytön suunnittelu ja sanktiot (Kautto ja 
Melanen 1996). 
 
Etenkin jätelainsäädäntö on viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikuttanut 
merkittävästi myös biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän vähenemiseen. Jätelain 
voimaan tulon jälkeen Suomessa on annettu yli 20 jätealaa koskevaa säädöstä. 
 
EU:n IPPC -direktiivi edellyttää jäsenmailta kokonaisvaltaiseen ympäristötarkasteluun 
perustuvaa ympäristöpaineiden säätelyjärjestelmän luomista kansallisen lainsäädännön 
avulla. Direktiivin vaatimukset on toimeenpantu 1.3.2000 voimaan tulleella 
ympäristönsuojelulailla ja – asetuksella (Taulukko 1). Se edellyttää erilaisten päästöjen, 
jätteiden ja energian tehokkaan käytön samanaikaista tarkastelua huomioiden niiden 
keskinäiset riippuvuussuhteet (Silvo ym. 2000). 
 
Orgaanisten jätteiden käsittelyä koskevalla direktiivillä (Taulukko 1) on vaikutuksia 
biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Sen avulla pyritään edistämään biohajoavan jätteen 
biologista käsittelyä sekä takaamaan lopputuotteelle toimivat markkinat. Tärkeänä 
tavoitteena on myös välttää vääristyneen kilpailun muodostuminen EU:n sisällä, 
suojella maaperää ja taata biologisesti käsitellyn biohajoavan jätteen positiivinen 
vaikutus maaperän laatuun. 
 
Myös jätteen polttoa koskevaa direktiivi on valmis ja se on pantava voimaan v. 2003 
(Taulukko 1). Direktiivillä tullaan säätelemään mm. jätteitä polttavien laitosten 
savukaasujen seurantaa. Huomattavia vaatimuksia kaavaillaan mittausvelvoitteiden 
osalta rinnastamalla sekapoltto/rinnakkaispoltto useimmissa tapauksissa jätteenpolttoon. 
Direktiivi ei varsinaisesti pyri vähentämään taikka rajoittamaan sekapolttoa. Sen sijaan 
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siinä esitetty pitkä lista päästöille tehtäville mittauksille saattaa vaikuttaa sekapolttoa 
koskeviin mielipiteisiin johtuen kasvavista investointi- ja käyttökustannuksista. 
Sekapolton kannattavuutta joudutaan tutkimaan uudessa valossa etenkin pienten ja 
keskisuurten (1-50 MW) laitosten kohdalla (Hoffrén 2000).  
 
VTT:n arvion mukaan direktiiviin suunniteltuihin tiukkoihin päästörajoihin kykenee 
nykyisillä laitteistoilla vain muutama kierrätyspolttoainetta käyttävistä teollisuuden 
kattiloista. Suurimpaan osaan kattiloista vaaditaan investointeja savukaasupesureihin 
(Heikkonen 1999). 
 
EY:ssä on valmisteltu puhdistamolietteen hyödyntämisestä lannoitus- ja 
maanparannuskäytössä koskevaa direktiivin muutosta (Taulukko 1). Se saattaa sisältää 
tiukennettuja raskasmetallirajoja, rajoituksia orgaanisille haitta-aineille ja vaatimuksia 
liittyen taudinaiheuttajiin sekä haitta-aineisiin. Aiemmin Suomessa ei ole ollut 
rajoituksia liittyen orgaanisiin haitta-aineisiin ja taudinaiheuttajiin. 
 
 

2.1.1 Jätelaki 
 
Nykyinen jätelaki (Taulukko 1) astui voimaan alkuvuodesta 1994. Itse jätelain 
ensisijainen tavoite on jätteen synnyn ehkäisy. Jos se ei ole mahdollista, seuraavaksi 
pitäisi hyödyntää syntyvä jäte. Jätelain (1993/1072, 3 luku, 6 §) mukaan jätteestä on 
pyrittävä ensisijaisesti hyödyntämään sen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä 
energia. 
 
Jätelain (1993/1072, 3. luku, 6 §) perusteella jätteet on pidettävä toisistaan erillään 
jätehuollon kaikissa vaiheissa sen perusteella, kuinka se teknisesti ja taloudellisesti on 
mahdollista. Jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa. Tämän vuoksi 
jätehuollossa pitäisi käyttää taloudellisesti käyttökelpoisinta tekniikkaa torjuen 
mahdolliset terveys- ja ympäristöhaitat mahdollisimman hyvin. 
 
Sekä jätehuollon että jätteen kuljettamisen järjestäminen on jätteen haltijan vastuulla. 
Laissa jätelain muuttamisesta (605/1997, 13 §) on määrätty, että kunnan vastuulla on 
järjestää asumisessa syntyneen jätteen sekä siihen rinnastettavan muun kuin 
ongelmajätteen kuljetus. Jätteen kuljettajan vastuulle jää jätteen asianmukainen 
kuljettaminen johonkin lähimmistä asianmukaisista jätteenkäsittelypaikoista. Jos 
jätteenkäsittelypaikassa ei suostuta ottamaan jätettä vastaan, kuljettajan tehtäväksi jää 
palauttaa jäte sen haltijalle (1993/1072, 3 luku, 6 §, 8 – 9 §). 
 
Lisäksi jätelaki velvoittaa kuntia huolehtimaan tarpeellisista neuvonta-, tiedotus- ja 
valistustehtävistä (1993/1072, 12 luku, 68 §). Kuntien yhteistoiminnasta on annettu 
velvoitus jätelain 16 §:ssä. Suomessa on 452 kuntaa. Keskimäärin 250 niistä on liittynyt 
yhteistoimintaan muiden kuntien kanssa. Lajittelumääräykset selviävät kuntien 
jätehuoltomääräyksistä. 
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2.1.2 Kaatopaikkadirektiivi ja Valtioneuvoston kaatopaikkapäätös 
 
Suomessa kaatopaikkadirektiivi (Taulukko 1) on pantu täytäntöön valtioneuvoston 
päätöksellä kaatopaikoista (861/1997, 1049/1999). Päätös edellyttää, ettei kaatopaikoille 
saa vuodesta 2005 alkaen sijoittaa sellaista asumisesta syntynyttä jätettä eikä 
ominaisuudeltaan tai koostumukseltaan siihen rinnastettavaa teollisuus-, palvelu- tai 
muussa toiminnassa syntynyttä jätettä, josta suurinta osaa biohajoavasta jätteestä ei ole 
kerätty erilleen muusta jätteestä hyödyntämistä varten. 
 
Kaatopaikoille ei myöskään saa sijoittaa 1.1.2005 lähtien esikäsittelemätöntä jätettä. 
Päätöksen määritelmissä esikäsittelyllä tarkoitetaan jätteen riittävää lajittelua sekä 
jätelajien hyödyntämistä tai käsittelyä. Vaatimus ei koske sellaista pysyvää jätettä, jonka 
esikäsittelyä ei voida teknisesti toteuttaa. Se ei koske myöskään muuta jätettä, jos 
esikäsittely ei edistä kaatopaikkapäätöksen tavoitteen saavuttamista vähentämällä 
jätteen määrää tai terveydelle taikka ympäristölle koituvaa vaaraa tai haittaa. 
 
Valtioneuvoston päätöksessä koskien keräyspaperin talteenottoa ja hyödyntämistä 
(883/1998) vuoden 2005 tavoitteeksi on asetettu, että vähintään 75 % paperista 
saataisiin kerättyä talteen. Prosenttimäärät lasketaan niistä määristä, mitä Suomessa on 
myyty ja käytetty paperia. Muut vuotta 2005 koskevat tavoitteet ovat: biojäte 75% ja 
liete 70 %. Päätöksellä tarkoitetaan biohajoavan yhdyskuntajätteen osalta biojätteen ja 
paperin talteen ottamista siten, että suurin osa kerätään erillään muista jätteistä 
(Ympäristöministeriö 1998). 
 
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa määrättyjen hyödyntämistavoitteiden mukaan 
hyödyntämisasteen pitäisi kasvaa yli 70 %:n vuoteen 2005 mennessä taajaan asutuilla 
alueilla. Taajama-alueilla asuu suurin osa suomalaisista. Esimerkiksi 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) toimialueella melkein 20 % 
Suomen väestöstä. Alue käsittää Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen.  
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Seuraavassa taulukossa 1. on esitetty EU:n ja kotimaan säännöksiä, jotka vaikuttavat 
biohajoavan jätteen huoltoon. 
 

Taulukko 1. Jätehuoltoon (biohajoava jäte) vaikuttavia EU:n ja kotimaan säännöksiä. (Dahlbo ym. 
2000) 

 
Säädös Tavoitteet 
Olemassa olevia säädöksiä:  
Jätelaki ja –asetus Tukea kestävää kehitystä edistämällä 

luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä 
ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa 
terveydelle ja ympäristölle. 

Ympäristölaki ja –asetus Kaikki ympäristövaikutukset otetaan 
huomioon lupaharkinnassa. 
Hajakuormituksen sääntely tehostuu. 
Kunnat voivat antaa paikallisia 
suojelumääräyksiä 

VNp kaatopaikoista (861/1997) 1) Vuoden 2005 jälkeen kaatopaikalle ei saa 
sijoittaa yhdyskuntajätettä, josta suurinta osaa 
biohajoavasta jätteestä ei ole kerätty talteen erillään 
muusta jätteestä hyödyntämistä varten. 

VNp kaatopaikoista annetun VNp:n 
muuttamisesta (1049/1999) 

2) Kaatopaikkakaasun keräys ja hyödyntäminen 
olemassa oleville kaatopaikoille vuoden 2002 alusta 
ja uusille kaatopaikoille käyttöönottovaiheessa. (Jos 
kaasua ei voida hyödyntää, se on käsiteltävä 
polttamalla.) 

Kaatopaikkadirektiivi (1999/31/EY)(Pantu 
pääosin voimaan VNp:llä) 

Kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan 
yhdyskuntajätteen määrää on vähennettävä vuonna 
1995 (tai viimeisimpänä sitä edeltävänä vuonna, 
jonka osalta on käytettävissä olevia standardoituja 
Eurosta -tietoja) tuotetun biohajoavan 
yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä 
- 75 %:iin vuoteen  2006 mennessä 
- 50 %:iin vuoteen  2009 mennessä 
- 35 %:iin vuoteen  2016 mennessä 

Jätteen polttoa koskeva direktiivi  Määräyksiä ja ohjeita jätteen toimittamisesta 
polttoon, polton edellytyksistä, laitosten päästöistä 
ja niiden mittausvelvoitteista. Erityisesti 
savukaasupäästöjen mittausvelvoitteet jätettä 
polttaville laitoksille suuria. 

VNp keräyspaperin talteenotosta ja 
hyödyntämisestä (883/1998) 

Keräyspaperia otetaan talteen ja hyödynnetään 
vuonna 2000 vähintään 70 % ja vuonna 2005 
vähintään 75 %. 

 
Valmisteilla olevia säädöksiä:  
Orgaanisten jätteiden käsittelyä koskeva direktiivi  Edistää biohajoavan jätteen biologista käsittelyä. 

Taata toimivat markkinat lopputuotteelle ja välttää   
vääristyneen kilpailun muodostuminen EU:n 
sisällä. Suojella maaperää ja taata biologisesti 
käsitellyn biohajoavan jätteen positiivinen vaikutus 
maaperän laatuun. 

Puhdistamolietteen hyödyntäminen lannoitus- ja 
maanparannuskäytössä; uudistettu direktiivi 

Tiukennettuja raskasmetallirajoja, rajoituksia 
orgaanisille haitta-aineille ja vaatimuksia liittyen 
taudinaiheuttajiin ja haitta-aineisiin. 
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2.2 Tuottajan vastuu 
 
Jätelain 4 § :n mukaan ”Tuottaja-vastaa” -periaate koskee tuottajia ja kuluttajia ’jätteen 
synnyn ehkäisyssä sekä siinä, ettei jäte aiheuta haittaa jätehuo llolle eikä ympäristölle 
eikä terveydelle’. Tuotannon harjoittajia periaate koskee siten, että ’raaka-ainetta 
käytetään säästeliäästi ja sitä korvataan jätteellä’. Tuotteen valmistajan ja maahantuojan 
on otettava huomioon, että ’tuote on kestävä, korjattava, uudelleen käytettävä tai 
jätteenä hyödynnettävä ja haitaton.’ 
 
Jätelain 18.1 §:n 5) perusteella valtioneuvoston on mahdollisuus antaa yleisiä 
säännöksiä. Näihin kuuluvat esim. ‘tuotteen valmistajan, maahantuojan, markkinoille 
luovuttajan, välittäjän, myyjän, luovuttajan, pakkaajan tai käyttäjän taikka näiden 
muodostaman oikeustoimikelpoisen yhteisön (tuottajayhteisön) velvollisuudesta joko 
osittain tai kokonaan huolehtia jätehuollon järjestämisestä tai vastata siitä aiheutuvista 
kustannuksista samoin kuin jätteen tuottajan, kiinteistön haltijan tai muun jätteen 
haltijan oikeudesta tai velvollisuudesta toimittaa jäte näin järjestettyyn jätehuoltoon tai 
osallistua siihen muuten.’ 
 
Jätehuoltovastuun siirtämistä tuottajille perustellaan siten, että velvoitettuina tuotteiden 
valmistajat ja maahantuojat huolehtivat tuotteidensa koko elinkaaresta jo tuotteen 
suunnittelusta lähtien. Tuottajan vastuulla yritetään edistää ympäristömyönteistä 
tuotesuunnittelua, jätteiden erilliskeräystä ja hyödyntämistä sekä ympäristökustannusten 
liittämistä tuotteen hintaan ja markkinahenkistä rahoitusjärjestelmää. Tuottajan vastuu 
nostaisi tarvikkeiden hintoja, sillä jätehuoltokulut sisällytettäisiin tuotteen hintaan. 
 
Biohajoavan jätteen osalta ”Tuottaja-vastaa” -periaatetta on sovellettu keräyspaperiin 
valtioneuvoston päätöksellä keräyspaperin talteenotosta ja hyödyntämisestä (VNp 
883/1998) sekä pakkauksiin ja pakkausjätteisiin (ks. Taulukko 1) valtioneuvoston 
päätöksellä pakkauksista ja pakkausjätteistä (VNp 962/1997). 
 
Valtioneuvoston päätöksessä ei ole selkeitä sääntöjä pakkausjätteen keräilyn ja 
kuljetuksen kustannusjaosta. Tämän vuoksi jätelaitosten ja tuottajayhteisöjen täytyisi 
sopia, kuinka kuntien jätelaitoksille syntyneet kustannukset asumisessa syntyvän 
pakkausjätteen toimittamisesta tuottajayhteisöjen hyödynnettäväksi korvataan (ks. 2.3). 
Kustannuksia aiheutuu etenkin alueellisten yleisten keräyspaikkojen ylläpidosta, 
materiaalin alkukäsittelystä sekä hyödynnettäväksi kuljettamisesta. Neuvottelut asian 
eteenpäin viemiseksi ovat kesken (Salo 1999). 
 
Joissakin tapauksissa tuottajayhteisöt ovat ilmoittaneet voivansa vastaanottaa 
pakkausjätettä, jos jätelaitokset huolehtivat keräystoiminnasta ja sen kustannuksista. Jos 
näin kävisi, keräyksen kustannukset pitäisi kattaa muusta jätteenkäsittelystä saatavilla 
maksuilla. Tämä taas on ristiriidassa sekä jätelain että EU:n direktiivin ”Saastuttaja 
maksaa” -periaatteen kanssa (Salo 1999). 
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2.3 Taloudellinen ohjaus 
 
Taloudellisten ohjauskeinojen pääluokat voidaan ryhmitellä seuraavasti (Hoffrén 1994): 
maksut, verot (päästömaksut ja –verot, käyttäjämaksut, tuotemaksut ja –verot, 
valmisteverot, verotuksen porrastus, arvonlisäverotus ja haittaverot), tukiaiset 
(ympäristönsuojeluinvestointien tukeminen, ympäristönsuojelutekniikan ja 
tuotekehityksen edistäminen, ympäristönsuojelututkimuksen rahoitus, verotuet, 
valtiontakaukset ja tietyn toimialan tukeminen), panttimaksujärjestelmä ja muut 
taloudelliset ohjauskeinot (päästöoikeuksien kauppa, sakot ja uhkasakot). 
 
Taloudellisilla ohjausjärjestelmillä pyritään vaikuttamaan erityisesti kustannusten ja 
toiminnan tuloksiin. ”Saastuttaja maksaa” -periaatteen mukaisesti jätteen haltija joutuu 
esimerkiksi jäteverolla kustantamaan oman osansa tuottamiensa jätteiden käsittelystä 
taikka kuljetuksista (ks. 2.2). Joissakin tapauksissa on perusteltua kohdistaa 
kustannukset elinkaarivastuu-periaatteen mukaisesti tuottajille, jotka täten vastaavat 
kustannuksista tuotteiden elinkaaren loppuun eli jätehuoltoon asti. Päinvastainen 
taloudellinen ohjauskeino on rahallinen tuki, jonka avulla yrityksiä pyritään 
kannustamaan toimenpiteisiin, jotka pienentäisivät jätteiden kulutusta.  
 
 

2.3.1 Jätevero 
 
Jäteveron (495/1996, 157/1998) käyttöä perustellaan siten, että yritykset ja yksityiset 
ihmiset paneutuvat jätehuoltoon paremmin, jos taakkana voi olla kasvava vero. Veron 
kautta maksaja on kiinnostuneempi ympäristönsuojelusta, koska maksu kohdistuu 
jokapäiväiseen elämään. Tietyissä lupamenettelyissä vaikutus ei välttämättä ole yhtä 
hyvä, sillä luvan saaminen tapahtuu yleensä vain kerran (Andersen 1994). 
 
Ympäristöverotusta ehkä eniten puoltavana argumenttina on esitetty sitä, että verotus 
siirtää ympäristönsuojelun kustannuksia valtiolta takaisin yrityksille ja kansalaisille. 
Verotus lisää myös valtion tuloja, joten viime vuosina ympäristöveroja on puollettu ns. 
kaksoishyötyvaikutuksella (Stavins ja Whitehead 1996). Sillä tarkoitetaan myönteisten 
ympäristövaikutusten lisäksi mahdollisuutta työnverotuksen alentamiseen ja tätä kautta 
edullisempaan työllistämiseen ja alhaisempaan työttömyyteen (Kautto & Melanen 
2000). 
 
 

2.4 Informaatio-ohjaus eli tiedollinen ohjaus 
 
Tiedolliseksi ohjaukseksi lasketaan jäteneuvonta, tiedotus ja ympäristövaikutusten 
arviointi (YVA) sekä kaikenlainen jätehuollon koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminta. 
Kuluttaja saa tuoteinformaatiota muun muassa ympäristömerkintöjen ja –luokitusten 
avulla. Myös tuotteiden ympäristöselitteet auttavat jätehuollon kannalta parhaan 
hyödykkeen valinnassa. 
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2.4.1 Jäteneuvonta 
 
Jätelaki edellyttää jäteneuvontaa. Se on jätelain ja -asetuksen mukaan SYKE:n, 
alueellisten ympäristökeskusten ja kuntien tehtävä. SYKE tukee toiminnallaan muiden 
toimintaa. Alueelliset ympäristökeskukset järjestävät jäteneuvontaa mm. kouluttamalla 
alueen jäteneuvojia, ylläpitämällä omia jätevalistuskokoelmia ja järjestämällä 
tempauksia ja kampanjoita. Esim. YTV järjesti syyskuussa 2000 pääkaupunkiseudulla 
biojätekampanjan.  
 
Kunnat voivat antaa neuvontatyön alueellisen jätehuoltoyhtiön tai kuntayhtymän 
tehtäväksi. Yhteistyökumppaneina neuvonnassa voivat toimia myös järjestöt, kuten 
Martat ja 4H-liitto. Tuottajan vastuu-periaatteen (ks. 2.2) yleistyessä yhä useampi 
toimiala on alkanut huolehtimaan aiheuttamistaan jätteistä ja antamaan jäteneuvontaa. 
Tärkeinä tiedotuskanavina toimivat myös kansalaisjärjestöt. 
 
Jäteneuvonnan kohderyhmiä ovat kaikki jätteen tuottajat. Tärkeimpiä ovat sellaiset 
ryhmät, joille jätelaki tai sen nojalla annetut uudet säädökset asettavat erityisiä 
velvoitteita. (esim. maahantuojat ja valmistajat) Avainasiakkaisiin kuuluvat myös 
lapset, opettajat, toimittajat ja asiakaspalvelun henkilöstö kunnissa ja muualla, sekä 
jätealan yrittäjät, yritysten ympäristövastaavat, isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset. 
 
Käytännössä neuvontatyö koostuu suunnittelusta ja koordinoinnista, aineistojen 
tuottamisesta, tiedotus- ja neuvontapalveluista, koulutuksesta, markkinoinnista ja 
jakelusta, neuvonnan seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista. 
 
 

2.4.2 Ympäristömerkit 
 
Ympäristömerkkien avulla pyritään osoittamaan yrityksen valmistaman tuotteen 
ympäristöystävällisyys. Esimerkiksi Pohjoismainen ympäristömerkki saa perusteensa 
tuotteiden koko elinkaarta kuvaavista myöntökriteereistä. Tilastokeskuksen vuonna 
1994 tekemän selvityksen mukaan, jossa oli mukana noin 2000 kotitaloutta, 
kolmasosalle kotitalouksista ympäristömerkit olivat yhdentekeviä. Joka neljäs kyselyyn 
vastannut vältti hankalasti pakattujen tuotteiden ostamista. Yli puolelle pakkaukset eivät 
vaikuttaneet ostopäätökseen. Kymmenen prosenttia ilmoitti hankkivansa tavaroita usein 
kirpputoreilta (Tilastokeskus 1994). 
 
 

2.4.3 YVA 
 
Ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA) selvitetään ympäristöön vaikuttavien 
hankkeiden ja suunnitelmien vaihtoehtoisuutta ja vaikutuksia ja lisäksi eri 
intressiryhmien kannanottoja niihin. YVA:n merkitys jätehuollossa on suuri niin 
strategisen suunnittelun kuin konkreettisten hankkeidenkin kannalta. Siitä saatavalla 
tiedolla pystytään lisäämään ja parantamaan jätehuollon ympäristövaikutuksia koskevaa 
informaatiota, lisätä jokaisen osapuolen tiedonsaantia ja osallistumista sekä auttaa eri 
tahojen mielipiteiden yhteensovittamisessa. 
 



                                                                          

  

14 

Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan neljän erilaisen elämäntavan omaavien 
perheiden (ns. amerikkalainen perhe, keskimääräinen perhe, tavallinen vihreä perhe ja 
hyvin radikaali vihreä perhe) aiheuttamissa ympäristövaikutuksissa oli suuri ero 
(Christensen 1997). 
 
Muuttujina elämäntavoissa tarkasteltiin asumista, energian kulutusta, liikkumista ja 
ruokailutottumuksia. Ympäristövaikutuksina arvioitiin kasvihuonekaasupäästöjä ja 
happamoittavia päästöjä. Alustavien tutkimuksien mukaan eniten luonnonvaroja 
kuluttava perhe tuhlasi energiaa kahdeksan kertaa enemmän kuin vihreimmät arvot 
omaava perhe. Eri muuttujien ympäristövaikutukset olivat erilaiset. Tämäkin tutkimus 
osoittaa, että kestävää kehitystä tulisi laajentaa yksiköiden elämästä yksilöiden elämään. 
Yksilöiden pitäisi voida helpommin muuttaa elämäntapojaan ja sitä kautta vaikuttaa 
jätteiden synnyn ehkäisyyn (Christensen 1997). 
 
Taulukossa 2 kuluttajat on jaoteltu ryhmiin ympäristötietoisuuden mukaan. Tätä 
voidaan soveltaa kuluttajien suhtautumiseen myös biohajoavien jätteiden kierrätyksessä. 
 
 

Taulukko 2. Kuluttajien segmentointi ympäristötietoisuuden mukaan. (Heiskanen ja Timonen 
1996) 

SEGMENTTI OSUUS LUONNEHDINTA 
Aktiiviset 31 % Suhtautuvat vakavasti ympäristöongelmiin, tietävät 

paljon ja toimivat aktiivisesti. 
Tietävät 25 % Tietävät paljon ympäristöongelmien syistä, uskovat 

omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, mutta suhtautuvat 
varauksellisesti muutoksiin. 

Seuraajat 21 % Suhtautuvat ympäristöongelmiin vakavasti ja seuraavat 
ympäristötiedotusta aktiivisesti, mutta eivät usko 
omien toimenpiteiden merkitykseen ympäristön 
kannalta. 

Varautuneet 10 % Eivät seuraa ympäristöasioita, suhtautuvat vähätellen. 
Välinpitämättömät 13 % Eivät ole kiinnostuneita, pitävät ympäristöongelmia 

liioiteltuina; ympäristönsuojelu lisää työttömyyttä. 
 
 

2.5 Vapaaehtoisuuteen perustuva ohjaus 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvien ohjauskeinojen vaikutuksista ei ole vielä kovin paljon 
kokemuksia. Patonin (1999) mukaan tämän ohjauksen muodot voidaan hahmotella 
viiteen pääkategoriaan. Niihin kuuluvat: teollisuuden sisäiset ohjelmat, ei-valtiollisten 
organisaatioiden (NGO) ohjelmat, standardisointijärjestöjen ohjelmat (mm. ISO 14001), 
julkisen vallan toimesta käynnistetyt ohjelmat ja hallintosopimukset (Kautto & Melanen 
2000). 
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2.5.1 Vapaaehtoiset järjestelmät 
 
Syinä vapaaehtoisille ohjausjärjestelmille voidaan pitää yrityksen tarvetta ja painetta 
osoittaa ympäristöystävällisyyttään asiakkailleen ja muille sidosryhmille, sekä 
perinteisen viranomaisohjauksen kokemista kehityksen jarruksi. 
Ympäristöhallintajärjestelmässä ulkopuolinen arvioitsija suorittaa yrityksessä 
ympäristöarvioinnin ja -auditoinnin. Suomessa tunnettuja ja käytettyjä ovat ISO 14001 
–standardin (ISO 14001/1996) mukainen ympäristöhallintajärjestelmä sekä EMAS. 
Tavoitteena näillä järjestelmillä on yrityksen sitoutuminen ympäristönsuojelun tason 
jatkuvaan parantamiseen laatujärjestelmien muiden ominaisuuksien lisäksi (Honkasalo 
1997). 
 
 

3. Biohajoavan jätteen ominaisuudet ja käsittelyvaihtoehdot  
 
 

3.1 Biohajoavat jätelajit 
 
Jätteet on luokiteltu European Waste Cataloguen (EWC) mukaisin koodein omiin 
ryhmiinsä. Seuraavaan taulukkoon 3 on koottu pääasiassa biohajoavien jätteiden (ks. 
määritelmät s.3) koodinumerot, mukaan lukien sekalaiset yhdyskuntajätteet. 
 
Taulukko 3. EWC:n mukainen biohajoavien jätteiden koodinumerointi. (EWC 2000) 

 
JÄTELAJI KOODI 
Erilliskerätyt jakeet 20010000 
Paperi ja kartonki 20010100 
Puu 20010700 
Kompostoituvat orgaaniset keittiöjätteet, 
mukaan lukien paistinrasva 

20010800 

Vaatteet 20011000 
Tekstiilit 20011100 
Puutarha- ja puistojätteet, mukaan 
lukien hautausmaiden hoidosta 
aiheutuvat jätteet 

20020000 

Puutarha- ja puistojätteet 20020000 
Kompostoituvat jätteet 20020100 
Sekalaiset yhdyskuntajätteet 20030100 
Torikaupassa syntyvät jätteet 20030200 
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Biohajoavista jätteistä kiinteistöillä lajitellaan eniten keräyspaperia. Pahvin ja biojätteen 
lajitteluvelvoitteita löytyy joka toisesta kunnasta. Polttokelpoisen jätteen 
lajitteluvelvoite on 35 kunnalla. Ylipäänsä lajitteluvelvoitteita on noin 90 %:lila 
vastaajista (Kuntaliitto 2000). 
 
 

3.1.1 Biojäte  
 
Biojätteeseen luetaan kotitalousjätteen lisäksi vähittäis- ja tukkukaupoissa sekä 
koulujen, ravintoloiden ja sairaaloiden suurkeittiöissä sekä elintarviketeollisuudessa 
syntyvät orgaaniset jätteet. Orgaanisiin kotitalousjätteisiin kuuluvat esim. hedelmä- ja 
vihannesjätteet, perunan kuoret, kalan ruodot ja liha, teepussit, kahvin purut, 
keittiöpaperi, ruoho, lehdet, kukat jne. Tähän kategoriaan ei yleensä ole laskettu 
kuuluviksi puuta ja ohuita risuja. 
 
Suurtalouksien elintarvikejätteistä suuri osa on mennyt aikaisemmin sellaisenaan 
eläinten ruuaksi sikaloihin, loput kaatopaikoille yhdyskuntajätteen mukana. EU:n 
tiukentuneet määräykset, koskien eläinravintoa, ovat palauttaneet suurkeittiöiden 
biojätevirran yhdyskuntajätteen tai erilliskerättävän biojätteen joukkoon 
(Ympäristöministeriö 1998). 
 
Suuri osa elintarviketeollisuuden jätteistä on sopivia materiaalihyötykäyttöön. Jätteitä 
käytetään erilais ten eläinrehujen ja proteiinivalmisteiden tuottamiseen. Suomessa 
merkittäviin elintarviketeollisuuden toimialoihin kuuluvat : 
 
• Teurastus ja lihanjalostus 
• Perunanjalostus 
• Öljyjen ja rasvojen valmistus 
• Meijerituotteiden valmistus 
• Myllytuotteiden ja tärkkelyksen valmistus 
• Muiden elintarvikkeiden valmistus sekä 
• Alkoholi- ja virvoitusjuomien valmistus 
 
Teurasjätteen käsittelylle ja hyötykäytölle löytyy Suomessa riittävästi kapasiteettia, joka 
täyttää myös EY:n ns. HighRisk - luokituksen (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Joissakin Euroopan maissa on esiintynyt hullunlehmäntautia sekä suu- ja sorkkatautia. 
Vasta näiden asioiden selkiintymisen jälkeen kannattaa Suomessakin miettiä tarkemmin 
elintarviketeollisuuden jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 
 
Biojäte koostuu useista eri komponenteista, joiden suhde voi vaihdella keräyksen 
järjestämisen sekä ruokajätteen osuuden perusteella. Tällä on vaikutusta biojätteen 
hiilipitoisuuteen ja erityisesti typpipitoisuuteen. Typpipitoisuuden arviointivirhe voi 
vaihdella 20-30 %:n välillä. Biojäte on selvästi suurin typpikuormituksen lähde 
(Pelkonen ym. 2000). 
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3.1.2 Paperi ja pahvi 
 
Paperia on kerätty Suomessa 1920-luvulta lähtien. Keräystoimintaa organisoivat aluksi 
lähinnä aatteelliset järjestöt. Vuonna 1940 päättyneen talvisodan jälkeen Suomessa 
havahduttiin huomaamaan talouselämän ja varsinkin sotatalouden puutteet sekä 
resurssien niukkuus. Järjestelmällinen paperinkeräys alkoi toisen maailmansodan 
jälkeen, kun Paperinkeräys Oy, alkuperäiseltä nimeltään Jätekeskus Oy, perustettiin 
vuonna 1943 (Paperinkeräys 2000). 
 
EY:n ensimmäinen suositus (81/972/ETY) jätepaperin hyödyntämiselle ja uusiopaperin 
käytölle on annettu jo vuonna 1981. Keräyspaperin hyödyntämisen ja uusiopaperin 
käytön tehostamisen lisäksi suosituksessa painotetaan keräyspaperin haitallisuuden 
vähentämistä. Sekaannuksen välttämiseksi seuraavassa tarkoitetaan keräyspaperilla 
kotitaloudessa, toimistoissa tai muussa vastaavassa paikassa jätteenä käytöstä poistettua 
paperi- ja painotuotetta. 
 
Kotikeräyspaperista noin 70 prosenttia on sanomalehtiä, 30 prosenttia aikakausilehtiä. 
Keräyspaperin talteenottoa voidaan tehostaa lisäämällä alueellisia keräyspaikkoja. 1980-
luvulla laajennettu hyödyntämiskapasiteetti riittää hyödyntämään kaiken Suomessa 
kertyvän keräyspaperin (Ympäristöministeriö 1998). 
 
 

3.1.3 Puutarhajäte 
 
Puutarhajätettä ovat lehdet, ruoho, oksat ja risut sekä pensasleikkeet. Jos puutarhajätettä 
toimittaa kaatopaikalle, se on pakattava paperisäkkeihin tai sitä ei saa pakata ollenkaan. 
Suositeltavampaa on kuitenkin puutarhajätteen syntypaikkakompostointi.  
 
 

3.1.4 Palava jäte 
 
Palavaan jätteeseen kuuluu biohajoavan jätteen osalta esim. kaikki pakkausjäte, paperit, 
pahvit ja puut, niiden yhdistelmät, sekä keräyspaperista valmistetut tuotteet, kuten 
munakennot. 
 
 

3.1.5 Liete 
 
Lietteellä tarkoitetaan veden ja kiinteän aineksen sekoitusta, joka on eroteltu vedestä 
luonnollisin tai keinotekoisin menetelmin. 
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3.2 Jätteiden muodostuminen ja koostumus 
 
Jätteiden muodostuksen on todettu olevan OECD-maissa suorassa suhteessa 
taloudelliseen kasvuun. Esimerkiksi vuodesta 1980 OECD-maiden keskimääräinen 
BKT on kasvanut 40 % ja yhdyskuntajätteen määrä samaiset 40 %. Kulutus on 
lisääntynyt samassa tahdissa. OECD:n skenaarion mukaan BKT kasvaa vuoteen 2020 
mennessä 70-100 % OECD-alueella (OECD 2000). 
 
Yhdyskunnissa muodostuu Suomessa noin viisi prosenttia kaikista jätteistä. Määrään 
sisältyy kiinteän yhdyskuntajätteen lisäksi myös yhdyskuntien jätevesilietteet. 
Kiinteästä yhdyskuntajätteestä on kuitenkin saatavissa vain osittain mitattua tietoa. 
Liitteessä 2 näkyy sekajätteen koostumus v. 1994. Sen määrä oli 2 100 000 t 
(Ympäristöministeriö 1998). Biohajoavan jätteen osuus koko yhdyskuntajätteen 
määrästä oli vuonna 1994 noin 79 % (Liite 2). Loput 21 % yhdyskuntajätteestä on 
päätynyt vuonna 1994 sekajätteen mukana pääasiassa kaatopaikalle. 
 
Kaatopaikkojen vastaanottopisteissä käytetään vaakoja. Vuoteen 1997 asti pienemmät 
kaatopaikat perustivat laskentamenetelmänsä tilavuusarvoihin. Tämän johdosta 
sekajätteen, eikä biohajoavan jätteen määrä perustu täysin relevantteihin arvoihin, vaan 
osittain myös arvioon. 
 
Biohajoavaa jätettä syntyi vuonna 1994 yhteensä 1 664 000 tonnia (merkitty liitteessä 1 
BMW=biodegradable municipal waste. Nämä määrät on ilmoitettu myös EU:n 
tilastoihin). Liitteestä 1 selviää yksittäisten yhdyskuntajätelajien määrät. Jätelajien 
määrä on laskettu Dahlbon ym. (2000) tutkimuksessa (merkitty Dahlbo ym.) laskettujen 
jätemäärien perusteella siten, että yksittäisten lajien prosentuaalinen osuus on 
suhteutettu vuoden 1994 SYKE:n tilastoimaan kokonaismäärään. Dahlbon ym. 
tutkimuksessa on huomioitu kokonaismäärän epävarmuus, joten määrä on suurempi (1 
909 000 t). 
 
Tästä määrästä oli noin 40 prosenttia kotitalouksien tuottamaa jätettä, ja loput muuta 
asumisessa syntyneeseen verrattavaa jätettä (Ympäristöministeriö vuoteen 2005, 1998). 
Lietettä muodostui noin 150 000 tonnia (Siika-aho 2000, suullinen tiedonanto). 
Lietteellä tarkoitetaan veden ja kiinteän aineksen sekoitusta, joka on eroteltu vedestä 
luonnollisin tai keinotekoisin menetelmin. 
 
Ominaisjätemäärien avulla laskettu kotitalousjätteen määrä eri puolilla Suomea riippuu 
suoraan alueen asukasmäärästä ja asutustyypistä. Tilastokeskus teki vuonna 1994 
selvityksen kotitalouksien jätehuollosta. Selvitys sisälsi informaatiota jätemäärien 
muutoksista, jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kompostoinnista ja poltosta. Lisätietona 
selvityksessä tutkittiin kotitalouksien tyytyväisyyttä jätehuollon järjestelyihin, 
ympäristömerkkien vaikutusta ostopäätöksiin ja kirpputorilla käyntejä. Otanta kattoi 
noin 2000 kotitaloutta (OECD 2000). Huomion arvoista on se, että Suomessa oli 
kyseisenä vuonna taloudellinen lama. 
 
Suomalaiseen kotitalouteen kuuluu keskimäärin 2,2 henkilöä. Jätettä syntyy vuosittain 
kotitaloutta kohden noin 400 kiloa (Tilastokeskus 1994). Biojätteen osuus tästä on 
taajamissa noin 33 %, paperijätteen 33%, pahvijätteen 7%, tekstiilijätteen 2% ja muun 



                                                                          

  

19 

5% (Kuva 1). ja haja-asutusalueilla biojätteen noin 40 prosenttia, paperijätteen 30%, 
pahvin 8%, tekstiilijätteen 2% ja muun 5% (Kuva 2). 
 
Erilliskerätyn kotitalous- ja toimipaikkakiinteistöjen v. 1994 biohajoavan jätteen määrät 
selviävät taulukosta 5 ja 6 (ks. myös luku 3.3). Tämän selvityksen laskelmissa on 
käytetty kotitalousjätteen määränä Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaista 40 %:a, 
ja toimipaikkakiinteistöjen jätemääränä 60 %:a. Nämä osuudet on arvioitu erilaisten 
lajittelukokeiluiden yhteydessä. Määriä on verrattu kaatopaikoilla punnittuihin 
jätemääriin. Näiden perusteella kotitalous- ja työpaikkajätteelle on voitu laskea 
ominaisjätekertoimia. 
 
SYKE:n keräämien tietojen pohjalta laskettuna kotitalouksissa syntyi v. 1994 665 600 
tonnia biohajoavaa jätettä (Taulukko 5). Muu kuin kotitalousjätteen määrä vaihtelee 
yhdyskunta- ja elinkeinorakenteen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kuva 1. Kotitalousjätteen keskimääräinen koostumus taajamissa vuonna 1994 (Tilastokeskus 1994) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kotitalousjätteen keskimääräinen koostumus haja-asutusalueilla vuonna 1994. 
(Tilastokeskus 1994) 
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Tilastokeskuksen arvion mukaan 50-75 % kotitalouksien jätteistä toimitettiin vuonna 
1994 sekajätteen keräysastioihin tavallisesti kaupan muovikassiin pakattuna. Tällainen 
kotitalouden roskapussi bio- ja sekajätteineen täyttyi yli puolessa kotitalouksista 
viimeistään toisena päivänä sen asettamisesta sankoonsa tai telineeseensä. Yhteensä 
suomalaisista kotitalouksista toimitetaan jäteastioihin näitä pusseja 400-500 miljoonaa 
kertaa vuosittain. Muovikassit jäävät ”kaksikertakäyttöisiksi”, kaupasta kotiin, kodista 
jätteisiin (Tilastokeskus 1994). 
 
 

3.3 Jätemäärät 
 
 

3.3.1 Biojäte 
 
Pohjois-Helsingin alueen biojätteen erilliskeräyksestä tehdyn tutkimuksen (1994) 
mukaan, eroavuudet eri asumismuotojen välillä vaihtelivat. Vuokrakerrostaloissa 
tuotetaan eniten sekajätettä ja vähiten biojätettä, kun rivitaloasukkailla syntyy vähiten 
sekajätettä ja eniten biojätettä (Salo 1995). 
 
 

3.3.2 Paperi ja pahvi 
 
Keräyspahvi on lähinnä aaltopahvijätettä. Sitä käytettiin vuonna 1994 yhteensä noin 120 
000 tonnia. Suurin osa pahvista eli 69 % käytetään kaupan piirissä. 24 % pahvista kuluu 
teollisuudessa ja 7 % kotitalouksissa. Kartonkivalmistajien kierrätyskuitutarve ylittää 
jopa kotimaan saannon. Kierrätyskuitua joudutaan tuomaan osittain myös ulkomailta. 
Suomen kartonkiteollisuus tarvitsee jatkossa yhä enemmän aaltopahvia. Tarve pitäisi 
täyttää kotimaisella keräyspahvilla. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan 
jätepaperia, -pahvia ja –kartonkia syntyy teollisuudessa vuosittain noin 300 000 tonnia. 
Hyötykäyttöön tästä määrästä ohjautuu noin kaksi kolmasosaa. Loput päätyy pääasiassa 
kaatopaikoille (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Suomessa tuotettiin vuonna 1995 noin 11 miljoonaa tonnia paperia ja pahvia. Siihen 
käytettävästä raaka-aineesta noin 0,5 miljoonaa tonnia oli keräyspaperia. Kolmasosa 
keräyspaperista käytettiin hylsykartongin valmistukseen, kolmasosa pehmopaperin ja 
kolmasosa sanomalehtipaperin valmistukseen (Ympäristöministeriö 1998). Vuonna 
1999 paperin ja kartongin tuotanto oli noin 13 miljoonaa tonnia. 
 
Vuonna 1994 Suomessa otettiin talteen 472 000 tonnia ja käytettiin raaka-aineena 566 
000 tonnia keräyspaperia (Taulukko 4). Osa paperista ja pahvista muuttuu kulutuksen 
yhteydessä materiaalihyötykäyttöön soveltumattomaksi. Lisäksi kuluttajat hyödyntävät 
paperia ja pahvia omatoimisesti. Tämän johdosta Paperinkeräys Oy:n keräämän 
hyödyntämiskelpoisen paperin ja pahvin määrä jää jonkin verran pienemmäksi. 
 
Vuonna 1999 paperia ja kartonkia otettiin talteen 679 200 tonnia. Määrä tekee 135 kiloa 
asukasta kohden. Kasvua oli viisi prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Talteenottoaste 
nousi vuodessa 63 prosentista 65 prosenttiin. Keräyspaperin käyttö paperi- ja 
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kartonkiteollisuudessa kasvoi sen sijaan vuoteen 1998 verrattuna 10 %. Käyttöaste 
keräyspaperin tuotannossa oli 5,4 %. Sitä hyödynnettiin myös mm. lämmöneristeenä 
sekä energiana (Järvinen 6/2000). 
 
 

Taulukko 4. Keräyspaperin talteenotto ja käyttö raaka-aineena Suomessa vv. 1994-1999. 
(Paperinkeräys Oy 2000) 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Paperin ja kartongin kulutus 
Yhteensä (1000 t) 
Asukasta kohden (kg) 

 
841 
165 

 
896 
175 

 
911 
178 

 
1045 
203 

 
1050 
204 

 
1079 
209 

Keräyspaperin talteenotto 
Yhteensä (1000 t) 
Asukasta kohden (kg) 

 
472 
93 

 
505 
99 

 
563 
110 

 
635 
124 

 
665 
129 

 
697 
135 

Keräysaste (%) 56 57 61 61 63 65 
Keräyspaperin käyttö raaka-aineena (1000 t)  

566 
 
525 

 
584 

 
616 

 
645 

 
696 

 
 
Kuvasta 3 selviää Paperinkeräys Oy: toimittamaa keräyspaperia käyttävien Suomen 
paperitehtaiden sijainti. 
 
 

 
 
 
 
Kuva 3. Suomen paperitehtaat, jotka käyttävät Paperinkeräys Oy:n toimittamaa keräyspaperia. 
(Paperinkeräys Oy 2001) 
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Paperin kulutus on Suomessa keskimäärin 220 kiloa henkilöä kohden vuodessa. Koko 
maailman keskiarvo on 45 kiloa. Jos Suomen kulutus vähenisi keskitasolle, vähennys 
olisi 80 % (Linnanen ym.1997). Tämä on kuitenkin teoreettinen olettamus, sillä paperin 
kulutuksen määrässä ovat mukana myös kehitysmaat. 
 
 

3.3.3 Palava jäte 
 
Yhdyskunnissa muodostui vuonna 1994 muuta palavaa kuin kierrätykseen sopivaa 
palavaa jätettä noin 110 000 t. Suuri osa biohajoavasta palavasta jätteestä syntyy 
kuitenkin teollisuudessa. Elintarviketeollisuus on alkanut kiinnittää suuremmassa 
määrin huomiota pakkausten suunnitteluun. Moninkertaista pakkaamista pyritään 
välttämään huomioimalla kuitenkin hygienia ja turvallisuusvaatimukset. Käytännössä 
pakkausten määrä on kuitenkin vain lisääntynyt elintarvikeliikkeiden hyllyissä.  
 
Vuonna 1998 Suomessa kulutettiin 1,23 miljoonan tonnin edestä pakkauksia. 
Uudelleen-käyttöön tästä määrästä otettiin 66 %, ja lopusta hyödynnettiin 56 % (PYR 
Oy 2001). EU-direktiivin tavoitteet asettavat kaikkien pakkausten kierrätykselle 25-45 
%:n ja hyödyntämiselle 50-65 %:n tavoitteet (SYKE 2001).  
 
 

3.3.4 Liete 
 
Yhdyskuntalietettä syntyy yhdyskuntien jätevesipuhdistamoilla. Vuonna 1994 lietettä 
muodostui noin 1 miljoonaa m3:a eli noin 150 000 t (kuiva-ainetonneja, TS)(Siika-aho 
2000, suullinen tiedonanto). Lietteen määrä pysyy melko vakiona vuodesta toiseen. 
Lietteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvaavat luvut on normaalisti ilmoitettu lietteen 
kuiva-ainetonneina, sillä lietteen kuiva-ainepitoisuus saattaa vaihdella 2-30 %:n välillä. 
Kuiva-ainetonnit ilmaisevat paremmin myös lietteen ympäristökuormitusta ja 
ravinnesisältöä (Valtakunnallinen jätesuunnitelma 1998). 
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3.4 Hyödyntämisaste 
 
Hyödyntämisasteella tarkoitetaan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa sitä osaa jätteen 
kokonaismäärästä, joka otetaan talteen ja toimitetaan hyödynnettäväksi. 
Hyödyntämisaste koostuu useista tekijöistä (Kuva 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kuva 4. Hyödyntämisen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä. (Tanskanen 1997) 

 
Hyödyntämisaste lasketaan seuraavilla kaavoilla (1 ja 2), joissa hyödyntämisasteen 
suuruus on määritelty siihen vaikuttavien tekijöiden tulona. 
 
  H = ∑(Hi *  ji /100) (1)          
  Hi =ki*ti /100  (2) 
 
jossa   H = hyödyntämisaste (p -%) 
  j   = osuus kokonaisjätemäärästä (p -%) 
  K = erilliskeräyksen kattavuus (%) 
  i   = erilliskerättävä jätelaji (esim. paperi) 
 
Lajiteltavat jätelajit ja jätteen koostumus vaikuttavat hyödynnettävien jätelajien 
osuuteen kokonaisjätemäärässä. Tekijää voidaan kasvattaa lajiteltavien jätelajien 
määrän lisäämisellä (Tanskanen 1996). Hyödynnettävien jätelajien osuus 
kokonaisjätemäärästä riippuu lajiteltavista jakeista sekä jätteen koostumuksesta. 
Lajiteltavien jätelajien määrän kasvattamisella voidaan vaikuttaa tekijän suurentamiseen 
(Tanskanen 1996). 
 
Erilliskeräyksen kattavuus tarkoittaa sitä osaa erilliskerättävän jätelajin 
kokonaismäärästä, joka osuu kiinteistökohtaiselle tai alueelliselle keräysverkon 
vaikutusalueelle. Tätä kattavuutta voidaan suurentaa hyötyjätteen kiinteistökohtaiseen 
erilliskeräykseen liitettävien kiinteistöjen minimikokoa alentamalla tai 
aluekeräyspisteiden määrää lisäämällä (Tanskanen 1996). 

 
 

Lajittelutehokkuus  
 

Erilliskeräyksen  
kattavuus  

Hyödynnettävien 
jätejakeiden osuus  

kokonaisjätemäärästä 

 
Yhdyskuntajätteen 
hyödyntämisaste 
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Lajittelutehokkuus merkitsee saantoa keräyspisteessä. Tarkemmin määriteltynä se on se 
osa lajittelun piirissä olevasta jätelajin kokonaismäärästä, jonka jätteen tuottajat 
onnistuvat lajittelemaan sekajätteestä jossakin tietyssä keräyspisteessä (Tanskanen 
1996). 
 
Lajittelutehokkuus alenee lajitteluvirheistä sekä jätteiden tuottajien haluttomuudesta ja 
kyvyttömyydestä lajitella. Näin ollen osa biohajoavasta jätteestä päätyy kaatopaikoille 
sekajätteen sekaan. Lajittelutehokkuuden parantamisen avainsanoja ovat neuvonta ja 
jätteen tuottajien motivointi. Myös astia- ja keräysjärjestelmän palvelutason 
parantaminen vaikuttavat kasvuun positiivisesti (Tanskanen 1996). 
 
Lajittelutehokkuudella on vaikutusta mm. biologiseen käsittelyyn sekä polttoon 
menevien jätelajien puhtauteen, ja tätä kautta näiden vaihtoehtojen edullisuuteen (Pipatti 
ym. 1996). 
 
 

3.4.1  Hyödyntämisasteet vuonna 1994 
 
Tässä selvityksessä hyödyntämisasteet on laskettu vuonna 1994 syntyneen biohajoavan 
yhdyskuntajätteen määrästä, sillä ne tukeutuvat Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. 
Kotitalousjätteen määräksi on arvioitu 40 % yhdyskuntajätteestä. 
Toimipaikkakiinteistöjen osuudeksi jää siis 60 % (ks. Kohta 3.3). Kattavuuksina on 
käytetty Suomen keskiarvoja (Liite 4), ja lajittelutehokkuuksina YTV:n arvoja (Liite 3). 
Kattavuusarvoiksi on valittu YTV:n arvot, koska alueella asuu melkein 20 % 
suomalaisista. Taajama- ja haja-asutusalueiden lajittelutehokkuuksia ei ole eroteltu, 
koska haja-asutusalueiden asukkaiden ei ole oletettu lajittelevan taajaan asuttujen 
alueiden asukkaita huonommin. Kattavuuden arvoina on käytetty kotitalouksien 
kohdalla huoneistorajaa 3 huoneistoa ja toimipaikkakiinteistöillä 50 kg/vko. 
Viimeisessä sarakkeessa esiintyvä määrä selittyy siis jätemääränä, kun kattavuutena on 
käytetty edellä mainittuja velvoiterajoja sekä lajittelutehokkuutena liitteen 3 mukaisia 
arvoja. Hyödyntämisaste kasvaa huoneistorajan laskiessa. 
 
Taulukosta 5 selviävät kotitalousjätteen hyödyntämisasteet vuonna 1994 ja taulukosta 6 
toimipaikkakiinteistöjen jätteen hyödyntämisasteet vuonna 1994. 
Toimipaikkakiinteistöjen hyödyntämisasteet ovat kaikilla jätejakeilla suuremmat. Tähän 
vaikuttaa varmasti keskitetty lajittelu. Toimipaikkakiinteistöjen jätemäärien 
prosentuaalisena osuutena on käytetty samaa jakoa kuin kotitalouskiinteistöjen 
kohdalla. Tämä on melko karkea yleistys, eikä luvut ole näin ollen täysin relevantteja, 
vaan suuntaa antavia. 
 
Laskelmia on sovellettu Juha-Heikki Tanskasen mallilaskelmien pohjalta. 
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Taulukko 5. Biohajoavan jätteen (kotitalousjäte) hyödyntämisasteet v.1994. Asuinkiinteistöt + toimipaikkakiinteistöt = 1 664 000 t (SYKE 1994). Hyödyntämisasteet 
on laskettu vuonna 1994 syntyneen biohajoavan yhdyskuntajätteen määrästä, sillä ne tukeutuvat Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Kotitalousjätteen määräksi on arvioitu 40 % 
yhdyskuntajätteestä. Toimipaikkakiinteistöjen osuudeksi jää siis 60 %. Kattavuuksina on käytetty Suomen keskiarvoja (Liite 4), ja lajittelutehokkuuksina YTV:n arvoja (Liite 3). 
Laskelmia on sovellettu Juha-Heikki Tanskasen mallilaskelmien pohjalta. 

 
 
v. 1994 

 
 
Jätemäärä 

 
 
Osuus 

 
Lajiteltavat 
jakeet 

 
Lajittelun 
kattavuus 

 
Lajittelu-
tehokkuus 

 
Hyödyntä-
misaste 

Hyödyntä-
misaste: 
jakeittain 

 
 
Määrä  

Kotitalousjätteen ja toimipaikkakiinteistöjen 
jätemäärä (t) 

 
1 664 000 

       

Kotitalousjätteen osuus 40%.          

 t p -% p -% % % p-%  t /a 
A. Asuinkiinteistöt         

1. Biohajoava yhdyskuntajäte yhteensä (t) 665600        
Paperi 212 526 31,93 31,93 51 75 12,2 38 81 291 
Pahvi ja kartonki(alue) 96 246 14,46 14,46 51 20 1,5 10 9 817 
Nestepakkauskartonki (alue) 7 987 1,20 1,20 51 20 0,1 10 815 
Puu (alue) 32 082 4,82 4,82 51 20 0,5 10 3 272 
Vaatteet ja tekstiilit 7 987 1,20 1,20   0,0 0 0 
Keittiöjäte 216 520 32,53 32,53 51 50 8,3 26 55 212 
Pihajäte 48 123 7,23 7,23 51 50 1,8 26 12 271 
Muu palava 44 129 6,63 6,63 51 50 1,7 26 11 253 
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Taulukko 6. Biohajoavan jätteen (toimipaikkakiinteistöt) hyödyntämisasteet v. 1994. Biohajoavan jätteen (kotitalousjäte) hyödyntämisasteet v. 1994. 
Asuinkiinteistöt + toimipaikkakiinteistöt = 1 664 000 t (SYKE 1994). Hyödyntämisasteet on laskettu vuonna 1994 syntyneen biohajoavan yhdyskuntajätteen määrästä, sillä ne 
tukeutuvat Valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. Kotitalousjätteen määräksi on arvioitu 40 % yhdyskuntajätteestä. Toimipaikkakiinteistöjen osuudeksi jää siis 60 %. Kattavuuksina 
on käytetty Suomen keskiarvoja (Liite 4), ja lajittelutehokkuuksina YTV:n arvoja (Liite 3). Laskelmia on sovellettu Juha-Heikki Tanskasen mallilaskelmien pohjalta. 

 
 
v. 1994 

 
 
Jätemäärä 

 
 
Osuus 

 
Lajiteltavat 
jakeet 

 
Lajittelun
kattavuus 

 
Lajittelu- 
tehokkuus 

 
Hyödyntä-
misaste 

Hyödyntä-
misaste: 
jakeittain 

 
 
Määrä  

Toimipaikkakiinteistöjen jätteen osuus 60 %.          
 t p -% p -% % % p -%  t/a 
B. Toimipaikkakiinteistöt         
1. Biohajoava yhdyskuntajäte yhteensä (t) 998400        
Paperi 318 789 31,93 31,93 77 75 18,4 58 184 101 
Pahvi ja kartonki 144 368 14,46 14,46 74 75 8,0 56 80 124 
Nestepakkauskartonki 11 981 1,20 1,20   0,0 0 0 
Puu 48 123 4,82 4,82 72 50 1,7 36 17 324 
Vaatteet ja tekstiilit 11 981 1,20 1,20 72  0,0 0 0 
Keittiöjäte 324 779 32,53 32,53 80 50 13,0 40 129 912 
Pihajäte 72 185 7,23 7,23 80 50 2,9 40 28 874 
Muu palava 66 194 6,63 6,63 72 50 2,4 36 23 830 
Kattavuuksina         
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Biojätteen hyödyntämisaste vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä asuin- (8,3 %) vai 
toimipaikkakiinteistö (13,0 %). Toimipaikkakiinteistöillä se on selvästi suurempi.  
 
Keräyspaperin ja –pahvin hyötykäyttöaste on Suomessa laskettu materiaalina 
hyödyntämiskelpoisen paperin ja pahvin määrästä. Loput paperista ja pahvista voidaan 
käyttää energiantuotannossa. Paperin hyötykäyttöaste (kotitalouskiinteistöt 12,2 %) ja 
(toimipaikkakiinteistöt 18,4 %) on kummassakin tapauksessa pahvin ja kartongin 
hyötykäyttöastetta parempi. 
 
Palavan jätteen hyötykäyttöaste on kotitalouksissa noin 1.7 % ja 
toimipaikkakiinteistöillä noin 2,4 %. 
 
Hyödyntämisaste nousee erilliskeräyksen lisääntymisen ja huoneisto- ja kg/vko - 
velvoiterajojen pienentymisen myötä. 
 
 

3.5 Nykykehitysskenaario 
 
Dahlbon ym. 2000 tekemän tutkimuksen mukaan yhdyskuntajätteiden syntymäärien 
arvioidaan kehittyvän seuraavasti:  
• Yhdyskuntajätteen määrän oletetaan kasvavan BKT:n oletetun kokonaiskasvun 

mukaan (KTM:n lähtötiedot, Ympäristöministeriö 2000) vähennettynä 15 %:lla 10 
vuoden aikajänteellä (vähennys 1,6 %/v) vuoden 1998 2,65 miljoonasta tonnista 3,3 
tonniin vuoteen 2025 mennessä.  

 
Oheisessa kuvassa 5a näkyy Dahlbon ym. (2000) tutkimuksen mukaiset kiinteän 
yhdyskuntajätteen kasvuskenaariot vuodesta 1997 vuoteen 2020. Sitä on sovellettu 
samassa kuvassa 5b biohajoavan jätteen osalle laskemalla kiinteän yhdyskuntajätteen 
määristä biohajoava osuus. 
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Kuva 5.a Nykykehitysskenaario kiinteän yhdyskuntajätteen määrille vv. 1997-2020 (1000 t). 
(Dahlbo ym. 2000) 
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Kuva 5.b Nykykehitysskenaario biohajoavan jätteen määrille vv. 1997-2020 (1000 t). (Dahlbo ym. 
2000) 

 
 

3.6 Hajoamisominaisuudet 
 
Orgaaninen aines voidaan jaotella kahteen ryhmään: A) Nopeasti hajoavaan jakeeseen, 
jolloin hajoaminen kestää kolmesta kuukaudesta viiteen vuoteen ja B) Hitaasti 
hajoavaan jakeeseen, jonka hajoamiseen kuluu 5-50 vuotta. Hajoaminen vaatii tietyn 
kosteuspitoisuuden. Esim. jätetäytössä vuosikymmeniä liian pienessä kosteudessa ollut 
sanomalehti, voidaan jopa lukea (Tchobanoglous et al. 1993). 
 
Orgaanisen aineen biohajoavuus riippuu paljon jätteen ligniinipitoisuudesta. Taulukossa 
7 on esitetty erilaisten orgaanisten ainesten biologisesti hajoava osuus, joka perustuu 
ligniinipitoisuuteen. Ruokajäte on taulukon mukaan hyvin hajoavaa (82 %), sen sijaan 
sanomalehdestä vain 22 % hajoaa (Tchobanoglous ym. 1993). 
 
 
Taulukko 7. Orgaanisten ainesten biologisesti hajoava osuus. (Tchobanoglous ym. 1993) 

 
Komponentti Orgaanisen osan 

(VS) ligniinipitoisuus (LC) % 
Biohajoava osuus (BF)* 

Ruokajäte 0.4 0.82 
Sanomalehtipaperi 21.9 0.22 
Toimistopaperi 0.4 0.82 
Pahvi 12.9 0.47 
Puutarhajäte 4.1 0.72 
 
*Biohajoava osuus=0.83-0.028(LC), missä LC = % haihtuvista yhdisteistä (VS) 
 
 
Taulukossa 8 näkyy toisen lähteen mukaisesti jätteessä olevan hiilen biohajoava osuus 
ilman ligniinipitoisuutta ilmaistuna. Paperin (55 %) ja pahvin (66 %) pitoisuudet eroavat 
melkoisesti taulukossa 7 ilmoitetuista luvuista. Ero ei kuitenkaan ole todellisuudessa 
näin suuri, sillä taulukon 8 paperi sisältää toimistopaperin, sanoma- ja aikakausilehdet. 
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Lisäksi taulukon 8 mukaiset arvot on määritelty eri menetelmien, kuten metaanin 
tuottopotentiaalin, panostestien ym. avulla, joten niiden painoarvo voidaan näin ollen 
katsoa suuremmaksi. Taulukon 8 perusteella on mahdollista myös arvioida hajoavan 
orgaanisen aineen määrä jätteen painoyksikköä kohden. Näin ollen saatava tulos kuvaa 
pääasiassa mahdollisia kokonaishiilipäästöjä. Kaikesta huolimatta havaitaan, että 
biohajoavan osuuden määritys saattaa olla vaikeaa. 
 
 

Taulukko 8. Jätteen sisältämän hiilen biohajoava osuus. (Pelkonen ym. 2000) 

 
 Hiilen osuus % Hajoava osuus  
Jätelaji   
Paperi 43 0.55 
Pahvi 43 0.66 
Biojäte 40 0.83 
Tekstiili 49 0.50 
Nestepakkauskartonki 43 0.76 
Muu palava 40 0.70 
 
 
Ligniinipitoisuuden lisäksi jätteen hajoamiseen kaatopaikalla vaikuttavat ilmastolliset 
olosuhteet (lämpötila ja sadanta), täyttötekniikka (murskaus/tiivistys, peitemaiden 
käyttö) sekä täyttöön sijoitettavien materiaalien koostumus (hajoavuus). Anaerobinen 
hajoavuus vaihtelee jätemateriaalista riippuen ja tämä täytyy huomioida hajoamisen 
arvioinnissa. Eri jätelajien erilaisella hajoamisnopeudella on vaikutuksensa myös 
lyhytaikaisempiin päästöihin sekä eri jätelajien suhteelliseen osuuteen päästöistä 
(Pelkonen ym. 2000). 
 
Stabiloidun biohajoavan jätteen käyttö maaperässä vaikuttaa siinä esiintyvään 
orgaanisen hiilen määrään. Jokainen kompostoitu tonni tuo maahan 200 kg hiiltä. Tämä 
tarkoittaa, että jokainen tonni kompostia maahan käytettynä sitoo maaperään 740 kg 
CO2-ekvivalenttia (Marmo 2000). 
 
Pohjois-Helsingin alueen biojätteen erilliskeräyksestä tehdyn tutkimuksen mukaan 
biojätteen laatu oli silmämääräisten arvioiden ja otettujen näytteiden perusteella erittäin 
hyvää. Biojätteen näytteissä tutkittavien hajoamattomien ainesten osuus oli alle 0,2 %. 
Biojätteiden pakkaukseen käytetty sanomalehtipaperi lisäsi biojätteen määrää ja tätä 
kautta kokonaisjätemäärää. Sanomalehtipaperia meni aiemmin enemmän 
paperinkeräykseen (Salo 1995). 
 
 

3.7 Keräys ja kuljetus 
 
 
Yhdyskuntajätteeseen sisältävän biojätteen hyödyntäminen ja jätehuollon järjestäminen 
kuuluu kunnille. Käytännössä ne voivat antaa käsittely- tai hyödyntämistoiminnan 
muun yhteisön tai yrityksen hoidettavaksi. Usein kotitalouksien biojätteen hyödyntää 
kuluttaja eli jätteen tuottaja itse, varsinkin haja-asutusalueilla.  
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Suomessa järjestetyn kunnallisen jätehuollon piiriin vuonna 1994 kuului 91,5 prosenttia 
kaikista kotitalouksista. Täten itsenäisesti jätteenkuljetuksen tai –käsittelyn hoiti noin 
200 000 suomalaista kotitaloutta. Ne sijoittuvat maaseudulle tai haja-asutusalueelle 
(Tilastokeskus 2000). 
 
Jätteiden syntypaikkalajittelun jälkeen keräys- ja kuljetustapahtumaan sisältyy useita 
vaiheita:  
 
• Välivarastointi jätteen syntypaikalla ja jätteen toimittaminen keräyspisteiden 

jäteastioihin 
• Jätteiden nouto keräyspisteistä ja kuljetus joko suoraan tai välivaiheiden kautta 

hyödyntämis- tai käsittelypaikalle. 
 
Ensimmäinen vaihe on pääsääntöisesti jätteen tuottajan vastuulla. Sen sijaan kuljetuksen 
suorittajan on huolehdittava astioiden tyhjennyksestä ja varsinaisesta kuljetuksesta. 
Jätelain 8-12 §:ssä todetaan: 
 
’Jätteen haltijan on huolehdittava jätteen kuljetuksen järjestämisestä. Jätteen kuljetuksen 
suorittajan on huolehdittava siitä, että jäte kuljetetaan asianmukaisella tavalla ja 
toimitetaan jätteen haltijan ilmoittamaan tai viranomaisen määräämään paikkaan. Jos 
jätettä ei oteta paikassa vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautettava jäte sen 
haltijalle. Kunnan on järjestettävä joko omana toimintanaan taikka muuta yhteisöä tai 
yksityistä yrittäjää käyttäen asumisessa syntyneen jätteen sekä ominaisuudeltaan, 
koostumukseltaan ja määrältään siihen rinnastettavan teollisuus-, palvelu- tai muussa 
toiminnassa syntyneen muun kuin ongelmajätteen kuljetus. Jätteenkuljetus voidaan 
järjestää kunnassa tai sen osassa kunnan päätöksellä ja tarkemmin määräämillä ehdoilla 
myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittajan kanssa.’  
 
Suomessa suurin osa palvelutarjonnasta suuntautuu yhdyskuntien jätehuoltotarpeisiin. 
Yhtiöiden omistuspohja ja -tapa voi vaihdella kunnan omistamista yksityisten 
omistamiin jätehuoltoyrityksiin. 
 
Suuri osa jäteautokalustosta koostuu nykyaikaisista pakkaavista jäteautoista ja 
vaihtolava-autoista. Tällaiset ajoneuvot soveltuvat hyvin taajamiin, sen sijaan haja-
asutusalueilla suurten kuljetusajoneuvojen käyttö saattaa olla hyvinkin epätaloudellista 
johtuen pitkistä kuljetusmatkoista. 
 
Biojätteen keräystä koskevat määräykset vaihtelevat paikkakunnittain. Biojäte täytyy 
esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kerätä erikseen, jos yhtiössä on vähintään kymmenen 
huoneistoa tai kiinteistöiltä, joissa syntyy vähintään 50 kg biojätettä viikossa. 
Keräysvelvoitteet vaihteleva t myös sen mukaan, meneekö biojäte esimerkiksi optiseen 
lajitteluun tai kompostointilaitokseen. Tällöin velvoitteet koskevat pääasiassa 
astiatyyppejä ja itse lajittelua. 
 
Biohajoavan jätteen keräyksen optimaalinen järjestäminen on tärkeä ottaa huomioon 
lajiteltujen jätelajien talteenoton onnistumisen vuoksi. Hyödynnettävien 
kotitalousjätteiden parhaat keräystulokset on saavutettu kiinteistökohtaisilla 
keräyspaikoilla. Kun keräyspaikan etäisyys suhteessa jätteen syntypaikkaan kasvaa, 
talteenottoaste laskee. Riippuvuussuhde talteenottopaikan ja etäisyyden välillä vaihtelee 
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jätejakeittain (Ympäristöministeriö 1998). Jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset 
kuljetusreitit ja –kalusto, suunnittelu on paras tehdä alueellisesti. Kuljetukset on hyvä 
tällöin soveltaa lajittelun, hyödyntämisen ja käsittelyn vaatimuksiin. Tavoitteina on 
hyvä muistaa keräystyöajan minimointi, turvallisuuden maksimointi sekä erilaisten 
häiriötekijöiden välttäminen kustannusten ohella. 
 
Vuonna 1994 biohajoavasta jätteestä erityisesti paperia lajiteltiin yleisesti (neljä taloutta 
viidestä). Väestö- ja alueryhmittäiset erot jätteiden lajitteluinnokkuudessa olivat melko 
vähäisiä. Määräävin tekijä vaikutti olevan mahdollisuus lajitteluun (Tilastokeskus 
1994). 
 
Keräyspaikkajärjestelmän valintaprosessissa täytyy huomioida jätteen laatu, 
jätekertymät, noutotiheys, varastoitavuus ja kustannukset. Aluekeräyspaikat voivat 
ainakin osittain korvata kiinteistökeräyksen. Ne voivat olla kiinteistöryhmän, korttelin, 
laajemman pientaloalueen tai haja-asutusalueella koko kylän kattavia. Biohajoavasta 
jätteestä aluekeräyspisteet voivat soveltua mm. pahville ja nestepakkauskartongeille. 
Biojätteen kohdalla asia on toinen: kiinteistökohtainen keräys turvaa talteenottoastetta. 
Biojätteen aluekeräyksen ongelmaksi muodostuisivat mm. jätteen toimitustiheys 
noutopaikalle ja hajuhaitat sekä kotona että aluekeräyspisteessä (Ympäristöministeriö 
1998). 
 
Aluekeräyspisteiden vaatimat tilat on syytä huomioida kaavoituksen yhteydessä. 
Kiinteistökohtaisten jäteastioiden hankinta on jätteen tuottajan tai kiinteistön haltijan 
vastuulla. Tukemalla esim. kompostorien hintoja, biojätteen kulkeutuminen 
kaatopaikoille vähenisi. Aluekeräyspisteiden jätepisteet ovat yleensä kunnan tai kunnan 
lukuun toimivien yritysten rakentamia ja ylläpitämiä. Kuitenkin keräyspisteiden 
rakentamis- ja käyttökustannukset peritään jätteen tuottajalta (Jätelaki 28§). Jätteiden 
kuljetusyritykset myyvät tai vuokraavat jäteastioita kiinteistöille. 
 
Erilaiset keräysjärjestelmät yhdyskuntajätehuollossa saattavat aiheuttaa 
päällekkäisyyksiä, sekavuutta vastuukysymyksissä sekä tuottajan valmiuksien 
yliarvioimista ajatellen jätelajien toimitusta liian moneen paikkaan. Uusi 
pakkausjätepäätös määrää kuntia kuitenkin yhteistyöhön. 
 
 

3.8 Käsittely 
 

3.8.1 Lajittelulaitokset 
 
Laitoslajittelulla voidaan korvata joko kokonaan tai osittain biohajoavan jätteen 
syntypaikkalajittelu. Biohajoavan jätteen käsittelyssä se täydentää syntypaikkalajittelua. 
Laitosmaisen jätteiden lajittelun perusteena on materiaalien ja kappaleiden 
ominaisuuksien erot, niiden tunnistaminen ja erottelukyky. Materiaalista voidaan 
hyödyntää halutut osat tai poistaa epätoivotut. Lajittelu toteutetaan laitoksissa joko 
käsin tai koneellisesti. Toimivat ratkaisut perustuvat pääasiassa eri tekniikoiden 
sopivaan yhteensovittamiseen. Tekniset ongelmat johtuvat yleensä lajiteltavan 
materiaalivirran ja sen toiminnan puutteellisesta tuntemisesta tai eri tekniikoiden 
vääränlaisesta yhdistämisestä (Ympäristöministeriö 1998). 
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Laitosmaisen lajittelun positiivisia puolia ovat erilliskeräys- ja kuljetustarpeen 
väheneminen, kustannusten säästö keräysastioiden hankinnoissa ja pienemmät 
vaikutukset jätteen tuottajien toimintaan. Haitoiksi voidaan lukea kiinteät laite- ja 
rakennusinvestoinnit sekä niiden ainakin osittain aiheut tama toiminnan vähäinen 
joustavuus muuttuvissa olosuhteissa. Lisäksi talteenotettavan materiaalin huonompi 
laatu jätelajista riippuen saattaa hankaloittaa esim. hyödyntämistä.  
 
Suomessa toimivien yhdyskuntajätteen lajittelulaitosten sijainti selviää liitteestä 5. 
Käsinlajittelua käytetään vain keräyspaperin ja uudelleen käytettävien tai täytettävien 
pakkausten tarkastuslajittelussa. Optinen lajittelu (ks. 3.8.1.1) on käytössä 
syntypaikkalajittelussa, kun yhdyskuntajäte lajitellaan märkään ja kuivaan jakeeseen. 
Toisia lajittelutekniikoita on sovellettu mm. yhdyskuntajätteen erotteluun murskauksen 
jälkeen, kun jäte on erotettu biologisesti helposti hajoavaan ja energiatuotantoon 
soveltuvaan jakeeseen. 
 
 
3.8.1.1 Optinen lajittelu 
 
Pietarsaaressa toimii Suomen ensimmäinen optinen lajittelulaitos. Kotitalousjäte jaetaan 
kuivaan ja märkään jätteeseen. Märkäjakeeseen laitetaan esim. pahentuneet ja kuivat 
elintarvikkeet, marjat, hedelmät ja kalajätteet, kananmunan kuoret, ruokajätteet, kahvi-  
ja teeporot, kahvisuodattimet, ruukkukasvit, kukkamulta, vaipat, pöly ja kissanhiekka. 
Kuivajakeeseen lajitellaan tyhjät maito- ja mehupakkaukset, tyhjät viili-  ja 
jogurttipurkit, kuiva muovijäte, kantokassit, puhdistetut muovipullot ja -purkit, 
muoviset talousastiat, keräyspaperiksi kelpaamaton paperi, puhtaat muoviset 
ruokapakkaukset, paperi, kartonki tai styroksi. Märkäjae kerätään syntypaikalla mustaan 
jätepussiin ja kuivajae vaaleaan. Pussit kuljetetaan keräyspisteistään pakkaavalla 
jäteautolla Ekoroskin Pirilössä sijaitseva lle  optiselle lajittelulaitokselle. 
Lajittelulaitoksella märkä jäte kuormataan rekkoihin ja toimitetaan Vaasan 
Stormossenin biokaasulaitokselle reaktorissa tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten. Suoraan 
kierrätykseen soveltuva jäte lajitellaan erikseen muusta jätteestä (Ekorosk 2002). 
 
Jätteenkäsittelylaitoksessa jätteet hajotetaan anaerobisesti biokaasuksi, humukseksi ja 
vedeksi. Ennen tätä biologista prosessia märkäjätteestä erotetaan kaikki orgaanisesti 
hajoamaton aines seulomalla. Muovipussit avataan repijän tms. avulla ennen 
kompostointia. Optisessa lajitteluyksikössä erotellut vaaleat pussit (kuivajäte) siirretään 
suoraan Ewapowerin pelletointilaitokseen (Ekorosk 2002). Paalaamisen ansiosta 
kuivajätteen tilavuus pienenee noin viidesosaan alkutilavuudesta (Koivusaari 1992). 
Jatkokäsittelyssä se jalostetaan polttoaineeksi. 
 
Pietarsaaren lajittelulaitoksen idea on saatu Ruotsin Boråsiin vuonna 1991 perustetusta 
laitoksesta, joka on mitoitettu 47 000 talouden syntypaikkalajitellut jätteet. Aluksi 
laitokselle ohjattiin noin 16 000 talouden jätteet. Lajittelu toteutui kotitalouksissa 92-95 
prosenttisesti, jos tarkasteltu suoritettiin annettujen lajitteluohjeiden suhteen. Näiden 
ohjeiden mukaan ihmisiä pyydettiin epävarmoissa tapauksissa laittamaan jätteet 
kuivajätteen joukkoon, jotta kompostoitavaan ainekseen joutuisi mahdollisimman vähän 
epäpuhtauksia. Laitoksessa polyeteenistä valmistettujen jätepussien erottelu tapahtui 
99,4 prosenttisesti. Polyeteenipussien on todettu kestävän pakkaavan jäteauton 
puristusta 99,5 prosenttisesti (Ilmola 1992). 
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Optisen lajittelun vuoksi jätteiden keräykseen ja kuljetukseen soveltuu vanha kalusto. 
Myös kuljetus on hygieenistä, ja järjestelmä sopii kotitalouksiin, joissa biojätteet 
halutaan itse kompostoida. Lajittelulaitoksille kuljetetaan tällöin vain kuivajäte. 
 
Optisen lajittelun lisäkustannuksiksi on laskettava märkäjakeen pussien aukaiseminen 
repijän tms. avulla ennen kompostointia. Optisen lajittelun ongelmana on nähty myös 
laitosten epäyhtenäinen pussien väri. Tämä johtuu la itosten erilaisesta infrastruktuurista 
ja tätä kautta lajitteluohjeiden erilaisesta sisällöstä. 
 
Kuvassa 6. on esitetty Pietarsaaren seudun kuntien esimerkki talousjätteiden lajittelusta. 
 
 

Syntypaikkalajittelu 
↓          ↓  
Märkä jäte          Kuiva jäte 
↓          ↓  

Keräily 
↓          ↓  

Talousjätteen optinen lajittelu 
↓          ↓  
Märkä jae          Kuiva jae 
↓          ↓  

Vaihtoehtoiset jatkokäsittelytavat 
↓          ↓  
Biokaasutus       Kierrätyspolttoaine REF 
 

Kuva 6. Optisen lajittelun periaate. Yllä olevasta tekstistä selviää, mitkä jätelajit kuuluvat märkä- 
ja kuivajätteeseen (Koivusaari 1992 ja Ekorosk 2002 ). 

 
 

3.8.2 Omatoiminen käsittely 
 
Omatoiminen käsittely sisältää kotitalouksissa uudelleen käytön, kierrätyksen, 
kompostoinnin ja polton. Kysely osoitti piha- ja ruokajätteen kompostoinnin olevan 
melko yleistä pientaloissa ja maaseudulla. Jätteitä kompostoitiin entistä enemmän myös 
kerrostaloissa. Kotitalousjätteiden poltto oli yleistä etenkin haja-asutusalueilla. 
Maitotölkkien, paperin ja puujätteen polttoa tapahtui joka neljännessä taloudessa usein 
(Tilastokeskus 1994). 



    

  

34 

 

3.8.3 Kompostointi 
 
Kompostointiprosessissa mikrobit hajottavat ja muokkaavat eloperäisestä jätteestä 
humusta. Paikassa täytyy vallita tarpeeksi kosteat ja hapelliset olosuhteet. 
Kompostoinnissa muodostuu lämpöenergiaa, hiilidioksidia ja vettä. Kompostointiin 
sopii sekä kiinteä jäte että kuivattu jätevesiliete. Seosaineen lisääminen kompostiin 
pienentää jätteen liiallista vesipitoisuutta ja säätelee sen ravinnesuhteita. 
Kompostoitumisprosessille on olennaista lämpötilan voimakas kohoaminen ja 
lämpötilan korkeudesta johtuva jätteiden nopea hajoaminen. 
 
Biohajoavan jätteen kosteuspitoisuus vaikuttaa siis mikrobien toimintaan ja 
hapenkulutukseen. Ideaalinen kosteus on lähellä 100 %:a johtuen mikrobien toiminnasta 
vesifaasissa (Huotari ja Alasalmi 1994). 
 
Biohajoavat jätteet voidaan kompostoida pieninä erinä aumassa tai pienkompostorissa 
(ks. 3.8.3.2), vaihtoehtoisesti myös kompostointilaitoksessa tai suurissa aumoissa 
kompostikentillä (ks. 3.8.3.1). 
 
 
3.8.3.1 Laitoskompostointi 
 
Uusien kompostointilaitosten rakentamista edeltää usein aumakompostointi, joka on 
laitoskompostointia halvempi vaihtoehto. Toisaalta aumakompostointiakaan ei voi 
pystyttää suoraan kaatopaikan viereen johtuen vaatimuksista kunnollisten pohjatöiden 
suhteen. Auma myös houkuttelee rottia ja lokkeja. Kuntien huomio kiinnittyy välillä 
liikaa kustannuksiin, eikä välttämättä ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen 
käsittelyvaihtoehtoon (Törmänen 2000). 
 
Laitoskompostoinnin edut: kompostoinnin päästöjen ja muiden haittatekijöiden 
helpompi hallinta ja ehkäisy, ohjaavat mielipiteitä laitoskompostoinnin suuntaan. Jäte ja 
liete voidaan käsitellä kaukaloreaktoreissa, rumpureaktoreissa, siilo- ja 
tunnelireaktoreissa tai kerrosreaktoreissa. 
 
 
3.8.3.1.1 Erilaiset kompostointivaihtoehdot 
 
Nykyiset kompostointilaitokset eroavat toisistaan esi- ja jälkikompostointivaihtoehtojen 
toteuttamistavan perusteella. Esi- ja jälkikäsittelyyn käytetään kompostointilaitoksissa 
samantyyppisiä käsittelymenetelmiä erilaisina yhdistelminä. Ne voivat perustua esim. 
jätteen koostumukseen tai lopputuotteen käyttötarkoitukseen. Eri laitosten perässä on 
suluissa esitetty niiden tämän hetkinen määrä Suomessa. 
 
Tunnelikompostoinnissa biojäte ajetaan sisään tunneleihin, ja kompostimassa 
ilmastetaan tukiaineen ja koneellisen ilmastuksen avulla. Laitoksen esikypsynyt massa 
kypsytetään jälkikompostissa kompostointikentällä. Haihtuvat kaasut suodatetaan 
biosuodattimella, ja vedet neutraloidaan. Toimenpiteet vähentävät laitoskompostoinnin 
haitallisia ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Ämmässuolla on käytössä 
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tunnelikompostointilaitos. Vuonna 1999 biojätettä käsiteltiin laitoksessa noin 30 000 
tonnia. 
 
Rumpukompostoinnissa jäte kompostoidaan lämpöeristyksellä ja ilmastuslaitteilla 
varustetussa rummussa, joka pyörii hitaasti tai ajoittain. Jäte virtaa rummussa 
epätäydellisenä tulppavirtauksena siten, että eri aikaan sisään syötetyt jätteet sekoittuvat 
jossain määrin toisiinsa. 
 
YTV:n kokemuksen mukaan rumpukompostoinnissa jäte ja paperipussit jauhautuivat 
tyydyttävästi. Haketta ei välttämättä tarvittaisi lainkaan kesäisin kuivaan aikaan, jos 
kyseessä on pieni kompostori. Hajuhaittoja ei havaittu, ja lämpötila nousi noin kahdessa 
päivässä yli 55 C:n (Hänninen ja Mäkelä-Kurtto 1995). 
 
Hallikompostointi on suljettu aumakompostointi. Aumat on sijoitettu halliin, jolloin 
ilmastointi on hallittu. Aumojen kääntäminen tapahtuu mekaanisilla 
aumankääntölaitteilla. Aumoja ilmastetaan ilmastusputkien avulla, jotka on sijoitettu 
niiden alle. Poistoilma kerätään talteen ja johdetaan tavallisesti biosuodattimen avulla 
ulkoilmaan. Esikompostoinnin viipymäaika on normaalisti kahdeksasta kahteentoista 
viikkoon. 
 
Hallikompostointi vie enemmän tilaa kuin muut menetelmät. Muihin ongelmiin 
lukeutuu mm. lämpöhäviö, joka aiheutuu ilmanvaihtoilman määrästä ja ilmanvaihdosta. 
Koska laitokset ovat hyvin automatisoituja, ilman laadun ei tarvitse jatkuvasti olla 
työskentelyn vaatimalla tasolla (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 
1995). 
 
Koneellisesti sekoitettu kaukalokompostointi on kehittyneempi versio 
hallikompostoinnista. Sillä pyritään parempaan tilankäyttöön ja prosessin 
ohjattavuuteen. Aumojen välit varustetaan pystysuorilla betoniseinillä. Tällöin aumojen 
poikkileikkaus saadaan suorakulmion muotoiseksi. Kaukalokompostointilaitoksissa on 
yleensä monia kaukaloita vierekkäin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi käsittelyn 
säätämisen jätteen laadun mukaan. Aumat käännetään kaukaloiden väliseinien päällä 
liikkuvien kompostikääntäjien avulla. Yksi kääntölaite pystyy siirtomekanismin avulla 
hoitamaan useampia kompostikaukaloita. Ilmastus tapahtuu paine- tai imuilmastuksella 
kaukalon rei’itetyn lattian kautta (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Kammiokompostointi 
 
Biojätteen kompostointi tapahtuu panoksittain suljetuissa, suoraseinäisissä kammioissa. 
Kammiot ovat muutamien kuutiometrien kokoisia, yksi sivu on avattava jätteen syöttöä 
ja poistoa varten. Kun jäte on sijoitettu kammioon, kammio liitetään ilmastointi- ja 
jätevesijärjestelmään, jolloin kompostoituminen voi alkaa. 
 
Ilmastus tapahtuu alhaalta rei’itetyn välipohjan välityksellä. Poistoilma kerätään talteen 
kammion yläosasta, josta se johdetaan hajunpoistokäsittelyyn. Tällaisena voi toimia 
esim. biosuodatus. Kun jäte biojäte hajoaa, kerätään jätevesi talteen ja johdetaan 
käsittelyyn.  
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Koko kompostoinnin aikana jätettä ei lainkaan sekoiteta tai käännetä. 
Kompostoituminen kestää noin viikon, jonka jälkeen kammio avataan, käsitelty 
biomassa seulotaan ja jälkikompostoidaan. Eduksi luetaan kompostointiolosuhteiden 
säätömahdollisuus jokaiselle jäte-erälle erikseen (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Siilokompostoinnissa biojätteen kompostointi tapahtuu pystyssä olevissa lieriömäis issä 
säiliöissä tai torneissa. Jäte laitetaan siilon yläosaan. Kompostoitunut biojäte poistetaan 
alaosasta. Ilmaa puhalletaan alhaalta ylös.  
 
Muita menetelmiä ovat esimerkiksi brikettikompostointi, joka toimii panosperiaatteella. 
Murskattu jäte puristetaan pieniksi briketeiksi, jotka kuormataan lavoille ja sijoitetaan 
kompostointihalliin. Aluksi brikettien vesipitoisuus on 52-60 %. 
Kompostoitumisvaiheen alkaessa brikettien lämpötila nopeasti kohoaa jopa lähelle 70 
astetta. Vesi haihtuu brikettien ulkopinno ilta, joka aiheuttaa veden kapillaarisen 
kulkeutumisen sisäosista ulkopintojen suuntaan. Tällä tavalla briketit kuivuvat 
lahoamisen yhteydessä. Kompostoituminen kestää kolmesta kuuteen viikkoon. Lopussa 
kosteus on noin 20 % (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Kompostointilaitosten vihollinen on käsittelyprosessissa syntyvä haju. Toisaalta 
nimenomaan haju oli osaltaan luomassa paineita siirtymisessä aumakompostoinnista 
laitoskompostointiin. 
 
Hajun muodostumiseen kompostoitumisprosessissa vaikuttavat varsinkin jätteen 
ravintoainekoostumus ja happipitoisuus, mutta myös pH ja lämpötila. Hiilihydraatit, 
proteiinit ja rasvat ovat biojätteen pääravintoaineita. Kaikkien näiden hajoaminen 
synnyttää hajuyhdisteitä, esimerkiksi ammoniakkia, amiineja, rasvahappoja ja 
rikkiyhdisteitä. Anaerobinen hajoaminen tuottaa pahanhajuisia yhdisteitä suhteessa 
enemmän kuin aerobinen hajoaminen (Huotari ja Alasalmi 1994, viittaus Beard & 
Quenzi 1983, Kamiya & Ose 1984, Miller & Macayley 1988, Rudolp 1989, Wilber & 
Murray 1991). 
 
Pahanhajuisia yhdisteitä pystytään kompostoinnin aikana vähentämään aerobisia 
olosuhteita ylläpitämällä ja typpi- ja rikkipitoisten yhdisteiden määrää pienentämällä. 
Jätteen laatuun ei toisaalta voida juurikaan vaikuttaa (Huotari ja Alasalmi 1994). 
 
Hajuyhdisteiden määrää voidaan vähentää mikrobien toimintaa hidastamalla, joka ei 
kompostoinnissa ole kovinkaan mahdollista. Vaihtoehtoisesti voidaan minimoida 
hajujen muodostumista hajoamisen yhteydessä tai poistaa jo muodostuneita hajuja. 
Ilman kompostoinnin heikentämistä mikrobien toimintaa voidaan lajittelun ja keräilyn 
aikana hidastaa etenkin jätteen aktiivisen veden määrää pienentämällä ja 
säilytyslämpötilaa laskemalla. Hajujen minimoiminen tarkoittaa lähinnä aerobisten 
olosuhteiden ylläpitämistä. Hajun poistoa on toteutettu etupäässä kompostoinnin 
yhteydessä (Huotari ja Alasalmi 1994). 
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Nimenomaan poistokaasujen hajunpoistomenetelmiä ovat: 
 
• Biosuodattimet 
• Biologiset kaasunpesurit 
• Kemialliset kaasunpesurit 
• Katalyyttinen tai terminen poltto 
 
Yleisin on biosuodatin, jossa poistokaasu johdetaan ohuen, huokoisesta materiaalista 
kootun suodattimen läpi. Materiaalina voidaan käyttää turvetta, valmista kompostia, 
paloiksi revittyä paperijätettä tai muuta vastaavaa. Kosteus materiaalissa saadaan 
säilymään joko poistokaasusta kondensoituvan veden avulla tai kastelemalla, jolloin 
siihen kasvaa kiinni kyseisiin olosuhteisiin sopeutunut pieneliöstö. 
 
Hajunpoisto tapahtuu kahdessa vaiheessa. Aluksi hajua aiheuttava yhdiste absorboituu 
suodatinmateriaalissa olevaan veteen. Toisessa vaiheessa pieneliöstö hajottaa sen 
hapettamalla uusiksi yhdisteiksi, jotka ovat alkuperäistä hajuttomampia elleivät peräti 
kokonaan hajuttomia. Biosuodattimen tehokkuus riippuu suuresti hajua aiheuttavan 
yhdisteen kyvystä liueta veteen (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 
1995). 
 
Hollantilaisessa biojäteselvityksessä on sanottu, että biosuodattimella on mahdollista 
saavuttaa 90 %:n hajunpoistoaste. Optimistisena arviona pidetään 98-99 %:a (Royal 
Dutch Consulting Engineers and Architects 1993). 
 
Biosuodattimien hyvinä puolina voidaan pitää alhaista päästökorkeutta ja 
ulospuhallusnopeuden pienuutta. Käyttö on melko yksinkertaista, eikä siihen tarvita 
erillisiä kemikaaleja. Pinta-alan tarve on kuitenkin suuri, ja talviaikana suodattimien 
käytössä voi–esiintyä jäätymisongelmia varsinkin prosessihäiriöiden aikana (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Biologisissa kaasunpesureissa hajuaineet absorboidaan kiertoveteen. Kiertovedessä sekä 
täytekappaleissa elävät pieneliöt hapettavat hajuaineet pienemmiksi yhdisteiksi. Samoin 
kuin biosuodattimissa, tehokkuus on riippuvainen hajuaineiden vesiliukoisuudesta 
(Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Kemiallisissa kaasunpesureissa hajua aiheuttavat aineet absorboidaan veteen, jonka 
jälkeen ne hapetetaan kemiallisesti. Hapettamisen lisäksi kemikaaleja voidaan käyttää 
absorption tehostamiseen, kuten hapan ja emäksinen pesu. Hapetuksessa voidaan 
käyttää mm. otsonia, vetyperoksidia, kaliummanganaattia ja klooriyhdisteitä. 
Kemiallisia kaasunpesureita voidaan hyödyntää myös poistoilman esikäsittelyyn ennen 
hajunpoistokäsittelyä (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Polton teho perustuu poistokaasun korkeaan lämpötilaan (650-700oC). Tällöin 
poistokaasussa hajua aiheuttavat yhdisteet hapettuvat täydellisesti ja poistokaasu on 
hajutonta. Terminen poltto soveltuu kuitenkin vain erikoistapauksiin, sillä se on erittäin 
kallis etenkin biojätteen käsittelylaitoksen laimeille ja niukasti palavaa ainesta 
sisältäville kaasuille (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
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3.8.3.2 Kiinteistökohtainen kompostointi 
 
Kuluttajavirasto teki syksyllä 1997 tutkimuksen käyttäjien kompostorikokemuksista 
Kokkolassa, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla. Yleinen ongelma vaikutti olevan 
kompostorien jäätyminen. Siihen vaikuttaa erittäin suuresti jätemäärä. Kompostijätteen 
määrän kasvaessa jäätymistodennäköisyys pienenee. Kompostoinnin onnistuminen on 
kiinni myös kompostin oikeanlaisesta hoidosta ja käyttäjän taidoista (Klemola ja Roos 
1998). 
 
Tutkimuksen mukaan kotitalousjätteiden omatoiminen käsittely vähentää kuljetuksia ja 
kaatopaikalle menevää jätemäärää ja tuottaa maanparannusaineeksi ja lannoitteeksi 
multaa. Tilastokeskuksen vuonna 1996 tekemän tutkimuksen mukaan asukasta kohden 
voidaan tuottaa noin 50 litraa multaa vuodessa, jos kaikki eloperäiset jätteet 
kompostoidaan. Vuonna 1994 Suomen pientaloasukkaista kompostoi itse 12 %. 
Vastaava luku oli kerros- ja rivitaloissa seitsemän prosenttia (Klemola ja Roos 1998). 
 
Yhden talouden jätemäärät vaikuttivat olevan liian vähäisiä pitämään kompostoria 
käynnissä koko vuoden. Yhteiskäyttöinen kompostori olisi tämän ongelman kannalta 
hyvä ratkaisu. Asia kaipaa kuitenkin lisätutkimusta. 
 
Tutkimuksen mukaan alle neljä prosenttia vastaajista (otanta 1000 kpl), oli lopettanut 
kompostoinnin. Yleisimmin syynä oli erilliskeräyksen aloittaminen alueella. Muiksi 
syiksi mainittiin kompostoinnin hankaluus, kompostorin huono toiminta tai 
rikkoutuminen sekä haittaeläimet ja muutto. 
 
Lähes 80 % kompostoreista kuului yhdelle kotitaloudelle, johon kuului 1-3 henkilöä. 
Vastaajien ikä oli aika korkea, sillä melkein puolet oli yli 50-vuotiaita, sen sijaan alle 
30-vuotiaita löytyi alle 3 %. Vastanneista oli miehiä lähes 60 %. Talouksien koko ja 
vastaajien ikäjakauma johtuu kyselyn suuntautumisesta pääasiassa omakotitalojen 
asukkaille. Kompostoitumiseen ryhtymisen syyt eri alueilla selviävät kuvasta 7 
(Klemola ja Roos 1998). 
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Jyväskylä       Kokkola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 7. Kompostointiin ryhtymisen syyt eri alueilla: Jyväskylä, Kokkola ja YTV. (Klemola ja Roos 
1998) 

 
Kuvasta havaitaan, että alueelliset syyt vaihtelevat. Kun YTV:n alueella ratkaisevia ovat 
ympäristöasiat, Jyväskylässä ja Kokkolassa tärkeänä pidetään mullan syntymistä. 
 
 
3.8.3.3 Biojätteen ja jätevesilietteen yhteiskompostointi 
 
Yhdyskuntalietettä esikäsitellään määrän pienentämiseksi, laadun ja 
hyödyntämisedellytysten parantamiseksi sekä loppusijoituksesta aiheutuvien haittojen 
minimoimiseksi. Pääasiallisia lietteen käsittelymenetelmiä ovat mädätys, 
kalkkistabilointi ja lahotus. Mädätyksen tai lahotuksen jälkeen liete lisäksi 
kompostoidaan. Kalkkistabiloinnin jälkeen prosessia ei tehdä, sillä kalkkistabiloinnissa 
mikrobitoiminta pysähtyy (Paatero 2000). 
 
Valtaosa yhdyskuntalietteestä hyödynnetään maanviljelyssä ja viherrakentamisessa. 
Loput menevät välivarastoihin ja kaatopaikoille. 
 
Biojätteen ja jätevesilietteen kompostoinnissa on tärkeänä argumenttina ollut 
hajupäästöjen minimointi. Mm. YTV:n vuonna 1994 tekemässä kokeilussa mädätettyyn 
jätevesilietteeseen ja turpeeseen sekoitettiin biojätettä ja seos kompostoitiin. Kyseisessä 
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aumakompostoinnissa ei muodostunut hajuja, mutta myöskään varsinaista 
kompostointia ei tapahtunut. Vielä viiden kuukauden jälkeen kompostoinnista aumoista 
löytyi jäisiä kohtia. Myöhemmin tehdyssä kokeilussa yhteiskompostointia tehtiin 
pienemmissä aumoissa. Prosessi toimi myös tällä kerralla melko hitaasti (Hänninen ja 
Mäkelä-Kurtto 1995). Tämän kokeilun perusteella yhteiskompostointi siis epäonnistui 
täydellisesti aumoissa toteutettuna. 
 
Toisaalta kompostoidun jätevesilietteen käyttöarvo on suurempi kuin pelkästään 
mädätetyn lietteen. Biojätteitä ja puhdistamolietettä on kompostoitu tunnelikomposti-
menetelmällä Kiteellä vuodesta 1996 alkaen. Laitos käsittelee 900 märkää tonnia 
lietettä, 400 märkää tonnia biojätettä ja 800 tonnia puuhaketta. Toukokuusta 1998 
lähtien puuhake on korvattu kierrätetyllä kompostilla. Prosessi jakautuu kolmeen osaan: 
1) noin 14-21 päivää aktiivinen tunnelikompostointi ilmastuksella ja 
lämpötilakontrollilla 2) kypsytysvaihe kahdesta kuuteen kuukauteen käyttäen ei 
ilmastettuja kasoja 3) seulonta ja loppukypsytys useita kuukausia. Kokonaismassan 
väheneminen aktiivisen tunnelikompostoinnin aikana oli keskimäärin 24 % vuonna 
1997 (Vuorinen 1998). 
 
Yhteiskompostointi saattaa jarruttaa myös kompostituotteen imagon nostoa. Tämä 
saattaa olla tälle biojätteen käsittelyvaihtoehdolle todellinen este, sillä jo pelkän 
biojätekompostin lopputuotteen markkinointi on hankalaa. 
 
 

3.8.4 Laatuvaatimukset  ja lannoitusvaikutus 
 
Kompostituotteen laadun pitää täyttää tietyt laatuvaatimukset MMp 46/94:n mukaan. 
Maanparannukseen käytettävä komposti ei saa sisältää orgaanisia haitta-aineita eikä 
haitallisia mikro-organismeja niin paljon, että sen käyttöohjeiden mukaisesta käytöstä 
voi olla haittaa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Patogeenisiä lajeja ei kuitenkaan 
eritellä. Normaali komposti toimii 55-60 °C:ssa ja fekaalisten streptokokkien määrä 
vähenee alle 5000/g kompostilta (Christensen ym. 2000). Kompostin tulee myös olla 
siinä määrin kypsynyttä, ettei siinä esiinny haitallisia määriä fytotoksisia aineita 
(kasveille myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita). Laadun pitää olla tasaista, eikä se saa 
sisältää roskaavia epäpuhtauksia, kuten muovia tai lasia, kuin maksimissaan 0,5% 
tuotteen tuorepainosta. Humuspitoisuuden on oltava minimissään 20% kuiva-aineen 
painosta. Kompostituotteen käytön ja varastoinnin yhteydessä ei saa syntyä 
kohtuuttomia hajuhaittoja. 
 
Jatkossa kompostia koskevat laatuvaatimukset kiristyvät koko EU:n alueella. Oheisesta 
taulukosta 9. selviää EU:n biohajoavan jätteen käsittelyä koskeva ensimmäisen 
luonnoksen mukainen vaatimuslista (Biological treatment of biodegradable waste 1st 

draft, Brysseli, 20.10.2000). 
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Taulukko 9. EU:n kompostiluokat ja stabiloituvan biohajoavan jätteen luokat. (Biological 
treatment of biodegradable waste 1 st draft 2000) 

 
 Kompos

ti 
  Stabiloitu biohajoava 

jäte 
 

 Luokka 1 Luokka 
2 

Luokka 
3 

Tyyppi A Tyyppi 
B 

Orgaaninen aines 
% 

>30 >30 >25 >20 >20 

Cd 
(mg/kg dm) 

0,7 1,5 3 5 10 

Cr (mg/kg dm) 100 150 300 600 1000 
Cu (mg/kg dm) 100 150 300 600 1000 
Hg 
(mg/kg dm) 

0,5 1 2 5 10 

Ni (mg/kg dm) 50 75 100 150 300 
Pb (mg/kg dm) 100 150 250 500 750 
Zn (mg/kg dm) 200 400 600 1500 2500 
PCBs 
(mg/kg dm) 

- - - 0,4 0,8 

PAHs 
(mg/kg dm) 

- - - 3 6 

Epäpuhtaudet > 
2mm 

<0,5% <0,5% <1% <3% <3 % 

 
 
Ensimmäisen luokan kompostia voidaan käyttää olosuhteiden mukaan parhaiten 
maanviljelyssä ilman mitään rajoituksia. Toisen luokan kompostia on sallittu 
käytettävän kuivana aineksena korkeintaan kymmenen tonnia hehtaaria kohden 
vuodessa. Kolmosluokan kompostia on mahdollista laittaa kuivana aineksena hehtaarille 
korkeintaan viisi tonnia vuodessa. 
 
Stabiloitua biohajoavaa jätettä on mahdollista käyttää korvaamaan maaperän 
alkuperäistä ainesta, jos ko. maapalstaa ei käytetä ruoan tai rehun viljelyyn. Sen sijaan 
sitä voidaan käyttää mm. kaatopaikan päällysteeksi, golfkentille, laskettelurinteisiin ja 
jalkapallokentille. Nämä käyttömuodot ovat sallittuja, jos stabiloitua biohajoavaa jätettä 
ei levitetä alueelle kuin kerran kymmenessä vuodessa. Määrällisesti tyyppi A:ta voidaan 
kuivana aineksena levittää korkeintaan 200 tonnia hehtaaria kohden ja tyyppi B:tä 
maksimissaan 100 tonnia hehtaaria kohden (Biological treatment of biodegradable 
waste 1st draft 2000). 
 
Kompostituotteen laatua pitää seurata, jotta määrättyjen vaatimusten toteutumista 
voidaan tarkkailla. Paikalla tehdään säännöllisiä mittauksia ja havainnointeja ympäristö- 
ja laatujärjestelmän mukaisesti (ISO 14001 ja ISO 9002). Raskasmetallipitoisuuksien 
arvojen täytyy pysyä maa- ja metsätalousministeriön asettamien raja-arvojen 
alapuolella. Prosessissa syntyneestä kompostihumuksesta valmistetaan hyvälaatuista 
multaa viljelyyn ja viherrakentamiseen. Valmis multa myydään valmistajille 
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tarjouskilpailun perusteella. Tuotteesta on käytävä ilmi, onko se orgaanista, 
epäorgaanista vai biologista alkuperää.  
 
Laitosmainen biologinen käsittely saattaa edellyttää lajittelua esim. seuloma lla, jotta 
lopputuotteen laatu paranisi. Haja-asutusalueiden pitkät kuljetusmatkat saattavat olla 
esteinä biohajoavien jätelajien erilliskeräykselle. Tällöin vaihtoehtoinen 
hyödyntämismuoto saattaa olla useampien jätelajien yhteiskeräys ja kuljetus sekä 
jatkolajittelu keskitetysti laitoksessa. 
 
Vanhojen biojätekompostien (2-18 kuukautta) sopivuutta maanviljelyyn on tutkittu mm. 
ohralla vuosina 1993 ja 1994 erilaisin fysikaalis-kemiallisin analyysein ja astiakokein. 
Biojäte oli erilliskerätty pääkaupunkiseudulta ja kompostoitu aumoissa Ämmässuon 
kaatopaikalla yhdessä risuhakkeen kanssa. Astiakokeilla todettiin, että alle kuusi 
kuukautta vanhat kompostit olivat soveltumattomia maanviljelyyn. Tämä johtui siitä, 
että sadot olivat näillä lannoitetuilla komposteilla alhaisempia kuin ilman lannoitusta 
saaduilla sadoilla. Kyseiset kompostit estivät ohran kasvua. Kompostien katsottiin myös 
olevan raakoja, niillä oli alhainen pH (6.0-6.4), suuri ammoniumtypen pitoisuus sekä 
suuri ammoniumtypen suhde nitraattityppeen (Erilliskerätyn biojätekompostin 
lannoitevaikutus 1995). 
 
Yli kuuden kuukauden ikäisillä biojätekomposteilla ei ollut kasvua estävää vaikutusta. 
Lannoitusarvo perustui fosforiin ja kaliumiin typen sijasta. Haitallisten alkuaineiden 
pitoisuudet jäivät kompostituotteille säädettyjen enimmäisrajojen alle. Biojätekompostit 
vähensivät maan happamuutta ja lisäsivät eloperäisen aineksen määrää. Pelkällä 
kompostilannoituksella ohrasadot jäivät kuitenkin melkein yhtä pieniksi kuin 
lannoittamattomat sadot johtuen alhaisesta typpipitoisuudesta (Erilliskerätyn 
biojätekompostin lannoitevaikutus 1995). 
 
 

3.8.5 Biokaasutus 
 
Biokaasutuksessa mikro-organismit hajottavat hapettomissa olosuhteissa orgaanista 
ainesta. Lopputuotteena syntyy metaania ja hiilidioksidia sekä kiintoainetta ja vettä. 
Metaani ja hiilidioksidi ovat prosessissa muodostuvan biokaasun tärkeimmät ainesosat. 
Anaerobisessa hajoamisessa syntyvä energia sitoutuu biokaasun metaaniin, joka 
pystytään sellaisenaan käyttämään energialähteenä. Biokaasulla voidaan tuottaa joko 
sähkö- tai lämpöenergiaa: osa laitoksen omiin tarpeisiin ja ylijäämä hyödynnettäväksi 
muualla (Ympäristöministeriö 1998). Myös kompostoinnissa vapautunutta 
lämpöenergiaa on yritetty hyödyntää, mutta tulokset eivät ole vakuuttaneet. 
 
Mädätysvaihe korvaa kompostointilaitosten esikompostointivaiheen. Tukiaineen syöttö 
tapahtuu vasta biokaasutusvaiheen jälkeen. Mädätysvaiheen jälkeen on vuorossa 
aerobinen jälkikompostointivaihe, kuten kompostoinnissakin. Ennen jälkikompostointia 
käsiteltävästä massasta on poistettava vesi, jonka jälkeen siihen lisätään kompostoinnin 
tukiainetta. Prosessi toteutetaan yleensä suljetulla kompostointimenetelmällä (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Kiinteät jätteet ja lietteet mädätetään suljetuissa laitoksissa. Tämä mahdollistaa 
hapettomien olosuhteiden aikaansaamisen ns. bioreaktoreissa. Biokaasutuslaitokset 
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tosin poikkeavat toisistaan mädätysvaiheen toteuttamisen mukaan. Mädätysvaihe 
voidaan toteuttaa eri lämpötiloissa (mesofiilinen tai termofiilinen) yksi- tai 
monivaiheisena. Reaktori voi olla rakennettu joko panos- tai jatkuvatoimista prosessia 
varten sekoitustavan vaihdellessa (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Biokaasulaitoksissa tapahtuu esikäsittely ennen varsinaista kaasutusprosessia. 
Jätemassaan lisätään vettä, jos tarve niin vaatii. Anaerobisen käsittelyn jälkeen humus 
kuivataan, jonka jälkeen se voidaan edelleen jälkikompostoida ja seuloa lopputuotteen 
laadun parantamiseksi (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Biokaasutuksen päävaiheet on esitetty kuvassa 8. (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 

 
Orgaaninen aines 

-valkuaisaineet 
-hiilihydraatit 

-rasvat 
↓  

Hydrolyysi 
↓  

Vesiliukoiset orgaaniset yhdisteet 
-aminohapot 

-sokerit 
-rasvahapot 

↓  
Happokäyminen 

↓  
Lyhytketjuiset orgaaniset ainekset 

-aldehydit 
-alkoholit 

-hiilidioksidi ja vety 
↓  

Asetaattikäyminen 
↓  

Etikkahappo 
↓  

Metaanikäyminen 
↓  

Biokaasu 
-metaani 

-hiilidioksidi 
-vety, rikkivety 

 

Kuva 8. Biokaasutuksen päävaiheet. (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995) 
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Metaanista syntyvät energiavirrat lämpökattilassa ja voimageneraattorissa (kuva 9) on 
esitetty seuraavasti. Nuolet kuvaavat häviöitä.  
 

 
 

Kuva 9. Metaanin energiavirrat lämpökattilassa ja voimageneraattorissa. (Bilitewski ym. 1994) 

 
Biokaasun saanto ja laatu riippuu substraateista ja laitoksen suunnittelusta. Saannot ovat 
edellä kuvattujen kaavioiden tapauksissa 100 ja 200 Nm3 / tonnia biojätettä. Biokaasun 
koostumus vaihtelee riippuen substraatin syöttötehosta ja käytetystä käymisprosessista 
(Bilitewski ym. 1994). 
 
Biokaasua voidaan polttaa (Bilitewski ym. 1994): 
• lämpökattiloissa lämmön tuottamiseen 
• yhdistetyissä lämmön ja energian tuotantolaitoksissa 
• sisäisissä polttomoottoreissa tai 
• sitä voidaan myydä paikalliseen hyötykäyttöön 
 
Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvityksen mukaan (1995) 
biokaasutuksessa talteen saatava bruttoenergiamäärä on noin 600 kWh biojätetonnia 
kohden. Käytettäessä kaasumoottori-generaattori-pakokaasukattila-yhdistelmää, 
metaanikaasusta voidaan tuottaa 150 kWh sähköä ja 360 kWh lämpöä biojätetonnia 
kohden. Energiatuotannon häviöt ovat 90 kWh/jätetonni eli 15 %. Tuotetusta 
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lämpöenergiasta menee keskimääräisesti 50 kWh laitoksen sisäiseen käyttöön ja 
tuotetusta sähköenergiasta keskimäärin 60 kWh biojätetonnia kohden. Ylijäämäksi jää 
lämmön osalta keskimäärin 310 kWh ja sähkön osalta keskimäärin 90 kWh 
biojätetonnia kohden. 
 
Biokaasutusprosessit poikkeavat toisistaan esimerkiksi seuraavien tekijöiden osalta. 
 
• Biokaasutuksen vesipitoisuus (märkä-/kuivaprosessit) 
• Biokaasutuksen lämpötila (mesofiiliset/termofiiliset prosessit) 
• Biokaasutusreaktori (astiareaktori/suodinreaktori) 
• Prosessivaiheiden lukumäärä (yksi-/monivaiheinen) 
• Prosessin sekoitus (tulppavirtaus/täyssekoitus) 
• Prosessin toteutus tapa (panoskäsittely/jatkuvatoiminen) 
 
Prosessit jaotellaan vesipitoisuuden perusteella kuiviin ja märkiin. Kuivissa kuiva-
ainepitoisuus vaihtelee 25-45 %:n välillä ja märissä 6-10 %:n välillä. Märkien 
prosessien reaktionopeus on suurempi johtuen jätteen sekoituksen helpommasta 
järjestettävyydestä. Kuivat prosessit sen sijaan kuluttavat vähemmän lämpöenergiaa 
(Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Mesofiilisen prosessin mädätyslämpötila on 32-40oC. Se on myös yleisin 
biokaasutusprosessi. Termofiilisen mädätyksen lämpötila on välillä 50-70oC. 
Termofiilinen prosessi on vaikeampi hallita ja se on myös alttiimpi käyttöhäiriöille 
(Bilitewski ym. 1994). 
 
Reaktorityypeistä tavallisin on pystysäiliö. Jäte syötetään siihen ylhäältä päin ja 
humusmassa poistetaan alhaalta. Sekoitus tapahtuu joko mekaanisilla sekoittimilla tai 
prosessivettä tai biokaasua kierrättämällä. Kaksivaiheisissa prosesseissa, missä 
ensimmäinen vaihe tuottaa liukoisia orgaanisia yhdisteitä sisältävää substraattia, 
voidaan substraatin toisen vaiheen mädätykseen käyttää anaerobista biosuodatinta. 
Anaerobisessa biosuodattimessa biokaasutuksen reaktionopeus on suuri. Tämän 
seurauksena tarvittava viipymä sekä laitteiden koko pienenevät (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristöva ikutusselvitys 1995). 
 
Tulppavirtausprosessissa ei tapahdu jätteen sekoittumista, vaan jäte kulkee 
syöttöjärjestyksessä prosessin läpi. Tämän johdosta reaktioaika on vakio. 
Täyssekoitusprosessissa reaktoriin syötetty jäte sekoittuu siellä jo olevan jätteen kanssa, 
jonka johdosta reaktorista poistettava humustuote sisältää eri hajoamisasteella olevia 
osia. 
 
Panosprosessissa reaktioastia täytetään yhdellä kertaa. Viikkojen tai kuukausien jälkeen 
astia tyhjennetään. Biokaasun koostumus ja määrä vaihtelee, ja tämä saattaa vaikeuttaa 
kaasun hyväksikäyttöä. Jatkuvatoimisessa prosessissa käsiteltävää jätettä syötetään 
prosessiin joko jatkuvasti tai lyhyin väliajoin.  
 
Monivaiheisen prosessin eri vaiheet, hydrolyysi, happokäyminen ja metaanikäyminen, 
tapahtuvat toisiaan seuraavissa reaktoreissa. Olosuhteet voidaan tällaisessa tapauksessa 
säätää kunkin vaiheen kannalta optimaalisella tavalla. Viipymää voidaan tarvittaessa 
lyhentää ja laitoskokoa pienentää. Koska prosessi on kuitenkin monimutkaisempi, 
investointikustannukset ovat yksivaiheista prosessia suuremmat. 
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Suomessa toimii jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitosten (mädättämöiden) lisäksi 
yksi yhdyskuntajätteen mädätyslaitos, Stormossen, joka sijaitsee Mustasaaressa. 
Lajittelulaitoksella jätteestä erotellaan poltettava jae (kevyt paperi ja muovi) 
rumpuseulan avulla. Biologisesti hajoavat ruoantähteet sekä muut mätänevät jätteet, 
jotka ovat raskaampia, johdetaan biokaasureaktoriin. 
 
Laitoksen kapasiteetti on vuosittain noin 25 000 tonnia keittiöjätettä ja 15 000 tonnia 
jätevesilietettä. Laitoksessa tuotetaan vuosittain noin 2,5 miljoonaa m3 biokaasua, 10 
000 tonnia humusta sekä 12000 tonnia RDF-polttoainetta. (Stormossen 2000) 
Stormossenilla tuotetaan 100-160 m3 biokaasua yhdestä tonnista jätettä. 150 m3 
biokaasua on yhtä paljon kuin 860 kWh tai 90 l polttoöljyä (Lehtimäki ja Lundström 
1994). 55-60 % kaasun tilavuudesta on metaania, hiilidioksidia taas 40-45 %. 
Rikkivetypitoisuus jää alle 0,1 %:n (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Mustasaaressa käytetyn prosessin ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu kompostoiminen. 
Kompostoinnin viipymä on noin vuorokausi. Tänä aikana jäte lämpenee aerobisen 
hajoamisen seurauksena. Kompostoinnin loppuvaiheessa alkavat hydrolyysi ja 
haponmuodostus. Poistokaasujen käsittely tapahtuu biosuodattimilla. Itse biokaasutus 
tapahtuu reaktoreissa. Stromossenilla ne on louhittu kallioon, ja kooltaan ne ovat 3000 
m3. Reaktoreissa on mekaaniset sekoittimet ja vaahdonestolaitteet. Rakenteen ansiosta 
lämpöeristyksiä ei tarvita. Lämmityskierukat lämmittävät reaktoria (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Sekoittumisen parantamiseksi biokaasua kierrätetään reaktorin yläosasta alaosaan. 
Toimintaperiaate on täyssekoitusreaktori. Mädätyksen viipymä on 15-20 vuorokautta. 
Biokaasutuksen lopuksi biomassa poistetaan reaktorin alaosasta. Se kuivataan 
ruuvipuristimella ja jälkikompostoidaan (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995). 
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3.8.6 Mekaanis-biologinen käsittely 
 
Mekaanis-biologista jätteen käsittelyä on sovellettu mm. Saksassa. Laitoksen 
toimintaperiaate selviää kuvasta 10. Osa lajittelemattomasta yhdyskuntajätteestä 
lajitellaan termiseen hyödyntämiseen ja osa mekaanisen esikäsittelyn kautta biologiseen 
esikäsittelyyn. 
 

 
 
Kuva 10. Kaavio mekaanis-biologisesta esikäsittelystä. (Leikman ym. 1997, viittaus Rospunt, 1991) 

 
Saksan lain mukaan (alkaen vuoden 2005 alusta) jäte, jonka VS -pitoisuus on alle 5 %, 
voidaan sijoittaa kaatopaikalle. Yhtenä vaihtoehtoisena jätteen käsittelymuotona  
tutkittiin mekaanis-biologista käsittelyä. Mekaanis-biologinen käsittely vähentää 
selvästi kaatopaikkakaasujen muodostumista. Toimenpide on varteenotettava vaihtoehto 
polttamiselle. COD ja kokonaistyppimäärät pienenevät noin 90 %:lla, samoin kuin 
kaasun tuotanto, riippuen kompostoitumisasteesta. Kaatopaikkakäsittelyn määrä 
pienenee mekaanis-biologisella käsittelyllä jopa 60 % (Leikman ym. 1997). 
 
Suomessa sekä Forssassa että Tampereella sovelletaan mekaanis-biologisen käsittelyn 
mekaanista puolta. Näillä jätteen käsittelylaitoksilla tuotetaan siis kierrätyspolttoainetta. 
Sekä Forssassa että Stormossenilla kompostoidaan lisäksi käsittelylaitokselta tullut 
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orgaaninen aines. Tämän jälkeen se laitetaan esimerkiksi kaatopaikan peitekerrokseksi. 
Sekajäte menee erikseen kaatopaikalle. Mekaanis-biologisessa käsittelyssä biohajoavan 
jätteen kosteuspitoisuus ei saa ylittää 50 prosenttia (Biological treatment of 
biodegradable waste 1st draft 2000). 
 
 

3.8.7 Biologisen käsittelyn ympäristövaikutukset 
 
Biologisen käsittelyn ympäristövaikutuksia tarkastellessa tutkitaan energiataloutta, 
päästöjä ilmakehään, ympäristömelua ja jätevesiä. Biologiset käsittelylaitokset 
mahdollistavat orgaanisen aineen talteenoton humuksena. Sillä voidaan korvata luonnon 
humusvarojen käyttöä (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Vertailtaessa biokaasutuslaitosta ja kompostilaitosta, biokaasutuslaitoksen eduksi 
voidaan laskea energian tuotto. Biokaasutuslaitos on parempi vaihtoehto myös 
kasvihuonekaasujen päästöjen puolesta, sen sijaan vähäisemmät happamoittavat kaasut 
puoltavat kompostointilaitosta. Paikallisia ongelmia biologisessa käsittelyssä tuottavat 
haju, melu ja jätevedet. Ne saadaan kuriin erilaisin teknisin keinoin, kuten luvussa 
3.6.3.2.1 on kerrottu. Vastaavat ongelmat ovat pahempia aumakompostoinnissa. 
 
Biojätteen käsittelymenetelmä ei vaikuta erilliskeräykseen ja –kuljetukseen 
energiakulutukseen. Sen sijaan tukiaineiden ja käsittelyjätteiden kuljetuksen 
energiakulutus on suurin piirtein yhtä suuri kompostoinnissa ja biokaasutuksen 
jälkeisessä jälkikompostoinnissa. Käsittelylaitosten jätevesien käsittelyssä biokaasutus 
kuluttaa hiukan enemmän energiaa. Kokonaisuutta ajatellen jätevesien käsittelyyn 
menevä energia on pieni verrattuna sitä muuhun energiakulutukseen (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995) 
 
Biohajoavan jätteen erilliskeräyksen ja –kuljetuksen kasvua voidaan arvioida laskemalla 
biojätteen erilliskeräykseen ja –kuljetukseen kuluva energia sekä vähentämällä siitä 
arvioidut sekajätteen keräyksessä ja kuljetuksessa saadut energian säästöt. Biohajoavien 
jätteiden erilliskeräys pienentää jäljelle jäävän sekajätteen noutovälejä ja myös 
sekajäteastioiden määrää. Arvioiden mukaan sekajätteen kuljetuksissa saatujen 
energiasäästöjen osuus on 20 % biojätteen erilliskeräyksen energiankulutuksesta 
(Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Myös käsittelytuotteiden kuljetukset sijoituspaikalle voivat lisätä fossiilisten 
polttoaineiden kulutusta. Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa käsittelytuotteen 
hyödyntämispaikan sijainti. Sijoituspaikalla hyödynnetyn tuotteen kuljetus ei kasvata 
fossiilisten polttoaineiden käyttöä, koska hyötykäytössä tuote korvaa muualta tuodun 
maanparannus- tai täyttöaineen (Biojätteen käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 
1995). 
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Seuraavasta taulukosta 10 selviää biojätteen käsittelylaitosten energiataseet. 
 
Taulukko 10. Biojätteen laitoskäsittelyn energiatase. (Biojätteen käsittelylaitoksen 
ympäristövaikutusselvitys 1995) 

 
Energiaa kuluttava/ 
tuottava toiminto 

Kompostointi kWh/jäte-t Biokaasutus Kwh/jäte-t 

Prosessin sisäinen kulutus ja 
häviöt 

- 60 - 200 

Prosessin tuottama bruttoenergia - + 600 
Prosessin nettoenergiakulutus - 60 + 400 
 
 
Tästä nähdään, että biokaasutus-prosessi tuottaa energiaa enemmän kuin kompostointi. 
 
Taulukosta 14 havaitaan (ks. luku 5.7), kuinka eri jätteen käsittelymuodot vaikuttavat 
eri jätelajien ympäristökuormitukseen. Vaikka tuloksia ei voidakaan suoraan soveltaa 
Suomen oloihin, voidaan yleistyksenä todeta, että kierrätyksen ympäristövaikutukset 
ovat poikkeuksetta polttoa ja kaatopaikkasijoitusta pienemmät. 
 
 

3.8.8 Terminen käsittely 
 
Biohajoavan jätteen, kuten muunkin yhdyskuntajätteen poltolle tulee rajoituksia EY:n 
uuden polttodirektiivin myötä. Polton ei siis voida katsoa olevan ensisijainen 
käsittelymuoto biohajoavankaan jätteen käsittelyssä. Biohajoavaksi jätteeksi lasketaan 
polton kohdalla pääasiassa sellainen paperi ja pahvi, jota ei voida hyödyntää 
kierrättämällä, samoin kuin puutarhajäte. Vuonna 1997 pakkausjätettä poltettiin 
Suomessa noin 7290 tonnia (SYKE 2000, jäteraportit). 
 
Jätteenpolttodirektiivi aiheuttaa päästömittausvaatimusten vuoksi kustannuksia. 
Oheisessa taulukossa 11 on esitetty kokonaiskustannusesimerkki mittausjärjestelmän 
kustannuksista. Se sisältää olennaisia kuluja liittyen järjestelmän hankintaan ja 
käyttöönottoon.  
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Taulukko 11. Mittausvelvoitteiden kokonaiskustannukset. (Hoffrén 2000) 

 
Kustannukset (kmk) 1. vuosi 2. vuosi → 
Suunnittelu- ja 
valmistelutyö 

50 - 

Mittausjärjestelmän 
hankinta 

700-800 - 

Käyttöönotto 
- asennukset 
- instrumentointi 

50 - 

Käyttö ja 
kunnossapito 
- huollot, kalibroinnit 
- 
rinnakkaismittaukset 

200 120 

Raskasmetallit 
Dioksiinit ja furaanit 

200 80-200 

Jätevedet 
- TPS 
- raskasmetallit 
- dioksiinit ja furaanit 

300 200 

Yhteensä 1500-1600 400-520 
 
 
Jätteenpolttodirektiivin on arvioitu vaikeuttavan energiajakeen käyttöä noin 200:ssa 
kaukolämpö- ja energiantuotantolaitoksessa. Suomessa on tämän vuoksi pyritty 
edistämään jätteen jalostamista polttoaineeksi. Suomen Standardisoimisliitto SFS:lla on 
vahvistettu standardi (SFS 5875) vuonna 2000. Sillä määritellään menettelytapa, jonka 
avulla syntypaikkalajitellusta jätteestä energiatuotantoon valmistetun kiinteän 
kierrätyspolttoaineen laatu pystytään hallitsemaan ja ilmoittamaan yksityiskohtaisesti. 
Standardi käsittää koko ketjun: syntypaikkalajittelusta valmiin kierrätyspolttoaineen 
toimitukseen. 
 
EU:n lähtökohtana ovat laitokset, jotka polttavat pelkästään lajittelematonta sekajätettä. 
Tällöin polton päästönormien on oltava erittäin tiukkoja. Suomen kierrätyspolttoainetta 
hyödyntävät laitokset ovat pääosin leijukattilalaitoksia. Niiden pääpolttoaineina 
käytetään kuorta, puujätettä ja turvetta. Biohajoavan jätteen osalta siis puuta. Jos 
polttodirektiivi astuu voimaan, se tiukentaa näiden laitosten rikkidioksidi-, häkä- ja 
pölypäästörajoja sekapolttotilanteessa. Etenkin rikkidioksidipäästöjen alentaminen 
saattaisi johtaa lisäkäyttökuluihin etenkin vanhoissa kattiloissa, vaihtoehtoisesti 
puhdistinlaiteinvestointeihin. Myös pölypäästörajojen tiukentuminen lisäisi 
investointeja etenkin suotimiin ja puhaltimiin ( TEKES 2000). 
 
Yhdyskuntajätteen poltto edellyttää korkeampia lämpötiloja täydellisen palamisen 
aikaansaamiseksi johtuen jätteen heterogeenisesta koostumuksesta. Jätepolttoaineen 
syötössä saattaa aiheutua ongelmia mm. hiekasta, raudasta ja puunkappaleista. 
Lajittelun lisäksi jäte joudutaan esikäsittelemään aina ennen polttoa. Tärkeimmät 
vaiheet ovat murskaus, metallien erotus ja seulonta. Jätepolttoaineen tuhkapitoisuuden 
runsaus aiheuttaa lisääntyneen tuhkanpois ton tarpeen. Lisäksi tuhkan 
sulamisominaisuuksissa on eroja, joten ne täytyy ottaa huomioon polttolaitoksen 
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toiminnassa. Lisäksi syntyy erilaisia kuonamateriaaleja, kuten arina- ja liejupetikuonia, 
savukaasun puhdistuksen prosessijätettä sekä sähkösuodattimen ja kuitusuodattimen 
erotetta. Tutkimuksia materiaalin hyödyntämismahdollisuuksista maanrakennuksessa ja 
erilaisissa rakenteissa on parhaillaan käynnissä (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Ongelmana on ollut savukaasujen mittaus, sillä keskieurooppalaisten vaatimusten 
mukainen mittaaminen tekisi suomalaisesta järjestelmästä ylitse pääsemättömän kalliin. 
Suomessa savukaasujen päästöt tunnetaan, koska poltettavan jätteen koostumus on 
lajittelun ansiosta tiedossa ja sille on laadittu standardi. Keväällä 2000 näyt ti siltä, että 
unioni ei vaatisi lämpövoimaloilta yhtä tiukkoja päästömittauksia kuin 
keskieurooppalaisilta jätteenpolttolaitoksilta (TEKES 2000). 
 
Myös savukaasujen puhdistamisella ovat eritysvaatimuksensa. Erityshuomiota täytyy 
kiinnittää orgaanisiin yhd isteisiin, sillä ne synnyttävät epätäydellisen palamisen 
seurauksena erittäin haitallisia aineita, kuten PCDD- ja PCDF -yhdisteitä. 
 
Päästöjä voidaan vähentää polttoteknisten seikkojen lisäksi savukaasujen 
puhdistuksella. Eri puhdistustekniikoita yhdistämällä saavutetaan huomattavan korkeita 
erotusasteita mm. hiukkasten, happamien päästöjen ja typenoksidien suhteen. 
Tutkimustulokset osoittavat, ettei syntypaikkalajittelun ja esikäsitellyn jätepolttoaineen 
käyttö (< 30%) lisää esimerkiksi kivihiilivoimalaitoksen päästöjä. Pienemmissä 
lämpölaitoksissa, jotka on varustettu vain mekaanisella hiukkaserottimella, 
erilliskerätyn polttojakeen käyttö edellyttää polttoaineen laadun tarkkaa valvontaa ja 
laitoksen käytön optimointia (Ympäristöministeriö 1998). 
 
VTT Energialla on kehitteillä TEKES:n Jätteiden energiakäyttö-teknologiaohjelmassa 
leijakerroskaasutustekniikkaa eri jätepolttoaineille. Tavoite on 30-100 megawatin 
kokoluokassa toimiva kaasutusprosessi. Siinä poistetaan jätepolttoaineista syntyvästä 
raakakaasusta epäpuhtaudet. Puhdas kaasu voidaan jatkossa polttaa nykyisissä 
voimalaitoksissa pääpolttoaineen kanssa yhdessä. Lahdessa on ollut vuodesta 1998 
käytössä noin 50 megawatin kaasutin, jossa kaasutetaan puu- ja muovijätteitä sekä 
kierrätyspolttoaineita. Kokemukset ovat olleet hyviä, ja nykyisen kivihiilikattilan 
päästöt ovat joko alentuneet (pöly-, rikki- ja typpikaasut) tai pysyneet ennallaan 
(TEKES 2000). 
 
Lappeenrannassa on kehitetty jatkuvatoiminen sekajätteen polttolaitos. Polttamisessa ei 
tarvita ollenkaan tukipolttoainetta. Kiinteä osa palaa tuhkaksi, jolle voi mahdollisesti 
löytyä jatkokäyttöä kaatopaikkojen peittämisessä ja teiden rakentamisessa. 
Koekaasutuksissa on testattu erilaisia yhdyskuntajätteitä, joiden kosteusprosentti on 
liikkunut 20-80 %:n välillä. Ongelmayhdisteitä ei ole syntynyt. Laitoksen 20 000 tonnin 
teho olisi sopiva 50 000-100 000 asukkaan sekajätteiden käsittelyyn sekä haja-
asutusalueille, johon ei ole järkevää rakentaa keskitettyjä laitoksia (Törmänen 2000). 
 
Ainoa Suomessa toimiva sekajätteen terminen hyödyntämislaitos löytyy Turusta. 
Palavan jätteen polttoarvoa voidaan parantaa jätteiden lajittelulla joko syntypaikalla tai 
laitosmaisesti. Lajittelulla jätteestä voidaan poistaa palamattomat jakeet sekä 
polttoarvon kannalta haitalliset ja lämpöarvoa alentavat ainesosat.  
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Kotitalouksien kuivajätteillä, joita käytetään kierrätyspolttoaineen raaka-aineena, on 
alhainen irto- ja energiatiheys murskeena. Laadunvaihtelu on suurta, ja kuivajätteet 
saattavat sisältää paljon epäpuhtauksia (Juvonen 1997). 
 
Forssaan valmistui kesällä 1999 kierrätyspolttoainetta valmistava REF -laitos. 
Laitoksella erotellaan kotitalouksista, teollisuudesta ja pienyrityksistä tulevasta jätteestä 
biojäte, lasi, metallit ja keramiikka. Jäljelle jäävä polttoaine murskataan sekä siirretään 
pneumaattisesti laitoksen vieressä olevaan Forssan Energia Oy:n voimalaitokseen. 
Siellä sen sisältämä energia hyötykäytetään polttamalla. Yritykset tekevät laitoksen 
kanssa erillisiä sopimuksia, jossa ne sitoutuvat polttoaineeksi hyväksyttävän paperin, 
muovin, pahvin, puun ja kuidun erilliseen lajitteluun sekä sen toimittamiseen REF -
laitokseen. Energiajätteen toimitus tulee yrityksille melkein 50 % edullisemmaksi kuin 
sekajätteen. 
 
Ref -kierrätypolttoaineen käsittelyketju Forssan laitoksella (Länsi-Uudenmaan 
jätehuolto 2000): 
 
1.  Pussien aukaisu 
2.  Täryseula 
3.  Lajittelu 
4.  Magneettierottelu 
5.  Esimurskaus 
6.  Seulonta 
7.  Rumpuerottelu 
8.  Jälkimurskaus 
9.  Polttoaineen syöttö voimalaitokselle 
 
 
Kierrätyspolttoaineet jaetaan Kierrätyspolttoaineen laatuohjeessa kolmeen luokkaan 
ominaisuuksiensa perusteella. Lämpöarvo nimeää luokan: REF 10, REF 15 ja REF 20. 
Raaka-ainepohjat voidaan määrittää materiaalien lämpöarvon perusteella. Näin ollen 
tietyt REF - luokat ovat sisältämänsä materiaalin vuoksi erityisen soveliaita polttoon 
(Taulukko 12).  
 
Taulukko 12. Kierrätyspolttoaineiden raaka-ainepohjat. (Kierrätyspolttoaineen laatuohje) 

Luokka/raaka-aine Puujätteet Paperi, kartonki yms. Muovit 
 

REF 10 40-100 % 40-90 % < 10 % 
REF 15 40-90 % 40-70 % 10-20 % 
REF 20 30-80 % 30-60 % > 20 % 
 
 

3.9 Työhygienia ja -suojelu 
 
Sekä biohajoavan jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa että käsittelyssä on tärkeä 
kiinnittää huomiota työhygieniaan ja työsuojeluun. Suurimmat ongelmat syntyvät 
yleensä hengitysilmassa esiintyvistä epäpuhtauksista, kuten kohonneista pöly- ja 
mikrobipitoisuuksista.  
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Terveydellisistä riskeistä suurimman aiheuttavat mikrobiaerosolit. Niihin kuuluvat noin 
70 % bakteereista ja sienistä. Mikrobiaerosolit pystyvät tunkeutumaan 
keuhkorakkuloihin asti. Niiden leviämismahdollisuuksiin ja –nopeuteen vaikuttavat 
aerosolin koko, laskeutumisnopeus, sääolosuhteet, ilman kosteus ja tuulen nopeus. 
 
Biojätteen käsittelyssä altistuu allergioille, astmalle, muille keuhkosairauksille sekä 
viruksille. Muita oireita ovat mm. kuume, päänsärky ja yskä (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). Kompostin raaka-aineista 
haitallisimpia homepölyn kannalta ovat puuperäiset jätteet (ks.3.8.4). 
 
Homeitiöiden kokonaispitoisuuden kohotessa 1 miljoonaan kpl/m3, työolosuhteita 
voidaan pitää epätyydyttävinä. Andersen-menetelmällä mitattuna työolosuhteita voidaan 
sanoa epätyydyttäviksi, jos kokonaispitoisuus ylittää 10 000 cfu/ m3 (Biojätteen 
käsittelylaitoksen ympäristövaikutusselvitys 1995). 
 
Biojätteen käsittelyssä ilmenevät patogeenit voidaan määritellä joko primäärisiksi tai 
sekundääriseksi. Primäärisiä patogeenejä, kuten bakteereja, viruksia, loiseläinten kystia 
ja munia, esiintyy tuoreessa biomassassa jo ennen käsittelyä. Sekundääristen 
patogeenien esiintyminen riippuu käsittelymenetelmästä ja käsittelyn vaiheesta. 
Mikrobeista aiheutuva haitta voi ilmetä joko suoraan tai välillisesti, jolloin mikrobit 
tuottavat allergeenejä ja toksiineja. Suurin mahdollisuus altistumiselle on työvaiheissa, 
joissa biojätemassaa sekoitetaan ja ilmaan nousevan pölyn hallinta on vaikeaa. 
Tällaisiksi vaiheiksi katsotaan jätteiden vastaanotto, murskaus ja seulonta. 
 
Tuoreessa biomassassa esiintyy kolibakteereja ja Salmonella-bakteereja. Niitä voi levitä 
työympäristöön biojätemassaa käsiteltäessä ennen laitoskäsittelyä. Varsinaisessa 
kompostoinnissa haitalliset mikrobit tuhoutuvat. Kokonaisbakteeripitoisuus saattaa 
kasvaa jopa 1000-kertaiseksi. Koliformiset bakteerit vähenevät, samoin kuin sienet. Sen 
sijaan termofiilisten sädesienibakteerien määrä yleistyy. Koska anaerobisissa 
olosuhteissa ei esiinny alkueläimiä, patogeenien tuhoutuminen huononee. 
Jälkikompostoinnissa ilmaan saattaa levitä kompostin kääntämisen yhteydessä esim. 
sieni- itiöpölyä (Yhdyskuntajätteen kompostoinnin haittatekijät 1991). 
 
Ämmässuon kompostikentällä tehdyn tutkimuksen mukaan nuorista aumakomposteista 
löytyy paljon fekaalisia streptokokkeja, fekaalisia koliformisia bakteereita ja joskus jopa 
Salmonellaa. Aumojen hygienisoituminen tapahtuu 2-4 kuukaudessa, jolloin fekaalisten 
bakteerien määrä on selvästi alle EPA:n suosituksen (1000 kpl/g). Raskasmetalleja 
biojätekomposteista ei löydetty: vain yhdessä näytteessä 18 kk:n ikäisestä kompostista 
löytyi kromia, jonka raja-arvo ylitti niukasti viljelykäytön raja-arvon (Erilliskerätyn 
biojätteen aumakompostoinnin työhygienia 1994). 
 
Suomessa vuodenajoilla on selvä vaikutus laitoksen työilmaan. Talvisin 
mikrobipitoisuuksien on todettu olevan 10-1000 kertaa alhaisempia kuin kesäisin. 
Talvella kompostin pinta jäätyy ja tuuli ei täten voi irrottaa mikrobeja ilmaan 
(Erilliskerätyn biojätteen aumakompostoinnin työhygienia 1994). 
 
Melu aiheuttaa epämiellyttävän työskentely-ympäristön biojätteen käsittelyssä 
työskenteleville. Se johtuu mm. jätteen vastaanottosiiloista, jätteen tukiaineen 
murskauksesta, biokaasutuslaitosten kaasumoottoreista ja kompostin kääntölaitteista. 



    

  

54 

Jätteen käsittelylaitosten melutasoksi on mitattu noin 85 dB. Esimerkiksi 
kivimurskaamojen melutaso on suunnilleen 92 dB (Yhdyskuntajätteen käsittely 
WABIO -prosessilla 1991). 
 
 

3.10 Kustannukset 
 
Valtaosa jätteisiin kohdistuvasta julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta ohjautuu 
kierrätykseen, eikä jätteen synnyn ehkäisyyn. Joidenkin arvioiden mukaan jätteen 
synnyn ehkäisyyn menisi vain 10-20 % kaikista jätteiden vähentämiseen suunnatuista 
pyrkimyksistä (Dahlbo ym. 2000, viittaus OECD 2000). 
 
Kuntien jätehuollon osuus on vajaa kolmasosa kokonaiskustannuksista. Jätehuollon 
kokonaiskustannuksiksi arvioitiin jätelain valmistelun yhteydessä 3300 miljoonaksi 
markaksi. Samassa yhteydessä yhdyskuntajätehuollon kustannusten arvioitiin olevan 
noin 1200 miljoonaa markkaa eli noin 240 mk asukasta kohden (Suomen Kuntaliitto 
2000) Biojätehuollon kustannuksista ei ole olemassa keskitettyä tietoa. 
 
Jätteiden käsittelymaksut ovat nousseet kymmenessä vuodessa noin 50 markasta 295 
markkaan/t (+alv). Kuljetuskustannukset ovat kohonneet samassa ajassa noin 20 % ja 
omakotitalojen vuosittaiset jätemaksut noin 60 %. Syynä tähän ovat olleet 
kaatopaikkojen perustamista ja ylläpitoa koskevat tiukennetut vaatimukset sekä 
palvelutason parantaminen. Osatekijöinä ovat toimineet myös jäteveron käyttöönotto ja 
kustannusten kattaminen maksuilla verovaroilla kattamisen sijasta. Kuljetusmaksujen 
nousu ei ole ollut yhtä suurta johtuen kuljetusten lisääntyneestä kilpailuttamisesta ja 
parantuneesta logistiikasta (Kuntaliitto 2001). 
 
Jätemaksut vaihtelevat kunnittain paljon. Jätteen käsittelymaksua peritään välillä 140–
650 mk/t (+alv) ja tilavuusperusteista käsittelymaksua välillä 12–142 mk/m3(+alv). 
Jäteveroa peritään lisäksi 90 mk/t. Jätesäkin tyhjennysmaksut vaihtelevat välillä 6,30–
36,60 mk/tyhjennyskerta (+alv). Keskimääräiseksi hinnaksi saadaan 18,30 mk (+alv). 
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen maksut tulevat kuluttajille edullisemmaksi kuin 
sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen (Kuntaliitto 2001). 
 
Alueellisten keräyspisteiden maksut sijoittuvat välille 33–530 mk/vuosi (+ alv), 
keskimääräisen maksun ollessa noin 245 mk/vuosi (+alv). Loma-asukkailta laskutetaan 
alueellisten keräyspisteiden käytöstä keskimäärin 152 mk/vuosi (+alv). 
 
Hyötyjätteiden keräyspisteitä on noin 200 kunnassa. Joka toisesta kunnasta löytyy myös 
sekajätteille tarkoitettuja aluekeräyspisteitä. Aluekeräyspisteiden käytöstä laskutetaan 
noin 100 kunnassa. Näistä joka toisessa kunnassa oli kohdattu hankaluuksia maksujen 
laskuttamisessa. Keräyspisteestä oli jouduttu luopumaan 37 kunnassa. Luopumisen 
syynä on ollut mm. ympäristön roskaantuminen ja keräyspisteiden väärinkäyttö sekä 
maksamattomat laskut, ja niistä johtuvat perintähankaluudet. Keräyspisteistä on myös 
löytynyt niihin kuulumattomia jätteitä, kuten huonekaluja, kiukaita, akkuja ym. Myös 
kiinteistöt, joilla on kiinteistökohtaiset jätteenkuljetussopimukset, ovat joissakin 
tapauksissa käyttäneet aluekeräyspisteitä harventaakseen keräysvälineidensä 
tyhjennysväliä (Jätemaksut nousseet tiukentuneiden vaatimusten vuoksi 2001). 
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Yli sadassa kunnassa on myös kiinteistö- tai talouskohtaisia ns. eko- tai palvelumaksuja. 
Niitä on tarvittu etenkin sellaisissa kunnissa, joissa jätteet toimitetaan käsiteltäväksi 
toisen kunnan ylläpitämälle kaatopaikalle, mutta kunta joutuu kuitenkin hoitamaan 
muita jätehuollon järjestämistehtäviä. Ekomaksun suuruus on vakituisilta asukkailta 
keskimäärin 135 mk/vuosi (+alv) ja loma-asukkailta noin 78 mk/vuosi (+alv). 
Ekomaksulla katetaan usein hyöty- ja ongelmajätehuollon sekä neuvonnan ja 
tiedotuksen kustannuksia.  
 
Kuntaliitto teki keväällä 2000 jätehuoltokyselyn, jonka mukaan jätemaksut perustuvat 
tilavuuteen 153 ja painoon 183 kunnassa. Sekä paino- että tilavuusperusteisia maksuja 
on 27 kunnassa. Astiakohtaisina maksut ovat 50 kunnan taksassa.  
 
Kuntaliiton keväällä 1999 tekemän kyselyn mukaan jätemaksut perustuvat kunnan 
hyväksymään taksaan 134 tapauksessa ja yhtiön omaan hinnastoon 46 tapauksessa. 
Maksut määräytyivät keräysvälinekohtaisina 47 taksassa. Kuormakohtaista maksua 
käytetään 17 tapauksessa (keskimäärin 50 mk/kuorma) ja punnitusmaksua 29 
tapauksessa (keskimäärin noin 32 mk/kerta). Käsittelymaksut ovat 140-560 mk/t 
riippuen järjestelmästä ja palvelutasosta (Paajanen 2000). 
 
Tampereen Hervannan alueelta vuonna 1995 tehdyn tutkimuksen mukaan kerros- ja 
rivitaloalueella kokonaiskustannusten tarkastelu osoittaa, että syntypaikkalajitteluun 
perustuva erilliskeräys ei välttämättä nosta keräyksen ja kuljetuksen kustannuksia. 
Ilman suurempaa järjestelmien kehittämistä kustannukset nousevat vain 5-9 %. 
Pääomakustannukset muodostavat 30-60 % keräyksen ja kuljetuksen 
kokonaiskustannuksista. Paperinkeräys poikkeaa muista jätejakeista, sillä sen 
pääomakustannukset ovat 75-90 %. Eri järjestelmien kustannusero voi olla jopa yli 40% 
samalla keräysalueella ja jätetyypillä. Kaupungin omakotitaloalueen kustannukset 
kohoavat yli kaksinkertaisiksi verrattuna rivi- ja kerrostaloalueisiin (Nieminen ja Isoaho 
1995). 
 
Tanskasen (1996) tekemässä tutkimuksessa on tarkasteltu mm. kotikompostoinnin 
kustannuksia. Kotikompostoinnissa kustannukset vaihtelevat riippuen kiinteistöllä 
syntyvän biohajoavan jätteen määrästä ja kompostorin ominaisuuksista. Kompostorien 
vajaakäyttö voi periaatteessa nostaa etenkin omakotitalojen kustannuksia. Jos 
kompostoriin oletetaan tulevan biojätettä niin paljon kuin se pystyy käsittelemään, 
kotikompostoinnin yksikkökustannukseksi saadaan kerros- ja rivitaloissa 2000mk/t ja 
omakotitaloissa 1640 mk/t. Tanskasen tutkimuksessa on oletettu, että kompostorin 
huolto- ja hoitokustannukset vastaavat lopputuotteesta saatavaa hyötyä (Tanskanen 
1996). 
 
Kuntaliiton tekemän selvityksen perusteella omakotitalojen vuotuiset jätemaksut 
kohoavat arvonlisäveroineen keskimäärin 725 markkaan silloin kun biojätettä ei 
erilliskerätä. Kiinteistöt, joilla biojätteen keräys tapahtuu erilliskeräyksenä, jätemaksut 
nousevat keskimäärin 1250 markkaan. Ne kiinteistöt, joilla jätteet kompostoidaan itse, 
maksut ovat keskimäärin noin 600 mk vuodessa (Jätemaksut  nousseet tiukentuneiden 
vaatimusten vuoksi 2001). 
 
Mika Ilomäen (1999) tutkimuksen mukaan pkt -yritysten jätehuoltokustannukset ovat 
vain murto-osa jätteinä menetettyjen raaka-aineiden hankintakustannuksista. Näin ollen 
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yrityksiä ei ohjaa jätteiden minimoinnissa jätemaksujen kallistuminen, vaan tuotannossa 
syntyvä materiaalihukka.  
 
Esimerkinomaisesti on tarkasteltu sekajäteastioille esimerkkihintoja YTV:n alueella 
tyhjennysvälin mukaan. Sekajäteastiat on otettu mukaan tarkasteluun, koska 
nimenomaan niiden tyhjennysvälit vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti kuluttajan 
jätemaksuihin. Kiinteistön oman 240 litran jäteastian tyhjennys maksaa noin 995 mk ja 
vuokra-astian tyhjennys noin 1130 mk. Jos astiat tyhjennetään joka toinen viikko 
vastaavat hinnat ovat noin 497 mk ja noin 632 mk. Vain joka neljäs viikko 
tyhjennettäessä hinnat putoavat oman astian kohdalla noin 249 markkaan ja vuokra-
astian kohdalla noin 384 markkaan. 
 
Päijät-Hämeen alueella jätteen käsittelymaksut ovat biojätteen osalta noin 146 mk, 
energiajätteen kohdalla noin 170 mk, kuivajätteellä noin 305 mk ja kaatopaikkajätteellä 
noin 281 mk. Tämän perusteella on helppo vetää johtopäätös lajittelun 
kannattavuudesta, kustannuksissa säästyy huomattava summa. 
 
Pirkanmaan jätehuollon alueella käsittelymaksut ovat seuraavat: biojäte 130 mk/t, 
energiajäte 120 mk/t ja kaatopaikkajäte 390 mk/t. Pahvista ei mene erillistä 
käsittelymaksua. 
 
Joissakin tapauksissa kustannukset on aiheellista kohdistaa tuottajille tuottajan vastuu-
periaatteen (ks. 2.2) mukaisesti. Tuottajat vastaavat tällaisessa tapauksessa 
elinkaarivastuu-periaatteen mukaisesti kustannuksista aina tuotteen synnystä sen 
kaatopaikkakäsittelyyn saakka. Jätteen aiheuttamat kustannukset sisällytetään ko. 
tapauksissa tuotteen hintaan. Tämän toivo taan ja uskotaan johtavan ajan kanssa 
kysynnän ja tarjonnan tasapainoilun sekä tuotekehityksen kautta jätemäärien 
pienenemiseen. 
 
Länsi-Uudenmaan jätehuolto Oy:n eli Rosk’n Roll:n järjestämän kansainvälisen 
tarjouskilpailun perusteella kompostointilaitos maksaa noin 21,3 miljoonaa markkaa ja 
perinteinen biokaasulaitos 35 miljoonaa. Käyttökustannukset vaihtelivat 2,3-3 
miljoonaan markan välillä. Lopputuotteiden eli mullan ja biokaasun raaka-aineen 
arvoksi saatiin kompostoinnissa 450 000 markkaa ja perinteisessä biokaasutuksessa 1,9 
miljoonaa markkaa vuodessa (Rosk’n Roll 2000). 
 
Stormossenin biokaasutuslaitoksen investointikustannukset olivat noin 50 miljoonaa 
markkaa ja käyttökustannukset ovat noin 9 milj. mk/v. 
 
 

3.11 Tiedotus 
 
Suomessa järjestettiin ensimmäinen valtakunnallinen biojätekampanja vuonna 1997. 
Sen tavoitteena oli laajentaa ja tehostaa biojätteen erilliskeräystä sekä kiinteistökohtaista 
kompostointia. Kampanjaan osallistui kuntia, jätehuoltoyhtiöitä, alan yrityksiä ja lisäksi 
kaikki päivittäistavarakauppojen ketjut. Koordinoijana toimi YTV ja tukijana 
Ympäristöministeriö. 
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Kampanjalla saatavat vaikutukset vaihtelivat riippuen osallistujien omasta 
panostuksesta. Kansalaisten aktiivisuuden ja tiedustelujen koettiin lisääntyvän. 
Joidenkin yritysten tuotteiden menekki kasvoi. Biojätteiden lajittelu tehostui yhdellä 
kolmen kaupungin alueella jopa 20 %, ja biojätekeräys käynnistettiin useissa 
kaupungeissa kampanjamateriaalin avulla. TV-mainoksen tavoittavuus oli 69 % kaikista 
yli 10-vuotiaista television katselijoista (Valtakunnallinen biojätekampanja1997). 
 
Vastaava biojätekampanja toteutettiin YTV:n alueella myös syksyllä 2000. Alustavien 
tulosten mukaan biojätteen laadun todettiin Ämmässuon kompostointilaitoksella tehdyn 
bioseurannan tuloksien perusteella seuraavaksi: valtaosa kaikista kuormista (70 %) oli 
laadultaan melko puhdasta, loput 30 % heikommin lajiteltua. Puhtaampien kuormien 
osuus kohosi kampanjan alkamisen jälkeen 11 % ja huonommin lajiteltujen määrä 
vastaavasti väheni. Yhdeksi syyksi arvio itiin sitä, että kuljettajat olivat seuranneet 
paremmin biojäteastioiden sisältöä (Kemppainen 2000). 
 
Kotitalouskiinteistöjen neuvonnan havaittiin vaativan vielä työtä. Useimmin ongelmia 
esiintyy kuljettajien mukaan vuokrakiinteistöissä sekä opiskelijoiden ja ulkomaalaisten 
asuttamissa kiinteistöissä. Erityisen paljon jäteastioista löytyi muovisia hedelmäpusseja, 
joita silmämääräisessä tarkastelussa ei pysty erottamaan. Tätä ongelmaa helpottaisivat 
elintarvikeliikkeiden tarjoamat tärkkelyspohjaisia pussit hedelmien ja vihannesten 
pakkaamiseen. 
 
Suomessa on tehty myös muutama jäteneuvonnan vaikuttavuuskokeilu. Ensimmäinen 
järjestettiin Porvoon seudulla vuonna 1995. Sen lopputuloksena todettiin, että 
neuvonnasta on eniten hyötyä kotiin jaettavan materiaalin ja radion ja sanomalehtien 
kautta (Salmenperä 1996). Lahdessa keväällä 2000 tehdyn tutkimuksen (Räisälä 2000) 
valossa täsmäneuvonnalla havaittiin positiivisia vaikutuksia asukkaiden 
lajittelutottumuksiin. Toisaalta, ero muuta kuin täsmäneuvontaa saavien kiinteistöjen 
asukkaiden lajitteluun ei ollut kuitenkaan huomattavan suuri. 
 
Riittämätön asukkaiden informoiminen ja ohjeistus hankaloittaa biohajoavien jätteiden 
lajittelua. Jätehuoneiden ohjeistusta voisi parantaa. Moniin uusiin kiinteistöihin jaetaan 
muiden ohjeiden lisäksi myös biolajitteluohjeita, vanhoissa kiinteistöissä tieto ei 
välttämättä siirry edelleen asukkaiden vaihtuessa. 
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4. Esimerkkejä biojätehuollon järjestämisestä alueittain 
 
 

4.1 YTV 
 
YTV:n biojätteen erilliskeräys kattaa koko pääkaupunkiseudun. Keräilyn piiriin kuuluu 
noin 680 000 asukasta ja toimisto, - liike- ja teollisuuskiinteistöt. Erilliskeräys aloitettiin 
Pohjois-Helsingissä vuonna 1993 ja vuosittain mukaan liittyi uusia alueita. Viimeinen 
erilliskeräykseen liittynyt alue oli maaliskuussa 2000 Suomenlinna (YTV 2000). 
 
YTV-alue on jaettu jätteenkuljetuksessa 60 osa-alueeseen ja ajoreitit suunnitellaan 
kullekin osa-alueelle erikseen. Kuljetus perustuu yksityisten kuljetusyritysten 
kilpailuttamiseen. Keskitetty suunnittelu ja kuljetusten kilpailuttaminen ovat 
vähentäneet kuljetuskustannuksia kolmanneksen viimeisen kymmenen vuoden aikana 
(YTV 2000). 
 
Asuinkiinteistöjen on eroteltava yhdyskuntajätteestä hyötykäyttöön soveltuva biojäte, 
jos kiinteistöllä on vähintään kymmenen huoneistoa, tai jos kiinteistöllä syntyy 
biojätettä yli 50 kiloa viikossa. Alle 10 asukkaan kiinteistöillä kompostointia pidetään 
parhaana tapana lajitella biojäte erikseen sekajätteestä. Erilliskerätty biojäte 
kompostoidaan Ämmässuolla biojätteen kompostointilaitoksessa (YTV 2000). 
 
Prosessi koostuu kolmesta vaiheesta: alkukompostoinnista kompostointilaitoksessa, 
jälkikompostoinnista ja kypsytyksestä. Kompostihumus ei kuitenkaan ole valmista 
multaa, vaan siihen on lisättävä kivennäismaata tai vaihtoehtoisesti se on sekoitettava 
kivennäismaapitoiseen maaperään. YTV ei itse myy multaa, vaan valmis 
kompostihumus myydään ammattimaisille mullan valmistajille (Kaunismäki 2000). 
 
Toimistoissa valkea paperi on eroteltava keräyspaperista. Pahvi ja kyllästämätön 
puutavarajäte on lajiteltava erikseen, mikäli ko. jätelajeja syntyy muissa kuin 
asuinkiinteistöissä yli 50 kiloa viikossa (YTV 2000). 
 
Kompostoitavat biohajoavat jätteet punnitaan kaatopaikan vaa’alla, ja samalla ne 
kirjautuvat. Kompostointilaitoksella kuormista muodostetaan kompostitunneleihin 
ladattavia panoksia, jotka numeroidaan. Kompostipanosten siirrossa 
jälkikompostointiin, panokset yhdistetään 3000-6000 m3 :n eriksi. Erät kirjataan, ja 
numeroituja eriä seurataan, kunnes massa siirretään eteenpäin esim. mullan käyttöön 
(Kaunismäki 2000). 
 
YTV:n jätehuoltolaitos teki yhdessä Helsingin ja Vantaan energiayhtiöiden kanssa 
selvityksen energiakäyttöön soveltuvista jätteiden hyötykäyttövaihtoehdoista 
pääkaupunkiseudulla. Selvityksessä tutkittiin REF:ksi soveltuvien jätteiden 
käyttömahdollisuudet Helsingin seudun olemassa olevissa kattiloissa sekä mahdollisissa 
uusissa laitoksissa. Selvityksessä vertailtiin erilaisia toimintamalleja, tekniikoita ja 
niiden kustannuksia (TEKES 2000). 
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Energiatuotantoon sopivaa jätettä syntyy kotitalouksissa noin 16 % jätteen 
kokonaispainosta mitattuna. Tilavuudesta prosenttiosuus on suurempi, sillä 
energiahyötykäyttöön soveltuva jäte on yleensä kevyttä, mutta tilaa vievää. Tämän 
kaltaista energiajätettä arvioidaan syntyvän YTV:n alueella joka vuosi noin 180 000 
tonnia, puolet tästä kotitalouksissa. Energiajätteeseen lasketaan kuuluvaksi biohajoavan 
jätteen osalta: 
 
• likaisuuden tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi paperin- ja pahvinkeräykseen 

sopimattomat paperit ja pahvit 
• useammat energiakäyttöön soveltuvasta materiaalista koostuvat pakkaukset ja 

tuotteet 
 
Kaikki jätteen käsittelystä, kuljetuksesta, erillis- ja aluekeräyksistä ja 
ongelmajätehuollosta aiheutuvat menot katetaan jätteen tuottajilta perittävillä maksuilla. 
Niihin ei käytetä verovaroja. Jätehuollon kustannukset ovat keskimäärin 15 markkaa 
kuukaudessa asukasta kohden (YTV 2000).  
 
YTV:n tekemän tutkimuksen mukaan innokkaimmin jätteitään lajittelevat eläkeikäiset. 
Myös nuoret jaksavat paneutua roskapussinsa sisältöön johtuen innokkuudesta suojella 
luontoa ja pienentää jätevuorta. Huonoimmin biojätteensä erittelevät perheet, joissa on 
alle kouluikäisiä lapsia (Helsingin Sanomat 3.9.2000). YTV -Jätehuollon 
Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan biojätettä lajittelee säännöllisesti 54 
% pääkaupunkiseudun täysi- ikäisistä asukkaista. 
 
 

4.2 Pirkanmaan jätehuolto 
 
Pirkanmaan jätehuollon alueella asuu yli 325.000 asukasta ja toimii noin 14.000 
yritystä. Taajama-alueiden vähintään viiden asunnon kiinteistöillä pitäisi olla 
biojäteastia, keräyspaperiastia ja kuivajäteastia ja alle viiden asunnon kiinteistöillä 
kuivajäteastia sekä suositeltavana kompostori. Hyötyjätepisteistä löytyy astiat 
keräyskartongille, keräyspaperille, keräyslasille, pienmetallille ja paristoille. Haja-
asutusalueiden kiinteistöiltä pitäisi löytyä astia kuivajätteelle, kompostoria suositellaan. 
Aluejätepisteissä täytyisi olla keräyspaperi ja kuivajäte. Biohajoava jäte käsitellään 
aumakompostoinnilla ja liete kompostointikentillä.  
 
Kotikompostoinnin ongelmaksi koetaan kompostin hoito. Jotta oikeanlainen hoito 
onnistuisi, toiminta pitäisi linkittää huoltoyhtiöihin. Näin esimerkiksi itse kompostistaan 
huolehtivat taloyhtiöt eivät voisi tinkiä hoidosta vältellessään itse hoidosta aiheutuvista 
kustannuksista. Toinen vaihtoehto voisi olla kannusteen taikka tuen antaminen 
taloyhtiöille. Kompostin lopputuotteelle ei Pirkanmaalla löydy tarpeeksi käyttöä. Tämä 
ongelmakohta vaatii ratkaisua (Rantala 2000). 
 
Paperin- ja pahvinkeräyksen tuotteet pitää saada pois massapoltosta. Jokainen 
kaatopaikka voisi myös tuottaa oman sähkönsä, kuten esimerkiksi Tarastenjärven 
kaatopaikalla tehdään. Kartonkikeräys pitäisi saada lakisääteiseksi. Keräys voitaisiin 
suorittaa kiinteistökohtaisesti (Rantala 2000). 
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Jätehuoltoa koskevassa neuvonnassa ei saa yr ittää syyllistää kuluttajia. Myös koko 
maata koskevassa tiedotuksessa voisi hyvänä linjana olla SYKE:n rahoitus ja 
jätehuoltolaitosten tiedotus. Näin jokainen alue saisi itselleen tärkeimmät asiat parhaiten 
esiin (Rantala 2000). 
 
Yritykset pystyvät itse va ikuttamaan omiin kustannuksiinsa mm. energiajätteen 
keräyksen välityksellä. Paperikeräyksen onnistumisen vuoksi paperi pitäisi hakea 
suoraan toimistoista sisältä. Nykyään kaikki hyödynnettäväksi kelpaava paperi ei päädy 
oikeaan osoitteeseen, johtuen siitä, että siivoojat kumoavat melko usein kaiken jätteen 
ulkona samoihin pönttöihin (Rantala 2000). 
 
 

4.3 Päijät-Hämeen jätehuolto 
 
Lahden alueella asuu noin 80 000 asukasta. Jätelajit lajitellaan vähintään 10 huoneiston 
kiinteistöillä viiteen eri jäteastiaan: biojäte, pahvi- ja paperipakkausjäte, energiajäte, 
keräyspaperi ja kaatopaikkajäte. Energiajäte menee Lahden lämpövoimalaitoksen 
polttoon korvaamaan hiiltä ja pahvi- ja paperipakkausjäte hylsykartongin tuotantoon. 
Vähintään kolmen huoneiston kiinteistöiltä kerätään keräyspaperi ja kaatopaikkajäte. 
Omakotitaloille ja rivitaloille suositellaan kompostointia ja energiajätteen keräystä. 
 
Päijät-Hämeen alueella on saatu hyviä tuloksia jätteen hyödyntämisessä myös 
biohajoavan jätelajin osalta. Alueella on aloitettu vuonna 1994 biojätteen erilliskeräys, 
ja esimerkiksi Lahdessa hyödyntämisaste on 58 %. Lajittelun järjestäminen ei ole 
vaatinut isoja investointeja, ja lajittelutuloksen on huomattu olevan puhdasta. 
 
Päijät-Hämeen jätehuollossa on valittu kahden erilaisen jätejärjestelmä-mahdollisuuden 
(syntypaikkalajittelu ja optinen lajittelu) väliltä. Optisen lajittelun positiivisiksi 
vaikutuksiksi koettiin hyöty kuljetuskustannuksissa: samalla autolla voitaisiin kuljettaa 
useampia jätelajeja. Ongelmaksi koettiin se, että kaikki jäte täytyisi pussittaa, joka 
osaltaan lisäisi ympäristökuormitusta. Haitaksi katsottiin myös etenkin firmojen 
välinpitämättömyys lajittelun suhteen. Samalle kuljetuskierrokselle ei voitaisi myöskään 
ottaa asukas- ja toimipaikkakiinteistöjen jätteitä. Optisen lajittelun kohdalla pohdittiin 
päästöjen ja syntypaikkalajittelun kustannusten suhdetta laitoskäsittelyyn, ja sen 
uskottiin sopivan hyvin sellaisille alueille, joilla ei ole valmiiksi rakennettua 
jätehuoltojärjestelmää (Honkanen 2000). 
 
Lahden alueella pyritään siihen, että mahdollisimman moni kompostoisi 
pientaloalueella itse. Puolet omakotitalojen asukkaista kompostoikin ympäri vuoden, ja 
60-70 % kesäisin. Lahden kaupungissa ympärivuotisten kompostoijien määrä nousee 
sekin noin 40 prosenttiin (Honkanen 2000). 
 
Biojätteen kotikompostointi vaikuttaa positiivisesti suoraan asukkaiden elämään myös 
taloudellisesti. Jos biojätettä ei laiteta sekajäteastioihin, maksimi tyhjennysväli voi olla 
kahdeksan viikkoa. Jos sitä sen sijaan laitetaan jäteastioihin, maksimi tyhjennysväli ei 
voi venyä kahta viikkoa pidemmäksi. Näin ollen jätemaksu pienenee niillä kiinteistöillä, 
jotka lajittelevat biojätteensä (Honkanen 2000). Myös markkahinnat tonnia kohden ovat 
erilaiset eri jätelajien osalta.  
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Omakotitalot voivat myös muodostaa ns. yhteiskeräyspisteen, jolloin keräysastiat 
laitetaan jonkin kiinteistön pihaan, johon muut voivat tuoda omat erilliskerättävät 
jätteensä. Näiden kiinteistökohtaisten keräyspisteiden lisäksi aluekeräyspisteissä 
kerätään paperia, pahvia, metallia, nestepakkauskartonkeja ym. Jatkossa erillisiä 
nestepakkauskartonkien keräyspisteitä ei tarvita kiinteistökohtaisen keräyksen vuoksi. 
 
Lahden seudulla vuonna 1994 tehdystä talousjätteen keräyskokeilusta ei aiheutunut 
kiinteistöille lisäkustannuksia. Kaksi kuljetusliikettä ilmoitti, että keräyskokeilu nosti 
heidän kustannuksiaan (Rahkonen ja Salonen 1997). 
 
Biojäte ja kaatopaikkajäte on kokeilun mukaan tyhjennettävä kiinteistöistä (> 3 
huoneistoa) minimissään joka viikko. Keräyspaperin, energiajätteen sekä pahvi- ja 
kartonkipakkausten tyhjennysvälit saattavat vaihdella kolmesta viikosta jopa 22 
viikkoon (Rahkonen ja Salonen 1997). 
 
Päijät-Hämeessa toivotaan, että kaikkien käsittelyjen jälkeen jäävälle sekajätteellekin 
löydettäisiin käyttötarkoitus. 
 
 

4.4 Länsi-Uudenmaan jätehuolto 
 
Länsi-Uudenmaan Jätehuolto Oy on 12 kunnan, 16 yrityksen ja muun yhteisön 
omistama yritys. Biojätteet on lajiteltava vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä 
sekä vähintään 20 kg biojätettä viikossa tuottavilla liikekiinteistöillä. Erilliskeräys 
maksaa asuinkiinteistölle tyhjennystä kohti 31,80 mk (sis. alv) ja 5-9  huoneiston 
kiinteistöille 28,10 mk. Suurtaloudet, kaupat ja vastaavat kiinteistöt joutuvat 
maksamaan tyhjennyksestä  36,50 mk (sis. alv). Hinnat  sisältävät tyhjennyksen, 
kuljetuksen, kompostoinnin, astian vuokran, pesun kaksi kertaa vuodessa sekä 
kompostoituvan säkin, jonka urakoitsija aina vaihtaa (Rosk’n Roll 2000). 
 
Lohjan aseman eli Munkkaan jätekeskuksen valmistuminen etenee vauhdilla. 
Biologisen käsittelylaitoksen perusratkaisuksi on suunniteltu joko kompostointia tai 
biokaasutusta. Kustannusarvio vaihtelee 21-35 Mmk:n välillä laitostyypistä riippuen. 
Laitoksen mitoitus on 4.000 tonnia biojätettä ja 20 000 tonnia puhdistamolietettä 
vuodessa. Rakentaminen aloitetaan aikaisintaan vv. 2001-2002 (Rosk’n Roll 2000). 
 
Keskuksessa avattiin myös syksyllä 2000 kierrätyspolttoaineen(REF) valmistuslaitos. 
Sen kapasiteetti kattaa yhdessä työvuorossa 15 000 tonnia vuodessa, mutta aluksi 
tuotetaan n. 8 000 tonnia vuodessa. Koko määrä on kaatopaikalta pois, joten laitos on 
toistaiseksi merkittävin investointi kaatopaikkakuormituksen pienentämiseksi. Raaka-
aine tulee sekä teollisuudesta että kaupasta, mutta ei kotitalouksista. Jos kotitaloudet 
saadaan hankkeeseen myöhemmin mukaan, potentiaali kasvaa n. 30 000 vuositonniin. 
Se on laitoksella mahdollista, mutta edellyttää siirtymistä kahteen työvuoroon. 
Kotitalouksia ei toistaiseksi haluta mukaan toisaalta kotitalousjätteen huomattavasti 
huonomman laadun, mutta myös avoinna olevan EU:n jätteenpolttodirektiivin takia 
(Rosk’Roll 2000). 
 
Raaka-aine on syntypaikkalajiteltua, materiaalin kierrätykseen kelpaamatonta, mutta 
polttokelpoista jätettä: muovia, puuta, likaista pahvia ja paperia. Vastaanotto perustuu 
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sopimukseen jätteen toimittajan ja käsittelijän välillä. Sopimuksissa tärkeäksi tekijäksi  
nousee laatu: raaka-aineen on täytettävä tiukat laatukriteerit. Laatua kontrolloidaan 
myös itse laitoksella. Lopputuote poltetaan energiaksi jo olemassa olevissa  luvan 
omaavissa laitoksissa. Energiantuottajat ovat aika kaukana, jopa 200 km:n päässä. 
Käynnissä on projekteja, jotka tähtäävät tuotteen hyödyntämiseen lähialueella (Rosk’ n 
Roll 2000). 
 
 

5. Esimerkkejä muiden maiden biojätehuollosta 
 
 

5.1 EUROOPAN YHTEISÖ 
 
Jätteiden kierrätystä pidetään tärkeänä EU:n ympäristöasioissa. Vuoden 1991 direktiivin 
(Uudistetun jätehuoltoa koskevan direktiivin) jälkeen asiassa on edistytty nopeasti. 
Kuitenkin vuodesta 1997 biohajoaviin jätteisiin on kohdistunut kasvavia paineita, sillä 
sen määrä on puolet EU:n alueella syntyvistä jätemääristä. Suurta edistymistä on 
tapahtunut syntypaikkalajittelussa. Kompostoinnin osuus on tämän myötä kasvanut. 
Aerobinen käsittely kasvoi noin 7 512 000 tonnilla vuosien 1990 ja 1999 välillä. 
Anaerobinen sen sijaan kasvoi 443 000 tonnilla tai vain kuudella prosentilla 
kokonaiskapasiteetista (Lusk 1999). EEA:n jäsenvaltioilta kerättiin tilastotietoa 
kotitalous- ja yhdyskuntajätteestä ajalta 1995-1997. Liitteessä 6 näkyvät eri maista 
saadut tiedot kotitalousjätteen (sisältäen siis biohajoavan jätteen) osalta. 
 
Toisaalta EU:ssa tuotetaan yhä enemmän kiinteitä jätteitä. Unionin jätestrategian 
tavoitteet eivät ole täyttyneet: ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät ole purreet jätteiden 
synnyn ehkäisyssä. Kaatopaikoille sijoittaminen on ollut yleisin jätteenkäsittelytapa 
jätteiden hyödyntämisessä ja kierrättämisessä, vaikka merkittäviä edistysaskelia onkin 
otettu. Jätteiden volyymin uskotaan kasvavan, etenkin kotitalousjätteiden, paperin, 
pahvin ja lasin kohdalla (Ympäristö Euroopan Unionissa vuosisadan vaihteessa 1999). 
Ennuste on yleisesti siis huono juuri biohajoavien jätteiden osalta. 
 
Jätelähteet myös vaihtelevat suuresti eri maissa johtuen näiden taloudellisesta tilanteesta 
ja tuotantorakenteesta. Länsi-Euroopan maissa tuotetaan suhteessa enemmän teollisuus- 
ja yhdyskuntajätettä kuin Keski- ja Itä-Euroopassa, joissa syntyy suurin osa jätteistä 
kaivostoiminnassa (EU ja jätehuolto 2000). 
 
Yhteensä yhdyskuntajätettä tuotettiin EU:n alueella vuonna 1995 noin 200 miljoonaa 
tonnia. Riippuen paikallisista olosuhteista, ruokailu- ja juomatottumuksista, ilmastosta 
ja teollistumisesta, biohajoavan jätteen osuus vaihtelee 30:n ja 50 %:n välillä. Toisaalta 
tähän arvioon ei ole huomioitu paperia, koska sen kierrätys on kompostointia parempi 
vaihtoehto. Biojätteestä kompostoidaan koko EU:n alueella noin 65 %, vaikkakin jotkut 
alueen valtiot yltävät jopa 90 %:n (Marmo 2000). 
 
Jätteen kierrätysprosentti oli vv. 1995-1997 EU:n alueella 0-44 %. Ainoastaan kolmessa 
jäsenvaltioista saavutettiin noin 40 % kierrätysaste ja kolmessa maassa jätteitä ei 
kierrätetty ollenkaan. Keskimääräiseksi prosenttiluvuksi saatiin 15. Kotitalousjätteen 
käsittelyssä poltto oli tärkeässä osassa kahdeksassa valtiossa. Mukana oli poltto, jossa 
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energia otettiin talteen, sekä poltto, jossa sitä ei otettu talteen. Tavallisin käsittelymuoto 
oli kaatopaikkakäsittely keskimäärin 60 %:lla (Komission kertomus Neuvostolle ja 
Euroopan Parlamentille 2000). 
 
Yhteiskunnan puolesta järjestetty paperi- ja pahvijätteen keräys on toiminut EEA- 
maissa yli 15 vuotta. Useiden maiden on ollut hankala erottaa erikseen kerätty ruoka ja 
puutarhajäte. Sen sijaan ne ovat raportoineet orgaanisista kotitalousjätteistä.  
 
Poltto on ollut tärkeä osa nimenomaan kotitalousjätteen käsittelyä kahdeksassa 
jäsenvaltiossa (15-56 %, keskimäärin 19 %) välillä 1995-1997. Tavallisin käsittely on 
ollut kaatopaikkakäsittely (keskimäärin 60 %) (Komission kertomus Neuvostolle ja 
Euroopan Parlamentille 2000). 
 
Synkistä näkymistä huolimatta Saksa, Alankomaat ja Italia ovat pystyneet erottamaan 
jätemäärien ja talouden kasvun toisistaan. Suomessa, Ranskassa, Italiassa ja Iso-
Britanniassa kuvio on muuttunut: vaikka bruttokansantuote on kasvanut, tuotteeseen 
suoraan käytettävien raaka-ainepanosten määrä on pienentynyt. Myös Saksa ja Ranska 
ovat kyenneet kasvattamaan talouttaan lisäämättä raaka-aineiden käyttöä (Järvinen 
4/2000). 
 
Kesäkuussa 1998 pidetyn ”Bridging the Gap” -konferenssissa, joka käsitteli ympäristöä 
koskevan tiedon uusia tarpeita ja tulevaisuuden näkymiä, puheenjohtaja totesi: 
”Nykyisin osa Euroopan maiden ympäristöä koskevista seuranta- ja 
tiedonkeruujärjestelmistä on tehottomia ja tuhlailevia. Ne keräävät liikaa tietoja 
sellaisista asioista, joista sitä ei tarvita; eivätkä ne pysty tarjoamaan ajankohtais ia ja 
luotettavia tietoja muista asioista, joista tarvitaan kiireellisiä toimenpiteitä entistä 
tarkempien tietojen ja johdonmukaisen ympäristöarvioinnin ja -raportoinnin hyväksi.” 
(Ympäristö Euroopan Unionissa vuosisadan vaihteessa 1999) 
 
Koko Eurooppaa koskevan tiedon laadussa ei ole tapahtunut suuria parannuksia. 
Komissio antoi vuoden 1999 alussa ehdotuksen jätetilastoja koskevaksi asetukseksi. 
EYK:n ja Eurostatin koordinointi on helpottanut kotitalousjätteitä koskevaa tilastointia 
niin laadullisesti kuin johdonmukaisuuden paranemisessakin (Ympäristö Euroopan 
Unionissa vuosisadan vaihteessa 1999). 
 
 

5.2 Ruotsi 
 
Yhdyskuntajätteen käyttö polttoaineena energialaitoksissa on nykyisin Ruotsin yleisin 
jätteen hyödyntämismenetelmä. Ruotsissa 142 kuntaa toimittaa valikoidut 
yhdyskuntajätteensä polttoaineeksi kunnalliselle tai seudulliselle energialaitokselle. 
Näillä alueilla asuu noin viisi miljoonaa ihmistä. Jätettä polttoaineenaan käyttäviä 
energialaitoksia on 22. Lisäksi osaa puhtaista jätelajeista käytetään lisäpolttoaineena 
muissa energialaitoksissa. Laitosten kokonaisteho on 740 MW. Vuonna 1998 ne 
tuottivat energiaa 7,1 TWh sähkönä sekä kaukolämpönä. Määrä kattoi 15 % koko 
Ruotsin kaukolämpötarpeesta. Polttoaineena käytetyn yhdyskuntajätteen määrä oli 2 
269 400 tonnia. Koska tarvetta ja jätettä on enemmänkin, laitoksia ollaan kaavailtu 
rakennettavan lisää tai niitä on suunniteltu laajennettavan. Myönteistä suhtautumista 
lisää mm. kotimainen polttoaine eli jäte (S.H-I. 2000). 
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EU:n tuleva polttodirektiivi tulee vaikuttamaan Ruotsin yhdyskuntajätteen käsittelyyn. 
Toisaalta Ruotsissa jo tehtyjen toimenpiteiden ja kokemusten perusteella EU-
direktiivien vaatimukset voidaan täyttää. Apuna tässä ovat mm. parannetut 
savukaasujen puhdistimet. Toisaalta nimenomaan biohajoavan yhdyskuntajätteen käyttö 
polttoaineena ei kasvata kasvihuonepäästöjä, koska niiden energiasisältöä vastaava 
määrä öljyä ja muista fossiilisia polttoaineita jää polttamatta (S.H-I. 2000). 
 
Boråsin laitos, joka hyödyntää anaerobista teknologiaa, aloitti toimintansa tammikuussa 
1995. Sen vuosittainen kapasiteetti on suunniteltu 9000 tonnille jätettä. Valkoiset ja 
mustat muovipussit lajitellaan automaattisesti käyttäen optista lajittelua. Boråsin laitos 
rakennettiin, koska tavoitteena oli kehittää biologinen käsittelymenetelmä, jolla 
saataisiin luotua kaupallista kompostin lopputuotetta. Menetelmä kehittyi 
kaksivaiheiseksi anaerobiseksi prosessiksi (Ecke ja Lagerkvist 1999). 
 
Pohjoismaat ovat taitavia kotitalousjätteen optisessa lajittelussa. Idea on kotoisin 
Norjasta, Titech -yhtiöstä. Ruotsi on kuitenkin tällä hetkellä Norjaa edellä optisessa 
lajittelussa. Maassa toimii OptiBag Systems AB, joka on erikoistunut optisten 
lajittelujärjestelmien valmistukseen. Suomessa toimivat kolme järjestelmää ovat Mylly -
metalli Oy:n valmistamia (Tompuri 2000). 
 
Ruotsissa on kokeiltu ns. jätemyllyideaa erilliskeräyksen rinnalla Surhammarin 
kunnassa. Kunnan jätteenkäsittely perustuu siihen, että kotitaloudet lajittelevat jätteensä 
seuraavasti:  
 
• Orgaaninen jäte 
• Sekajäte 
• Karkea jäte 
• Lasi 
• Paperi 
• Pakkaukset 
• Ympäristölle vaaralliset jätteet 
 
Kotitaloudet toimittavat itsenäisesti lasin, paperin, pakkaukset, ympäristölle vaaralliset 
ja karkeat jätteet erillisiin keräyspisteisiin. Sekajäte haetaan kodeista kuljetusyhtiöiden 
toimesta. Kotitaloudet voivat valita Surhammarissa biohajoavan jätteen lajittelun 
kolmesta vaihtoehdosta: kotikompostointi, keittiömylly (jätemylly) tai oma astia.  
 
Käsittelyhinnoissa kotikompostointi ja jätemyllyn käyttö tulevat halvemmiksi kuin 
biojätteen erilliskeräily. Väärinlajittelu on sakon alainen teko. Kotikompostoinnissa 
kotitalous kustantaa oman kompostorinsa, ja huolehtii sen toimimisesta kiitettävästi. 
Jätemylly-vaihtoehdossa kotitalous voi joko ostaa (noin 3000 mk + asennukset) tai 
vuokrata myllyn. Ennen sen asentamista kunta varmistaa viemäriasetukset ja putkien 
kunnon. 
 
Surhammarissa 15 % suuremmista käyttäjistä on kallistunut oman astian puoleen. 
Nouseva trendi näyttäisi kuitenkin olevan jätemyllyn suuntaan, koska sen on havaittu 
olevan vaivaton ja käyttövarma tapa.  
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Jätemyllyjä asennettiin laajemmassa mittakaavassa vuoden 1997 aikana ja vuoden 1998 
lopussa. Keskimäärin 40 % kotitalouksista liittyi mukaan systeemiin, jolloin kaikilla 
näistä kotitalouksista oli jätemylly keittiössään. Jätemyllyjen kuntoa tutkittiin ja 
arvioitiin Hagan jäteveden puhdistamolla vuoden 1998 aikana. Tutkimustuloksia 
verrattiin olosuhteisiin ennen jätemyllyjen asentamista.  
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että viemäriputkissa ei havaittu ongelmia vuoden 1998 aikana. 
Myöskään jätevedenpuhdistamolla ei havaittu häiriöitä. Tulevassa fosforin, typen tai 
BOD7:n määrissä ei ollut havaittavissa kasvua. Biokaasun tuotto lisääntyi teoreettisesti 
vähän, mutta lietteen lisäystä ei ollut nähtävissä. Suuret vaihtelut mittausarvoissa ja 
analyyseissä vaikeuttavat toimivuudesta tehtyjä varmoja johtopäätöksiä lyhyen 
kokeiluajan jälkeen. Tutkimusajan olisi pitänyt olla pidempi (Karlberg ja Norin 1999). 
 
Ruotsissa kompostoidaan 100 000 t/v kerättyä biojätettä ja 100 000 t/v puutarhajätettä. 
Maassa on kasvava kannatus oikeudenmukaisen jäteveron suuntaan. 
Korkeateknologisten kompostointilaitosten lisääntyminen on myös trendi, etenkin 
väestörikkailla alueilla (Barth ja Kroeger 1998). 
 
 

5.3 Tanska 
 
Ensimmäiset lantaa käyttävät biokaasulaitokset rakennettiin Tanskaan 1970- luvulla. Ne 
olivat pääasiallisesti pieniä, tilakohtaisia reaktoreita, ja suurin osa jouduttiin sulkemaan 
teknisten ongelmien vuoksi. 1980-luvulla aloitettiin ensimmäisten suurten 
biokaasulaitosten rakentaminen (Danish Energy Agency 1992). 
 
Biokaasulaitokset sijaitsevat kaupunkien ja kylien lähellä siten, että niiden tuottama 
energia voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Lämpöä käytetään suoraan 
kaupunkien ja kylien lämmitykseen, mikä on Tanskassa melko tavallista (Dean 1998). 
Vuonna 1994 päivittäinen biojätteen käsittelykapasiteetti vaihteli 50 tonnista 500 
tonniin. Tämä jätemäärä tuotti noin 1000-15 000 m3 biokaasua päivässä. (Interim 
analysis of Danish centralized biogas plants, 1994) Tanskan termofiilisissä 
biokaasutuslaitoksissa biokaasuntuotanto on keskimäärin 40 m3 /t jätettä. Eniten kaasua 
tuottaa Veggerin laitos (62,5 m3). Sindingin ja Riben laitoksilta saadaan 29 m3 ja 31 m3 
biokaasua/t jätettä. 
 
Ympäristölliset ja maataloudelliset hyödyt sisältävät säästöjä maanviljelijöille, 
vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä ja halpaa, ympäristöystävälliseltä kuulostavaa 
jätteiden kierrätystä. Suurin haitta lienee keskitettyihin laitoksiin olevat pitkät 
kuljetusmatkat. Useimmat laitokset on organisoitu yhteistyöyrityksinä maanviljelijöiden 
kanssa (Dean 1998). 
 
Täytyy siis huomioida, että tanskalaisten biokaasulaitosten jätteistä valtaosa on 
kotieläinten lantaa. Karjanlannan ja muun biojätteen käsittelyllä on todettu 
saavutettavan ympäristöystävällistä energiaa. Pelkän biokaasulaitoksen rakentamisen ei 
voida olettaa vähentävän ympäristön kuormittumista, se sen sijaan luo edellytykset 
ympäristöetujen saavuttamiselle (Lehtimäki 1995). 
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Tanskassa biokaasulaitokset ovat melko kannattavia johtuen valtion takaamasta 
suotuisasta hinnasta niiden tuottamalle energialle. Valtio siis verottaa fossiilisten 
polttoaineiden käyttöä, sen sijaan uusiutuvien energialähteiden, mukaan lukien 
biokaasun käyttö energian tuottamiseksi on verotonta. Tästä johtuen biokaasulaitokset 
saavat myymästään biokaasusta paremman hinnan kuin mitä se hintakilpailun mukaan 
olisi (Lehtimäki 1995). 
 
Tanskassa hyväksyttiin vuonna 1998 uusi jätesuunnitelma (Jäte 21). Sen mukaan 
kartongin ja paperin talteenottoa tehostetaan. Vuoden 2004 tavoitteena on saada 60 % 
talouksien ja 75 % yritysten ja julkisen sektorin tuottamasta paperista talteen. 
Talouksissa syntyvälle keräyskartongille ei löydy vielä tarkkoja määräyksiä, mutta 
jatkossa niitäkin tulee. Kunnille asetetaan tavoite, jonka perusteella niiden täytyy kerätä 
vuonna 2001 40 % paperista ja pahvista talteen. Seuraavana vuonna tavoite on 55 %. 
Jos kunnat onnistuvat prosenttimäärien saavuttamisessa, ne saavat jatkossakin päättää 
omat keräysmenetelmänsä. Sen sijaan niiden epäonnistuessa, ympäristöministeriö luo 
niille selvät säännöt (Hermansson 2000). 
 
Taulukosta 13 selviää paperin ja kartongin tuotanto-, kulutus- ja talteenottoasteet 
Tanskassa ja Suomessa vuonna 1998. Siitä huomataan, että Tanskassa paperin kulutus 
on suurempaa, vaikka tuotanto on vain murto-osa Suomessa tuotetusta määrästä. Myös 
keräyspaperin käyttöasteessa paperin valmistuksessa on suuri ero (ks. 3.3.2). 
 
 

Taulukko 13. Paperin ja kartongin tuotanto-, kulutus- ja talteenottovertailu vuonna 1998. 
(Hermansson 2/2000) 

 Tanska Suomi 
Tuotanto (t) 350 000 12 703 000 
Kulutus (t) 1 304 000 1 053 000 
Talteenottoaste (%) 51,7 63 
Keräyspaperin käyttöaste paperin tuotannossa (%) 100 5 
Keräyspaperin nettovienti 242 000 51 780 
 
 
Tanskassa keskimäärin 100 kompostilaitosta 130:stä käsittelee puutarhajätettä. 300 000 
t/v puutarhajätteestä ja noin 30 000 t/v erilliskerätystä orgaanisesta kotitalousjätteestä 
kompostoidaan keskitetysti tai hajautetusti kompostointilaitoksilla (Barth ja Kroeger 
1998). 
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5.4 Hollanti  
 
Hollannissa 92 % kotitalouksista kuuluu keräys- ja kompostointisysteemin piiriin. 
Vihannekset ja puutarhajäte käsittävät noin 1,5 miljoonaa t/v orgaanisista aineksista. 
Suljetut laitokset ja tunnelikompostointi ovat yleisimpiä. Hollannista löytyy myös 
uudenaikainen avoin, ilmastettu kompostointilaitos, jossa käsitellään 240 00 t/v. 
Teknilliset standardit ja lain vaatimukset ovat erittäin korkeita huomioiden aikaisemmat 
ongelmat hajujen ja kompostin laadun kanssa. Tämän johdosta Hollannista on melkein 
mahdotonta löytää yhdyskuntajätteen aumakompostointilaitoksia. Keskimäärin 130:ssä 
aumakompostointilaitoksessa sen sijaan käsitellään puutarhajätettä (Barth ja Kroeger 
1998). 
 
 

5.5 Saksa 
 
Biojätteiden erilliskeräys ja hyödyntäminen on toiseksi suurin kierrätysteollisuuden 
muoto Saksassa.  
 
Saksassa on 580 kompostointilaitosta. Näistä 80 % käyttää kasa- ja 
aumakompostointiprosesseja ja 10 % mm. suljettuja ilmastettuja laitoksia (Barth ja 
Kroeger 1998). Erilliskerättyjen biojätteiden määrä kohosi vuonna 1997 7,5 miljoonaan 
tonniin, jonka tuloksena syntyi 4 miljoonaa tonnia kompostin lopputuotetta 440:llä 
kompostointilaitoksella. Tulevaisuudessa Saksassa tullaan etsimään parhaat mahdolliset 
yhdistelmät biohajoavan jätteen käsittelylle kompostoinnin, biokaasutuksen ja 
mekaanis-biologisen käsittelyn avulla (Barth 1998). Mekaanis-biologinen käsittely on 
hyväksytty termisen hyödyntämisen lisäksi jäännösjätteen käsittelymenetelmäksi. 
 
 

5.6 Itävalta 
 
Itävallassa biohajoavan jätteen hyödyntämisessä ollaan pitkällä. Se toimii 
esimerkkimaana useille muille eurooppalaisille valtioille. Esimerkiksi 
biojätekäsittelyprosessin läpi ajetaan myös kaikki muu jäte (Honkanen 2000). Myös 
jätevero on suurempi kuin esimerkiksi Suomessa.  
 
Itävallassa kerättiin vuonna 1996 kotitalouksista keskimäärin 70 kg eloperäistä 
jätettä/asukas. Eloperäistä jätettä muista lähteistä, kuten puutarhajätettä puistoista ja 
puutarhoista, jätettä ruoan valmistuksesta ja maataloudesta, keittiö- ja markettijätettä on 
myös muutettu maanparannusaineeksi ja kompostiksi. Julkisella sektorilla on tuotettu 
keskimäärin 2 miljoonaa tonnia biohajoavaa jätettä, josta noin 40 %:a ei ole 
erilliskerätty samanaikaisesti. Noin kolmannes kerätystä määrästä on kompostoitu 
kotipihoilla. Kolmanneksesta huolehtivat maanviljelijät ja lopuista huolehditaan 
yksityisillä tai kunnallisilla kompostointi- ja biokaasutuslaitoksilla (Specialised 
conference: ”Biological processing of waste: a solution for tomorrow” 1999). 
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Biojätteen kierrätyksen katsotaan olevan hyväksyttävää vain jos lopputuotteelle löytyy 
tarpeeksi markkinoita. Kolmentyyppistä kompostia voidaan käyttää kuudella eri osa-
alueella. 
  
• Maanviljely, puutarhanhoito ja metsät (ruoan tuotanto ja ekologisesti herkät alueet) 
• Peitemateriaalin tuotanto kaatopaikoille 
• Kaatopaikkapeite ja –kasvualusta 
• Metaanihapetus-peite kaatopaikoilla 
• Substraatti komposti 
• Biofilter -materiaali 
 
 
Kompostityypit ovat (Specialised conference: ”Biological processing of waste: a 
solution for tomorrow” 1999): 
 
• Kompostityyppi I = biojätekomposti, jota tuotetaan erilliskerätystä biojätteestä. 

Kompostin pitää täyttää laatuvaatimukset luokassa I. 
 
• Kompostityyppi A = komposti, joka saattaa sisältää jopa saastunutta lietettä 

jätevedenpuhdistamoilta. 
 
• Kompostityyppi B = jätekomposti, pääasiassa mekaanis-biologisilta 

käsittelylaitoksilta. Epäpuhdasta. Ei suositella käytettäväksi maataloudessa. Sopii 
esim. metaanihapetus kaatopaikkojen päällysteeksi ja biofilter -materiaaliksi.  

 
 
Itävallan uuden lainsäädännön mukaan kaatopaikalle saa tulevaisuudessa sijoittaa vain 
sellaista jätettä, jonka energiasisältö on alle 6000 kJ/kg. Tämän perusteella jätteet 
lajitellaan biojätteisiin, palaviin jätteisiin ja kaatopaikalle sijoitettaviin jätteisiin.  
 
Esim. Salzburgissa toimivan biojätteiden käsittelylaitoksen kapasiteetti on noin 20 000 
t/v. Laitokseen kuuluu myös myöhemmin rakennettu anaerobinen osa. Biojäte 
lajitellaan käsin ennen kuin se johdetaan anaerobireaktoriin. Se myös murskataan ja 
seulotaan. Viimeiseksi erotellaan metallit. 
 
Anaerobilaitoksen lämpötila on 55 astetta, viipymä kolme päivää ja massan viipymä 
mädätysprosessissa noin kolme viikkoa, jolloin massan määrä vähenee noin 20 %. 
Biokaasutettu biomassa kuivatetaan, ja kuivattu massa kompostoidaan tunneleissa 
kahden viikon ajan 65oC:n lämpötilassa ja loppuajan kolme päivää 35oC:ssa. 
Jälkikompostointi tapahtuu katetuissa aumoissa, ja se kestää 4-6 viikkoa. Puhdistamon 
liete käsitellään ennen kaatopaikkasijoitusta kompostoimalla se sekajätteen kanssa 
omassa prosessissaan. Talteen kerätty kaasu sekoitetaan kaatopaikkakaasun kanssa ja 
käytetään energian tuotantoon omalla laitoksella. Salzburgin vanhassa 
rumpukompostointilaitoksessa käsitellään 100 000 t/a kaatopaikkajätettä ja 
puhdistamolietettä johtuen yli 6000 MJ/kg energiaa sisältävän jätteen 
kaatopaikkakiellosta (Rantala ja Salo 2000).  
 
Kaatopaikkavero on noin 172 mk/t, vuoden 2001 alusta se nousee 258 markkaan 
tonnilta. Valtio avustaa laitosten investoinneissa 40-50 %. Käyttökustannuksia ei tueta. 
Asukkaat saattavat joutua maksamaan käsittelystä enemmän kuin teollisuus, koska 
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jätelaitoksia ei juurikaan rakenneta  kaatopaikkakapasiteetin olemassa olosta johtuen 
(Rantala ja Salo 2000). 
 
Muita esimerkkejä Itävallassa toimivista biohajoavan jätteen käsittelylaitoksista on mm. 
Welsin jätteenkäsittelylaitos. Laitoksella käsitellään biojätettä (n. 20 000 t/a), 
puhdistamolietettä ja tavallista jätettä ja Linzin hallikompostointilaitos (kapasiteetti 22 
000 t/a).  
 
 

5.7 Yhdysvallat 
 
Yhdysvaltojen ympäristövirasto on käynnistänyt ohjelman kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi jätteiden synnyn ehkäisemisen ja hyödyntämisen lisäämisen avulla 
(Climate and Waste Program). Ohjelman tavoitteena on 5 miljoonan CO2-
ekvivalenttitonnin pienentymistä kasvihuonekaasupäästöissä. Määrä vastaisi noin neljän 
miljoonan auton poistamista tieliikenteestä (Dahlbo ym., viittaus USEPA 2000). 
 
Climate and Waste Program:ssa on materiaalikohtaisesti arvioitu kunkin jätteeksi 
päätyvän materiaalin elinkaarivaiheissa (raaka-aineiden hankinta, raaka-aineiden 
kuljetus tuotantolaitoksiin, tuotteiden valmistusvaihe, tuotannon jätehuolto, 
lopputuotteiden kuljetus ja käyttö) syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Päästöissä on 
huomioitu materiaaleista jätehuoltovaiheessa vapautuvat kasvihuonekaasut sekä lisäksi 
muut materiaaleihin kytkeytyvät kasvihuonekaasupäästöt, kuten tuotannon ja 
kuljetusten energiankulutukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt (Dahlbo ym. 2000). 
 
Materiaalitarkastelussa biohajoavan jätteen osalta olivat: 
 
• sanomalehtipaperi 
• toimistopaperi 
• aaltopahvi 
• ruokajätteet 
• puutarhajätteet 
 
Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa muodostettiin materiaalikohtaisia 
kasvihuonekaasupäästökertoimia. Niiden avulla voidaan laskea jätehuoltoratkaisujen 
vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. Kertoimet on laskettu erikseen neitseellisestä 
raaka-aineesta valmistetulle materiaalille, kierrätysraaka-aineesta valmistetulle 
materiaalille sekä näiden yhdistelmälle (Taulukko 14). Tarkastelussa on huomioitu 
myös sekalainen yhdyskuntajäte ja sekalainen paperi (kolme eri versiota jätepaperin 
syntypaikan mukaan (Dahlbo ym. 2000). 
 
Tutkimus ilmentää sitä tosiasiaa, että jätteiden synnyn ehkäisy on paras keino ehkäistä 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kompostointivaihtoehtoa tutkittiin ruoka- ja 
puutarhajätteiden kohdalla, joiden välillä ilmeni merkittävä ero. Ruokajätteiden 
kompostoinnissa syntyvät nettokasvihuonepäästöt ovat alhaisemmat kuin 
kaatopaikkasijoituksessa. Tämä johtuu metaanipäästöjen vähenemisestä kaatopaikoilta. 
Puutarhajätteiden kompostoinnissa päästöt ovat suuremmat kuin 
kaatopaikkasijoituksessa, sillä kaatopaikalla hajoamattomien puutarhajätteiden arvellaan 
synnyttävän hiilinielun (Dahlbo ym. 2000). 
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USEPA:n (1998) tekemän tutkimuksen perusteella sekalaisen yhdyskuntajätteen 
poltosta ja kaatopaikkasijoituksesta syntyvät nettokasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä 
suuret. Päästöihin vaikuttavat enemmän teknologiaratkaisut kuin itse 
materiaalikoostumus. Polton kohdalla tärkeimpänä rajoituksena on mainittu 
jätteenpoltosta saatavaa energiaa hyödyntävien laitosten hyötysuhteen parantuminen. Se 
kasvattaa jätteen poltolla saatavia CO2-säästöjä verrattuna laskelmatasoon. 
Kaatopaikkojen päästöjä pienentää myös hiilinieluvaikutus (Dahlbo ym. 2000). 
 
Pahvin valmistaminen kierrätysraaka-aineesta tuottaa enemmän 
kasvihuonekaasupäästöjä kuin koskemattomista luonnonvaroista valmistettu pahvi. 
USEPA:n (1998) tutkimuksessa tämän oletetaan johtuvan tuotannossa käytettävän 
energian tuotantorakenteesta: neitseellistä raaka-ainetta käyttävillä prosesseilla 
biomassapohjainen ja kierrätysraaka-aineprosessilla fossiilisia polttoaineita käyttävä 
(Dahlbo ym. 2000). 
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Taulukko 14. Jätehuoltoratkaisujen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. (USEPA 1998) 

 
Materiaalikohtaiset netto-kasvihuonekaasupäästöt (Mt CO2-ekv./tonni jätettä 1) 
yhdyskuntajätehuollon jätehuoltoratkaisuista Yhdysvalloissa USEPAn (1998) 
tutkimuksen mukaan. 
 
Materiaali Jätehuolto-

ratkaisu 
    

 Jätteiden synnyn 
ehkäisy 2 

Kierrätys  Kompostointi 3 Poltto 4 Kaatopaikkasijoi
tus 5 

Sanomalehti - 0,91 - 0,86 NA -0,22 - 0,23 
Toimistopaperi - 1,03 - 0,82 NA - 0,19 0,53 

 
Pahvi - 0,78 - 0,70 NA - 0,19 0,04 
Sekalainen 
paperi 
-laajapohjainen 
keräys 
-kotitalouk-sissa 
kerätty 
-toimistoista 
kerätty 

 
 
NA 
NA 
NA 

 
 
- 0,67 
- 0,67 
- 0,84 

 
 
NA 
NA 
NA 

 
 
- 0,19 
- 0,19 
- 0,18 

 
 
0,06 
0,03 
0,10 

Ruokajäte NA NA 0,00 - 0,05 0,15 
Pihajäte NA NA 0,00 - 0,07 - 0,11 
Sekajäte NA NA NA - 0,04 - 0,02 
Sekalaiset  
kierrätettävät 

NA - 0,76 NA - 0,18 0,03 

 
1 märkäpaino 
2 laskelmissa oletetaan, että alkuperäinen tuotanto käyttää neitseellisen ja kierrätetyn raaka -      
aineen seosta 
3 kompostoinnin netto-kasvihuonekaasupäästöihin liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, 0-
kertoimet ovat oletuksiin perustuvia todennäköisiä arvoja  
4 kertoimet massapoltolle  
5 kertoimet kaatopaikkasijoitukselle, missä metaanin talteenotto on Yhdysvaltojen vuoden 2000 
kansallista keskitasoa 
 
Ko. USEPA:n tutkimusta ei voida sellaisenaan soveltaa Suomeen, koska mm. 
energiatuotantojärjestelmät ovat kummassakin maissa niin erilaiset. Lisäksi USEPA:n 
tutkimus sisältää hiilinielutarkastelun  esim. puutarhajätteen kaatopaikkasijoituksessa. 
Nimenomaan materiaalin koskevissa laskelmissa hiilinielujen merkitys korostuu, koska 
mm. paperijätteen synnyn ehkäisyn todetaan lisäävän metsien hiilinielua, ja vähentävän 
tätä kautta kasvihuonekaasupäästöjä. Hiilinielujen laskentatavoista ei ole olemassa 
kansainvälisesti yksimielistä laskentatapaa. Materiaalikohtaiset kasvihuonepäästöt 
pohjautuva t Yhdysvaltojen keskimääräiseen energiantuotantojärjestelmään. Niissä 
esiintyy tärkeänä päästöihin vaikuttavana tekijänä hiilinieluvaikutus (Dahlbo ym. 2000). 
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6. Ongelmakohtien tarkastelua  
 
Eroavaisuudet kansallisissa määritelmissä ja Euroopan yhteisön lakien noudattamatta 
jättäminen ovat aiheuttaneet jätehuollossa ongelmia. Komission mukaan jäsenvaltiot 
käsittävät jätteen määritelmän eri tavalla, ja valtiot myös laativat erilaisia jäteluetteloita. 
Kumpikin on esteenä EU:n asettamien tavoitteiden saavuttamiselle eli ympäristön 
suojelulle ja sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle. 
 
Ennen 1990-luvun puoliväliä saadut jätemäärätiedot saattavat aiheuttaa vääristymiä 
laskelmiin. Syynä näihin epävarmoihin lukuihin ovat mm. vaakojen puuttuminen 
kaatopaikoilta ko. aikana sekä tiedossa oleva kotikompostoijien lukumäärä. Myös eri 
puolilla Suomea tehdyt laskelmat aiheuttavat vääristymiä, koska laskentatavat eivät ole 
olleet yhtenäisiä tai määritelmät on tulkittu eri tavalla. 
 
Työterveystekijät ovat nousemassa yhä enemmän esiin biojätehuollossa. Varsinkin 
laitoskompostointi aiheuttaa työntekijöille terveysongelmia. Laitosten sisäilmassa 
esiintyy mm. pölyä ja homeitiöitä. Samaan kategoriaan voidaan lisätä myös laatuasiat. 
 
 

6.1 Biojätehuollossa syntyvät kasvihuonekaasut 
 
Metaania muodostuu bakteerien aiheuttamasta orgaanisen aineksen hajottamisesta 
hapettomassa tilassa. Metaanin (CH4) elinikä on ilmakehässä 9-15 vuotta. Se on noin 25 
kertaa haitallisempi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi, joksi metaani muuttuu poltossa. 
Samalla kaasusta palaa muita orgaanisia yhdisteitä, jotka aiheuttavat mm. hajua. 
 
Suuri osa jätehuollossa syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä syntyy biologisten 
prosessien tuloksena. Kaatopaikkakaasun koostumus riippuu jätteen hajoamisvaiheesta. 
Metaanikäymisvaihe sisältää yli puolet metaania, hiilidioksidia hiukan vähemmän. 
Metaanikaasun muodostumiseen vaikuttavat etenkin biologisesti hajoavien 
hiiliyhdisteiden pitoisuus, jätteessä ja jätetäytössä vallitsevat olosuhteet: tiiviysaste, 
kosteus, ravinteet, pH, lämpötila ja mikrobikanta. Koko kaatopaikalla muodostunut 
metaanimäärä ei vapaudu ilmakehään, vaan osa hapettuu kaatopaikan pintakerroksissa 
hiilidioksidiksi ja vedeksi (Pipatti ym. 1996). 
 
EU:n alueella kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan kasvavan vv. 1990-2010 noin 6 
%. Jätehuollossakin syntyvien hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksien arvellaan 
nousevan jopa 45 % ja 80 % vuoteen 2050 mennessä (Ympäristö Euroopan Unionissa 
vuosisadan vaihteessa 1999). 
 
Suomen merkittävin ihmisen toiminnan aiheuttama metaanilähde on kaatopaikat. 
Jätehuollon on arvioitu aiheuttavan noin puolet ihmisen toiminnan aiheuttamista 
metaanipäästöistä (Pipatti ym. 1995). Kaatopaikat tuottavatkin 94% jäteperäisistä 
kasvihuonekaasuista. Koko jätesektorilta leviää ilmaan noin 93 000 t metaania (2,023 
Mt CO2 EKV). Kiinteän yhdyskuntajätteen osuus on noin 62 % ja yhdyskuntalietteen 1 
%. Kiinteän teollisuuden jätteen osuus on 10 %, teollisuuslietteen 18 % ja rakennus- 
sekä purkujätteen 8 % (Pipatti 1996). 
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Toisaalta kaatopaikkojen metaanipäästöt ovat Suomessa selkeästi vähentyneet 1990-
luvulla. Tähän ovat vaikuttaneet biojätteiden erilliskeräyksen aloittaminen, 
kompostoinnin lisääntyminen, paperin ja pahvin kierrätyksen tehostuminen sekä 
kaatopaikkakaasun talteenoton ja hyödyntämisen lisääminen. 
 
Metaanipäästöjä syntyy toiseksi eniten kotieläinten ruuansulatuksessa ja kolmanneksi 
energiantuotannossa (Järvinen 1999). Yhdyskuntajätteen keräilystä ja kuljetuksesta 
aiheutuu noin viisi prosenttia jäteperäisestä kasvihuonekaasuista. Tämä käy ilmi 
Dahlbon ym. (2000) tekemästä tutkimuksesta. 
 
Jätteiden hyödyntäminen materiaalina vähentää raaka-aineiden hankinnan ja 
tuotantoprosessien päästöjä. Kierrätysmateriaalin käyttö vaatii tuotannossa yleensä 
vähemmän energiaa kuin koskemattomien luonnonvarojen käyttö. Toisaalta 
kierrätysmateriaalin käyttö saattaa aiheuttaa neitseelliseen raaka-aineen käyttöön 
verrattuna lisäpäästöjä. Tämä heikentää omalta osaltaan kierrätyksestä saatavaa 
kokonaishyötyä. 
 
Biojätteen kompostoinnilla (ks. 3.8.3 ja Taulukko 15) ja biokaasutuksella (ks. 3.8.6 ja 
Taulukko 15) ei ole vaikutusta raaka-aineen hankinta- ja tuotantovaiheen päästöihin. 
Jätehuoltovaiheessa ne vähentävät kaatopaikkojen metaanipäästöjä, toisaalta taas 
kasvattavat päästöjä keräyksen ja kuljetuksen lisääntymisen ja kompostointikaluston 
käytön myötä (Pipatti ym. 1995). Vaikka kompostointi ja mädätys suunniteltaisiin ja 
tehtäisiin oikein, aina syntyy kuitenkin jonkinlaisia päästöjä. 
 
Myös jätteen terminen hyödyntäminen (ks. 3.8.9 ja Taulukko 15) aiheuttaa suuren 
määrän kasvihuonekaasuista. Määrä on riippuvainen poltettavan jätteen koostumuksesta 
sekä käytetystä polttotekniikasta. Jätteen hyödyntäminen energiana ei lisää raaka-aineen 
hankintavaiheen eikä tuotantovaiheen päästöjä. Jätehuoltovaiheen päästöihin se 
vaikuttaa metaanipäästöjä vähentävästi. Sen sijaan kierrätyspolttoaineen käyttö 
rinnakkaispoltossa lisää jätteen keräyksen ja kuljetuksen päästöjä verrattuna sekajätteen 
keräykseen. Jätteestä saadulla energialla voidaan korvata muilla tavoilla tuotettua 
energiaa ja vähentää tätä kautta päästöjä. Jätteen käsittelymenetelmänä poltto ei 
välttämättä vähennä kasvihuonekaasupäästöjä (Dahlbo ym. 2000). 
 
Kaatopaikkakaasun talteen ottamisella voidaan saavuttaa melkein 30 prosentin 
vähennys kokonaispäästöissä pienillä tai negatiivisilla kustannuksilla. Ehtona tälle on 
kaasusta saatavan energian tehokas hyödyntäminen. Kaatopaikkakaasun talteenotto on 
edullisempi toimenpide kuin esimerkiksi jätteiden poltto. Koska kaatopaikkadirektiivi 
kuitenkin edellyttää biohajoavan yhdyskuntajätteen määrän vähentämistä 
kaatopaikoilta, ei ko. toimenpidettä voida pitää kovin varteenotettavana vaihtoehtona 
(Pipatti 1996). 
 
Koska biohajoavien jätteiden hiili on peräisin uusiutuvista läheteistä, ei 
kompostoinnissa syntyviä CO2 -päästöjä huomioida. Biokaasutuksessa syntyvä 
metaanikaasu poltetaan laitoksen yhteydessä ainakin yleensä, joten metaania ei joudu 
ympäristöön. Myöskään metaanikaasun poltosta syntyviä hiilidioksidiarvoja ei katsota 
kuuluviksi päästöarvoihin johtuen hiilen uusiutuvasta lähteestä. Prosessihäiriöistä 
aiheutuvat metaanipäästöt katsotaan merkityksettömiksi (Pipatti ym. 1996). 
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Taulukossa 15 on esitelty eri jätehuoltoratkaisujen vaikutuksia 
kasvihuonekaasupäästöihin. 
 
Taulukko 15. Jätehuoltoratkaisujen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin. (Dahlbo ym. 2000) 

 
Jätehuoltoratkaisu Vaikutus 

kasvihuonekaasupäästöihin 
raaka-aineiden hankinnassa ja 
tuotteen valmistuksessa 

Vaikutus 
kasvihuonekaasupäästöihin 
jätehuollossa 

Biohajoavan jätteen synnyn 
ehkäisy ja jätteen määrän 
vähentäminen 

Vähentää päästöjä. Vähentää päästöjä tai eliminoi ne 
kokonaan. 

Jätteen hyödyntäminen 
materiaalina. 

Vähentää (yleensä) päästöjä 
pienemmästä 
energiankulutuksesta johtuen. 
Vältetään (yleensä) valmistuksen 
ei-energiasta peräisin olevia 
päästöjä. 

Vähentää kaatopaikkojen 
metaanipäästöjä. 
Lisää päästöjä (kuljetukset ja 
mahdollinen prosessointi ennen 
varsinaista materiaalikäyttöä.) 

Jätteen poltto 
• hyödyntäminen energiana 
• jätteen käsittelymenetelmä  

Ei vaikutusta. Vähentää kaatopaikkojen 
metaanipäästöjä. 
 
Korvaa muilla tavoilla tuotettavaa 
energiaa (’miinusmerkkiset 
päästöt). 
 
Lisää kuljetusten päästöjä 
(rinnakkaispoltto). 

Muu käsittely 
(kompostointi, mädätys) 

Ei vaikutusta. Vähentää kaatopaikkojen 
metaanipäästöjä. 
Syntyy päästöjä 
(kompostointikalusto ja 
kuljetukset). 

Mekaanis-biologinen käsittely Ei vaikutusta. Vähentää kaatopaikkojen 
metaanipäästöjä. 
Lisää päästöjä 
kompostointikaluston ja 
kuljetusten myötä. 

Loppusijoitus 
(kaatopaikkakäsittely) 

Ei vaikutusta. Syntyy metaanipäästöjä. 
 
Kaatopaikkakaasua polttamalla 
voidaan korvata muilla tavoilla 
tuotettavaa energiaa 
(’miinusmerkkiset päästöt’) 
 
Kuljetuksista syntyy päästöjä. 

 

1 Kompostointi ja mädätys katsotaan päästöttömiksi prosesseiksi johtuen biojätteiden hiilen alkuperästä (uusiutuvat 
lähteet). (Pipatti ym. 1996) 
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6.2 Ratkaisuehdotuksia 
 
Tanskasen (2000) mukaan valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa esitetty 70 % 
hyödyntämistavoite yhdyskuntajätteelle vuoteen 2005 mennessä voidaan saavuttaa 
ilman jätteiden massapolttoa. Tavoite saavutetaan, jos toteutetaan tehokkaita 
syntypaikkalajittelustrategioita yhdistettynä keskitettyyn laitoslajitteluun. 
Laitoslajittelulla pystytään talteenottamaan energiahyödyntämiseen soveltuva jätelaji. 
Toteuttamiskelpoisilla lajittelustrategioilla saavutetaan vain 35-40 %:n hyödyntämisaste 
nykyisillä lajittelutehokkuuksilla. Tämän vuoksi yhdyskuntajätteestä pitäisi erotella 
keskitetyllä lajittelulla energiahyödyntämiseen soveltuva jae (RDF) ja polttaa se 
seospolttoaineena esim. jo olemassa olevissa teollisuuden kattiloissa (Dahlbo ym. 
2000). 
 
Kaatopaikkadirektiivin tavoitearvot biohajoavan jätteen määrän vähentämiseksi 
kaatopaikoilta on esitetty taulukossa 16. Tavoiteltavat vähennysmäärät on laskettu 
kaatopaikalla päätyvän tuotetun biohajoavan jätteen määrästä. Tässä on oletettu, että 
käytetään 0-vaihtoehtoa eli jätemäärä pysyisi vakiona. 
 
 
Taulukko 16. Tavoitearvot ja –määrät kaatopaikalle päätyvän biohajoavan jätteen määrän 
vähentämiseksi tuotetun biohajoavan jätteen määrästä. 

Vuosi Määrä Vähennys-tavoite 
(%) 

Vähennys-tavoite 
(t) 

Biohajoavan jätteen 
määrä 

     
1994 1 664 000   1 664 000 
     
2006  25 416 000 1 248 000 
     
2009  50 832 000 832 000 
     
2016  65 1 081 600 582 400 
     
 
 

6.2.1 Jätteiden synnyn ehkäisy 
 
Maailmalla, Suomi mukaan lukien, on käynnissä tai suunnitteilla useita ohjelmia taikka 
tutkimuksia liittyen jätteiden synnyn ehkäisyyn. Niissä esimerkiksi kehitellään 
toimintamahdollisuuksia talouskasvun ja jätteen tuottamisen irrottamiseksi toisistaan. 
Lisäksi valmisteilla on jätteen synnyn ehkäisyä mittaavia indikaattoreita sekä 
toimintaohjeita jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Esimerkkinä näistä voidaan mainita 
OECD Environment: Working party on pollution prevention and control (WPPPC). 
WPPPC:n alla on käynnissä jätteen vähentämisen ohjelma, jossa käsitellään neljää eri 
aihealuetta (Dahlbo ym. 2000): 
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• jätteen ehkäisyn suoritusindikaattorit 
• energiana kierrätyksen rooli jätemäärien minimoinnissa 
• asetukset ja toteutus jätteen vähentämisen suoritusobjektiiveina 
• OECD poliittiset optiot ja hallituksen itsearviointi opas jätteen synnyn ehkäisyn 

strategiana 
 
 
Dahlbo:n ym. tekemässä tutkimuksessa suositellaan laadittavaksi Suomen tuotanto-, 
energiatuotanto- ja yhdyskuntarakenteeseen pohjautuvat elinkaarianalyysilaskelmat eri 
materiaaleihin ja tuotteisiin kytkeytyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. 
 
Jätteiden synnyn ehkäisy auttaa pienentämään sekä raaka-aineen hankinnasta ja tuotteen 
valmistuksesta että jätehuollosta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden synnyn 
ehkäisyä voidaan toteuttaa esim. pienemmillä raaka-ainepanoksilla, joilla saataisiin 
kuitenkin sama tuotanto (materiaalit käytetään tehokkaammin). Toinen vaihtoehto olisi 
tuotantotarpeen pienentäminen. Jätteiden synnyn ehkäisyllä voidaan vaikuttaa myös 
jätteiden keräyksessä ja kuljetuksessa syntyviin päästöihin (Dahlbo ym. 2000). USEPAn 
(1998) tutkimus ilmentää jätteiden synnyn ehkäisyn olevan tehokkain keino 
kasvihuonekaasupäästöjen ehkäisemiseksi. Tämä koskee kaikkia tarkasteltuja 
materiaaleja. 
 
Jätteiden synnyn ehkäisyä edistäisi myös siirtyminen materiaaleista palveluihin ja 
informaatioteknologiaan. Biohajoavan jätteen osalta tätä voidaan toteuttaa paperin ja 
pahvin osalta. Ns. factor -tavoitteet kestävässä kehityksessä ilmaisevat, että materiaalien 
käytön pitäisi puolittua, jos maapallolla halutaan saavuttaa kestävän kehityksen 
mukainen tila (Dahlbo ym. 2000). 
 
Jätteen synnyn ehkäisyyn voidaan vaikuttaa lisäksi lukuisien muiden tekijöiden avulla. 
Alla olevaan luetteloon on koottu näistä tärkeimpiä. Luettelon sisältöä on kuvailtu 
tarkemmin myöhemmin tässä luvussa. 
 
• Kulutuksen ja tuotantorakenteen ohjaus 
• Ekotehokkuuden toteuttaminen 
• Taloudellinen ohjaus 
• Asenneilmapiiriin vaikuttaminen mm. tiedotuksen tehostamisella 
• Ympäristö- ja terveyshaittojen torjuminen 
• Lopputuotteen menekin lisääminen 
 
Jätteen synnyn ehkäisy on kuitenkin hankalampaa kuin kierrätyksen lisääminen. 
Syntyviin jätemääriin vaikuttaminen vaatisi kulutuksen ja tuotantorakenteen 
ohjausta. Ohjauskeinot pitäisi siirtää tuotteen elinkaaren alkupäähän. Jätteen synnyn 
ehkäisyä olisi mietittävä yrityksissä osana raaka-aine- ja materiaalivirtojen hallintaa ja 
minimointia sekä ekotehokkuuden kasvattamista. 
 
Ekotehokkuus  on noussut vahvasti esille kestävän kehityksen yhteydessä. 
Ekotehokkuudelle ei ole olemassa täysin yksikäsitteistä määritelmää, mutta sen yleinen 
määritys on: vähemmästä enemmän oleellisesti nykyistä radikaalimmin. 
Ekotehokkuuteen ei pyritä pelkästään teknologisten innovaatioiden avulla, vaan 
palveluiden huomioon ottaminen on tärkeä tekijä. Kaikessa pyritään elämänlaadun 
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lisäämiseen. Ekotehokkuutta mitataan useilla indikaattoreilla. Tämä luo ongelman esim. 
eri yritysten väliselle vertailulle. Kestävässä kehityksessä huomioidaan ekonomisen ja 
ekologisen näkökulman lisäksi sosiaalinen aspekti (Pesonen 2000). 
 
Koska ekotehokkuutta voidaan pyrkiä toteuttamaan myös tuotteen käyttöä tehostamalla, 
pientaloalueiden yhteiskompostorit saattaisivat olla tästä hyvänä esimerkkinä. 
Kompostorit voitaisiin joko lainata tai ostaa omaksi yhdessä. Palveluiden kohdalla 
laadukas suunnittelu ja käsityön käytön lisääminen massatuotannon sijasta vähentää 
jätteitä. Palvelumyynti auttaa pakkausten välttämisessä.  
 
Elintarvikepuolella materiaalien säästöön voidaan pyrkiä vähentämällä mm. hukkaan 
heitettyjen elintarvikkeiden määrää toimittamalla ne esim. eläinten rehuksi. Toisaalta 
huomioon täytyy ottaa tässä asiassa mm. hullun lehmäntauti ja suu- ja sorkkatauti. 
Logistiikka on tärkeä tekijä tutkittaessa ratkaisuja, jotka vähentävät energian käyttöä, 
päästöjä ja jätteiden syntymistä. 
 
Kauton ym. (2000) mukaan tehokkain keino jätteen synnyn ehkäisyyn olisi 
taloudellinen ohjaus . Sen avulla materiaalien käyttöä voitaisiin tehostaa ja jätemäärät 
pienenisivät tätä mukaan. Yritykset olisivat halukkaampia miettimään tarkemmin raaka-
aineiden käyttöä, kun hinnat kallistuisivat. Verotuksen painopistettä pitäisi esimerkiksi 
siirtää työvoiman käytöstä luonnonvarojen käyttöön. 
 
Tärkeintä olisi ohjata kuluttajia valitsemaan vähän jätettä tuottavia tuotteita ja 
palveluita. Esimerkiksi palavan jakeen määrää voidaan pienentää yhdyskuntajätteestä 
mm. vähentämällä pakkausten käyttöä ja siirtymällä yhä enemmän sähköisten viestinten 
käyttöön. Toisaalta informaatioteknologian parantumisen johdosta paperin kulutus on 
lisääntynyt mm. tulostuksen myötä. (Hetemäki 1999, Halme 1996) Tällainen kuluttajien 
ohjaaminen lähtee vaikuttamisesta tuotteiden valmistajiin. Jäteveron nosto saattaa jopa 
heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Sen vaikutus saattaa myös olla yksittäisen 
asukkaan kohdalla niin pieni, ettei sitä edes huomaa. Tällöin jäteveron aikaansaama  
hyöty voi jäädä nollaan.  
 
Talousjärjestelmän tuotannon maksimointi estää jätteiden synnyn ehkäisyä. 
Makrotalouden tasolla oletetaan, että mitä enemmän tuotteita on käytössä, sitä 
korkeampi on hyvinvointi. Myös työvoiman kalleus suhteessa käytetyn materiaalin ja 
energian hintaan hankaloittaa kestävien tuotteiden valmistusta. Korjaustyövoiman hinta 
on halvan työvoiman valmistyötä kalliimpaa. Kuluttajien mieliteko uusien tuotteiden 
hankkimiseen menee usein ympäristönsuojelullisten näkökulmien edelle, vaikka ne 
katsottaisiin hyvinkin tärkeiksi. 
 
Biohajoavien jätteiden, kuten muidenkin jätteiden kohdalla, puhutaan paljon 
asenneilmapiirin muutoksen vaikutuksesta jätteiden synnyn ehkäisyyn. Kuluttajien 
yleinen välinpitämättömyys ympäristönsuojelua ja jätehuoltoa kohtaan rasittaa 
järjestelmän toimivuutta. Kuluttajien mielikuvat jätteen elinkaaresta, kuten myös 
lajittelusta ja jätteiden kokonaisvaikutuksista ympäristöön tuntuvat melko usein 
kulkevan kaukana todellisuudesta. Kulttuurinen muutos kulutustottumuksissa ei tapahdu 
hetkessä. Lisäksi erilaiset elämäntyylit vaikuttavat vahvasti yleiseen 
kulutuskäyttäytymiseen ja tätä kautta jätteiden synnyn ehkäisyyn tai siitä 
piittaamattomuuteen. 
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Tanskalainen tutkimus (ks. 2.4.3) tukee kanadalaisen kulutuksen sosiologin, Grant 
McCracken (1988) väitettä siitä, että ilman kulutustavaroita nyky-yhteiskunnassa olisi 
vaikea pitää yllä ryhmäeroja. Toisaalta taas kulutuksen maailmaan pitkän aikaa sitten 
vakiintuneet erottelut pitävät yllä sosiaalista erottelua. (Sulkunen 1998) Myös 
ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun mukaan yhteiskunnassa taistellaan 
symbolisesta vallasta kulutuksen keinoin. 
 
Kulutustottumuksien muuttamiseen ei voidakaan syventyä siis pelkästään 
biojäteneuvonnan tai yleisemmän ympäristövalistuksen keinoilla. Asiaan on 
paneuduttava syvemmälle ja paljon laajemmin kuin mitä nykypäivänä tehdään. 
Linkittymistä eri yhteiskunta-alojen kesken täytyy voimistaa ja jäteneuvontaa ulottaa 
muissa muodoissa poikkitieteelliseen keskusteluun.  
 
Kuluttajien ympäristötietoisuutta (ks. 2.4.3) voidaan soveltaa myös biohajoavien 
jätteiden hyödyntämisessä. Etenkin välinpitämättömien ja varautuneiden ryhmiin pitäisi 
keskittää aktiivisempaa tiedotusta. Heidän aktivoimisensa on kuitenkin suurimman työn 
takana. Esim. tietävien ryhmää voidaan kannustaa toimintaan paljon pienemmillä 
panoksilla. 
 
Ympäristö- ja terveyshaittojen torjuminen sekä biohajoavasta jätteestä saatavan 
lopputuotteen menekin turvaaminen nousevat tulevaisuudessa yhä tärkeämmälle 
sijalle biohajoavan jätteen hyödyntämisessä. Haittojen ehkäisemiseen voidaan puuttua 
huolellisella toiminnalla. Tiedon puute ja huolimattomuus saattavat kaikesta huolimatta 
johtaa haittojen hallitsemattomaan lisääntymiseen. Jotta lopputuotteen menekki olisi 
taattu, tiedon lisäämiseen ja tuotteen markkinointiin täytyy satsata kunnolla. 
 
 

6.2.2 Syntypaikkalajittelun parannukset 
 
Jo olemassa olevia jätehuoltoratkaisuja pitää käyttää mahdollisuuksien mukaan hyväksi. 
Se tulee taloudellisemmaksi ja lisäksi vanhojen ratkaisujen pohjalle on helpompi 
rakentaa uusia ja täydentää jo olemassa olevia vaihtoehtoja. Tällä tarkoitetaan mm. 
syntypaikkalajittelun lisäämistä, jotta hyödyntämisasteet saadaan korkeammiksi. 
 
Kierrätys vaikuttaa talouden materiaalien käytön vähenemiseen ja se myös korvaa 
neitseellisiä tuotteita. Välillisesti kierrätys vähentää primäärituotteiden piilovirtoja. 
Piilovirta tarkoittaa luonnonvarojen käytön ainesmääriä, jotka luonnonvarojen 
käyttöönoton yhteydessä siirretään ja muunnellaan. 
 
Fairlie (1992) on arvostellut kierrätystä suhteessa tuotteiden käyttöiän pidentämiseen. 
Hänen mukaansa kierrätys antaa yrityksille kierrätystekosyyn tuotteiden välittömälle 
nopealle vanhentamiselle ja kuluttajille tekosyyn lisätä kulutustaan (Koski 1997). 
 
Kierrätys kattaa noin 2,5 % Suomen luonnonvarojen käytöstä. Jos kierrätyksellä vältetyt 
ainevirrat huomioidaan, osuus nousee kuuteen prosenttiin (Järvinen 2000). 
 
Biohajoavan jätelajien erilliskeräystä tulisi lisätä. Hyödyntämisaste nousee yleisesti 
erilliskeräyksen myötä sekä kattavuuden velvoiterajan pienentyessä. Velvoiterajan 
nostamista ainakin tiheästi asutuille taajama-alueille kannattaa tarkastella 
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aluekohtaisesti, kuten mm. Tanskanen on tehnyt Päijät-Hämeen alueella. 
Hyödyntämisasteen nostamismahdollisuuksia pitäisi tarkastella kotitalouksien lisäksi 
toimipaikkakiinteistöille. Tanskasen (2000) mukaan myös yhdyskuntajätehuollon 
kokonaispäästöjen voidaan katsoa pienenevän jätteen kokonaishyödyntämisasteen 
kasvaessa. 
 
Etenkin haja-asutusalueilla kuluttajia olisi hyvä kannustaa kotikompostoinnin 
lisäämiseen muuan muassa tukemalla kompostorien hintoja ja antamalla kompostorien 
hoidossa tarpeellista neuvontaa. Tämä on tärkeää, sillä kotikompostoinnissa syntyy 
väärällä hoidolla runsaasti metaanipäästöjä. Lisäksi yhteiskompostorien käyttöä pitäisi 
tutkia enemmän. Kuluttajille täytyy tehdä selväksi kotikompostoinnin positiivinen 
vaikutus niin ympäristön kuin oman taloudenkin kannalta nimenomaan pitkällä 
tähtäimellä. 
 
Päijät-Hämeen jätehuollon alueen energiajätteen keruu on harkinnan arvoinen 
vaihtoehto muillekin alueille. Päijät-Hämeessä energiajätteen keruulla on saavutettu 
hyviä hyödyntämisasteita. Sekä kotitaloudet että toimipaikkakiinteistöt on saatu asiaan 
hyvin mukaan. 
 
Pakkausjätteet aiheuttavat osaltaan suuren kuormituksen biohajoavan jätteen määrään. 
Pahvin osuus kokonaismäärästä oli vuonna 1994 noin 15 %. Keskeinen ongelma on 
pakkausjäteteollisuus. Poikkitieteellinen yhteistyö pitäisin ulottaa myös tälle 
teollisuuden sektorille. Myös kuluttajien asenteet ovat muuttuneet einesruokia 
kannattaviksi. Näissä ruuissa pakkauksen osuus on suuri. Tässä tulee vastaan ristiriita 
kompostointiaktiivisuuden lisääntymisen suhteen, sillä einesruuista ei jää juurikaan 
biohajoavaa jätettä. 
  
Kotitalouksien energiajätteen keräyksessä ongelmaksi saattaa muodostua pakkausten 
sisältämä PVC -muovi. Energiajätteessä ei saisi olla sitä, koska se koostuu osittain 
kloorista. Kloorin poltossa muodostuu suolahappoa ja pieniä määriä orgaanisia 
klooriyhdisteitä. Pakkausten merkinnät pitäisi tutkia todella tarkkaan, jotta niiden 
koostumus selviää. Myöskään vaatteita ja tekstiilejä ei saisi laittaa palavan jätteen 
sekaan, koska ne voivat aiheuttaa ongelmia murskausvaiheessa kiertyessään terien 
ympärille ja pysäyttäessään täten mahdollisesti koko laitteiston. 
 
Yksi tutkimus- ja mahdollinen kehittämisalue palavan jakeen kohdalla voisi olla 
teollisuudessa hyödynnettävät palavasta jakeesta tehdyt panttipakkaukset, kuten 
kierrätettävät kovat kartonkipakkaukset. Hyötykäytön mahdollisuutta energiantuotannon 
puolella sijaitsevissa kiinteää polttoainetta käyttävissä energian tuotantolaitoksissa ja 
teollisuuden voimalaitoskattiloissa tulisi tarkastella polttodirektiivin perusteella. 
Ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisy on helpointa näissä kattiloissa. Myös 
jätteiden hyödyntämisastetta pystytään nostamaan lyhyellä aikavälillä ilman 
kohtuuttomia kustannuksia.  
 
Jos nestepakkauskartonkien keräystä jatketaan joillakin paikkakunnilla pistekeräyksenä, 
keräyspisteitä olisi hyvä lisätä. Kuljetuksissa syntyvät päästöt on parempi kohdistaa 
jäteajoneuvoille kuin henkilöautoille, koska jäteautoja voidaan ehkä kehittää 
päästöiltään ekologisempaan suuntaan. 
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6.2.2.1 Optinen lajittelu 
 
Optinen lajittelu vähentää kuljetuskustannuksia, kun useampi jätelaji pystytään 
kuljettamaan samalla jäteautolla. Toisaalta ympäristökuormitus lisääntyy pussituksen 
johdosta. Laitosinvestoinnit ovat optisessa lajittelussa suuret, eikä näitä lajittelulaitoksia 
kannata rakentaa ainakaan haja-asutusalueille johtuen pitkiksi muodostuvista 
kuljetusmatkoista. 
 
Optista lajittelua olisi hyvä harkita sellaisille alueille, joissa kuljetusmatkat jäävät 
lyhyiksi, mutta paikkakunnalle ei vielä ole muodostunut pysyvää jätehuoltojärjestelmää. 
Tällaisten alueiden olemassa olo pitäisi tutkia, sekä tarkastella niihin kohdistuvia koko 
järjestelmän kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia.  
 
 

6.2.3 Keräys ja kuljetus 
 
Kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden pitäisi kiinnittää jo urakointialueiden suunnittelussa ja 
tarjouspyynnöissä huomio siihen, että keräys- ja kuljetusyhtiöt joutuisivat esittämään 
keräysalueen asukastiheyden, aluerakenteen ja jätteentuottomäärän suhteen 
kustannusoptimoituja keräysjärjestelmiä. Tämä lähtökohta saattaisi edellyttää uusien 
tarjouspyyntömenettelyjen kehittämistä mm. sisällyttämällä vuokrattavat keräysastiat 
tarjouspyyntöön. Myös keräysastioiden uusimistarve ja –ajankohta täytyisi selvittää 
kokonaiskustannusten minimoimiseksi (Nieminen ja Isoaho 1995). 
 
Kuntien ja jätehuoltoyhtiöiden olisi hyvä kehittää ja ylläpitää eritellyt kustannusten 
perustekijät huomioon ottavaa laskentamenettelyä, jolla eri keräystyypeille voidaan 
laskea minimihinta huomioiden keräysaluetyypit ja jätelajit. Minimihintaa voitaisiin 
näin ollen käyttää tarjousten tarkastelussa mahdollisten epäterveiden kilpailutekijöiden 
esiintymisen arviointiin (Nieminen ja Isoaho 1995). 
 
Keräyspisteiden sijainti pitäisi suunnitella jo kaavoitusvaiheessa. Sijainnin valinnassa 
täytyisi huomioida keräysajoneuvon tilavaatimukset, mahdolliset 
liikenneturvallisuusriskit alueen asukkaille sekä asukkaiden normaalit kulkuväylät. 
Järkevällä reitinsuunnittelulla edesautettaisiin turvallisuusriskien minimointia ja 
ajoneuvon pääsyä tarpeeksi lähelle keräyspistettä. 
 
Erityisesti biohajoava jäte vaatii astioilta korkeita lujuusominaisuuksia kestääkseen 
koneellisen kuormauksen keräysajoneuvoon. Koska biojätteen tilavuuspaino on suuri, 
keräysajoneuvossa ei tarvittaisi jätettä puristavaa rakennetta. Ajoneuvon etu on sen 
monikäyttöisyys. Tämän johdosta ei ole perusteltua kehittää keräysajoneuvoa vain 
tietyntyyppisiin kuljetustehtäviin, jos kyseessä on haja-asutusseutu tai pienempi 
kaupunki (Nieminen ja Isoaho 1995). 
 
Myös kuluttajia pitäisi informoida omien keräysastioidensa täyttöasteen seurannasta. 
Yksittäinen kuluttaja ei välttämättä oma-aloitteisesti ilman täsmällistä informaatiota 
soita jätehuoltoyhtiöönsä, ja kerro, että esim. sekajäteastia jää vajaaksi. Tämä oma-
aloitteinen ilmoitusmenettely edesauttaisi ylimääräisten käyntikertojen vähenemistä ja 
turhien astioiden poistamista. Toiminnalla olisi suora ympäristövaikutus ja kustannuksia 
minimoiva vaikutus. Hetkellisen suuret jätekertymät olisi järkevämpi hoitaa 
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ylimääräisillä noutokerroilla, eikä suinkaan mitoittamalla keräyspistettä 
huippukertymän perusteella. Toinen vaihtoehto olisi lisätä keräyspisteeseen 
väliaikaisesti lisäastia. 
 
 

6.2.4 Käsittelylaitokset  
 
Laitosmainen lajittelu toimii yleensä parhaiten silloin, kun käsittelyssä on yhdistetty 
erilaisia tekniikoita. Teknisten ongelmien esiintyminen johtuu usein lajiteltavan 
materiaalivirran ja sen käyttäytymisen puutteellisesta tuntemisesta tai erilaisten 
tekniikoiden sopimattomasta yhdistämisestä. Puutteellinen erottelutekniikka on vain 
harvoin teknisten ongelmien esiintymiseen syynä (Ympäristöministeriö 1998). 
 
Laitosmaisen käsittelyn etuihin kuuluvat mm. erilliskeräys- ja kuljetustarpeen 
väheneminen ja kustannusten säästö keräysastioiden hankinnassa. Huonoihin puoliin 
lukeutuvat kiinteät laitos- ja rakennusinvestoinnit sekä niiden tuoma toiminnan 
vähäinen joustavuus muuttuvissa oloissa. Lisäksi ongelmia aiheuttaa talteenotettavan 
materiaalin huonompi laatu jätelajista riippuen ajatellen hyödyntämistä. 
 
 

6.2.5 Kompostointi 
 
Kompostoituminen on monisäikeinen prosessi. Käytetyt raaka-aineet, niiden 
seossuhteet, prosessin hallinta sekä valittu kompostointisysteemi vaikuttavat osaltaan 
prosessin kestoon, lopputuotteen laatuun ja käyttöturvallisuuteen. Kompostin laatua 
kuvastavat kypsyys, stabiilisuus, hygieenisyys ja ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet.  
 
Kompostointiprosessi on kallis. Talteenottoaste ravinteilla ei välttämättä ole tarpeeksi 
suuri niiden kiertoa ajatellen (Vasara 2000). Jos aumakompostointia pidetään 
todellisena vaihtoehtona, sen ongelmien ratkaisemiseksi, kuten hajun ja haittaeläinten 
poistamiseksi pitäisi kehittää toimenpiteitä. Aumakompostoinnilla voidaan tehdä samat 
toimenpiteet kuin laitoskompostoinnissakin. Lisäksi laitoskompostoinnin luvatut 
kompostoitumisajat (jopa muutama viikko) saattavat johtaa harhaan, prosessi kestää 
kuitenkin useimmiten vuoden jälkikypsytys mukaan lukien. Laitoskompostoinnin 
ongelmia ovat lisäksi prosessin kalleus sekä vaikeudet hyvän työterveyden 
ylläpitämisessä. 
 
Kotikompostoinnin ongelmaksi koetaan mm. ihmisten aktiivisuuden puute. Myös 
oikeanlaisten kompostorien puute ja kompostointitekniikan vääränlainen toteutus 
saattavat aiheuttaa vaikeuksia. Jos biohajoavaa jätettä ei kompostoida oikeanlaisessa 
lämpötilassa, sen kosteus on väärä, eikä siihen lisätä sopivassa mittasuhteessa 
seosaineita, myös kotikompostori voi tuottaa metaania. 
 
Ihmisten aktiivisuuden vilkastumista saattaa hidastaa myös kompostorien korkeat 
hinnat. Vuokrakompostorikin tulee usein kalliimmaksi kuin omana ostettu. Tämä 
saattaa estää muun muassa kokeilunhalun kompostointiin, ja sitä kautta jatkuvan ”itse 
tuotetun mullan” - ilon, joka varmasti johtaisi jatkuvaan kompostointiin. Sitä rajoittavat 
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jonkin verran myös Suomen sääolosuhteet: monen komposti jäätyy, eikä sille näin ollen 
ole käyttöä talvikuukausien ajaksi. 
 
 

6.2.6 Biokaasutus 
 
Biokaasutus on energian tuotannon kannalta hyvä vaihtoehto kompostoinnille, koska 
prosessissa tuotetulla energialla voidaan tuottaa lämpö- ja sähköenergiaa osin laitoksen 
omiin tarpeisiin. Energiatuotannon häviöt ovat noin 15 %. Biokaasutuksen suosiminen 
energiantuotannossa pienentää välillisesti myös kasvihuoneilmiötä, koska sillä voidaan 
korvata fossiilisia polttoaineita.  
 
Heikoiksi puoliksi voidaan laskea prosessin kalleus johtuen mm. laitoksen 
investointikustannuksista sekä jälkikompostointivaiheen mukaan liittämisestä. 
 
 

6.2.7 Terminen käsittely 
 
Syntypaikkalajiteltua jätettä käytetään lisäpolttoaineena tällä hetkellä noin 50:ssä 
energiatuotantolaitoksen kattilassa. Lisäpolttoaineen osuus on 5-30 %:n välillä 
pääpolttoaineesta. Noin 70:ssä Suomen kaukolämpö-, kaupunkien voimalaitos- ja 
metsäteollisuuden voimalaitosten leijukerroskattilassa voidaan korvata fossiilisia 
polttoaineita kierrätyspolttoaineilla. Näiden polttoaineiden hyötysuhde on korkea, ja ne 
soveltuvat hyvälaatuisen jätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen käyttöön. 
Kierrätyspolttoaineiden hyödyntäminen on vielä pientä, vain noin 5 % potentiaalista 
(Jätehuollon suuntaviivat 2000). 
 
Euroopan Unionin polttodirektiivi asettaa ehtoja tuleville jätteen polton investoinneille. 
Sekajätteen poltto ei pääsääntöisesti sovellu kalliina ja muuten sopimattomana Suomen 
oloihin. Jätteitä ei lajitella ennen termistä hyödyntämistä, joten myös kierrätyksen 
lisääntyminen estyisi. Kierrätyspolttoaineella voidaan sen sijaan korvata etenkin 
kivihiiltä. Esim. Mikkelissä koko kaupungin sähkön ja lämmön tuotanto on hoidettu 
puupolttoaineilla. Näillä tavoitteilla on päästy 8 % alle Kioton tavoitteiden. Jotta 
kierrätyspolttoaineen valmistus toimisi, siitä pitäisi tehdä oma teollisuuden alansa, eikä 
se toimi ilman tukea.  
 
Hyötykäyttöastetta pitäisi nostaa runsaasti, jotta kaatopaikkadirektiivin tavoitearvot 
saavutetaan. Pelkillä nykyisillä kierrätystekniikoilla etenkin vuoden 2016 
prosentuaaliset määrät on vaikea saavuttaa ilman energiakäyttöä. Osittain tästä johtuen 
pienenä uhkakuvana on epäilty nykyisen jätteen energiahyödyntämisen vähenemistä, ja 
nyt poltettavan jätteen päätymistä kaatopaikoille (Dahlbo ym. 2000). Muualla 
Euroopassa tilanne on päinvastainen. 
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6.3 Lopputuotteen hyödyntäminen 
 
Tulevaisuudessa orgaanisia jäteaineita käytetään kasvintuotannossa entistä enemmän. 
Jäteaineiden sisältämät ravinteet saadaan tehokkaampaan käyttöön ilman 
ympäristöhaittoja. Suomen Ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan 
orgaanisen aineksen lisääminen maahan vilkastuttaa orgaanisessa muodossa olevien 
ravinteiden mineralisaatiosta vastaavan mikrobiston toimintaa ja lisää sen toiminnallista 
monimuotoisuutta. Vaikutus on sitä suurempi, mitä köyhempi maa. Orgaanisten 
ainesten mikrobiaktiivisuutta lisäävä järjestys paremmuusjärjestyksessä on tutkimuksen 
mukaan: biokomposti = puhdistamoliete < sian lanta = kananlanta < rypsirouhe < 
rankki. Ketju kuvaa ainesten hajoavuutta ja riippuu pääasiassa niissä olevan 
helppokäyttöisen hiilen määrästä (Niemi ym. 1998). 
 
Erityisen runsaasti liukoista hiiltä sisältävät orgaaniset ainekset mineraalitypen kanssa 
yhdessä näyttivät kosteassa maassa aikaansaavan kasvien ja ympäristön kannalta 
epäedullisia kaasumaisia typpihäviöitä. Kuivemmissa olosuhteissa tilanne vaikutti 
paremmalta. Myös kasvien kannalta biokomposti oli kaikista paras vaihtoehto (Niemi 
ym. 1998). 
 
 

6.4 Jäteneuvonta ja -seuranta 
 
Kansallisen strategian tavoitteiden saavuttamisessa tiedotuksella on merkittävä rooli. 
Kuluttajat ja yritykset on saatava tietoisiksi biohajoavaa jätettä koskevista faktoista: 
vähennystavoitteista, jätemääristä, biohajoavan jätteen hajoamisesta aiheutuvista 
päästöistä ja lopputuotteen hygieenisyydestä. Tulevista jokaisen arkielämään 
kohdistuvista toimenpiteistä täytyy saada tietoa tarpeeksi ajoissa, jo ennen strategian 
voimaantuloa. Tiedottaminen pitää kohdentaa oikein erillisille kohderyhmille, jokaisen 
sidosryhmän omat tarpeet ja velvoitteet huomioon ottaen. 
 
Biohajoavista jätteistä tiedottaminen kaipaa vielä kovasti puhtia kaikilla jätehuollon 
toimialueilla. Kuluttajat kokevat ongelmana epäselvät lajitteluohjeet, liian vähäiset tai 
kaukana olevat keräyspisteet ja niiden epäselvän sijainnin. Neuvonta vaatii runsasta 
yhteistyötä eri tahojen välillä. 
 
Kuluttajien asenteissa tapahtuisi varmasti myös positiivisia muutoksia kompostoinnin 
lopputuotetta kohtaan, jos aiheesta olisi olemassa kunnollinen laatujärjestelmä ja 
luotettavia sekä standardoituja mittausmenetelmiä. 
 
 

6.5 Tutkimustarve 
 
Kompostoinnin lopputuotteen, mullan, markkinoita pitää laajentaa. Mullan markkinat 
vaikuttavat rajallisilta, mutta uusien käyttömuotojen tarkempi tutkimus olisi tarpeen. 
Viherrakentamisen volyymi ei ole kovin suuri ja lisäksi kuluttajilla on negatiivisia 
asenteita biojätteistä tai lietteistä tuotettua multaa kohden. Kuluttajat vierastavat mm. 
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mullan seassa nähtäviä muovikappaleita. Ongelma on pääasiassa esteettinen, sillä 
terveyshaittoja muovinkappaleet eivät aiheuta, vaikka kuluttajat ehkä näin luulevat.  
 
Myös lopputuotteen markkinoinnin ongelmat täytyisi selvittää: onko kuluttajien 
asenteisiin joku muu syy kuin epäily epähygieenisestä lopputuotteesta. Tuotteiden 
markkinoinnin tehostaminen oikeilla faktoilla varustettuna luultavasti helpottaisi 
lopputuotteen suosiota ja menekkiä. 
 
Maaperän köyhtyminen aiheutuu orgaanisen aineksen poistumisesta. Michael 
Lettenmeierin mukaan (2000) ihmisen aiheuttama eroosio on kuusinkertainen verrattuna 
luonnoneroosioon. Etelä-Euroopassa kärsitään maaperän eroosiosta. Tämän vuoksi yksi 
harkittava vaihtoehto voisi olla Pohjois-Euroopasta Etelä-Eurooppaan suoritettavien 
paluukuljetusten hyödyntäminen myös biohajoavasta jätteestä valmistetun lopputuotteen 
kuljettamisessa. 
 
Kortteli- ja kaupunginosakompostoinnin yhtenä vaihtoehtona voitaisiin ajatella 10 m3 :n 
rumpukompostoria. Se sopii pieneenkin tilaan ja vaatii kotitalouksien 
biojätekompostoinnissa vain vähän ilmastusainetta. Ko. kompostori ei ole tarkka 
jätteiden ja hakkeiden syöttö ajankohdasta. Myös haju- ja mikrobipäästöt ovat 
minimoitavissa (Hänninen ja Mäkelä-Kurtto 1995). 
 
Jätemylly- idean käyttökelpoisuutta on tutkittu Salon seudulla vuonna 1999. 
Esisuunnittelussa todettiin, että Salon ja Halikon kunnan jätevedenpuhdistamolla 
voitaisiin käsitellä myös seudun biojätteet. Tarvittavien investointien vastaanotto- ja 
esikäsittelylinjojen havaittiin kuitenkin olevan liian suuret suhteessa kapasiteettiin, joten 
ratkaisun ei katsottu olevan taloudellisesti mielekäs. Keskustelua käytiin 
Ympäristöministeriön ja Vesi- ja viemäriyhdistyksen kanssa (Lindberg 2000). 
Jätemylly- ideaa ei ole tutkittu tarpeeksi, jotta se voitaisiin tyrmätä suoralta kädeltä, 
mutta Suomen jätteenkäsittely on rakennettu syntypaikkalajittelun pohjalle, eikä 
jätemylly-ajatus tue tätä. 
 
Potentiaalisena vaihtoehtona voitaisiin tarkastella myös sakkomaksuja. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että jos biohajoavan jätteen paino ylittää tietyn sallitun painorajan joko 
kotitalous- tai toimipaikkakiinteistöillä, jätteen tuottajia sakotettaisiin. Puntarit 
asennettaisiin esim. jo jäteautoihin ja tarkkailua tehtäisiin pistokokein. 
 
Esimerkiksi Saksassa kuluttaja on jo ostovaiheessa voinut jättää tuotteista turhat osat 
kauppaan. Kauppa toimittaa ko. jätteet oikeaoppisesti eteenpäin. Tätä kautta olisi 
mahdollisuus vaikuttaa myös tuotteiden suunnittelijoihin, joka mahdollisesti auttaisi 
vähentämään turhia pakkauksia. 
 
Hyvin pitkälle (yli v. 2010) meneviä biojätestrategioita voi olla vaikea luoda. Ihmisten 
kulutustottumukset ja jätehuoltoratkaisut saattavat muuttua. Myös luomuviljely tai 
geenimanipulaatio saattaa vallata yllättävän ison osan ruuantuotannosta. Esimerkiksi 
luomuviljely vaatii enemmän maaperää kuin tavallinen viljely. 
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7. Strategiavaihtoehdot 
 
 

7.1 Strategiavaihtoehtojen vertailu 
 
Kaatopaikkadirektiivin mukaan laskettujen arvojen (Taulukko 16) perusteella voidaan 
olettaa, että vähennystavoite vuoden 2006 kohdalla (25 % = 416 000 t) voidaan 
saavuttaa muita vuosia helpommin. Vuosien 2009 ja 2016 vähennystavoitteet (50 % = 
832 000 t ja 65 % = 1 081 600 t) saattavat olla vaikeammin toteutettavissa. Tässä 
laskelmassa täytyy myös ottaa huomioon, että vähennykset on laskettu vuoden 1994 
tasosta. Näin ollen luvuissa ei ole huomioitu jätemäärien kasvua. Ajatuksena onkin se, 
että tulevaisuudessa keskityttäisiin yhä enemmän jätteen synnyn ehkäisyyn. 
 
Seuraavissa vaihtoehdoissa (Taulukko 17) biohajoavan jätteen syntypaikkalajittelun 
ajatellaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vastuu siirtyisi yhä enemmän jätteen tuottajalle 
jäteveron ym. kohdassa 2.3 (s. 12) käsiteltyjen asioiden muodossa. Tämä saattaisi 
vaikuttaa positiivisesti siihen, että tuottajat siirtyisivät enemmän kuitupakkausten ja 
muiden hyödynnettävissä olevien pakkausten valmistamiseen.  
 
Suomen nykyisten jätehuoltojärjestelmien ominaisuuksia olisi järkevä tutkia tässä 
esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta mm. ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta, jotta 
järjestelmien vertailu tarkempien faktojen pohjalta helpottuisi. 
 
Eri strategioiden lopputuotteiden (energia/humus) hyödyntämisestä on kerrottu 
myöhemmin tässä luvussa. Yleisesti lopputuotteen käyttömahdollisuudet ja 
markkinoinnin edistäminen kaipaavat lisätutkimusta. 
 
 
Strategiavaihtoehto 1 
 
Taulukon 17 perusteella päästrategiaksi ehdotetaan vaihtoehtojen D ja A/B 
yhdistämistä. Vaihtoehdossa D paperi menee paperinkeräykseen, pahvi 
pahvinkeräykseen ja loput biohajoavasta jätteestä, jota ei hyödynnetä teollisuudessa (ei 
kuitenkaan biojäte) biokaasutetaan. Vaihtoehdossa A biojäte käsitellään 
kompostointilaitoksessa ja vaihtoehdossa B kompostointilaitoksessa ja 
kotikompostoinnissa rinnakkain. Kompostoinnin lopputuotteena saadaan humus I-II:sta 
(ks. tämän luvun viimeinen kappale, s. 93) 
 
Jäljelle jäävä jäännösjäte eli sellainen sekajäte, jota ei voida hyödyntää, käsiteltäisiin 
enenevässä määrin mekaanis-biologisella käsittelyllä ja loppuosa menisi kaatopaikalle. 
Mekaanis-biologisessa käsittelyssä tuotetaan sekajätteestä vaihtelevia määriä 
jätepolttoainetta (RDF). Lisäksi mekaanis-biologisessa käsittelyssä saadaan 
lopputuotteena luokan A humusta (stabiloitu biohajoava jäte). Mekaanis-biologinen 
käsittely on termisen käsittelyn vaihtoehto, ja lisäksi se vähentää kaatopaikkakaasujen 
määrää.  
 
Strategian hyviä puolia ovat biokaasutuksen ja laitoskompostoinnin edut. Ks. 
myöhemmin tässä luvussa sekä kohdassa 7.2. Pääasiallisesti strategialla on positiivisia 
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vaikutuksia kasvihuonekaasujen vähentämisessä, etenkin metaanipäästöjen. Lisäksi 
lopputuote (biokaasutuksessa energia ja kompostoinnissa humus) ovat järkevästi 
hyödynnettävissä, kunhan humukselle etsitään lisää sopivia käyttötarkoituksia ja sen 
imagon parantaminen puhtaana maanparannusaineena ym. pystytään turvaamaan. Myös 
humuksen laatuvaatimusten lisäselvitys auttaisi varmasti sen markkinoinnissa ja suosion 
lisäämisessä.  
 
Kuitenkaan paperin- ja pahvinkeräyksen positiivinen ympäristövaikutus ei ole 
ehdottoman selvä asia. Tätä väitettä tukee esim. USEPA:n tutkimus (ks. luku 5.7). 
Toisaalta myös ko. tutkimuksen kohdalla pitää huomioida tarkastelussa olevien maiden 
erilaiset energian tuotantorakenteet, eikä tutkimusta voida soveltaa sellaisenaan suoraan 
Suomeen.  
 
Jatkossa olisi hyvä myös miettiä, kuinka maaperän eroosiovaaraan pienentämiseen 
voitaisiin vaikuttaa biokaasutuksesta saatavan humuksen avulla. Lisäksi 
kotikompostoinnin päästöjen hallintaa pitäisi tutkia tarkemmin, jotta kotikompostointi 
todella olisi varteenotettava vaihtoehto määrätyillä alueilla laitoskompostoinnin rinnalla.  
 
Strategiavaihtoehto 2 
 
Toisena strategiana esitetään vaihtoehtojen E (biohajoava jäte hyödynnetään 
energiajätteenä) ja A/B toteuttamista yhdessä. Energiajätteen hyödyntämisprosessin 
lopputuotteena saadaan REF:a (ks. s. 93). Ks. mekaanis-biologista käsittelyä koskeva 
informaatio strategiavaihtoehto 1 kohdalta. Tämä vaihtoehto soveltuisi useimmille 
paikkakunnille. Etenkin Päijät-Hämeen jätehuollon (ks. 4.3) alueella saadut positiiviset 
kokemukset mm. energiajätteen keruusta ja hyödyntämisestä puoltavat strategiaa 
numero kaksi. 
 
Strategiavaihtoehto 3 
 
Kolmantena vaihtoehtona annetaan vaihtoehtojen F + G yhdistelmä. Ko. strategiassa 
käytetään optista lajittelua ja käsittelymenetelminä biokaasutusta ja laitoskompostointia 
rinnakkaisina käsittelymuotoina tai märän jakeen biokaasutusta ja kuivan jakeen 
termistä hyödyntämistä. Jäännösjäte käsiteltäisiin mekaanis-biologisesti. 
 
Optinen lajittelu on kuitenkin kallis vaihtoehto, eikä sen ympäristövaikutuksetkaan ole 
itsestäänselvästi positiivisia (Ks. kohta 8.2). Vaihtoehtoa kolme voitaisiin soveltaa 
alueille, joilla jo on käytössä optinen lajittelujärjestelmä. Optiseen lajitteluun perustuvan 
järjestelmän kuljetustaloudellisuutta olisi selvitettävä tarkemmin.  
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Taulukko 17. Strategiavaihtoehdot 
 
Vaihtoehto Biojäte/ 

Biohajoava 
jäte 

Syntypaikka- 
lajittelu/ 
Optinen 
lajittelu 

Käsittely- 
menetelmä 

Jäännösjätteen 
käsittely 
(=käsittelemätön 
sekajäte) 

Lopputuotteen 
hyödyntä-
minen 

A. Biojäte Lajittelu biojäte-
astiaan 

Laitoskompostointi  Humus I 

B. Biojäte Lajittelu 
biojäte-astiaan 

Laitoskompostointi 
ja kotikompostointi 
rinnakkain 

 Humus I-II 

C. Biojäte Optinen lajittelu 
(muu, paitsi 
biojäte/ kaikki) 

Jos biojäte ei 
optiseen 
lajitteluun, 
kotikompostointi.  
 
Jos optinen 
lajittelu: 
Laitoskompos-
tointi/ 
Biokaasutus/ 
Kaasun talteenotto 

Kotikompostointi: 
humus 
 
 
 
Laitoskompostointi/ 
Biokaasutus: 
Kaatopaikka 

Kotikompos-
tointi: 
Humus I-II 
 
 
Laitoskompos-
tointi: 
Humus I-II 
Biokaasutus: 
Energia  

D. Biohajoava 
jäte (Paperi, 
pahvi ym.) 
 

Paperi paperin-
keräykseen, 
pahvi  
pahvinkeräyk- 
seen ja muu 
biohajoava (ei 
biojäte) käsittely-
laitokseen 

Biokaasutus 
muulle 
biohajoavalle kuin 
paperille, pahville 
tai biojätteelle 

Mekaanis-biologinen 
käsittely 
(kompostointi/ 
biokaasutus) 
 

Biokaasutus: 
Energia 
 
Mekaanis-
biologinen: 
Jätepolttoaine 
(RDF) ja 
humus A*  

E. Biohajoava 
(Paperi, pahvi 
ym.) 

Paperi paperin-
keräykseen ja 
pahvi ym. 
biohajoava (ei 
biojäte) 
energiajätteeksi 

Energiajäte 
korvaamaan hiiltä 
tms. lämpövoima-
laitoksille tms. 

Mekaanis-biologinen 
käsittely 
(kompostointi/ 
biokaasutus) 
 

Energiajäte: 
REF 
 
Mekaanis-
biologinen: 
Jätepolttoaine 
(RDF) ja 
humus A*  

F Biohajoava 
jäte (Paperi, 
pahvi ym.)  
+ biojäte  
 

Optinen lajittelu 
(märkä jae) 

 

Laitoskompos-
tointi/ Biokaasutus/ 
Kaasun talteenotto 

Mekaanis-biologinen 
käsittely 
(kompostointi/ 
biokaasutus)  

Kompostointi: 
Humus I-II 
 
Biokaasutus: 
Energia 
 
Mekaanis-
biologinen: 
Jätepolttoaine 
(RDF) ja 
humus A*  

G. Biohajoava 
jäte (Paperi, 
pahvi ym.) 
 

Optinen lajittelu 
(kuiva jae) 

Energiajäte 
korvaamaan hiiltä 
tms. lämpövoima-
laitoksille tms. 

Mekaanis-biologinen 
käsittely 
(kompostointi/ 
biokaasutus) 

Energiajäte: 
REF 
 
Mekaanis-
biologinen: 
Jätepolttoaine 
(RDF) ja 
humus A*  

H. Sekajäte  Massapoltto Kaatopaikka  
*stabiloitu biohajoava jäte 
 
Ajallisesti strategioissa täytyy huomioida erilaiset säädökset ja määräykset, jotka 
asettavat takarajan tiettyjen toimenpiteiden suorittamiselle (ks. Taulukko 1). Nämä  
määräykset vaikuttavat myös eri tahojen, kuten kuntien, yritysten ja kuluttajien toimiin.  
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Keskeisimpiä kyseisistä ohjauskeinoista ovat kaatopaikkadirektiivin lisäksi mm. 
(Ehdotus valtakunnalliseksi jätesuunnitelmaksi vuoteen 2005 perusteluineen):  
 
 Hallinnollis-oikeudelliset keinot: 
 

• Mahdollinen kielto orgaanisen jätteen sijoittamiselle kaatopaikoille vuodesta 
2010 alkaen 

• Edellytys biokaasun keräämiselle, hyödyntämiselle tai käsittelylle käytöstä 
poistetuilla kaatopaikoilla, joilla syntyy merkittäviä määriä 
kasvihuonekaasupäästöjä  

• Tuottajan vastuun laajentaminen pakkausten osalta 
• Hyödyntämistä ja loppusijoitusta koskevien lupaehtojen yhtenäisyyden 

varmistaminen 
• Ohjeistus jätehuollon järjestämiselle haja-asutusalueilla 

 
  Taloudelliset keinot: 
  

• Jäteveron korotus vuodesta 2003 lähtien. Suurin osa tuottoa koskevista varoista 
kohdistetaan jätteiden synnyn ehkäisyyn sekä jätehuollon kehittämiseen 

• Standardien mukaisesti valmistettujen jätepolttoaineiden ja jätteistä saatavan 
biokaasun rinnastaminen verotuksessa biopolttoaineisiin 

 
Muut keinot: 
 
• Rajoitukset tuotteiden valmistukselle  
• Tuotemerkintöjen ja –selosteiden käytön lisääminen 
• Kuluttaja- ja jäteneuvonnan tehostaminen 
• Kuntien välisen sekä kuntien ja yritysten yhteistyön lisääminen 
 

 
Aikataulullisesi ko. ohjauskeinoja koskevat toimenpiteet, kuten säädösten muuttaminen, 
tapahtuisivat pääasiallisesti vuosien 2002 –2003 välisenä aikana. 
 
Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia sekä muita etuja ja haittoja on 
kuvattu tässä työssä mm. kohdissa 3.8.7. ja 3.10 sekä luvussa 7.2. Biokaasutuksen 
selkeänä etuna on energian tuotto, ja kompostoinnissa orgaanisen aineen talteenotto 
humuksena. Kotikompostoinnin lisäämistä voidaan pitää suositeltavana vain siinä 
tapauksessa, että kompostien päästöt saadaan kunnolla hallintaan. Tämä edellyttää 
oikean kompostitekniikan neuvonnan lisäämistä. Laitoskompostoinnissa ja 
biokaasutuksessa pystytään myös paremmin säätelemään humus-tuotteen laatua.  
  
Edelmannin ym. (1999) tutkimuksen perusteella biokaasutuksella on selvä 
etulyöntiasema verrattuna kompostointiin, termiseen hyödyntämiseen tai kompostoinnin 
ja biokaasutuksen yhdistelmään ekologisesta näkökulmasta katsottuna. Energiahyöty on 
biokaasutuksessa suurin. Hämmästyttävää ko. tutkimuksessa on se, että kompostointi 
korkeasti automatisoidulla laitoksella vaikuttaa saastuttavan jopa enemmän kuin 
terminen hyödyntäminen modernilla polttolaitoksella, jos otetaan huomioon energian 
kierrätyksen mahdollisuus.  
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Biokaasutuksen ainoana huomionarvoisena negatiivisena puolena voidaan pitää 
kasvihuonekaasu-efektiä, joka todennäköisesti johtuu biokaasutusta seuraavasta 
jälkikompostoinnista. Kasvihuonekaasuefekti on kuitenkin pienempi kuin kaatopaikoille 
käsittelemättömänä viedyn biohajoavan jätteen aiheuttamassa tapauksessa.  
 
Biojätteen määrän on arvioitu puolittuvan kompostointiprosessissa (Jätehuollon 
kustannusten selvitys valtakunnallista jätesuunnitelmaa varten 2001). Toisaalta, jos yksi 
neljänneskin biohajoavasta jätteestä biokaasutetaan, laitos on omavarainen energian 
tuoton suhteen (Edelmann ym. 1999). 
 
Biokaasutus yhdistettynä aumakompostointiin on halvempi vaihtoehto kuin muut 
biokaasutusvaihtoehdot. Tämä johtuu alhaisista investointikustannuksista. Yhdistelmä 
ei kuitenkaan sovi joka paikkaan. Laitoskompostointi on edullisinta, jos katsotaan 
pelkästään käyttökustannuksia. Sen investointikustannukset sen sijaan ovat erittäin 
korkeat (Edelmann 1999). 
 
Biohajoavan jätteen lopputuotteelle olisi tärkeä löytää vakiintuneet markkinat. Näin 
säästetään luonnon raaka-aineita sekä niiden jalostamiseen tarvittavaa energiaa. 
Hyödyntäminen antaa mahdollisuuden keinolannoitteiden korvaamiseen 
kompostihumuksella. Myös eroosiovaara pienenee. Tätä ongelmaa ei ole Suomessa, 
mutta ajatusta voisi jalostaa pidemmälle miettimällä, kuinka lopputuotetta saataisiin 
eroosioista kärsiville alueille (ks. 6.5, s. 85).  
 
Biojätestrategialla toivotaan olevan positiivisia vaikutuksia myös biojätetuotteiden 
käytön ja suosion lisäämisessä. Jotta tämä onnistuisi, lopputuotteelle olisi luotava 
markkinat, jotka eivät yksinään palvelisi pelkästään pienerien kysyntää. Multaa 
nimittäin syntyy enemmän kuin sille varsinaisesti löytyy käyttöä pelkästään 
viherrakentamisesta. Biohajoava jäte olisi hyvä käsitellä puhtaaksi 
maanparannusaineeksi korvaamaan tehoviljelystä aiheutunutta peltomaan orgaanisen 
aineksen menetystä.  
 
Tällä hetkellä biojätteen osuus biohajoavasta hyödynnetään pääasiassa 
maanparannusaineena. Laitosmaisesta biologisesta käsittelystä saatavaa tuotetta 
sijoitetaan kaatopaikoille kasvukerrokseksi. Kotikompostoinnissa syntynyttä 
lopputuotetta hyödynnetään kotitalouksien omassa viherrakentamisessa. Biojätteestä 
tuotettu humus sopii laadultaan vaativampiin kohteisiin kuin sekajätteen mekaanis-
biologisessa käsittelyssä tuotettu humus (stabiloitu biohajoava jäte). Humus onkin jaettu 
tässä työssä taulukon 9, (s. 45) perusteella humusluokkiin I-III sekä humus A:n ja 
humus B:n. I luokan humusta voidaan käyttää maanviljelyssä ilman rajoituksia. II ja III 
luokan humus soveltuu käytettäväksi kuiva-aineena määrättyjen raja-arvojen sisällä. 
Luokkien A ja B humuksella on mahdollista korvata maaperän alkuperäistä ainesta, jos 
ko. maapalstaa ei käytetä ruoan tai rehun viljelyyn. 
 
Myös jätepolttoaine on jaettu kahteen luokkaan. REF:a saadaan energiajätteen 
hyödyntämisestä ja RDF:a mekaanis-biologisessa käsittelyssä.  
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7.2 Ympäristövaikutukset 
 
 

7.2.1 Käsittelyvaihtoehtojen laaja-alaiset ympäristövaikutukset 
 
 
Kaikesta biohajoavan jätteen käsittelystä aiheutuu  laaja-alaisia ympäristövaikutuksia. 
Niillä tarkoitetaan laitoksen sijaintipaikasta riippumattomia, luonnonvarojen 
säästeliääseen käyttöön ja kestävään kehitykseen liittyviä jopa koko maailman laajuisiin 
ympäristöongelmiin liittyviä vaikutuksia. 
 
Kun arvioidaan kompostoinnin päästöjä, suurin epävarmuus löytyy 
pienkompostoinnista. Päästöjen mittaus on pienessä mittakaavassa vaikeaa. 
Pienkompostoinnin metaanipäästöt on kuitenkin todettu hieman suuremmiksi kuin 
aumakompostoinnissa. Typpioksiduulipäästöissä on havaittu 50-kertaisia ja 
ammoniakkipäästöissä n. 300-kertaisia pitoisuuksia. Suurin ero muodostuu 
rehevöittävissä päästöissä (Pelkonen ym. 2000). 
 
Kasvihuonekaasupäästöjen suuruuteen vaikuttaa eniten kompostointiprosessin toiminta 
sekä sen hallinta. Tämä korostuu etenkin pienkompostoinnissa. Aumakompostoinnissa 
yli 70 % kasvihuonekaasujen päästöistä on lähtöisin energian kulutuksesta. Suljetussa 
kompostoinnissa määrä on vieläkin suurempi. VOC -päästöjen arviointi on 
kompostointiprosessissa hankalaa: virheen suuruus voi olla 50 % tai enemmän 
(Pelkonen ym. 2000). 
 
Eri käsittelyvaihtoehtojen ympäristövaikutuksien vertailua on tarkasteltu edellisessä 
luvussa 7.1  
 
 
Hyötykäyttö 
 
Hyötykäytössä kompostointilaitos, biokaasutuslaitos ja aumakompostointilaitos eivät 
poikkea toisistaan kovinkaan paljon. Kompostointilaitoksen ja biokaasutuslaitoksen 
humustuotteen laatua pystytään säätelemään paremmin kuin aumakompostoinnissa. 
Tästä johtuen myös lopputuotteen menekki saattaa olla parempi. 
 
 
Energiatalous 
 
Energiatalous erottaa eri vaihtoehtoja selvästi toisistaan. Biokaasutuslaitos tuottaa 
energiaa, sen sijaan kummatkin kompostointivaihtoehdot kuluttavat energiaa. 
Ylijäämälämmön hyötykäyttö nostaisi vielä enemmän kompostointilaitosten 
energiataloudellisuutta.  
 
Kaatopaikkakaasulla tuotettua energiaa, erityisesti sähköä voidaan hyödyntää sekä 
kompostointi- että biokaasutuslaitoksissa. Kaatopaikkakaasulla tuotetun sähkön 
hyötykäyttö on mahdollista myös jätehuoltoalueen ulkopuolella. 
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Kasvihuonekaasujen päästöt 
 
Kasvihuonekaasupäästöjen (esim. hiilidioksidi ja metaani) osalta biokaasutuslaitos on 
paras vaihtoehto. Koska biokaasulla tuotetulla ylijäämäenergialla voidaan korvata esim. 
fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.  
Kompostointilaitos ja aumakompostointi ovat suunnilleen yhdenvertaisia. 
 
 
Happamoittavien kaasujen päästöt 
 
Happamoittavia kaasuja ajatellen aumakompostointilaitos on edullisin vaihtoehto. 
Syynä tähän on aumakompostoinnin vähäinen energiankulutus. Seuraavaksi paras 
vaihtoehto on kompostointilaitos, ja huonoin biokaasulaitos. Biokaasulaitoksessa syntyy 
pääasiallisesti poltossa typen oksideja. Toisaalta biokaasulaitoksen happamoittavien 
kaasujen päästöjen arvioinnissa on huomioitu biokaasulaitoksesta ulkopuoliseen 
hyötykäyttöön toimitettava energia, joka vähentää muun energian tuotannon 
happamoittavien aineiden päästöjä.  
 
 
Rehevöittävät päästöt 
 
Rehevöittävistä päästöistä suurin osa syntyy loppusijoituksessa. Jätteiden 
hyödyntämisen tehostamisessa loppusijoituksen päästöt pienenevät suurin piirtein 
jätteen kuljetuksen tasolle. Koska typpipäästöt muodostuvat erittäin pitkän ajan 
kuluessa, loppusijoituksen päästöt ovat merkittävämpiä. Pienkompostoinnin 
rehevöittävät päästöt vastaavat noin neljäsosaa loppusijoituksen päästöistä (Pelkonen 
ym. 2000). 
 
 

7.2.2 Käsittelyvaihtoehtojen paikalliset ympäristövaikutukset 
 
Lähiympäristöön kohdistuvista haitoista keskeisiä ovat kaasupäästöt ja melu. Vesistöön 
kohdistuvat haittoja voidaan ehkäistä suojaustoimenpiteillä ja jätevesien 
johtamisjärjestelmillä. Muihin haittoihin kuuluvat mm. roskaantuminen ja eläinhaitat. 
 
Hajuhaitat 
 
Hajuhaitat (ks. 3.8.3.1.1, s. 38) on helpoin hallita suljetussa laitoskäsittelyssä. Tällöin 
suurin osa hajukaasuista voidaan kerätä yhteen ja johtaa käsittelyn jälkeen ulos. 
Biokaasulaitosten hajuhaitat ovat helpommin hallittavissa, koska pääosa hajun 
aiheuttajista vapautuu poltettavaan biokaasuun. Vaikein tilanne on 
aumakompostoinnissa. 
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7.3 Kustannukset 
 
Koska suuri osa jätteisiin kohdistuvasta rahoituksesta suuntautuu kierrätykseen, olisi 
rahavirtoja hyvä suunnata enemmän myös jätteen synnyn ehkäisyyn. Tämä tarkoittaa 
vaikuttamista entistä enemmän kuluttajiin ja teollisuuteen, koska nimenomaan näiden 
tahojen toimintamallit vaikuttavat jätteiden syntyyn.  
 
Erilliskeräys ei tutkimusten mukaan nosta keräyksen ja kuljetusten kustannuksia 
merkittävästi ainakaan kerros- ja rivitaloalueella. Ilman suurempaa järjestelmien 
kehittämistä kustannusten nousu vaihtelee 5 ja 9 %:n välillä. Tämä kannustaa myös 
kustannusten osalta jatkamaan syntypaikkalajittelua. Haja-asutusalueilla kustannukset 
kasvavat enemmän.  
 
Kotikompostoinnin kannattavuutta olisi hyvä tutkia enemmän johtuen mm. Päijät-
Hämeen alueella saaduista hyvistä kokemuksista (ks. 4.3, s. 61), ja toisaalta kannattaisi 
tutkia niistä syntyviä päästöjä (ks. 7.2.1, s. 89). Kiinteistökohtaisen kompostoinnin 
kustannukset vaihtelevat, ja karkean arvion mukaan yksikkökustannukset ovat kerros- ja 
rivitaloalueella noin 2000 mk/t ja omakotitaloissa 1640 mk/t. Kotikompostoinnin 
etuihin lukeutuu lopputuotteesta saatu hyöty, joka kattaa pitkälle ainakin kompostorin 
huolto- ja hoitokustannukset. Kustannukset alenisivat myös useamman kiinteistön 
yhteiskompostoinnissa.  
 
Koska tässä selvityksessä ei ole määritelty biohajoavan jätteen eri käsittelylaitosten 
käsittelyn tasoa eli esim. lopputuotteen laadulle, päästöille, puskurointivaatimuksille, 
kapasiteettivaatimuksille ja jätteen ominaisuuksille ei ole annettu raja-arvoja, 
kustannuksia ei voida luotettavasti verrata. Esimerkkinä kompostoinnissa syntyvien 
prosessikaasujen käsittely: esim. hajuyksikköpäästöjen vähentäminen 50 %:lla saattaa 
nostaa hajunkaasunkäsittelylaitteiston hinnan kolminkertaiseksi. Toiseksi 
biokaasutuksessa syntyvä liete vaatii käsittelyä ja aiheuttaa näin kustannuksia 
prosessoinnin jälkeenkin. Kompostoinnissa syntyvä materiaali sen sijaan ei (Hyvärinen 
2000). 
 
Karkeana arviona rumpu-tunnelikompostointilaitoksen investointikustannukset ovat 
noin 1500…2000 mk/käsiteltävä tonni biojätettä vuodessa. Kierrätyspolttoaineen 
valmistuslaitoksen investointikustannukset kohoavat noin 550…800 mk/käsiteltävä 
tonni vuodessa. Ko. hintaan vaikuttaa mm. se, tuleeko laitos olemaan REF vai RDF 
laitos (Hyvärinen 2000). 
 
Eri käsittelyvaihtoehtojen kustannuksista tarkemmin luvussa 3.10. 
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8. Johtopäätökset 
 
Biohajoavan jätteen määrällisiä vähennystavoiterajoja ei saavuteta entisillä 
menetelmillä. Jatkossa biohajoavan jätteen syntymisen ehkäisy nousee entistä 
tärkeämpään osaan. Tällä pystytään pienentämään tuotteen koko elinkaaren aikaisia 
kasvihuonekaasupäästöjä. Jätteiden synnyn ehkäisyyn voidaan vaikuttaa mm. tuottajan 
vastuun kautta. Taloudellinen ohjaus on tehokas keino, koska se vaikuttaa suoraan 
yritysten materiaalin sääntelyyn. Se ei välttämättä päde yhtä hyvin 
kotitalouskiinteistöille, koska vaikutukset eivät ole rahallisesti kovin suuria. Lisäksi 
kannattaisi harkita useamman kiinteistön yhteiskompostointia. 
 
Taloudellisissa ohjauskeinoissa täytyy huomioida puolueettomuus eri alueiden suhteen. 
Tuotemaksut ja verot voidaan kohdistaa koko maassa samalla lailla. Ympäristöverotusta 
ehkä eniten puoltavana argumenttina on esitetty sitä, että verotus siirtää 
ympäristönsuojelun kustannuksia valtiolta takaisin yrityksille ja kansalaisille. Toisaalta 
joidenkin lupamenettelyjen kohdalla veron vaikutus ei ole välttämättä yhtä hyvä, sillä 
luvan saaminen tapahtuu yleensä vain kerran. 
 
Muihin ohjauskeinoihin lukeutuu tärkeänä elementtinä tiedottaminen. Toteutetut 
biojätekampanjat osoittavat, että tiedottaminen: niin kotiin jaettu materiaali kuin TV-, 
radio- ja lehtimainontakin lisää kuluttajien innokkuutta tehokkaampaan lajitteluun. 
Kuluttajien tietoisuutta biohajoavista jätteistä voidaan kasvattaa myös mm. 
tuotemerkintöjen ja –selosteiden lisäämisellä. 
 
Nykyisiä jätehuoltojärjestelmiä olisi tarkasteltava yhä kriittisemmin mm. 
ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta. Tärkein syy biohajoavan yhdyskuntajätteen 
määrän vähenemiseksi kaatopaikoilta onkin kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen. 
Biohajoavien jätteiden hajoamisessa syntyvä metaanikaasu on 20 kertaa hiilidioksidia 
haitallisempaa. Vähentämistoimenpiteissä täytyy siis huomioida eri 
käsittelyvaihtoehtojen vaikutukset etenkin metaanipäästöihin. 
 
Tässä työssä esitettyjen kolmen strategiavaihtoehdon pohjalta biokaasutuksen ja 
mekaanis-biologisen käsittelyn (muu biohajoava kuin biojäte) yhdistämistä laitos- ja 
kotikompostointiin (biojäte) tai pelkkään laitoskompostointiin syntypaikkalajittelun 
pohjalta tukevat biokaasutuksen ja laitoskompostoinnin edut. Biokaasutus on 
ekologisesti paras vaihtoehto, energiahyöty on siinä kaikkein suurin. Biokaasutuksella 
voidaan korvata fossiilisista polttoaineista tuotettua energiaa ja hajuhaitat on helpompi 
minimoida kuin kompostoinnissa. Huono puoli biokaasutuksessa on siinä syntyvät 
happamoittavat päästöt, joita syntyy enemmän kuin kompostoinnissa. 
 
Ruokajätteiden kompostoinnissa syntyy vähemmän nettokasvihuonepäästöjä kuin 
kaatopaikkasijoituksessa. Tämä johtuu metaanipäästöjen vähenemisestä kaatopaikoilta. 
Puutarhajätteiden kompostoinnissa tilanne on päinvastainen. Kuitenkin esim. 
kotikompostoinnin lisäämistä voidaan suositella vain, jos kompostoinnin päästöt 
saadaan kuriin. Päästöjen hallintamahdollisuudet ja oikea neuvonta vaatisivat lisää 
jätehuollon voimavaroja. 
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Laitoskompostoinnissa humustuotteen laatua sekä kompostointiprosessin toimintaa 
pystytään säätelemään paremmin kuin aumakompostoinnissa. Ko. kompostointiprosessi 
tosin kuluttaa enemmän energiaa, mutta laitoksissa voidaan hyödyntää 
kaatopaikkakaasun tuottamaa energiaa. Tämän perusteella loppuosa biohajoavasta 
yhdyskuntajätteestä, jota ei voida hyödyntää joko materiana tai ene rgiana, voitaisiin 
hyödyntää siitä saatavan kaatopaikkakaasun kautta. Toisaalta laitoskompostointi saattaa 
saastuttaa jopa enemmän kuin terminen hyödyntäminen modernilla polttolaitoksella.  
 
Aumakompostointi on halpa vaihtoehto laitoskompostoinnille. Aumakompostointi on 
myös happamoittavien kaasujen kannalta parempi vaihtoehto. Suurimman ongelman sen 
käytössä aiheuttavat haittaeläimet sekä haju. Vaihtoehtona se tulee luultavasti kuitenkin 
väistymään laitoskompostoinnin tieltä vaatimusten tiukentuessa. 
 
Mekaanis-biologisessa käsittelyssä voidaan hyödyntää myös edellä mainituista 
prosesseista jäljelle jäävä jäännösjäte. Siitä valmistetaan jätepolttoainetta (RDF), ja 
lopputuotteena saadaan myös humusta. Käsittely vähentää kaatopaikkakaasujen määrää. 
 
Toisessa strategiavaihtoehdossa biohajoava jäte (muu biohajoava kuin biojäte) 
hyödynnetään energiana (REF) ja biojäte käsitellään laitos- ja/tai kotikompostoinnilla, 
kuten edellä. Myös tässä vaihtoehdossa jäännösjäte käsitellään mekaanis-biologisesti. 
Energiajätteen keruusta on saatu hyviä kokemuksia mm. Päijät-Hämeen alueella. 
 
Koska kaikki em. käsittelyvaihtoehdot tähtäävät syntypaikkalajittelun tehostamiseen, 
tarkoittaa se kuljetuskustannusten kasvua ja päästöjen lisääntymistä. Vertailtaessa 
kasvihuonekaasupäästöjä eri tutkimuksien pohjalta, on tärkeää muistaa ottaa huomioon 
eri maiden energian tuotantorakenteiden erot. Yleisesti ottaen syntypaikkalajittelu on 
hyvä vaihtoehto sellaisilla alueilla, jossa on jo valmiiksi järjestetyt 
jätehuoltojärjestelmät.  
 
Kolmas vaihtoehto perustuukin optiseen lajitteluun. Käsittelyvaihtoehtoina toimivat 
biokaasutus ja laitoskompostointi (biohajoava, sis. biojätteen) tai märän jakeen 
biokaasutus (biojäte) ja kuivan jakeen terminen hyödyntäminen (muu kuin biojäte). 
 
Optisen lajittelulaitoksen rakentaminen on kallista. Sen käytössä saattaa myös esiintyä 
vaikeuksia esim. muovipussien avaamisessa. Lisäksi nämä pussit lisäävät 
ympäristökuormitusta. Optinen lajittelu sen sijaan vähentää kuljetusten päästöjä, koska 
kaikki jätelajit voidaan kuljettaa samalla autolla. Kuljetusten päästöjä voidaan 
minimoida mm. kehittelemällä kuljetuskalustoa ympäristöystävällisempään suuntaan. 
Optiseen lajitteluun perustuvan järjestelmän kuljetustaloudellisuutta olisi hyvä tutkia 
tarkemmin. 
 
Vaikka EU:n uusi polttodirektiivi asettaa rajoja myös biohajoavan jätteen poltolle, 
asiassa olisi hyvä muistaa myös kierrätyspolttoaineen uusiutuvuus. Politiikassa 
saatetaan tyytyä esim. liian helposti ratkaisuihin, jotka näyttävät paperilla hyviltä. Uusia 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja voitaisiin miettiä hiukan tarkemmin. Polttodirektiivi 
tiukentaa kierrätyspolttoainetta käyttävien laitosten rikkidioksidi-, häkä- ja 
pölypäästörajoja sekapolttotilanteessa. Tästä aiheutuu lisää investointeja ja 
kustannuksia. 
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Termisen hyödyntämisen kohdalla on myös hyvä muistaa, että biohajoavan 
yhdyskuntajätteen käyttö polttoaineena ei kasvata kasvihuonepäästöjä. Tämä johtuu 
siitä, että niiden energiasisältöä vastaava määrä fossiilisia polttoaineita jää polttamatta. 
 
Biohajoavan jätteen lopputuotteelle olisi löydettävä vakiintuneet markkinat, jotka eivät 
palvelisi pelkästään pienerien kysyntää. Tätä kautta on mahdollista säästää luonnon 
raaka-aineita sekä niiden jalostamiseen tarvittavaa energiaa. Kompostihumuksen käyttö 
auttaa korvaamaan keinolannoitteita ja pienentämään eroosiovaaraa. Vaikka 
eroosiovaaraa ei ole Suomessa, humuksen toimittaminen eroosioalueille olisi 
jalostamisen arvoinen idea. Laatujärjestelmän ja selkeän ohjeistuksen luominen 
lopputuotteelle helpottaisi kuluttajille suunnatun informaation antamista. Tätä kautta 
kuluttajien asenteet saattaisivat muuttua lopputuotteen suhteen edullisimmiksi. 
 
Jatkossa kansallisen biojätestrategian laadintaan pitäisi saada mukaan yhteiskunnan eri 
tahot: mm. kuluttajat, teollisuus ja kansalaisjärjestöt, asiantuntijoiden lisäksi. 
Poikkitieteellisyys eli kaikkien asiaan kuuluvien tahojen mukaan ottaminen on tärkeää. 
 
Strategia: ajatuksista tekoihin –kirjassa (Laine K. & Hulkkonen V. 1996) todetaan: 
”Paraskaan suunnitelma ei (koskaan) toteudu sellaisenaan, menestyvä yksikkö oivaltaa 
sen muita nopeammin.”  
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Määritelmät 
 
 
Strategia = 
 
Toimenpideohjelma, jolla tähdätään ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
 
Jätehuollon strateginen suunnittelu = 
 
Alueellista suunnittelua, jossa yksi alue vo i olla koko valtio, useampi kunta, yksittäinen 
kunta tai sen osa. Strategialla on tarkoitus luoda hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa 
jätelajeista/jakeista, hyötykäyttökohteista, laitosratkaisuista, loppusijoituskohteista, 
yhdyskuntateknisestä infrastruktuurista ja jätelajeihin perustuvista yhteistoiminta-
alueista. 
 
 

Hyödyntäminen/Kierrätys = 

Toimintaa, jonka tarkoituksena on ottaa talteen sekä käyttöön jätteen sisältämä aine 
taikka energia. 

 
 
Yhdyskuntajäte = 
 
Kotitalouksissa syntyvä jäte ja niiden kanssa koostumukseltaan ja luonteeltaan 
samankaltainen jäte. Yhdyskuntajätettä muodostuu kotitalouksien lisäksi esim. toimisto- 
ja laitoskiinteistöissä sekä teollista toimintaa harjoittavissa kiinteistöissä. 
 
 
Biojäte= 
 
Muodostuu ruoka- ja puutarhajätteestä. Hajoaa aerobisesti tai anaerobisesti.  
 
 
Biohajoava jäte = 
 
Jäte, joka voi hajota aerobisesti tai anaerobisesti. Biohajoava jäte sisältää biojätteen 
lisäksi kuitupohjaista jätettä, kuten puuta, paperia ja kartonkia. Jätettä voidaan 
hyödyntää myös energiana, esimerkiksi poltossa.  
 
 
Jätteiden esikäsittely =  
 
Fysikaalinen, kemiallinen, biologinen tai terminen menetelmä (lajittelu mukaan lukien), 
jonka avulla jätteen ominaisuuksia muutetaan sen määrän tai haitallisuuden 
vähentämiseksi taikka sen käsittelyn helpottamiseksi tai hyödyntämisen tehostamiseksi. 
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Kompostointi=  
 
Biohajoavan jätteen kompostointi aerobisissa olosuhteissa ja sen muuttuminen 
humukseksi mikro- ja makro-organismien toimesta. 
 
 
Komposti =  
 
Hajuton ja stabiili orgaaninen aines, joka syntyy biohajoavan jätteen 
kompostoimisprosessin tuloksena. 
 
 
Yhteiskompostointi = 
 
Biohajoavan jätteen kompostointi useamman paikallisen ihmisen tai organisaation 
toimesta yhdessä määrätyssä paikassa. Tavoitteena kompostoida ja hyödyntää 
biohajoava jäte mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa. 
 
 
Biokaasutus = Anaerobinen mädätys = 
 
Anaerobinen mätäneminen ja biohajoavan jätteen hajoaminen valvotuissa olosuhteissa 
mikro-organismien toimesta. Tavoitteena tuottaa biokaasua metaanista. Jäännöksenä 
kuituista ja nestemäistä jaetta. 
 
 
Mekaanis-biologinen käsittely = 
  
Sellaisen yhdyskuntajätteestä jäljelle jääneen lajittelemattoman tai minkä tahansa muun 
biohajoavan jätteen stabilointi, josta saadaan hyödyntämiseen energiaa. Tavoitteena 
vähentää käymistä ja jätteen volyymia. 
 
 
REF= 
 
Kierrätyspolttoaine, joka valmistetaan syntypistelajitellusta kuivajätteestä joko 
pelleteiksi tai murskeeksi. 
 
RDF= 
 
Kierrätyspolttoaine, joka erotetaan mekaanisesti sekalaisesta yhdyskuntajätteestä. 
Lopputuotteena pelletti tai murske. 
 
PDF= 
 
Kierrätyspolttoaine, joka valmistetaan erilliskerätystä pakkausjätteestä esim. 
murskaamalla. 
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Hermann Hessen sanoja mukaillen: 
 

Palava halu vähentää jätettä, 
on osoitettava, 
että olemme 
vahvemmat kuin 
ihmisen kulutuksen vimma. 

 
- Kun todellisuus ei riitä, 
on taika tarpeen. 
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Liite 1 Yksittäisten yhdyskuntajakeiden määrä. 

1994  Dahlbo 
ym.* 

 BMW **  

      
Y-kuntajäte, yhteensä,(t) 2 300 000  2 100 

000 
 

      
Biohajoava 
yhdyskuntajäte, (t) 

1 909 000  1 663 
999 

~1664 
000 

Paperi  609 500  531 315  
Pahvi+kartonki 276 000  240614  
Nestepakkaukset 23 000  19968  
Puu  92 000  80205  
Vaatteet+tekstiilit 23 000  19968  
Keittiö  621 000  541299  
Piha  138 000  120307  
Muu palava 126 500  110323  
      
      
Erilliskerätyn 
yhdyskuntajätteen 

    

Biohajoavan jätteen osuus, 
(t) 

602 600  462 627  

Paperi  353 510  302 467  
Pahvi + kartonki 96 600  82 320  
Nestepakkauskartonki 8 050  7840  
Puu  27 600    
Vaatteet ja tekstiilit 0    
Keittiö  111 780  70 000 

sis.piha-
jätteen 

 

Piha  0    
Muu palava 5 060    
      
Sekajätteen seassa oleva     
Biohajoava jäte   978 000  
Tilaavievä biohajoava jäte     
(muu kuin pihajäte)   224 000  
 
*Dahlbo ym. (Dahlbo Helena, Petäjä Jouko, Jouttijärvi Timo, Melanen Matti, 
Tanskanen Juha-Heikki, Koskela Sirkka ja Pylkkö Tapio. 2000. Jätesektorin 
mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Helsinki. Suomen 
Ympäristökeskuksen moniste 197. 100 s.) 
 
**Biodegradable municipal waste (SYKE), nämä määrät on ilmoitettu EU:n tilastoihin. 
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Liite 2. Sekajätteen koostumus v. 1994. 

   
   
Jätejae Määrä (t/a) Osuus (p-%) 

Paperi  531 315 25 
Pahvi ja kartonki  240 614 11 
Nestepakkauskarto
nki  

19 968 1 

Puu 80 205 4 

Vaatteet ja tekstiilit  19 968 1 

Keittiöjäte  541 299 26 

Pihajäte 120 308 6 

Muu palava 110 323 5 

Öljy ja rasva  0 

Muovi 115 000 5 

Lasi 20 000 1 

Metalli 21 000 1 

Sähkölaitteet  0 

Muu ei-palava 280 000 13 

   
Yhteensä 2100000 *  
 
* Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005, 1998.  
Muut määrät on laskettu prosenttiosuuksina tästä luvusta.  
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Liite 3.Lajittelutehokkuuden arvot. (Tanskanen 1997 *). 

Keräyspiste/jätelaji Lajittelutehokkuus (%) 
  Nykytila 
  
1. Asuinkiinteistöt  
Paperi  75 
Biojäte  50 
Palava jäte 50 
   
2. Aluekeräyspisteet  
Paperi  50 
Pahvi  20 
Nestepakkauskartonki 20 
Palava jäte 20 
   
3.Työpaikkakiinteistöt  
paperi  75 
pahvi  75 
biojäte  50 
palava jäte 50 
 
 
* Tanskanen Juha-Heikki. 1997. YTV:n alueen jätehuollon mallintaminen. 
Loppuraportti 12.2.1997. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1997:2. YTV 
Jätehuoltolaitos. 64 s. 
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Liite 4. Lajittelun kattavuus, Suomen keskiarvot. (Tanskanen 1997 *) 

       
         
    Velvoiteraja     
Huoneistomäärä Suomi  (kg/vko) Paperi Pahvi Biojäte Palava 
1  100  0 100 100 100 100 
2  57  5 92 90 92 92 
3  51  10 89 88 90 86 
4  50  15 86 86 89 83 
5  49  20 85 84 87 81 
6  48  25 83 81 86 79 
7  47  30 82 80 84 78 
8  46  35 80 78 83 77 
9  45  40 79 77 82 75 
10  44  45 78 75 81 74 
    50 77 74 80 72 
    60 75 71 78 70 
    70 72 69 76 68 
    80 70 67 75 66 
    90 69 65 73 64 
    100 67 63 72 62 
    110 65 61 70 61 
    120 64 60 69 59 
    130 62 58 67 58 
    140 61 57 66 56 
    150 60 55 65 55 
    200 54 50 59 49 
    300 46 43 51 41 
    400 40 37 45 36 
    500 36 34 41 32 
    1000 23 23 28 20 
    2000 14 13 17 11 
    3000 9 9 12 7 
    4000 6 5 9 5 
    5000 5 5 7 3 
 
* Tanskanen Juha-Heikki. 1997. YTV:n alueen jätehuollon mallintaminen. 
Loppuraportti 12.2.1997. Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1997:2. YTV 
Jätehuoltolaitos. 64 s. 
 
Keskimääräiseksi tasoksi on valittu huoneistomäärän kohdalla 3 ja velvoiterajan 
kohdalla 50 kg/vko. 
 



  

  

113 

Liite 5. Yhdyskuntajätteen käsittely- ja hyödyntämislaitokset.  (Ympäristö 6.2000) 

 

 
 
 



   

  

114 

 
Liite 6. EEA:n alueelta kootut kotitalousjätettä koskevat määrät ajalta 1995-1997.  (Komission kertomus Neuvostolle ja Euroopan Parlamentille 10.01.2000) 

 
Kotita-
lousjäte  

Itävalta Belgia Tanska Suomi Ranska Saksa Kreikka Irlanti Italia Luxem-
burg 

Hollanti  Portugali Espanja Ruotsi Iso-
Britannia 

Yht. 
103t/a 

2.775 4.633 2.767 980 26.000 39.068 3.197 1.503 25.400 208 7.945 3.480 14.296 3.200 26.500 

Kierrä-
tetty 

1.263 1.828 777 170 1.500 11.562 226 118  15 3.520   500 1.868 

Poltettu, 
energia 
talteen 

431 1.089 1.545 32 2.500 8.992 1  1.400 116 3.220  625 1.300 1.217 

Poltettu 0 235   8.000          1.099 
Kaato-
paikalle 

1.261 1.481 428 560 12.200 17.904 2.970 1.383 24.000 77 1.205 3.060 11.901 1.200 22.080 

Muuta 0 0 16 218 1.800       420 1.770 200 236 
Vuosi  Flande-

rin tiedot 
v.1997 

1996 1997  1997 1992 1995 1995 1997 1997 1994 1994 1994/95 95/96 

Huomi-
oita 

Summa 
ei 
oikein. 

(1)  (6)  Summa 
ei 
oikein. 

(3)  (3+), (4)   (3), (5) (3), (5)   

 
� Tietoja ei saatu kyselystä, vaan kohdassa kolme mainitusta lähteestä. 
 
Huomautuksia: 
1)  Tietoja saatiin vain Flanderista ja Valloniasta (Bryssel ei mukana). 
2)  Sisältää sekä poltetun jätteen että polton, jossa energia otetaan talteen. 
3)  Tiedot otettu OECD:n ympäristökertomuksesta 1997; 3+) ja kirjeestä Euroopan ympäristökeskukselle, 16.9.1998, jonka lähettäjä Institutio dos 

Residuos, Portugali, ja kirjeestä ETC/W:lle, 7.10.1998 
4)  Tämä luku on yhdyskuntajätteen ja kotitalousjätteen keskiarvo. 
5)  Luku koskee yhdyskuntajätettä. 
6)  Tietojen arvioidaan olevan 40 % yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä. 
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Liite 7. 
 
Nykykehitysskenaario kiinteän yhdyskuntajätteen määrille vv.1997-2020.  Dahlbo Helena, Petäjä Jouko, Jouttijärvi Timo, Melanen Matti, Tanskanen Juha-Heikki, 
Koskela Sirkka ja Pylkkö Tapio. 2000. Jätesektorin mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Helsinki. Suomen Ympäristökeskuksen moniste 
197. 100 s.  
 
 
v. 1997 v.1998 v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 v. 2003 v.2004 v.2005 
2 510 2 650 2 707 2 767 2 821 2 873 2 920 2 943 2 965 
         
v.2006 v.2009 v.2015 v. 2020      
2 985 3 044 3 152 3 226      
         
 
Nykykehitysskenaario biohajoavan jätteen määrille vv. 1997-2020.  Laskettu pohjautuen Dahlbo ym. 2000 tutkimuksen arvoihin.   

 
Biohajoavan jätteen määrät. (1000 t)   
         
v. 1997 v.1998 v.1999 v.2000 v.2001 v.2002 v. 2003 v.2004 v.2005 
2 109 2 228 2 273 2 270 2 370 2 414 2 452 2 471 2 492 
         
v. 2006 v.2009 v.2015 v. 2020      
2 507 2 556 2 649 2 709      
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strategiaa varten, joka on määrä luovuttaa Euroopan Neuvostolle heinäkuussa 2003. 
   Tutkimus perustuu EU:n kaatopaikkadirektiivin vaatimukseen, jonka mukaan kaatopaikoille sijoitettavan 
biohajoavan yhdyskuntajätteen määrää pitäisi vähentää 25 % vuoteen 2006 mennessä, 50 % vuoteen 2009 
mennessä ja 65 % vuoteen 2016 mennessä. Vertailuvuodeksi on valittu vuosi 1994. Työssä on pyritty 
löytämään parhaat mahdolliset toimenpiteet biohajoavan jätteen saamiseksi pois kaatopaikoilta. Se on tärkeää 
etenkin kasvihuonekaasujen muodostumisen vuoksi, sillä biohajoavan jätteen anaerobisessa hajoamisessa 
syntyy metaanikaasua, joka on 20 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi.  
  Strategiavaihtoehdoiksi on ehdotettu mm. biokaasutuksen (muu biohajoava kuin biojäte) yhdistämistä 
laitos- ja kotikompostointiin (biojäte) tai pelkkään laitoskompostointiin syntypaikkalajittelun pohjalta. 
Toisena vaihtoehtona on biohajoavan jätteen (muu biohajoava kuin biojäte) hyödyntäminen energiana (REF) 
ja biojätteen käsittely laitos- ja/tai kotikompostoinnilla. Kummassakin vaihtoehdossa jäännösjäte käsitellään 
mekaanis-biologisesti. Kolmanneksi on esitetty optiseen lajitteluun perustuvaa strategiaa.         
  Käsittelyvaihtoehtoina toimivat biokaasutus ja laitoskompostointi (biohajoava, sis. biojätteen) tai märän 
jakeen biokaasutus (biojäte) ja kuivan jakeen terminen hyödyntäminen (muu kuin biojäte). Vertailuissa on 
käytetty apuna mm. ympäristövaikutusten arviointia ja kustannuksia. 
   Biohajoavan jätteen hallinta ja sen määrän minimointi kaatopaikoilla ei onnistu entisillä keinoilla. Jatkossa 
jätteen synnyn ehkäisy, lopputuotteen markkinointi sekä poikkitieteellisen yhteistyön lisääminen nousevat 
yhä ratkaisevampaan osaan. Kokonaisuuden kannalta on hyvä muistaa, että biohajoavan jätteen määrän 
vähentäminen kaatopaikoilta vaikuttaa ratkaisevasti myös kasvihuonekaasujen vähenemiseen ilmakehässä. 
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Abstract  The meaning of this study has been to find background information and ideas for Finland’s national strategy for 
biodegradable waste, which should be given to the European Council in July 2003. 
   The study is based on the requirement of the European Union’s Landfill directive. According to the directive, 
the amount of biodegradable waste going to landfills should be reduced 25 % by the year 2006, 50 % by the 
year 2009 and 65 % by the year 2016. The year 1994 has been chosen as the comparison year. Efforts have 
been made to find the best possible procedures to get biodegradable waste away from the landfills. It is 
especially important because of developing of the greenhouse effect: when biodegradable waste dissolves 
anaerobically, methane is produced, which is 20 times more harmful than carbon dioxide. 
  The strategies proposed are for example biogas treatment (for other biodegradable waste than bio-waste) and 
plant composting and home site composting (bio waste) or a combination of biogas treatment and plant 
composting. The other alternative is to utilize the biodegradable waste (other biodegradable waste than bio-
waste) as energy and handle the bio waste by composting (plant or home site). In these cases the residual waste 
is handled biomechanically. The third possibility is based on optical sorting. Biogas and plant composting 
(biodegradable waste including bio-waste) or biogas treatment of the wet waste (bio-waste) and the incineration 
of dry waste (other than bio-waste) are the handling strategies. The assessment of the effects on the 
environment and the costs has helped in comparison. 
   The control of biodegradable waste and the minimization of  the amount in landfills will not be successful 
using the old ways. In the future minimazation of the production of waste, marketing of the final product and 
interdisciplinary co-operation will play a more and more important role. It is also important to remember that 
reducing biodegradable waste going to landfills has a decisive effect in minimazing greenhouse gas in the 
atmosphere.  
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