
KASVU – Kasvua ja liiketoimintaa
kiertotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla



• Viherjätteillä tarkoitetaan viheralueiden hoidosta, puutarhoista ja 
viherrakentamisesta peräisin olevia kompostoituvia jätteitä. Viherjätteiden lajittelu ja laatu 
vaikuttavat siihen, miten niitä voidaan jatkohyödyntää. Esimerkiksi lehti- ja 
ruohonleikkuujätteillä on erilaisia käyttömahdollisuuksia kuin risuilla ja oksilla.

• Viherjätettä syntyy myös haitallisten vieraslajien torjunnassa. Vieraskasvijäte vaatii huolellista 
käsittelyä, ja jotta vieraskasveja sisältävä biomassa olisi hyödyntämiskelpoista muuten kuin 
polttaen, leviämiskykyiset kasvinosat pitää tuhota.

• Viherjätteitä syntyy muun muassa kotitalouksien pihojen hoidossa, kuntien viheralueiden, 
leikkipaikkojen ja puistojen hoidossa, tienvarsien niittämisessä ja raivaamisessa, 
kiinteistöhuollossa sekä hautausmaiden viheralueiden hoidossa. 

• Viherjätteiden sisältämät ravinteet ja energia voidaan jatkohyödyntää tehokkaasti, kun eri
jätejakeet on lajiteltu riittävän huolellisesti, niille on olemassa varastointi- ja käsittelyalue
kohtuullisella etäisyydellä jätteen syntypaikasta ja käytössä on sopivat käsittelymenetelmät. 



• Viherjätteiden määriä, laatua ja käytettyjä käsittelymenetelmiä Pohjois-Pohjanmaalla 
selvitettiin jäteasemille, kunnille, jätehuollon yrityksille, seurakunnille sekä 
kiinteistöhuollon ja viherrakennusalan yrityksille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla.

• Kyselyn tulokset antavat suuntaa viherjätteiden käsittelyn kehittämistarpeista. 
Viherjätteiden käsittely on melko keskittynyttä, mikä toisaalta mahdollistaa tehokkaan 
jätteenkäsittelyn ja uusien tuotteiden valmistamisen ja myynnin. Kausittaisuus ja jätteen 
vaihteleva laatu asettavat kuitenkin tietyt reunaehdot jatkojalostamiselle. Nyt ja 
tulevaisuudessa enenevissä määrin haastetta aiheuttavat vieraskasvit, joiden leviämistä 
on tärkeää estää tehokkailla torjuntatoimilla ja huolellisella jätteenkäsittelyllä.

• Hankkeessa valittiin pilotoitavaksi selvityksen lopussa esitellyistä 
vaihtoehtoista 1. viherjätteiden mädätys maatalouden sivuvirtoja käyttävässä 
biokaasulaitoksessa.



1 = seassa runsaasti maa-ainesta, vieraskasvien osia, muita
lajittelemattomia jakeita tms., eri hajoamisvaiheessa olevaa
tai muuten hyvin vaihtelevan laatuista jätettä

2 = lajiteltu, mutta seassa voi olla jonkin verran muitakin
jakeita, ei kuitenkaan vieraskasvien leviämiskykyisiä osia tai 
maa-ainesta

3 = huolellisesti lajiteltu, tasalaatuista, ei sisällä lainkaan
vierasmateriaaleja

Kyselyssä selvitettiin eri toimijoiden vastaanottamat, 
tuottamat, käsittelemät ja/tai kuljettamat
viherjätemäärät sekä jätejakeiden laatu. Määrä
pyydettiin ilmoittamaan tilavuutena (m3) ja laadun
arvioimiseksi kehitettiin asteikko:

Kuva: Inka Karvonen



• Kyselyn perusteella eri viherjätteistä Pohjois-Pohjanmaalla eniten syntyy risu- ja oksajätettä. Noin puolet
tästä jätteestä on erittäin puhdasta ja hyvälaatuista (3), puolet vaihtelevampaa, mutta kuitenkin
hyödynnettävissä olevaa (2). Jonkin verran oksia ja risuja käsitellään sekaisin muun puutarhajätteen kanssa, 
jolloin jatkohyödyntämismahdollisuudet ovat suppeammat. 

• Toiseksi eniten syntyy kitkemisestä, ruohonleikkuusta ja haravoinnista peräisin olevaa kasvijätettä. Se on 
pääsääntöisesti lajiteltua, mutta joskus seassa voi olla risuja tai muita puutarhajätteitä. Lisäksi taajama-
alueiden puiden kaatamisen seurauksena syntyy pieniä määriä kantojätettä.

• Puhdasta vieraskasvijätettä syntyy tällä hetkellä muihin jakeisiin verrattuna hyvin vähän. Koska
tulevaisuudessa vieraskasvien torjuntaan ja hallintaan täytyy panostaa enenevissä määrin, myös
vieraskasvijätteen määrä tulee kasvamaan. Esimerkiksi kurtturuusun statuksen muuttuminen Suomessa
haitalliseksi vieraslajiksi edellyttää sen torjumista kunnissa ja kotitalouksissa.

Kuva: Inka Karvonen

Kuntien jäteasemat ovat suurimpia
viherjätteiden käsittelijöitä. Esimerkiksi
Pohjois-Pohjanmaalla Kiertokaaren ja 

Vestian jäteasemilla käsitellään vuosittain n. 
9000 m3 risu- ja oksajätettä ja 5000 m3 

kasvijätettä. Lisäksi kunnat, seurakunnat ja 
yritykset käsittelevät viherjätteitä jonkin

verran.



• Suuri osa kaikesta viherjätteestä syntyy kevään, kesän ja syksyn aikana, mikä tuo omat haasteensa

viherjätteen varastointiin, käsittelyyn ja jatkohyödyntämiseen. Erityisesti syksyllä ja keväällä jätettä

syntyy paljon, kun kotitalouksissa tehdään istutuksia, haravoidaan pihoja ja leikataan

pensaita. Jos viherjätteen saatavuus on kovin kausittaista ja käsittely keskittynyttä, haasteeksi

varastoinnissa ja käsittelyssä voi tulla riittävän tilan löytäminen.

• Lisäksi viherjätteen kuljettamisesta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä ja muita

ympäristövaikutuksia. Tällä hetkellä viherjäte käsitellään lähes aina muualla kuin sen syntypaikalla. 

Käsittely- ja varastointipaikkoja ovat jäteasemat, lämpölaitokset, maanläjitysalueet, 

jätevedenpuhdistamot sekä kuntien ja yritysten viherjätteille varaamat omat käsittelyalueet. 

• Tyypillisimmät käsittelymenetelmät viherjätteelle ovat kompostointi ja haketus. Risut ja kantojäte

(murskaamisen jälkeen) hyödynnetään haketettuna energiaksi ja kasvijätteestä tehdään multaa. 

Pieniä määriä risuja ja oksia kompostoidaan. Vieraskasvijäte useimmiten poltetaan, mutta jonkin

verran sitä myös haudataan maahan ja seulotaan mullaksi. Tienvarsien niittojätettä ei yleensä

korjata talteen, koska kustannukset ja logistiikan ilmastovaikutukset olisivat biomassasta saatua

energiahyötyä suuremmat. 



• Vaikka logistiikan kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa
hyvällä suunnittelulla ja hyödyntämällä vähäpäästöisiä
käyttövoimia, materiaalien kuljettamisesta syntyy silti aina jonkin
verran päästöjä.

• Ilmastovaikutuksen lisäksi viherjätteen kuljettamisesta aiheutuu
ympäristöön hiukkaspäästöjä ja melua. Sivuvaikutuksena voi olla 
myös vieraskasvien leviäminen uusille alueille, mikäli siemeniä, 
juuria tai muita leviäviä kasvinosia kulkeutuu vaatteiden, kenkien, 
kuljetusvälineiden tai ajoneuvon mukana.

• Keskittynyt jätteenkäsittely voi johtaa siihen, että viherjätteiden 
vastaanottopisteitä on harvassa ja ne ovat harvoin auki. Tämä tuli 
esille myös kyselyn vastauksissa. Pitkä kuljetusmatka lisää 
käsittelyn hintaa ja voi laskea kierrätysastetta. Riskinä on, että 
jätettä päätyy vääriin paikkoihin ja vieraskasveja leviää entistä 
laajemmalle alueelle. Silloin kun viherjätteitä ei voida käsitellä
niiden syntypaikalla, olisikin tärkeä varmistaa että jätteen
vastaanottopisteet ovat riittävän lähellä ja ohjeet viherjätteiden
eri jakeiden lajitteluun helposti saatavilla.

Esimerkki: Keskikokoisen, reilun
20 000 asukkaan kunnan

jäteasemalle tuodaan vuosittain
9000 peräkärrykuormaa

viherjätettä. Kun keskimääräinen
kuljetusmatka yhteen suuntaan on 

10 kilometriä, ja käytössä on 
bensiinikäyttöinen auto, 

kuljetuksesta aiheutuu noin 30 
tonnin CO2-e päästöt. Tämä

vastaa kolmen
keskivertosuomalaisen

vuosipäästöjä. 



• Toisaalta myös keskitetyllä, isompien jätemäärien käsittelyllä on 
etunsa. Uusien käsittelymenetelmien avulla viherjätteistä on 
mahdollista tehdä korkean jalostusasteen tuotteita, jolloin raaka-aine
tulee hyödynnetyksi monipuolisesti ja sille syntyy lisäarvoa. 
Viherjätteitä voidaan hyödyntää esimerkiksi biohiilen ja turvetta
korvaavien kasvualustojen valmistuksessa. Viherjäte kelpaa myös
biokaasun tuotantoon, jolloin siitä saadaan energiaa ja 
maanparannusainetta.  

• Logistiikkaa voidaan kehittää tehokkaammaksi, esimerkiksi
järjestämällä asuinalueille viherjätteen keräyspisteitä keväällä ja 
syksyllä ja kuljettamalla vain täysiä kuormia. Alueen eri toimijoiden
välisellä yhteistyöllä (mm. keräyspisteiden yhteiskäytöllä ja yhdessä
laadituilla lajitteluohjeilla) voidaan myös edistää tehokasta
logistiikkaketjua. Katettu keräyspiste ei kerää sadevettä, mikä parantaa
kerätyn biomassan jatkohyödyntämismahdollisuuksia.

• Paikallisella jätteenkäsittelyllä vältytään kuljettamisen aiheuttamilta turhilta kasvihuonekaasupäästöiltä ja 

mahdollistetaan biomassan sisältämien ravinteiden hyödyntäminen lähellä syntypaikkaa. Varsinkin

keväällä ja syksyllä kotikompostorien käyttö vähentäisi viherjätteiden laitoskäsittelyn kuormittumista. 

Huolellinen lajittelu ja tehokas paikallinen käsittely voivat lisäksi vähentää viherjätteiden hävittämisestä

aiheutuvia kuluja. 



Kun viherjätteestä tuotetaan materiaaleja, joilla voidaan korvata primaarisista
luonnonvaroista tuotettuja tuotteita, sen käsittelyn ympäristövaikutukset jäävät

kokonaiskuvassa pieniksi. Esimerkiksi kasvuturpeen korvaaminen kierrätysmateriaaleihin
pohjautuvilla tuotteilla säästää luonnon hiilinielua ja suoelinympäristöjä. Lisäksi

kompostoinnin päästöt ovat pienemmät kuin kasvualustana käytetyn turpeen hajoamisesta
syntyvät päästöt*. *Lähde

Kuva: Unsplash

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/lcainlandscaping/esitelmat/LCA%20Biolaitosyhdistys%20301014_Frans%20Silvenius.pdf


• Kyselyssä vastaajia pyydettiin mainitsemaan viherjätteiden
käsittelyyn liittyviä haasteita. Esille nousi muun muassa
pensaiden juuriston ja sen mukana nousevan maa-
aineksen aiheuttamat ongelmat käsittelylle, säätilojen, 
esimerkiksi vesisateen aiheuttamat haasteet viherjätteen
laadulle ja käsittelylle, kuljetuksen haasteet
kuljetuskaluston riittävyyden osalta ja vastaanottopisteiden
kaukaisen sijainnin ja harvojen aukioloaikojen vuoksi sekä
viherjätteen käsittelyn korkea hinta. 

• Kysyttäessä mahdollisista tulossa olevista muutoksista
viherjätteiden käsittelyyn, mainittiin vastauksissa toiminnan
laajentaminen ja mahdollisuuksien selvittäminen
omatoimiseen kompostointiin. Myös biohiilikäsittelyyn ja 
siemenpankin hävittämiseen liittyviin käsittelytekniikoihin
oli kiinnostusta. 

• Lisäksi arvioitiin, että kurtturuusujätteen lajittelussa ja 
hävittämisessä sekä kurtturuusun juurakon mukana
nousevan maa-aineksen ja esille nousevien kivien

käsittelyssä tarvitaan tulevaisuudessa uusia ratkaisuja. 

Kurtturuusu on luokiteltu haitalliseksi vieraskasviksi.
Sen torjuminen edellyttää maanpäällisen kasvuston
lisäksi myös juurakon hävittämistä tai näivettämistä.

Kuva: Inka Karvonen



• Biomassa-atlas on työkalu käytettävissä olevien biomassojen kartoittamiseen ja sivuvirtojen tarjoamiseen 

hyödynnettäväksi. Esimerkiksi karkeat viherjätejakeet, kuten risut, oksat ja kantomurska ovat hyviä 

tukimateriaaleja kosteampien jakeiden käsittelyyn. Muun muassa yhdyskuntalietteen käsittelyssä 

tukimateriaaleille on suuri tarve. 

Toimintaperiaate Esimerkkejä

Jätteen syntymisen 
estäminen

Viherympäristön 
villiinnyttäminen, luonnon 
prosessit

Biomassan hyödyntäminen 
sen syntypaikalla

Risuaita, kotikompostori

Uusien tuotteiden 
valmistus

Mädätys, biohiilen 
tuotanto

Biomassan hyödyntäminen 
energiaksi

Jätteenpoltto

• Kiertotalouden päämääränä on luonnonvarojen 
käytön kestävöittäminen. Lähtökohta on, että 
kaikki toiminta suunnitellaan jätteettömäksi. 
Ensisijaisesti viherjätteen syntyä on pyrittävä 
ehkäisemään ja ne sivuvirrat joita väistämättä 
syntyy, kannattaa hyödyntää korkean 
jalostusasteen tuotteina. Viimeinen ratkaisu on 
biomassan hyödyntäminen energiaksi, 
kaatopaikalle läjittämistä tulisi välttää.

• Prosesseja voidaan sujuvoittaa eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä kehittämällä. Siirtymää 
kiertotalouteen helpottavat digitalisaatio sekä 
datan kerääminen ja hyödyntäminen.

https://projects.luke.fi/biomassa-atlas/


• Viherjätteitä voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa, kun tekniikka ja prosessi ovat siihen soveltuvia. Viherjätteen laatu 

voi vaihdella ja sisältää myös muuta materiaalia, esimerkiksi muovia, kiviä tai puun kappaleita. Korkean kuiva-

ainepitoisuuden ja alhaisen sulavuuden vuoksi viherjätteille useimmin sopiva menetelmä on kuivamädätys. 

Panostoiminen prosessi on jatkuvatoimista hitaampi, mutta se tuottaa enemmän biokaasua ja sopii paremmin laadultaan 

vaihteleville jakeille. Märkämädätysprosessissa voidaan viherjätteistä hyödyntää niitto- ja ruohonleikkuujäte. Hienon 

ruohosilpun hyödyntämisessä haasteena on kuitenkin se, että materiaali alkaa hajota ja vapauttaa metaania nopeasti. 

• Panostoimisessa prosessissa syötteet ohjataan sellaisenaan reaktoriin ja ne lajitellaan vasta prosessin jälkeen. Viipymäaika 

riippuu syötteistä ja prosessista. Mesofiilisessä prosessissa se on puutarhajätteillä 2-4 kuukautta, jonka jälkeen massa 

vaihdetaan. Jotta kaasua saadaan säännöllisesti, panostoimisessa prosessissa käytetään useampia reaktoreita rinnakkain. 

Kosteutta pidetään yllä kastelemalla materiaalia prosessissa syntyvällä ja kierrätettävällä perkolaationesteellä. 

Panostoiminen kuivamädätyslaitos Laukaalla, kuva: Virpi Käyhkö 



• Viherjätteiden ohella panostoimisessa kuivamädätysprosessissa voidaan hyödyntää muita samanlaatuisia 

syötteitä. Esimerkiksi maatalouden sivuvirrat, kuten olki, turve ja jotkin lannat sopivat prosessiin. Myös 

yhdyskuntien biojätteitä voidaan hyödyntää, kunhan syötteistä tilavuudellisesti suurempi osa on viherjätteitä.

• Viherjätteiden energiapitoisuus on melko alhainen, mikä vaikuttaa biokaasulaitoksen energiansaantoon. 

Prosessin etuna on, että lajittelemattomatkin viherjätteet saadaan hyödynnettyä ja jalostettua laadukkaiksi 

multatuotteiksi. Myös prosessissa kiertävä perkolaationeste on hyödynnettävissä typpilannoitteena. Jos tarkoitus 

on valmistaa lannoitteita, pitää tuotteet käsitellä niin että ne täyttävät kullekin tyyppinimelle asetetut ehdot. 

Pelkästään kasvimassaa käsittelevän laitoksen lopputuote hygienisoidaan termisellä kuivauksella tai 

kompostoinnilla. 

Kuva: Unsplash

• Suomessa viherjätteiden käsittely biokaasulaitoksissa on toistaiseksi vähäistä, 

mutta Keski-Euroopassa sitä tehdään jo enemmän. Edellytys on, että viherjätteitä 

on tarjolla säännöllisesti ja riittäviä määriä. Viherjätteitä voitaisiin hyödyntää 

maatilojen biokaasulaitoksissa, joissa pääsääntöisesti syötteenä käytetään 

maatalouden sivuvirtoja ja kuivalantaa. Tällöin viherjätteiden kausittainen 

saatavuus ei muodostu ongelmaksi.

• Vieraskasvien ja rikkakasvien siemenet eivät todennäköisesti tuhoudu 

mädätysprosessissa. Märkämädätyksessä siemenet voivat painua reaktorin 

pohjalle, jossa ne pikkuhiljaa menettävät itämiskykynsä. Tätä pitäisi kuitenkin 

selvittää ja tutkia lisää.



• Biokaasu pitää mädätyksen jälkeen jalostaa jatkohyödynnettäväksi. Liikennekäyttöön edellytetään kaasun 

puhdistamista niin, että metaanin osuus on 95 %, jonka jälkeen kaasu paineistetaan 200 bariin. Sähkön- ja 

lämmöntuotantoon riittää matalampi metaanin osuus, mutta siitä pitää kuitenkin erottaa ylimääräinen 

vesi. Sähköntuotantoa varten kaasusta pitää puhdistaa myös rikki ja siloksaanit.

• Biokaasu korvaa fossiilisia 

polttoaineita ja mädätysjäännöksestä 

valmistettavat kierrätyslannoitteet sekä 

maanparannusaineet korvaavat 

neitseellisistä luonnonvaroista 

tuotettuja lannoitteita. Biokaasun 

tuotanto tukee siirtymää 

kiertotalouteen ja edistää samalla 

ilmastotavoitteita. 

• Esimerkiksi Kymenlaakson Jäte Oy 

jalostaa viherjätteistä multatuotteita ja 

hyödyntää prosessissa syntyvän 

biokaasun jätekeskuksen sähkön- ja 

lämmöntuotantoon. Kuva: Ilkka Karvonen

https://www.kouvolansanomat.fi/kaupalliset/3509288


• Pyrolyysissä biomassaa kuumennetaan hapettomissa tai vähähappisissa olosuhteissa, jolloin muodostuu 
biohiiltä, pyrolyysinesteitä ja kondensoitumattomia kaasuja. Prosesseja on kahdenlaisia: hidas pyrolyysi ja 
pikapyrolyysi.  Hitaassa pyrolyysissä biomassaa kuumennetaan hitaasti yli 400 asteeseen. Kaikkia lopputuotteita 
syntyy suunnilleen saman verran. Pikapyrolyysissä kuumennus kestää alle kaksi sekuntia ja lopputuotteina syntyy 
60-70 % nesteitä, 12-15 % hiiltä ja 13-25 % kondensoitumattomia kaasuja. 

• Biohiili on stabiilia, eli sen sisältämä hiili ei palaudu itsestään ilmakehään. Raaka-aineen valinnalla ja prosessia 
säätämällä voidaan vaikuttaa lopputuotteen ominaisuuksiin ja siten biohiilen käyttömahdollisuuksiin. Esimerkiksi 
maanparannuskäyttöä varten tavoitteena on biohiilen mahdollisimman suuri pinta-ala ja huokoinen 
rakenne. Biohiilen valmistukseen sopivat kuivat ja vähäravinteiset, ligniini- ja selluloosapitoiset jakeet. Eri jakeet 
voivat tarvita erilaista esikäsittelyä.

• Pyrolyysikaasu koostuu lähinnä hiilidioksidista, metaanista, hiilimonoksidista ja vetykaasusta. Pyrolyysissä
vapautuvat kaasut voidaan polttaa, jolloin tuotannon sivutuotteena saadaan sähköä ja lämpöä. Kaasusaanto on  
kuitenkin alhainen ja kaasun lämpöarvo matala, joten kaasut hyödynnetään useimmiten pyrolyysiprosessin
energialähteenä. Riippuen lähtömateriaalista ja erityisesti sen kosteusprosentista, pyrolyysiprosessista voidaan 
saada sivutuotteena ylimääräistä lämpöä johdettavaksi esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.

• Prosessin kondensoituvat kaasut kerätään ja lauhdutetaan nesteiksi. Niitä voidaan jatkojalostaa moniin eri 
käyttötarkoituksiin. 



• Ilmastonmuutoksen hillinnän tiukassa aikataulussa tarvitaan keinoja 

hiilen tehokkaaseen sitomiseen pois ilmakehästä. Biohiilessä on 

potentiaalia pitkäaikaiseen hiilen varastointiin ja samalla sillä on 

maaperää parantava vaikutus. Tutkimuksissa sen on havaittu lisäävän 

mikrobiaktiivisuutta maaperässä, parantavan maaperän vedenpidätys-

ja kationinvaihtokykyä sekä vähentävän eroosiota ja ravinnevalumia.

• Peltoviljelyn ohella maanparannukseen tarkoitetun biohiilen käyttökohteita löytyy kaupunkien viheralueilta, 

puistoista, viherkattojen kasvualustoista, kasvihuoneviljelystä ja puutarhoista. Hyvän ravinteidenpidätyskyvyn 

vuoksi biohiili sopii kaupunkien hulevesien puhdistukseen ja käsittelyyn. Biohiili ei itsessään sisällä ravinteita, 

mutta sitä voidaan rikastaa niillä. Pajusta valmistettu ja ammoniakilla ’ladattu’ hiili on tutkimuksessa arvioitu 

typpilannoituksen kannalta sopivaksi yhdistelmäksi.

• Lisäksi biohiiltä voidaan käyttää kompostoinnin ja biokaasun tuotannon tehostamisessa, pilaantuneiden 

maiden puhdistamisessa, karjan täydennysrehuna, aktiivihiilen korvaajana suodattimissa, raaka-aineena 

kosmetiikassa, maaleissa sekä monissa erilaisissa teollisuuden ja elektroniikan tarvitsemissa materiaaleissa. 

Eri raaka-aineista valmistetut biohiilet sopivat erilaisiin käyttötarkoituksiin ja myös prosessilla vaikutetaan 

lopputuotteiden määrään ja laatuun.



• Biohiilen valmistukseen käytetään hidasta pyrolyysiä, 
mutta mikäli esimerkiksi risu- ja oksajätteestä halutaan 
valmistaa pelkästään öljyä, käytetään pikapyrolyysiä.

• Kun pyrolyysiprosessin lähtöaineena 
on biomassaa, prosessissa syntyviä 
nesteitä kutsutaan bioöljyksi.

• Bioöljyä voidaan käyttää polttoaineena liikenteessä ja 
sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä hyödyntää raaka-
aineena kemianteollisuudessa, elintarvike- ja 
kosmetiikkateollisuudessa sekä lääkkeiden 
valmistuksessa. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineena 
käytettävää gylfosaattia pystytään korvaamaan bioöljy-
pohjaisilla valmisteilla.

Kuva: Unsplash



• Esimerkki Suomesta: biohiilen valmistusta ja laittestojen vuokrausta, SoilCare

• Pyrkii lisäämään kotimaista biohiilen tuotantoa

• Kokeiluja esimerkiksi pajun ja murskatun purkupuun hyödyntämisestä biohiilen tuotannossa

• Esimerkki Tukholmasta, Ruotsista: biohiiltä kaupunkilaisten viherjätteistä 

• Tuotetaan kaupungissa syntyvistä viherjätteistä (oksat, risut, joulukuuset) biohiiltä, jota hyödynnetään 
maanparannukseen ja hiilensidontaan puistoissa, viheralueilla ja puutarhoissa 

• Innovaatio syntyi Mayors Challenge-kilpailun tuloksena, jonka se myös voitti 

• Esimerkki Yhdysvalloista: liikuteltava biohiililaitos, CharBoss

• Pienen kokoluokan biohiiliyksikkö, jota voidaan liikuttaa sinne missä sitä tarvitaan, ks. video

• Muutetaan ei-toivottua biomassaa, kuten vieraskasvijätettä, biohiileksi, ja hyödynnetään sitä maaperän hiilipankkina, 
pilaantuneiden maiden kunnostamisessa ja esimerkiksi kaivosalueiden maisemoinnissa 

• Esimerkki Australiasta: maatilakokoluokan biohiililaitos, ECHO2

• Hyödynnetään maa- ja metsätalouden sekä kaupunkien viheralueiden hoidossa syntyviä sivuvirtoja biohiilentuotantoon, 
joka typellä rikastettuna käytetään peltojen maanparannukseen ja lannoitukseen

• Tuotannossa syntyvä lämpö voidaan myös hyödyntää, esimerkiksi kasvihuoneiden lämmitykseen

• Luotu hiilivarasto myydään hiilikrediitteinä, joita yritykset käyttävät päästöjen kompensointiin, esimerkiksi Microsoft on 
ostanut näitä krediittejä suomalaisen Puro.earth markkinapaikan kautta

• Tulevaisuudessa yrittäjät haluavat kokeilla Australiassa haitaksi asti levinneen vieraslajikasvin hartsiakaasian käyttöä 
tuotannon raaka-aineena

https://news.calcus.com/amados-markkinointi-oy-panostaa-laadukkaaseen-biohiileen-ja-sita-valmistaviin-laitteistoihin/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/informationsmaterial/avfall/projekt/biokol/bio_char_eng.pdf
https://www.fs.usda.gov/inside-fs/delivering-mission/apply/introducing-charboss-new-mobile-biochar-production-machine
https://www.youtube.com/watch?v=R6lK4jNqgQE
https://reneweconomy.com.au/how-an-australian-biochar-start-up-inspired-microsofts-negative-carbon-plan/
https://www.youtube.com/watch?v=WmfUgC86nFk&t=93s


• Biohiilellä voidaan tehostaa kompostointia sekä
kotikompostoreissa että laitoskomposteissa. Biohiilen
lisäys nopeuttaa orgaanisen aineksen hajoamista ja 
siten lyhentää kompostointiaikaa. Samalla
lopputuotteen laatu paranee. Myös
ammoniakkipäästöt vähenevät, kunhan
kompointireaktorin lämpötila pidetään
tavoitearvoissa.

• Muita keinoja kompostoinnin tehostamiseen ovat
kompostoitavan materiaalin esikäsittely
murskaamalla tai silppuamalla, tukiaineen, 
esimerkiksi hakkeen lisäys kompostiin, kompostin
säännöllinen kääntäminen ja kastelu tarvittaessa sekä
ravinteikkaamman massan, esimerkiksi lannan tai 
biojätteen lisääminen kompostiin. 

• Kompostointiprosessin hyvä hallinta mahdollistaa
korkealaatuiset lopputuotteet. Ainakin lämpötilaa, 
kosteutta ja maatumisastetta olisi tärkeää mitata ja 
seurata.

Kuva: Unsplash

Kompostoinnin tehostaminen



Vaihtoehtoisia 
kompostointimenetelmiä

• Bokashi-menetelmässä kompostoitumista nopeutetaan 
ja tehostetaan mikrobien avulla. Prosessi tapahtuu 
hapettomissa oloissa, jolloin ravinteet saadaan hyvin 
talteen. Bokashi-menetelmää käytetään yleensä 
biojätteiden kompostointiin, mutta sitä voidaan soveltaa 
myös viherjätteisiin. Menetelmän hiilijalanjälki on pieni. 
Lisätietoja Video

• Kompostoinnin tehostamisessa voidaan hyödyntää 
lieroja (esim. Eisenia fetida – tunkioliero). Lierot lisäävät 
ravinteiden (kokonaistyppi, -fosfori ja –kalium) määrää 
lopputuotteessa ja muuttavat niitä kasveille paremmin 
saatavilla olevaan muotoon. Lierot ovat olennaisessa 
asemassa myös maaperän monimuotoisuuden 
vahvistamisessa. Lisätietoja

Kuva: Unsplash

https://www.ekokymppi.fi/tietopankki/kompostointi/bokashi.html
https://www.facebook.com/Bokashi-Keitti%C3%B6komposti-1075398379152422/videos/puutarhaj%C3%A4tteen-kompostointi-em-mikrobeilla/1757492607609659/
https://aces.nmsu.edu/pubs/_h/H164/welcome.html


• Jätteen syntymistä voidaan estää ja vähentää omaksumalla luonnon 
ominaispiirteitä myös rakennettuun ympäristöön. Luonnon 
elementtien sovittamisessa pihapiireihin voi löytää luovia ratkaisuja. 
Esimerkiksi lahopuuta voi hyödyntää kukkien kasvualustana ja risut 
koota näköesteeksi tai aidaksi kehikoiden avulla. Samalla syntyy 
elinympäristöjä hyönteisille, mikä puolestaan hyödyttää lintuja ja 
muita eläimiä. 

• Niiltä osin kun jätteen syntyä ei voi estää, luonnollisia materiaali- ja 
ravinnevirtoja hyödyntämällä voidaan vähentää viherjätteiden 
käsittelystä ja kuljetuksesta syntyviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
Hajautetussa käsittelyssä käytetään kotikomposteja ja orgaanisen 
aineksen hajoamista nopeuttavia tekniikoita. Esimerkiksi lehti- ja 
ruohonleikkuujäte voidaan silputa samalla kun nurmikko ajetaan ja 
lehdet kerätään. Risu- ja oksajätteet voi olla kätevintä hakettaa ja 
hyödyntää paikan päällä vaikkapa kukkapenkkien katteena tai 
polkujen pohjamateriaalina. 

• Hajautettu viherjätteiden käsittely luo tarpeen uusille palveluille ja 
tuotteille, sillä kotikompostitkaan eivät toimi ilman huoltamista. Uusia 
palvelumalleja ja liiketoimintaa voi muodostua esimerkiksi 
luonnonmukaisen pihasuunnittelun, viherjätteen keräämisen, 
kompostoinnin ja muun käsittelyn sekä ravinteiden ja biomassan 
jatkokäytön ympärille. 
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Ravinteet välittömästi kiertoon palauttavat koneet, esim. silppuava ruohonleikkuri

Kompostointi: bokashi-komposti (hapatusmenetelmä), automaattinen sekoittava komposti ja kausikompostit

Oksien ja risujen hakettaminen ja hakkeen hyödyntäminen paikanpäällä 

Risuaidat ja lahopuiden hyödyntäminen maisemassa ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä

Ruohonleikkuu- ja lehtijätteen käyttö katemateriaalina

Viestintä ja opastus (lajittelu, menetelmät, jakeiden hyödyntäminen, vieraskasvit, luonnolliset prosessit)

Vieraskasvien keruu erilleen ja tarvittaessa käsittely muualla, kotikompostori ei tuhoa siemenpankkia!



• Suomessa yleisesti esiintyviä haitallisia vieraskasveja ovat muun muassa komealupiini (kuvassa), jättipalsami, kurtturuusu, 

japanintatar ja jättiputket. Kasveilla on erilaisia leviämistapoja, esimerkiksi jättipalsamin torjuntaan voi riittää pelkkä 

kukkavarsien poistaminen, kun taas tataret ja kurtturuusu leviävät tehokkaasti juurakon kautta. Myös maassa olevan 

siemenpankin säilymisaika vaihtelee eri kasveilla. 

• Koska kasvit leviävät eri tavoin, myös niiden torjuntakeinot ovat erilaisia, mikä taas vaikuttaa viherjätteen laatuun. Suuri 

haaste käsittelyssä on vieraskasvien siemeniä tai juurakkoa sisältävä maa-aines. Ilmastonmuutoksen helpottaessa 

vieraskasvien leviämistä yhä pohjoisemmaksi, niiden torjuntaan ja käsittelyyn tullaan tarvitsemaan yhä tehokkaampia 

menetelmiä. 

• Haitallisilla vieraskasveilla tarkoitetaan ihmisen uusille alueille tuomia 

kasvilajeja, jotka tehokkaasti levitessään vievät alkuperäiseltä luonnolta tilaa eli 

aiheuttavat luontokatoa. Ne voivat myös estää ja vaikeuttaa alueella liikkumista, 

muuttaa maaperän ravinnetasapainoa, aiheuttaa eroosiota ja sekoittaa lajien 

välisiä suhteita. 

• Vieraskasvit ovat usein olleet suosittuja puutarhakasveja ennen kuin niiden 

aiheuttamat haitat ovat tulleet esille. Vieraskasvien torjunnassa olennaista on 

tietoisuuden lisääminen ja oikeiden hävitysohjeiden tarjoaminen, joka myös 

osaltaan mahdollistaa tehokkaan viherjätteen käsittelyn ilman turhia riskejä 

kasvien leviämisestä uusille alueille. 



• Kompostissa vieraskasvien siemenet ja muut osat saadaan tuhottua, kun lämpötilaa pidetään 60-70 asteessa 
vähintään kolmen viikon ajan. Kotikompostorissa lämpötila ei yleensä pysy näin korkealla riittävän pitkään, 
joten vain vieraskasvien versoja tulisi kompostoida niissä ja leviävät osat hävittää muilla tavoin. Puuvartiset 
versot voidaan kuivata ja hakettaa, ja sitten hyödyntää syntypaikalla. 

• Ruohovartiset vieraskasvin versot voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa. Siemenet eivät kuitenkaan 
välttämättä tuhoudu mädätysprosessissa, joten niitä sisältävää jätettä ei pidä reaktoriin laittaa. Biohiilen 
valmistus vieraskasvimassasta tai vieraskasvin osia sisältävästä viherjätteestä on mahdollista.

• Koska suurten vieraskasvin osia sisältävien maamassojen käsittely on työlästä ja hankalaa, kannattaa kasvustot 
pyrkiä hävittämään näivettämällä, eli leikkaamalla ne toistuvasti alas tai kitkemällä niitä useamman vuoden 
ajan. Aina tämä ei ole mahdollista, ja silloin vaihtoehdoksi jää seuloa juurakot maa-aineksen seasta pois. 
Tämän jälkeenkin jää vielä hävitettäväksi maassa oleva siemenpankki ja pienemmät juuren kappaleet. 
Höyrykäsittely tehoaa ainakin joidenkin vieraskasvien siemeniin, mutta ei välttämättä tataren tai kurtturuusun 
juurenkappaleisiin. Siksi käsiteltyäkin maakasaa on seurattava ja esiin nousevat vieraskasvit torjuttava. 
Joissakin tapauksissa vieraskasveja sisältävän maa-aineksen käsittely voi olla luvanvaraista (esim. 
ammattimainen maa-ainesten vastaanotto ja seulonta), ja asia tulisi aina tarkistaa lupaviranomaiselta. 



Vieraskasvien torjuntatarpeet luovat kysyntää ammattitaitoiselle palvelulle, joka
kartoittaa ja torjuu esiintymiä. Vastaavasti vieraskasvien osia sisältävän jätteen
käsittelyyn tarvitaan osaamista ja soveltuva toimintaympäristö. Maa-aines on yleensä
parempi saada jatkohyödynnettyä muualla kuin läjittää se kaatopaikalle, mutta
samalla pitää varmistaa ettei vieraskasveja pääse leviämään uusille alueille.

Kuva: Inka Karvonen



Kuivamädätys

Pyrolyysi

Tehostettu
kompostointi

Hajautettu käsittely

Vieraskasvien hallinta

Idea: viherjätteiden käsittely panostoimisella 
kuivamädätystekniikalla

Tuotteet: biokaasu, maanparannusaineet, lannoitteet

Hyödyt: metaanin talteenotto, yhteiskäsittely maatalouden 
sivuvirtojen kanssa -> käsittelyn tehostaminen erityisesti haja-
asutusalueella

Idea: viherjätteiden hiilettäminen hitaalla 
pyrolyysillä

Tuotteet: biohiili, bioöljy, lämpö

Hyödyt: hiilen pitkäikäinen varastointi, 
vieraskasvien torjunta

Idea: kompostoinnin tehostaminen ja prosessin hyvä hallinta

Tuotteet: maanparannusaineet, lämpö

Hyödyt: hyvälaatuiset lopputuotteet, prosessin nopeutuminen, vieraskasvien torjunta

Idea: viherjätteen käsittely sen syntypaikalla ja 
jätteen synnyn ehkäisy, neuvonta- ja 
ylläpitopalvelut

Tuotteet: maanparannusaineet, katemateriaalit, 
kasvualustat, maisemaelementit

Hyödyt: luonnon monimuotoisuuden ylläpito, 
suljettu ravinteiden kierto, ei kuljettamista

Idea: palvelut vieraskasvien torjuntaan, haittojen 
ennaltaehkäisyyn ja opastamiseen

Tuotteet: monimuotoinen, vieraskasveista vapaa ympäristö

Hyödyt: puhtaat ja laadukkaat lopputuotteet, luontokadon 
torjunta



• Maatiloilla toimivien biokaasulaitosten mahdollisuudet vastaanottaa viherjätteitä

• Eri viherjätejakeista valmistettujen biohiilien ominaisuudet ja käyttökohteet

• Vaihtoehtoisten kompostointimenetelmien toteuttaminen erilaisissa olosuhteissa ja eri 

mittakaavoissa 

• Hajautetun viherjätteiden käsittelyn ja vieraskasvien torjunnan palvelullistamisen

mahdollisuudet

• Työvälineiden, kompostoreiden ja koneiden kehitystarpeet hajautetun viherjätteiden 

käsittelyn edistämiseksi



Bokashi-menetelmä
Pilotoidaan bokashi-kompostointimenetelmää 
esimerkiksi taloyhtiön tai asuinalueen 
mittakaavassa. Arvioidaan prosessin vaikutuksia 
lopputuotteeseen ja edellytyksiä prosessin 
kehittämiselle lopputuotteen laatua ja jatkokäyttöä 
ajatellen.
• Miten jätejakeiden laatu ja lajittelu vaikuttavat 

prosessiin? 
• Hävittääkö vieraskasvien osat?
• Edellyttääkö palvelullistamista tai tuotteistamista?
• Onko kannattavaa?

Viherjätteiden pyrolysointi
Pyrolysoidaan viherjätettä (esim. kurtturuusu) 
ja testataan esimerkiksi lämpötilan, 
esikäsittelyn ja prosessin keston vaikutuksia. 
Tarkastellaan lopputuotteiden ominaisuuksia.

Viherjätteiden mädätys maatalouden 
sivuvirtoja käyttävässä biokaasulaitoksessa
Kokeillaan eri suhteissa viherjätteen ja 
maatalouden sivuvirtojen käsittelyä 
biokaasureaktorissa. Arvioidaan 
lopputuotteen laatua ja käyttökohteita.
• Miten viherjätteiden lisääminen vaikuttaa 

prosessiin?
• Mitä edellyttää logistiikalta ja jätteiden 

varastoinnilta?

• Mitä viherjätteitä voi pyrolysoida?
• Millaisia lopputuotteita saadaan?
• Miten prosessia voidaan optimoida eri jakeille?



Hajautetun käsittelyn palvelullistaminen
Kokeillaan hajautettua käsittelyä jollakin 
asuinalueella tai taloyhtiössä. Valitaan 
testattavaksi esimerkiksi 2-3 innovatiivista tapaa 
käsitellä viherjätteitä niiden syntypaikalla. 
• Mahdolliset yhteistyötahot?
• Mitä palvelun toteuttaminen edellyttää (esim. 

tila ja työkalut, osaaminen, luvat)?
• Mitä vaikutuksia hajautetulla käsittelyllä on 

lähiympäristöön, asukkaisiin ja luontoon? 
• Mitä muuta toimintaa palveluun voi yhdistää?

Hajautetun käsittelyn työvälineet
Pilotoidaan uusia työvälineitä ja tuotteita (esim. 
silppuava lehti-imuri, haketuskone, niittokone), 
joilla viherjätteiden hajautettua käsittelyä 
edistetään. Selvitetään, mitä muita uusia tuotteita 
voitaisiin hyödyntää, jotta viherjätteiden käsittely 
sujuisi hyvin myös tiiviissä kaupunkiympäristössä ja 
testataan niiden pilottiversioita.

• Miten vieraskasvien torjunta onnistuu hajautetussa 
käsittelyssä?

• Miten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää 
uusilla tuotteilla, koneilla ja työvälineillä?

• Ovatko kaikki jätteet hyödynnettävissä paikallisesti 
vai onko joitakin kannattavampaa kerätä muualle 
käsiteltäväksi?

Kuva: Inka Karvonen

https://www.kone-glans.fi/niittokoneet/niittokone-eurosystems-minieffe-ma800-briggs-450-series/
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