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1 KOMPOSTOITU HARAVOINTIJÄTE  

Biojätteiden kestävään käsittelyyn, hyödyntämiseen ja ravinteiden kierrätyk-
seen paneutuva Bioliike-hanke etsii uusia käyttökohteita ja toimintatapoja bio-
jätteiden hyödyntämiseen. Bioliike-hankkeen toteutusajanjakso on 1.2.2013–
31.10.2014. Yhteistyössä hankkeessa ovat FUAS korkeakoulut Hämeen am-
mattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu ja Laurea, sekä alueen jäte- ja 
vesihuollon toimijat ja biopolttoaineiden tuottajat. Hanke saa rahoitusta Etelä-
Suomen EAKR-ohjelmasta, (Euroopan aluekehitysrahasto). 
 
Yhtenä hankkeen kohteista on selvittää mahdollisuuksia kompostoidun hara-
vointijätteen tuotteistamiseksi kuivikekäyttöön. Selvityksessä pyrittiin paranta-
maan kompostoidun haravointijätteen kuivikeominaisuuksia edellisen tutki-
muksen pohjalta, joka oli osa Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 
tuotekehitysprojektia. Parannuskohteita olivat kuivikekäytössä tärkeät veden ja 
ammoniakin sitomiskyky. Myös mikrobiologisia riskejä pyrittiin arvioimaan 
kokeellisesti ja tutustumalla aiempiin tutkimuksiin aiheesta.  
 
Tutkittu haravointijäte oli pitkälle kompostoitunutta ja koostui pääosin multa-
maisesta aineesta sekä puu- ja kiviaineksesta. Pieniä määriä kuivikkeissa har-
vemmin tavattavia ainesosia, kuten muovia, kastematoja ja rautanauloja löytyi 
näyte-erästä. 
 

2 ANALYYSIT 

2.1 Kuivaus ja seulonta, TS- ja VS-pitoisuudet 

 
Tutkimus aloitettiin kuivaamalla haravointijätettä maa-ainesten kuivausuunissa 
50 °C lämpötilassa. Haravointijätteelle ja seosaineille tehtiin samanlainen 60 h 
pituinen kuivatus.  
 
Koska haravointijäte sisälsi suurikokoisia puukappaleita ja kiviä, otettiin kui-
vatusta haravointijätteestä n. 1 kg seulottavaksi. Seulasarjan seulat olivat välillä 
0,125 mm – 8,000 mm. Haravointijäte ajettiin kahdessa erässä täryseulan läpi. 
Eri jakeiden punnitustulokset ovat taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Seulontatulokset 

   ERÄ 1       ERÄ 2    

 Tilav. ml Paino g Tiheys g/ml %- osuus Tilav. ml Paino g 

Tiheys 

g/ml 

%-

osuus 

Seulomaton 960 543,56 0,57  930 505,44 0,54   

Jae 8mm 60 54,56 0,91 10,04 % 50 48,86 0,98 9,67 % 

Jae 4mm 190 114,24 0,60 21,02 % 170 114,42 0,67 22,64 % 

Jae 2mm 210 97,98 0,47 18,03 % 200 91,72 0,46 18,15 % 

Jae 1mm 210 90,94 0,43 16,73 % 200 80,76 0,40 15,98 % 

Jae 0,25mm 260 145,23 0,56 26,72 % 250 131,87 0,53 26,09 % 

Jae 
0,125mm 30 15,16 0,51 2,79 % 40 18,70 0,47 3,70 % 

Alite 40 25,25 0,63 4,65 % 30 18,50 0,62 3,66 % 

         

 Yht. 543,36  99,96 % Yht. 504,83  99,88 % 

 Hävikki g 0,2 Hävikki % 0,04 % Hävikki g 0,61 Hävikki % 0,12 % 

 
 
Haravointijätteestä ja seulontajakeista määritettiin kuiva-ainepitoisuus (TS) 
sekä hehkutushäviö (VS) standardin SFS3008 mukaisesti, (Taulukko 2). 8 mm 
jae jätettiin määrittämättä, koska sen palakoko oli liian suuri. 
 

Taulukko 2. Seulontajakeiden TS- ja VS-määritys. 

Näyte  g 
g 
105°C g 550°C VS g VS% TS% 

Kokon. 3,24 3,19 2,49 0,70 21,9 % 98,2 % 

Jae 4mm 3,77 3,62 2,95 0,67 18,5 % 96,0 % 

Jae 2mm 3,31 3,20 2,71 0,49 15,4 % 96,6 % 

Jae 1mm 3,08 2,84 2,13 0,71 25,1 % 92,4 % 

Jae 0,25mm 3,03 2,84 2,12 0,73 25,5 % 93,8 % 

Jae 0,125mm 3,01 2,84 2,33 0,50 17,8 % 94,3 % 

Alite 3,38 3,16 2,57 0,59 18,7 % 93,6 % 

 
 

4 ja 8 mm seulan ylite hylättiin karkean kivi- ja puuaineksen vuoksi, lisäksi 8 
mm seulan ylitteen tiheys oli selvästi muita jakeita suurempi. 0,125 mm seulan 
alite otettiin mukaan vaikka se sisälsi paljon hienojakoista ja tarttuvaa, sähköi-
sesti varautunutta pölyä. Alite sisälsi myös hienojakoista hiekkaa, jonka kuivi-
keominaisuudet ovat hyviä. Kuivikeseosten rungoksi tuli siis 4 mm seulan alite. 
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2.1.1 Kuivikeseokset 

 
Seulottuun haravointijätteeseen seostettiin ominaisuuksien parantamiseksi tur-
vetta ja lehtisilppua, joka koostui kuivista tammenlehdistä ja männynneulasista. 
Lehtisilpulla haettiin pH:n laskua ammoniakin sitomiskyvyn parantamiseksi. 
Mainittavaa pH:n laskua ei saatu aikaan, suunnilleen sama kuin turpeella 
seostamalla. Turpeen pH oli odotetusti selvästi muita alempi. 

 

2.2 Veden imeytyskoe 

Kuivikeseosten nesteen imu- ja pidätyskykyä testattiin samanlaisella koejärjes-
telyllä kuin edellisessä tutkimuksessa. Näytteiden alkukosteus oli uunikuivauk-
sesta johtuen todennäköisesti pienempi kuin edellisessä kokeessa.  
 
Näytteitä mitattiin 400 ml astioihin, joiden ritiläpohja oli peitetty Whatman 40- 
suodattimella. Astiat asetettiin altaaseen, jonka pohjalla oli kerros vettä. Asti-
oita kasteltiin myös yläpuolelta kaatamalla kuhunkin kolme kertaa 100 ml ve-
siannos puolen tunnin aikana. Astiat jätettiin likoamaan 24 tunnin ajaksi, kuten 
Flemingin, Hesselin ja Weghen kokeessa. Tämän jälkeen astiat poistettiin al-
taasta ja punnittiin. Astioiden annettiin valuttaa vettä 24 tuntia ja punnitus tois-
tettiin. Taulukossa 3 on vedenpidätyskokeen tulokset. Verrokkina on seuloma-
ton haravointijäte. 
 

Taulukko 3. Veden sitomis- ja pidätyskyky. SH = seulottu, T = turve, L = lehtisilppu, H = 
seulomaton haravointijäte. 

 Sitomiskyky 24h  Pidätyskyky 24h 

Kuivikeseos l/kg % parempi  l/kg % parempi 

SH 1,35 22,5 %  1,17 15,8 % 

70 % SH + 30 % T 1,59 43,7 %  1,33 31,4 % 

70 % SH + 30 % L 1,56 40,9 %  1,51 49,2 % 

70 % SH+15 % L+15 

% T 1,83 65,8 %  1,75 73,3 % 

H 1,10 0,0 %  1,01 0,0 % 

T 6,97 531,6 %  6,64 556,2 % 

 
 
Seulotun haravointijätteen vedensitomiskyky oli 22,5 % parempi seulomatto-
maan verrattuna ja seoksilla 40,9 % - 65,8 % parempi. Paras seos oli turpeella 
ja lehtisilpulla seostettu 70 %+15 %+15 %. Vuorokauden kuluttua mitattu ve-
denpidätyskyky oli seulotulla 15,8 % parempi kuin seulomattomalla ja seok-
silla 31,5 % - 73,4 % parempi.  
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Turpeen veden sitomis- ja pidätyskyky l/kg oli kuitenkin omaa luokkaansa. 
Kirjallisuudessa esitetään kuiviketurpeen imevän n. kymmenkertaisesti pai-
nonsa vettä. Tässä mittauksessa kuiviketurve imi n. seitsemän kertaa painonsa 
vettä. Vedenpidätyskyky oli kokeen lopussa yli 550 % parempi kuin seulomat-
tomalla haravointijätteellä. Alhaisesta tilavuuspainosta johtuen turpeen veden-
sitomis ja -pidätyskyky suhteessa tilavuuteen oli sen sijaan huonoin. 

 

2.3 Ammoniakin pidätyskyky 

Edellä mainittujen kuuden näyteseoksen lisäksi valmistettiin seulotusta hara-
vointijätteestä muurahaishapolla hapotettu seos. Hapotuksella pyrittiin nosta-
maan ammoniakin pidätyskykyä. 500 g:aan haravointijätettä lisättiin 3 ml muu-
rahaishappoa sekoitettuna 100 ml:aan vettä. 
 
Hevosen päästöjä simuloimaan tehtiin ammoniumtyppiliuos, joka uutettiin 1 
kg:n hevosenlannan ja 2 l:n ammoniumkloridiliuoksesta, jonka pitoisuus oli 10 
mg NH4Cl / l ionivaihdettua vettä.  
 
Näyteseokset uutettiin ionivaihdettuun veteen uuttosuhteella 5:1 ja niiden pH 
mitattiin (Taulukko 4).  
 

Taulukko 4. Seosten pH. SH = seulottu, T = turve, L = lehtisilppu, H = seulomaton hara-
vointijäte, Hap = happokäsitelty. 

Näyte pH 

SH 6,84 

70 % SH + 30 % T 6,33 

70 % SH + 30 % L 6,34 

70 % SH +15 % T+15 % L 6,46 

H 6,82 

T 4,66 

Hap 5,37 

  
 
Näyteseokset kasteltiin 150 ml:lla ammoniumtyppiliuosta ja jätettiin haihtu-
maan kolmen vuorokauden ajaksi, jonka jälkeen niistä uutettiin näyteliuokset 
analyysiä varten. Uuttosuhde oli 1:5.  
 
Näytteisiin jäänyt ammoniumtyppi mitattiin Kjeldahl-laitteistolla. Pitoisuudet 
jäivät niin pieniksi että koe toistettiin käyttämällä vahvempaa liuosta, joka si-
sälsi suhteessa 1:2 hevosenlantaa uutettuna ammoniumkloridiliuoksella, jonka 
pitoisuus oli 1g NH4Cl/ l ionivaihdettua vettä. Liuosta lisättiin 100 ml /näyte, 
jolloin näytteeseen siirtyi 37,8 mg ammoniumtyppeä. Näytteiden annettiin 
haihduttaa ammoniumtyppeä vuorokauden ajan. Näytteet uutettiin kuten 
edellä. Tulokset ovat taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Kuivikkeiden sitoma määrä ja osuus lisätystä ammoniumtypestä. SH = seu-
lottu, T = turve, L = lehtisilppu, H = seulomaton haravointijäte, Hap = happokäsi-
telty. 

 
Kuivikeseos 500ml mg NH4/l mg NH4/näyte Osuus lisätystä % 

SH 47,08 23,54 62,2 

70 % SH + 30 % T 51,79 25,89 68,4 

70 % SH + 30 % L 32,96 16,48 43,5 

70 % SH +15 % T+15 % L 28,25 14,12 37,3 

H 47,08 23,54 62,2 

T 65,91 32,96 87,0 

Hap 47,08 23,54 62,2 

 
 
 
Turve sitoi tässä mittauksessa parhaiten ammoniumtyppeä. Sijoitusta ei muuta 
se että turve sisälsi ennen lisäystä vähäisen määrän ammoniumtyppeä toisin 
kuin haravointijäte.  
 
Tehty happolisäys ei vaikuttanut ammoniumtypen sitomiseen. Lehtisilppu vai-
kutti sitomiskykyä alentavasti ilmeisesti muodostamalla kuivikkeen rakentee-
seen ilmakanavia, joiden kautta ammoniumtyppi pääsi paremmin haihtumaan. 
 

2.3.1 Virhetarkastelu 

Lisätty ammoniumtyppiliuos valui haihdutuksen aikana astian pohjalle. Näyte 
sekoitettiin ennen uutettavan näytteen ottamista. Näytettä otettaessa saattoi kui-
tenkin eri seosten välille tulla eroja näytteiden heterogeenisyyden takia. 

 

2.4 Mikrobit 

Seulomattomasta kuivasta haravointijätteestä tehtiin mikrobikasvatuskoe kah-
della elatusalustalla. Kuivassa viihtyvien sienten kasvatukseen valmistettiin 
alusta DG-18 agarista ja glyserolista. Termofiilisten aktinomykeettien kasva-
tukseen valmistettiin glyseroli-hiivauute- pohjainen agar-alusta.  
 
Kasvatusalustat valettiin petrimaljoille, jotka asetettiin Andersenin keräimeen. 
Keräin ripustettiin alapuolelta avoimeen laatikkoon, joka oli varustettu laatikon 
läpi alhaalta ylös imevällä pienitehoisella puhaltimella. Laatikko ripustettiin 
kannattimeen roikkumaan ja keräimen tyhjöpumppu kytkettiin paikalleen. Ha-
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ravointijätettä sisältävä muovipussi kiinnitettiin teipillä laatikon alareunaan, si-
ten että keräin ja laatikon puhallin saivat ilmaa vain pussista ja laatikon seinässä 
olleesta imurisuodattimen peittämästä aukosta.  

 
Tyhjöpumppu ja puhallin käynnistettiin ja haravointijätepussia ravisteltiin 
aika-ajoin. Tarkoituksena oli jäljitellä eläimen harjoittamaa kuivikkeen kuopi-
mista. Puhallin sammutettiin 5 min kuluttua ja pumppu 10 min kuluttua. Maljat 
siirrettiin keräimestä inkubaattoriin, DG-18 25 °C ja glyseroli-hiivauute 55 °C 
lämpötilaan.  
 
Glyseroli-hiivauuteagarissa näkyi kasvustoa seuraavana päivänä. DG-18- alus-
toilla ei näkynyt kasvua ensimmäisen kahden vuorokauden aikana mutta vii-
konlopun aikana alustoille kasvoi erilaisia homeita, (Kuva 1.). Viiden vuoro-
kauden kuluttua osa alustoista oli täynnä homepesäkkeitä. Tässä vaiheessa ter-
mofiilisen kasvatuksen alustat olivat kuivuneet liikaa ja kasvu niissä oli pysäh-
tynyt. 
 

 
 

Kuva 1. DG-18 alustalle kasvaneita homeita. 

3 PÄÄTELMÄT 

Haravointijätteellä on hyviä kuivikeominaisuuksia, kuten todettiin aiemmassa-
kin selvityksessä. Ammoniakin- ja veden sitomiskapasiteetti on hyvää luokkaa 
ja jatkokäyttö helpompaa kuin puupohjaisilla kuivikkeilla. Haravointijätteen si-
sältämä hienojakoinen hiekka pidättää vettä ja vähentää liukastumisvaaraa pilt-
tuussa. Kuivike olisi myös edullista. 
 
Ongelmana on kuivikkeen käsittelytarve. Seulonta olisi välttämätöntä, koska 
haravointijäte sisältää karkeaa ainesta, joka voi aiheuttaa hiertymiä ja muuta 
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haittaa. Karkeimman aineksen poisto lisäisi myös vedenpidätyskykyä. Toi-
saalta tutkittu kuivike sisälsi hienojakoista pölyä, joka vaikutti olevan sekä hie-
nojakoisempaa että tarttuvampaa ja tahraavampaa kuin turvepöly (Kuva 2.). 
Tällainen pöly todennäköisesti myös kulkeutuu ilmaan enemmän kuin turve-
pöly, jos kuivike on hyvin kuivaa. Pienikokoisimmat hiukkaset voivat kulkeu-
tua keuhkorakkuloihin asti. 
 

 

Kuva 2. Pölyn tarttuminen muoviastiaan. Vasemmalla turve, oikealla haravointijäte. 

 
Haravointijäte kompostoidaan, jolloin useimmat taudinaiheuttajamikrobit pää-
sääntöisesti tuhoutuvat. Kompostissa on kuitenkin mm. ligniiniä hajottavia ter-
mofiilisiä aktinomykeettejä, jotka menestyvät korkeissa lämpötiloissa. Ak-
tinomykeetit on todettu osasyyllisiksi useisiin hengitystieoireisiin. Ihmisen ja 
eläimen toiminta eläinsuojassa vapauttaa ilmaan aktinomykeettien ja homeiden 
allergisoivia partikkeleita ja koska hevosen hengitystiet ovat erityisen herkät, 
lisääntyy riski esim. puhkuritaudin kehittymiseen tai oireiden pahenemiseen. 
 
 
 
Mikrobikasvatuskokeen tulosten perusteella ei haravointijätettä voi suositella 
kuivikkeeksi eläinsuojiin. Termofiilisten aktinomykeettien muodostaman ris-
kin takia Seedorf ja Hartung päätyivät tutkimuksessaan samaan päätelmään. 
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4 EHDOTUKSET 

 
Haravointijäte voisi toimia kuivikkeena esim. pihatoissa, joissa maaperä liettyy 
sadeaikoina haitallisen paljon. Tähän käyttöön sopisi kompostoitu haravointi-
jäte sellaisenaan. Kaupallista arvoa ei tällaisella käytöllä tosin välttämättä syn-
tyisi. 
 
Enemmän jalostusta vaativa vaihtoehto olisi kompostoinnin jättäminen pois ja 
aineksen erottelu kiviainekseen ja biomassaan. Kiviaines voitaisiin käyttää 
maanrakennuksessa ja biomassa puristaa pelleteiksi. Pelletöinnissä taudinai-
heuttajat tuhoutuisivat puristuslämpötilassa, todennäköisesti myös termofiili-
set. Jos pelletöinnissä säilyisivät haravointijätteen puupohjaisia kuivikkeita pa-
remmat ammoniakin sitomisominaisuudet, voisi tuotteesta tulla vaihtoehto 
puupohjaisille lemmikkieläinten kuivikepelleteille. Puupelletin litrahinta lem-
mikkitarvikeliikkeissä on n. 0,60 €, huomattavasti korkeampi kuin polttoai-
neeksi myytävän. Jos polttoainepelletin hinta on esim. 240 €/t ja kuutio pellet-
tejä painaa 700 kg, on kuivikepelletin hinta 3,57- kertainen. Kompostointikus-
tannusten tilalle tulevat valmistuksen vaatimat laiteinvestoinnit sekä työvoima- 
ja energiakustannukset seulontaan, kuivaukseen ja puristukseen, jotka ovat 
huomattavasti kompostointikustannuksia suuremmat. 
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