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Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden kiinteistöjen sakoja umpikaivoissa kuplii kaiken aikaa laskennallisesti noin
15 tonnia fosforia ja 121 tonnia typpeä*. Tällä määrällä
lannoittaisi 1000 hehtaaria varsinaisuomalaista peltoa.
Ongelmalliseksi asian tekee se, että tuo ravinnemäärä on
sekoittuneena 152 000 kuutioon vettä ja että se on jakautuneena noin 45 000 kaivoon.

Tilakäsittelyyn liittyy paljon säädännöllistä ohjailua. Tämä
opas toivottavasti toimii apuna maatalous- tai lieteyrittäjän pyrkiessä selvittämään eri säädösten vaatimuksia. Osa
säädöksistä ovat juuri olleet, ja toiset ovat tällä hetkellä,
muutosten alla, joten tässä oppaassa esitetyt lain tulkinnat eivät välttämättä päde enää mahdollisten säädösmuutosten jälkeen.

Tämän oppaan tarkoituksena on selventää keinoja ja menettelyjä miten nämä ns. hajalietteet voidaan paikallisesti
kerätä ja sijoittaa lähipelloille turvallisesti ja taloudellisesti
sekä samalla ympäristöä säästäen. Opas tehtiin Putsareista pelloille -hankkeessa opittujen kokemusten pohjalta.
Hankkeessa lähdettiin hakemaan tietoa siitä, voisiko hajaliete toimia järkevänä ja kustannustehokkaana lannoittevalmisteena nykyaikaisessa ravinnekiertoon pyrkivässä
maataloudessa.

Tällä hetkellä vetinen hajaliete kuljetetaan jätevedenpuhdistamoille. Puhdistamoiden lupaehtojen tiukentuessa
suuntaus on ollut kohti suurempia ja tehokkaampia puhdistamoja. Monen pienen kunnan lietteiden vastaanottopaikkoja on suljettu, joten kuljetusmatkat ovat pidentyneet jopa kymmeniin kilometreihin. Valonian ja Turun
ammattikorkeakoulun lietekuljetusselvityksen (2013) mukaan vain 2/3 osaa laskennallisesta lietemäärästä päätyi
puhdistamoille Turun seudun jätehuollon osakaskuntien
alueella. Lietekaivoja tyhjennetään todennäköisesti omatoimisesti käsittelemättöminä lähiympäristöön. Tällainen
toiminta muodostaa huomattavan riskin ympäristölle ja
vesistöille.

Hankkeessa tutkitut hajalietteet osoittautuivat ravinnesisällöltään yllättävän mataliksi. Lietteiden sisältämien kasvinravinteiden arvo jää vähäiseksi suhteessa toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin. Hajalietteiden pienimuotoisen
ja paikallisen keräys- ja käsittelytoiminnan eli ns. tilakäsittelyn järkevyys tuleekin:
• ympäristönäkökohdista; toiminta säästää raaka-aineita ja vähentää liikenteen päästöjä
• lainsäädännöllisistä näkökohdista; toiminta toteuttaa
jätelain ja ympäristönsuojelulain henkeä
• jäteveden puhdistamoiden hyötynäkökohdista;
toiminta vähentää lietekuormitusta puhdistamoilla
• hajalietteiden kierrätyksen tehostumisesta ja käyttökelpoisuuden paranemisesta suhteessa puhdistamokäsittelyyn
• maaseudun elinkeinomahdollisuuksien lisäämisestä ja
palvelutoiminnan tarjoamisesta haja-asutusalueilla.

Hankkeen aikana Varsinais-Suomessa aloitti toiminnan
yksi yrittäjä, joka käsittelee keräämiään lietteitä ja levittää ne pelloilleen. Maanviljelijä Maurits Kossa on toiminut
korvaamattomana esimerkkinä ja apuna oppaan teossa.
Koko Suomessa tämänkaltaisia toimijoita on kaksi. Oikeissa olosuhteissa tilakäsitellyt lietteet voidaan turvallisesti
ja taloudellisesti sijoittaa pelloille ja koko toiminta on kannattavaa ja ympäristöystävällistä.
*Laskukaava: keskimääräinen kaivontyhjennys 3,38 m3 x keskimääräinen näytepitoisuus x haja-asutuksen kiinteistöt Varsinais-Suomen alueella, joista mukaan on
huomioitu 45 000 kpl.
Luku 3,38 m3 perustuu Savo-Pielisen jätelautakunnan tekemään kuljetusjärjestelmäselvitykseen. Luku on keskiarvo Savo-Pielisen jätelautakunnan alueella tyhjennettyjen
kaivojen lietemääristä, joissa ovat mukana sako- ja umpikaivolietteet vakituisista
ja vapaa-ajan kiinteistöistä. Luvussa ei ole huomioitu alueella pelloille levitettävän
lietteen määriä.
Määrä 45 000 kpl perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen teettämään selvitykseen: Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. (Airix
Ympäristö 2012)

[3]

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lainsäädäntö
Lietteen hyödyntäminen paikallisesti
1. OMA LIETE OMAAN KÄYTTÖÖN – Tilalla käsitellään
lietettä kalkkistabiloinnilla maatilan omaan käyttöön.

Sako- ja umpikaivolietteet ovat jätelain (17.6.2011/646)
6 § kohdassa 2 mainittuja yhdyskuntajätteitä. Kunnalla on
velvollisuus järjestää näiden lietteiden jätehuolto, mutta
jätelain 41 § kirjattu poikkeus mahdollistaa jätteiden käsittelyn tai luovuttamisen jos omatoiminen tai yhteinen
käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty
kunnan jätehuolto- tai ympäristönsuojelumääräyksissä.
Kunnan jätehuoltoviranomaiselta pitää tarkastaa vaatiiko lietteiden käsittely ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4. luvussa on säädetty eri toimintojen
luvanvaraisuudesta. Lain 27 §:n mukaan ympäristölupa
on oltava jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn. Laissa on myöhemmin määritelty poikkeus luvanvaraisuuteen kohdassa
32 § 2. Sen mukaan ympäristölupaa ei tarvittaisi haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen, sakokaivolietteen tai
kuivakäymäläjätteen taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyödyntämiseen ja käyttöön lannoitevalmistelain
(539/2006) mukaisesti.
Lannoitevalmistelaki taasen viittaa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin 11/12, 24/11 (12/12, 7/13). Näistä
varsinkin asetuksen 12/12 artiklassa 11a on käsitelty jätevesilietteiden käyttöä maataloudessa ja siinä on eritelty luvanvaraisuuteen vaikuttavat asiat. Ammattimaisen
käsittelyn koon ja siten ympäristöluvan tarpeen määrittelee asetuksen 3. momentti.
Jos toiminta ei vaadi ympäristölupaa, käsitellyn lietteen
ei tarvitse täyttää ao. tyyppinimiryhmän lannoitevalmisteiden vaatimuksia, eikä rajoitteita pH:lle tai viljelymaan
haitallisten metallien pitoisuuksille paitsi kadmiumin
osalta (MMMa 12/2007). Tällöin on kyse lähinnä maa-
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• Lannoitevalmistelain ilmoitusvelvollisuus ei täyty
(MMMa 11/12 2§2).
• Käsitellyn lietteen tulee täyttää lannoitevalmisteiden
haitallisille aineille ja eliöille säädetyt vaatimukset
ja käytöstä aiheutuva viljelymaan kadmiumkuormitus
(MMMa 24/11 liite IV).
• Lietettä vain pellolle, jossa kasvaa viljaa,
sokerijuurikasta, öljykasveja tai nurmea
perustettaessa (MMMa 12/12 11§a).
• Lohkokohtainen kirjanpito.
2. LIETETYHJENTÄJÄ KÄSITTELEE 1-5 NAAPURIN LIETTEET
OMALLE PELLOLLE – Lietetyhjentäjä kalkkistabiloi lähinaapurien ja muutaman kesäasukkaan lietteet. Koskevat samat
vaatimukset kuin yllä. (MMMa 12/12 11a§ 3. luku)
3. TILAKÄSITTELYPISTE – Tilalla käsitellään pienimuotoisesti
eri talouksien lietteitä ja käytetään omaan käyttöön.
• Toiminnanharjoittajan on tehtävä 			
Elintarviketurvallisuusvirastolle kirjallinen ilmoitus
toiminnastaan (LvL 539/2006 11§)

tilan tai maatilojen yhteiseen käyttöön tarkoitetusta sakokaivolietteestä tai kuivakäymäläjätteestä. Jos toiminta
vaatii ympäristöluvan, lietteiden ei tarvitse täyttää minkään lannoitevalmistelainsäädännössä olevan tyyppinimen vaatimuksia, mutta viljelijän on kuitenkin tiedettävä
käsitellyn lietteen ravinnepitoisuudet.
Koska käsitellyt hajalietteet kuuluvat lietedirektiivin (EU
1986) tarkoittamiin lietteisiin niiden kokonaisfosforista otetaan huomioon kasveille käyttökelpoisena 40 %
(MMMa 503/2003). Tämä määrittely saattaa muuttua
ympäristökorvausjärjestelmän mukana. Lannoitevalmisteasetus (MMM 24/11, muutoksineen) ei oleellisesti
rajoita ympäristötukijärjestelmän ulkopuolella olevien
tilojen fosforin käyttöä. Varsinkaan umpikaivolietteisiin ei
ole lisätty rauta- tai alumiinipohjaisia saostuskemikaaleja, joten niiden fosforin liukoisuus on selvästi suurempi
kuin puhdistamolietteen. Kolmella 30 m3/ha lisäyskerralla
saadaan noin 10–15 kg/ha kokonaisfosforia, joka vastaa
viljasadon ottamaa määrää. Kalkkistabiloitujen hajalietteiden fosfori arvostetaan ympäristökorvausjärjestelmän
laskennassa kuten tavanomainen saostuskemikaaleilla
käsitelty puhdistamoliete, mutta niiden sisältämän fosfo-

• Haettava laitoshyväksyntää (LvL 539/2006 14§) ja
omavalvontavelvoite täyttyy (LvL 539/2006 13§)
• Käsitellyn lietteen tulee täyttää lannoitevalmisteasetuk
sen 24/11 ( muutokset 12/12 ja 7/13) vaatimukset sekä
tyyppinimikohtaiset vaatimukset haitallisille aineille ja
eliöille

rin käyttökelpoisuus kasveille on kuitenkin suurempi.
Lisäksi on otettava huomioon, että tilalla käsitelty sakoja umpikaivoliete rinnastetaan lietedirektiivin (EU 1991)
tarkoittamaan puhdistamolietteeseen, jolloin sen käytöstä seuraa samat viljelyrajoitukset (MMMa 24/11, muutoksineen). Levitysvuonna levitysalueella saa kasvattaa
viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia
kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi.
Nurmelle lietettä saa levittää vain perustettaessa nurmi
suojaviljan kanssa ja multaamalla liete huolellisesti. Viiden vuoden aikana ei levitysalueella saa viljellä perunaa,
juureksia, vihanneksia eikä juuri- ja yrttimausteita.
Lietedirektiivi on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön maa- ja metsätalousministeriön asetuksella lannoitevalmisteista 24/11 muutoksineen. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että levitysalueelta on otettava maanäytteet haitallisten metallien pitoisuuksien määrittämiseksi,
jos on syytä epäillä niiden pitoisuuden olevan koholla.
Haitallisten metallien pitoisuuksien raja-arvot on ilmoitettu lannoitevalmisteasetuksen liitteen V taulukossa
1. Lietteen levityksestä aiheutuva haitallisten metallien
kuormitus ei saa ylittää liitteen V taulukon 2 arvoja. Kun
lietteet käsitellään sammutetulla kalkilla, on kyse kalkkistabiloinnista ja noudatetaan soveltuvin osin tyyppinimeltään kalkkistabiloitu puhdistamoliete kuuluvan lannoitevalmisteen käyttöön liittyviä ehtoja. Levitysalueella maan
pH pitää olla tällöin yli 5,5.

Ole yhteydessä kunnan jätehuoltoviranomaiseen heti
suunnittelun alkuvaiheessa.

• Samat käytön rajoitteet kuin yllä.
• Koskee hehtaarikohtaiset haitallisten metallien
raja-arvot sekä peltomaan tutkimusvelvoite
(MMMa 12/12 11a§)
4. TOIMIJA MYY LIETETTÄ LANNOITEVALMISTEENA
• Koskee kaikki lannoitevalmistelain velvoitteet ja vastuut.

Kuva: Kyösti Isosaari

Lietteiden peltokäytössä tulee olla
tarkkana, sillä ehtojen ja säädösten
vastainen toiminta voi johtaa
tukien takaisinperintään.
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Tilakäsittelyn oikeudelliset puitteet
Elinkeinotoiminta ja verotus
Hajalietteiden tilakäsittely on maatalouden sivuelinkeino,
jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain (543/1967)
mukaan tiettyyn toiminnan laajuuteen saakka. Toiminnan laajentuessa sitä aletaan verottaa elinkeinoverolain
(360/1968) mukaan. Verottaja yleensä ohjaa siirtymään
erilliseksi liiketoiminnaksi laajentuneen osalta elinkeinoverotukseen seuraavan vuoden alusta. Siihen saakka
voidaan toimia niin kuin kyse olisi maatalouden sivuelinkeinosta. Vain maatilalla tapahtuva toiminta voi olla
maatalouden sivuelinkeino. Sen tähden henkilö, jota ei
veroteta maatalouden tuloverolain (543/1967) mukaan,
ei voi harjoittaa maatilatalouden sivuelinkeinoja tässä
mielessä. Toiminnan kuulumista maatalouden sivuelinkeinojen piiriin arvioidaan sen mukaan, kuinka siinä hyödynnetään maatilan luontaisia edellytyksiä. Toiminta voi
olla maatalouden sivuelinkeino, jos siinä:
1) jalostetaan ja myydään tilan omia tuotteita,
2) hyödynnetään maatalousrakennuksia ja -koneita,
3) oman perheen työpanos on palkattua merkittävämpi,
4) eläinten ruokintaan käytetään pääasiassa oman tilan
tuotteita,
5) ei sijoiteta paljon uutta pääomaa ja/tai
6) toimintaa ei organisoida maatilataloudesta erilliseksi
Jos toiminta laajenee merkittävästi laajemmaksi kuin
maatalous, se voidaan tulkita erilliseksi liiketoiminnaksi,
ja sitä aletaan verottaa sen mukaisesti.
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Toiminta voi olla hyvinkin laajaa suhteessa maatalouteen, jos se luonteeltaan kuuluu siihen. Jos toiminta ei
luontaisesti kuulu näihin, sitä voidaan aikaisemmassa vaiheessa verottaa erillisenä liiketoimintana. Jos ainoa liittymäkohta maatalouteen on sijainti tilalla, sitä verotetaan
erillisenä liiketoimintana. Toimivan maatalouden sivuelinkeinon laajuus voi olla 20 000 – 50 000 €. Pelkästään
tällä perusteella toimintaa ei silti vielä katsota erilliseksi
liiketoiminnaksi. Verottaja tekee harkinnan kokonaisuuden perusteella tapauskohtaisesti. Harrastustoimintaa
verotetaan tuloverolain (1535/1992) mukaisesti. Toiminta voidaan tulkita harrastustoiminnaksi, jos sillä ei ole vakavaa ansaintatarkoitusta.
Kuljetustoiminta ja ammattipätevyydet
Toiminnan kuulumisesta maatilatalouden sivuelinkeinojen piiriin on hyötyä toiminnanharjoittajalle. Arvonlisäverotuksessa voidaan arvonlisäverolain (1501/1993)
mukaan pysyä vuosimenettelyssä. Lisäksi polttoainemaksulain mukaan (1280/2003) traktorissa voidaan myös
kuljetuksissa käyttää polttoöljyä päivämaksua maksamatta. Lisäksi samaisen lain mukaan myös liikennetraktoriksi rekisteröity traktori tulkitaan muuksi traktoriksi,
jolloin sitä saa ajokorttilain (386/2011) mukaan kuljettaa
T-luokan ajo-oikeudella, joka sisältyy Suomessa kaikkiin
ajokorttiluokkiin AM-luokan ajokorttia lukuun ottamatta. Jos toimintaa ei tulkita maatilatalouden tuloverolain
(543/1967) mukaisesti verotettavaksi, traktorikuljetuksiin sovelletaan normaaleja sääntöjä, mikä tarkoittaa sitä,
että perävaunulla, joksi myös imupainevaunu luetaan,
tapahtuvissa kuljetuksissa on käytettävä dieselpolttoainetta tai on polttoainemaksulain (1280/2003) mukaan

maksettava päivämaksu tai vuotuinen polttoainemaksu
sekä että traktorin ja yli 10 tonnin perävaunun yhdistelmä tulkitaan aina liikennetraktoriksi, jonka kuljettaminen
vaatii ajoneuvolain (1090/2002) mukaan vähintään LT- tai
C1-luokan ajokortin. Kun lietteen käsittelyn ja levityksen
tekee joku muu henkilö kuin kuljetuksen osallistumatta
käsittelyyn ja levitykseen, vaaditaan tällöin kuljettajalta
myös liikennetraktorin kuljettajan ammattipätevyys (laki
kuorma-auton ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä 273/2007).
Pelkkä hajalietteiden keräily ja kuljetus vastaanottopisteeseen eivät kuuluu maatilatalouden tuloverolain
(543/1967) mukaan verotettavaan toimintaan, joten
se vaatii heinäkuun 2014 alusta lähtien liikenneluvan,
vaikka kuljetus tehtäisiin muuksi traktoriksi tulkittavalla
traktorin ja perävaunun yhdistelmällä (laki kaupallisesta
tavarakuljetuksista tiellä 639/2006). Silloin kun toiminta
tulkitaan maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaksi sivuelinkeinoksi, siihen liittyvät kuljetukset voi
traktorin ja perävaunun yhdistelmä suorittaa muutkin
kuin maatilatalouden tuloverolain mukaisesti verotetut,
samoilla säännöillä, kuin sen mukaan verotetutkin.
Edellä esitetty on laadittu kuulemalla alan asiantuntijoita. Lietteiden tilakäsittelyyn liittyviin traktorikuljetuksiin
liittyvässä lainsäädännössä on kuitenkin paljon tulkinnanvaraa, ja se on muuttunut runsaasti kahden viimeisen vuoden aikana. Tässä oppaassa käsitelty konsepti
käsitellä hajalietteitä on varsin harvinainen käytännön
toteutuksena. Toimintaan liittyvistä traktorikuljetuksista
ei ole oikeustapauksia, joista olisi lainvoimainen päätös.
Erityisesti liikennetraktorin kuljettamisesta vaadittavasta ajo-oikeudesta on käytännön liikenteenvalvonnassa
esiintynyt runsaasti eriäviä tulkintoja eivätkä edes ylemmät viranomaiset ole asiasta yksimielisiä. Myös tulkin-

nasta siitä, onko tämä toiminta sellaista maatilatalouden
sivuelinkeinotoimintaa, että se oikeuttaa tekemään kuljetukset traktorilla polttoöljyllä, saattaa ilmetä eriäviä tulkintoja asiaa valvovien viranomaisten keskuudessa.
Sen tähden ei ole ainakaan haitaksi, että toiminnan harjoittaja täyttää mahdollisuuksien mukaan myös näiden
ahtaampien tulkintojen vaatimukset. Ei ole pahitteeksi
esimerkiksi, että kuljetuksia suorittavalla on liikenne
traktoria käytettäessä liikennetraktorin ajo-oikeus ja tavaraliikenteen ammattipätevyys ja että traktorissa käytetään dieselpolttoainetta tai maksetaan ao. päivämaksu.
Valvovan viranomaisen tehdessä edellä esitetystä poikkeavan tulkinnan on siitä seurauksena merkittäviä hankaluuksia toiminnanharjoittajalle, vaikka lopullinen oikeuden päätös asiassa olisikin vapauttava.

Kuva: Valonian arkisto
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Lietteet ja ympäristö
Hajalietteiden maanviljelyskäytöllä on suoria ympäristövaikutuksia maan rakenteeseen, eliöstöön, ravinnetaseeseen, haitallisten aineiden pitoisuuksiin ja hygieniaan.
Merkittäviä ympäristövaikutuksia tulee myös lietteiden
kuljetuksesta varsinkin ajomatkojen venyessä kymmeniin kilometreihin yhtä lietekuormaa kohden. Lietteiden
käytöllä voidaan vähentää epäorgaanisten lannoitteiden
käyttöä ja niistä aiheutuvaa ympäristökuormitusta.

sia aineita. Suomessa 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten
mukaan puhdistamolietteet sisältävät haitallisia metalleja niin vähän, että niiden käytöstä ei havaittu olevan
haittaa viljelymaan turvalliselle käytölle. Kotitalouksien
lietteissä on kaiken lisäksi vähemmän haitallisia metalleja
kuin yhdyskuntapuhdistamoiden jätevesilietteissä, joten
hajalietteiden sisältämät haitalliset metallit eivät ole niiden maatalouskäyttöä rajoittava tekijä.

Lietteet sisältävät orgaanista ainesta, jolla on vaikutusta
maan fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Orgaanisen aineksen lisäyksen myötä maan mururakenne paranee ja vedenpidätyskyky lisääntyy. Orgaaninen aines
lisää myös kastelierojen ja pieneliöiden viihtyvyyttä maaperässä. Kalkkistabiloidun lietteen myötä saadaan kalkkivaikutusta maaperään. Maanparannusvaikutuksen vuoksi lietteet soveltuvat etenkin Etelä-Suomen karjattomille
alueille ja savipitoisille pelloille, joissa nurmenviljely on
vähäistä ja maan orgaanisen aineksen pitoisuus matala
(ProAgria Keskusten Liitto 2013). Lietteiden levityksen
yhteydessä on huolehdittava, että vesien pilaantumisvaaraa ei tule.

Orgaaniset haitta-aineet ovat haitallisten metallien jälkeen nousseet tutkimuksen kohteeksi lietteiden käyttöja ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Orgaanisia
haitta-aineita on muun muassa monissa lääkkeissä, tekstiileissä, muoveissa ja pesuaineissa. Orgaanisten haitta-aineiden vaikutuksia ympäristöön tai kulkeutumista
takasin ravintoketjuun kasvien kautta ei tunneta vielä täysin, vaikka aiheesta on tehty runsaasti tutkimusta. Useissa maissa on arvioitu haitallisten aineiden aiheuttamia
riskejä lietteen maatalouskäytössä ja tarkasteltu eri kulkeutumisreittejä. Riskinarvioinneissa, jotka perustuvat
olemassa olevaan tietoon, eikä ole havaittu merkittäviä
ongelmia lietteiden maatalouskäytössä. Lisää tietoa haitta-aineiden esiintymisestä lietteissä on kappaleessa 4.

Hajalietteet sisältävät tyypillisesti pieniä määriä haitalli-
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Lietteiden hyötykäyttö vähentää epäorgaanisten lannoitteiden käyttötarvetta ja sitä myöten parantaa Suomen lannoiteomavaraisuutta ja välillisesti vähentää
lannoitevalmistukseen ja kuljetuksiin kuluvaa energiaa.
Suomessa teollisista epäorgaanisista lannoitteista vain
fosforilannoitteiden raaka-aine saadaan kotimaasta. Epäorgaanisten typpilannoitteiden valmistus perustuu tuontienergiaan ja kaliumlannoitteiden muualta tuotaviin raaka-aineisiin (Työryhmämuistio, MMM 2009).

Lietteiden sisältämällä
orgaanisella aineella
on maaparannusvaikutusta.
Paikallinen käsittely on ympäristölle
parempi vaihtoehto varsinkin silloin,
kun jätevedenpuhdistamo
sijaitsee kaukana.

Lietekuljetusten ympäristövaikutukset
Kuljetusten ympäristövaikutukset liittyvät ennen kaikkea
kuljetusmatkojen pituuteen. Raskaasta tieliikenteestä
aiheutuu paikallisesti ja maailmanlaajuisesti merkittäviä
hiilidioksidipäästöjä. Jätevesilietteen paikallinen hyödyntäminen vähentää tyypillisesti kokonaisajomäärää, mikä
näkyy ympäristö- ja taloushyötynä. Seudullinen jätehuolto keskittää jätevesilietteen vastaanottopisteet yleensä
yhteen tai muutamaan paikkaan, jolloin seudun reuna-alueilta kuljetusmatkat muodostuvat pitkiksi. Toisaalta maatalous on todennäköisesti keskittynyt juuri näille
reuna-aluille. Lietekuljetusten logistiikan kannalta ensisi-

Kuva: Kyösti Isosaari

Käsittelemättömien jätevesilietteiden johtaminen tai
levittäminen ympäristöön voi aiheuttaa terveysriskin.
Lampénin (2007) tutkimuksessa käsittelemättömissä
sakokaivolietenäytteissä oli Esherichia coli -bakteereja
keskimäärin noin 590 000 pmy/g ja kalkkistabiloinnin jälkeen enää keskimäärin alle 4 pmy/g. Ennen hyötykäyttöä
maataloudessa sakokaivolietteen Escheria colin määrän
tulisi olla alle 1000 pmy/g. Kalkkistabilointi on hyvä keino
lietteen hygienisoimiseksi maatalouskäyttöä varten. Käsiteltyä lietettä saa käyttää viljeltäessä viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja. Samoin kun viljellään kasveja, joita
ei käytetä ihmis- tai eläinravinnoksi.

jaisia paikallisen lietteen hyödynnyspaikkoja ovat kaukana keskitetyistä lietteen vastaanottoasemista sijaitsevat
maatalousalueet, joilla eläintiloja on vähän.
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2. TOIMINNAN ALOIT TAMINEN

Toiminnan vaihtoehdot

A

Toiminnan  suunnittelu
Pohdittaessa hajalietteiden keräys- ja käsittelytoiminnan
aloittamista on syytä tarkastella tarvittavia perusedellytyksiä. Tärkeimpänä edellytyksenä on tietenkin riittävä
asiakaspohja, jotta toimintaa kannattaa edes harkita.
Seuraavaksi pitää tarkastella mitä rakenteita ja laitteita
on maatilalla jo valmiina. Vaadittava toimintaedellytyksiä
on esitelty sivun alalaidassa olevassa infografiikassa.
Toimintaan voi lähteä mukaan jo hyvin kevyellä varustuksella. Oikeastaan tarvitaan vain imupainevaunu ja peltoa
johon käsitellyt lietteet voi sijoitta. Vaunu voi olla vuokrattu, mutta pellot pitää omassa hallinnassa. Tällainen
matalan kynnyksen pienkäsittelyn ja sen vaatimat luvat

on esitetty infografiikassa A. Toimija voi tarjota lähinaapureilleen tyhjennyspalveluja ja kalkkistabiloida lietteet
joko imupainevaunussa tai tilalla siihen soveltuvassa
säiliössä ennen levitystä. Toimintaa rajoittaa silloin mm.
lietteiden levitysaikaan liittyvät rajoitukset. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 12/12 asia on ilmaistu:
”maatilan läheisyydessä sijaitsevista muista asuinkiinteistöistä”. Tämä tarkoittaa ministeriön virkamiehen tulkinnan mukaan 1-5 lähikiinteistöä. Tapauskohtaista harkintaa voidaan kuitenkin käyttää lupaharkinnassa.

käsittelyn ja levityksen voi paremmin ajoittaa sopimaan
kasvukauteen. Keräämiseen sopii esimerkiksi käytöstä
poistettu lietelantasäiliö. Säiliön koko vaikuttaa siihen
onko lietteet mahdollista käsitellä kerralla vai pitääkö
liete käsitellä erissä. Ennen toimintaan ryhtymistä on
tarkaan harkittava toiminnan tuleva kokoluokka ja laajentamismahdollisuudet. Kalliit investoinnit eivät todennäköisesti maksa itseään takaisin lyhyessä ajassa, vaan
toiminta jo luonteensa vuoksikin pitää suunnitella pitkäjänteiseksi.

Laajempi toiminta vaatii lietteen keräystä, jolloin tyhjennyspalveluja voi tarjota ympäri vuoden. Tällöin lietteen

Laajempi sivutoiminen liiketoiminta tilakäsittelypisteessä
vaatii jo enemmän harkintaa ja vaatimustaso nousee eri
säädöksien muodossa. Tilakäsittelypisteen vaatimuksia
on esitelty grafiikassa B. Tilakäsittelytoiminnan aloittaminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos esimerkiksi hajalietteiden vastaanottopiste on kaukana tai lähellä ollut piste
suljetaan. Edelleen toiminnan aloittaminen helpottuu jos
tilalla olevat perusedellytykset täyttyvät.

Toiminnan aloittamisen perusedellytyksiä

Maatila

Traktori ja imupainevaunu
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Peltoja

Lietelantasäiliö

Sekoitin ja pumppu

Asiakaspohja

Kun tilakäsittelytoimintaa harjoitetaan maatilatalouden
sivuelinkeinona toiminnasta aiheutuvat kuljetuskustannukset ovat pienempiä maatalousyrittäjälle kuin muille
toimijoille. Tämä helpottaa osaltaan toiminnan aloittamista. Verotuksen ja oikeudellisten puitteiden kanssa
tulle olla tarkkana, kuten on kerrottu Tilakäsittelyn oikeudelliset puitteet -kappaleessa.

Kalkki

Loppusijoitus pellolle on monilla alueilla edullisempi
vaihtoehto kuin lietteiden kuljettaminen vastaanottopisteelle ja vastaanottomaksujen maksaminen. Tilakäsittely
sopiikin lisäämään maaseudun elinkeinomahdollisuuksia
ja sen avulla voidaan haja-asutusalueille tarjota kohtuuhintaisia hajalietteiden tyhjennyspalveluja.

Matalan kynnyksen
lietetyhjennys naapurustossa
Pienkäsittelypiste

Ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaiseen
Selvitä lietteen kadmium- ja ravinnepitoisuudet
Huomioi käytön ja levityksen rajoitteet.
Lohkokirjanpito!
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Toiminnan kustannukset

B

Lietetyhjennys sivutoimisena liiketoimena
Tilakäsittelypiste

Perustamisinvestoinnit

Kaksi esimerkkiä investointikustannuksista:

Tilakäsittelyn kustannusrakenne on riippuvainen toiminnan laajuudesta ja olemassa olevista rakenteista ja välineistä. Halvin vaihtoehto on käyttää hyväkseen jo tilalla
olevia käytöstä poistettuja lietelantasäiliöitä kerättyjen
lietteiden säilytykseen ja käsittelyyn. Lietekerääjä 1. tapauksessa tilalla oli tälläinen säiliö ja lietepumppu valmiina.
Lietekerääjä 2. tapauksessa toimija perusti käsittelypisteen maillaan olevaan luonnonpainanteeseen, jota hän
syvensi ja muotoili. Altaan pohjalle asennettu kumimatto
muodosti suuren osan kokonaiskustannuksista. Lietteen
käsittely tapahtuu maahan kaivetussa merikontissa, johon lietealtaasta pumpataan lietettä kerralla käsiteltävä
määrä. Molemmat toimijat olivat ennestään sivutoimisia lietetyhjentäjiä, joten imupainevaunuun tai muihin
keräyslaitteisiin ei tarvinnut investoida.
Molemmissa tapauksissa ympäristöluvan hakemisesta
koitui huomattava kustannuserä.

Tarvittavat luvat ja toimenpiteet:
Eviran toimijarekisteri
Pidettävä yllä jätelain mukaista
siirtoasiakirjarekisteriä
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Täytettävä lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset
(MMMa 24/11, muutoksineen)

Lietekerääjä 1:
• ympäristölupahakemus
1 350 €
• analyysit lupaa varten
300 €
		
yht. 1 650 €
Lietekerääjä 2:
• puunkaadot
0€
• kaivuutyöt altaalle
4 800 €
• matto lietealtaaseen
5 400 €
• maton asennus
240 €
• ympäristölupa
1 000 €
• analyysit lupaa varten
300 €
• pumppu
800 €
• putki
60 €
• merikontti
600 €
• sepeli (8 kuormaa)
400 €
• sähköliittymä
200 €
• verkko
150 €
• välppä
50 €
		
yht. 14 000 €

Katso video
tilakäsittelypisteestä
http://youtu.be/dbxyrS-GN3A

Haettava Eviran laitoshyväksyntää

Huomioi käytön rajoitteet. Lohkokirjanpito!
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Tilakäsittelytoiminnan  kustannukset
Alla esitetyissä kustannusarvioissa tuodaan esille toiminnasta koituvia muuttuvia kustannuksia, jotka vaihtelevat tapauskohtaisesti ja voivat poiketa tässä esitetyistä. Kustannuserittelyssä ei ole huomioitu kiinteitä kustannuksia, poistoja eikä muita toimintaa mahdollistavia maksuja tai investointeja. Arviot on tarkoitettu avuksi mietittäessä taloudellisia toimintamahdollisuuksia omalla alueella.
Hajalietteiden sisältämien ravinteiden arvo ei kata levityskustannuksia. Pelto toimii käsitellyn lietteen laillisena loppusijoituspaikkana. Liiketoiminta-ajatuksena on kattaa kuljetus- ja käsittelykustannukset lietekaivojen tyhjennysmaksuilla ja säästöinä lietteenkuljetuskustannuksista vastaanottopisteisiin sekä niiden vastaanottomaksuissa. Toiminnan
kustannustaso kuljetuksissa on pienempi maatalousyrittäjälle kuin muille toimijoille, koska hän voi harjoittaa toimintaa maatilatalouden sivuelinkeinona. Esimerkissä toimijalla on tarvittavat luvat, joten kustannukset ovat arvioita
ARVIO YHDEN TYHJENNYSKIERROKSEN KUSTANNUSERISTÄ 1/2
(KAKSI KOHDETTA 10 km VÄLEIN, LIETETTÄ 6 m3, PUHDISTAMOLLE MATKAA 25 km)
Sammutettu kalkki (Nordkalk SL 90), verottomat hinnat				
kalkki + rahti / kg
säkki 30 kg, itse haettuna (K-rauta, nettikauppa 5.12.2014)
20,00 €			
0,67 €
säkki 30 kg, tonnihinta (Rautia, 5.12.2014)			
330,00 €			
0,54 €
suursäkki 500 kg, tonnihinta,
(hinta 5.12.2014, Nordkalk Oy tehtaalta)			
323,49 €			
0,53 €
Rahdin hinta, riippuu erän suuruudesta (esimerkissä 6000 kg)		
205,00 €
Kalkin käyttö kg/m3						
15 kg
Sakokaivoliete määrä						
6 m3
Traktorityön hinta/tunti						
40,00 €
3
Levitys peltoon/m 						
3,00 €
Lietteen stabilointiin kuluva käsittelyaika 2 h
(tehokasta työaikaa kuluu 0,5 h)					
0,5 h
Vastaanottomaksut puhdistamolla /m3 (arvio)			
15,00 €
Tyhjennysmaksut / kiinteistö					
100,00 €
Etäisyys per asiakas						
10 km
ajoon ja tyhjennykseen käytetty aika
(keskinopeudella 30 km/h)					
1,5 h
Etäisyys puhdistamolle (km)					
25 km
Puhdistamolle ajoon kulutettu aika					
1,7 h
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toiminnasta suoraan aiheutuvista yhden tyhjennyskierroksen kustannuksia. Esimerkissä ajoissa on käytössä maataloustraktori. Alla olevassa kuvassa on esitetty kuvitteellisen tyhjennykierroksen havainnekartta kahden eri reitin
välillä. Reitit ovat kustannusarvioiden pohjana.
ARVIO YHDEN TYHJENNYSKIERROKSEN KUSTANNUSERISTÄ 2/2
(KAKSI KOHDETTA 10 km VÄLEIN, LIETETTÄ 6 m3, PUHDISTAMOLLE MATKAA 25 km)
							

Tilakäsittely

Vienti puhdistamolle

Stabiloinnin hinta (15 kg*6 m3*kalkin hinta/kg)
		
30 kg säkki (0,67 €)
		
-60,00 €
		
30 kg säkki, tonnihinta + rahti (0,54 €) 		
-48,15 €
		
suursäkki, tonnihinta + rahti (0,53 €)			
-47,56 €
Vastaanottomaksut puhdistamolla								
Tyhjennysmaksut					
200,00 €					
Ajoihin ja tyhjennyksiin käytetty aika (h)		
1,50 h			
Ajon kustannus					
-61,33 €					
Lietteen levityksen kustannus			
-18,00 €					
Lietteen käsittelyn työkustannus			
-20,00 €					
				
				
Arvioitu myyntikate:
  40,67 €    52,52 €    53,10 €

-90,00 €
200,00 €
3,00 h
-120,00 €
0,00 €
0,00 €
  -10,00 €

Havainnekartta tyhjennyskierrosten eroista

Puhdistamo
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3. LIET TEEN KÄSIT TELY

Tilakäsittely
Eri kiinteistöiltä noudettujen hajalietteiden koostumuksessa on suuria eroja. Viljelykäytössä on kuitenkin oleellista, että maanparannusaineena lietteen koostumus olisi
mahdollisimman vakio erityisesti liukoisen typen pitoisuuden osalta. Muutoin tuloksena voi olla epätasainen
kasvusto. Koostumukseltaan tasaiseen lietteeseen päästään siten, että lietteet kerätään ensin keräilyaltaaseen
ja käsitellään vasta sitten yhdellä kerralla keräilyaltaassa
kuten grafiikassa A. tai esimerkiksi erillisessä merikontista tehdyssä käsittelysäiliössä. Samasta syystä keräilyaltaan liete on sekoitettava hyvin käsittelyn yhteydessä tai
pumpattaessa sitä käsittelykonttiin. Tällöin levitettävän
lietteen ravinnepitoisuudet ovat suhteellisen tasaiset
koko keräilyaltaassa tai siitä käsiteltävässä erässä. Erästä
voidaan tällöin ottaa yksi yhteinen edustava näyte, josta
saatuja analyysituloksia sovelletaan koko erän levityksen
suunnittelussa tai ainakin jälkikäteen kirjataan käytetyt
ravinteet sen perusteella. Jälkimmäisessä tapauksessa
levitys voidaan suunnitella aikaisempien käsittelyerien
ravinnepitoisuuksien perusteella.
Keräilyaltaan koon on oltava vähintään sellainen, että lietettä ei tarvitse levittää sinä aikana kuin se on ns. nitraattiasetuksen (931/2000) perusteella kielletty. Uusi nitraattiasetus eli valtioneuvoston asetus 1250 /2014 eräiden
maa- ja puutarhataloudesta peräsin olevien päästöjen
rajoittamisesta tulee voimaan 1.4.2015. Tarkka levityskieltoaika on tarkistettava siitä. Käsittelykontin tilavuuden tulisi olla levitysvaunun tilavuuden jokin kerranne lisättynä muutamalla kuutiolla, jotta se tulisi hyödynnettyä
tehokkaasti. Keräilyaltaan sisällön käsittely käsittelykontissa kestää useita päiviä, koska jokaisen käsittelyn yhteydessä kalkin on annettava vaikuttaa vähintään 2 tuntia
pH:n ollessa vähintään 12. Jos keräilyaltaan koko on 600
m3 ja käsittelykontin 30 m3, kuten esimerkkigrafiikassa
B, käsittelyeriä tulee 20. Pelkästään kalkin vaikutusaika
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vaatii 40 tuntia. Käsittelyiden välissä käsitelty liete levitetään. Kontillisen levittämiseen voidaan arvioida menevän tunti. Sen jälkeen konttiin on pumpattava uusi erä,
lisättävä kalkki, sekoitettava sitä vähintään 10 minuuttia.
Kontin sisältöä ei ole syytä sekoittaa koko kalkin vaikutusaikaa, koska se lisäisi liukoisen typen tappiota merkittävästi lietteen pH:n ollessa 12. Lietettä on kuitenkin syytä
sekoittaa kuormauksen aikana, jotta pohjalle ei kertyisi
kiintoainetta. Kalkkistabilointi aiheuttaa sen, että kiintoaine laskeutuu nopeasti pohjaan sekoituksen päätyttyä.
Laskeutuvasta kiintoaineesta pääosa on kalkkia, koska
lietteiden kiintoainepitoisuus on hyvin pieni. Sekoittimen
pitää olla tehokas pohjaan laskeutuneen kiintoaineen
saamiseksi mukaan lietevaunun kuormauksen yhteydessä. Erän vaihto vienee noin puoli tuntia sisältäen kalkin
lisäyksen ja sekoituksen. Näihin toimiin menee noin 30
tuntia. Siten 600 m3:n käsittelyyn ja levitykseen menee
vain 70 tuntia. Toimintaa saisi nopeutettua noin puoleen
käyttämällä kahta käsittelykonttia. Tällöin toisessa kontissa kalkki on vaikuttamassa ja toisesta kontista levitetään. Konttien mitoituksen tulisi olla sellainen, että kalkin
kahden tunnin vaikutusajan kuluessa ehtii levittää toisen
kontin sisällön.
Käytännössä keräilyaltaan sisältöä pitää sekoittaa ennen
jokaista käsittelykontin täyttöä, jotta levitettävän lietteen koostumus pysyisi tasaisena. Sekoittimen pitää olla
niin tehokas, että koko keräilyaltaan sisältö saadaan liikkeeseen. Toisaalta runsas sekoitus saattaa johtaa suuriin
typen tappioihin ammoniakkina. Koska kalkkistabiloinnissa lietteen pH nostetaan 12:een, pääosa ammoniakkiemissiosta syntyy kuitenkin pintalevityksen yhteydessä.
Periaatteessa kalkkistabilointi voidaan tehdä myös keräilyaltaassa. Yhdellä kerralla tehtävään käsittelyyn sopii
tässä mielessä paremmin suhteellisen syvä, esimerkiksi
yleensä noin 3 metriä syvä lietelantasäiliö paremmin

kuin matala kumimattoallas. Tällöin käsittelystä syntyvät
ammoniakkitappiot eivät ole suuremmat kuin käsittelykontissa. Lietelantala on myös siinä mielessä hyvä ratkaisu, että sen sisällön sekoittamiseen ja pumppaamiseen
sopivat hyvin tavanomaiset maataloudessa lietelannan
sekoittamiseen käytettävät pumppusekoittimet. Kumialtaassa lietteen syvyys on pieni, ja lietepintaa on paljon.
Tällöin ammoniakkiemissio on suuri suhteessa konttikäsittelyn aiheuttamaan. Potkurisekoitin sopii sekä kumialtaaseen että lietesäiliöön kerätyn lietteen sekoittamiseen. Pumppusekoitinta voidaan käyttää myös lietteen

A

pumppaamisen käsittelykonttiin tai levitysvaunuun käsittelyn jälkeen. Sekoittimien on käytännössä oltava traktorikäyttöisiä, koska sähkökäyttöisten sekoittimien tehot
eivät yleensä ole riittävät vaadittavien liittymätehojen
takia. Keräilyaltaassa olevan lietteen pinnasta syntyvää
suurta ammoniakkitappiota voi pienentää esimerkiksi kevytsora- tai polystyreeniraekatteella (Kapuinen ja Karhunen 1996). Myös käsittely erillisessä suljetussa kontissa
saattaa olla tässä mielessä parempi ratkaisu kuin käsittely
laajassa kumimattoaltaassa.

Pienkäsittelypiste

1

Liete tyhjennetään imupainevaunusta lietelantasäiliöön

2

Liete kalkkistabiloidaan ja lietepumppu sekoittaa lietteen

Katso video stabiloinnista
http://youtu.be/p9BF3JZh3Sg
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Kalkin käyttö ja määrä

B
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Tilakäsittelypiste
600 m3 keräysallas, käsittely erikseen

1

Liete tyhjennetään
imupainevaunusta
keräysaltaaseen, jossa
potkurisekoitin sekoittaa lietteen.

2

Pumppu pumppaa
annoksen lietettä
pienempään käsittely
altaaseen esim.
30 m3 merikonttiin.

3

Merikonttissa liete
kalkkistabiloidaan ja
lietepumppu sekoittaa
lietteen.

Kalkkistabilointi sammutetulla kalkilla eli kalsiumhydroksidilla on yksinkertainen, edullinen ja turvallinen tapa
haja‐asutusalueiden kiinteistöistä muodostuvien jätevesilietteiden hygienisoimiseen. Sammutettu kalkki tunnetaan myös nimellä rakennushienokalkki. Hajalietteiden
käsittelyyn on myös muita sallittuja käsittelymenetelmiä,
kuten kompostointi, termofiilinen tai mesofiilinen mädätys. PUPE-hankkeessa keskityttiin kuitenkin vain kalkkistabilointiin.
Ennen käsittelyä on tarkistettava kunnan tai seutukunnan jätehuoltomääräyksistä, millä ehdoilla sakokaivolietteiden omatoiminen kalkkistabilointi on paikkakunnalla
sallittua. Saostussäiliö‐ ja umpisäiliölietteiden hygienisoiminen sammutetulla kalkilla on osoittautunut kenttäkokeiden perusteella toimivaksi ja tekniikaltaan yksinkertaiseksi menetelmäksi (Lampen 2007). Asianmukaisella
käsittelyllä vähennetään taudinaiheuttajia ja hajuhaittoja
sekä lietteen käytöstä aiheutuvia terveys‐ ja ympäristöhaittoja. Käsitellyn sakokaivolietteen käyttö vähentää
osaltaan pellon kalkitsemisen tarvetta.
Kalkkistabiloinnissa lietteeseen sekoitetaan kalkkia tasaisesti koko massaan. Käsittelyn aikana säiliöön ei saa päästää ylimääräisiä vesiä tai lietteitä. Ylimääräiset lietteet
kuormittavat käsittelyä ja saattavat alentaa pH-arvoa. Sekoittamiseen voi käyttää imupainevaunua ja/tai sekoitussäiliöön upotettavaa potkurisekoitinta tai lietepumppua,
joka on riittävän tehokas koko lietemäärän huolelliseen
ja tasaiseen sekoittamiseen. Suurin sekoituksen tarve on
suurissa lietesäiliöissä, varsinkin niissä joissa on tukipilareita säiliön sisällä. Tukipilarit estävät lietteen sekoittumista säiliön reunoilta ja tällaiset säiliöt on hyvä sekoittaa
imupainevainun avulla, jolloin ilmaa puhaltavaa putkea
on helpompi siirtää toisin kuin kiinteää lietepumppua
käytettäessä.

Yksittäisen sakokaivon lietteen kalkkistabiloinnissa lietteen pH pitää nostaa vähintään 12 ja pH:n pitää pysyä
tuolla tasolla ainakin kaksi tuntia, jotta hygienisoituminen on riittävä. Yhteiskäsittelypisteessä, joka on kooltaan
enintään 100 m3 ja jossa hygienisoidaan useiden sako- ja
umpikaivojen lietteitä, kalkkistabiloitavan lietteen pH pitää nostaa vähintään 12 ja se on pidettävä tuolla tasolla
vähintään kaksi vuorokautta. Lietteen happamuustasoa
mitataan kalkin lisäämisen yhteydessä ja käsittelyn aikana pH-liuskoilla tai pH-mittarilla, jotta voidaan varmistua
pH-tason pysymisestä vähintään 12. Yhteiskäsittelypisteen toiminnanharjoittajan on suositeltavaa hankkia
käyttöönsä pH-mittari.
PUPE-hankkeessa tehdyssä kenttäkokeessa (MTT) havaittiin, että umpikaivolietteen hygienisointiin tarvittava
kalkkimäärä on 12,5 kg/m3 ja sakokaivolietteellä vastaa-

Kuva: Kyösti Isosaari
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4. LIET TEEN OMINAISUUDET

pH
15,0

Ravinteet lietteissä

14,0

PUPE-hankkeessa hajalietteiden sisältämiä ainemääriä ja pitoisuuksia analysoitiin 52 näytteen otoksesta.
Pyrkimyksenä oli selvittää ravinteiden pitoisuudet sekä
kalkkistabiloinnin vaikutusta eri ravinteiden määrään ja
käyttökelpoisuuteen. Ravinneanalyysien tulokset olivat
yllättäviä. Varsinkin kiintoaineen pienet pitoisuudet aiheuttivat ihmetystä niin ohjausryhmän kuin hankehenkilöstön keskuudessa. Ajatuksellinen lähtökohta tuntui
olevan että sakokaivot ovat täynnä jähmeää ainetta. Tulokset kuitenkin osoittivat että kaivoissa on lähinnä vettä.
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Tulokset vahvistavat myös käsityksen siitä, että hajaasutuksen sakokaivot toimivat lähinnä läpivirtausastioina. Ne eivät pidätä jätevedestä merkittäviä määriä ravinteita. Yllättävää oli myös se etteivät sakokaivot tunnu

pidättävän edes kiintoainetta. Ilman asianmukaista puhdistusjärjestelmää haja-asutuksen kiinteistöjen kuormitus kohdistuu vesistöön ja lähiympäristöön.
Näytteet otettiin pääasiassa kaivotyhjennyksen yhteydessä. Kaivon sisältö imettiin tyhjään imupainevaunuun.
Tyhjennyksen yhteydessä voidaan olettaa kaivon sisällön
sekoittuneen tehokkaasti. Seuraavaksi lietetyhjentäjä otti
näytteen vaunun purkuaukosta. Näytteet analysoitiin
Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa. Alla olevissa kuvaajissa on esitetty otettujen näytteiden analyysituloksien tilastollisia tunnuslukuja. Kuvaajassa ovat esitettyinä keskiarvo, pienin arvo, alaneljännes, mediaani,
yläneljännes ja suurin arvo.

Kuvio 1: Kalkin määrän vaikutus hygienisoitavan umpi- ja sakokaivolietteen pH-tasoon.
vasti 15 kg/m3 (kuvio1), jotta lietteen pH saadaan nostettua 12. Yhteiskäsittelypisteessä, missä käsitellään useita
lietejakeita monilta kiinteistöiltä, suositeltavaa on lisätä
kalkkia vähintään 15 kg lietekuutiota kohti.
Hygienisointiin riittävän kalkin määrästä on myös muita
tutkimustietoja. Lampenin (2007) tutkimuksessa tehtiin
kaksi eri vaihtoehtoa kalkin annosteluohjeeksi. Sakokaivolietteisiin lisätään kalkkia 8,5 kg/m3. Käsiteltävien
lietteiden ollessa hyvin vesipitoisia hygienisointiin on
käytettävä 13,5 kg/m3 kalkkia. Esimerkiksi umpikaivojen
ja lietesäiliöiden kohdalla on käytettävä suurempaa annostusta. Syynä erilaisiin tutkimustuloksiin voi olla, että
lietteiden koostumus ja niiden bakteerikannat vaihtelevat selvästi liete-erien välillä. Toisaalta myös sekoittamisen tehokkuus voi vaikuttaa todettuun lopputulokseen.
Kaikkiaan hygienisoinnin onnistumisen kannalta olennaista on seurata pH-tason nousua kalkin lisäysvaiheessa
ja todeta, että vähintään pH 12 on saavutettu.

[20]

Sammutetun kalkin käyttö on turvallista, kun vältetään
pölyn muodostusta ja varotaan kalkin joutumista iholle ja
silmiin. Kalkki voidaan sekoittaa pieneen vesimäärään ja
lisätä kalkkivelli stabiloitavaan lietteeseen. Näin voidaan
välttää voimakasta pölyyntymistä. Suojautumisessa ovat
tarpeen suojakäsineet, tiiviisti asettuvat suojalasit/pölysuodattimella varustettu hengitys- ja silmäsuojain sekä
peittävä työvaatetus. Työn aikana ei saa käyttää piilolinssejä. Varsinkin avoimia ja suuria lietesäiliöitä stabiloitaessa kalkin lisääminen ja sekoittaminen aiheuttaa kalkkipilven. Tällöin on käytettävä pölysuodattimella varustettuja
hengitys- ja silmäsuojaimia.
Iholle joutunut kalkkipöly harjataan pois kuivalla harjalla
ja huuhdellaan sitten suurella vesimäärällä. Silmiin joutunut kalkkipöly on huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä vähintään 15 minuuttia ja ensiavun jälkeen on
hakeuduttava lääkärin hoitoon.
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Kuvio 2: Sako- ja umpikaivolietteiden orgaanisen aineen (BOD7atu) ja kiintoaineen määrä sekä fosforin
ja typen eri pitoisuudet.
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Valonian tulokset ovat hyvin samansuuntaiset kuin Turun
seudun puhdistamo Oy:n seurantatiedot vastaanotetun
hajalietteen osalta. Alla olevassa taulukossa 1 on Valonian tuloksia verrattu TSP Oy:n ja Viljavuuspalvelu Oy:n
tietoihin sekä ympäristötuen ehtojen ohjeellisiin naudan lietelannan ravinnepitoisuuksiin. Taulkossa on myös
mukana Biovakan lietetuote Moniravinne. Tuloksien perusteella voidaan sanoa että haja-asutuksen kotitalouslietteiden tyhjennyksen jäljiltä imupainevaunussa oleva
kuutio lietettä sisältää keskimäärin kiintoainetta hieman
alle 4 kg, orgaanista ainetta 1,5 kg, fosforia 100 grammaa
ja typpeä 800 grammaa, josta noin puolet on liukoista.

Näytetuloksista nousi esille eroavaisuuksia eri lietejakeiden välillä. Sakokaivolietteissä on vertailussa enemmän
kiintoainetta ja orgaanista ainetta. Umpikaivoissa taas on
vertailussa enemmän typpeä. Tarkemmin lietejakeiden
eroista voi lukea PUPE-hankeen loppuraportista, joka
on ladattavissa Ympäristöministeriön sivuilta. Kalkkistabilointikäsittelyn vaikutusta typen määrään käsitellään
seuraavassa luvussa.

Taulukko 1. Vertailu eri lähteiden välillä lietteiden ja lietetuotteiden ainemääristä ja ravinnepitoisuuksista.
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Tilakäsittelyn vaikutukset ravinteisiin (Petri Kapuinen)
Kenttäkokeisiin liittyvässä kuution IBC-kontissa tehdyssä
sakokaivolietteen kalkkistabiloinnissa (tutkimuskäsittely)
kalkin määrän ollessa 20 kg/t kokonaistypen tappio oli
8,2 % (kuvio 3). Vastaavasti tilakäsittelyssä tappio oli 12,5
%, kun kalkin määrä oli 12 kg/t. Sekä tutkimuskäsittelyssä että tilakäsittelyssä lietteiden pH oli ennen käsittelyä
noin 8 (kuvio 4). Kuitenkin vain tutkimuskäsittelyssä lietteen pH nousi riittävän korkeaksi. Tilakäsittelyssä pH oli
käsittelyn jälkeen vain 9,5. Tutkimuskäsittelyssä lietteen
kuiva-ainepitoisuus lisääntyi käsittelyssä merkittävästi
(kuvio 5). Kalkkia lisättiin 20 kg kuutioon, mutta kuiva-ainepitoisuuden lisääntyminen vastasi vain 14 kg:n lisäystä.
Tilakäsittelyssä kuiva-ainepitoisuus laski selvästi, mikä
kertoo siitä, että lietteen sekoittaminen oli täysin riittämätöntä. Lietteen kuiva-aine ja kalkki laskeutuivat käsittelykontin pohjalle ja saatu näyte ei ollut edustava.
Kuiva-aineen laskeutuminen tilakäsittelyssä käsittelykontin pohjalle näkyy myös kokonaisfosforin pitoisuuden
radikaalina laskuna (kuvio 7). Sen sijaan tutkimuskäsittelyssä kokonaisfosforin pitoisuus oli käsittelyn jälkeen
käytännössä sama kuin ennen sitä. Kasvinravitsemuksen
kannalta kokonaistypen tappiota oleellisempi typen tappio on liukoisen typen tappio (kuvio 6). Tutkimuskäsittelyssä liukoisen typen (1:60 vesiuutto) tappio oli vain 1,8
%, kun se tilakäsittelyssä oli 7,2 %. Liukoisen typen tappio
on siten varsin pieni itse käsittelyn yhteydessä huolimatta
korkeasta pH:sta. Sen sijaan sen tappiot ovat varsin suuret levityksen jälkeen pellolla. Siihen voidaan vaikuttaa
tehokkaasti esimerkiksi käyttämällä sijoitusmenetelmää
tai laskemalla lietteen pH:ta käsittelyn jälkeen.
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Kuvio 3: Kokonaistypen pitoisuuden muutokset
tutkimus- ja tilakäsittelyssä (Tanja Ikäläinen)
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Kuvio 4: pH:n muutokset tutkimus- ja tilakäsittelyssä
(Tanja Ikäläinen)
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Orgaaniset haitta-aineet
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Kuvio 5: Kuiva-ainepitoisuuden muutokset tutkimus- ja
tilakäsittelyssä (Tanja Ikäläinen)
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Kuvio 7: Kokonaisfosforipitoisuuden muutokset
tutkimus- ja tilakäsittelyssä (Tanja Ikäläinen)
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Kuvio 6: Liukoisen typen pitoisuuden (vesiuutto 1:60)
muutokset tutkimus- ja tilakäsittelyssä (Tanja Ikäläinen)
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Tilakäsittely

Käsittelemätön

PUPE-hankeessa tutkittiin yhteistyössä Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen kanssa haitta-aineiden esiintyvyyttä hajalietteissä. Näytteet keräsi
Kuljetusliike Kallio K&H ja tutkimukseen osallistuneet kotitaloudet saatiin heidän asiakaskunnastaan. Tutkimukseen otti osaa yhteensä 40 kotitaloutta. Näytteitä otettiin 20 sakokaivotaloudesta ja 20 umpikaivotaloudesta.
Haitta-aineiden esiintyvyyden selvittäminen oli tärkeää
lietteiden maatalouskäytön kannalta. Varsinkin PAH-yhdisteiden pitoisuus näyttäisi analyysituloksien mukaan
olevan pienempi kuin ehdotettu raja-arvo 6 mg/kg.
Näytteenottoon osallistuville kotitalouksille lähetettiin
kysely liittyen kotitalouksien elintapoihin. Kyselyyn vastasi 37 kotitaloutta 40:stä. Kyselyn vastauksien mukaan
lääkkeitä käyttää 34 taloutta ja lääkenimikkeitä kertyi 82
erilaista. Yleisin vaatteiden alkuperämaa oli Kiina seuraavina Suomi ja Bangladesh. Hajustettuja kosmetiikkatuotteita käytettiin 23 taloudessa ja kodissa käytetyt pesutuotteet olivat hyvin tavallisia. Tuotteiden sisältämiin
kemikaaleihin kiinnitti huomiota ostettaessa 16 kotitaloutta, mikä tuntui vähäiseltä sillä kemikaalien ympäristövaikutuksista huolestuneiden määrä oli kuitenki 29 kappaletta.

Tulokset
PAH-yhdisteet: PAH16-yhdisteiden summa oli käsittelemättömissä sakokaivolietteissä 0,92 mg/kg k.a. ja umpikaivolietteissä 1,17 mg/kg k.a. Pitoisuudet olivat selvästi
alempia kuin kunnallisten puhdistamoiden raakalietteistä
mitatut pitoisuudet, jotka ylittivät paikoin jopa raja-arvon
6 mg/kg k.a. Kalkkistabiloinnin aikana PAH16-yhdisteiden lietepitoisuus laski 58–69 % ja käsitellyissä lietteissä
PAH16-yhdisteiden pitoisuus oli n. 0,4 mg/kg k.a. Pitoisuudet näkyvät kuviossa 9.

Alkyylifenoleja ja -etoksilaattien pitoisuudet olivat umpikaivolietteissä alle määritysrajojen. Sakokaivolietteissä
näiden aineiden yhteispitoisuus oli 8,6 μg/l. Kalkkistabiloinnin jälkeen summapitoisuus oli 13,8 μg/l eli selvästi
käsittelemätöntä lietettä suurempi.
Triklosaanin pitoisuus oli sakokaivolietteessä 0,6 μg/l ja
umpikaivolietteessä 0,16 μg/l. Molemmisμsa tapauksissa
triklosaanin pitoisuus oli kalkkistabiloidussa lietteessä n.
20 % korkeampi.
Bisfenoli-A:n pitoisuus oli sakokaivolietteessä 5,3 μg/l ja
umpikaivolietteessä 3,3 μg/l. Aineen pitoisuus pysyi samana kalkkistabiloinnin aikana. Tulos on nähtävissä kuviossa 8.
Lääkeaineista määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia mitattiin sakokaivolietteissä 23 ja umpikaivolietteissä 20
aineen osalta. Mitatut pitoisuudet vaihtelivat suuresti.
Korkein pitoisuus, 1,6 mg/l, mitattiin parasetamolille.
Lääkeaineiden yhteispitoisuus oli sakokaivolietteissä 767
μg/l ja umpikaivolietteissä 2768 μg/l. Kalkkistabiloinnin
jälkeen lääkeaineiden yhteispitoisuus sakokaivolietteissä oli 917 μg/l (+20 %) ja umpikaivolietteissä 2557 μg/l
(-8 %).
Hormoneita mitattiin sakokaivolietteissä yhteensä 0,41
μg/l pitoisuudessa ja umpikaivolietteissä 5,3 μg/l pitoisuudessa. Kalkkistabiloiduissa näytteissä yhteispitoisuudet olivat 0,98 μg/l (+38 %) ja 2,6 μg/l (-50 %). Missään
näytteessä ei mitattu määritysrajat ylittäviä pitoisuuksia
synteettistä e-pillereiden vaikuttavaa ainetta eli etinyyliestradiolia. Kyselyn mukaan e-pillereitä käytettiin vain
viidessä taloudessa otosjoukosta. Sakokaivolietteiden
osalta havaittiin kalkkistabiloinnin jälkeen kohonneita pitoisuuksia estradiolia, estronia ja estrolia.
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Tämä saattaa johtua muiden estrogeenien, kuten etinyyliestradiolin hajoamisesta näiksi aineiksi.
Useille aineille havaittiin pitoisuuksien nousua kalkkistabiloinnin yhteydessä. Kyseessä voi olla analyysimenetelmän aiheuttama virhemarginaali. Toisaalta taas joissain
tutkimuksissa on arvioitu, että kalkkistabilointi muuttaa
lietteen ominaisuuksia niin, että aineet uuttuvat analysoinnin aikana helpommin irti lietteestä. Tämä voi johtaa
suurempien pitoisuuksien mittaamiseen kalkkistabiloidusta lietteestä. On myös mahdollista, että sukulaisaineet (esim. estrogeenihormonit) hajoavat toisikseen käsittelyn aikana.
Ainoastaan PAH-yhdisteiden tuloksia voidaan suoraan
verrata tässä hankkeessa mukana olleisiin kunnallisten
puhdistamoiden tuloksiin. Tämä johtuu siitä, että muiden
analyysien osalta laboratorio ilmoitti näytteiden kiintoainepitoisuuden olevan niin matala, että he analysoivat
koko näytteen. Eli ilmoitetut pitoisuudet (μg/l) ovat siis
näytteiden vesifaasi + kiintoaine -pitoisuuksia. Joitakin
vertailuja voidaan tehdä, sillä mitattuja aineita on aiemmin analysoitu kunnallisilta puhdistamoilta (Vieno 2014).
Triklosaanin korkein mitattu pitoisuus kunnallisella puhdistamolla on ollut 0,23 μg/l ja keskimääräinen pitoisuus
0,07 μg/l. Sakokaivolietteissä mitattu pitoisuus 0,6 μg/l
on siis kolminkertainen korkeimpaan kunnallisen puhdistamon pitoisuuteen verrattuna.
Alkyylifenolien ja -etoksilaattien maksimipitoisuudeksi
on kunnallisilla puhdistamoilla mitattu n. 14 μg/l. Tämä
on suurempi kuin sakokaivolietteessä mitattu pitoisuus
ja samansuuruinen kuin kalkkistabiloidun lietteen pitoisuus. On kuitenkin huomioitava, että umpikaivolietteissä
näiden aineiden pitoisuudet olivat alle määritysrajojen.
Lääkeaineiden osalta mitatut pitoisuudet hajalietteissä
olivat joissain tapauksissa moninkertaiset puhdistamove-

siin verrattuna. Esimerkiksi ibuprofeenin korkein mitattu
pitoisuus puhdistamovesissä oli Vienon (2014) mukaan
26 μg/l, kun se umpikaivolietteistä kootussa näytteessä
oli 381 μg/l. Toisaalta taas puhdistamovesissä usein havaittu epilepsialääke karbamatsepiinin pitoisuudet olivat
sako- ja umpikaivolietteissä alle määritysrajojen.
Hajaietteistä mitattujen aineiden pitoisuudet vaihtelevat siis huomattavasti puhdistamovesiä ja -lietteitä
enemmän. Tämä johtuu tietenkin siitä, että yksittäisten
talouksien pesuaineiden, kosmetiikan ja lääkeaineiden
kulutustottumukset heijastuvat sako- ja umpikaivovesiin.
Puhdistamovedet ovat sekoitus asuma-, teollisuus- ja
hulevesiä, joissa pitoisuudet tasaantuvat ja laimentuvat
viemäröinnin aikana.
Lisää tutkimustuloksia voi lukea Haitalliset aineet puhdistamo- ja sakokaivolietteissä -hankkeen loppuraportista,
joka julkaistaan kevään 2015 aikana.

Hajalietteistä ennen ja jälkeen kalkkistabiloinnin analysoitiin seuraavia aineita:
• PAH16-yhdisteet: PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palamisen tuloksena. Pääasialliset lähteet ympäristössä 		
ovat biomassan poltto, energiantuotanto, ajoneuvojen pakokaasut, metsäpalot sekä teollisuuden päästöt. 		
Komposteille ja mädätteille on ns. end of waste -kriteereissä ehdotettu raja-arvoa 6 mg/kg k.a mitattuna 		
PAH16-aineiden summana.
• Alkyylifenolit ja -etoksilaatit: aineita käytetään pääasiassa tekstiilien käsittelyssä. Suuri osa arvioidusta jätevesi-		
kuormituksesta on peräisin EU:n ulkopuolelta tuotujen tekstiilien pesusta.
• Triklosaani: ainetta käytetään synteettisenä säilöntä- ja antimikrobisena aineena käsisaippuoissa, ihovoiteissa, 		
hammastahnoissa, deodoranteissa sekä muovisissa leikkuulaudoissa, urheiluvälineissä, kengissä ja
huonekaluissa.
• Bisfenoli-A: ainetta käytetään muovien lisäaineena.
• Lääkeaineet: näytteistä analysoitiin 52 eri lääkeainetta.
• Hormonit: näytteistä analysoitiin estrogeenihormoneja, keltarauhashormonia (progesteroni) sekä testosteronia.

PAH-yhdisteet pitoisuus lietteessä mg/kg k.a.

Bisfenoli-A pitoisuus lietteessä (µg/kg k.a.)
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Kuvio 8: Bisfenoli-A (BPA) yhdisteen pitoisuus lietteissä
Kuvio 9: PAH16-aineiden pitoisuuksien summa lietteissä
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Haitalliset metallit lietteissä
Haitallisten metallien määrä puhdistamolietteessä on
laskenut huomattavasti 1970-luvulta lähtien. Esimerkiksi Helsingin jätevedenpuhdistamoilla tehdyn selvityksen mukaan kuivatun lietteen kadmiumpitoisuus on
vähentynyt ajanjaksolla 1975–2011 yli 90 % ja elohopeapitoisuus vastaavasti yli 80 % (HSY 2013). MTT:n tutkimuksen mukaan puhdistamolietepohjaisten tuotteiden
levitys ei muuttanut maaperän haitallisten metallien pitoisuuksia, eikä lannoitetun ja lannoittamattoman maan
välillä havaittu eroja maaperän haitallisten metallien
pitoisuuksissa (Tontti ym. 2012).
2000-luvulla tehdyissä kompostilannoituskokeissa puhdistamolietteestä ja biojätteestä valmistetuissa komposteissa on havaittu hyvin alhaisia raskasmetallipitoisuuksia, yleensä alle luomutuotannonkin tiukkojen rajoitusten
(Tontti ym. 2008). Maaperässä voi jo luontaisesti esiintyä
metalleja, ja osa niistä on tärkeitä myös kasviravitsemukselle. Lietteen jatkokäyttöä ajatellen kriittisiä metalleja
ovat elohopea, kadmium ja lyijy.
Kiinteistökohtaisten puhdistamoiden lietteiden haitallisten metallien pitoisuuksista on vähän tutkittua tietoa.
Lampenin (2007) tutkimuksessa mitattiin haitallisten
metallien pitoisuuksia yhteiskeräilypisteiden sakokaivolietteissä. Taulukosta 2 havaitaan, että Lampenin tutkimuksessa mitatut sakokaivolietteiden haitallisten metallien pitoisuudet ovat pienempiä kuin Turun seudun
jätevedenpuhdistamon lietteessä vuonna 2013. Puhdistamolietteen haitallisten metallien pitoisuuksia nostavat
teollisuuden jätevedet.

Sakokaivoihin jäävä liete on peräisin kotitalouksista, joten
sen haitallisten metallien pitoisuudet ovat luonnostaan
pienempiä. Taulukon 2 mukaan suhteellisesti (%) suurimmat erot sakokaivo- ja puhdistamolietteen metallipitoisuuksissa ovat kromin, elohopean, lyijyn ja kadmiumin
kohdalla. Lampenin tutkimuksessa sakokaivolietteiden
haitallisten metallien pitoisuudet eivät rajoittaneet niiden levitysmäärää. Metallipitoisuuksien mukaan lasketut
suurimmat sallitut levitysmäärät vaihtelivat noin välillä
310 – 27 000 m3/ha. Pienin levitysmäärä (308 m3/ha)
vastaisi kertalevityksenä lähes 31 mm sademäärää neliömetrille. Lampenin tutkimuksen mukaan sakokaivolietteen sisältämät liukoisen typen ja fosforin pitoisuudet
ovat yleensä levitystä rajoittava tekijä.

Sako- ja umpikaivolietteiden
sisältämät haitalliset metallit eivät
käytännössä rajoita lietteiden
maanviljelyskäyttöä.

Haitallisten metallien määrät
ovat laskeneet lietteissä viime
vuosikymmeninä.

Taulukko 2. Sakokaivolietteen (Lampen 2007) ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon lietteen (Leino 2014) keskimääräiset haitallisten metallien pitoisuudet sekä lannoitevalmisteen käytöstä aiheutuvat suurimmat sallitut keskimääräiset vuotuiset haitallisten metallien kuormitukset maanviljelyksessä (MMM asetus 12/12, liite V, taulukko 2).
Elohopea
mg/kgka

Kadmium
mg/kgka

Kromi
mg/kgka

Kupari
mg/kgka

Lyijy
mg/kgka

Nikkeli
mg/kgka

Sinkki
mg/kgka

Sakokaivoliete, keskiarvo
(Lampen 2007)

0,08

0,19

4,7

130

3,8

16

156,7

Kakolanmäen jäteveden
puhdistamon liete,
keskiarvo vuonna 2013

0,33

0,48

31

136

11

19

360

Sakokaivolietteen metalli
pitoisuuden osuus puhdistamolietteen metallipitoisuudesta, %

24

40

15

96

35

84

44

Suurin sallittu
enimmäispitoisuus, g/ha

1

1,5

300

600

100

100

1 500

JÄTEVESILIETTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT VILJELYMAAN SUURIMMAT SALLITUT HAITALLISTEN METALLIEN PITOISUUDET JA SUURIN SALLITTU VUOTUINEN HAITALLISTEN METALLIEN KUORMITUS
Taulukko 3. Viljelymaan, jolla käytetään lannoitevalmistetta, jonka raaka-aineena on käytetty ainoastaan 11a
§:n momentin 1 mukaista lietettä suurimmat sallitut
haitallisten metallien pitoisuudet

Taulukko 4. Lannoitevalmisteen, jonka raaka-aineena on
käytetty ainoastaan 11a §:n momentin 1 mukaista lietettä, suurin sallittu käytöstä aiheutuva keskimääräinen vuotuinen haitallisten metallien kuormitus maanviljelyksessä

Alkuaine			
Enimmäispitoisuus
				
mg/kg kuiva-ainetta
Elohopea (Hg)			
0,2
Kadmium (Cd)			
0,5
Kromi (Cr)			
200
Kupari (Cu)			
100
Lyijy (Pb)			
60
Nikkeli (Ni)			
60
Sinkki (Zn)			
150

Alkuaine			
Enimmäispitoisuus
				
g/ha vuodessa
Elohopea (Hg)			
1
Kadmium (Cd)			
1,5
Kromi (Cr)			
300
Kupari (Cu)			
600*
Lyijy (Pb)			
100
Nikkeli (Ni)			
100
Sinkki (Zn)			
1500*

*) Kasvinravinteiksi katsottavien kuparin ja sinkin kuormitukset saavat olla enintään kaksinkertaiset, milloin näistä ravinteista on
puutetta siinä maaperässä, jolla lannoitevalmistetta, jonka raaka-aineena on käytetty ainoastaan puhdistamolietettä, tai käsiteltyä
puhdistamolietettä tai sakokaivolietettä ja jätevesilietettä tai niiden lieteseosta on tarkoitus käyttää. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa
maassa suurempiin pitoisuuksiin kuin tämän liitteen taulukossa 1 on määrätty.
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5. KÄSITELLYN LIETTEEN PELTOKÄYTTÖ

Multaus on mahdollista ainoastaan mullokseen tehdyn
levityksen jälkeen. Levitysmäärät ovat potentiaalisesti hyvin suuret, koska käsiteltyjen hajalietteiden ravinnepitoisuudet ovat hyvin pienet. Suuret levitysmäärät
ennen kylvöä kuitenkin haittaavat ja jopa viivästyttävät

kylvömuokkausta ja itse kylvöä. Esimerkiksi levitysmäärä
30 m3/ha vastaa 3 mm:n sadetta. Käytännössä tätä suurempia määriä ei ennen kevätkylvöä voi levittää. Tämän
suuruisen levitysmäärän mukana voisi tulla noin 10 kg/ha
liukoista typpeä, mutta suurin osa siitä kuitenkin haihtuu
ammoniakkina ilmaan korkean pH:n takia, jos sitä ei sijoiteta. Kasvustoon levitettäessä multaus ei ole mahdollista
eikä kasvusto estä ammoniakin haihtumista pintaan levitetystä lietteestä.
Kasvustoon voitaisiin levittää suurempikin määrä käsiteltyä lietettä ilman, että sen mukana tuleva vesimäärä haittaisi. Päinvastoin se voi toimia sadetuksena. On kuitenkin
varottava lietevaunulla tehtävästä levityksestä aiheutuvaa liian rankkaa sadetusta, joka voi johtaa liettymiseen.
Ns. kasvustoon levitys ei edellytä, että vilja olisi jo orastunut, vaan ensimmäinen levitys voidaan tehdä heti pellon
kuivuttua ennen kylvöä tehdystä levityksestä. Seuraava
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levitys voidaan tehdä pellon kuivuttua edellisestä levityksestä. Levitys voidaan siten toistaa useita kertoja samalla
paikalla. Luonnonsateet voivat kuitenkin siirtää levitystä
vastaavasti, jolloin voi muodostua typen puutetta.
Kasvustoon levitys johtaa kuitenkin suuriin ammoniakkitappioihin pintalevitysmenetelmiä käytettäessä varsinkin
tuulisella säällä. Lämpötila yleensä nousee kasvukauden
kuluessa, joten ammoniakkiemissio yleensä lisääntyy levitysajan siirtyessä myöhempään ajankohtaan. Joka tapauksessa pintalevitykseen pitäisi käyttää letkulevitintä
hajalevityksen sijasta, koska sillä saavutetaan parempi
levitystasaisuus. Tämä johtaa kuitenkin suurempiin investointikustannuksiin, koska keräilyssä on käytännössä
käytettävä imupainevaunua, jotka harvoin varustetaan
letkulevittimellä.
Toisaalta lietteiden keräilyssä käytettävässä vaunussa
rengasvarustuksen pitäisi olla tiekäyttöön sopiva ja levitysvaunussa taasen peltokäyttöön sopivan. Erillisen
keräily- ja levitysvaunun käyttö voi tästä syystä olla perusteltua joka tapauksessa. Lietteiden sijoittaminen on
mahdollista myös kylvön jälkeen ja jopa kasvustoon. Kasvustoon sijoitus tulisi tehdä viimeistään 1–2-lehtivaiheessa, koska kasvuston kehityksen ehtiessä tätä pitemmälle
tallaustappiot lisääntyvät jyrkästi (Kapuinen ym. 2012).
Myös pintalevitys on syytä keskittää kasvukauden alkuun.
Tavoitteellinen liukoisen typen annos viljoilla on noin
100–120 kg/ha. Sallittu liukoisen typen määrä määräytyy ympäristötukijärjestelmään (MMMa 503/2007)
kuulumattomien tilojen osalta ns. nitraattiasetuksen
(931/2000) ja siihen kuuluvien tilojen osalta maatalouden
ympäristötukijärjestelmän ehtojen mukaisesti. Nitraattiasetus on uudistettavana ja uuden version odotetaan
tulevan voimaan keväällä 2015. Maatalouden ympäristötukijärjestelmä muuttuu uuden ohjelmakauden myötä

ympäristökorvausjärjestelmäksi, jonka voidaan arvioida
tulevan voimaan keväällä 2015 (MMM 2014). Lietteestä tulevan liukoisen typen osuutta kokonaisannoksesta
ei ole syytä kasvattaa yli 40 %:n. Tavoitetason ja lietteen
sisältämän määrän erotus annetaan mineraalilannoitteena kylvölannoituksen yhteydessä. Tämä on oleellista
kasvuston normaalin kehityksen kannalta. Käytettävä lannoite voi olla pelkkä typpilannoite tai NK-lannoite, koska
lietteen mukana tulee merkittävä määrä fosforia. Muille
kevätkylvöisille kasveille voidaan tätä ohjetta soveltaa ottaen huomioon kunkin kasvin erityisvaatimukset.
Myös syysperusteisten kasvien syyslannoituksen liukoisen typen annos määräytyy ns. nitraattiasetuksen (931/2000) ja ympäristötukijärjestelmän (MMMa
503/2007) mukaan. Käytännössä periaatteena on antaa
syksyllä liukoista typpeä syksyn tarpeita vastaava määrä
ja muita ravinteita myös seuraavan kesän tarvetta vastaava määrä. Liukoisen typen annos saadaan käsitellystä
saostus- ja umpikaivolietteestä periaatteessa kahdella tai
kolmella lisäyskerralla ilman, että muu lannoitus on tarpeen. Ennen kylvöä tehtävissä lisäyksissä on muistettava,
että se ei saa johtaa siihen, että maa kastuu liikaa syyskylvöjä ajatellen.

Kuva: Petri Kapuinen

Käsitellyn lietteen pH on korkea, jolloin siitä levityksen jälkeen syntyvät ammoniakkitappiot ovat suuret erityisesti
tuulisella säällä. Kun lietteen pH on kalkkistabiloinnin takia vähintään 12, käytännössä lähes kaikki liukoinen typpi
on valmiiksi ammoniakkina, joka haihtuu hyvin helposti
pintalevityksen jälkeen (kuvio 10 ). Edes matala lämpötila ei riitä vähentämään ammoniakin osuutta liukoisesta
typestä pH:n ollessa näin korkea. Tämän takia käsitellyt
lietteet tulisi mieluiten sijoittaa tai ainakin levittää tyynellä säällä ja mullata nopeasti. Ammoniakkiemissioiden
vähentämiseksi olisi syytä laskea lietteiden pH:ta ennen
pintalevitystä esimerkiksi lisäämällä happoa.

Kuvaaja 10: Ammoniakin typen osuus ammoniakin ja ammoniumin typestä (Tanja Ikäläinen)
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Tuleva ns. nitraattiasetus ja ympäristökorvausjärjestelmä
saattaa asettaa rajoitteita syksyllä tehtävälle pintalevitykselle varsinkin, jos lietettä ei mullata. Periaatteessa käsiteltyjä lietteitä voidaan keväällä levittää myös syysviljan
oraalle kuten kevätviljan oraalle. Usein ongelmana on
se, että kasvusto kehittyy tallaustappioiden ja ravinnetarpeen kannalta liian pitkälle ennen kuin pelto kuivuu
levityskuntoon. Muutoin syysviljojen kevätlevityksessä
voidaan noudattaa samoja periaatteita kuin levityksessä kevätviljakasvustoon. Syysviljojen täydennyslannoitus
tehdään keväällä pintalevityksenä. Rakeisia lannoitteita
käytettäessä käytetään yleensä keskipakoislevitintä. Nestemäiset lannoitteet levitetään kasvinsuojeluruiskulla
lannoitesuuttimia käyttäen. Lietteiden sisältämä liukoisen typen määrä on otettava huomioon mineraalilannoitteen typpimäärässä.

Johtopäätökset peltokäytöstä
Tässä tutkimuksessa käytetyllä letkulevitysmenetelmällä
kalkkistabiloitujen hajalietteiden typen satovaste oli huono, koska suurin osa liukoisesta typestä haihtui ilmaan
ammoniakkina sen korkean pH:n takia tässä tutkimuksessa käytetyllä letkulevitysmenetelmällä. Ympäristötukijärjestelmä rajoittaa typen käyttömäärää ja pellolla tapahtuva typen tappio ammoniakkina aiheuttaa sen, että
todellinen typpilannoitustaso jää helposti liian pieneksi,
minkä takia sato jää pienemmäksi kuin käytetyllä typpimäärällä pitäisi saada useimmissa tapauksissa.
Ammoniakkiemissiota voitaisiin todennäköisimmin vähentää laskemalla lietteen pH viimeistään levityksen yhteydessä happamaksi tai käyttämällä sijoitusmenetelmää
lietteen levitykseen. Tällöin todellinen typpilannoitustaso
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voisi olla lietteiden liukoisen typen pitoisuuksien mukainen. Kasvuston tarvitsema typpi annetaan pääosin kylvön yhteydessä kylvölannoittimella.
Lietteiden mukana tulee lähes viljan vuoden tarvetta vastaava määrä fosforia. Sen liukoisuus on suurempi kuin
tavanomaisten puhdistamolietetuotteiden. Ravinteiden
arvo ei kuitenkaan kata edes levityskustannuksia. Pelto
toimii tässä konseptissa laillisena käsitellyn lietteen loppusijoituspaikkana. Liiketoiminta-ajatuksena on kattaa
kuljetus- ja käsittelykustannukset lietekaivojen tyhjennysmaksuilla ja säästöinä lietteenkuljetuskustannuksista
vastaanottopisteisiin ja niiden vastaanottomaksuissa. Lisäksi toiminnan kustannustaso kuljetuksissa on pienempi maatalousyrittäjälle kuin muille toimijoille, koska hän
voi harjoittaa toimintaa maatilatalouden sivuelinkeinona
pienemmin vaatimuksin, mikä alentaa kustannustasoa.
Konsepti sopii erityisesti alueille, joilta lietteen vastaanottopisteet ovat kaukana. Toiminnan aloittamisen investointikustannuksia alentaa tilalla mahdollisesti valmiiksi
olevat lietelantavarastot ja lietteen käsittelykalusto. Siten
se sopii erityisesti kotieläintalouden lopettaneille tiloille.

Julkaisematon selvitys. Valonia 2013; Selvitys sako- ja umpikaivolietetyhjennysten järjestämisestä Turun seudun jätehuolto oy:n osakaskunnissa.
Turku 2013. Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan arkisto.
Kapuinen, P. ja Karhunen, J. (1996). EPS-rakeet ja EPS-rouhe sikalan lietesäiliön katteena. VAKOLAn tiedote 72: 1 – 17.
Kapuinen, P., Salo, T. ja Paavola, T. (2012). Orgaaniset lannoitevalmisteet ohran typen lähteenä. Julkaisussa: Maataloustieteen Päivät 2012. Suomen Maataloustieteellisen Seuran julkaisuja no 28. Toim Nina Schulman ja Heini Kauppinen. Viitattu 25.11.2014. Julkaistu 15.1.2012. Internetissä: wee.smts.fi Orgaaniset lannoitevalmisteet ohran typen lähteenä. ISBN 978-951-9041-56-8.
Leino, N. 2014: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, Vuosiraportti 2013. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristöntutkimus Oy.
Raportti Nro 306-14-685. 78 s + liitteet. http://www.turunseudunpuhdistamo.fi/docs/TSP_Vuosiraportti_2013.pdf
MMM (2014). Esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2014-2020. https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/Sivut/default.
aspx . Haettu 26.11.2014
ProAgria Keskusten Liitto (toim.) 2013: Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa. 50 s. http://www.mmm.fi/attachments/elo/newfolder/lannoiteaineet/6J0lEpdSu/Puhdistamolietteen_kaytto_maataloudessa.pdf
Tontti, T., Palojärvi, A., Heinonen-Tanski, H., Halinen, A. ja Karinen, P. 2008: Jätekompostilannoitusten vaikutus maahan ja kasveihin monivuotisessa peltokokeessa. In: Toim. Hopponen, A. Maataloustieteen Päivät 2008, 10.-11.1.2008. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote 23: 7 p.
Saatavilla internetissä: http://www.smts.fi/mpol2008/index_tiedostot/Posterit/ps056.pdf
Tontti, T., Poutiainen, H. & Heinonen-Tanski, H. 2012: Puhdistamolietetuotteet peltokasvikokeissa. Teoksessa: Poutiainen, H. & Heinonen-Tanski,
H. (toim.): Modernit menetelmät yhdyskuntien jätevedenkäsittelyn tehostamisessa. Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen julkaisusarja 1/2012: 57-102.
Työryhmämuistio, MMM 2009: Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaus vuosille 2009 – 2013. Helsinki 2008. 35 s + liitteet. http://www.
mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2009/5DZni0S8G/trm1_2009.pdf
Vieno, 2014. Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeen loppuraportti.http://www.vvy.fi/files/3739/Haitta-aineet_loppuraportti_1.6.2014.pdf
Viljavuuspalvelu Oy. 2014. Lantatilasto 2005-2009. http://viljavuuspalvelu.fi/sites/default/files/sites/default/files/tilastot/Lantatilasto%20
2005%20-%202009.pdf. Haettu 24.11.2014.
LAIT JA ASETUKSET

Maatilatalouden tuloverolaki (543/167)

Ajokorttilaki (386/2011)

MMMa 503/2007, MMMa 24/2011 (muutokset 12/12 ja 7/13),
MMMa 11/2012, MMMa 12/2012, MMMa 7/2013

Ajoneuvolaki (1090/2002)
Arvonlisäverolaki (1501/1993)

Valtioneuvoston asetus 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta

Jätelaki (17.6.2011/646)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968)

TIEDONANNOT

Laki polttoainemaksusta (1280/2003)
Lannoitevalmistelaki (539/2006) Lietedirektiivi 86/278/ETY

Salminen Pirjo, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö, tiedonanto sähköpostilla 7.1.2015

Laki kuorma-auton ja linja-auton kuljettajan ammattipätevyydestä
(273/2007)
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006)

[33]

