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1. Johdanto
1.1

Hankkeen tausta

Itämeren tilan vakavimpana ongelmana on todettu olevan ravinteista aiheutuva rehevöityminen.
Suomesta Itämereen tuleva ravinnekuorma aiheutuu suurimmaksi osaksi hajakuormituksesta. Myös
yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien ravinteet kuormittavat Itämerta. Ravinteiden päästörajoja on
tiukennettu merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta kehittyvän tietämyksen ja
teknologian avulla niitä voidaan edelleen alentaa.
Vesistöjen rehevöitymiseen ja biomassan kasvuun vaikuttavat perustuotannon osatekijät, joita ovat
pääravinteet fosfori ja typpi sekä vesistöissä käytettävissä oleva hiili. Näitä aineita tarvitaan kasvuun
moolisuhteessa C:N:P = 106:16:1, jolloin niukimpana esiintyvä ns. minimiravinne säätelee kasvua.
Minimiravinteen poisto jätevedestä on ensiarvoisen tärkeää, mutta tulee myös ottaa huomion, että
ravinteiden tasapaino vesistössä voi muuttua. Joskus minimiravinne vaihtelee vuodenaikojen mukaan ja
joskus vesistöt ovat yhteisrajoitteisia, jolloin kaikkien perustuotannon osatekijöiden rajoittaminen on
tärkeää.
Yleistäen voidaan sanoa, että Suomen sisävesissä perustuotannon minimiravinteena on fosfori ja
merialueilla typpi. Kuitenkin myös järvet voivat olla typpi- tai yhteisrajoitteisia ja merialueet
fosforirajoitteisia, kuten esimerkiksi vähäsuolainen Perämeren alue, joka on pääasiassa
fosforirajoitteinen. Typpeä on saatavilla ilmakehästä, mutta fosforia tulee lähinnä ympäristökuormituksen
kautta.
Maailman fosforivarantojen ehtyminen on pakottanut etsimään vaihtoehtoisia fosforinlähteitä
korvaamaan louhittua neitseellistä fosforia. Maailman fosforivaroiksi on arvioitu 12 000 miljoona tonnia,
josta nykyisin käytössä olevilla kaivoksilla pystytään tuottamaan noin 6 370 miljoonaa tonnia. Maailman
suurimmat fosforikiven tuottajat ovat Marokko, USA ja Kiina. Fosforilla on tärkeä rooli maailman
ruoantuotannossa ja suurin osa louhitusta fosforista käytetäänkin maataloudessa lannoitevalmisteena.
Lannoitevalmisteita korvaamaan on suunniteltu useita ravinnerikkaita materiaalivirtoja, kuten biojäte ja
jätevesiliete. Hyödyntämällä olemassa olevia jätemateriaalivirtoja saadaan palautettua arvokkaat
ravinneaineet luonnon kiertokulkuun.

1.2

Hankkeen tavoite

Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittely ravinteita kierrättäen (RaKi PuBi) –hanke on osa
Ympäristöministeriön ohjelmaa ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan
parantamiseksi vuosien 2012 - 2015 aikana. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa käsiteltävyydeltään
käyttökelpoisia ja kilpailukykyisiä lopputuotteita ja kartoittaa mahdollisuuksia saada lietteen ja biojätteen
ravinteet hyödynnettävään muotoon. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ravinteiden talteenottoa ja
kierrätystä ja samalla vähentää vesistöpäästöjä. Hankkeessa kartoitetaan vaihtoehtoja
puhdistamolietteen ja biojätteen kierrättämiseksi ja selvitetään näiden vaihtoehtojen kustannustasoa.
Tämän perusteella luodaan palvelunhankinnalle toimintamalli, jonka avulla jätevirtoja tuottavat vesi- ja
jätehuoltolaitokset voivat löytää itselleen parhaiten sopivan toimintatavan käsitellä puhdistamolietettä ja
biojätettä ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta.
Puhdistamolietteen osalta tarkastellaan nimenomaan asumisjätevesilietteitä, jolloin esimerkiksi
voimalaitoksilta jätevedenpuhdistamoille tulevat lietteet jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Biojätteen
osalta keskitytään biohajoavaan keittiö- ja ruokalajätteeseen.
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2. Lainsäädäntö puhdistamolietteen ja biojätteen maatalouskäytöstä
Kappaleessa esitellään lyhyesti kansallista ja Euroopan unionin lainsäädäntöä, jota sovelletaan
yhdyskuntien jätevesilietteisiin ja niiden käyttöön maataloudessa.

2.1
2.1.1

Eurooppa-oikeudellinen lainsäädäntö
Jätedirektiivi (2008/98/EC)

Direktiivillä pyritään edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä
yksinkertaistamaan nykyistä EU:n jätesääntelyä. Sillä vahvistetaan niin sanottu viisiportainen
jätehierarkia, jonka mukaan jätepolitiikassa on noudatettava pääpiirteissään seuraavaa
tärkeysjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen
ja loppukäsittely.
2.1.2

Lietedirektiivi (86/278/ETY)

Euroopan neuvoston direktiivi ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä
puhdistamolietettä maanviljelyssä (86/278/ETY) säätelee puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa.
Direktiivissä määritellään raja-arvot lietteen levitysmäärille, jotta raskasmetallien ja muiden haitallisten
aineiden määrä maaperässä ei nouse liian suureksi. Komissio arvioi parhaillaan lietedirektiivin
uusimistarvetta ja se on teettänyt vuosina 2009 - 2010 taustaselvityksen, johon on koottu tietoa lietteen
maatalouskäytön ympäristö-, talous-, yhteiskunta- ja terveysvaikutuksista. (European Commission,
2014)
Lietedirektiivi toimeenpantiin Suomessa valtioneuvoston päätöksellä puhdistamolietteen käytöstä
maanviljelyksessä (282/1994). Päätös kumottiin vuonna 2012 ja nyt puhdistamolietteitä koskevia
säädökset löytyvät lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla annetuissa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksissa (11/12 ja 12/12) sekä jäteasetuksessa (179/2012).
Monissa EU:n jäsenmaissa metalleille asetetut kansalliset raja-arvot ovat lietedirektiiviä tiukempia. Myös
Suomessa on näin, maataloudessa käytettäville lietevalmisteille sovelletaan lannoitelainsäädännössä
(MMMa 24/2011) metalleille asetettuja ja lietedirektiiviä tiukempia raja-arvoja.

2.1.3 Nitraattidirektiivi (91/67/EEC)
Lietteen maatalouskäyttöä rajoittaa Nitraattidirektiivi (91/676/EEC), jonka tavoitteena on suojella
vesistöjä maataloudesta peräisin olevan nitraatin aiheuttamalta saastumiselta. Direktiivi on pantu
täytäntöön valtioneuvoston asetuksella maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta (Vna 931/2000). Asetusta käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.2.4.

2.2
2.2.1

Kansallinen lainsäädäntö
Jätelaki 646/2011 ja VNA 179/2012

Jätedirektiivi (2008/98/EC) on pantu täytäntöön jätelaissa. Jätelaissa määrätään, että puhdistamolietteen
kuljetus on järjestettävä asianmukaisesti ja lietteen määrästä, ominaisuuksista ja koostumuksesta on
pidettävä kirjaa. Lietteen laadun määrittämisestä ja raportoinnista viranomaisille ohjeistetaan tarkemmin
valtionneuvoston asetuksessa.
Toiminnanharjoittajan tulee lähettää valvontaviranomaiselle vuosittain yhteenveto asetuksen liitteessä 5
kerrotuista tiedoista. Vähintään on toimitettava tiedot tuotetun lietteen määrästä, lietteen raskasmetalli(kadmium, kromi, kupari, nikkeli, lyijy, sinkki ja elohopea), kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipitoisuuksista,
tiedot lietteen esikäsittelystä taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi sekä hyödynnetyn tai
loppukäsitellyn lietteen määrä ja hyödyntämis- tai loppukäsittelytapa, mukaan lukien maanviljelykäyttöön
toimitetun lietteen määrä. Tarvittaessa toimitetaan tiedot muiden haitallisten aineiden pitoisuuksista.
(Laitinen et al. 2014.)
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Puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettu valtioneuvoston päätös (282/1994) kumottiin
jäteasetuksella (179/2012). Maanviljelykäyttöön toimitettavan lietteen laatua on seurattava käytön
alkuaikana usein, mutta mikäli lietteen laatu ei vaihtele, voidaan analysointitiheyttä harventaa asetuksen
mukaisten edellytysten täyttyessä. Analyysikerrat määräytyvät lietettä tuottavan puhdistamon koon
mukaan. (Laitinen et al. 2014.)
2.2.2

Lannoitevalmistelaki

Lannoitevalmistelainsäädäntö ohjaa ja asettaa kriteerit lietteitä käsitteleville laitoksille, niistä jalostettujen
lannoitevalmisteiden käytölle sekä lietteen levitykselle. Lietteille tai niistä jalostetuille orgaanisille
lannoitevalmisteille ei vielä ole asetettu ohje- tai raja-arvoja haitallisten tai pysyvien orgaanisten
yhdisteiden osalta. (Kasurinen et al. 2014.)
Lannoitevalmisteita ovat lannoitevalmistelain (539/2006) mukaan: epäorgaaniset ja orgaaniset
lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat, mikrobivalmisteet ja lannoitevalmisteena
sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. Sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettävällä sivutuotteella
tarkoitetaan lannoitevalmisteena käytettävää teollisuus-, poltto- tai tuotantolaitosten, biokaasu- tai
kompostointilaitosten taikka muiden laitosten sekä jätevedenpuhdistamojen tai muun vastaavan
toiminnan yhteydessä syntyviä tuotteita. (Evira, 2014.)
Lannoitevalmistelain tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa käytetään elintarviketuotannon ja
ympäristön kannalta hyvälaatuisia ja turvallisia lannoitevalmisteita. Laissa käsitellyt
jätevedenpuhdistamoiden lietteet kuuluvat sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettävien sivutuotteiden
tai orgaanisten maanparannusaineiden ryhmään. Lannoitevalmisteella on oltava tyyppinimi, joiden
hyväksymisestä ja listauksesta Suomessa vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Evira vastaa myös
toiminnanharjoittajien ilmoitusmenettelystä ja pitää listaa lannoitevalmisteita tuottavista tai käsittelevistä
hyväksytyistä laitoksista. (Laitinen et al. 2014.)
2.2.3

Maa- ja metsätalousministeriön asetukset

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on antanut asetuksen lannoitevalmisteista (24/11, muutettu 12/12
ja 7/13). Sen lisäksi lannoitevalmisteiden koskevan toiminnan harjoittamisesta ja valvonnasta on
säädetty asetuksella 11/12.
Lannoitevalmisteasetuksen 11a §:ssä säädetään puhdistamolietteiden käytöstä. Lietteellä käsitetään
sekä yhdyskuntien puhdistamoiden että haja-asutuksen lietteet. Jätevesilietteen käyttö maataloudessa
on sallittua, mikäli lannoitevalmiste kuuluu määrättyyn tyyppinimiryhmään ja täyttää asetuksen
vaatimukset. Vaatimukset koskevat esimerkiksi haitallisten aineiden pitoisuuksia ja
enimmäiskuormituksia, viljelymaan pH:ta, lannoitettavaksi soveltuvia kasvityyppejä ja varoaikoja
puhdistamolietteellä lannoitettuja peltojen käytölle. Haja-asutusalueilla lietteen käytölle on asetettu
lievennyksiä, mikäli lietteen hyödyntäminen ei edellytä ympäristölupaa sekä liete käsitellään stabiloimalla
ja tarvittaessa hygienisoidaan. (Laitinen, 2014.)
Lannoitevalmisteasetuksen mukaan puhdistamolietepohjaisten maanparannusaineiden käyttö on
rajoitettu vain maille, joilla viljellään viljoja, öljykasveja, sokerijuurikasta, energiakasveja tai kasveja, joita
ei käytetä ihmis- tai eläinravinnoksi. Lietevalmisteita ei saa käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa.
Juuresten, vihannesten sekä juuri- ja yrttimausteiden kasvattaminen on sallittua viisi vuotta
lietevalmisteen levittämisen jälkeen. Kalkkistabiloitua lietettä saa levittää pelloille, joiden maan pH on
levityshetkellä yli 5,5, kun muiden lietevalmisteiden kohdalla pH:n täytyy olla yli 5,8. (Äystö, 2014.)
Levitettävän lietteen enimmäismäärä määräytyy sen sisältämien aineiden mukaan. Kunkin liete-erän
levitysmäärä täytyy laskea tapauskohtaisesti. Levitettävä enimmäismäärä voi määräytyä haitallisille
haitallisille metalleille (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb ja Zn) asetettujen enimmäiskuormitusten (MMMa 12/12) tai
viljeltävän kasvin, maatyypin ja satotason mukaan maatalouden ympäristötuen sitoumusehdoissa
määrättyjen ravinteiden enimmäismäärien (Mavi 2009) mukaan. Rajana käytetään sitä, mikä sallii
pienimmän levitysmäärän. (Äystö, 2014.)
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Puhdistamolietteiden maatalouskäyttöä ovat pitkään rajoittaneet lietteen sisältämät raskasmetallit.
Muutamille lietteissä esiintyville metalleille (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg) on lietedirektiivissä (86/278/ETY) ja
suomalaisessa lannoitelainsäädännössä (MMMa 24/11) asetettu raja-arvot. Raskasmetalleja
vapauttavien ihmistoimintojen vähentyessä niiden pitoisuudet lietteessäkin ovat laskeneet (Olofsson ym.
2012). (Äystö, 2014.)
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 11/12 säädetään tarkemmin lannoitevalmisteiden ja niihin
liittyvän toiminnan valvonnasta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta,
toiminnassa tapahtuvista muutoksista sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoituksen sisältö on kuvattu
asetuksen liitteessä I ja ilmoituksen perusteella Evira rekisteröi toiminnanharjoittajat.
Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää tiedostoa, jonka perusteella tuotteet ja raaka-aineet ovat
eräkohtaisesti jäljitettävissä. Jätevesilietettä käytettäessä on tiedoston sisällettävä lisäksi: tiedot
jätevesilietteen käsittelyprosessista taudinaiheuttajien ja kasvintuhoojien vähentämiseksi, käsitellyn
lietteen käytöstä tehdyt sopimukset, käsitellyn lietteen vastaanottajat sekä paikat, joissa lietettä
käytetään, sekä MMM asetuksen 24/11 liitteen V mukaisesti määritetyt viljelymaan laatua kuvaavat
ominaisuudet. Toiminnanharjoittajan on myös suoritettava asianmukaista omavalvontaa, jota varten
laadittavan omavalvontasuunnitelman sisältöä on kuvattu asetuksen liitteessä II. (Laitinen, 2014.)

2.2.4 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn
rajoittamisesta 931/2000
Valtioneuvoston asetuksella maatalouden peräisin olevien nitraattien vesien pääsyn rajoittamisesta
(931/2000) toimeenpantiin EY:n nitraattidirektiivi (91/676/ETY). Asetuksessa on yksityiskohtaisesti
säädetty esimerkiksi lannoitteiden levityksestä, levitysajoista ja –määristä ja rajoituksista erilaisilla
alueilla. Asetuksen vaatimukset on esitetty tarkemmin taulukossa 1.
Taulukko 1. Nitraattiasetuksen ehdot (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013).
Levitykseen ja levitysaikoihin liittyvät rajoitukset
· niitä ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään
maahan
· niitä ei saa levittää 15.10-15.4. välisenä aikana
· syksyllä levitettäessä on aina välittömästi, viimeistään vuorokauden kuluessa
mullattava tai pelto kynnettävä ennen syyskylvöisen kasvin kylvöä tai perustaessa
kasvustoa
· toistuvasti kevättulvan alle jäävillä peltoalueilla levitys on kielletty perustettavaa
kasvustoa lukuun ottamatta 1.10.-15.4. välisenä aikana
· kasvikohtaiset typpilannoituksen enimmäismäärät, kokonaistypen määrä enintään
170 kg/ha/vuosi
· lannoitukseen käytetyistä typpilannoitemääristä ja satotasoista on pidettävä kirjaa
Rajoitukset pohjavesialueille
· levitetään niin, ettei valmistetta tai sen sisältämiä ravinteita pääse valumaan
vesistöön tai ojaan eikä pohjavesien pilaantumisvaaraa ole
· mikäli tilalla on pohjavesialueita, on hyvä selvittää oman kunnan viranomaisten
kanta pohjavesirajoituksiin
Vesistörajoitukset
· typpilannoitus on kielletty 5 metriä lähempänä vesistöä
· seuraavan 5 metrin leveydellä typpilannoitteiden pintalevitys on kielletty, jos
peltojen kaltevuus ylittää 2 %
· ravinteiden pääsyä vesiin voidaan vähentää jättämällä vesistöjen rantaan ja
valtaojien varsille suojavyöhykkeitä, joita ei lannoiteta, suojavyöhykkeen
suositusleveys on vähintään 10 metriä
· talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille jätetään
maaston korkeussuhteista, kaivon rakenteesta ja maalajista riippuen vähintään 30100 metrin levyinen suojavyöhyke
6

2.2.5

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)

Kaatopaikka-asetus kieltää lähes kokonaan biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisen
kaatopaikoille vuodesta 2016 lähtien. Kaatopaikoille ei hyväksytä jätettä, jonka orgaanisen aineksen
pitoisuudesta johtuva orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC) tai vaihtoehtoisesti hehkutushäviö (LOI)
on >10 %. Biohajoava jäte sisältää myös yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa syntyvän jätteen, joka
voi hajota aerobisesti tai anaerobisesti.

2.3
2.3.1

Tekniset standardit ja ohjauskeinot
ISO/TC275 Sludge recovery, recycling, treatment and disposal –tekninen komitea

Kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO on perustanut teknisen komitean ISO/TC275, jonka
tarkoituksena on standardisoida menetelmät jätevesilietteen karakterisointiin, kategoriointiin,
valmisteluun, käsittelyyn ja kierrätykseen. Tämä komitea on aloittanut työnsä vuonna 2013, joten
standardisointi on vasta alussa.
2.3.2

Maatalouden ympäristötuki

Maatalouden ympäristötuissa puhdistamolietettä koskevat ympäristötuen vähimmäisvaatimukset sekä
lannoitukseen liittyvät perus- ja lisätoimenpiteet (Taulukko 2). Vähimmäisvaatimukset koskevat vain
ympäristötukeen sitoutunutta viljelijää.
Taulukko 2. Ympäristötuen vähimmäisvaatimukset sekä lannoitukseen liittyvät perus- ja lisätoimenpiteet
(Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013).
Ympäristötuen vähimmäisvaatimuksissa säädellään
· fosforin enimmäiskäyttö 80 kg/ha (puutarhakasvien lannoituksessa 120 kg/ha)
· typen enimmäiskäyttömäärät nitraattiasetuksen mukaan
Peltokasvien peruslannoitus, puutarhakasvien lannoitus
· lannoituksen on perustuttava viljavuustutkimuksen tulokseen ja vuosittaiseen
viljelysuunnitelmaan
· toteutuneesta lannoituksesta ja satotasosta on tehtävä muistiinpanot
· kasvilaji-, maalaji- ja viljelyvyöhykekohtaiset typpi- ja fosforilannoituksen
enimmäismäärät (taulukkoarvo)
· orgaanisten lannoitteiden ravinteista otetaan huomioon liukoinen typpi kokonaan
· puhdistamolietepohjaisista lannoitevalmisteista otetaan huomioon fosforista 40 %
· fosforilannoituksesta voidaan käyttää enintään 5 vuoden tasausta
Lisätoimenpiteistä lannoituksesta ja siten myös puhdistamolietteen käyttöä
säätelevät
· vähennetty lannoitus
· typpilannoituksen tarkentaminen peltokasveille
· ravinnetaseet
· laajaperäinen nurmituotanto
2.3.3

Rajoitukset orgaanisille haitta-aineille ja hygieeniset tavoitteet

Suomen lainsäädännössä ei ole lietteen orgaanisille haitta-aineille asetettuja rajoituksia, joita muutamat
valtiot ovat ottaneet käyttöön. EU:n lietedirektiiviä uudistettaessa luonnoksissa on ehdotettu raja-arvoja
tietyille orgaanisille haitta-aineille (Äystö, 2014). Suomeksi on julkaistu tekninen raportti CEN/TR 15809,
joka antaa tietoa periaatteista, joita noudattamalla eri lietteenkäsittelymenetelmillä saavutetaan
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lietedirektiivissä määritetyt hygieeniset tavoitteet. Sitä voidaan hyödyntää sekä strategisessa
päätöksenteossa että käytännön hyödyntämistoimien suunnittelussa (Tuoteuutiset 2012).

2.4
2.4.1

Valvonta
Puhdistamoliete lannoitevalmisteena

Puhdistamolietteen käyttöä maataloudessa valvotaan Evirassa, joka hyväksyy toimijat (ns. hyväksytyt
laitokset) joista on lista Eviran sivuilla. Evira myös hyväksyy lannoitevalmistetuotteet, jotka täyttävät
hygienisoinnin ja muut asetetut vaatimukset. Vain sellaisia lannoitevalmisteita, joiden tyyppinimi löytyy
joko kansallisesta tyyppinimiluettelosta tai EY-asetuksen mukaisesta lannoitetyyppien luettelosta, saa
saattaa markkinoille, valmistaa markkinoille saattamista varten tai tuoda maahan.
Ennen puhdistamolietteen maatalouskäyttöä, liete tulee hygienisoida Eviran hyväksymällä menetelmällä
ja jalostaa kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon mukaiseksi tuotteeksi. Eviran
ylläpitämässä lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelossa jätevesilietevalmisteet kuuluvat luokkiin 3A2
”Orgaaniset maanparannusaineet” ja 3A5 ”Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet”.
(Äystö, 2014.)
Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo on ladattavissa Eviran sivuilta.
Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden kohtelua lainsäädännössä on kuvattu kaaviokuvalla
Kuvassa 1.

Kuva 1. Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden ja tilan oman sakokaivolietteen kohtelu eri
lainsäädännössä (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013).
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2.5

Hankinnat

Julkisia hankintoja säädellään Euroopan Unionin hankintadirektiiveihin pohjautuvalla
hankintalainsäädännöllä. Yleisesti hankintalainsäädännöllä pyritään julkisten varojen tehokkaampaan
käyttöön ja laadukkaaseen hankintaan, sekä tarjoajien tasapuoliseen ja syrjimättömään kohteluun. Vesija energiahuollon julkisiin hankintoihin sovelletaan erityisalojen hankintalakia: Laki vesi- ja
energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 30.3.2007/349.
Pääpiirteissään erityisalojen hankintalaki vastaa hankintalakia, mutta hankintamenettelyt ovat kuitenkin
joustavammat eivätkä ne esimerkiksi rajoita neuvottelumenettelyjen käyttöä. Erityisalojen hankintalaki ei
myöskään koske EU-kynnysarvot alittavien hankintojen kilpailuttamismenettelyitä, joskin näissäkin
hankinnoissa tulee noudattaa EU:n perustamissopimuksen perusperiaatteita eli avoimuutta sekä
tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.
Hankintadirektiiviuudistuksen (2014) myötä erityisaloilla voidaan soveltaa kolmen perusmenettelyn –
avoimen, rajoitetun sekä neuvottelumenettelyn, jota edeltää tarjouskilpailukutsu - lisäksi ns.
innovaatiokumppanuutta, joka on uusi innovatiivisiin hankintoihin tarkoitettu menettely. Hankkijoilla tulisi
olla mahdollisuus ostaa innovatiivisia tuotteita ja palveluja ja edistää sitä kautta kasvua ja julkisten
palvelujen tehokkuutta ja laatua. Ehdotuksella myös parannetaan ja yksinkertaistetaan kilpailullista
neuvottelumenettelyä ja helpotetaan rajat ylittäviä yhteishankintoja, jotka ovat tärkeitä innovatiivisen
hankinnan välineitä. (EU, 2011)

3. Puhdistamolietteen käyttö ja ominaisuudet
3.1

Jätevedenpuhdistamoilla syntyvät lietejakeet

Puhdistamolietteeseen päätyy kaikki materiaali, mikä poistetaan jätevedestä välppäyksen ja
hiekanerotuksen jälkeen. Lietettä poistetaan prosessista raakalietteenä esiselkeytyksestä ja
ylijäämälietteenä ilmastusaltaasta tai jälkiselkeyttimestä. Raakaliete on raskaampaa, se laskeutuu
nopeammin ja on helpommin kuivattavaa. Ylijäämälietteessä puolestaan on enemmän biologista
materiaalia, jonka laskeutuvuus on hitaampaa ja kuivaaminen hankalampaa. Raaka- ja ylijäämälietteen
yhdistelmää kutsutaan sekalietteeksi.
Jätevedenpuhdistamoilla jätevedestä poistetaan ravinteita ja orgaanista ainesta. Orgaanista ainesta
poistuu sitoutumalla lietteeseen sekä mikrobien käyttäessä sitä ravintonaan prosessin biologisessa
osassa. Ravinteista fosforia poistetaan kemiallisesti saostamalla ja typpeä biologisessa prosessissa
nitrifikaation ja denitrifikaation avulla. Fosforin biologinen poisto helpottaisi ravinteiden talteenottoa,
mutta jotta yhä tiukkenevat ympäristölupamääräykset saadaan täytettyä, on saostuskemikaalien käyttö
tarpeellista. Saostuskemikaalina käytetään useimmiten rauta- tai alumiinipohjaisia kemikaaleja.
Lietettä stabiloidaan usein jo puhdistamoilla. Jätevesilietteen orgaaninen aines hyödynnetään
mädättämällä liete hapettomissa olosuhteissa. Mädättämöissä bakteerit pilkkovat orgaanista ainesta,
jolloin prosessissa syntyy metaania. Metaani hyödynnetään laitoksilla sähkön ja lämmön tuotannossa.
Puhdistamoilla mädätetty liete menee jatkokäsittelyyn, Suomessa useimmiten kompostointiin.
Rautapohjaiset kemikaalit ovat yleisimmin käytössä suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.
Alumiinipohjaiset kemikaalit ovat rautapohjaisia kalliimpia ja niiden muodostama flokki on heikompi. Ne
kuitenkin saostuvat nopeasti. Lietteen tiivistyksessä käytetään usein polymeeria. Kemiallisesti saostettu
fosfori on kasveille vaikeasti käyttökelpoisessa muodossa normaalissa peltomaan happamuudessa
pH > 5 (MTT27). Tarkkaa tietoa ei kuitenkaan ole siitä missä määrin fosfori ajan myötä vapautuu
kasveille käyttökelpoiseen muotoon.

3.2

Puhdistamolietteen käyttö Suomessa

Suomessa arvioidaan syntyvän vesihuollossa ja jätevedenpuhdistuksessa noin miljoona kuutiota
(miljoona tonnia) jätevesilietettä vuodessa, mikä vastaa kuivapainoltaan noin 160 000 tonnia.
Puhdistamolietettä käsitteleviä elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymiä toimijoita on noin 100,
joista maatiloja on 5 (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013). Puhdistamolietettä käsitellään,
jotta se saadaan stabiloitua ja hygienisoitua. Käsittelyn avulla puhdistamolietteestä voidaan myös
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tuotteistaa lannoitevalmisteita, jotka ryhmitellään tyyppinimen mukaan. Puhdistamolietettä sisältävät
tuotteet voidaan jakaa seuraaviin tyyppiryhmiin:
-

Orgaaniset maanparannusaineet
o tuorekomposti
o maanparannuskomposti
o kuivarae (termisen kuivauksen jälkeen)

-

Nestemäisinä orgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät sivutuotteet
o rejektivesi, kun raaka-aineena on käytetty korkeintaan 10 % puhdistamolietettä

-

Sellaisenaan maanparannusaineeksi soveltuvat sivutuotteet
o mädätysjäännös (biokaasulaitoksista)
o kalkkistabiloitu puhdistamoliete (kemiallisesta käsittelystä)
o kemiallisesti hapetettu puhdistamoliete (kemiallisesta käsittelystä)

Orgaanisten maanparannusaineiden osalta vaatimukset stabiilisuudelle ovat tiukemmat ja valmistajilta
vaaditaan aina laitoshyväksyntä. Sellaisenaan maanparannusaineiksi soveltuvilla sivutuotteilla ei ole
kriteereitä stabiilisuuden suhteen eikä laitoshyväksyntää vaadita, mikäli liete käsitellään syntypaikalla.
Sivutuotteiden käytöstä on säädetty lannoitevalmisteasetuksessa (12/12).
Ympäristöhallinnon valvonta- ja kuormitustietojärjestelmän (VAHTI) mukaan puhdistamoilta lähtevän
lietteen määrä oli noin 750 000 tonnia vuonna 2012. Karkeasti puolet määrästä hyödynnettiin
kompostoimalla ja noin neljäsosa mädättämällä. Lietettä vastaanottavat laitokset käsittelivät samana
vuonna noin 620 000 tonnia lietettä.
Jätevedenpuhdistamoilta lähtevät asumisjätevesilietteen määrät vuonna 2012 on esitetty tarkemmin
liitteen 5 taulukossa 1. Asumisjätevesilietteitä vastaanottavien laitosten käsittelemien lietteiden määrät
vuonna 2012 on puolestaan esitetty saman liitteen taulukossa 2. Taulukossa 3 on lueteltu jätteen
hyödyntämis- ja käsittelymenetelmiä koskevat R- ja D-koodit sekä esimerkkejä niiden käytöstä.
Käsittelylaitosten lisäksi lietettä menee puhdistamoilta suoraan maatalouskäyttöön. Maatalouskäytössä
hyödynnettävä lietteen määrä on pienentynyt selvästi verrattuna 1990-luvun hyödyntämismääriin ollen
vuonna 2011 vajaa 3 % yhdyskuntien jätevesilietteen (sisältää myös muut kuin asumisjätevesilietteet)
määrästä (Kuva 2).

Määrä, t/v kuivapainona

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

Kuva 2. Yhdyskuntien jätevesilietteen hyödyntäminen maataloudessa. (Lähde: Vesi- ja
ympäristöhallitus, SYKE ja Tilastokeskus; Kuva: SYKE)
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Vuonna 2005 vesihuoltolaitoksille tehdyssä kyselyssä (Sänkiaho ja Toivikko, 2005) yleisimmät
vaihtoehdot lietteen hyödyntämiselle olivat viherrakentaminen muualla kuin kaatopaikoilla 55 %,
viherrakentaminen kaatopaikoilla ja kaatopaikan peitekerrokset 39 %, maatalous 21 %, lietteen
varastointi 7 % ja kaatopaikalle läjittäminen 3 %. Prosenttiosuudet kuvaavat käsittelyvaihtoehtoja
suhteessa vastauksien määrään. Vastauksena oli mahdollista valita useampia vaihtoehtoja. Jos lietteen
loppukäsittelyä hoiti ulkopuolinen toiminnanharjoittaja (24 % tapauksista), ei puhdistamolla ollut tietoa
lietteen hyödyntämisestä.
Vastaajista 46 laitosta antoivat tietoa myös loppusijoituskohteiden prosenttiosuuksista suhteessa lietteen
kokonaismäärään. Näiden perusteella maatalouteen käytetään vain 8 % lietteen kuivaainespitoisuudesta, 22 % sijoitetaan viherrakentamiseen kaatopaikoille ja 44 % muuhun
viherrakentamiseen. Lietteestä 3 % varastoidaan. Lietteestä 23 % käsittelee urakoitsija eikä lietteen
hyödyntämistapaa tunneta.
Valtakunnallisen jätesuunnitelman seuranta, 1. väliraportin (Häkkinen & Merilehto, 2012) mukaan
tavoitteena on, että vuonna 2016 yhdyskuntalietteistä hyödynnetään 100 % joko maanparannuskäytössä
tai energiana. Syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen määrän arvioidaan pysyvän suunnitelmakaudella
lähes ennallaan. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyvästä lietteestä on sijoitettu kaatopaikalle
vuosina 2004–2008 noin 1–3 %, kun kaatopaikalle vietiin vielä vuosina 2000–2003 noin 5–7 % ja vuonna
1997 peräti 39 %. Yhdyskuntajätevesilietteestä hyödynnettiin vuosina 2005–2008 maanviljelyksessä ja
viherrakentamisessa yhteensä 97–99 %. Maanviljelyskäytön osuus on kuitenkin vähentynyt merkittävästi
aiemmasta. Vuosina 2005–2007 yhdyskuntajätevesilietteiden maatalouskäytön osuus on jäänyt 3 %:n
tasolle, mutta vuonna 2008 käyttömäärät nousivat hieman aiemmasta ollen hieman yli 5 %. Määrä jäi
kuitenkin vielä reilusti alle 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuoliskon tason (12–39 %).

Kuva 3. Lietteen hyödyntäminen ja käsittely vuosina 1997-2011

3.3

Puhdistamolietteen ravinteet

Puhdistamolietteestä valmistetut lannoitevalmisteet luokitellaan maanparannusaineiksi ja niiden
sisältämät ravinteet on otettava huomioon lannoituksessa. Puhdistamolietepohjaisten
lannoitevalmisteiden ravinnepitoisuudet ja -suhteet vaihtelevat paljon riippuen laitoksella käytetyistä
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raaka-aineista ja -suhteista, käsittelytavasta ja -ajasta sekä varastointiajasta ja varastoinnin kestosta.
(Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013)
Typpi ja fosfori ovat sekä sitoutuneena orgaaniseen aineeseen että liukoisessa muodossa, kun taas
kalium on pääasiassa liukoisessa muodossa. Fosforin ja typen suhde käsittelemättömässä
puhdistamolietteessä on noin 1:1. Fosforia on liukoisessa (reaktiivisessa) muodossa alle 1 %. Osuus
riippuu saostuskemikaalista ja sen määrästä. Liukoisen fosforin määrää voidaan lisätä uuttoliuoksella
(0,1 M natriumbikarbonaatti), jolloin osuudeksi saadaan noin 5-10 %. Tämä koskee kemiallisesti
saostettua fosforia. Kotieläinten lannassa on liukoista fosforia yli 40 %. Kaudella 2007-2013
ympäristötuen lannoitusrajoissa käytettiin puhdistamolietepohjaisilla lannoitevalmisteilla 40 %
käyttökelpoisuutta kokonaisfosforista. (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013)
Typen suhteen tilanne on monimutkaisempi. Siinä missä miltei koko jäteveden fosforisisältö sidotaan
puhdistamolietteeseen, pyritään typpi poistamaan ilmakehään eikä sitä saada samassa määrin talteen.
Liukoisen typen osuuteen vaikuttaa merkittävästi orgaanisen aineen käsittelytapa ja materiaalin
hajoamisaste. Liukoisen typen määrään lasketaan ammoniumtyppi, nitraatti ja pieniin orgaanisiin
typpiyhdisteisiin sitoutunut typpi. Orgaaniseen ainekseen sitoutunut typpi on hitaasti vapautuvaa eikä
sillä ole merkittävää lannoitusvaikutusta heti levityksen jälkeen tai seuraavanakaan vuonna. Helposti
hajaantuvien typpiyhdisteiden vapautumista ammoniumin muodossa voi tapahtua mädätyksessä tai sen
jälkeen, terminen kuivaus voi haihduttaa ammoniumtypen tai liukoinen typpi voi sitoutua orgaaniseen
ainekseen esimerkiksi kompostoinnin aikana. Nämä kaikki tekijät voivat hidastaa typen vapautumista
kasveille ja sen vuoksi on hyvä täydentää typpilannoitusta epäorgaanisilla lannoitteilla.
(Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013)
Suurin osa lietteen kaliumista on liukoisessa muodossa, mutta käytännössä kaliumtäydennystä
vaaditaan viljelykasvin tarpeiden mukaan. Puhdistamolietettä sisältävien lannoitevalmisteiden
kokonaiskaliumpitoisuus on tyypillisesti 2-6 g/kg,ka ja viljavuuskaliumpitoisuus 1-4 g/kg,ka.
Puhdistamolietettä sisältävien lannoitevalmisteiden tuoteselosteissa ei yleensä ilmoiteta pääravinteiden
(N, P, K) ja haitallisten metallipitoisuuksien lisäksi muita ravinteita. Haitallisista metalleista kupari ja
sinkki ovat myös kasviravinteita. Tutkittua tietoa ei ole, mutta saatujen viitteiden mukaan lietettä
sisältävät tuotteet toimisivat myös rikkilannoitteina. (Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013)
Puhdistamolietettä sisältävät lannoitevalmisteet toimivat maanparannusaineina. Niiden kuiva-aineesta
noin puolet on orgaanista ainesta, jolla on vaikutusta maan fysikaalisiin ja biologisiin ominaisuuksiin.
Orgaaninen aines lisää maan mururakennetta ja parantaa vedenpidätyskykyä. Orgaaninen aines lisää
myös kastelierojen ja pieneliöiden viihtyvyyttä maaperässä. Kalkkistabiloitu liete puolestaan lisää
maaperän kalkkipitoisuutta. Maanparannusvaikutukset ovat havaittavissa kuitenkin vasta pitkäaikaisessa
käytössä. Puhdistamolietepohjaiset tuotteet soveltuvatkin parhaiten Etelä-Suomen karjattomille alueille
ja savipitoisille pelloille, joissa nurmenviljely on vähäistä ja maan orgaanisen aineksen pitoisuus matala.
(Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa, 2013)

3.4

Puhdistamolietteen haitalliset aineet

Jäteveden alkuperällä on paljon merkitystä puhdistamolietteen laatuun. Haitallisten aineiden määrä on
pienentynyt jatkuvasti ja esimerkiksi haitallisten metallien pitoisuudet ovat pienentyneet murto-osaan
1970-luvulta. Haitallisia aineita kulkeutuu jätevesiin pääosin yhdyskunnista, teollisuudesta,
kotitalouksista ja sadevesistä. Puhdistamolietteeseen päätyy osa jäteveteen liuenneista ja suuri osa
kiintoaineeseen sitoutuneista ravinteista, orgaanisista ja epäorgaanisista haitta-aineista sekä haitallisista
metalleista. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota kotitalouksista tuleviin haitallisiin
aineisiin sekä niiden lähteisiin. Lääkeainejäämiä ja puhdistusaineiden ainesosia näkyy puhdistamoille
tulevassa jätevedessä ja puhdistamolietteessä selkeinä pitoisuuksina. Kansalaiset pystyvät omilla
valinnoillaan ja teoillaan vaikuttamaan siihen, mitä aineita päätyy jätevesiverkostoon ja sitä kautta
puhdistamolietteeseen.
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lannoitevalmistejaosto valvoo lannoitevalmisteiden valmistusta,
markkinoille saattamista ja maahantuontia. Valvontaa tehdään vuosittain omavalvonnan, valmistuksen ja
maahantuonnin valvontana. Lisäksi otetaan markkinavalvontanäytteitä vähittäiskaupoissa myynnissä
olevista lannoitevalmisteista.
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3.4.1

Raskasmetallit / haitalliset metallit

Aiemmin raskasmetallit ovat olleet merkittävä haitta puhdistamolietteessä, mutta viime vuosina niiden
pitoisuudet lietteessä ovat vähentyneet huomattavasti (kuva 4 ja kuva 5Kuva ). Lainsäädännössä on
annettu raja-arvot raskasmetallien sallituille määrille puhdistamolietteessä sekä lietteen peltolevityksestä
aiheutuvaan kertymään (taulukko 3). Raskasmetalleista myrkyllisiä ja siten lietteen ja siitä valmistettujen
tuotteiden hyödyntämismahdollisuuksia rajoittavia ovat lyijy, elohopea ja kadmium. Kupari ja sinkki ovat
tärkeitä hivenaineita, jotka ovat ihmisille välttämättömiä pieninä pitoisuuksina.

Maatalouskäyttöön ohjautuneen
puhdistamolietteen keskimääräiset kadmium- ja
elohopeapitoisuudet
Pitoisuus lietteessä,
mg/kg kuiva-ainetta

(Lähde: Vesi- ja ympäristöhallitus ja SYKE; Kuva SYKE)
3

Kadmium

Elohopea

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Kuva 4. Maatalouskäyttöön ohjautuneen puhdistamolietteen kadmium- ja elohopeapitoisuus

Maatalouskäyttöön ohjautuneen puhdistamolietteen
keskimääräiset lyijypitoisuudet
(Lähde: Vesi- ja ympäristöhallitus ja SYKE; Kuva SYKE)

Pitoisuus lietteessä,
mg/kg kuiva-ainetta

120
100
80
60
40
20
0

Kuva 5. Maatalouskäyttöön ohjautuneen puhdistamolietteen lyijypitoisuus
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Taulukko 3. Haitallisten metallien enimmäispitoisuudet (MMM 12/12) ja luonnollinen pitoisuus
(Mäkelä-Kurtto ym. 2007)
Raja-arvot 1
Raja-arvot 2
Keskim. pitoisuus
mg/kg,ka
g/ha
mg/kg kuivaa maata
Ar
4,1
Pb
60
100
9,7
Cu
100
600*
21
Ni
60
100
14
Cr
200
300
29
Zn
150
1500*
55
Cd
0,5
1,5
0,18
Hg
0,2
1,0
0,05
*) 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.
Raja-arvot 1 = Viljelymaan, jolla käytetään lannoitevalmistetta, jonka raaka-aineena on käytetty ainoastaan
11a §:n momentin 1 mukaista lietettä suurimmat sallitut haitallisten metallien pitoisuudet
Raja-arvot 2 = Lannoitevalmisteen, jonka raaka-aineena on käytetty ainoastaan 11a §:n momentin 1
mukaista lietettä, suurin sallittu käytöstä aiheutuva keskimääräinen vuotuinen haitallisten metallien
kuormitus maanviljelyksessä

3.4.2

Orgaaniset haitta-aineet

Jätevedenpuhdistamoilla syntyvään lietteeseen jää runsaasti kasvien tarvitsemia ravinteita ja orgaanista
ainetta. Puhdistamolietettä käytetään yleisesti raaka-aineena mm. viherrakentamisessa ja sen käyttöä
maataloudessa pyritään lisäämään. Aikaisemmin lietteiden maatalouskäyttöä rajoittaneet
raskasmetallipitoisuudet alittavat nykyään sallitut raja-arvot. Lietteeseen saattaa kuitenkin
puhdistusprosessien yhteydessä sitoutua huomattavia määriä mm. pienteollisuudesta ja kotitalouksista
peräisin olevia orgaanisia yhdisteitä, kuten erilaisia palonestoaineita, pintakäsittelyaineita, muovin
pehmentimiä, erilaisia lääkeaineita sekä kosmetiikan sisältämiä yhdisteitä, joista osa kuuluu
kansainvälisesti rajoitettuihin tai kiellettyihin POP-yhdisteisiin tai voivat olla ehdolla sellaisiksi. Maahan
päätyessään lietteen sisältämät haitalliset aineet saattavat muodostua ongelmaksi esimerkiksi kertymällä
maaperään ja elintarvikkeisiin sekä huuhtoutumalla vesiin. (PULMA & RUSSOA nettisivut)
Orgaanisia haitta-aineita voi päätyä jätevedenpuhdistamoille teollisuudesta, mutta myös ilmalaskeuman
ja hulevesien välityksellä. Yhä merkittävämmässä roolissa ovat myös ns. käytöstä peräisin olevat
yhdisteet, jotka voivat vapautua tuotteista koko niiden elinkaaren aikana. Yhdisteiden lähteet ja
kulkeutumisreitit jätevedenpuhdistamoiden lietteeseen voidaan yleistää esimerkiksi seuraavalla tavalla:
1) Fossiilisten polttoaineiden epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvät pysyvät yhdisteet
voivat laskeutua kivipinnoille ja huuhtoutua sieltä valumavesien mukana keräysjärjestelmiin
(PAH, PCDD/F)
2) Puunsuojauksessa aiemmin käytettyjen kemikaalituotteiden ja yhdisteiden, kuten kreosootin ja
pentakloorifenolin (PCP) sisältämät epäpuhtaudet voivat huuhtoutua valumavesien
keräysjärjestelmiin (PAH, PCDD/F)
3) Kiellettyjen tai rajoitettujen aineiden mobilisaatio haihtumalla maaperästä, jolloin ne voivat
laskeutuman ja valumavesien mukana huuhtoutua jätevesien keräysjärjestelmiin
4) Ruoanvalmistuksen yhteydessä kotitalouksissa muodostuvat pysyvät yhdisteet voivat päätyä
jätevesien keräysjärjestelmiin
5) Kielletyt tai rajoitetut yhdisteet voivat kulkeutua kotitalousvesien mukana jätevesien
keräysjärjestelmiin (klooratut pestisidit)
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6) Teollisissa prosesseissa käytetyt tai kotitalouksista peräisin olevat yhdisteet, kuten liuottimet,
palonestoaineet sekä tuotteiden käytön yhteydessä muoveista, pinnoilta tai polymeeristä
vapautuvat yhdisteet voivat päätyä jätevesien keräysjärjestelmiin (ftalaatit, PBDE)
7) Käytössä olevien pesuaineiden jäämät ja hajoamistuotteet (lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit
[LAS], nonyylifenolietoksylaatit [NPE]) voivat päätyä jätevesien keräysjärjestelmiin
8) Ihmisten ja eläinten lääkinnässä käytettävät lääkkeet, antibiootit, endogeeniset hormonit ja
synteettiset steroidit voivat päätyä jätevesien keräysjärjestelmiin
9) Edellisistä ryhmistä poikkeavat yhdisteet, jotka omaavat hormonitoimintaa häiritsevät potentiaalin
voivat päätyä jätevesien keräysjärjestelmiin. (Kasurinen et al. 2014.)
Jätevedenpuhdistamolietteiden sisältämille pysyville orgaanisille haitta-aineille ei ole toistaiseksi asetettu
raja-arvoja. Raja-arvoja ei myöskään ole lietteitä primääriraaka-aineenaan käyttävien biokaasu- ja
kompostointilaitosten lopputuotteille. Valmisteilla olevassa uudessa lannoitevalmistelainsäädännössä
tultaneen kuitenkin asettaman raja-arvot ainakin joillekin orgaanisille haitta-aineille. Suomen
ympäristökeskuksen tekemän selvityksen ”Orgaaniset haitta-aineet puhdistamolietteissä”, tarkoituksena
oli koota jo olemassa olevaa tietoa yhdyskuntajätevedenpuhdistamolietteiden sisälmistä haitallisista
aineista ja erityisesti pysyvistä orgaanisista yhdisteistä. Selvityksessä pyrittiin myös arvioimaan lietteisiin
ja niiden hyötykäyttöön liittyviä lisätutkimustarpeita. Tarkastelussa mukana olevien yhdisteiden
kuvaukset ja niiden lähteet on esitetty Liitteessä 1 (Kasurinen et al. 2014.).
Johtopäätökset orgaanisista haitta-aineista
Lietteiden hyötykäytön riskinarviointiin tarvitaan nykyistä laajempaa tietoa. Lisäksi tutkimusta pitäisi
saada Suomen olosuhteista. Lisätietoa tarvitaan myös lietteistä lannoitevalmisteeksi jalostettujen
lopputuotteiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksista kuin myös yhdisteiden kertymisestä
alueille, joissa kyseisiä lannoitevalmisteita on käytetty. Orgaanisista haitta-aineista etenkin PCDD/F-,
PCB-, DL-PCB, HBCD-, PAH- ja PBDE-yhdisteet sekä eräiden PPCP –yhdisteiden (triklosaani,
sitalopraami ja diklofenaakki) havaittiin pidättyvän melko tehokkaasti sekä lietteeseen, että maaperän
pintakerrokseen. PFAS -ryhmän yhdisteistä tehokkaimmin lietteeseen sitoutuu PFOS, vaikka se
on selvästi edellä mainittuja yhdisteitä heikompaa. Useissa tutkimuksissa PFOS- ja PFOA -pitoisuuksien
on myös havaittu nousevan jäteveden puhdistusprosessin aikana, mikä on seurausta niiden
prekursoriyhdisteiden muuntumisesta. Lietteeseen sitoutuneiden prekursoriyhdisteiden käyttäytymisestä
maaperässä ei tällä hetkellä ole olemassa riittävästi tietoja. Lietteistä tutkitaan usein vain murto-osa
erilaisista yhdisteistä, mutta erilaisten yhdisteiden yhteisvaikutuksista ei ole juurikaan tietoa.
Lietteiden hyötykäyttöön liittyvistä toiminnoista koko elinkaaren ajalta tarvittaisiin entistä kattavampaa
tietoa, ja tietotarpeita tulisi arvioida, jotta jatkossa voitaisiin priorisoida ne yhdisteryhmät joiden
esiintymisestä tulisi ensisijassa saada lisätietoa. (Kasurinen et al. 2014)
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) PULMA -hankkeessa selvitettiin kirjallisuuden ja matemaattisten
mallien avulla puhdistamolietteen sisältämien haitallisten aineiden käyttäytymistä suomalaisilla pelloilla ja
aineiden huuhtoutumista pelloilta vesiin. Työn tarkoituksena oli priorisoida aineita ja valita mahdollisesti
ympäristöriskiä aiheuttavia aineita myöhempään kokeelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen mukaan
ongelmallisimpia aineita ovat esimerkiksi hammastahnoissa ja deodoranteissa käytetty triklosaani,
tulehduskipulääkkeissä käytetty Ibuprofeeni, ehkäisypillereissä käytetty synteettinen hormoni 17-alfaetinyyliestradioli ja epilepsialääkkeissä käytetty karbamatsepiini. (Liite 6)

3.5

Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon liete

Porvoon veden Hermanninsaaren puhdistamolla on käytössä kaksilinjainen biologis-kemiallinen
prosessi, jossa fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja typpeä poistetaan biologisessa
aktiivilieteprosessissa. Jälkiselkeyttimeen johdettavaan veteen ja lingoille menevään lietteeseen lisätään
polymeeria. Porvoon veden ja Biovakan tekemässä puhdistamolietteen käsittelysopimuksessa on
sovittu, että liete kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi Biovakka Oy:n biokaasulaitokseen Nastolaan, jonka piti
valmistua vuoden 2010 loppuun mennessä. Laitos ei ole kuitenkaan vieläkään valmistunut, joten
sopimuksen mukaisesti Biovakka Suomi Oy kuljettaa lietteen käsiteltäväksi hyväksyttyyn
biokaasulaitokseen omalla kustannuksellaan. Kun lietteen jatkokäsittely vuonna 2010 alkoi, vietiin liete
Vampulaan VamBio Oy:n biokaasulaitokselle. Vuoden 2013 alusta tilanne muuttui ja lietettä alettiin
kuljettaa Biovakka Oy:n Topinojan biokaasulaitokselle. Lietteen määrät ja ominaisuudet vuosina 2010–
2012 on esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Hermanninsaaren lietemäärät ja ominaisuudet vuosina 2010-2012 (VAHTI-järjestelmä;
FCG tutkimustodistus).
Lietemäärä
Kuiva-aine
Kok-P
Kok-N
Kadmium
Kromi
Kupari
Nikkeli
Lyijy
Sinkki
Elohopea
Rauta

t
%
g/kg,ka
g/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
mg/kg,ka
g/kg,ka

2010
ei raportoitu
19
21
35
<0,8
53
490
17
<12
470
0,3
130

2011
5563
18
24
55
<0,8
<45
270
15
<12
400
0,3
160

2012
5278
19
25
49
0,7
34
402
23
13
410
0,5
94

Tämän hankkeen kohdepuhdistamot ovat yhteishankinnassa mukana olleita puhdistamoita. Lietteitä
analysoitiin Hangon, Raaseporin, Lohjan, Porvoon ja Loviisan puhdistamoilta. Lieteanalyyseja tehtiin
ravinteista ja joistakin haitallisista aineista. Haitallisten aineiden osalta voi sanoa, että suurimmaksi
osaksi määrät jäävät määritysrajojen alapuolelle. Voidaan siis sanoa, että mitään näistä lietteistä ei
tarvitse jättää pois jatkovalmisteluista, mutta lisäanalyyseja tarvitaan. Tarkemmat analyysit alemmilla
määritysrajoilla olisi myös tarpeen, koska jotkut aineet ovat kertyviä ja hitaasti hajoavia jolloin
ympäristövahingon riski on merkittävä. Lietteiden kertanäytteiden analyysitulokset on esitetty liitteessä 3.

3.6

Kirjallisuuskatsaus ravinteiden talteenotosta jätevesilietteistä

Kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin 19 kpl tieteellisiä artikkeleita, jotka käsittelivät ravinteiden ja
erityisesti fosforin talteenottoa jätevesilietteistä. Tarkemmat viittaukset artikkeleihin ja niiden
englanninkieliset tiivistelmät on koottu liitteeseen 4.
3.6.1

Lannoite- ja fosforituotteet

Weigand ym. (2013) esittelee RecoPhos-tekniikan, jolla jätevesilietteen tuhkasta saadaan valmistettua
fosforilannoitetta fosforihapon avulla. Tutkimuksen mukaan RecoPhos osoittautui varteenotettavaksi
tuotteeksi verrattuna kaupalliseen primaarisesta fosforista valmistettuun lannoitteeseen verrattaessa
ravinteiden erottumista ja raskasmetallipitoisuuksia. Saksassa on päätetty, että tekniikan avulla tuotettu
fosforilannoite ei kuulu saksan jätelainsäädännön alaisuuteen.
Tyagi ja Lo (2013b) tekemä kirjallisuusselvitys esittelee useita erilaisia tekniikoita fosforin talteenotolle
jätevesilietteistä (taulukko 5). Suurimpana esteenä fosforin talteenotolle jätevesilietteestä pidetään
korkeita kustannuksia. Suurin osa tarkastelluista menetelmistä on hyvin energiaintensiivisiä tai niitä on
tutkittu ainoastaan laboratoriossa tai pilottimittakaavan laitoksissa. Taulukosta nähdään kuitenkin, että
fosforia voidaan saada kierrätettäväksi myös teollisuuden raaka-aineeksi eikä vain lannoitetuotteeksi.
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Taulukko 5. Fosforin talteenoton tekniikoita

Linderholm ym. (2012) mukaan kadmium näyttäisi olevan eniten ongelmia aiheuttava lietteen sisältämä
epäpuhtaus, koska kasvit sitovat sitä helposti itseensä ja se on ihmiselle myrkyllistä. Artikkelissa myös
todetaan, että vaikka ruotsalainen jätevesiliete on laadultaan hyvää lannoitekäyttöön ja sisältää vain
vähän raskasmetalleja, sen maatalouskäytöstä käydään jatkuvasti keskustelua. Artikkelissa tarkastellaan
neljän eri fosforilannoitetuotteen ympäristövaikutuksia. Tarkasteltavat lannoitteet ovat kivennäislannoite
(mineral fertilizer), sertifioitu jätevesiliete (certified sewage sludge), jätevedestä saostettu struviitti
(struvite precipitated from wastewater) ja poltetun jätevesilietteen tuhkasta talteen otettu fosfori (kuva 6).
Tämän mukaan lietteen käyttö fosforilannoitteena olisi näillä kriteereillä ylivoimainen tuote.

Kuva 6. Energian käyttö ja kasvihuonekaasupäästöt eri fosforilannoitetuotteille
3.6.2

Fosforin erottaminen lietteen tuhkasta

Martí ym. (2010) tutki fosforin erottamista neljästä eri lietetyypistä, jotka erotettiin eri vaiheista
lietteenkäsittelyä. Kaikista lietetyypeistä saatiin fosforin saostustehokkuudeksi 80-90% ja
talteenottoprosentiksi 70-85%. Eniten saatiin struviittia. Korkea kalsiumpitoisuus vähensi struviitin
saostumista.
Adam ym. (2009) esittää kaksivaiheisen lämpökäsittelyn, joka sisältää lietteen yksittäispolton, jonka
aikana orgaaniset haitta-aineet tuhoutuvat. Polttoa seuraa tuhkan lämpökäsittely, jonka aikana fosfori
muutetaan mineraalimuotoon ja raskasmetallit poistetaan. Laboratoriomittakaavan kokeessa fosforin
biokäyttökelpoisuus kasvoi merkittävästi uusien mineraalien syntyessä.
Petzet ym. (2012) tutki fosforin talteenoton märkäprosessia jätevesilietteen tuhkasta. Tekniikka perustuu
peräkkäisiin prosesseihin, joissa fosfori erotetaan tuhkasta erilaisina yhdisteinä. Tekniikka vähentää
kemikaalien käyttöä verrattuna prosessiin, jossa käytetään happoliuotusta erottamaan kaikki
fosforiyhdisteet.
Xu ym. (2012) tutki myös fosforin talteenottoa tuhkasta struviittina. Tuloksien mukaan yli 95%
kokonaisfosforista saatiin talteen ja struviitin osuus oli 97% ja biokäyttökelpoisen fosforin 94%. Talteen
saadussa saostumassa oli myös alhainen raskasmetallipitoisuus.
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Ottonen ym. (2013) tutki fosforin erottamista alumiinirikkaasta ja rautarikkaasta jätevesilietteen
tuhkasta. Tuloksien mukaan, alumiinipitoinen tuhka tarvitsee huomattavasti enemmän happoa fosforin
erottamiseen kuin rauta. Näin ollen jätevedenpuhdistuslaitoksen valitsemalla saostuskemikaalilla on
merkitystä.
Nakakubo ym. (2012) tarkasteli jätevesilietteen ja ruokajätteen mädätystä yhdessä ja erikseen sekä
erilaisia fosforin talteenottotekniikoita. Tulosten mukaan mädätys yhdessä on parempi vaihtoehto kuin
erilliskäsittely. Tarkastelluista fosforin talteenottotekniikoista kaksi osoittautui paremmaksi kuin muut: (i)
the pyrolysis gasification of sludge with the MAP (magnesium ammonium phosphate) method and
alkaline extraction from ash for P recovery (Y-5); and (ii) composting of sludge and the MAP method for
P recovery (Y-1).
Franz (2008) tutki kolmivaiheista jätevesilietteen tuhkan käsittelyä, jossa yli 90 % fosforista saadaan
erotettua ja valmistettua fosfaattilannoitetta.
Donatello ja Cheeseman (2013) tarkasteli kirjallisuuskatsauksessaan lietteen polttoa ja sen käyttöä
fosfaatin lähteenä lannoitteiden ja fosforihapon valmistuksessa. Struviittisaostuksen lisäksi mainitaan
fosfaattimalmin muuttaminen fosforiksi teollisuusmittakaavassa. Menetelmässä Ca 3(Pa4)2 reagoi koksin
ja kvartsin kanssa 1200–1500°C sähköisessä kaariuunissa. Toinen fosfaattimalmiprosessi on nimeltään
”märkäprosessi”, jossa fosfaattikivi väkevöitetään rikkihapossa, jolloin muodostuu fosforihappoa ja
syntyy kipsiä sivutuotteena. Fosfaatin erottamista happopesuprosessin avulla on tutkittu useissa
tutkimuksissa (kuva 7). Yleisimmin käytössä olevista talteenottomenetelmistä happopesu on
yksinkertaisin ja halvin, mutta käsittelyn yhteydessä syntyy liukenematonta tuhkajäännöstä.

Kuva 7. Eri tutkimuksissa tehtyjä kokeellisia fosforin erotusprosesseja; (a) Takahashi et al. (2001), (b)
Franz (2008) and (c) Petzet et al. (2011)
Mattenberger ym. (2010) tutkimuksessa kaksi kemiallisesti erilaista tuhkaa ja niiden sekoitusta
agglomeroitiin rakeiksi, briketeiksi ja pelleteiksi. Kriittisimmiksi tekijöiksi tuhkan käyttäytymisessä
osoittautuivat lämpötila ja tuhkan tyyppi. Käytännössä kaikissa tapauksissa raskasmetalleja saatiin
poistettua tehokkaammin korkeimmissa lämpötiloissa.
3.6.3

Biologiset menetelmät fosforin talteenottoon

Kodera ym. (2013) artikkeli esittelee japanilaisen ehdotuksen lietteenkäsittelyprosessista, joka sisältäisi
lietteen vähentämisvaiheen ja sitä seuraavan biofilmiprosessin, jossa fosfori poistetaan ja otetaan talteen
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(kuva 8). Tulosten mukaan fosfori saadaan otettua talteen saostetussa muodossa matalafosfaattisesta
jätevedestä.

Kuva 8. Virtauskaavio jätevedenkäsittelyprosessista, jossa fosfori otetaan talteen fosfaattina
Yuan ym. (2012) esittelee mikrobisen prosessin EBPR (enchaced biological phosphorus removal), jonka
avulla fosfori saadaan konsentroitua 10–15-kertaisesti jätevedestä. Prosessista syntyy lietettä, jonka
fosforipitoisuus on 5-7% ja siitä on mahdollisuus ottaa fosfori talteen. Prosessi perustuu tiettyihin
bakteerilajeihin (polyphosphate accumulating organisms, PAOs).
Tyagi ja Lo (2013a) esittelee kirjallisuuskatsauksessaan erilaisia sovelluksia mikroaaltojen käytöstä
lietteen käsittelyssä. Tutkimusten mukaan fosforin liukoisuus kasvaa käsittelyssä ja menetelmä on näin
ollen tehokas ravinteiden talteenoton kannalta.
3.6.4

Muut tekniikat

Blöcher ym. (2012) esittelee PHOXNAN fosforin erotusteknologian, joka perustuu matalapaineisesta
märkähapetusvaiheesta sekä kahdesta membraanisuodatus (LOPROX) vaiheesta. Ensimmäisessä
vaiheessa orgaanisten haitta-aineiden määrä pienenee merkittävästi ja membraanisuodatuksen aikana
jäljellä olevat kiintoaineet erotetaan. Prosessi soveltuu ainoastaan lietteelle, joka on peräisin biologisesta
fosforin poistosta tai alumiinisuolasaostuksesta. Teknologia edustaa uudenlaista järjestelmää, joten sen
käyttöönotto olemassa olevissa laitoksissa ei olisi taloudellisesti kannattavaa. Uusien laitosten
yhteydessä kustannusten odotetaan kuitenkin olevan samalla tasolla kuin perinteisessä
lietteenkäsittelyssä. Prosessin avulla on mahdollista saavuttaa resurssisäästöjä ja vähentää
hiilidioksidipäästöjä.
Mo ja Zhang (2013) jakavat jäteveden ravinteiden kierrätyksen kolmeen erilaiseen tekniikkaan:
1. Biosolids land application: jätevesiliete käsitellään mädättämällä, alkalikäsittelyllä, kompostoimalla tai
kuivauksella, jonka jälkeen käsitelty liete voidaan käyttää esimerkiksi maanparannusaineena tai
viherrakennukseen.
2. Virtsan talteenotto: tutkimusten mukaan noin 70-80% typestä ja 50% fosforista on sitoutunut virtsaan,
jolloin sen erottaminen alentaa ravinnekuormitusta jätevedenpuhdistamoilta. Ravinteet saadaan
erotettua virtsasta helpommin esimerkiksi struviittisaostuksella.
3. Ravinteiden talteenotto vesilajien avulla: ravinteet voidaan ottaa talteen jätevedestä kasvattamalla
siinä makro- tai mikrolevää, kosteikkokasveja tai viljelykasveja jne. Kasvanut biomassa voidaan korjata
talteen ja käyttää lannoitteena tai eläinten rehuna. Tutkimuksen mukaan teknologia on kustannus- ja
energiatehokas, mutta vuodenajanvaihtelut vesien lämpötilassa ja valon määrässä voivat vaikuttaa
voimakkaasti ravinteiden talteenottoon.
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Sano ym. (2012) tutkivat fosforin erottamista jätevesilietteestä ilman lietteen polttoa käyttäen
alkalierottamista ja HAp (hydroxylapatite) kiteyttämistä. Menetelmällä saadaan alennettua poltosta
aiheutuvia kustannuksia. Tutkimuksen mukaan alkalin käyttö fosforin erottamiseen raa’asta
jätevesilietteestä on tehokkaampaa kuin tuhkasta erottaminen. Prosessi saadaan vielä tehokkaammaksi,
kun siihen lisätään rautaelektrolyysi, jotta alumiini saadaan myös erotettua lietteestä.

4. Biojätteen käyttö ja ominaisuudet
4.1

Biojätteen käyttö Suomessa

Biojätteen hyötykäytöksi voidaan katsoa sen kierrätys materiaalina kompostoinnin tai mädätyksen kautta
sekä energiantuotanto mädätyksessä tai polttolaitoksessa. Biojätettä poltetaan sekajätteen mukana VH:
sanoisin tämän esim. seuraavasti: lajittelematonta biojätettä ohjautuu energiahyötykäyttöön sekajätteen
mukana. Biojäte lisää poltossa syntyneen tuhkan suolapitoisuutta, mikä haittaa hyötykäyttöä.
4.1.1

Erilliskerätty yhdyskuntien biojäte

Yhdyskuntien erilliskerätyn biojätteen laatu vaihtelee riippuen keräysalueella käytössä olevista
lajitteluohjeista ja syntypaikkalajittelun onnistumisesta.
Ympäristönsuojelulainsäädännöllä on keskeinen merkitys kaatopaikkojen biokaasuhankkeille.
Jätelaki ja valtioneuvoston päätös (Vnp 861/1997) sisältävät velvoitteen myös kaatopaikoilla syntyvän
kaasun hallitusta keräyksestä, hyötykäytöstä ja tarkkailusta. Päätöksessä on määrätty, että
kaatopaikoille ei ole saanut enää vuoden 2005 alusta lähtien sijoittaa sellaista jätettä, jonka
biohajoavasta osuudesta suurinta osaa ei ole kerätty erilleen hyödyntämistä varten. Taulukossa 6 on
esimerkkinä haettu VAHTI-järjestelmästä vuoden 2012 jätemääriä jätelajeittain sellaisina kuin ne
tietokannassa on tallennettuina.
Taulukko 6. Jätelajien vuosittaisia määriä Suomessa VAHTI-järjestelmän mukaan
R- ja D -koodit
Selite
sekä jätelajit
Ei koodia
D01
Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle
D02
Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen
biologinen hajottaminen maaperässä
D08
Biologinen käsittely, jota ei mainita muuten ja jossa syntyy
yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään jollakin toiminnoista D01D12
D10
Polttaminen maalla
D13
Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin
toiminnoista D01 -D12
D14
Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin
toiminnoista D01 - D13
D15
Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D01 D14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen
syntypaikalla ennen poiskuljetusta
R01
Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian
tuottamiseksi
R031
Kierrätyspolttoaineen valmistus
R032
Orgaanisen jätteen kompostointi
R033
Orgaanisen jätteen mädätys
R034
Orgaanisen jätteen muu esikäsittely
R035
Orgaanisen jätteen materiahyödyntäminen
R13
Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista
R01 - R12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen

Kokonaispaino
t/a
5,1
9 793,7
2,1
31,5

8,8
0,2
39,8
1 741,2

10,8
3 255,9
30 728,8
38 954,2
1 049,1
4 779,6
8 486,3
20

syntypaikalla ennen poiskuljetusta
Yhteensä

4.1.2

98 887,0

Hyödyntämätön biojäte

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alueella tehtiin syksyllä 2012
kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimus. Tavoitteena oli tuottaa tietoa kotitalouksien sekajätteen
määrästä ja laadusta. Lisäksi haluttiin vertailla erityyppisten asuinkiinteistöjen jätteen määrää ja laatua
sekä selvittää hyötyjätteiden kiinteistökohtaisen keräyksen vaikutusta kotitalouksien sekajätteen
määrään ja laatuun. Edelleen haluttiin selvittää sekajätteen laadun mahdollisia muutoksia viimeisen
viiden vuoden aikana. (Pulkkinen & Sinisalo, 2012.)
Tutkimuksessa oli mukana viisi erilaista kiinteistöryhmää eli yhden huoneiston kiinteistöt, 2–4
huoneiston kiinteistöt, 5–9 huoneiston kiinteistöt, 10–20 huoneiston kiinteistöt sekä yli 20 huoneiston
kiinteistöt (taulukko 7). Kiinteistöryhmät valittiin biojätteen, paperin ja keräyskartongin kiinteistökohtaisen
erilliskeräyksen perusteella. Tutkimuksessa mukana olleissa kiinteistöissä asui yhteensä noin 15 000
asukasta. Keräysalueet ja kiinteistöt valittiin siten, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin
pääkaupunkiseudun asukkaita. Vuonna 2012 pääkaupunkiseudulla syntyi sekajätettä
keskimäärin 176 kiloa asukasta kohden ja tutkimuksessa selvisi, että sekajätteen koostumuksessa oli
merkittäviä eroja erityyppisten asuinkiinteistöjen välillä. Vähiten sekajätettä tuottivat yli 20 huoneiston
kiinteistöissä asuvat (160 kg/as/a) ja eniten 2–4 huoneiston kiinteistöissä asuvat (218 kg/as/a). Yhden
huoneiston kiinteistöissä syntyi jätettä 181 kg/as/a, 5–9 huoneiston kiinteistöissä 207 kg/as/a ja 10–20
huoneiston kiinteistöissä 166 kg/as/a. (Pulkkinen & Sinisalo, 2012.)
Taulukko 7. Sekäjätteen sisältämien jätejakeiden painoprosenttijakauma kiinteistöryhmittäin (Pulkkinen
& Sinisalo, 2012.)

Kaiken biojätteen (keittiöbiojäte, puutarhajäte, maa-ainekset sekä pehmopaperi) osuus kotitalouksien
sekajätteestä oli yhteensä noin 40 paino-% eli 69 kg/as/a. Pelkän keittiöbiojätteen osuus oli tästä noin
neljännes (45 kg/as/a). Eniten keittiöbiojätettä oli sekajätteessä 2–4 huoneiston kiinteistöissä (56
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kg/as/a) ja vähiten yli 10–20 ja yli 20 huoneiston kiinteistöissä (37–40 kg/as/a). Yli 10 huoneiston
kiinteistöissä on kiinteistökohtainen biojätteen erilliskeräys. (Pulkkinen & Sinisalo, 2012.)
Tutkimusten johtopäätösten mukaan tulosten soveltaminen sellaisenaan muualla kuin
pääkaupunkiseudulla ei ole luotettavaa. Kotitalouksien sekajätteen koostumukseen vaikuttavat
oleellisesti alueen asukkaiden ikäjakauma, asumismuodot, paikalliset jätehuoltomääräykset, jätehuollon
erilliskeräys, muu jätehuollon järjestäminen sekä elinkeinorakenne ja tulotasot. Ilman sovellettavuuden
arviointia tapauskohtaisesti tulosten käyttö sellaisenaan ei ole luotettavaa. Sovellettavuutta tulee arvioida
jätteen määrään ja laatuun vaikuttavien tekijöiden perusteella. Tutkimus antaa kuitenkin suuntaa sille,
kuinka paljon ravinteiden kierrätettävyyden kannalta hyödyntämätöntä biojätettä sekajätteen seassa
vielä on. (Pulkkinen & Sinisalo, 2012.)

4.2

Biojätteen ravinteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alueella tehtiin toukokuussa vuonna 2010
biojätteen lajittelututkimus, jonka tavoitteena oli selvittää erityyppisissä asuinkiinteistöissä ja
palvelualoilla syntyvän biojätteen koostumusta ja ominaisuuksia lajittelukokeen ja laboratorioanalyysien
avulla. Suurin osa HSY:lle ohjautuvasta biojätteestä on peräisin kotitalouksista, julkisista palveluista ja
kaupoista. Tutkimukseen valittiin kuusi kiinteistöryhmää eli kerrostalokiinteistöt, rivi- ja paritalokiinteistöt,
sairaalat, koulut, päivittäistavarakaupat ja ravintolat. Nämä yhdessä edustavat parhaiten HSY:n
biojätteen käsittelyyn tulevaa biojätettä. (Toukola et al. 2011.)
Biojätteen määrä, ominaisuudet ja laatu vaihtelevat paljon kiinteistöryhmän mukaan (taulukko 8).
Erilliskerätyn biojätteen painosta suurin osa oli kaikissa tutkimusryhmissä ruokajätettä ja ruoan
valmistuksen jätettä. Ruokajätteeseen on luokiteltu esimerkiksi kokonaisina pois heitetyt elintarvikkeet ja
lautastähteet, ruoan valmistuksen jätteeseen puolestaan kuoret ja perkuujätteet. Biojätteessä on kaikissa
tutkimusryhmissä myös kompostoituvaa paperia ja pahvia (3–27 %) ja biohajoavia pakkausmateriaaleja,
lähinnä biojätepusseja (1–4 %). Puutarhajätteen osuus oli merkittävä ainoastaan asuinkiinteistöissä.
Biojätteisiin kuulumattomien aineiden osuudet biojätteen seassa olivat pieniä kaikissa tutkimusryhmissä.
Taulukkoon 7 on koottu jätejaeryhmien painoprosenttijakauma kiinteistöryhmittäin. (Toukola et al. 2011.)
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Taulukko 8. Biojätteen sisältämien jätejakeiden painoprosenttijakauma kiinteistöryhmittäin (Toukola et
al. 2011.)

HSY:n tutkimuksessa tutkittiin myös biojätteen kuiva-ainepitoisuus, pH sekä typpi- ja fosforipitoisuudet.
Ominaisuudet vaihtelivat riippuen palvelutoimialasta ja kiinteistötyypistä. Kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa
jätteiden käsiteltävyyteen. Esimerkiksi biokaasulaitoksen prosessit jaetaan teknisesti märkä- ja
kuivamädätykseen, jotka eroavat kuiva-ainepitoisuuksien suhteen. Märkäprosesseissa käsiteltävän
syötemateriaalin kuiva-ainepitoisuus on yleensä alle 15 %, kun taas kuivaprosesseissa yli 20 %.
(Toukola et al. 2011.)
Syntypaikkalajitellut biojätteet ovat yleensä Suomessa happamia (pH-arvot 4,5–6). Biojätteiden
biologinen hajoaminen alkaa jo jätteiden keräilyn ja kuljetuksen aikana ja tällöin jätteiden pH laskee
erityisesti vähähappisissa tai hapettomissa olosuhteissa. Jätteiden biologiset käsittelyprosessit (mädätys
ja kompostointi) tapahtuvat tehokkaimmin lähellä neutraaliolosuhteita, joten jätteiden happamuus on
huomioitava käsittelylaitoksen suunnittelussa. (Toukola et al. 2011.)
Biojätteiden ravinnepitoisuudet vaikuttavat jätteiden hiili/typpi/fosfori (C/N/P) -suhteeseen ja sitä kautta
jätteiden käsiteltävyyteen ja lopputuotteiden ravinnepitoisuuksiin. Biologisissa käsittelyprosesseissa
mikrobit käyttävät ensisijaisesti hiiltä ja typpeä ravintoaineenaan. Esimerkiksi kompostointiprosessin
optimina on yleisesti pidetty C/N-suhdetta 25–30. Typpeä biojätteissä on tyypillisesti 1–2 %
(10 000–20 000 mg/kg), joskin jätteen alkuperä vaikuttaa merkittävästi typpipitoisuuteen. Typpeä on
erityisesti proteiinipitoisissa jätteissä, joista se vapautuu hajoamisprosessien myötä mikrobien
käytettäväksi sekä osa myös kaasu- ja vesistöpäästöiksi, jotka edellyttävät käsittelyä. Typpi ja fosfori
ovat myös tärkeitä ravinteita valmistettaessa biojätteistä hyötykäytettäviä lopputuotteita, kuten
lannoitteita, joiden ravinteet ovat kasveille helposti käytettävissä muodossa. (Toukola et al. 2011.)
Tutkimustulokset biojätteen ominaisuuksista on esitetty kuvissa 9-12.
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Kuva 9. Kuiva-ainepitoisuudet kiinteistöryhmittäin (Toukola et al. 2011.)
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Kuva 10. PH-arvot kiinteistöryhmittäin (Toukola et al. 2011.)
30000

28000

25000

22000

mg N/kg ka

20000
15000

27000
21000

17000
14000

10000
5000
0
Kerrostalot Rivitalot

Koulut

Sairaalat Ravintolat

Kaupat

Kuva 11. Typpipitoisuudet kiinteistöryhmittäin (Toukola et al. 2011.)
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Kuva 12. Fosforipitoisuudet kiinteistöryhmittäin (Toukola et al. 2011.)

4.3

Biojätteen haitalliset aineet

Tavallisesti biojätteen haitalliset aineet analysoidaan vasta lopputuotteesta, kuten
lannoitevalmisteasetuksessa määrätään. Biojäte sisältää pääosin elintarvikkeita ja näin ollen ei ole
oletettavaa, että näitä haitallisia aineita löytyisi merkittäviä määriä.
MTT selvitti yhdistetyn biojätteen ja lietteen kompostin biologisia ja kemiallisia vaikutuksia peltoviljelyssä
ja osana tutkimusta analysoitiin kompostin raskasmetallipitoisuuksia (Halinen ym, 2006). Tutkimuksessa
todettiin, että kompostin ravinteet ovat hidasliukoisia ja että raskasmetalleilla ei ole merkittävää
pitkäaikaista vaikutusta maaperään, vaikka joidenkin metallien pitoisuudet ylittivätkin
lannoitevalmistelaissa säädetyt raja-arvot.

4.4

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n erilliskerätty biojäte

Kymenlaakson Jäte Oy hoitaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialueeltaan keräämän biojätteen
kuljetuksen ja käsittelyn yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti. Sopimus kattaa biojätteen
kuljettamisen Domargårdin jätekeskukselta Porvoosta Kymenlaakson Jäte Oy:n määräämään
käsittelypaikkaan. Biojätteen kokonaismääräksi on arvioitu noin 2300 t/a. Ensimmäisen sopimusvuoden
(2012) toteutuma oli hieman yli 2 000 tonnia. Sopimuskauden pituus on kolme vuotta. Lisäksi
palvelutarjoukseen sisältyy kahden vuoden optio varsinaisen sopimuskauden jatkoksi.
Kymenlaakson Jäte Oy:llä on sopimus Jätehuolto E. Parkkinen Ky:n kanssa, joka noutaa ja kuljettaa
biojätteen Porvoosta käsittelypaikkaan täysperävaunuyhdistelmällä Kymenlaakson Jäte Oy:n
ohjeistuksen mukaisesti. Kuormat punnitaan kiinteällä vaa’alla ajettaessa ulos Domargårdin
jätekeskukselta. Kuljetusyrityksen kalustoon mahtuu kerralla noin 33–34 tonnia biojätettä (kolme konttia).
Porvoosta noudettu kuorma kuljetetaan Kouvolan Keltakankaalle Kymen Bioenergia Oy:n Mäkikylän
biokaasulaitokselle (kuva 13), jossa yhdistelmästä pudotetaan yleensä yksi kontti
välivarastointipaikkaan, koska Mäkikylän biokaasulaitos ei voi varastoida merkittävää määrää biojätettä
laitoksen alueelle. Kaksi kontillista saadaan yleensä syötettyä prosessiin kohtuullisen lyhyellä
aikataululla. Tämän jälkeen kuljettaja palauttaa kaksi tyhjää konttia Keltakankaan jätekeskukselle, jossa
Jätehuolto E Parkkinen Ky hoitaa sopimuksen mukaisesti lavojen pesun ja puhdistuksen Kymenlaakson
Jäte Oy:n osoittamassa paikassa tarpeen mukaan ennen niiden palauttamista tyhjänä toimittajalle.
Itä-Uudenmaan Jätehuollon alueelta kerätty biojäte on pääosin ruokajätettä. Biojätteen kokonaismäärä
on vaihdellut välillä 1962–2374 tonnia (vuosina 2010–2012).
Biokaasulaitos otettiin käyttöön kevättalvella 2011. Biojätteen syöttölinjastoa on paranneltu ja kehitetty
useaan kertaan, jotta laitos pystyy ottamaan vastaan ja käsittelemään kaiken sopimustahoilta saatavilla
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olevan biojätteen. Toistaiseksi Kymenlaakson Jäte Oy:llä lisäksi on voimassaolevia
varakäsittelypaikkasopimuksia, esimerkiksi Envor Biotechin biokaasulaitos Forssassa.

Kuva 13. Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitos Kouvolassa
Kymen Bioenergia Oy:n biokaasulaitoksen käsittelyprosessi on termofiilinen. Laitos saa vastaanottaa ja
käsitellä yhdyskuntajätevesilietteitä, vihermassaa sekä teollisuuden ja kaupan toiminnassa syntyviä
biojätteitä ja näihin verrattavia biojätteitä yhteensä enintään 19 000 t/vuosi ja tuottaa prosessissa
syntyvällä biokaasulla lämpö- ja sähköenergiaa sekä lopputuotteena lannoitetta. Teollisuuden ja kaupan
biojätteiden ja muiden niihin verrattavien jakeiden osuus vastaanotettavasta kokonaisjätemäärästä saa
olla enintään 30 painoprosenttia siten, että kaupan ja muiden vastaavien biojätteiden osuus
vastaanotettavasta kokonaismäärästä on enintään 10 painoprosenttia.
Vastaanotettu biojäte tyhjennetään laitoksella ns. kävelevälle lattialle, joka kuljettaa materiaalivirtaa
edelleen kolakuljettimelle, joka puolestaan siirtää sen edelleen seuraavalle kuljettimelle. Tämän jälkeen
biojäte siirretään vastaanotosta murskaukseen ja seulontaan. Seulonnasta alle 20 mm jätefraktio
johdetaan pulpperointiin ja karkea suurikokoinen jae jätelavalle. Murskattu biojäte pulpperoidaan ja
pulpperoidusta massasta poistetaan siivilöinnillä kevyt- ja kelluvajae sekä laskeuttamalla raskas jae.
Välpe ja hiekka pestään pesureissa, jolloin minimoidaan kaatopaikalle menevä jäte ja maksimoidaan
biokaasun tuotto.
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Kuva 14. Biojätteen vastaanottoalue Kouvolan biokaasulaitoksella
Prosessi sisältää hygienisointiyksikön, jossa kaikki laitoksen läpi kulkeva raaka-ainemateriaalivirta
hygienisoidaan. Lämmönvaihtimessa materiaalin lämpötila kohotetaan 70 o C:een yhden tunnin ajaksi.
Hygienisointiyksiköt toimivat rinnakkaisina panosprosesseina, jolloin materiaalin syöttö biologiseen
prosessiin ei katkea. Hygienisointiyksiköt ovat täyssekoitteisia eristettyjä säiliörakenteita. Yksiköt on
sijoitettu prosessin loppuun.
Jätteenkäsittely tapahtuu suljetussa hallissa, jonka ilma johdetaan hajukaasujen käsittelyyn. Myös
biojätteen rejektilava on erillisessä suljetussa tilassa, jonka hajukaasut johdetaan käsiteltyinä pois.
Hajunpoisto on rakennettu kolmivaiheiseksi, ensin on kaksivaiheinen pesuri ja sen jälkeen otsonointi.
Ensimmäinen pesuvaihe toimii happamalla pesuliuoksella, joka on tehokas ammoniakin ja muiden
emäksisten yhdisteiden poistossa. Toisessa vaiheessa käytetään emäksistä liuosta, joka poistaa
tehokkaasti happamat kaasut. Lopuksi otsonointi hapettaa valtaosan jäljelle jääneistä yhdisteistä.
Biokaasulaitokselta tuleva metaani hyödynnetään laitoksen yhteydessä sijaitsevassa
CHP -yksikössä (yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantovoimala). Ylimääräkaasu jatkojalostetaan
maakaasun paikallisverkkoon sopivaksi tai vastaavaan käyttöön. Häiriötilanteiden varalta laitos on
varustettu myös soihtupolttimella.
Biokaasun tuotannossa syntyy ravinteikasta lietettä, josta valmistetaan orgaanisia lannoitevalmisteita
(Natural100 Biolannosta ja Natural100 Biovoimaa). Liete hygienisoidaan +70 °C, jolloin lopputuotteesta
tuhoutuvat mahdolliset taudinaiheuttajat, tuholaiset ja rikkakasvien siemenet. Kuvissa 19 ja 20 on esitetty
laitoksella tuotettavien lannoitevalmisteiden ominaisuudet ja käyttö.

Kuva 15. Lannoitevalmisteiden ominaisuudet (Kymen Bioenergia Oy, 2014)
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Kuva 16. Lannoitevalmisteiden käyttö (Kymen Bioenergia Oy, 2014)

5. Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelytekniikat
5.1

Suomessa käytössä olevia käsittelymenetelmiä

Lietteen käsittelytavat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: biologisiin, fysikaalisiin ja kemiallisiin. Yleisimpiä
käsittelytapoja ovat biologiseen käsittelyyn kuuluvat kompostointi (aerobinen hajotus) ja mädätys
(anaerobinen hajotus). Fysikaalista käsittelyä on esimerkiksi lietteen terminen kuivaus. Kalkkistabilointi ja
Kemicond-prosessi puolestaan lukeutuvat kemialliseen käsittelyyn.
Kompostointi on biologinen, hapellisissa olosuhteissa tapahtuva hajoamisprosessi. Se on Suomessa
tällä hetkellä yleisin puhdistamolietteen käsittelymenetelmä. Kompostointi on suhteellisen yksinkertainen
ja edullinen prosessi, jota on helppo hoitaa ja ylläpitää. Ennen kompostointia puhdistamolietteeseen
sekoitetaan seosaineita, kuten turvetta tai haketta. Hajotuksen edetessä kompostoitavasta massasta
vapautuu hiilidioksidia, vettä, ravinteita sekä lämpöenergiaa. Hyvin hoidetun kompostointiprosessin
vapauttama lämpöenergia nostaa massan lämpötilan n. 55 °C:een, joka riittää massan
hygienisoimiseen. Monet orgaaniset lika-aineet hajoavat kompostointiprosessissa (Eriksen ym. 2009).
Esimerkiksi lineaaristen alkyylibentseenisulfonaattien (LAS), nonyylifenolietoksylaattien (NPE),
dietyyliheksyyliftalaatin (DEHP) ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH) on havaittu hajoavan
kompostoinnissa tehokkaasti (Kapanen ym. 2013). Lietteen haitallisten aineiden voidaan ajatella
laimenevan kompostoinnissa, kun lietteeseen lisätään seosainetta.
Lietteen mädätys on hapettomassa tilassa tapahtuva prosessi. Se voidaan suorittaa termofiilisesti tai
mesofiilisesti. Termofiilisessä mädätyksessä lämpötila nousee 50–55 °C:een, kun taas mesofiilisessä
mädätyksessä lämpötila pysyy välillä 31–34 °C. Termofiilinen mädätys on mesofiilistä nopeampi prosessi
ja siinä pystytään tuhoamaan taudinaiheuttajia tehokkaammin. Mädätyksessä syntyy energiapitoista
kaasua, joka on pääosin metaania. Tämä voidaan käyttää hyväksi ja tehdä siitä sähköä, lämpöä tai
kumpaakin. Mädätyskaasua käytetään nykyisin myös biokaasuajoneuvojen polttoaineena joillakin
paikkakunnilla. Mädätyksessä osa orgaanisista haitta-aineista hajoaa (Eriksen ym. 2009). Hitaasti
hajoavien yhdisteiden ja aerobiset olosuhteet hajotakseen tarvitsevien yhdisteiden pitoisuudet saattavat
kasvaa mädätyksen edetessä samalla kun helposti hajoavan orgaanisen aineksen määrä laskee.
Esimerkiksi LAS-yhdisteet hajoavat mädätyksessä hitaasti. Mädätetty liete tulee jatkokäsitellä ennen sen
hyötykäyttöä tai loppusijoitusta. Joissakin tapauksissa se hygienisoidaan, kuivataan ja käytetään
lannoitteena, usein mädätetty liete kompostoidaan ja käytetään viherrakentamiseen. Noin 48 %
Suomessa syntyvästä puhdistamolietteestä mädätetään. Valtaosa Suomessa mädätettävästä lietteestä
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mädätetään mesofiilisesti (Kangas ym. 2011). Mesofiilisesti mädätetty liete täytyy aina hygienisoida
ennen maatalouskäyttöä esimerkiksi kompostoimalla tai termisesti kuivaamalla (MMMa 12/2012).
Lietteen terminen kuivaus vaatii ulkopuolista energiaa ja prosessi tulee sijoittaa jatkokäytön ääreen tai
syntypaikalleen ollakseen kannattavaa. Lietteen saa kuivattua jopa yli 90 % kuiva-aineeksi, mutta tällöin
pöly saattaa aiheuttaa terveyshaittoja tai palovaaraa. Lietteen termisen käsittelyn laitoksia ei Suomessa
ole vielä montaakaan, mutta terminen kuivaus on melko yleisesti käytössä Euroopassa.
Kalkkistabiloinnin hygienisoiva vaikutus perustuu korkeaan pH:seen ja poltettua kalkkia (CaO)
käytettäessä myös lämpötilan kohoamiseen (Vesilaitosyhdistys 2013). Kalkkikäsittely lopettaa lietteessä
tapahtuvat biologiset prosessit, jonka seurauksena myös orgaanisten haitta-aineiden biohajoaminen
pysähtyy (Eriksen ym. 2009). Kalkkistabiloitua puhdistamolietettä voidaan käyttää sellaisenaan
maataloudessa maanparannusaineena (Evira 2011). Kalkkistabilointi soveltuu hyvin pienille lietemäärille.
Kemiran kehittämässä Kemicond-prosessissa lietteen pH:ta lasketaan rikkihapolla ja hapan liete
hapetetaan vetyperoksidilla. Tällöin solurakenne hajoaa ja lietteen kuivaus helpottuu. Kuivauksessa
käytetään usein lisäksi polymeeriä, jolloin lietteen kuiva-ainepitoisuudeksi saadaan n. 40 %.
Taulukko 9. Lietteen käsittelytekniikoita Suomessa
Käsittelymenetelmä

Tuote

Jatkokäsittely/
loppusijoitus
Jatkokäsittely,
esimerkiksi
kompostointi

Hyvät puolet

Huonot puolet

Mädätys

Mädätetty
liete (hyg)

Prosessissa
syntyy
energiarikasta
kaasua
Helppo ja
edullinen prosessi

Ei kannata pienillä
määrillä

Kompostointi

Kompostoitu Viherrakentaminen
liete (hyg)

Kemiallinen
kunnostus

Lannoitevalmiste

Hygienisoitu tuote

Poltto

Kuivattu,
hygienisoitu
liete
Tuhka

Täyteaine,
maisemointi

Terminen kuivaus

Kuiva liete

Poltto,
lannoitevalmiste

Pieni määrä
lopputuotetta, saa
käytettyä
Lopputuote kuiva,
helposti
käsiteltävä

Ei tuota energiaa
eikä
lannoitevalmistetta
Hankala prosessi,
vaatii kemikaaleja
ja jatkokäsittelyn
Vaatii energiaa
enemmän kuin
tuottaa
Vaatii paljon
energiaa

Suomessa käytössä olevat lietteen käsittelytekniikat on kuvattu yksityiskohtaisesti esimerkiksi Pöyry
Environment Oy:n (2007) ja Äystön (2014) julkaisuissa. Taulukossa 9 on esitetty yhteenveto
käytetyimmistä menetelmistä ja arvioitu niiden ominaisuuksia.

5.2
5.2.1

Biokaasulaitokset
Biokaasun tuotto ja potentiaali

Biokaasun tuotanto oli vuonna 2011 145,5 milj. m³ ja kasvua on havaittavissa sekä tuotetussa määrässä
että hyötykäytetyssä määrässä. Hyödyntämisaste vuonna 2011 oli 79 %. Tuotetun biokaasun
hyödyntämiselle on ollut tavoitteena 75 % tuotetun biokaasun kokonaismäärästä, ja se on saavutettu.
Tuotetusta biokaasusta saatiin vuonna 2011 lämpöä 366,5 GWh ja sähköä 151,4 GWh, mikä on
yhteensä noin 1 % Suomen uusiutuvan energian tuotannosta. Ylijäämäkaasun poltossa menetettiin
energiaa 137,9 GWh. (Huttunen ja Kuittinen 2013) MTT:n arvioimat metaanin tuotantopotentiaalit on
esitetty taulukossa 10.
Taulukko 10. Metaanintuottopotentiaalit (MTT raportti 27)
Puhdistamoliete
Erilliskerätty biojäte

m3 CH4/tVS
220 - 430
300 - 550

m3 CH4/t tp
10 - 32
130
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5.3

Uusia tekniikoita

Käytetyt tekniikat eri puolilla maailmaa heijastuvat alue- ja ympäristöpolitiikasta sekä paikallisesta
elinkeinoelämästä. Keski-Euroopassa ja Japanissa, joissa käytettävä maapinta-ala on rajoittava tekijä,
termiset menetelmät ovat yleisiä. Pyrolyysiä käytetään lieteen kuivaukseen ja polttoon ja saatava tuhka
käytetään teollisuudessa, otetaan siitä fosfori talteen lannoitekäyttöä varten ja/tai viedään kaatopaikalle.
Prosesseja on kehitetty jonkin verran siten, että saadaan teollisuuden prosesseihin tarvittavia
kemikaaleja. Tästä esimerkkinä on uusi biokaasulaitokselle Forssaan rakennettu laitos, joka valmistaa
jätevesilietteen typestä ammoniumsulfaattia, joka menee läheiselle lasivillatehtaalle. Laitos tuottaa
energiaa sekä kierrättää ravinteita, mikä on hyvä esimerkki tulevaisuuden kiertotalouden
mahdollisuuksista.

6. Lopputuotteet
Lietteenkäsittelyn lopputuotteita käytetään Suomessa tällä hetkellä lähinnä viherrakentamisessa. Jos
ajatellaan lietteen ravinteiden kierrättämistä ja niiden pääsyn vesistöihin ehkäisemistä, voidaan myös
tämän käytön katsoa olevan hyväksyttävää. Jotta ravinteet saataisiin paremmin hyötykäyttöön, olisi
järkevämpää panostaa lietetuotteiden tuotteistamiseen siten, että niiden sisältämät ravinteet tulisivat
kierrätykseen ja korvaisivat teollisia kasvinravinteita. Myös muita mahdollisuuksia on olemassa, kuin
lannoitevalmisteet. Lietteistä ja biojätteistä saatavan materiaalin käyttö riippuu sen alkuperän sijainnista
sekä alueen elinkeinoelämästä.
Lietetuotteet voidaan jaotella niiden käyttökohteen mukaan seuraavasti:
Maanparannusaineet
· kompostimulta
Lannoitetuotteet
· tuotteistetut lannoitteet (kiinteät tai nestemäiset)
· tuhka lannoituskäytössä
Teollisuuden raaka-aineet
· tuhka, esim. sementtiteollisuuteen
Kompostimulta käytetään lähes kokonaan viherrakentamiseen niin rakentamishankkeissa kuin
puutarhoissa. Kompostimulta sisältää runsaasti ravinteita, mutta niiden käyttökelpoisuus kasveille riippuu
merkittävästi jätevedenpuhdistamon prosessista. Jos fosfori on saostettu alumiini- tai rautasuoloilla, se
on heikosti kasvien käytettävissä heti levityksen jälkeen. Voidaan kuitenkin ajatella, että yksi tavoite on
saada fosfori pitäytymään mahdollisimman hyvin maaperässä eikä liukenemaan valunnan mukana
vesistöihin, jolloin sen sitoutuminen ja varastoituminen maahan on positiivinen piirre. Esimerkiksi rautaan
sitoutuneen fosforin vapautumista ei ole kattavasti tutkittu, mutta todennäköisesti se ajan kuluessa tulee
kasvien käyttöön (MTT, 9999).
Biokaasulaitosten mädätettä käytetään jatkokäsittelyn kautta ravinteena maataloudessa. Jatkokäyttöön
vaikuttavat lainsäädäntö sekä kuljetuksesta ja levityksestä aiheutuvat kustannukset. Mädätystuotteiden
ravinteiden käyttökelpoisuus lannoitetuotteissa on samankaltainen kuin kompostimullassakin; fosfori on
kemiallisen saostusprosessin jäljiltä vahvasti metalleihin sitoutunut. Lopputuotteet voivat olla joko
kiinteitä tai nestemäisiä.
Puhdistamolietteen ja biojätteen poltossa syntyvän tuhkan fosfori on liukoisessa muodossa ja sopii
lannoitetuotteeksi tiettyihin kohteisiin. Typpi poistuu polton aikana, joten poltossa syntyvä tuhka on
pelkästään fosforilannoite. Sen on todettu soveltuvan metsälannoitteeksi (MTT, 9999). Tuhkasta voidaan
myös ottaa fosfori talteen ja toimittaa se lannoitetuottajille raaka-aineeksi. Sellaisia prosesseja on jo
kehitelty, joissa fosfori saadaan prosessoitua esimerkiksi struviitiksi (magnesium-ammoniumfosfaatti
MAP). Tuhkaa voidaan käyttää myös teollisuuden raaka-aineena esimerkiksi sementtiteollisuudessa.
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Suomessa tuhka menee jätteenä pääasiassa kaatopaikoille. Teollisuuteen tai kaatopaikoille menevän
tuhkan ravinteet eivät tule enää luonnon ravinnekiertoon.

6.1

Taudinaiheuttajat, mikrobit ja haitalliset eliöt

Lannoitevalmisteiden hygieeninen laatu on määritelty lannoitevalmisteasetuksessa, jossa on määritelty
lannoitevalmisteissa sallitut taudinaiheuttajien/indikaattorieliöiden enimmäismäärät (taulukko 11).
Taulukko 11. Lannoitevalmisteissa sallitut taudinaiheuttajien ja indikaattorieliöiden enimmäismäärät
(Evira, Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2012)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira voi kieltää lannoitevalmisteen tai sen raaka-aineen valmistuksen,
käsittelyn, markkinoille saattamisen, käytön, kuljetuksen, varastoinnin, maahantuonnin sekä
maastaviennin jos valvontatuloksissa havaitaan puutteellisuutta, kuten laatupoikkeamia.

7. Energiatasetarkastelu
Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen hankinnoissa on yleistynyt. Monet kunnat ovat asettaneet
tavoitteita ympäristövaikutusten vähentämiseksi, mihin hankinnoilla on merkittävä vaikutus. Tässä
hankkeessa kehitetty laskentamalli soveltuu käytettäväksi lietteen ja biojätteen käsittelypalvelua
hankittaessa. Mallin avulla voidaan hankintaa valmisteltaessa arvioida, mitkä tekijät ovat merkittävimpiä
pyrittäessä ravinteiden kierrätykseen ja ilmastonmuutoksen hillintään. Alustavien kuormitustietojen
perusteella voidaan arvioida, onko tarkoituksenmukaista asettaa hankinnalle ympäristötekijöihin liittyviä
laatukriteereitä, jotka otetaan hinnan rinnalla huomioon pisteyttämällä niitä. Vaihtoehtoisesti hankinnassa
voidaan asettaa minimivaatimuksia, jotka kaikkien palveluntarjoajien tulee täyttää.
Laskentamallin eri osa-alueille tuottamilla vertailuilla on kullakin omat haasteensa, jos niitä käytetään
hankinnassa valintakriteereinä. Laatupisteiden täytyy perustua palveluntarjoajien tarjouksissaan
ilmoittamiin seikkoihin, jotka on vielä tuotantovaiheessa pystyttävä todentamaan. Tarjouksessa ja
hankintasopimuksessa kirjatuista laatutekijöistä poikkeaminen tulisi myös sanktioida. Hankinnat on
pyrittävä tekemään oikeudenmukaisesti. Lisäksi on ehkäistävä hankintaprosessiin liittyviä valituksia.
Tämän vuoksi yksinkertainen ja helposti todennettavissa oleva arviointitapa on Uudenmaan
hankintarenkaan suunnittelussa asetettu tavoitteeksi. Tällöin on päädytty hakemaan ympäristötekijöille
helposti todennettavissa olevia minimivaatimuksia, joita neuvottelumenettelyllä etenevässä
hankintaprosessissa voidaan palveluntarjoajien kanssa kehittää. Nämä vaatimukset voivat koskea
energiatasetta, kasvihuonekaasupäästöjä ja ravinteiden kierrättämistä.
Hankkeessa rakennettiin laskentamalli, jonka avulla voidaan laskea jätevesilietteen käsittelyketjun
energiatase, CO2-päästöt sekä käsitellyllä jätevesilietteellä korvattavien epäorgaanisten lannoitteiden
määrä.
Laskentamalli on yksinkertaistettu elinkaarilaskentatyökalu ja sen tulokset ovat suuntaa antavia. Malli
tehtiin ainoastaan tämän hankkeen käyttöön ja sen tuloksia käytettiin ainoastaan tämän projektin
yhteydessä toteutettavassa puhdistamolietteen hankintaprosessissa vertailtaessa lietteen käsittelyä
tarjoavien yritysten käsittelymenetelmiä ja tekniikoita ja niiden energiatasetta. Sen käytettävyyttä
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laajemmin vastaavissa tapauksissa ei selvitetty tarkemmin, mutta todettiin, että periaatteet vastaavissa
tilanteissa ovat samanlaiset ja mallia voidaan räätälöidä soveltumaan myös muihin hankintatapauksiin.
Laskentamalli toteutettiin Excel-pohjaisena ohjelmana ja sen kuvaus on esitetty liitteessä 6.
Laskentamalli tuottaa tuloksena laskennat kolmelle osa-alueelle:
1) Energiatase
Energiataseessa on kuvattu jätevesilietteen käsittelyn kuluttama energia jaettuna eri elinkaarivaiheisiin.
Lisäksi on esitetty biokaasulaitokselta saatavan metaanin energiasisältö kohdassa energiantuotanto.
Energiantuotanto ei ota huomioon, mihin tuotettu metaani käytetään (esim. CHP-tuotanto,
liikennepolttoaine), joten hyötysuhteita ei ole sisällytetty laskentaan.
2) Kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonepäästölaskenta ottaa huomioon ainoastaan CO2-päästöt. Päästöt on jaoteltu
käsittelyketjussa käytettävän energian tuottamiin päästöihin, jätevesilietteen ja mädätysjäännöksen
kuljetuksista aiheutuviin päästöihin sekä päästöhyvityksiin, joita saadaan, kun korvataan epäorgaanisia
lannoitevalmisteita.
3) Lannoitevalmisteiden korvaaminen
Lannoitevalmisteiden korvaaminen perustuu puhdistamolietteen typpi- ja fosforipitoisuuteen.
Typpilannoitteen korvattavuusmäärä perustuu puhdistamolietteen liukoisen typen määrään. Tämän takia
”Lähtötiedot”-pääsivulla tulee määrittää liukoisen typen osuus puhdistamolietteessä ja kuinka paljon
mädätettä todellisuudessa hyödynnetään. Puhdistamolietteen oletetaan korvaavan typpilannoitteena
kalsium-ammoniumnitraattilannoitetta.
Fosforin osalta korvattavuus perustuu ympäristötuen ehtojen mukaisiin lannoitusohjeisiin, joiden mukaan
puhdistamolietepohjaisten lannoitetuotteiden kokonaisfosforista 40 % voidaan ottaa huomioon
kokonaislannoitusta laskettaessa. Tämän takia ”Lähtötiedot”-pääsivulla tulee määrittää kokonaisfosforin
määrä ja kuinka paljon mädätettä todellisuudessa hyödynnetään. Puhdistamolietteen oletetaan
korvaavan fosforilannoitteena diammoniumfosfaattia.

8. Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelyn hankintaprosessissa
huomioitavia seikkoja
Hankinta suunnitellaan ja valmistellaan huolella ennen varsinaisen hankinnan aloittamista ja
hankintailmoituksen jättämistä. Valmistelun aikana määritetään hankinnan kohde yleisellä tasolla sekä
etsitään soveltuva hankintamalli. Hankintamalli viittaa tapaan, jolla hankinta toteutetaan, esimerkiksi
hankinnan tekeminen omana yksittäisenä hankintana tai keskitetysti yhteishankintana. Hankinnan
valmisteluun sisältyvät myös mahdolliset esiselvitykset sekä hankintamenettelyn valinta.
Hankintamenettelyllä tarkoitetaan sitä menettelyä, jolla julkinen hankintaprosessi alkaa ja etenee, ja
jonka puitteissa tarjoajat voivat jättää tarjouksen (Hankinnat.fi). Hankintamenettelyn etenemistä ohjaa
EUn hankintadirektiiveihin pohjautuva hankintalaki.

8.1

Puhdistamolietteen ja biojätteen hankinnan toimintamalli

Hankintaa voidaan kuvata toimintamallilla, johon sisältyvät hankinnan suunnittelu ja valmistelu,
varsinainen hankintavaihe sekä sopimuksen tekeminen ja seuranta (Kuva 18). Hankinnan
suunnitteluvaiheessa olennaista on oman tarpeen selvittäminen sekä markkinoiden kartoitus.
Hankintavaiheeseen kuuluvat mm. hankinnasta ilmoittaminen, mahdolliset neuvottelut, tarjouspyynnön
laatiminen ja tarjousten käsittely sekä hankintapäätöksen tekeminen. Tämän jälkeen tehdään sopimus ja
seurataan tavoitteiden saavuttamista.
Hankkijoiden tulee hankintalain määrittelyn mukaisesti toteuttaa hankinta mahdollisimman taloudellisesti
ja suunnitelmallisesti sekä mahdollisimman tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina
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ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelypalvelun hankinnassa
huomioitavia ympäristönäkökohtia voisivat olla esimerkiksi ravinteiden kierrätettävyys sekä
energiatehokkuusnäkökulmat. Kustannustehokkuuden ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi hankinta
voidaan tehdä yhteishankintana, jossa useampi tilaaja toimii yhdessä eli hankkii jatkokäsittelyn
markkinoilta järjestämällä yhteisen hankintamenettelyn.
Seuraavissa kappaleissa käydään tarkemmin läpi toimintamallin eri vaiheita. Sitä havainnollistetaan
käytännön esimerkin avulla, jossa kohteena on puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelypalvelun
yhteishankinta.

Vaihe I
Hankinnan
suunnittelu ja
valmistelu

Vaihe II
Hankinta

Vaihe III
Sopimus ja
seuranta

• Tarpeen määrittäminen ja markkinoiden kartoitus
• Mietitään, mitä tarvitaan ja missä laajuudessa
• Etsitään markkinoilla olevia ratkaisuja ja mahdollisuuksia vastata tarpeeseen
• Määritetään alueelliset toimijat ja käydään keskustelua hankintayhteistyöstä,
pyrkimys mittakaavaetuun
• Kartoitetaan lähialueiden tarpeet ja hyötykäyttömahdollisuudet
• Hankintamallin sekä hankinnan kohteen ja soveltuvan hankintamenettelyn valinta yleisellä
tasolla
• Mahdollinen esiselvitys / hankintatapaselvitys (itse tehty tai teetetty konsultilla)
• Sopimus hankintayhteistyöstä (jos tähän on päädytty esiselvitysten perusteella)

• Laaditaan kuvaus hankinnan tavoitteista ja pääasiallisesta sisällöstä
• Mahdollisesti tietopyyntö julkisella ilmoituskanavalla
• Hankintailmoitus ja noudatettavat menettelylliset säännöt, esim. neuvottelumenettelyn
vaiheet ja alustava aikataulu
• Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi
• Neuvottelukutsut
• Neuvottelukierrokset (jos kyseessä neuvottelumenettely tai kilpailullinen
neuvottelumenettely)
• Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta
• Tarjousten käsittely ja tarjoajan valinta
• Hankintapäätös

• Sopimusehtojen kirjaaminen, esim. kannusteet/bonukset/sanktiot
• Hankintasopimuksen allekirjoittaminen
• Sopimuksen ja siinä määritettyjen tavoitteiden seuranta

Kuva 18. Puhdistamolietteen ja/tai biojätteen hankinnan toimintamalli
8.1.1

Tarvekartoitus ja hankintamallin valinta

Hankinnan suunnittelu ja valmistelu alkaa aina tarpeiden ja markkinoiden kartoittamisella, jossa on
olennaista pohtia, mihin tarpeeseen ratkaisuja haetaan ja mitkä ovat mahdolliset toteutusvaihtoehdot.
Markkinakartoituksen avulla voidaan selvittää markkinatilannetta, potentiaalisten toimittajien määrää ja
halukkuutta osallistua hankintaan, sekä erilaisia teknisiä ratkaisuja ja toteutusvaihtoehtoja, niiden
alustavaa kustannustasoa ja muita hankinnan toteuttamiseen liittyviä seikkoja.
Hankinnan suunnittelussa määritetään myös tarpeeseen parhaiten soveltuva hankintamalli. Mietitään,
kannattaako hankinta toteuttaa yhteishankintana vai yksittäisenä palvelu- tai laitehankintana, tai onko
järkevää kilpailuttaa pelkkä puhdistamolietteen tai biojätteen jatkokäsittely vai molemmat yhdessä. Tässä
on olennaista selvittää myös alueen muiden potentiaalisten hankkijoiden hankintatarpeet, volyymit ja
aikataulut riittävän laajasti, jotta saadaan selvitettyä kullekin hankkijalle kustannustehokkain vaihtoehto.
Tarvittaessa voidaan tehdä tai teettää esiselvitys/hankintatapaselvitys tukemaan hankinnan kohteen
määrittelyä ja hankintamallin valintaa.
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Esiselvityksessä ja/tai markkinakartoituksessa tarkasteltavia kysymyksiä ovat esimerkiksi:
·

·

Yhteishankintamahdollisuudet lähialueiden muiden toimijoiden kanssa
o Ketkä toimijat olisivat mukana hankintayhteistyössä?
o Mikä on yhteishankintaan mahdollisesti osallistuvien toimijoiden lähtötuotteiden määrä ja
laatu, sekä voimassa olevien sopimusten kesto?
o Millaisia erityistarpeita toimijoilla on hankittavan palvelun suhteen?
o Miten potentiaaliset hankkijat ovat sijoittuneet, eli millaisia olisivat logistisesti optimaaliset
kuormakoot ja reitit?
o Keitä ovat muut alueelliset toimijat ja mitkä ovat lopputuotteen hyötykäyttömahdollisuudet?
Markkinoilla olevat tekniset ratkaisut ja vaihtoehdot
o Hankitaanko laite vai palvelu?

Esiselvityksen ja markkinakartoituksen avulla pystytään määrittämään hankinnan laajuutta ja sitä, miten
tarkkaan hankinnan kohde tullaan määrittelemään, esim. rajataanko palvelu tiettyyn tekniikkaan
(esimerkiksi biokaasulaitos) vai jätetäänkö ratkaisu avoimeksi. Hankinnan kohteeseen voivat vaikuttaa
muun muassa tilaajien lähtötuotteiden laatu ja määrä sekä sijainti logistisesti. Alueelliset mahdollisuudet
on tärkeä ottaa huomioon mietittäessä, milloin biojätteen ja puhdistamojätteen käsittely kannattaa
yhdistää hankinnassa, tai millaisia loppusijoitusmahdollisuuksia lopputuotteelle on olemassa.
Hankintayksikkö voi koota taustatiedot ja hankinnan toteuttamisvaihtoehdot itse omana työnään tai ostaa
sen konsulttipalveluna ennen varsinaisen hankinnan käynnistämistä. Toimeksiannon laajuudesta ja
kestosta sekä toteutettavista toimenpiteistä riippuen selvitystyön ja konsultoinnin kustannukset voivat
nousta kilpailutusrajojen yli, jolloin selvitystyön hankinta edellyttää erillistä kilpailutusta. Selvityksen
teettämisestä kannattaa laatia aiesopimus, jossa määritetään muun muassa se, mitkä toimijat ovat
mukana selvityksen teettämisessä ja miten sen kustannukset jaetaan. Aiesopimuksessa on hyvä todeta,
ettei se velvoita osapuolia osallistumaan jätteenkäsittelypalvelun yhteishankintaan, vaan ainoastaan
osallistumaan selvityksen tekemiseen kustannustehokkaimman vaihtoehdon löytämiseksi.

8.1.2

Hankintamenettelyn valinta ja tarjousasiakirjojen sekä sopimuksen laadinta

Hankintamenettelyllä tarkoitetaan tapaa, jolla hankinta toteutetaan ja jonka puitteissa toimittajat voivat
jättää tarjouksensa (esimerkiksi avoin, rajoitettu, neuvottelu- tai kilpailullinen neuvottelumenettely).
Hankintamenettelyn valintaa koskien hankintadirektiivissä säädetään, että hankintayksiköt voivat
soveltaa avoimia tai rajoitettuja menettelyjä taikka neuvottelumenettelyjä, joita edeltää
tarjouskilpailukutsu (EU, 2011, 39 artikla).
Avoimissa menettelyissä kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen tilaajan tekemän hankintailmoituksen ja
sitä koskevan tarjouspyynnön perusteella, kun taas rajoitetussa menettelyssä ainoastaan valitut
ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen. Tarjoajien valinta perustuu ennakkoon ilmoitettuihin ja vaadittuihin
tietoihin.
Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta
hankintailmoituksen, johon halukkaat toimittajat voivat jättää osallistumishakemuksen toimittamalla
valintaa varten pyydetyt tiedot. Neuvotteluihin voivat osallistua ainoastaan hankintayksikön vaadittujen
tietojen arvioinnin perusteella kutsumat toimijat. Kilpailullinen neuvottelumenettely on hankintamenettely,
jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai
useamman ratkaisuvaihtoehdon, joka vastaa tarpeita. Näiden vaatimusten perusteella valittuja
ehdokkaita pyydetään tekemään tarjous. Neuvottelujen käyminen kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
on säädelty neuvottelumenettelyä tarkemmin ja rajattu tapahtuvaksi ennen lopullisten tarjousten
antamista.
Hankintatavasta riippuu, kuinka paljon ja missä vaiheessa neuvotteluja tilaajan ja potentiaalisten
toimittajien välillä käydään. Rajoitetussa menettelyssä soveltuvat tarjoajat tekevät täydentäviä
kysymyksiä tarjouspyynnöstä ja tällöin hankkija esittää kysymykset ja vastaukset niihin kirjallisesti siten,
että ne ovat kaikkien osapuolten saatavilla. Jos tilaaja neuvottelee tarjoajien kanssa ennen
tarjouspyyntöä sen sisällön tarkemmaksi määrittämiseksi, kyseessä on neuvottelumenettely tai
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kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa neuvotteluvaiheen merkitys korostuu. Tällöin neuvotellaan muun
muassa tarjousten vertailuperusteista, palvelun laajuudesta, toimitusehdoista ja muista sopimusehdoista.
Neuvottelumenettelyn tarkoituksena on pyrkiä mukauttamaan saadut tarjoukset hankintayksikön
hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä esittämiin vaatimuksiin. Neuvottelumenettelyn kulkua ei ole
erityisesti määrätty hankintalaissa, joten hankkijan tulee suunnitella prosessi ja kiinnittää huomiota
erityisesti tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksen toteutumiseen. (Motiva, 2012)
Hankintamenettelyn valintaan vaikuttavat hankinnan kohde ja arvo, valittu hankintamalli, hankinnan
aikataulu, potentiaaliset riskit sekä näistä syntyvä neuvottelutarve. Neuvottelumenettelyssä ehdokkaiden
määrän karsinta muutamaan soveltuvimpaan tarjoajaan on tärkeää, jotta neuvotteluihin saataisiin vain ne
ehdokkaat, jotka pystyvät toteuttamaan hankkijan tarpeet, ja jotta neuvotteluista ja tarjousvaiheesta ei
muodostuisi liian raskasta ja vaikeaa. Hankintamenettelyn valinnassa ja tarjousasiakirjojen laadinnassa
voi olla hyvä käyttää konsulttia varsinkin jos kyseessä on hankintayhteistyö, johon liittyy paljon
hankkijoiden erityistarpeita.
Hankintailmoituksessa hankkija ilmoittaa ehdokkaiden valintaan liittyvät soveltuvuuskriteerit, valittavien
ehdokkaiden vähimmäismäärän sekä tarjousten vertailuperusteet. Hankintailmoitukseen tulee liittää
hankekuvaus, jossa täsmennetään hankinnan tavoitteet ja hankkijan asettamat edellytykset sekä
aikataulu. Jos hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, lähtökohtana ovat ne
vertailuperusteet, jotka hankkija on ilmoittanut jo hankintailmoituksessa. Niitä voi tässä tarkentaa, mutta
ei muuttaa.
Tarjouspyyntö laaditaan sen jälkeen, kun hankkija on tehnyt tarve- ja markkinakartoituksen, julkaissut
hankintailmoituksen sekä neuvottelumenettelyn ollessa kyseessä, valinnut soveltuvat tarjoajat.
Toimittajien soveltuvuus-/kelpoisuusvaatimukset eivät saa rajata osallistujia tarpeettomasti tai niillä ei saa
suosia tiettyä toimijaa. Tarjousten vertailussa pyritään löytämään kokonaistaloudellisesti edullisin
ratkaisu. Muita näkökulmia hankintakustannuksen lisäksi voivat olla laadun varmistaminen,
toimitusvarmuus sekä riskin hallinta. Tarjousten vertailuperusteisiin pyritään valitsemaan sellaisia
kriteerejä, joista syntyy eroja tarjoajien välillä, sillä vain tarjousten vertailuperusteissa esitettyjä kriteerejä
saa vertailla. Tarjousten teknisissä eritelmissä ja vertailuperusteissa käytettävien kriteerien tulee liittyä
hankinnan kohteeseen ja olla tarkasti kuvattuja ja mitattavissa. Vertailukriteerit tulee painottaa tai esittää
ne tärkeysjärjestyksessä ja ilmoittaa pisteiden laskentaperusteet. (Finlex, 2007/349, 54§)
Hankintayksikön on tehtävä ratkaisuistaan kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Päätöksestä tai sen
asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttavat seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan,
tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä ne perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu
on tehty (Finlex, 2007 §77). Hankintapäätöksen jälkeen on tehtävä hankintasopimus.
Hankintasopimuksessa voidaan asettaa sopimusehtoja, joilla pyritään turvaamaan asetetut tavoitteet.
Puhdistamolietteen ja biojätteen jatkokäsittelyn kilpailutus on Suomessa perinteisesti toteutettu avoimella
menettelyllä. Tällä hetkellä valintakriteerinä on usein hinta eli tarjouskilpailussa halvin voittaa, joskin
laatupisteitä (max 30 %) annetaan yksittäisissä tarjouspyynnöissä. Laatu voidaan nähdä myös
toimintavarmuutena tai varakäsittelynä, jolloin pyydetään kuvausta prosessista ja sen
toimintavarmuudesta sekä varajärjestelmästä. Kelpoisuusvaatimuksissa esitetään usein kriteeri, jolla
todennetaan toimittajan vakavaraisuus ja luotettavuus eli kyky toimia muuttuvassa ympäristössä. Tällä
pyritään varmistamaan toimintavarmuus koko sopimuskauden ajan, sillä sopimuskaudet ovat usein pitkiä.
Kelpoisuusvaatimuksissa voidaan myös pyytää todistusta muiden velvollisuuksien täyttämisestä ja siitä,
että käsittelytoiminnan lupa-asiat ovat kunnossa, tai saatetaan myös pyytää referenssejä, joilla
osoitetaan, että tarjoaja pystyy laadullisesti ja määrällisesti suorittamaan tarjoamansa palvelun.
Hankkeen kuvauksessa tai teknisissä ehdoissa voidaan määrittää haluttu teknologia. Sen sijaan
varsinaisia ravinteiden kierrätystä edistäviä kriteerejä ei ole tällä hetkellä huomioitu tarjouspyynnöissä.
Taulukkoon 11 on koottu esimerkkejä suomalaisissa puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelypalvelun
hankintojen tarjouspyynnöissä esitetyistä kriteereistä ja niiden todentamisesta. Tiedot perustuvat 12
tarjouspyyntöön ajalta 09/2009 – 06/2014, jotka koskivat puhdistamolietteen ja/tai biojätteen
jatkokäsittelyä.
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Taulukko 11. Esimerkkejä puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelypalvelun tarjouspyynnöissä
esitetyistä kriteereistä Suomessa.
Miten hankinnan kohde on määritelty?
·
·
·
·
·
·
·

lietteen kuljetus
puhdistamolietteen käsittelypalvelu
lietteen kuljetus ja käsittely
puhdistamolietteen jatkokäsittely (vastaanotto puhdistamolla, poiskuljetus, jatkokäsittely ja
loppusijoitus hyötykäyttöön tai muuhun viranomaismääräykset täyttävään tarkoitukseen)
jätevedenpuhdistamolietteen kuljetus, jatkokäsittely ja loppusijoittaminen
tarjous pyydetään jätejakeen loppukäsittelylle, missä palvelun tarjoaja hakee jätejakeen
kohteesta ja kuljettaa sen pois käsiteltäväksi
puhdistamolietteen ja biojätteen käsittely biokaasulaitoksessa

Millaisia soveltuvuus-/kelpoisuusvaatimuksia on esitetty ja kuinka todennetaan?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tarjoajan tulee olla taloudellisesti vakavarainen; selvitys tarjoajan kokonaisliikevaihdosta
viimeksi kuluneelta tilikaudelta
tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto viimeiseltä
tilintarkastuskaudelta
todistus verojen maksusta
kaupparekisteriote
vakuutusyhtiön todistus maksetuista eläkevakuutusmaksuista
tarjoajilla tulee olla kokemusta vastaavista toimituksista asiakkaille, referenssit
viranomaislupien tulee olla kunnossa
lainvoimainen ympäristölupa ko. lietteen käsittelyyn ja loppusijoittamiseen sekä EVIRA:n
myöntämä laitoshyväksyntä
selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
selvitys työhön käytettävästä tapaturmavakuutuksesta
todistus laatujärjestelmästä
lausunto tai selvitys vastuuvakuutuksesta
laitoshyväksynnät

Millaisia teknisiä vaatimuksia on asetettu?
·
·

·
·
·

jätejakeen poiskuljetus asianmukaisesti (riittävä kapasiteetti ja kaluston varustelutaso)
palveluntuottajan tulee pystyä vastaanottamaan lietemäärä (määrä annettu) kaikissa
tilanteissa ja mikäli ei itse pysty käsittelemään, on palveluntuottaja velvollinen toimittamaan
lietteen omalla kustannuksellaan vaihtoehtoiseen asianmukaiseen ja luvalliseen käsittelyyn
(selvitys annettava tarjouksen yhteydessä) tilaajalle sopimuksen mukaisella hinnalla
kuljetuskaluston tulee soveltua lietteen kuljetukseen ja sen on oltava niin tiivis, ettei siitä
kuljetuksen aikana putoa lietettä, valu nestettä tai aiheudu hajuhaittaa
prosessikuvaus lietteen jatkokäsittelyn toteuttamisesta; laitteet, rakenteet sekä olosuhteet,
joissa käsittely toteutetaan
tarjouksessa tulee esittää lietteen jalostuksen tuloksena syntyvän lopputuotteen nimike, laadun
erityispiirteet ja loppusijoitusmahdollisuudet

Millaisilla kriteereillä tarjouksia on vertailtu ja arvioitu?
·
·
·
·
·
·
·

hinta (€/tonni, alv 0%)
hinta erikseen kuljetukselle ja käsittelylle
hinta puhdistamolietteelle ja puhdistamolietteen + biojätteen käsittelylle
toimintasuunnitelma (kuvaus toiminnan organisoinnista, vastuista ja riskien hallinnasta
sopimuksen mukaisten palveluiden yhteydessä sekä tarjotun käsittelyprosessin soveltuvuus
osana muuta biojätteen käsittelyä)
laadunvarmistus
yrityksen referenssit
palvelun aloitusajankohta
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·
·

toimitusvarmuus
käsittelytekniikka

Millaisia sopimusehtoja on kuvattu?
·
·
·
·
·
·
·
·
·

palveluntuottaja vastaa kuljetusjärjestelyistä, lietteen lastauksesta puhdistamolla lavalta
kuljetusvälineeseen ja kuljetuksesta puhdistamolta käsittelypaikkaan
lietettä on mahdollista hakea puhdistamolta jokaisena arkipäivänä klo … välisenä aikana
tilaaja maksaa suoriteperusteisesti vastaanotettujen lietetonnien perusteella, maksuehto 21 pv
tilaaja ei maksa ennakkomaksuja
palveluntarjoaja antaa tilaajalle x euron omavelkaisen pankki tai vakuutuslaitoksen antaman
takauksen velvollisuuksiensa täyttämisestä
laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä
palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstöllä on riittävä pätevyys, osaaminen, kokemus ja
ammattitaito ja se täyttää vaadittavia lupia koskevat vaatimukset
palveluntuottaja sitoutuu olemaan vaihtamatta avainhenkilöitä kaupallisissa ja sopimusasioissa
ilman tilaajan suostumusta
palveluntuottaja käyttää kuljetukseen omistamiaan umpinaisia siirtolavoja. Kuljetustoiminnasta
ei saa aiheutua minkäänlaisia haju- tai likaantumishaittoja ympäristöön.

8.2

Puhdistamolietteen ja erilliskerätyn biojätteen käsittelypalvelun
yhteishankintamalli – esimerkkinä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja
Porvoon vesi

Itä- ja Länsi-Uudellamaalla käytiin keväällä 2014 alustavia keskusteluja, joissa selvitettiin kaupunkien ja
kuntien halukkuutta hankintayhteistyöhön liittyen Itä- ja Länsi-Uudenmaan jätevedenpuhdistamolietteiden
ja erilliskerätyn biojätteen mädätykseen ja hyödyntämiseen. Tavoitteena oli kartoittaa eri vaihtoehtoja ja
ratkaisuja sekä löytää suuren mittakaavan kustannussäästöjä käsittelypalveluille. Alustavien
keskustelujen perusteella osapuolet1 suhtautuivat myönteisesti hankintayhteistyöhön, mutta eivät tässä
vaiheessa olleet valmiita sitoutumaan yhteiseen ratkaisuun. Päädyttiin teettämään hankintaasiantuntijalla esiselvitys, jolla pyrittiin selvittämään mahdolliseen yhteishankintaan parhaiten soveltuva ja
hankintalain mukainen hankintatapa.
Esiselvityksen teettämisestä laadittiin aiesopimus, jossa sovittiin aiheutuvien kustannusten maksamisesta
ja esiselvityksen sisällöstä sekä todettiin, ettei esiselvityksessä mukana oleminen sido yksittäistä
osapuolta yhteishankintaan. Esiselvitys keskittyi puhdistamolietteiden ja biojätteen käsittelypalvelujen
hankintatapaan, jolloin siinä ei laadittu hankinta-asiakirjoja eikä tehty varsinaista
hankintayhteistyösopimusta. Tässä tapauksessa esiselvityksen kustannukset jäivät alle kansallisen
kynnysarvon, joten sitä ei tarvinnut kilpailuttaa hankintalain perusteella.
Esiselvityksessä määritettiin tarkemmin:
1) Hankinnan kohde
2) Hankintaan osallistuvien hankintayksiköiden yhteistyö
3) Alustava aikataulu
4) Hankintamenettelyyn sovellettava laki
5) Sovellettava hankintamenettely
6) Kelpoisuus / pakolliset vaatimukset / sanktiot
7) Tarjousvertailun suorittaminen, osatarjoukset
8) Vertailuperusteet
9) Tarjoajien syrjimättömyys
Puhdistamolietteiden ja biojätteen käsittelypalvelujen hankintatapaselvitys valmistui kesäkuussa 2014 ja
sen tuloksia esiteltiin osapuolille seminaarissa. Selvityksen perusteella hankinnan kohteena on
puhdistamolietteiden ja biojätteen käsittelypalvelun hankinta. Myös puhdistamolietteiden ja biojätteen
1

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy (IUJ) ja Rosk’n Roll Oy Ab (RR) sekä vesilaitokset: Porvoon vesi, Loviisan kaupunki/Vesiliikelaitos, Lohja / Vesija viemärilaitos, Raaseporin vesilaitos, Hanko / Vesi- ja viemärilaitos, Karkkila / Vesihuoltolaitos, Vihdin vesi, Inkoon vesi ja Siuntion
vesihuoltolaitos
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kuljetukset päätettiin sisällyttää hankintaan, sillä tarjousten vertailu tulisi olemaan huomattavan vaikeaa
jos kuljetuksia vertailtaisiin erikseen jokaisen yksittäisen toimijan näkökulmasta. Alustavan suunnitelman
mukaan tarjoajien sallitaan myös perustaa tarjoamansa ratkaisu uuteen tekniikkaan. Hankinnan
sopimuskaudeksi on kaavailtu 5 – 15 vuotta riippuen siitä, perustuuko hankittava ratkaisu uuteen
laitokseen vuodesta 2016 alkaen.
Hankintatapaselvityksen perusteella hankintayhteistyö kannattaa toteuttaa hankintarenkaana. Tämä
edellyttää sopimista siitä, miten hankintapäätös ja muut hankintaa koskevat päätökset tehdään ja kenellä
on tarvittaessa valtuutus edustaa muita hankintayksiköitä, miten kilpailutuksen kustannukset jaetaan ja
kuinka mahdolliset seuraamukset ja hankintasopimuksesta johtuvat vastuut kohdennetaan. Lisäksi
hankintayksiköiden on sovittava kuljetuskustannusten jakamisesta toimitetun puhdistamolietteen ja
biojätteen määrien suhteessa.
Hankintatapaselvityksen perusteella hankinnassa tullaan soveltamaan erityisalojen hankintalain
mukaista neuvottelumenettelyä, koska lietettä on enemmän kuin biojätettä. Neuvottelumenettely
mahdollistaa neuvottelemisen tarjouspyynnön ja tarjousten sisällöstä sekä sen, että tarjoajien on
mahdollista perustaa tarjous uuteen tekniikkaan ja tehdä osatarjouksia. Selvityksessä todetaan, että
”palveluiden hankinta on siinä määrin haastava, että tarjouspyyntöä ei voitane laatia yksistään teknisen
vuoropuhelun perusteella, joten avoin menettely ja rajoitettu menettely eivät ole mahdollisia”.
Esiselvityksessä mukana olevat hankintayksiköt päättävät osallistumisensa yhteishankintaan
esiselvityksen perusteella, minkä jälkeen on mahdollista allekirjoittaa sopimus yhteistyöstä, eli
hankintarenkaan perustamissopimus. Hankintarenkaan perustamissopimukseen kirjataan huomattava
sopimussakko siinä tapauksessa, jos sopimuksesta irtautuu sen jälkeen kun tarjoukset on pyydetty. Jo
ennen sopimuksen allekirjoittamista voidaan julkaista virallisella ilmoituskanavalla (esim. HILMA)
tietopyyntö, joka toimii hankinnan suunnittelussa ja sen tarkoitus on selvittää markkinoilla olevia
ratkaisuja hankinnan kohteeseen. Sen sijaan varsinainen hankintailmoitus julkaistaan vasta
hankintarenkaan perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankintailmoituksen ja sen mukaisen
palveluntarjoajien valinnan jälkeen käydään neuvottelut potentiaalisten toimittajien kanssa. Neuvottelujen
jälkeen julkaistaan tarjouspyyntö ja saatujen tarjousten vertailun perusteella tehdään hankintapäätös.
Hankinnan suunniteltu aikataulu ja vaiheet on esitetty kuvissa 17 ja 18. Hankintaprosessin aikana
täsmennetään palvelun aloittamisajankohtaa. Arvio on, että palvelun tulee alkaa viimeistään vuoden
2018 alusta.
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VAIHE I
Hankinnan suunnittelu ja valmistelu

Kevät
2014

Kesä
06/2014

Alkusyksy
2014

Alustavat keskustelut erikseen Itä- ja Länsi-Uudellamaalla
palveluhankintayhteistyön mahdollisuuksista.
Tunnistettiin tarve esiselvitykselle.
Aiesopimus esiselvityksen teettämisestä liittyen
jätevedenpuhdistamolietteiden ja erilliskerätyn biojätteen
hyödyntämiseen; sovitaan:
- Selvityksen sisältö
- Selvityksen kustannusten jakautuminen
- Todetaan, ettei selvitys sido osapuolia hankintaan
Puhdistamolietteiden ja biojätteen käsittelypalvelujen
hankintatapaselvitys valmis. Tulosten esittäminen seminaarissa.
Hankintatapaselvityksen perusteella hankinta tullaan
toteuttamaan neuvottelumenettelyllä. Osapuolet miettivät ja
tekevät päätöksen hankintayhteistyöhön osallistumisesta ja
sitoutumisesta.

Kuva 17. Hankintaprosessin I vaiheen kuvaus ja aikataulu.
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VAIHE II
Hankinta

11/2014

12/2014

Tietopyynnön ilmoitus julkisella hankintailmoituskanavalla
Yhteishankinnan toteuttamiseksi perustettavan hankintarenkaan
perustamissopimuksen allekirjoittaminen siihen osallistuvien
kesken
Hankintailmoitus julkisella hankintailmoituskanavalla (HILMA)

01 – 04 /
2015

Osallistumishakemusten jättäminen, neuvottelukutsut
Neuvottelut palveluntarjoajien kanssa

05/2015

Tarjouspyynnön julkaiseminen

08/2015

Tarjousten vertailu ja hankintapäätöksen tekeminen

Kuva 18. Hankintaprosessin II vaiheen kuvaus ja arvioitu aikataulu.

8.3

Ravinteiden kierron edistäminen hankinnoilla

Perinteisesti puhdistamolietteen ja biojätteen käsittelyn hankinnassa valintaperusteena on käytetty
hintaa. Tarjousten vertailussa tulisi kuitenkin etsiä kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu eli huomioida
hinnan lisäksi muita tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi toimitusvarmuus ja laatutekijät, joiden sisältö ja
pisteytys määritellään tarjouspyynnössä. Tällä hetkellä tarjouspyynnöissä voidaan pyytää kuvausta
loppusijoittamisesta, mutta vertailupisteitä annetaan kuitenkin ainoastaan ketjun toimintavarmuudesta tai
sen kuvauksesta. Aitoa ravinteiden kierrättämiseen kohdistuvaa tai ympäristötehokkuutta parantavaa
kriteeriä tarjouspyynnöissä ei tällä hetkellä ole.
Tavoitteena on, että ravinteiden kierrätystä ja ympäristötehokkuutta voidaan edistää hankinnoissa.
Olemassa olevat tekniset ratkaisut mahdollistavat ravinteiden kierrättämisen paitsi lannoituskäytössä niin
myös teollisuuskemikaaleina. Ravinteiden kierto tulisikin ottaa huomioon jo hankinnan suunnittelussa
ennen varsinaisen kilpailutuksen aloittamista. Paikalliset olosuhteet on tunnettava kun määritetään mitä
hankitaan ja mitä hankinnalta odotetaan, ja mitkä voisivat olla jatkohyödyntämismahdollisuudet alueella.
Näin ollen jokaiselle alueelle soveltuu omannäköisensä menetelmä ja hankinnan on sovelluttava tähän
kokonaisuuteen (esimerkkinä happamat savimaat, runsas peltoviljely, tai tarve viherrakentamiseen).
Loppusijoitusta sekä kierrätettävyydelle asetettavia vaatimuksia on mietittävä myös lähtötuotteiden
näkökulmasta. Hankinnan suunnittelussa on oleellista miettiä, milloin kannattaa yhdistää biojäte ja
puhdistamoliete hankintojen kilpailutuksessa. Lisäksi on tärkeää tunnistaa lietteenkäsittelyn ja biojätteen
ominaisuuksien erilaisuus eli mikä on se typen ja fosforin osuus, joka näistä lähtötuotteista voidaan
kierrättää. Varsinaisessa kilpailutuksessa neuvottelumenettely antaa paremmat lähtökohdat
kokonaiskonseptin kuvaukselle ja määrittämiselle kuin avoin menettely. Neuvottelumenettelyssä hankkija
voi myös pyytää tarjoajalta ehdotuksia todentamistavoista ja miettiä kannustavia bonuksia ja/tai
sanktioita.
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Puhdistamolietteen osalta tarjouspyynnöissä voitaisiin rajata hankittava teknologia tukemaan kierrätystä
edistäviä ratkaisuja esimerkiksi siten, että teknisissä vaatimuksissa edellytetään biokaasulaitosta.
Tällöinkin biokaasukäsittelyn rajauksen tulee perustua aikaisempaan teknologiakartoitukseen tai
selvityksiin, joiden perusteella sitä pidetään tehokkaimpana. Lisäksi hankinnan kohde voidaan määrittää
niin, että se sisältää myös loppukäyttöön sijoittamisen ja/tai kuvauksen loppukäyttöön ohjaamisesta.
Hankinnan suunnittelussa tulee miettiä, investoidaanko itse laitteisiin vai ostetaanko jätteen käsittely
palveluna. Laitehankintoja varten on julkaistu EU:n opas ympäristönäkökohtien huomioimiselle
laitehankinnoissa (Green Public Procurement Criteria for Waste Water Infrastructure, July 2013).
Oppaassa tärkeimmiksi ympäristönäkökohdiksi nostetaan laitteen energiatehokkuus sekä uusiutuvien
energialähteiden käyttömahdollisuus laitteen toiminnassa. Lisäksi korostuvat käsittelyn jälkeen veteen
jäävien kemikaalien ja haitallisten aineiden jäämät ja näitä koskevat kriteerit. Ympäristönäkökohtina
mainitaan myös prosessin päästöt sekä veden kulutus. Vedenpuhdistuslaitteille ehdotetaan teknisiin
eritelmiin kriteereiksi mm. energiatehokkuusvaatimuksia, jotka määritellään kWh/m3 (joko käsiteltyä
jätevettä, kuljetettua jätevettä tai lietettä kohden) sekä kriteeriä työntekijöiden koulutuksesta
energiatehokkuustoimenpiteisiin. Arviointiperusteisiin ehdotetaan lisäpisteitä alemmasta
energiankulutuksesta, jos teknisten eritelmien raja-arvot alitetaan. Myös puhdistusprosessin jälkeen
veteen jäävälle fosforille ja typelle on asetettu raja-arvo ja lisäpisteitä annetaan raja-arvoa
tehokkaammasta puhdistuksesta. Elinkaarikustannuslaskennan soveltaminen on mainittu yhtenä
vaihtoehtoisena kustannusten laskentaperusteena.
Käsittelypalvelun hankinnassa ravinteiden kiertoa sekä ympäristötehokkuutta lisääviä näkökulmia ovat
erityisesti energian talteen saanti / energiatase, typen ja fosforin saanto ja kierto, eli hyötykäyttö- ja
loppusijoitusmahdollisuudet sekä kokonaisresurssitehokkuus. Energiataseen huomioiminen eri
vaihtoehdoissa on oleellista, sillä energiankulutus on typen valmistuksessa merkittävä. Lähtökohtaisesti
tulisi pystyä kierrättämään ja hyödyntämään jätteen sisältämä energia ja vertailla energian kulutuksen ja
ravinteiden talteen saantia eli energiatasetta, hiilijalanjälkeä tai kokonaispäästöjä. Energiatehokkuudelle
voidaan myös asettaa minimivaatimuksia.
Typen ja fosforin saanto ja kierto ovat olennaisia ravinteiden kierron kannalta. Hankinnoissa voidaan
potentiaaliselta toimittajalta pyytää kuvaus siitä, miten se hoidetaan. Pisteytys voisi mennä sen mukaan,
kuinka hyvin talteen saanti onnistuu eli mikä on ravinteiden talteenottotehokkuus. Huomioitavaa kuitenkin
on, että lietteellä ja biojätteellä on tässä eri osuudet. Suoria prosenttivaatimuksia voi olla hankala esittää,
koska tämä vaatisi lähtötuotteen tarkkojen pitoisuuksien tuntemista. Jos esimerkiksi asetettaisiin kriteeri,
että x % lähtötuotteen sisältämästä fosforista pitäisi saada kiertoon, tällöin tulisi myös tietää mitä
tapahtuu muille sivutuotteille. Prosenttimäärät eivät vielä takaa sitä, että ravinteet ovat lopullisesti
hyödynnettävässä muodossa ja päätyvät kiertoon. Raskasmetallien ja muiden haitta-aineiden osalta
tuleekin pohtia, voidaanko asettaa maksimipitoisuus, jota ei saa ylittää, ja voisiko tällaista kriteeriä
ylipäätään käyttää vertailuperusteena, koska raaka-aineen toimittaa hankintayksikkö, jolloin tarjoajalla ei
ole tietoa lähtötuotteen haitta-ainepitoisuuksista. Kriteerin asettaminen käyttökelpoisuudelle ja/tai
lopputuotteiden laadun todentaminen haitta-ainepitoisuuksilla vaatisi lähtötuotteen perusteellista
tuntemusta eri vuodenaikoina ja sen ominaisuuksien tarkkaa raportointia palveluntarjoajalle.
Loppukäyttöön ohjaamista voidaan tarjouspyynnöissä edistää sisällyttämällä loppusijoitus hankinnan
kuvaukseen eli lietteen vastaanoton, kuljetuksen ja ympäristöluvan mukaisen käsittelyn lisäksi kohteena
voisi olla myös loppusijoitus. Näin käsittelypalvelu jatkuisi markkinointipalveluna, jolloin hintaan sisältyisi
työpanos markkinoille saattamiseen. Tarjouspyynnössä voidaan pyytää kuvaus käsittelyprosessista ja
loppusijoitus- ja hyötykäyttömahdollisuuksista (esimerkiksi maanparannusaine, lannoite eli ravinteiden
kierto tai maisemointi). Esimerkiksi fosforin ohjaaminen ravinnontuotantoon edistäisi sen kiertoa, mutta
tällaisen suoran, tiettyyn hyötykäyttöön ohjaavan kriteerin asettaminen on hankalaa jos jälkimarkkinoita ei
tunneta, ja lisäksi se voi asettaa jonkin toiminnan (esimerkiksi viherrakentaminen, maataloustuotteeksi
ohjaaminen, teollisuuden raaka-aineeksi / teollisuuskemikaaliksi ohjaaminen tai liikennebiokaasun
tuotanto) erityisasemaan.
Kokonaisresurssitehokkuudella tarkoitetaan kuvausta siitä kokonaispalvelusta, miten palveluntuottaja
voisi sitoutua energian, typen ja fosforin talteen saannin ja hyödyntämisen järjestämiseen ja
lopputuotteiden markkinoille saattamiseen. Esimerkiksi biokaasulaitoksella ravinteet päätyvät kiertoon,
mutta kriteereissä tulisi myös huomioida kokonaisvaikutus eli energian talteenotto ja siten
ilmastopäästöjen hallittavuus eli käsittelymenetelmän hiilijalanjälki tai kokonaispäästöt. Tarjouksissa tulisi
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siis esittää kokonaiskonseptin kuvaus ja sen mittaaminen. Kokonaisresurssitehokkuudessa voidaan
myös olettaa, että tuotteena ei synny jätevettä, vaan prosessi on suljettu.
Ravinteiden kierron ja ympäristötehokkuuden huomioimisessa korostuvat elinkaariajattelun merkitys ja
kokonaisresurssitehokkuuden huomioiminen. Käsittelyssä pitäisi saavuttaa tasapaino energiataseen ja
ravinnekierrätyksen välillä. Elinkaariajattelu on tärkeää ottaa hankintakriteereissä huomioon, mutta tämä
vaatisi sellaisen työkalun kehittämistä, jolla näiden näkökulmien toteutumista voitaisiin arvioida ja joka
voitaisiin liittää tarjouspyyntöön. Toimittajan näkökulmasta hyviä ravinteiden kiertoa edistäviä kriteerejä
olisivat sellaiset kriteerit, jotka ovat mitattavissa, riittävän yksiselitteisiä ja riittävän helposti laskettavissa
olevia, kuten esimerkiksi teknologiaan perustuva energiatehokkuuden arvioiminen. Näiden kriteerien
huomioimista palvelisi parhaiten neuvottelumenettely, jossa yhtenä tavoitteena ja keskustelun aiheena
olisi fosforin, tai yleisemmin ravinteiden, saannon edistäminen sekä energiatehokkuus.
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Liite 1. Puhdistamolietteistä analysoituja haitallisia aineita ja niiden
lähteitä (Karurinen ym. 2014)
Dioksiinit ja furaanit
Polykloorattuja dioksiineja ja furaaneja ei ole valmistettu teollisiin tarkoituksiin, mutta niitä esiintyy
epäpuhtauksina muissa yhdisteissä (esim. PCB:ssä, kloorifenoleissa ja fenoksihappoissa) sekä syntyy
orgaanisten aineiden ja kloorin reagoidessa tietyissä olosuhteissa poltto-/ teollisuusprosesseissa.
Puhdistetun yhdyskuntajäteveden kautta pintavesiin päätyvän PCDD/F -kuorman on arvioitu olevan
pieni. Suomalaiseen jätevesilietteeseen on arvioitu vuosittain kertyvän dioksiineja ja furaaneja 0,38–2,2
g WHO-TEQ2005. Dioksiini- ja furaanipitoisuudet suomalaisissa puhdistamolietteessä ovat selvästi
laskeneet 1990-luvun alkuun verrattuna. Lietteen kertalevityksen kautta maaperään päätyvä
dioksiinikuormitus on huomattavasti suurempaa kuin laskeuman kautta maaperään päätyvä PCDD/F kuorma.
Plyklooratut bifeenyylit (PCB)
Yhdisteen pääasiallisena käyttökohteena ovat olleet kondensaattorit ja muuntajat, mutta niitä on käytetty
myös esimerkiksi saumausmassoissa ja hydrauliikkaöljyissä. PCB-yhdisteitä vapautuu ilmaan mm.
erilaisista poltto- ja kaasutusprosesseista, joista tärkein yksittäinen lähde on jätteenpoltto. PCB:tä voi
esiintyä myös homeenesto- ja säilöntäaineena ulkomailla valmistetuissa tekstiileissä. Teollisuuslaitokset
saattavat olla osaltaan eräs lietteen PCB-pitoisuutta lisäävä tekijä.
Kiellosta ja käytön lopettamisesta huolimatta (PCB-laitteistoja lienee vähäisissä määrin käytössä
edelleen), PCB -yhdisteitä esiintyy edelleen jätevedenpuhdistamojen lietteissä. Pitoisuudet ovat
kuitenkin pienentyneet 1970-luvusta. Huomattava osa puhdistamolietteissä havaitusta PCB:stä voi olla
peräisin viemäröidylle kaupunkialueille päätyvästä ilmalaskeumasta. Suomessa PCB:n laskeuma on
vähentynyt selvästi verrattuna 1990-lukuun, jolloin sen käyttö kiellettiin. Suomessa lietteen
kertalevityksen kautta maaperään päätyvä DL-PCB -kuormitus ylittää lähes 30-kertaisesti vuotuisen
laskeuman, levitysmäärällä 3 500 kg ha-1. ΣPCB7 kohdalla kuormitus on puolestaan lähes 100 kertaa
suurempaa kuin vuotuinen laskeuma, vastaavalla kertalevitysmäärällä.
Polybromatut difeenyylieetterit (PBDE)
Polybromatut difenyylieetterit (PBDE) ovat bromia sisältäviä orgaanisia yhdisteitä. PBDE-yhdisteitä on
käytetty 1970-luvulta palonsuoja-aineena alentamaan tuotteiden syttymisherkkyyttä. Yhdisteitä on
käytetty mm. muovien, vaahtomuovien, elektroniikkakomponenttien, verhoilukankaiden, tekstiilien ja
rakennusmateriaalien palonsuojaukseen.
Hallitsevin PBDE-kongeneeri puhdistamolietteessä on BDE-209. Jätevedenpuhdistamoiden lietteissä
PBDE -pitoisuuksien on havaittu vaihtelevan paljon sekä puhdistamon sisällä riippuen näytteenoton
ajankohdasta, että eri puhdistamojen välillä. Ruotsissa kertaluontoisesti havaitut maksimipitoisuudet ovat
olleet moninkertaisia, mukana olleiden puhdistamoiden vuosikeskiarvoihin verrattuna. Suomessa
jätevedenpuhdistamoiden lietteestä mitatut PBDE-pitoisuudet ovat keskimäärin samalla tasolla
ruotsalaisten vertailutulosten kanssa. Tosin määritettyjen näytteiden määrä on pieni, eikä puhdistamoilla
ole toistaiseksi havaittu yhtä korkeita PBDE -pitoisuuksia kuin Ruotsissa. On mahdollista, että myös
suomalaisten puhdistamoiden jätevesipitoisuuksissa sekä lietteeseen sitoutuvissa PBDE:n määrissä on
sekä ajallista, että paikallista vaihtelua. Maaperään kohdistuva BDE -209 kuormitus olisi lietteen
kertalevityksen seurauksena noin 1 000 kertaa suurempaa laskeumaan verrattuna, mikäli lietettä
levitettäisiin 3,5 t ha-1 ja puolestaan lähes 6 000 -kertaista, mikäli lietettä levitettäisiin 20 t ha-1.
PBDE-yhdisteet voivat hajota maassa debrominaation kautta, mutta hajoamisnopeudet ovat toistaiseksi
tuntemattomia. DeBDE:n hajoamisen seurauksena syntyy alemman bromausasteen omaavia yhdisteitä,
jotka ovat BDE-209 haitallisempia. BDE-209:n puoliintumisajaksi maaperässä on arvioitu 700
vuorokautta ja mallinnustenperusteella sen arvellaan myös kertyvän maaperään, erityisesti jos lietettä
levitetään toistuvasti.
Heksabromisyklododekaani (HBCD)
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Heksabromisyklodekaani (HBCD) on syklinen bromisubstituoitu alifaattinen yhdiste, jota on käytetty
erityisesti additiivisena palonsuoja-aineena 1960-luvulta lähtien. HBCD lisättiin Tukholman
yleissopimukseen kieltoliitteeseen vuonna 2013 siten, että rajoituksen voimaantulon jälkeen ainetta voi
käyttää ainoastaan rakennusten EPS- ja XPS-eristeisiin määräaikaisella poikkeuksella. HBCD:n käyttö
tekstiileissä, HIPS-muovissa sekä kaikissa muissa EPS- ja XPS-käytöissä (kuten esimerkiksi siltojen ja
teiden rakentaminen, pakkausmateriaalit, huonekalujen sisukset) on lopetettava. Kyseisen poikkeuksen
nojalla tuotettu EPS ja XPS on myös merkittävä niin, että se voidaan tunnistaa koko elinkaarensa ajan.
Jätevesilietteiden HBCD-pitoisuuksia koskevia tietoja löytyi varsin niukasti. Pitoisuudet vaihtelevat niin
maittain kuin puhdistamoittain, tutkimusajankohdasta riippuen. Tulosten perusteella Suomen
jätevesilietteiden keskimääräisen HBCD-pitoisuuden arvioiminen on vaikeaa, sillä käytettävissä olevat
kansalliset vertailutulokset perustuvat vain viiteen lietenäytteeseen (vaihdellen 16–221 μg kg-1).
Alhaisemmalla pitoisuudella HBCD -kuormitus maaperään olisi kuitenkin noin 140 kertaa suurempaa
laskeumaan verrattuna, kertalevitettäessä lietettä 3 500 kg ha-1. Suuremmalla lietteen HBCDpitoisuudella (221 μg kg-1) kuormitus, samalla levitysmäärällä, olisi puolestaan jopa noin 1 900 kertaa
suurempaa laskeumaan verrattuna. Jätevedenpuhdistamolietteen lannoitekäytön seurauksena
maaperään päätyvän HBCD:n määrä on siis laskeumaan verrattuna merkittävä. HBCD:n
puoliintumisajaksi maaperässä on arvioitu 63 vuorokautta ja sen arvellaan myös kertyvän maaperään.
Perfluoratut yhdisteet (PFC)
Perfluoratut yhdisteet (PFC) on laaja ryhmä kemikaaleja, joita on käytetty laajasti 1950-luvulta lähtien
sekä teollisuudessa että kuluttajatuotteissa. Ryhmään kuuluu satoja yhdisteitä, jotka voidaan edelleen
jakaa rakenteen perusteella pienempiin ryhmiin: PFAS –aineisiin (joihin PFOS kuuluu), PFCA –aineisiin
(joihin PFOA kuuluu) sekä fluoritelomeereihin.
Muiden pohjoismaisten tulosten perusteella PFOA:n pitoisuudet lietteissä ovat jonkin verran nousseet
vuosien 2004–2009 välillä. Suomen osalta mittausten määrä on pieni, minkä vuoksi ei luotettavasti voida
arvioida esiintyykö puhdistamoilla vastaavanlaista pitoisuusvaihtelua kuin ruotsalaisissa
seurantatutkimuksissa. Maaperään kohdistuva PFOA -kuormitus olisi kuitenkin keskimääräisellä PFOA pitoisuudella (1,2 μg kg-1) arvioituna (Mehtonen et al 2012 & Nakari et al 2011) pienempää (0,4 μg m-2),
kuin laskeuman kautta tuleva kuormitus (0,98 μg m-2 a-1) mikäli lietettä kertalevitettäisiin 3 500 kg ha-1.
Levitysmäärän kasvaessa 20 000 kg ha-1, kuormitus olisi lähes kaksinkertainen laskeumaan verrattuna
(liite 1). PFOA:n hajoamisajaksi maaperässä on arvioitu > 120 vuorokautta. Ruotsin seurantatulosten
perusteella PFOS keskipitoisuudet ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla vuosien 2004–2009 välillä,
mutta mitatuissa maksimipitoisuuksissa oli havaittavissa lievää laskua. Pohjoismaiden korkein PFOS –
pitoisuus lietteessä on havaittu Tanskassa. Tiedot suomalaisten lietteiden PFOS-pitoisuuksista ovat
varsin vähäisiä. Vuoden 2009 näytteiden perusteella pitoisuudet ovat pienempiä muihin pohjoismaisiin
tuloksiin verrattuna. Toisaalta COHIBA -projektin yhteydessä havaitut poikkeavat pitoisuudet viittaavat
siihen, että lietteen PFOS-pitoisuus voi vaihdella merkittävästi niin ajallisesti, kuin eri puhdistamoiden
välillä. Tämä on nähtävissä myös ruotsalaisesta seuranta-aineistosta. Lietettä kertalevitettäessä 3 500
kg ha-1 olisi maaperään kohdistuva PFOS –kuormitus keskimääräisellä pitoisuudella 30 μg kg-1
(Mehtonen et al 2012 & Nakari et al 2011) arviolta noin seitsemäntoista kertaa suurempaa (11 μg m-2 a1), laskeumaan verrattuna (0,63 μg m-2 a-1). Lietettä levitettäessä 20 000 kg ha-1, kuormitus olisi
puolestaan lähes 100 -kertaista laskeumaan verraattuna (liite 1). PFOS:n puoliintumisajaksi maaperässä
on arvioitu 365 vuorokautta.
Orgaaniset tinayhdisteet
Orgaaniset tinayhdisteet ovat olleet laajasti käytössä mm. biosideinä erilaisissa maatalouden ja
teollisuuden toiminnoissa. Yhdisteiden pitoisuudet voivat vaihdella jätevesilietteissä ajallisesti ja niillä
tiedetään olevan myrkyllinen vaikutus maaperään sekä vesistöihin.
Orgaanisten tinayhdisteiden käyttöä on rajoitettu erityisesti 2000 -luvulla, mikä on havaittavissa myös
ruotsalaisista seurantatutkimuksista (2001–2009). Tulosten perusteella voidaan havaita selvä lasku
lietteiden sisältämien orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksissa. Suomalaisten seurantatulosten
perusteella orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuudet ovat samalla tasolla kuin ruotsissa havaitut
pitoisuudet. Toisaalta COHIBA –projektin tulokset heijastelevat myös tinayhdisteiden osalta merkittäviä
pitoisuusvaihteluja näytteenoton ajankohdasta sekä puhdistamosta riippuen. Havaitut
maksimipitoisuudet ovat tyypillisesti moninkertaisia vuosikeskiarvoihin nähden.
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Fenoliset yhdisteet
Alkyylifenoleihin (AP) kuuluvat nonyylifenolipolyetoksylaatti (NPE) ja oktyylifenolietoksylaatti (OPE) ovat
teollisesti fenolien alkyloinnin avulla valmistettuja yhdisteitä, joita on käytetty maailmanlaajuisesti
pikemminkin pinta-aktiivisina aineina erilaisissa käyttökohteissa. Tärkeimpiä käyttökohteita ovat olleet
pesuaineet, kosmetiikkatuotteet, vesipohjaiset maalit, musteet, valokuvauskemikaalit ja tekstiilit. Nykyisin
yhä maahan tuodut tekstiilit sekä muut tuotteet voivat sisältää em. fenolisia yhdisteitä.
Fenolisten yhdisteiden havaitut lietepitoisuudet Suomessa ovat pääsääntöiseti pienempiä tai samalla
tasolla kuin muissa Pohjoismaisissa, muutamia korkeita BPA havaintoja lukuun ottamatta. Suomesta
pitoisuustietoja on hyvin vähän saatavilla, minkä vuoksi jätevedenpuhdistamoiden lietteiden
keskimääräisiä fenolisten yhdisteiden pitoisuuksia on vaikeaa arvioida. Lineaarisen kuormitusmallin
perusteella lietteen keskimääräisellä NP –pitoisuudella (5,7 mg kg-1, Mehtonen et al 2012 ja Nakari et al
2012), maaperään kohdistuva NP -kuorma olisi noin 2,0 mg m-2 kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja
noin 11 mg m-2 kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha-1. Vastaavasti lietteen keskimääräisellä NPE –
pitoisuudella (noin 1,3 mg kg-1, Mehtonen et al 2012 ja Nakari et al 2012), maaperään kohdistuva NPE kuorma olisi noin 1 mg m-2 kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja noin 3 mg m-2 kertalevitysmäärällä 20
000 kg ha-1(liite 2). NP:n puoliintumisajaksi maaperässä on arvioitu 10 vuorokautta ja mallinnusten
perusteella sen arvellaan myös kertyvän maaperään, lietelevitysten tiheydestä riippuenBPA:n kuorma
maaperään olisi puolestaan lietteen keskimääräisellä pitoisuudella (1,7 mg kg-1,
Mehtonen et al 2012) noin 1 mg m-2 kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja noin 3 mg m-2
kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha-1(liite 2). BPA:n puoliintumisaika maaperässä on noin 30 vuorokautta
ja mallinnusten perusteella sen arvellaan myös kertyvän maaperään, lietelevitysten tiheydestä riippuen.
Lietteen keskimääräisellä OP pitoisuudella (0,9 mg kg-1, Nakari et al 2012), maaperään kohdistuva NP kuorma olisi puolestaan noin 0,3 mg m-2 kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja noin 1,8 mg m-2
kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha-1. Vastaavasti lietteen keskimääräisellä OPE pitoisuudella (noin 0,1
mg kg-1, Nakari et al 2012), maaperään kohdistuva OPE -kuorma olisi noin 0,04 mg m-2
kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja noin 0,3 mg m-2 kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha-1 (liite 2).
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)
PAH-yhdisteitä syntyy epätäydellisen palaamisen seurauksena ja niiden toksisuus sekä haitallisuus ovat
yhdistespesifiä. Myös joitakin PAH-yhdisteitä sisältäviä kemikaalituotteita kuten kreosoottia on käytetty
Suomessa.
Ruotsin seuranta-aineiston perusteella ΣPAH-6-ryhmän pitoisuudet jätevesilietteissä ovat pienentyneet
vuodesta 1995 lähtien. Suomessa PAH-pitoisuudet puhdistamolietteessä näyttäisivät olevan alhaisempia
tai samalla tasolla ruotsalaisten vertailutulosten kanssa. Vuosien 2003–2005 kartoituksen perusteella
(Mannio et al 2011) lietteen keskimääräinen ΣPAH6 pitoisuus oli 501 μg kg-1. Tämän perusteella
ΣPAH6:n kuorma maaperään olisi noin 0,2 mg m2 kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja noin 1 mg m-2
kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha-1 (liite 2). Kirjallisuudessa ilmoitetut PAH-yhdisteiden puoliintumisajat
maaperässä vaihtelevat kymmenistä vuorokausista muutamiin tuhansiin vuorokausiin. Eri PAHyhdisteiden kertymistaipumus maaperässä vaihtelee, mutta monien niistä on mallinnettu kertyvän
maaperään jos lietettä levitetään toistuvasti.
Ftalaatit
Ftalaatit ovat ryhmä orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat rakenteeltaan ftaalihapon estereitä. Niitä on
valmistettu 1940-luvulta lähtien teollisesti prosessilla, jossa happo ja alkoholi esteröidään. Ftalaatteja
esiintyy nykyisin ympäristössä maailmanlaajuisesti ja niiden tiedetään olevan toksisia muun muassa
leville sekä aiheuttavan hormonaalisia häiriöitä. Tämän lisäksi osa ftalaateista on luokiteltu
lisääntymiselle vaarallisiksi yhdisteiksi.
Ftalaateista erityisesti DEHP:n sitoutuminen lietteeseen on merkittävää, kun taas DBP ja BBP hajoavat
helpommin jätevedenpuhdistusprosesseissa. Suomessa 2000 -luvun lopulla mitatut DEHP:n
lietepitoisuudet ovat melko matalia, kun taas DBP- ja BBP-pitoisuudet ovat samaa tasoa verrattuna
muiden pohjoismaiden keskimääräisiin pitoisuuksiin. DBP:n ja BBP:n lietepitoisuudet Suomessa ovat
huomattavasti alhaisempia kuin DEHP:n pitoisuudet. Suomalaisilla puhdistamoilla vuosina 2008–2009
DEHP-pitoisuuden keskiarvo lietteessä oli noin 14 mg kg-1. DEHP:tä sisältävän lietteen levittäminen
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maahan kyseisellä pitoisuudella aiheuttaisi laskennallisesti 5–28 mg m-2 suuruisen kuorman, riippuen
kertalisäyksen määrästä. Arviossa ei oteta huomioon aineen hajoamista lietteen käsittelyssä. DBP ja
BBP kuormat maaperään olisivat puolestaan 0,2–0,1 mg m-2, kertalevitysmäärillä 3 500 ja 20 000 kg ha1, lietteen keskimääräisillä pitoisuuksilla DBP 1,3 mg kg-1 ja BBP 0,8 mg kg-1.
Lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit (LAS)
Lineaarisia alkyylisulfonaatteja esiintyy mm. synteettisissä puhdistus- ja pesuaineissa. LAS-yhdisteet
ovat luonteeltaan hydrofobisia ja sitoutuvat tehokkaasti jätevedenpuhdistamon lietteeseen.
Pohjoismaisissa tutkimuksissa LAS-yhdisteitä on havaittu korkeina pitoisuuksina muun muassa
Tanskassa. Suomessa määritettyjä pitoisuustuloksia ei ole riittävästi, jotta lietteiden sisältämien LASyhdisteiden tarkkaa merkitystä lietteen hyötykäytölle voisi luotettavasti arvoida. Lineaarisen
kuormitusmallin perusteella maaperään kohdistuva LAS -kuormitus (käytettäessä lietteestä havaittuja
min ja max pitoisuuksia 360 ja 1 700 mg kg-1, Sternbeck et al 2011) olisi kuitenkin noin 130–600 mg m-2
kertalevitysmäärällä 3 500 kg ha-1 ja puolestaan noin 0,7–3,4 g m-2, kertalevitysmäärällä 20 000 kg ha1(liite 2). LAS –yhdisteiden on todettu hajoavan aerobisissa olosuhteissa suhteellisen nopeasti, sillä
niiden puoliintumisajaksi maaperässä on arvioitu noin kahdeksan vuorokautta (Sternbeck et al. 2011).
Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on puolestaan huomattavasti hitaampaa.
Lääke- ja kosmetiikka-aineet (PPCPs)
Lääke- ja kosmetiikka-aineet (”PPCPs” eli Pharmaceuticals and Personal Care Products) ovat
heterogeeninen ryhmä kemiallisesti hyvin erityyppisiä yhdisteitä. Yhteinen tekijä ryhmälle on kuitenkin
se, että niiden käyttö keskittyy pääasiassa kotitalouksiin.
Kansalliset tiedot jätevedenpuhdistamoilla esiintyvistä lääkeaineista perustuvat tällä hetkellä vain
muutamaan tutkimukseen. Muiden pohjoismaisten tulosten perusteella voidaan olettaa, että myös
Suomessa useita lääkeaineita esiintyy jätevedenpuhdistamojen lietteissä määritysrajat ylittävinä
pitoisuuksina. Ruotsissa 25:n eri lääkeaineen maksimipitoisuudet lietteessä olivat usealla yhdisteellä
moninkertaisia verrattuna niiden keskiarvopitoisuuksiin. Suomessa lääkkeiden esiintymisestä lietteissä
tarvittaisiin selvästi lisää tutkimustietoa. Lääkeaineet tulisikin tulevaisuudessa sisällyttää lietteiden
hyötykäyttöön liittyvään riskitarkasteluun, sillä etenkin hormonien ja hormonivaikutteisten yhdisteiden
pitoisuudet voivat, olla jopa useita mg kg-1 dw.
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Liite 2. IFAT 2014 –messujen matkaraportti
IFAT-messut järjestettiin 5.-9.5.2014 Münchenissä. Messuilla on tuhansia veden-, lietteen-, jätteen- ja
raaka-aineenkäsittelyn laitevalmistelijoita sekä esittelijöitä. Kaisa Manninen ja Jyrki Laitinen SYKEstä
vierailivat messuilla 8.-9.5. haastatellen esittelijöitä. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia lietteen- ja
biojätteenkäsittelymenetelmiä on olemassa ja erityisesti, mitä lopputuotteelle tehdään ja onko ravinteiden
kierrättäminen otettu huomioon. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat palvelun tuottajat.
Messuilla oli pääasiassa laitevalmistajia, jotka esittelivät omia lietteenerottelutekniikoitaan. Suurin osa
näistä esittelijöistä myi ainoastaan omaa tekniikkaansa ja tämän jälkeen palvelun ostaja oli vastuussa
siitä, mitä lopputuotteelle, eli erotetulle lietteelle tehdään. Laitevalmistajat olivat tietoisia lietteen
hyödyntämismahdollisuuksista. Suurimman osan vastaus kuitenkin siihen, miten lietettä voitaisiin
hyödyntää, oli että se on riippuvainen maasta ja lainsäädännöstä. Useiden esittelijöiden mainosesitteissä
olikin lauseita ”nutrient recycling”, ”fertilizer” vaikka he itse eivät lopputuotteen hyödyntämisestä
vastanneetkaan.
Varsinaisia puhdistamolietteen ravinteiden hyödyntäjiä messuilta löytyi yksi. Greenlife-yrityksen
kehittämä ECO-BIS tekniikka käyttää pyrolyysisysteemiä, joka muutaa jätevesilietteen myyntikelpoisiksi
ravinteiksi. ECO-BIS-tekniikka voidaan lisätä tavalliselle jätevedenpuhdistamolle. Se lisätään heti
esikäsittelyvaiheen jälkeen, jolloin sameus ja kiintoaineet poistetaan ESO-BIS ”erottelutekniikalla”.
Tekniikan etu on, että primaarilaskeutumisvaihe voidaan korvata ja näin ollen COD-tarve vähenee 70 %.
Tämän takia myös lietteen määrä vähenee merkittävästi. Erottamisen jälkeen, lietteestä erotetaan vesi
”vacuum filter” –tekniikalla, joka kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa kuin muut tunnetut tekniikat.
Kuivattu liete hiillytettään seuraavaksi pyrolyysiteknologialla (PYREG) hiili-fosfori-lannoitteeksi. (ECOBIS).

Muut haastatellut esittelijöiden lietteenkäsittelytekniikat voidaan jakaa karkeasti lietteen kompostointiin,
biologisiin puhdistusmenetelmiin, biokaasun tuottajiin, lietteen kuivatustekniikoihin sekä lietteen
termiseen käsittelyyn. (Taulukko 3)
Kompostointi
Lietteen kompostoinnista esimerkkeinä ovat Biodegman ja Coverin tekniikat, jotka perustuivat molemmat
vedenkestävän katteen käyttöön kompostoinnin aikana, jolloin pystytään kontrolloimana päästöjä sekä
hajuja. Molemmat valmistajat mainitsivat kompostoinnin ravinteiden kierrättäjänä, mutta vastasivat itse
ainoastaan laitetoimituksesta. (Gore-cover, Biodema) Lisäksi esillä oli Herhofin kompostointilaatikko/vaunu (Herhof).
Biologinen puhdistus
Biologisissa puhdistusmenetelmissä hyödynnetään esimerkiksi aerobisia vyöhykkeitä, joiden päällä
kasvaa kasveja (Organica Watewater). BioToppin systeemi perustuu paineistettuun ilmaan
ilmastusvaiheessa. Tuotteena on kuivatettua lietettä.
Terminen käsittely

51

Lietteen termisestä käsittelystä esimerkkeinä ovat lietteen poltto leijukerrosuunissa (Huber) tai
kiertouunissa (Eisenmann, GeoTeck), pyrolyysi (Biogreen)
Kuivaus
Lietteen kuivaustekniikoista esillä olivat yrityksistä esimerkiksi Vomm, Teknofanghi, TenCaten Geotube,
Solartiger
Biokaasun tuotanto
Axpo Kompogas-teknologia perustuu biomassan fermentaatioon. Tekniikkaa mainostetaan jätteiden
resurssien kierrätyksellä, mutta yritys itse vastaa kaasutuslaitteiston myynnistä.
Muut
Tutkimushankkeista esillä oli DIM-WASTE (Demonstration installation for manufacture of lightweight
aggregate from sewage sludge and waste silica), jossa kehitetään uusia jätteenkäsittelytekniikoita.
hydrattu liete sekoitetaan mineraalien kanssa ja tuotteena saadaan kevyt yhdistelmä, jolla voidaan
korvata esimerkiksi rakennusmateriaaleja. (DIM-WASTE)
The Kompetenzzentrum Wasser Berlinin hanke P-REX (Sustainable sewage sludge management
fostering phosphorus recycling and energy efficiency) yrittää lisätä fosforin talteenottoa jätevesistä
Euroopassa ja lisätä yleistä tietoutta fosforikriisistä.
Veolian sivuliikeen Aquiriksen tekniikassa fermentoidusta lietteestä ja jäteveden sisältämästä
biomassasta tuotetaan biomuovia. (Aquiris)
Taulukko 3. Esimerkkejä IFAT-messujen esittelijöistä.

Tekniikka
Biomuovin
tuotanto
lietteestä

Jäteveden
biologinen
puhdistus
Jäteveden
biologinen
puhdistus ja
kierrätys
Kompostointi

Kompostointi

Kompostointi
Kuivaus

Kuvaus
Veolian tekniikassa
fermentoidusta lietteestä ja
jäteveden sisältämästä
biomassasta tuotetaan
biomuovia
Paineistettu ilma, kuivattu
liete

Valmistaja
Aquiris

Osoite
http://www.aquiris.be/en/#

BioTopp

http://www.oekoservice.com/

puhdistus perustuu aerobisiin
vyöhykkeisiin, jossa ravinteet
poistetaan biofilmin avulla.

Organica
Water

http://www.organicawater.com/

lietteen kompostointiin
soveltuvan katemateriaalin
myynti
lietteen kompostointiin
soveltuvan katemateriaalin
myynti
Lietteen kompostointi isossa
kopissa.
Kuivauksessa hyödynnetään
auringon energiaa.

Biodegma

http://www.biodegma.de/

Cover

gore-cover.com

Herhof

http://www.herhof.de/

Solrtiger

www.solartiger.at

Vomm
Greenlife

http://www.vomm.it/
http://www.eco-bis.eu/technology.html,
http://www.pyreg.de/
http://www.axpo.com/axpo/kompogas/en/h
ome.html
http://www.eisenmann.com/en/productsand-services/environmental-

Kuivaus
Lannoitteide
n tuotanto
Mädätys

Pyrolyysimenetelmää
hyödyntävä tekniikka
Biomassan fermentaatio

Poltto

Lietteen poltto kiertouunissa

Axpo
Eisenmann
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Poltto
Poltto

Pyrolyysi

Tutkimushan
ke P-REX

Tutkimushan
ke-DIMWASTE

Lietteen poltto
lietteen kuivaus ja
leijukerrosuunissa. Tuotetun
lämmön hyödyntäminen.
Lopputuotteena steriili
biohiili, jota voidaan käyttää
maanparannusaineena tai
lannoitteena.
Fosforin kierrätyksen
lisääminen

Liete hydrataan ja
sekoitetaan mineraalien
kanssa. Tuotteena kevyt
yhdiste, jota voidaan käyttää
rakennusmateriaalina.

GeoTeck
Huber

technology/waste-disposal/rotary-kiln.html
http://www.geo-teck.it/eng/index.php
http://www.sludge2energy.de/

Biogreen

http://www.biogreen-energy.com/

KWB Berlin
Centre of
Competen
ce for
Water

http://www.kompetenz-wasser.de/PREX.553.0.html?&L=1&type=http%3A%25
2

http://dim-waste.eu/
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Liite 4. Kirjallisuuskatsauksen tiivistelmät ja viitetiedot
Viite
Tiivistelmä
Lannoitetuote/fosforituote jätevesilietteestä
Weigand, H. &
> The substitution potential of sewage sludge for
al. 2013.
German primary phosphate imports has been
RecoPhos: Full- estimated as 40%. Yet, a marketable option for the
scale fertilizer
full scale recovery has been lacking.
production from
> This study focuses on a full-scale process for the
sewage sludge
manufacture of a P-fertilizer from sewage sludge
ash
ash (SSA) adapted from the production of Triple
Superphosphate. -> In the RecoPhos process, the
plant-available phosphate fraction is increased by
reacting the SSA with phosphoric acid.
> RecoPhos P 38 proved comparable to a
commercially available product manufactured from
primary P-sources both with regard to nutrient
fractionation and heavy metal contents. RecoPhos
P 38 complies with all limit values of the German
Fertilizer Ordinance and has fertilization effects on
crops that conform to conventional products.
Based on these findings obtained with the output
of a pilot test under full-scale conditions the
product was officially discharged from the waste
legislation regime.
> The fertilizer is currently being produced at a rate
of 1000 tonnes per month and sold at a
competitive price.
Tyagi, V.K. & Lo, > This review discusses about the type of
S-L. 2013.
resources that can be recovered from waste
Sludge: A waste sludge and, conventional and emerging methods
or renewable
used to convert the sludge into valuable resources.
source for
Moreover, the major factors involved in the
energy and
process, stage of application, advantages and
resources
possible drawbacks of the methods are also
recovery?
discussed.
> Table 6 give an overview on the status of the
emerging and established technologies used for
resource recovery from waste sludge.
->
Phosphorus-processes: KREPO, Seaborne, AquaReci, Kemicond™, BioCon, SEPHOS,
Crystalactor, Phostrip. Nitrogen-process: ARP.
Linderholm, K. & > This LCA study assessed the environmental
al. 2012. Life
impact of four ways to supply Swedish agriculture
cycle
with phosphorus fertiliser of acceptable quality as
assessment of
regards cadmium content: mineral fertiliser;
phosphorus
certified sewage sludge; struvite
alternatives for
(MgNH4PO4·6H2O) precipitated from wastewater;
Swedish
and phosphorus recovered from sludge
agriculture
incineration.
> Using sewage sludge directly on farmland was
the most efficient option in terms of energy and
emissions of greenhouse gases, but also added
most cadmium to the soil. Phosphorus recovery
from incinerated sludge was the most energy
demanding option and gave most emissions of
greenhouse gases.
Ravinteiden
talteenotto

Linkki
http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0956053X120
03091

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S136403211300
3328

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S092134491200
1048
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jätevedestä
Mo, W. & Zhang,
Q. 2013.
Energynutrients-water
nexus:
Integrated
resource
recovery in
municipal
wastewater
treatment plants

Fosforin
erottaminen
lietteestä
Sano, A. & al.
2012. Extraction
of raw sewage
sludge
containing iron
phosphate for
phosphorus
recovery

Martí, N. & al.
2010.
Phosphorus
recovery by
struvite
crystallization in
WWTPs:
Influence of the
sludge treatment
line operation

> The goal of this paper is to review the available
resource recovery methods onsite or offsite of
municipal wastewater treatment plants. These
methods are categorized into three major resource
recovery approaches: onsite energy generation,
nutrient recycling and water reuse.
> Recovering nutrients through aqua-species:
Recovering nutrients through aqua-species has
not been widely applied. A look into the literatures
shows that the constructed wetland is more widely
applied than the other technologies, but most of
these constructed wetlands do not recycle the
nutrients for secondary uses. Nutrient recovery
through duckweeds has only been evaluated on
pilot scale (El-Shafai et al., 2007).
> Integrated resource recovery: Onsite energy
generation, nutrient recycling and water reuse can
be integrated inWWTPs to achieve maximal
resource recovery. Although there is integrated
resource recovery in practice currently, the related
studies are rare. In Florida, a municipal WWTP
combines onsite energy generation, nutrient
recycling and water reuse. -> Sludge is first
dewatered and digested in the anaerobic digester.
A CHP is then used to generate electricity from the
digested gases. Biosolids from the digestion are
heat-dried using residual heat from a nearby
power plant and sold for land application. Part of
the treated water is used for agricultural and
landscape irrigation. -> The integrated resource
recovery reduces both material uses in the
WWTPs, and the energy consumption. As a result,
the sustainability of the WWTPs is greatly
improved.

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S030147971300
3277

> The objective of the present study was to
establish an alkali extraction technology for
FePO4-containing sewage sludge obtained from a
wastewater treatment system that includes
phosphorous removal by iron electrolysis.
> A new insight is gained that raw sewage sludge
is more effective than incinerated ash for
phosphorous extraction using alkali. In particular, it
is suggested that an unheated method would be
superior for FePO4-containing sewage sludge.
> In this paper, phosphorus recovery by struvite
crystallization is assessed using the rejected
liquors resulting from four different operational
strategies of the sludge treatment line.
> Phosphorus precipitation and recovery
efficiencies of between 80–90% and 70–85%,
respectively, were achieved in the four
experiments.

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004565351200
9745

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004313541000
0023
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Fosforin
erottaminen
jätevesilietteen
tuhkasta
Adam, C. & al.
2009.
Thermochemical
treatment of
sewage sludge
ashes for
phosphorus
recovery

Petzet, S. & al.
2012. On wet
chemical
phosphorus
recovery from
sewage sludge
ash by acidic or
alkaline leaching
and an
optimized
combination of
both

Xu, H. & al.
2012. Recovery
of phosphorus
as struvite from
sewage sludge
ash

> A two-step thermal treatment is suggested,
including mono-incineration of sewage sludge and
subsequent thermochemical treatment of the
ashes. -> The first step destroys organic
pollutants. -> In a second thermochemical step, P
is transferred into mineral phases available for
plants, and heavy metals are removed.
> Heavy metals can be effectively removed from
different types of sewage sludge ashes by a
thermochemical treatment at operating
temperatures of about 1000 C.
> The P-bioavailability was significantly increased
during thermochemical treatment resulting in Psolubility in citric acid of up to 100%.
> A detailed analysis of the advantages and
drawbacks of existing wet chemical P-recovery
technologies, taking into account their applicability
to different types of sewage sludge ash (SSA)
shows that neither only an acidic nor only an
alkaline treatment are able to provide satisfactory
technical solutions.
> The proposed new wet chemical P-recovery
process was named SESAL-Phos recovery
process (sequential elution of sewage sludge ash
for aluminum and phosphorus recovery) (Fig. 8). It
is particularly suitable for SSA from WWTPs that
use Al as precipitant for chemical P-removal. -> Precovery rates as high as 78% can be achieved.
> The process works for very different types of
SSAs. Besides for Al-rich SSAs, the new process
works equally well for SSAs with low or high
calcium contents.
> The investigated process requires fewer
chemicals than the direct acidic dissolution of all Pcompounds contained in the SSA.
> This study investigated an effective P recovery
method from sludge ash via struvite precipitation.
> Results showed that more than 95% of the total
P content was extracted from sludge ash by
applying 0.5 mol/L HCl at a liquid/solid ratio of 50
mL/g. Although heavy metal leaching also
occurred during P extraction, cation exchange
resin efficiently removed the heavy metals from the
P-rich solution.
> The harvested precipitate had a high struvite
content (97%), high P bioavailability (94%) (higher
than that of conventional single super phosphate
which is 87%), and low heavy metal content ->
Could be considered a high quality fertilizer.

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0956053X080
03310

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004313541200
245X

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S100107421160
9698
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Ottosen, L.M. &
al. 2013.
Extracting
phosphorous
from incinerated
sewage sludge
ash rich in iron
or aluminum

Nakakubo, T. &
al. 2012.
Comparative
assessment of
technological
systems for
recycling sludge
and food waste
aimed at
greenhouse gas
emissions
reduction and
phosphorus
recovery

Franz, M. 2008.
Phosphate
fertilizer from
sewage sludge
ash (SSA)

> The present paper deals with acid extraction for
P recovery. This paper focuses on the influence of
Al and Fe used in the wastewater treatment
process on the characteristics of the ISSA and on
extraction of P by acid.
> ISSAs from two Danish mono-incineration plants
were used.-> One rich in Al (67 g/kg) and the other
in Fe (58 g/kg).
> The Al rich ash had a significantly higher
buffering capacity and required more acid for
extraction of P.
> In order to obtain the lowest acid consumption
for P recovery from ISSA, it is preferable to use Fe
instead of Al for precipitation of P at the
wastewater treatment plant.
> The heavy metal concentrations in the two ashes
were low. -> To obtain both the cleanest liquid in
relation to heavy metals and a maximum P
concentration, the duration of the extraction
process should not be too long.
> The objective of the present study was to
compare several alternative plans for the renewal
of sewage sludge and food waste recycling
technologies for the purposes of reducing GHG
emissions and recovering P. -> LCA
> Two systems were examined: traditional
incineration of food waste and separate treatment
of sewage sludge, and a proposed new system in
which domestic food waste is mixed with sewage
sludge in an anaerobic digestion tank at a sewage
treatment plant.
> Different variations were examined (alternative
technologies for the processing of sludge; P
recovery technologies).
> For each of the technologies compared, the
combined sludge and food waste digestion system
was superior to separate treatment and disposal.
> Among the combined systems two were judged
to be superior to the others with respect to both
GHG emissions and P recovery: (i) the pyrolysis
gasification of sludge with the MAP method and
alkaline extraction from ash for P recovery (Y-5);
and (ii) composting of sludge and the MAP method
for P recovery (Y-1). -> When a detailed
consideration of health risks was added to the
analysis, configuration Y-5 was identified as the
best option.
> This article proposes the possible three-stage
processing of SSA, whereby more than 90% of
phosphorus can be extracted to make an adequate
phosphate fertilizer.
> In examining different recovery technologies, it
emerged that only leaching with H2SO4 12–14%
by weight depending on SSA’s chemical
composition would be promising to recover the
phosphates. -> Leaching for 10 min with a liquidto-solid ratio of 2 turned out to be most favorable.
> Leach solution has to be purified by having the
heavy metals removed. -> Ion exchange using

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004565351300
2567

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S095965261200
1734

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0956053X070
02607
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chelating resins and sulfide precipitation were
suitable means.
> Finally, phosphates were precipitated as calcium
phosphates with lime water. The resulting
phosphate sludge was dewatered, dried and
ground to get a powdery fertilizer whose efficacy
was demonstrated by plant tests in a greenhouse.
> Compared to conventional phosphate fertilizer,
fertilizer made from SSA was proven to be equal in
its plant uptake efficiency.
Donatello, S. &
Cheeseman,
C.R. 2013.
Recycling and
recovery routes
for incinerated
sewage sludge
ash (ISSA):
A review

Mattenberger, H.
& al. 2010.
Sewage sludge
ash to
phosphorus
fertiliser (II):
Influences of
ash and
granulate
type on heavy
metal removal

Blöcher, C. & al.
2012.
Phosphorus
recovery from
sewage sludge
with a hybrid
process of low
pressure wet
oxidation and
nanofiltration

> The drivers for increasing incineration of sewage
sludge and the characteristics of the resulting
incinerated sewage sludge ash (ISSA) are
reviewed.
> This paper focuses on the ISSA generated by
conventional mono-combustion of sewage sludge.
> Recent research has recognised the potential for
recovery of phosphate from ISSA using both acid
leaching and thermochemical methods. Both
approaches allow ISSA to be converted into
fertiliser or phosphate rich products, with
acceptably low heavy metal contamination.
> The aim of this study was to better understand
and improve the removal of heavy metals from
sewage sludge ash. The detoxified ash (fertiliser
base) is intended for use as a raw material for
inorganic fertiliser production.
> The core process considered in this paper
consists of three steps: mixing of the ashes with
suitable chlorine-containing additives, granulation
of the mixture and thermochemical treatment in a
rotary kiln. -> Two different ashes and their mixture
were agglomerated to two different granulate
types, briquettes and rolled pellets. The six
different materials resulting were subjected to
thermal treatment at different temperatures, in the
course of which the behaviour of the heavy metals
Cu and Zn as well as K and Cl was monitored.
> The experiments showed that ash type and
temperature are more influential on Cl and heavy
metal chemistry than granulate type. Temperature
is a primary variable for controlling removal in both
cases.
> In this work a new process concept was
investigated, which aims at realising phosphorus
recovery in a synergistic way with the overall
sewage sludge treatment scheme. -> Applicable
for sewage sludge from wastewater treatment
plants that eliminate phosphorus either by
enhanced biological phosphorus removal or by
precipitation with alumina salts.
> The process under study (called PHOXNAN)
combines a low pressure wet oxidation (LOPROX)
with two membrane filtration steps (ultrafiltration
membranes, nanofiltration membranes).
> A phosphorus recovery of 54% was obtained
along with a high reduction of trace pollutants.
> Costs (for new installations) are expected to be

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0956053X130
02559

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S0956053X100
02114

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004313541200
0425
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similar to conventional sewage sludge disposal
routes, with significant advantages regarding CO2emissions and resource savings.

Biologiset
menetelmät
Kodera, H. & al.
2013.
Phosphate
recovery as
concentrated
solution from
treated
wastewater by a
PAO-enriched
biofilm reactor

Yuan, W. & al.
2012.
Phosphorus
recovery from
wastewater
through
microbial
processes

> In this study, a complete sewage treatment
system is proposed, which consists of a sludge
reduction process such as UASB + DHS for
removal of organic matter, and the subsequent
novel biofilm process for phosphate removal and
recovery, as shown in Fig. 1. -> A polyphosphate
accumulating organisms (PAOs) enrichment
biofilm
> As a result of the enrichment, the concentration
of phosphate of >100 mg P L 1 was successfully
achieved. -> During this experiment, no sludge
withdrawal was carried out over the duration of the
operation of 255 days.
> In this paper, we describe and discuss a
microbial process known as enhanced biological
phosphorus removal (EBPR), that enables
concentration of phosphorus by 10–50 times. ->
Phosphorus enriched EBPR sludge contains 5–
7% phosphorus in contrast with normal activated
sludges, which contain phosphorus in the order of
1–2% dry weight.
> EBPR relies on polyphosphate accumulating
organisms (PAOs) to take up phosphorus from
waste streams, so concentrating phosphorus in
biomass. -> A significant challenge for achieving
EBPR is to control the growth of glycogen
accumulating organisms (GAOs).
> EBPR is suitable for concentrating phosphorus
from a diverse range of wastewaters, not only from
domestic wastewater. -> Phosphorus removal of
90–99% was achieved from various types of
industrial wastewaters.
> The demand for phosphate rock could be
reduced by 15–20% through recovering
phosphorus from domestic waste streams
including wastewater.

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004313541300
0444

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S095816691200
1152
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Tyagi, V.K. & Lo,
S-L. 2013.
Microwave
irradiation: A
sustainable way
for sludge
treatment and
resource
recovery

Muster, T.H. &
al. 2013.
Towards
effective
phosphorus
recycling from
wastewater:
Quantity and
quality

> The present paper is focused on the versatile
applications of MW technique in the field of sludge
treatment. -> 1) Fundamental knowledge of MW
irradiation, 2) applications of MW irradiation in
sludge treatment (sludge solubilisation;
improvement in anaerobic digestion; sludge
sanitisation; recovery of nutrients, biofuels and
heavy metals and heavy metals stabilisation), 3)
factors affecting the MW processing of sludge
(e.g., MW energy, reaction times, temperatures
and sludge characteristics), 4) associated merits
and demerits of MW technique.
> According to Table 7, the use of MW irradiation
alone could increase the quantities of TP and TKN
in soluble phase that are released up to 76% and
36%, respectively, at a moderate temperature (100
C) and a short (5 min) reaction time. -> Combined
use of MW and an advanced oxidation process
was observed to accelerate the release of TP and
TKN up to 95.5% and 53%, respectively, after
pretreatment of WAS at a high temperature (200
C) with low chemical dosages (2-mL H2O2 and
0.5-ml H2SO4).
> This study aims to better define compositional
and operating criteria for increasing overall P
recycling and discusses preferences for Mg or Ca
precipitation routes for the recovery of P from
wastewater.
> At least seven identifiable crystalline phases
could be precipitated from artificial wastewater
including: struvite, hydroxylapatite, newberyite,
brushite, merrilite/whitlockite, octocalcium
phosphate, and monetite.
> Struvite formation is the most desirable
precipitate for the recovery of phosphate based
upon purity, growth characteristics, dewatering
properties, phosphate removal efficiency, and its
ability to simultaneously remove ammonia.
> Fertilising properties of calcium versus
magnesium: High P removal rates can be obtained
through the simultaneous production of Ca and Mg
fertilisers from wastewaters, however, as shown in
Fig. 4, the Mg:Ca should exceed 3:2 for highest P
recovery. -> Wastewater-derived fertilisers may be
manufactured to suit specific agronomic Mg:Ca
requirements.

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S136403211200
5746#sec3.6.1

http://www.sciencedirect.com/sc
ience/article/pii/S004565351300
1732
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Liite 5. Lietemäärät vuonna 2012 ja R/D -koodit
Taulukko 1. Jätevedenpuhdistamoilta lähtevät asumisjätevesilietteen määrät vuonna 2012
R- ja D -koodit sekä
jätelajit
ei koodia
D01

Selite

Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten
kaatopaikalle.

Kokonaispaino t/v
12 059
7 683

D02

Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen tai lietemäisen
jätteen biologinen hajottaminen maaperässä.

D04

Allastaminen, kuten nestemäisen tai lietemäisen jätteen
sijoittaminen kaivantoihin, lammikoihin tai patoaltaisiin.

D05

Erityisesti suunniteltu kaatopaikka, kuten sijoittaminen
vuorattuihin erillisiin osastoihin, jotka on katettu tai
eristetty toisistaan ja ympäristöstä.

D08

Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä
liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka
käsit. jollakin toiminnoista D01-D12.

D09

Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla
tässä liitteessä ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia,
jotka käsitellään jollakin toiminnoista D01–D12, kuten
haihduttamalla, kuivaamalla tai pasuttamalla.

D10
D13

Polttaminen maalla.
Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista
johonkin toiminnoista D01 -D12.

D15

Varastoiminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista
D01 - D14, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia
jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

R01

Käyttö pääasiassa polttoaineena tai muutoin energian
tuottamiseksi.

1 362

R032
R033
R034
R035
R10

Orgaanisen jätteen kompostointi
Orgaanisen jätteen mädätys
Orgaanisen jätteen muu esikäsittely
Orgaanisen jätteen materiahyödyntäminen
Maaperän käsitteleminen siten, että siitä on hyötyä
maataloudelle tai että sillä on ekologisesti hyödyllinen
vaikutus.

330 178
198 772
131
37 807
18 056

R12

Jätteiden vaihtaminen jonkin toiminnoista R01 - R11
soveltamiseksi jätteeseen.

R13

Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin
toiminnoista R01 - R12, lukuun ottamatta väliaikaista
varastointia jätteen syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

Yhteensä

342
1 140

220

9 185

103 060

1 385
10 894
927

623
23 519

757 342
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Taulukko 2. Asumisjätevesilietteitä vastaanottavien laitosten käsittelemien lietteiden määrät vuonna
2012.
R- ja D koodit
sekä
jätelajit
ei koodia
D01

Selite

D08

Biologinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä ja jossa
syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsit. jollakin toiminnoista D01-D12.

492

D09

Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei mainita muualla tässä liitteessä
ja jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka käsitellään jollakin
toiminnoista D01–D12, kuten haihduttamalla, kuivaamalla tai
pasuttamalla.

12 885

D13

Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen toimittamista johonkin
toiminnoista D01 -D12.

12 291

D14

Uudelleen pakkaaminen ennen toimittamista johonkin toiminnoista D01
- D13.
Orgaanisen jätteen kompostointi
Orgaanisen jätteen mädätys
Orgaanisen jätteen materiahyödyntäminen
Jätteiden varastointi ennen toimittamista johonkin toiminnoista R01 R12, lukuun ottamatta väliaikaista varastointia jätteen syntypaikalla
ennen poiskuljetusta.

R032
R033
R035
R13

Yhteensä

Sijoittaminen maahan tai maan päälle, kuten kaatopaikalle.

Kokonaispaino
t/v

2 166
6 875

2
330 174
219 649
9 910
21 236

615 679
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Taulukko 3. Jätteen hyödyntämis- ja käsittelymenetelmiä koskevat R/D -koodit sekä niiden käyttöön
liittyviä esimerkkejä
KOODI SELITE

Esimerkkejä koodin käytöstä

Käsittelykoodit D01-D15
D01

D02

D04

D05

D08

D09

Sijoittaminen maahan tai maan päälle,
kuten kaatopaikalle.

Maaperäkäsittely, kuten nestemäisen
tai lietemäisen jätteen biologinen
hajottaminen maaperässä.
Allastaminen, kuten nestemäisen tai
lietemäisen jätteen sijoittaminen
kaivantoihin, lammikoihin tai
patoaltaisiin.
Erityisesti suunniteltu kaatopaikka,
kuten sijoittaminen vuorattuihin
erillisiin osastoihin, jotka on katettu tai
eristetty toisistaan ja ympäristöstä.
Biologinen käsittely, jota ei mainita
muualla tässä liitteessä ja jossa
syntyy yhdisteitä tai seoksia, jotka
käsit. jollakin toiminnoista D01-D12.

Fysikaalis-kemiallinen käsittely, jota ei
mainita muualla tässä liitteessä ja
jossa syntyy yhdisteitä tai seoksia,
jotka käsitellään jollakin toiminnoista
D01–D12, kuten haihduttamalla,
kuivaamalla tai pasuttamalla.

Jätteen loppusijoittaminen pysyvän jätteen tai
tavanomaisen jätteen kaatopaikalle.
Jätteen loppusijoittaminen maankaatopaikalle.
Jätteen hautaaminen (esim. vähäriskisen
eläinperäisen jätteen hautaaminen).
Öljyisen jätteen hajottaminen pellossa mikrobien
vaikutuksesta.
Lietemäisen teollisuusjätteen allastaminen maaalueella oleviin lietealtaisiin.
Rikastushiekan sijoittaminen patoaltaisiin.
Jätteen sijoittaminen ongelmajätteen kaatopaikalle tai
muuhun erilliseen ympäristöstä eristettyyn paikkaan.
Asbestijätteen loppusijoittaminen kaatopaikan
erillisiin soluihin.
Jätevedenpuhdistamolietteen kompostointi siten, että
se voidaan loppusijoittaa kompostoituna
kaatopaikalle ja kyseessä ei ole kompostoidun
jätteen hyödyntäminen (jos kyseessä on jätteen
käsitteleminen ennen sen hyödyntämistä esim.
kaatopaikan maisemoinnissa tai peitemateriaalina,
käytetään R-koodia).
Öljyisen maan kompostointi.
Jätteen haihdutus, kuivaus, kovetus, pasutus, kuivaaineen pitoisuuden lisäys, terminen käsittely,
stabilointi tai muu vastaava fys.-kem.käsittely.
Saastuneen maan betonointi tai muun jätteen
jähmettäminen.
Tuhkien, kuonien tai valimohiekkojen käsittely
fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin
kaatopaikkakelpoiseksi.
Lietteen ja tartuntavaarallisen jätteen terminen
käsittely (pl. poltto).
Happojen ja emästen neutralointi.
Öljyvesiemulsioiden puhdistaminen.

D10

Polttaminen maalla.

Jätteen hävittäminen polttamalla.
Jätteen polttaminen varsinaisessa jätteen
polttolaitoksessa.
Eläinperäisen riskijätteen hävittäminen
destruktiolaitoksessa.
Jätteiden loppusijoitus kaivokseen (esim.
jätedirektiivin tarkoittamaan maanalaiseen varastoon
tai pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POPS) koskevan
asetuksen mukaiseen tai kaivannaisdirektiivin
mukaiseen onkaloon, joihin voidaan sijoittaa esim.
ongelmajätteitä, pysyviä org.yhdisteitä tai
kaivannaisjätteitä).
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D13

D14

D15

Yhdistäminen tai sekoittaminen ennen
toimittamista
johonkin toiminnoista D01 -D12.
Uudelleen pakkaaminen ennen
toimittamista johonkin toiminnoista
D01 - D13.
Varastoiminen ennen toimittamista
johonkin toiminnoista D01 - D14,
lukuun ottamatta väliaikaista
varastointia
jätteen syntypaikalla ennen
poiskuljetusta.

Sakokaivolietteen vastaanotto
jätevedenpuhdistamolla.
Jätteiden vastaanottopaikat (esim.
siirtokuormausasema), joissa jätteet lajitellaan ja
pakataan ennen niiden toimittamista loppukäsittelyyn.
Muualta vastaanotettujen jätteiden vuoden aikana
tapahtuva välivarastointi
esim. siirtokuormausasemalla tai
ongelmajätevarastossa, joista jäte toimitetaan
edelleen käsittelyyn tai loppusijoitukseen
kaatopaikalle.

Hyödyntämiskoodit R01-R13
R01

Käyttö pääasiassa polttoaineena tai
muutoin energian
tuottamiseksi.

Prosessilietteiden ja siistausjätteen polttaminen
voima- ja kattilalaitoksessa.
Energiajätejakeen (RDF, REF, jätepelletti jne.)
polttaminen voima- ja
kattilalaitoksessa.
Jäteöljyn polttaminen voima- ja kattilalaitoksessa.
Jätemuovin tai -puun hyödyntäminen
energiantuotannon polttoaineena.
Jätteen polttaminen rinnakkaispolttolaitoksessa.
Kierrätyspolttoaineen valmistus jäteöljystä.

R031 Kierrätyspolttoaineen valmistus

R032 Orgaanisen jätteen kompostointi

R033 Orgaanisen jätteen mädätys

R034 Orgaanisen jätteen muu esikäsittely

R035 Orgaanisen jätteen
materiahyödyntäminen

Energiajätejakeen talteenotto ja esikäsittely (lajittelu,
paloittelu, murskaus, paalaus jne.) sekä pelletin
valmistus, jonka jälkeen jäte toimitetaan varsinaiseen
energia-hyödyntämiseen.
Biojätteen ja jätevedenpuhdistamolietteen
kompostointi, kun kompostoitu tuote
hyödynnetään. Jos ei ole kyse hyödyntämisestä,
käytetään kirjauksessa D08-koodia.
Biokaasun valmistus puunjalostus- ja
elintarviketeollisuuden orgaanisista jätteistä,
jätevedenpuhdistamojen lietteistä, biojätteistä tai
lannasta. Jos ei ole kyse
hyödyntämisestä, käytetään kirjauksessa D08koodia.
Biojätteen, paperin, pahvin, puun, nahan, tekstiilin ja
muun org.materiaalin talteenotto sekä esikäsittely
(lajittelu, yhdistäminen, paloittelu, murskaus, paalaus
jne.), jonka
jälkeen jäte toimitetaan varsinaiseen
materiahyödyntämiseen.
Jätepaperin siistaus.
Puumateriaalisten rakennusjätteiden prosessointi
uusiomateriaaleiksi (lastulevy).
Keräyspaperin hyödyntäminen esim.
kartonkiteollisuuden ja pehmopaperituotteiden sekä
sanomalehtipaperin valmistuksen raaka-aineena.
Keräyspahvin hyödyntäminen kartonkiteollisuuden
raaka-aineena ja kierrätettävien kuitukuormalavojen
valmistuksessa.
Nestepakkauskartongin hyödyntäminen
uusiokartonkihylsyjen valmistuksessa.
Kompostoidun biojätteen ja lietteen hyödyntäminen
viherrakentamisessa maan-parannus- ja
lannoitusaineena.
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Kompostoidun biojätteen ja lietteen käyttö
kaatopaikan maisemoinnissa ja pintaverhoilussa
sekä kaatopaikan viherrakentamisessa
maanparannus- ja lannoitusaineena osana
kaatopaikan käytöstä poistamista ja jälkihoitoa.
Kompostoidun biojätteen hyödyntäminen lannoitteen
raaka-aineena.
Orgaanisen ylijäämämaan (multa) hyödyntäminen
kaatopaikan peittomateriaalina.
Selluvillan valmistus jätepaperista.

R10

Maaperän käsitteleminen siten, että
siitä on hyötyä maataloudelle tai että
sillä on ekologisesti hyödyllinen
vaikutus.

R11

Toiminnoissa R01 - R10 syntyneiden
jätteiden käyttö.
Jätteiden vaihtaminen jonkin
toiminnoista R01 - R11 soveltamiseksi
jätteeseen.
Jätteiden varastointi ennen
toimittamista johonkin toiminnoista
R01 - R12, lukuun ottamatta
väliaikaista varastointia jätteen
syntypaikalla ennen poiskuljetusta.

R12

R13

Muoviprofiilien ja rumpuputkien valmistus
jätemuovista.
Autonrenkaiden hyödyntäminen
maanrakentamisessa, mm. meluvalleissa.
Autonrengassilpun tai muun kumivalmisteen
käyttäminen kaatopaikan rakenne-kerroksessa
kaatopaikkaa rakennettaessa
rakentamissuunnitelman ja ympäristöluvan
mukaisesti (mm. silpun käyttäminen
kuivatuskerroksessa).
Esikäsitellyn ruoka- ja teurasjätteen hyödyntäminen
raaka-aineena eläinten rehun-valmistuksessa.
Tekstiilijätteen hyödyntäminen esim.
öljynimeytysmattojen ja katastrofihuopien
valmistuksessa.
Kompostoidun tai kompostoimattoman lannan,
lietteen, biojätteen tmv. orgaanisen jätteen
levittäminen peltoon tai metsiin.
Mädätetyn tai stabiloidun lietteen hyödyntäminen
maanparannusaineena maa-taloudessa.
Ko. koodia ei käytetä. Sen sijaan käytetään R01R10-koodeja.
Ko. koodia ei käytetä.

Hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen (esim.
erilliskerätyt paperi- ja kartonkijätteet,
-lasijätteet, - metallijätteet, romurenkaat, romuautot,
SER jne.) väliaikainen varastointi esim. jäteasemalla
tai muulla jätteen vastaanottoasemalla.
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Liite 6. Puhdistamolietteen haitta-ainepitoisuuksia
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Liite 7. Jätevesilietteen käsittelyn laskentamalli

JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN LASKENTAMALLI
Tekijä: Kaisa Manninen, Suomen ympäristökeskus 2014
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1. Laskentamallin tausta ja käyttörajoitukset
Porvoon veden pyynnöstä rakennettiin laskentamalli, jonka avulla voidaan laskea jätevesilietteen
käsittelyketjun energiatase, CO2-päästöt sekä käsitellyllä jätevesilietteellä korvattavien epäorgaanisten
lannoitteiden määrä.
Laskentamalli on yksinkertaistettu elinkaarilaskentatyökalu ja sen tulokset ovat suuntaa antavia. Tuloksia
saa käyttää ainoastaan tämän projektin yhteydessä toteutettavassa puhdistamolietteen
hankintaprosessissa vertailtaessa lietteen käsittelyä tarjoavien yritysten tarjouksia.

2. Laskentamallin rakenne ja käyttöohjeet
Laskentamalli on Excel-pohjainen malli ja se koostuu kolmesta pääsivusta sekä apuvälilehdistä, jotka
sisältävät laskennan ja lähtötietoja. Laskentamallin pääsivut ovat:
1) Aloitussivu: tältä sivulta pääsee siirtymään linkkien avulla kahdelle muulle pääsivulle. Aloitussivu
sisältää myös tietoa mallin käyttötarkoituksesta ja -rajoituksista.
2) Lähtötiedot: tällä pääsivulla käyttäjä määrittelee laskennassa tarvittavat lähtöarvot.
3) Tulokset: tälle pääsivulle on koottu tulokset.

2.1.Aloitussivu
Aloitussivulle on tehty linkit Lähtötiedot- ja Tulokset-sivuille, joita painamalla sivu avautuu (Kuva 3).

Kuva 3. Aloitussivu.

2.2. Lähtötiedot
Lähtötietojen keruu on jaettu kolmeen eri osaan, jotka käydään läpi vaiheittain. Jokaisen vaiheen
ohjetekstit on sisällytetty myös Lähtötiedot-sivulle.
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1) Laitoksen energiantuotantopa ja energiakulutus (Kuva 4)

Kuva 4. Lähtötiedot-sivun 1. vaihe.

1. vaiheessa täytetään laitoksen energiantuotantotapaan ja energiankulutukseen liittyvät tiedot.
Energiantuotantopa vaikuttaa laitoksen kokonaispäästöihin. Käyttäjän tulee määrittää, millä
prosenttiosuuksilla kutakin tuotantomuotoa käytetään laitoksen energiantuotantoon.
Esim. Jos laitoksen energia tuotetaan CHP-laitoksessa maakaasulla, tulee CHP, maakaasu kohtaan
sekä sähkön että lämmön kohdalle 100 % ja muiden tuotantomuotojen kohdalle 0 % (Kuva 4).
Prosenttisosuuksien yhteenlaskettu summa tulee olla sekä sähkön, että lämmön osalta 100 %.
Biokaasureaktori-kohtaan täytetään biokaasureaktorin sähkön ja lämmön vuosittainen kulutus.
Kulutuksien tulee sisältää mm. esikäsittelyn, pumppausten, sekoitusten ja reaktorin energiankulutuksen.
Tässä vaiheessa voidaan kulutukseen sisällyttää myös mädätysjäännöksen käsittelyn
energiankulutuksen, mutta tällöin sitä ei täytetä seuraavassa vaiheessa.
Mädätysjäännöksen käsittelyn energiankulutus kohtaan kirjoitetaan käytetyn käsittelytavan tekniikka,
esim. linko, sekä käsittelyn sähkön ja lämmön kulutukset. Jos tämän vaiheen energiankulutus on
sisällytetty biokaasureaktorin sähkön ja lämmön kulukseen, täytetään soluihin 0.
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2) Jätevesilietteen kuljetus ja ominaisuudet (Kuva 5)

Kuva 5. Lähtötiedot-sivun 2.vaihe.

2. vaiheessa täytetään jätevesilietteen määrään, kuljetukseen ja ominaisuuksiin liittyvät lähtötiedot.
Biokaasulaitoksella käsiteltävän lietteen vuosittainen määrä sekä lietteen kuljetusmatka
jätevedenpuhdistamolta biokaasulaitokselle täytetään ensin.
Jätevesilietteen ominaisuudet kohdassa täytetään lietteen kuiva-ainepitoisuus, orgaanisen aineen
määrä, kokonaistypen ja –fosforin määrät sekä liukoisen typen osuus sekä metaanintuottopotentiaali.
Malliin on valmiiksi sisällytetty ominaisuuksiin liittyviä oletusarvoja, jotka perustuvat Hermanninsaaren
puhdistamon tietoihin sekä kirjallisuuteen. Jos oletusarvoja halutaan käyttää, painetaan ”Käytä
oletusarvoja” –painiketta. Oletusarvot saa poistettua helposti painamalla ”Tyhjennä oletusarvot”.
Mahdollisuuksien mukaan jätevesilietteiden ominaisuuksista täytetään oikeat mittauksiin perustuvat
arvot.
Muut biokaasulaitoksella käsiteltävät raaka-ainemäärät täytetään seuraavassa kohdassa. Muiden raakaaineiden määriä tarvitaan allokoitaessa laitoksen energiankulutusta ainoastaan jätevesilietteelle. Muiden
raaka-aineiden ominaisuudet perustuvat kirjallisuuteen, jotka on esitetty laskentamallin apuvälilehdellä
”Laskenta”.
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3) Mädätysjäännöksen käsittely ja kuljetus hyödynnettäväksi (Kuva 6)

Kuva 6. Lähtötiedot-sivun 3. vaihe.

3. vaiheessa täytetään lähtötiedot liittyen mädätysjäännöksen käsittelyyn ja kuljetukseen. Tässä
vaiheessa valitaan, täytetäänkö vaihtoehdon 1 vai 2 tiedot. Vaihtoehdossa 1, rejektivesi ja kiintoaines
erotetaan toisistaan. Vaihtoehdossa 2, rejektivettä ja kiintoainesta ei eroteta toisistaan. Vaihtoehtoa 2 voi
myös käyttää, jos lähtötietoja vaihtoehtoon 1 ei ole saatavilla.
Vaihtoehdossa 1 täytetään tiedot liukoisen typen ja kokonaisfosforin osuuksista erotetussa
kiintoaineessa ja rejektivedessä. Lisäksi täytetään tiedot hyödynnettävän rejektiveden ja kiintoaineen
määrästä. Nämä määrät vaikuttavat korvattavien epäorgaanisten lannoitteiden määrään. Jos kiintoaine
tai rejektivesi ohjataan muuhun kuin sellaiseen käyttöön, jossa ravinteita voidaan todella korvata, tulee
tämä huomioida hyödynnysprosentissa. Tämä tilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos erotettu rejektivesi
joudutaan ohjaamaan jätevedenpuhdistuslaitokselle.
Vaihtoehdossa 2 täytetään ainoastaan hyödynnettäväksi ohjautuvan mädätysjäännöksen määrä.
Kuljetuksen osalta täytetään keskimääräinen kilometrimäärä, joka mädätysjäännös kuljetetaan
biokaasulaitokselta hyödynnettäväksi. Tämä täytetään sekä vaihtoehdossa 1 että 2.

2.3. Tulokset
Tulossivu on jaettu kolmeen osaan (Kuva 7):
4) Energiatase
Energiataseessa on kuvattu jätevesilietteen käsittelyn kuluttama energia jaettuna eri elinkaarivaiheisiin.
Lisäksi on esitetty biokaasulaitokselta saatavan metaanin energiasisältö kohdassa energiantuotanto.
Energiantuotanto ei ota huomioon, mihin tuotettu metaani käytetään (esim. CHP-tuotanto,
liikennepolttoaine), joten hyötysuhteita ei ole sisällytetty laskentaan.
5) Kasvihuonekaasupäästöt
Kasvihuonepäästölaskenta ottaa huomioon ainoastaan CO2-päästöt. Päästöt on jaoteltu
käsittelyketjussa käytettävän energian tuottamiin päästöihin, jätevesilietteen ja mädätysjäännöksen
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kuljetuksista aiheutuviin päästöihin sekä päästöhyvityksiin, joita saadaan, kun korvataan epäorgaanisia
lannoitevalmisteita.
6) Lannoitevalmisteiden korvaaminen
Lannoitevalmisteiden korvaaminen perustuu puhdistamolietteen typpi- ja fosforipitoisuuteen.
Typpilannoitteen korvattavuusmäärä perustuu puhdistamolietteen liukoisen typen määrään. Tämän takia
”Lähtötiedot”-pääsivulla tulee määrittää liukoisen typen osuus puhdistamolietteessä ja kuinka paljon
mädätettä todellisuudessa hyödynnetään. Puhdistamolietteen oletetaan korvaavan typpilannoitteena
kalsium-ammoniumnitraattilannoitetta.
Fosforin osalta korvattavuus perustuu ympäristötuen ehtojen mukaisiin lannoitusohjeisiin, joiden mukaan
puhdistamolietepohjaisten lannoitetuotteiden kokonaisfosforista 40 % voidaan ottaa huomioon
kokonaislannoitusta laskettaessa. Tämän takia ”Lähtötiedot”-pääsivulla tulee määrittää kokonaisfosforin
määrä ja kuinka paljon mädätettä todellisuudessa hyödynnetään. Puhdistamolietteen oletetaan
korvaavan fosforilannoitteena diammoniumfosfaattia.

Kuva 7. Tulossivu

3. Lähtötiedot ja oletukset
Tässä kappaleessa kuvataan laskentamallissa käytettyjä lähtötietoja ja oletuksia.

3.1. Laitoksen energiantuotanto
Energiantuotannon päästökertoimet ja laskenta on esitetty laskentamallin apuvälilehdellä
”Energiantuotanto_Päästölaskenta”. Verkkosähkön päästöt perustuvat Suomen ympäristökeskuksen
laskelmiin (Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa, 2013) ja CHP-maakaasun ja –
biokaasun päästökertoimet Tilastokeskuksen 2014 polttoaineluokituksen CO 2-kertoimiin
(Polttoaineluokitus 2014).
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Energiantuotanto

Oletukset

Verkkosähkö

Suomen
keskimääräinen
sähköntuotanto
η=90%
η=90%

CHP-maakaasu
CHP-biokaasu

CO2-päästökerroin,
-1
sähkö [kg MWh ]
287

CO2-päästökerroin,
-1
lämpö [kg MWh ]

220
224 (CO2,bio)

220
224 (CO2,bio)

3.2. Kuljetukset
Jätevesiliete ja mädätysjäännös oletetaan kuljetettavan säiliöautolla. Säilöauton polttoaineen kulutus ja
päästöt perustuvat LIPASTO-laskentajärjestelmän puoliperä- ja täysperävaunun tietoihin (Lipasto).
Dieselin valmistuksen päästöt perustuvat Ecoinvent v. 3.0 –tietokantaan (Ecoinvent) ja ne on esitetty
laskentamallin välilehdellä ”Kuljetukset”.

Säiliöauton suorat päästöt
Dieselin valmistus

CO2-päästökerroin
-1
74,3 g tkm
-1
0,52 kg kg

3.3. Lannoitehyvitykset
Kalsium-ammoniumnitraatin ja diammoniumfosfaatin valmistuksen päästöt perustuvat Ecoinvent v. 2.2. –
tietokantaan. Päästökertoimet sekä lannoitehyvityslaskenta on esitetty laskentamallin välilehdellä
”Lannoitehyvitykset”.
Lannoitevalmiste
Kalsium-ammoniumnitraatti
Diammoniumfosfaatti

10.

CO2-päästökerroin [kg kg-1]
2,73
3,43

Lähdeluettelo

Ecoinvent. http://www.ecoinvent.ch/
Lipasto. Liikennevälineiden yksikköpäästöt.
http://lipasto.vtt.fi/yksikkopaastot/tavaraliikenne/tieliikenne/tavara_tie.htm
Polttoaineluokitus 2014. http://www.stat.fi/tup/khkinv/khkaasut_polttoaineluokitus.html
Suomen sähkönhankinnan päästöt elinkaarilaskelmissa. http://www.ymparisto.fi/fiFI/Kulutus_ja_tuotanto/Resurssitehokkuus/Elinkaariajattelu/Sahkonhankinnan_paastot
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