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1 JOHDANTO 

Vesilaitosyhdistys toteutti kesällä 2017 projektina tilastojen kokoamisen yhdyskuntaliet-

teiden käsittelystä ja hyödyntämisestä. Projektin tarkoituksena oli saada ajankohtaista 

tietoa lietteen käsittely- ja hyötykäyttömääristä Suomessa, ja kartoittaa lietettä käsittele-

vät laitokset. Biokaasulaitosten yleistyminen ja lietettä sisältävien lannoitetuotteiden käy-

tön rajoittaminen ovat muuttaneet lietteiden käsittelyn ja hyötykäytön toimintakenttää. 

Puhdistamolietteitä sisältävien lannoitevalmisteiden maine on kärsinyt, ja pelko haitta-

aineista on saanut elintarviketeollisuuden asettamaan rajoitteita kierrätyslannoitteiden 

peltokäytölle. Hallituksen tavoitteena on kuitenkin lisätä ravinteiden kierrätystä. 

 

Lietteiden hyötykäytön tilastointi tiedetään haasteelliseksi, ja erityisesti lietteen maata-

louskäyttöön liittyy epäselvyyttä. Virallisten tilastojen mukaan vain 3-5 % yhdyskuntaliet-

teistä hyödynnetään maataloudessa (Virtanen 2014, Tilastokeskus 2014). Käytännössä 

kuitenkin tiedetään, että maatalouskäyttö on yleisempää. 

 

Tilastointia vaikeuttaa se, että sama liete saatetaan käsitellä usealla eri menetelmällä 

ennen hyötykäyttöä. Tämä lietteen käsittelyn ketjutus saattaa johtaa saman lietteen ti-

lastoimiseen moneen kertaan. Tilastokeskus vastaa virallisten yhdyskuntalietteitä kos-

kevien tilastotietojen kokoamisesta ja julkaisemisesta. Tilastoinnin pohjana käytetään 

ympäristöhallinnon VAHTI-järjestelmään syötettyjä tietoja. Tilastokeskuksen arvion mu-

kaan Suomessa syntyi vuonna 2012 kuiva-aineeksi laskettuna noin 141 200 tonnia lie-

tettä, tai märkäpainona runsaat miljoona tonnia (Tilastokeskus 2014). 

 

Tämän selvityksen tavoitteena oli selventää nykytilannetta. Selvityksessä määritettiin 

maatalous- ja viherrakentamiskäytön määrät ja osuudet vuosina 2015 ja 2016. Liete-

määrien selvittämiseksi keskityttiin käsittelylaitoksiin, jotka vastaanottavat yhdyskunta-

lietettä. Tiedonlähteinä käytettiin ELY-keskusten ja Eviran keräämiä valvontatietoja, li-

säksi tietoja täydennettiin toteuttamalla kysely suoraan lietettä käsitteleville laitoksille. 

Samalla kartoitettiin käsittelylaitokset ja selvitettiin lietteen nykyiset reitit jätevedenpuh-

distamoilta hyötykäyttöön sekä tällä hetkellä käytössä olevat käsittelymenetelmät. Li-

säksi listattiin tällä hetkellä toimivat ja suunnitellut lietteenpolttolaitokset, ja tarkasteltiin 

polton reunaehtoja. 
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2 LIETTEEN KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 

Puhdistamoliete on käsiteltävä ennen hyötykäyttöä niin, että se täyttää laatu- ja hygie-

niakriteerit. Lietteen hyötykäyttö maataloudessa tai viherrakentamisessa edellyttää, että 

liete käsitellään joko biologisesti kompostoimalla, mädättämällä tai vanhentamalla, ke-

miallisesti kalkkistabiloinnilla tai happo-vetyperoksidikäsittelyllä, tai fysikaalisesti kuu-

mentamalla (terminen kuivaus). Liete on mahdollista myös polttaa, mutta tämä on Suo-

messa vielä harvinaista. 

 

Lannoitevalmisteiden valmistusta ja käyttöä valvoo Evira. Lietteen käyttöä lannoitusval-

misteissa ohjaavat lait ja asetukset on kuvattu Puhdistamolieteoppaassa (VVY 2016). 

Lietettä sisältävät lannoitevalmisteet ovat maanparannusaineita, jotka voidaan edelleen 

käsitellä kasvualustoiksi. Taulukko 1 listaa Eviran säätämät tyyppinimet lannoitevalmis-

teille, jotka voivat sisältää puhdistamolietettä. Lietteenkäsittelylle on haettava Eviran lai-

toshyväksyntä, paitsi luokan 3A5 kohdalla, mikäli jätevedenpuhdistamo vastaa itse liet-

teen käsittelystä. Lietteen poltossa syntyvä tuhka ei ole mukana tyyppinimiluettelossa, 

eikä tuhkaa voida siis käyttää lannoitevalmisteena. 

 

Taulukko 1. Tyyppinimet puhdistamolietteitä sisältäville lannoitevalmisteille (Evira 2016). 

Luokka Ryhmä Koodi Tyyppinimi 

3 Maanparannusaineet 3A2 Orgaaniset 

maanparannusaineet 

3A21 Maanparannuskomposti 

3A23 Tuorekomposti 

3A25 Kuivarae tai -jauhe 

3A26 Hapotettu ja stabiloitu puh-

distamoliete 

3A27 Maanparannuslahote 

3A29 Vanhennettu puhdistamo-

liete 

3A5 Maanparannus-

aineena sellaisenaan 

käytettävät sivutuot-

teet 

3A51 Kalkkistabiloitu puhdista-

moliete 

3A52 Mädätysjäännös 

3A53 Lahotettu puhdistamoliete 

3A57 Kemiallisesti hapetettu 

puhdistamoliete 

5 Kasvualustat 5A2 Seosmullat 5A22 Kompostimulta 

 

Lietteen käsittelyssä on tyypillistä käsittelyn ketjutus. Vaikka mädätysjäännöstä voi käyt-

tää sellaisenaan maanparannusaineena, se usein kompostoidaan luokan 3A21 tai 3A23 

kompostituotteeksi, joka voidaan edelleen käsitellä luokan 5A22 kompostimullaksi. Mä-

dätysjäännös voidaan myös kuivata ja rakeistaa luokan 3A25 valmisteeksi. Lietteenkä-

sittely on myös usein ulkoistettu. Lietteenkäsittely voidaan ulkoistaa osittain tai koko-

naan, jolloin vastuu käsittelyketjun hallinnasta saattaa siirtyä pois jätevedenpuhdista-

molta. 
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3 KÄSITTELYLAITOKSET 

Puhdistamolietteiden käsittely on muuttunut merkittävästi viime vuosina. Jätevedenpuh-

distus on keskittynyt suuremmille laitoksille puhdistusvaatimusten kiristyessä, minkä joh-

dosta pieniä kompostilaitoksia on lakkautettu. Lietteenkäsittelyä on myös keskitetty suu-

rempiin yksiköihin erityisesti mädätyksen suosion kasvaessa. Lietteenkäsittelyn järjeste-

lyt ovat myös jatkuvassa muutoksessa, kun uusia biokaasulaitoksia rakennetaan, ja ul-

koistetun lietteenkäsittelyn sopimuksia kilpailutetaan. Käsittelylaitoksista ei ole ollut saa-

tavilla kattavaa ajantasaista listausta, minkä vuoksi laitokset kartoitettiin tässä selvityk-

sessä. 

3.1 KÄSITTELYLAITOSTEN KARTOITUS 

Käsittelylaitosten kartoituksessa hyödynnettiin Biokaasulaitosrekisteriä (Huttunen & Kuit-

tinen 2016), Eviran lannoitevalmistajien valvontarekisteriä (Evira 2017a) ja Valtakunnal-

lisen jätesuunnitelman yhteydessä julkaistua laitosluetteloa (Laaksonen ym. 2017). Kä-

sittelylaitosten kartoituksen pohjana käytettiin SYKEn kokoamia luetteloita biokaasu- ja 

kompostointilaitoksista (Merilehto 2017a,b), jotka on koostettu ELY-keskusten asiantun-

tijoiden, VAHTI-tietokannan, Biokaasulaitosrekisterin sekä ympäristölupien ja muiden 

dokumenttien avulla. 

 

Taulukossa 2 on listattu vuosina 2015 ja 2016 yhdyskuntien lietettä käsitelleet laitosten 

määrät. Käsittelylaitokset on listattu tyypeittäin liitteissä 1-3. Kalkkistabilointi ei kartoituk-

sen perusteella ollut pääasiallinen käsittelymenetelmä kuin yhdellä laitoksella (väliaikai-

nen järjestely Kajaanissa). Polttolaitoksia käsitellään seuraavassa kappaleessa. 

 

Taulukko 2. Vuosina 2015-2016 käytössä olleiden lietteenkäsittelylaitosten määrät. 

Laitoksen tyyppi kpl 

Biokaasulaitokset Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset 16 

Yhteiskäsittelylaitokset 18 

Kompostointilaitokset Kompostilaitokset 14 

Aumakompostointikentät 95 

Kalkkistabilointi 0-1 

Kemialliset käsittelylaitokset 4 

Polttolaitokset 1-2 

Yhteensä n. 150 

 

Käsittelylaitosten kohdalla on huomioitava, että moni laitos toimittaa lietetuotteita vain 

jatkojalostukseen, eikä hyötykäyttöön. Esimerkiksi jätevedenpuhdistamoiden biokaasu-

laitoksista moni ei toimita puhdistamolietteitä hyötykäyttöön ollenkaan, vaan mädätys-

jäännös käsitellään edelleen kompostoimalla (oma tai ulkoistettu käsittely). Siksi käsitte-

lylaitosten määrä ei kuvaa hyötykäyttöön toimittavien laitosten määrää. 

 

Kompostimultaa valmistavia yrityksiä ei otettu mukaan selvitykseen, mikäli yritys ei itse 

kompostoi lietettä. Mullanvalmistajien toiminta on usein pientä ja paikallista, ja siihen si-

sältyy lähinnä kompostin seulonta ja tukiaineiden sekoittaminen. 
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3.2 POLTTOLAITOKSET 

Yhdyskuntien puhdistamolietteen poltto on Suomessa harvinaista. Vuonna 2015 kaksi 

laitosta poltti pieniä määriä lietettä: Fortum Riihimäen voimalaitos ja Vapo Haapaveden 

pienvoimalaitos. Molemmilla laitoksilla liete muodostaa marginaalisen osa poltettavista 

jakeista. Vapo Haapaveden pienvoimalaitoksella puhdistamolietettä voidaan polttaa kor-

keintaan 1 % kaiken polttoaineen määrästä. Fortum Riihimäen voimalaitoksella ympä-

ristölupa mahdollistaisi nykyistä suuremman lietemäärän polton. Ympäristöluvan mu-

kaan puhdistamolietettä voidaan polttaa 30 kt/a (sis. myös eläinperäisen jätteen), kuiten-

kin korkeintaan 10 % kaiken polttoaineen määrästä. Toistaiseksi korkeat porttimaksut 

rajoittavat poltettavan lietteen määrää. 

 

Muilla polttolaitoksilla ympäristölupa ei tällä hetkellä mahdollista yhdyskuntien puhdista-

molietteen polttoa (Laaksonen ym. 2017). Lietteen poltto vaatisi siis erillisen lupaproses-

sin. Polttolaitosten ympäristölupaprosesseja on yleisesti pidetty pitkinä ja monimutkai-

sina (Pöyry Environment Oy 2007), mikä osaltaan hidastaa lietteen polton yleistymistä 

Suomessa. 

 

Vuonna 2017 jätettiin kaksi uutta ympäristölupahakemusta lietteenpolttolaitoksille. Liet-

teen polttoa suunnittelevat Napapiirin Energia ja Vesi Oy Rovaniemellä ja Tampereen 

Keskuspuhdistamo Oy. Rovaniemellä suunnitellaan fosforin talteenottoa lietteen pol-

tossa syntyvästä tuhkasta. 
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4 TULOKSET 

Selvityksessä tilastoitiin puhdistamolietteen käsittelymenetelmien ja hyötykäyttötapojen 

osuudet vuosina 2015 ja 2016. Kattava aineisto käsitellyn lietteen määristä, käsittelyme-

netelmistä sekä hyötykäyttötavoista kerättiin suurelta osin suoraan toiminnanharjoitta-

jilta. Aineiston kattavuus mahdollisti aiempaa luotettavamman lietetilaston kokoamisen. 

Menetelmä on kuvattu tarkemmin kappaleessa 5.2.  

4.1 SELVITYKSEN KATTAVUUS 

Käsittelymenetelmien ja hyötykäyttötapojen osuudet laskettiin käsitellyn lietteen kuiva-

painon perusteella. Taulukko 3 esittää selvityksen kattavuuden lietemäärien perusteella. 

Taulukosta näkee, että vuoden 2016 tietojen kattavuus on heikompi kuin vuoden 2015. 

Yleisesti voidaan kuitenkin pitää selvitystä kattavampana kuin aikaisempia tilastointeja, 

koska selvityksessä käytettiin aiempaa laajempaa aineistoa materiaalina. Suoraan toi-

minnanharjoittajilta saatujen tietojen avulla lietteenkäsittelyn ketjutuksia voitiin selvittää, 

ja siten vältyttiin päällekkäisyyksiltä lietemäärien laskemisessa. 

 

Taulukko 3. Käsitellyn lietteen kokonaismäärä vuosina 2015 ja 2016 selvitysten tulosten 

perusteella. Vertauksena vuoden 2012 virallinen tilastotieto. 

 2012 (Tilasto-
keskus 2014) 

2015 2016 

Lietteen kokonaismäärä (t/v) 1 000 000 862 900 832 200 

Kuivapaino (t/v) 141 200 153 200 147 000 

 

Taulukko 4 kuvaa selvityksen kattavuutta suhteessa kartoitettuun laitosmäärään (vuo-

den 2015 tiedot). Taulukossa esitetään laitosten määrät kapasiteetin perusteella niiltä 

osin, kun kapasiteettitiedot olivat saatavissa. Selvityksen kattavuutta voidaan pitää hy-

vänä. Kaikki suuret käsittelylaitokset (kapasiteetti väh. 20 000 t/v) ovat selvityksessä mu-

kana lukuun ottamatta Maarianhaminan biokaasulaitosta. Myös keskikokoiset käsittely-

laitokset (kapasiteetti väh. 2 000 t/v) ovat selvityksessä hyvin edustettuina, ja pienistäkin 

laitoksista yli puolet ovat edustettuina. Aiempiin tilastointeihin verrattuna tässä selvityk-

sessä pystyttiin kattavammin huomioimaan myös pieniä laitoksia, joiden tietoja ei VAHTI-

tietokannasta löydy. 

 

Taulukko 4. Lietetietojen kattavuus suhteessa kartoitettujen käsittelylaitosten määriin, 

jaoteltuna laitosten käsittelykapasiteettien perusteella. 

Kapasiteetti Laitosten 
määrä 

Lietemäärät 
saatu 

Tietojen 
kattavuus 

väh. 20 000 t/v 36 35 97 % 

väh. 2 000 t/v 52 46 88 % 

alle 2 000 t/v 61 38 62 % 
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4.2 SELVITYKSEN TULOKSET 

Eri käsittelytapojen osuudet saatujen tulosten perusteella on esitetty kuvissa 2 ja 3. Tu-

lokset osoittavat, että suuri osa Suomen lietteistä mädätetään. Vuonna 2015 noin 66 % 

lietteestä mädätettiin, ja vuonna 2016 noin 73 % mädätettiin. 

 

 

Kuva 1. Lietteen käsittelymenetelmien osuudet lietteen kokonaismäärästä vuonna 2015. 

 

 

Kuva 2. Lietteen käsittelymenetelmien osuudet lietteen kokonaismäärästä vuonna 2016. 

 

Taulukko 5 esittää lietteen tonnimäärät kuhunkin hyötykäyttökohteeseen. Maisemoinnilla 

tarkoitetaan kaatopaikkojen maisemointia. ”Ei tiedossa” viittaa sellaisiin lietemääriin, 

jotka VAHTI-tietojen perusteella ovat selvillä, mutta joiden hyötykäyttötapa ei ole tie-

dossa. Tulokset osoittavat, että lietteen hyötykäyttö maataloudessa on merkittävästi ylei-

sempää kuin virallisten tilastojen perusteella. Maatalouskäytön osuus kasvoi vuonna 

2016, mikä linkittyy mädätyksen yleisyyden kasvuun. Kuva 3 esittää hyötykäyttötavat 

prosentuaalisina osuuksina käsitellyn lietteen kuivapainosta. 
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Taulukko 5. Eri hyötykäyttökohteisiin toimitetut lietemäärät (kuivapainona) vuosina 2015 

ja 2016. 

  2015 2016 

Maatalous 51 900 59 800 

Viherrakentaminen 72 700 70 800 

Maisemointi 11 000 5 600 

Varasto 12 200 8 000 

Ei tiedossa 5 400 2 900 

Yhteensä 153 200 147 000 

 

Kuva 3. Lietteen hyötykäyttötapojen suhteelliset osuudet vuosina 2015 ja 2016. 

 

Hyötykäyttötapojen alueelliset osuudet vuonna 2015 on esitetty kuvassa 4. Lietteen hyö-

tykäytöllä on selvät alueelliset erot, kun esimerkiksi Kainuussa ja Lapissa ei maatalous-

käyttöä ollut, mutta Pohjois-Pohjanmaalla maatalouskäyttö oli noin puolet hyötykäytöstä. 

 

 

Kuva 4. Hyötykäyttötapojen alueelliset osuudet käsiteltyjen lietemäärien perusteella 

vuonna 2015 (ELY-keskusten alueiden mukaan). 
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Kuvassa 5 esitetyt määrät eivät kuvaa ELY-alueella syntyvää lietemäärää, vaan sen alu-

eella sijaitsevien käsittelylaitosten käsittelemiä määriä, ja laitoksilta hyötykäyttöön lähte-

vien tuotteiden käyttökohteiden osuuksia. Tästä syystä esimerkiksi Satakunnassa käsi-

tellyt lietemäärät ovat suuret, koska Satakunnassa on useita biokaasulaitoksia. Esimer-

kiksi Etelä-Savosta sen sijaan on ulkoistettu lietteenkäsittelyä muihin maakuntiin, minkä 

vuoksi hyötykäyttöön on mennyt vain vähän lietettä Etelä-Savossa. 

 

4.3 MUUT TIEDONLÄHTEET 

4.3.1 Eviran vuosi-ilmoitukset 

Eviran toimittamat lannoitevalmisteiden vuosi-ilmoitukset (Evira 2017b,c) käsiteltiin erik-

seen. Tietojen anonymiteetin vuoksi vuosi-ilmoitusten kattavuutta oli vaikea arvioida. 

Vuodelta 2015 vuosi-ilmoituksia toimitettiin 69 kpl, ja vuodelta 2016 niitä toimitettiin 65 

kpl. Näiden ilmoitusten perusteella vuonna 2015 käsiteltiin märkäpainona laskettuna 604 

700 tonnia puhdistamolietettä. Vastaavasti vuonna 2016 käsiteltiin 572 800 tonnia. 

Vuosi-ilmoitusten perusteella ei tiedetä lietteen kuiva-ainepitoisuutta, joten käsitellyn liet-

teen kokonaismäärää ei tiedetä kuivapainona. Vuosi-ilmoitukset eivät myöskään kata 

kaikkea käsiteltyä lietettä, koska kaikki käsittelylaitokset eivät ole hakeneet Eviran laitos-

hyväksyntää. 

 

Vuosi-ilmoitusten perusteella lasketut jakaumat lopputuotteiden tyyppien välillä on esi-

tetty kuvassa 5. Jakaumat laskettiin toiminnanharjoittajien ilmoittamien märkätonnien pe-

rusteella, minkä johdosta kuvan 6 jakaumat voidaan nähdä suuntaa antavina. Vuosi-

ilmoitusten perusteella mädätyksen osuus käsittelymenetelmänä on pienempi kuin ku-

vien 2 ja 3 perusteella. Eviran vuosi-ilmoitukset eivät kuitenkaan sisällä tietoa käsittely-

ketjuista, joten osa mädätetystä lietteestä löytyy jatkokäsittelyn takia muiden tuotetyyp-

pien alta kuin mädätysjäännöksen. 

 

   

Kuva 5. Lannoitevalmisteiden tuotetyyppien yleisyys käsitellyn puhdistamolietteen mää-

rän perusteella vuosina 2015 ja 2016 (Evira 2017b,c). 
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Kappalemäärältään kompostointilaitokset olivat yleisimpiä lietettä hyötykäyttöön toimit-

tavia laitoksia vuosi-ilmoitusten perusteella. Vuonna 2015 42 laitosta valmisti komposti-

tuotteita, kun taas 14 laitosta toimitti mädätysjäännöstä hyötykäyttöön. Kompostimultaa 

valmisti kuusi laitosta, ja kuivaraetta tai -jauhetta kaksi laitosta. Kaksi laitosta käsitteli 

lietettä kemiallisesti, kun taas kaksi käsitteli lietettä kalkkistabiloinnilla. 

 

Vuosi-ilmoitusten perusteella arvioitiin maatalouskäytön osuutta käsitellystä lietemää-

rästä. Taulukko 6 esittää maatalouskäyttöön toimittaneiden laitosten lukumäärät vuosina 

2015 ja 2016, ja näiden laitosten kappalemääräisen osuuden vuosi-ilmoitusten mää-

rästä. Taulukossa esitetään myös pelkästään maatalouskäyttöön toimittaneiden laitos-

ten lukumäärät. Maatalouskäytön yleisyydelle tehtiin karkea arvio laskemalla maatalou-

teen toimitettujen tuotemäärien osuudet käsitellystä lietteestä. Suhteessa käsitellyn liet-

teen kokonaismäärään, noin 50 % käsitellystä lietteestä meni maatalouskäyttöön (osuus 

lietteen kokonaismäärästä märkätonneina). 

 

Taulukko 6. Lietteen maatalouskäytön yleisyys Eviran vuosi-ilmoitusten perusteella mää-

ritettynä. 

  Maatalouteen 
toimittaneet 
laitokset 

Vain maatalou-
teen toimitta-
neet laitokset 

Maatalouteen toi-
mittaneiden laitos-
ten kpl-määräinen 
osuus 

Maatalouteen toimite-
tun lietteen osuus kai-
kesta käsitellystä liet-
teestä 

2015 31 kpl 14 kpl 45 % 48 % 

2016 28 kpl 13 kpl 43 % 51 % 

 

4.3.2 VAHTI-tietokanta 

Jos käytetään pelkkää VAHTI-tietokantaa (SYKE 2017c) tiedonlähteenä lietemäärien ti-

lastoinnissa, saadaan vuoden 2015 kokonaismääräksi 125 200 tonnia lietettä kuiva-ai-

neena (667 300 märkätonnia). Vuoden 2016 tietojen kohdalla on huomioitava, että ELY-

keskuksissa viedään valvontatietoja VAHTI-tietokantaan aina syksyyn saakka. Täydet 

VAHTI-tiedot ovat tästä syystä saatavissa vasta lokakuussa. Poimittuna 3.9.2017, vuo-

den 2016 kokonaismääräksi saatiin 118 500 tonnia lietettä kuiva-aineena (654 200 mär-

kätonnia). 

 

Lietemäärät kirjataan VAHTI-tietokantaan joko ennen käsittelyä tai käsiteltyinä. Kuvassa 

6 on esitetty VAHTI-tietokannasta haettujen lietemäärien jakautuminen ilmoitettujen tuo-

tetyyppien kesken vuosina 2015 ja 2016. Ympyräkaavioista näkyy, että suuri osa liete-

määristä kuvaa jo käsitellyn lietteen määrää. VAHTI-tietojen perusteella ei kuitenkaan 

käsittelymenetelmien jakautuminen käy ilmi, koska yli puolet lietemääristä on ilmoitettu 

ennen käsittelyä. Osa käsittelymenetelmistä on käsittelylaitosten kartoituksen perus-

teella merkitty väärin, mahdollisesti käsittelymenetelmän muutoksen vuoksi. 
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Kuva 6. VAHTI-tietokannasta haetuille lietemäärille ilmoitetut tuotetyypit vuosina 2015 ja 

2016 (SYKE 2017c). 

 

4.3.3 Tulosten vertailu 

Selvityksen tuloksia on verrattu Eviran vuosi-ilmoitusten ja VAHTI-tietokannan perus-

teella määritettyihin lietteen kokonaismääriin taulukossa 7. Taulukosta nähdään, että 

sekä VAHTI-aineisto että Eviran vuosi-ilmoitukset antavat selvästi pienemmän kokonais-

määrän lietteelle verrattuna selvityksen tuloksiin. Selvityksen tuloksia voidaan kuitenkin 

pitää merkittävästi luotettavampina, koska tulokset perustuvat suoraan toiminnanharjoit-

tajilta saatuihin tietoihin lietemääristä ja käsittelyketjuista. VAHTI-tietokantaan verrattuna 

selvityksessä huomioitiin enemmän pieniä käsittelylaitoksia. Eviran vuosi-ilmoituksissa 

on mukana myös pieniä käsittelylaitoksia, mutta toimitettuja vuosi-ilmoituksia oli yh-

teensä <70 laitokselta. Selvityksessä huomioitiin noin 100 käsittelylaitoksen lietemäärät, 

minkä vuoksi lietteen kokonaismäärä on suurempi. 

 

Taulukko 7. Lietteen kokonaismäärä vuosina 2015 ja 2016 kolmen eri aineiston perus-

teella laskettuna. 

  Selvityksen  
tulokset 

VAHTI-tieto-
kanta 

Eviran vuosi-
ilmoitukset 

2015 Märkäpaino (t/v) 862 900 667 300 604 700 

Kuivapaino (t/v) 153 200 125 200 - 

2016 Märkäpaino (t/v) 832 200 *654 200 572 800 

Kuivapaino (t/v) 147 000 *118 500 - 

*Poimittuna 3.9.2017 (keskeneräiset tiedot). 
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5 LIETEMÄÄRIEN TILASTOINTI 

5.1 KUVAUS VIRALLISESTA TILASTOINNISTA 

Viralliset lietetilastot perustuvat valvontaviranomaisten keräämään tietoon jäteveden-

puhdistamoilta ja lietteenkäsittelylaitoksilta. Ympäristösuojelulain (527/2014) 105, 222 ja 

223 § määräävät toiminnanharjoittajan ja valvontaviranomaisen velvollisuudet tietojen 

toimittamisessa ja tallettamisesta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Valvontaviran-

omainen on ELY-keskus, kun lietteenkäsittelylaitoksen kapasiteetti on yli 20 000 t/v, ja 

kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun kapasiteetti on pienempi. 

5.1.1 VAHTI-tietokanta 

Valvova viranomainen kerää valvontatiedot laitoksilta paperilla tai sähköisenä. Kaikki 

valvontatiedot tulisi ympäristönsuojelulain mukaisesti tallettaa VAHTI-tietokantaan, joka 

on 222 § määrittämän ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosio. Toiminnanhar-

joittajat pääsevät itse syöttämään omavalvontatietoja VAHTI-järjestelmään TYVI-palve-

lun kautta. 

 

VAHTI-järjestelmä on monen ELY-keskuksen alueella vain ELY-keskuksen valvontavi-

ranomaisten käytössä. Käytännön ongelmat KuntaVAHTI-palvelun toiminnassa ovat hai-

tanneet lakisääteistä valvontatietojen talletusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 

kunnissa (Salminen 2014). Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilla ei ole ollut pääsyä 

VAHTI-järjestelmään, minkä vuoksi monessa kunnassa onkin otettu käyttöön omia val-

vontatietojärjestelmiä. 

 

Jotta pienten käsittelylaitosten valvontatiedot saataisiin kerättyä keskitetysti, ELY-kes-

kusten virkamiesten pitäisi tallettaa kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten lähettämät 

tiedot käsin VAHTI-järjestelmään. Tähän ei käytännössä ole resursseja ELY-keskuk-

sissa. Resurssien puute ELY-keskuksissa on myös osasyy siihen, että ympäristölupien 

valvonnassa kerättävä tieto ei ole ideaalista lietteen käsittelyn ja hyötykäytön tilastointia 

varten. Valvontatietojen kerääminen palvelee ensisijaisesti lupamääräysten valvomista, 

ja toissijaisesti tilastotiedon tuottamista. Tästä syystä VAHTI-aineistosta voi esimerkiksi 

löytää lietteelle 0 % kuiva-ainepitoisuuksia. 

 

Vuoden 2018 alussa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi ympäristönsuojelun tietojärjestel-

män valvontaosio YLVA. YLVA korvaa VAHTI-järjestelmän, ja kuntien ympäristönsuoje-

luviranomaiset pääsevät tallettamaan siihen valvontatietoja rajapinnan kautta. Jo syys-

kuussa 2017 on astunut voimaan kuntien laajennettu velvollisuus tallettaa tietoja ympä-

ristönsuojelun tietojärjestelmiin. 

5.1.2 Tilastointi 

Lietteiden tilastoinnissa on käytetty lähinnä VAHTI-järjestelmään kirjattuja tietoja. 

VAHTI-järjestelmän lietetiedot perustuvat suurelta osin jätevedenpuhdistamoiden rapor-

toimiin tietoihin. Lietteen osalta jätevedenpuhdistamot raportoivat mm. omassa toimin-
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nassa syntyvästä lietteestä, muilta puhdistamoilta vastaanotetusta lietteestä ja varas-

toidusta lietteestä. Puhdistamot raportoivat myös muille puhdistamoille tai lietteenkäsit-

telylaitoksille toimittamansa lietteet. 

 

Jäteasetuksen (179/2012) 21 § mukaan jätevedenpuhdistamoilla on velvollisuus toimit-

taa vuosittain tiedot lietteen käytöstä valvovalle viranomaiselle. Sen sijaan lietteen käsit-

telijällä on 22 § mukaisesti velvollisuus kirjanpitoon. Käsittelylaitosten ei siis tarvitse ra-

portoida lietteen käyttötapaa. VAHTI-järjestelmästä löytyy vain heikosti tietoa lietteen 

hyötykäytöstä, koska nykyään vain osa jätevedenpuhdistamoista käsittelee lietteen lop-

puun asti itse. Lietteen käsittelyn keskittyminen suuriin yksikköihin erityisesti mädätyksen 

yleistymisen myötä merkitsee sitä, että lietteen hyötykäyttö maataloudessa jää suurelta 

osin raportoimatta VAHTI-tietoihin. 

 

Viralliset lietetilastot ovat Tilastokeskuksen tuottamia. Tilastokeskus tekee lietetilaston 

vuosittain osana jätetilastoa. Tilastoinnissa otetaan huomioon puhdistamoilta lähtevät 

käsitellyt lietemäärät, ja käsittelylaitosten vastaanottamat lietemäärät. Hyötykäyttömää-

rien osuudet on tilastoitu niiden tietojen perusteella, mitä puhdistamot ovat VAHTI-järjes-

telmään ilmoittaneet.  Kolmea hyötykäyttökategoriaa käytetään: maanviljely, kaatopaikat 

ja muu hyödyntäminen, mikä kattaa niin viherrakentamisen, maisemoinnin kuin hyödyn-

tämisen energiana. Kuvassa 7 esitetään lietetilasto vuosille 1998-2012. 

 

 

Kuva 7. Lietteen käsittelymäärät ja hyötykäyttötavat vuosina 1998-2012 (Tilastokeskus 

2014). (Muu hyödyntäminen: viherrakentaminen tai hyödyntäminen raaka- tai apuai-

neena tai maa- ja vesirakennusmateriaalina tai energiana.) 

 

Lietteen hyötykäyttötapojen tilastointia rajoittaa merkittävästi VAHTI-tietojen puutteelli-

suus. Tästä johtuu se, että maatalouskäyttö on tilastoitu merkittävästi todellista pienem-

mäksi. Tilastokeskus on laskenut lietteen hyödynnetyksi maataloudessa vain, jos 

VAHTI-tiedoista selvästi käy ilmi toimitus maatalouteen (esim. viljelijän nimi). Erityisesti 

suurten biokaasulaitosten osuus lietteen maatalouskäytössä jää VAHTI-tietojen ulkopuo-

lelle, koska jätteen käsittelijöiden ei tarvitse raportoida mädätysjäännöksen hyötykäyttö-

tapaa. 

 

Myös Luonnonvarakeskus (Luke) on selvittänyt lietemääriä osana valtakunnallisia ravin-

nekiertoprojekteja. Marttinen ym. (2017) arvioivat puhdistamolietteen kokonaismääräksi 

667 000 tonnia kuiva-ainetta vuoden 2014 VAHTI-tietojen perusteella. Luke on käsitellyt 
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VAHTI-tietokannan lietetietoja myös Biomassa-atlas- ja Ravinnelaskuri-projekteja var-

ten. 

 

5.2 KUVAUS MENETELMÄSTÄ 

5.2.1 Tiedonkeruu 

Lietemäärien tilastoinnissa käytettiin materiaalina SYKEltä tilattua koostetta VAHTI-tie-

doista ja Eviralta tilattuja lannoitevalmisteiden vuosi-ilmoituksia. Tärkein tiedonlähde oli 

suoraan toiminnanharjoittajilta kerätty tieto. Tiedonkeruun pohjana oli käsittelylaitosten 

kartoitus, minkä pohjana käytettiin SYKEn ylläpitämiä biokaasu- ja kompostilaitosluette-

loita (Merilehto 2017a,b). 

 

VAHTI-tiedoista tilattiin kooste SYKEltä (SYKE 2017a,b). Lisäksi hyödynnettiin julkisesti 

saatavilla olevia VAHTI-tietoja jätevedenpuhdistamoilla syntyneestä lietteestä (SYKE 

2017c). SYKEltä tilatut tiedot kattoivat yhdyskuntalietettä käsittelevät laitokset ja niiden 

vastaanottamat puhdistamolietteet vuosina 2015 ja 2016, eli tiedot sisälsivät myös mui-

den kuin jätevedenpuhdistamoiden tietoja. Näitä VAHTI-tietojen listauksia yhdistelemällä 

saatiin suuri osa käsitellystä lietemäärästä kartoitettua, mutta lietteen hyötykäyttötapoja 

ei saatu selville. 

 

Hyötykäyttötapojen selvittämiseksi pyydettiin tietoja suoraan toiminnanharjoittajilta. Suo-

raan toiminnanharjoittajilta saatiin myös pienten laitosten käsittelemiä lietemääriä. Tie-

toja pyydettiin >100 toiminnanharjoittajalta, ja noin 85 toimitti vastaukset määräaikaan 

mennessä. Toiminnanharjoittajilta kysyttiin käsitellyn lietteen määrää ja kuiva-ainepitoi-

suutta, muita käytettyjä raaka-aineita sekä valmiin tuotteen määrää ja käyttökohdetta. 

Tiedot toimitettiin vapaamuotoisesti tai valmista taulukkopohjaa käyttäen. 

 

Eviran toimittamiin tietoihin sisältyivät vuosi-ilmoitukset lietettä sisältävien lannoiteval-

misteiden tuottajilta. Tiedot toimitettiin vuosilta 2015 ja 2016 koottuna PDF- ja Excel-

tiedostoihin. Tietosuojan vuoksi toiminnanharjoittajien täyttämät lomakkeet toimitettiin 

anonyymeinä. Anonyymiyden vuoksi vuosi-ilmoitusten tietoja ei voitu täydentää muista 

lähteistä saaduilla tiedoilla. 

5.2.2 Tietojen käsittely 

VAHTI-tietojen ja toiminnanharjoittajilta saatujen tietojen perusteella laskettiin käsitellyt 

lietemäärät kuivapainoina. Jotta samaa lietettä ei laskettaisi moneen kertaan, otettiin las-

kentaan mukaan käsittelyketjun viimeisen toimijan lietemäärät (paitsi mullan valmistuk-

sessa). Mädätettävää lietemäärää ei siis otettu laskuihin mukaan, jos mädätysjäännös 

toimitettiin eri toimijalle jatkokäsittelyyn. Mikäli komposti toimitettiin edelleen jatkokäsit-

telyyn mullan valmistukseen, ei tätä vaihetta enää otettu huomioon, koska komposti si-

sältää merkittävän määrän tukiaineita. Lisäksi kompostissa on suuri osa lietteestä jo 

maatunut. Kompostimullan oletettiin menevän viherrakentamiseen, mikäli muuta ei ollut 

tiedossa. 
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Usealta toiminnanharjoittajalta saatiin tieto käsitellyn lietteen määrästä kuutioina. Kuu-

tiomäärät muunnettiin tonnimääriksi arvioimalla lietteen tiheys kuiva-ainepitoisuuden pe-

rusteella (Andreoli ym. 2007). Mikäli kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuutta ei ollut sel-

villä, oletettiin kuiva-ainepitoisuudeksi 15 %. 

 

Taulukko 8. Lietteen tiheys suhteessa kuiva-ainepitoisuuteen (Andreoli ym. 2007). 

Kuiva-aine- 
pitoisuus (%) 

Tiheys (kg/m3) 

1 1 000 

3 1 010 

5 1 010 

10 1 020 

20 1 040 

30 1 060 

40 1 090 

 

Osuudet hyötykäyttökohteisiin laskettiin suhteellisina osuuksina käsitellyn lietteen kuiva-

painosta. Tätä varten arvioitiin kullekin lietejakeelle prosenttiosuudet maatalouteen, vi-

herrakentamiseen, kaatopaikan maisemointiin tai varastoon. Näin saatiin eri hyötykäyt-

tötapojen osuudet suhteutettua lietteen määrään. Koska hyötykäyttötapojen osuudet las-

kettiin suhteessa käsitellyn lietteen kuivapainoon, olisi laskuissa voitu suoraan käyttää 

laitoksilla syntyvän lietteen määriä. Käsittelyketjujen aiheuttamat päällekkäisyydet las-

kennassa olisivat kuitenkin tässä tapauksessa olleet vaikeasti huomioitavissa. 

 

Eviran toimittamista vuosi-ilmoituksista laskettiin kunkin tuotetyypin valmistamiseen käy-

tetyt lietemäärät märkäpainona. Sakokaivolietteet jätettiin pois tarkastelusta, mikäli ne 

oli ilmoitettu erikseen. Mikäli lietemäärät oli ilmoitettu kuutioina, oletettiin lietteelle 15 % 

kuiva-ainepitoisuutta vastaava tiheys. Lietteen maatalouskäytölle tehtiin karkea arvio 

laskemalla suhteet eri käyttökohteisin kunkin ilmoituksen kohdalla, ja suhteuttamalla kä-

sitellyt lietemäärät eri käyttökohteisiin. 

 

VAHTI-tietoja analysoitiin laskemalla puhdistamolietteen kuivapainot kullekin ilmoitetulle 

luokalle. Mikäli kuiva-ainepitoisuudeksi oli ilmoitettu 0 %, käytettiin 15 % kuiva-ainepitoi-

suutta. Osalla puhdistamoista oli merkitty lietemääriä kahdelle eri luokalle. Näiden liete-

määrien kohdalla oli epäselvää, oliko kyseessä sama liete sekä käsittelemättömänä että 

käsiteltynä, vai eri jakeet, jotka käsitellään eri menetelmillä. Näiden laitosten kohdalla 

otettiin molemmat lietemäärät huomioon kyseisten luokkien kohdalla. 

5.2.3 Menetelmän puutteet 

Tulokseksi saatu arvio käsitellyn lietteen kokonaismäärästä ei edusta koko Suomen liet-

teitä, osittain siksi, että kaikki käsittelylaitokset eivät toimittaneet tietoja, ja siksi, että mä-

dätettävän lietteen määrä jätettiin huomioimatta, jos mädätysjäännös käsiteltiin edelleen 

kompostoimalla. Lietteen hajoaminen mädätyksessä muuttaa lietteen kuivapainoa. 
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Tietojen kattavuuteen vaikuttaa oleellisesti käsittelylaitosten kartoituksen onnistuminen. 

Käsittelylaitosten kartoituksessa pyrittiin ottamaan huomioon vuosien 2015 ja 2016 jär-

jestelyt lietteenkäsittelylle, mutta muutokset sopimuksissa ja vuoden 2016 alussa voi-

maantullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto muuttivat järjestelyitä monilla paikka-

kunnilla. Kartoituksessa saatettiin jättää huomioimatta sellaisia lakkautettuja laitoksia, 

joilla vielä vuonna 2015 tai 2016 käsiteltiin lietteitä. Kartoituksen ulkopuolelle saattoi 

myös jäädä sellaisia käsittelylaitoksia, joilla on kunnan ympäristölupa ja joita ei näin ollen 

löydy VAHTI-rekisterin tiedoista tai SYKEn ylläpitämältä laitosluettelolistalta. 
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6 SUOSITUKSET 

Lietteen hyötykäytön tilastointi on tällä hetkellä erittäin haastavaa. VAHTI-aineiston pe-

rusteella on käytännössä mahdotonta selvittää käsitellyn lietteen hyötykäyttötavat otta-

matta erikseen yhteyttä toiminnanharjoittajiin. Selvityksen perusteella hyötykäyttötapo-

jen tilastoinnissa on kannattavaa keskittyä niihin käsittelylaitoksiin, joilta lietettä toimite-

taan hyötykäyttöön, sen sijaan että keskityttäisiin lietteen tuottajiin. Lietteen käsittely kes-

kittyy yhä enemmän suuriin käsittelylaitoksiin, joten suurilta ja keskisuurilta käsittelylai-

toksilta on mahdollista saada tietoon suuri osa lietteen hyötykäyttömääristä. 

 

Tämä selvitys on osoittanut, että yhdyskuntalietteen viralliset tilastotiedot ovat virheelli-

set. Tilastoinnin korjaamiseksi on suositeltavaa parantaa lietteitä koskevia tietoja kerää-

vien tahojen välistä yhteistyötä ja keskinäistä tietojen vaihtoa. Avainasemassa ovat Ti-

lastokeskus, Evira ja ympäristöhallinto. Tilastotietojen saattaminen oikeiksi edellyttää 

myös tilastoinnin raportointiperiaatteiden ja käytössä olevien raportointityökalujen kehit-

tämistä. 

 

Tilastoinnissa ei pidä sekoittaa energiahyödyntämistä ja mädätystä.  Mädätyksessä kyllä 

tuotetaan energiaa, mutta oleellista on tilastoida mädätysjäännöksen loppukäyttö. Ihan-

teellista olisi, että molemmat näkökulmat otettaisiin tilastoinnissa huomioon.  

 

VAHTI-tiedoista ei aina ilmene tieto käsittelyn ketjutuksesta tai lietteen hyötykäyttöta-

vasta. Valvontatietojen tarkoitus ei lähtökohtaisesti ole tilastointi, mutta tietojen keruuta 

tulisi silti kehittää myös tilastoinnin näkökulmasta. Jäteasetuksen 21 § mukaan jäteve-

denpuhdistamot ovat velvoitettuja ilmoittamaan lietteen käyttökohteen. Tilastointia tulisi 

kehittää myös tältä osin siten, että jätevedenpuhdistamoiden omavalvontatiedot olisivat 

tilastoinnin kannalta paremmin hyödynnettävissä. 

 

Virallisissa tilastoissa voitaisiin saada selvyyttä lietteen hyötykäyttötapoihin hyödyntä-

mällä Eviran vuosi-ilmoituksia. Eviran tietojen käyttökelpoisuutta pitäisi kuitenkin vielä 

parantaa sisällyttämällä lomakkeisiin myös tieto lietteen kuiva-ainepitoisuudesta. Vuosi-

ilmoitukset pitäisi myös kerätä tietokantaan, jotta niiden sisältämiä tietoja voitaisiin hel-

pommin hyödyntää. 

 

Selvityksen toistettavuus on huono. Jotta jatkossa voitaisiin ylläpitää tilastoa lietteen hyö-

tykäyttötavoista, tulisi ympäristölupien valvontatietojen keräämistä kehittää. Uuden 

YLVA-tietokannan myötä kaikkien käsittelylaitosten valvontatietojen pitäisi löytyä sa-

masta tietokannasta, mikä on merkittävä kehitysaskel. Valvontatietojen laatuun pitäisi 

kuitenkin kiinnittää huomiota, koska VAHTI-tiedoista käy ilmi, että tietojen tarkastaminen 

on osittain puutteellista. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä selvityksessä koottiin tilasto yhdyskuntien puhdistamolietteen käsittelystä ja hyö-

tykäytöstä vuosina 2015 ja 2016. Tilastoinnissa käytettiin VAHTI-tietojen lisäksi toimin-

nanharjoittajien itse toimittamia lietetietoja, minkä ansiosta selvitys on huomattavasti kat-

tavampi kuin aiemmat tilastoinnit. Lietteen käsittelyketjut selvitettiin suoraan toiminnan-

harjoittajilta, minkä johdosta lietemäärien tilastoinnissa vältyttiin päällekkäisyyksiltä. Tu-

losten perusteella Suomessa käsitellyn lietteen kokonaismäärä oli noin 150 000 tonnia 

kuiva-ainetta vuosina 2015 ja 2016. 

 

Tulokset osoittavat, että suurin osa lietteestä mädätetään Suomessa. Vuonna 2015 noin 

66 % lietteestä mädätettiin. Mädätyksen suosio kasvoi vuonna 2016, jolloin noin 73 % 

lietteestä mädätettiin. Tähän on osasyynä ollut vuoden 2016 alusta voimaantullut orgaa-

nisen aineen kaatopaikkakielto. 

 

Toiminnanharjoittajien ilmoittamien tietojen perusteella saatiin lietteen tosiasialliset hyö-

tykäyttötavat selville. Noin kolmasosa kaikesta käsitellystä lietteestä hyödynnettiin maa-

taloudessa vuonna 2015. Osuus kasvoi vuonna 2016, jolloin lietteen maatalouskäyttö oli 

noin 40 % kaikesta käsitellystä lietteestä. Lietteen maatalouskäytön lisääntyminen on 

suoraan yhteydessä mädätetyn lietteen osuuden kasvuun, koska suuret biokaasulaitok-

set ovat merkittäviä kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajia. 

 

Tulosten mukaan noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Kaatopaikko-

jen maisemoinnin osuus lietteen hyötykäytöstä laski vuonna 2016, samalla kun mädäte-

tyn lietteen osuus kasvoi, ja siten myös lietteen maatalouskäyttö. Tilanne voi muuttua 

lähivuosina, koska puhdistamolietettä sisältävien lannoitevalmisteiden käyttöä on sopi-

musviljelyssä rajoitettu. 

 

Tulosten kontrasti virallisiin tilastoihin on huomattava. Tilastokeskuksen mukaan lietteen 

maatalouskäyttö on 3 %, mikä perustuu VAHTI-aineiston puutteellisten tietojen tulkin-

taan. Parempi kuva lietteen maatalouskäytöstä olisi saatavilla Eviran lannoitevalmistei-

den vuosi-ilmoituksista, jotka vahvistavat lietteen maatalouskäytön yleisyyden. Eviran 

vuosi-ilmoituslomakkeisiin tulisi kuitenkin lisätä lietteen ja tuotteiden kuiva-ainepitoisuu-

det, jotta tiedot olisivat tilastoinnin kannalta käyttökelpoisia. 

 

Lietemäärien tilastoinnissa tulisi ottaa huomioon lietetilastojen merkitys poliittisessa pää-

töksenteossa. Lietteen maatalouskäytön esittäminen marginaalisena saattaa johtaa vää-

riin johtopäätöksiin, mikä vaikeuttaa ravinteiden kierrätyksen edistämistä. 
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LIITE 1 BIOKAASULAITOSTEN LISTAUS 

 

Harmaalla taustalla on merkitty ne laitokset, joiden lietemääriä ei saatu mukaan selvitykseen. 

Tähdellä (*) merkityt laitokset on otettu käyttöön vuoden 2017 aikana. Lähde: Merilehto (2017a). 

 

Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitokset 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasi-
teetti 

Jätelajit 

HSY, Suomenojan jäteveden-
puhdistamo, biokaasulaitos 

Espoo 300 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Forssan kaupungin viemärilai-
tos, keskuspuhdistamo, biokaa-
sulaitos 

Forssa 2 600 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

HSY, Viikinmäen jätevedenpuh-
distamo, biokaasulaitos 

Helsinki 870 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Hämeenlinnan seudun Vesi Oy, 
Paroisten jätevedenpuhdistamo, 
biokaasulaitos 

Hämeenlinna 65 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Joensuun kaupunki, Joensuun 
Vesi, Kuhasalon jätevedenpuh-
distamo 

Joensuu 46 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo 
Oy:n Nenäinniemen jäteveden-
puhdistamo, biokaasulaitos 

Jyväskylä 13 700 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Kuopion vesi, Lehtoniemen jäte-
vedenpuhdistamo, biokaasulai-
tos 

Kuopio 8 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Lahti Aqua Oy, Ali-Juhakkalan 
jätevedenpuhdistamo, biokaa-
sulaitos 

Lahti 200 000 
m3/v (mo-
lemmissa 
Lahti Aquan 
laitoksissa 
yhteensä) 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Lahti Aqua Oy, Kariniemen jäte-
vedenpuhdistamo, biokaasulai-
tos 

Lahti Jätevedenpuhdistamon liete 

Maarianhaminan kaupungin 
vesi- ja viemärilaitos, Lots-
broverket, biokaasulaitos 

Maarianha-
mina 

20 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Mikkelin kaupungin vesilaitos, 
Kenkäveronniemen jäteveden-
puhdistamo, biokaasulaitos 

Mikkeli 40 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Nurmijärven kunnan vesihuolto-
laitos, Klaukkalan jäteveden-
puhdistamo, biokaasulaitos 

Nurmijärvi 13 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Riihimäen Vesi, Riihimäen jäte-
vedenpuhdistamo (keskuspuh-
distamo), biokaasulaitos 

Riihimäki 25 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Salon kaupunki, jätevedenpuh-
distamon (keskuspuhdistamo) 
biokaasulaitos 

Salo 4 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
ruokajäte 

Tampereen vesi, Raholan jäte-
vedenpuhdistamo, biokaasulai-
tos 

Tampere 78 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 
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Tampereen vesi, Viinikanlahden 
jätevedenpuhdistamo, biokaa-
sulaitos 

Tampere 230 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

 

Yhteiskäsittelylaitokset 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasi-
teetti 

Jätelajit 

Envor Biotech Oy, biokaasulai-
tos 

Forssa 84 000 t/v Eläinperäiset luokan 3 sivu-
tuotteet ja ruokajätteet, teolli-
suuden biojäte, erilliskerätty 
biojäte 

Harri Riihimäki, maatilan bio-
kaasulaitos 

Halsua 10 700 m3/v Lanta, elintarviketeollisuuden 
jätteet, jätevedenpuhdistamon 
liete, sakokaivoliete, solu-
massa 

Gasum Riihimäki, ent. Bioteh-
das Oy 

Hausjärvi 75 000 t/v Puhdistamoliete, biojäte, elin-
tarviketeollisuuden biohajoava 
jäte 

Gasum Honkajoki, ent. Bioteh-
das Oy, biokaasulaitos 

Honkajoki 60 000 t/v Biojäte, teollisuuden rasvakai-
voliete, teollisuuden jätevesi-
liete, imuautoliete, liete ja kui-
valanta 

Gasum Huittinen, ent. Bioteh-
das Oy, biokaasulaitos 

Huittinen 60 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
biojäte, teollisuuden liete, 
lanta 

Lakeuden Etappi, jätehuoltokes-
kus, biokaasulaitos 

Ilmajoki 55 000 t/v Jätevedenpuhdistamon ja teol-
lisuuden liete, biojäte 

Joutsan Ekokaasu Oy Joutsa 4 750 t/v Biojäte, puhdistamoliete, sako- 
ja umpikaivolietteet 

*Mustankorkea Oy, Jyväskylän 
biokaasulaitos 

Jyväskylä 19 000 t/v Biojäte, puhdistamoliete 

BioKymppi Oy, biokaasulaitos Kitee 19 000 t/v Biojäte, lietteet, elintarviketeol-
lisuuden jätteet, lietelanta, 
lanta, energiakasvit 

Pohjanmaan Biokaasu, Kokko-
lan Hopeakivenlahden jvp:n bio-
kaasulaitos 

Kokkola 110 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete, esikä-
sitelty teollisuusliete 

Kouvolan Vesi Oy (Kymen Bio-
energia Oy), Mäkikylän biokaa-
sulaitos 

Kouvola 19 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
teollisuuden ja kaupan orgaa-
ninen jäte, peltojen viher-
massa 

Gasum Kuopio, ent. Biotehdas, 
Heinälamminrinteen jätekeskuk-
sen biokaasulaitos  

Kuopio 60 000 t/v Elintarvike- ja vastaavan teolli-
suuden ja yhdyskuntien sivu-
tuotteet, puhdistamoliete 

Labio Oy, biokaasulaitos Lahti 92 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Laihian kunta, biokaasulaitos Laihia 4 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
mallasliete, biojäte 

Jahotec Oy, Ahola, biokaasulai-
tos 

Liminka 10 000 t/v Puhdistamoliete, maatalous-
lietteet 

Stormossen Oy, Mustasaari, 
biokaasulaitos 

Mustasaari 85 000 t/v Märkäjäte, keittiöjäte, biojäte, 
jätevedenpuhdistamon liete  
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Gasum Oulu, ent. Biotehdas 
Oy, (Ruskon jätekeskus) 

Oulu 19 000 t/v Puhdistamoliete, elintarvikete-
ollisuuden sivuvirrat, biojätteet 
erikseen omalla linjalla 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy 
(ent. Satakierto Oy), Hallavaa-
ran jätekeskus, biokaasulaitos 

Säkylä 24 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
elintarvike- ja paperiteollisuu-
den liete, karjatalouden liete, 
erilliskerätty biojäte 

Gasum Turku, ent. Biovakka, 
Topinojan biokaasulaitos 

Turku 63 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
sakokaivoliete 

*EcoEnergy SF Oy, Metsä Fibre Äänekoski 219 000 t/v Biotuotetehtaan lietteet, puh-
distamoliete, teollisuuden bio-
hajoavat jätteet 
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LIITE 2 KOMPOSTILAITOSTEN LISTAUS 

 

Harmaalla taustalla on merkitty ne laitokset, joiden lietemääriä ei saatu mukaan selvitykseen (toi-

minta ei varmistettu). Kahdella tähdellä (**) merkityt laitokset on lakkautettu 2015 tai 2016, tai 

lietteen käsittely lopetetaan vuoden 2017 aikana. Lähde: Merilehto (2017b). 

 

Kompostointilaitokset 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasiteetti Kompostoitavat jätelajit 

Envor Biotech Oy, kompostointilai-
tos 

Forssa 30 000 t/v Biojäte, elintarviketeollisuu-
den tuotantojätteet, proses-
sijätteet ja sivutuotteet, jäte-
vedenpuhdistamon liete 

Ilomantsin kunnan jätevedenpuh-
distamo, rumpukompostointilaitos ja 
kompostointikenttä 

Ilomantsi Arvio 
1500 t/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete 

Mustankorkea Oy, tunnelikompos-
tointilaitos ja aumakompostointialue 

Jyväskylä 74 000 t/v lanta, biojäte (ruokajäte ja 
entiset eläinperäiset elintar-
vikkeet), jätevedenpuhdista-
mon liete, puutarhajäte, pi-
laantuneet maat 

**Kekkilä Oy, Himangan kompos-
tointilaitos 

Kalajoki 12 500 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
teollisuuden jätevesiliete, 
biojäte, lanta 

Keltakankaan jätekeskus, mullan 
valmistus ja mädätteen välivaras-
tointi maataloutta varten 

Kouvola   Puhdistamoliete 

Kuhmoisten kunta, kirkonkylän jäte-
vedenpuhdistamo, rumpukompos-
tointilaitos 

Kuhmoinen Arvio 
140 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete, 
sakokaivoliete 

Labio Oy, Kujalan jätekeskuksen 
tunnelikompostointilaitos 

Lahti Kompostoin-
tiin ja mädä-
tykseen yh-
teensä 
92 000 t/v 

Haravointijäte, biojäte, jäte-
vedenpuhdistamon liete 

Kekkilä Oy, Joutsenon kompostoin-
tilaitos 

Lappeen-
ranta 

34 500 t/v Biojäte, jätevedenpuhdista-
mon liete 

Kekkilä Oy, Metsä-Sairilan jätekes-
kus, tunnelikompostointilaitos 

Mikkeli 8 000 t/v Biojäte (ruokajäte ja entiset 
eläinperäiset elintarvikkeet), 
jätevedenpuhdistamoliete 

Kekkilä Oy, Nurmijärven tunneli-
kompostointilaitos 

Nurmijärvi 26 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
asutuksen, kaupan ja teolli-
suuden erilliskerätty biojäte 

Oriveden kaupunki, Vesihuoltolai-
tos, Tähtiniemen jätevedenpuhdis-
tamo, rumpukompostointilaitos 

Orivesi n. 2 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete, umpikaivo-
liete 

Napapiirin Vesi Oy, Alakorkalo, tun-
nelikompostointilaitos 

Rovaniemi 13 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Someron kaupunki, rumpukompos-
tointilaitos ja aumakompostointi 

Somero 2 000 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete, 
sako- ja umpikaivoliete 

Keski-Savon Vesi Oy, Akonniemen 
jätevedenpuhdistamo, tunnelikom-
postointilaitos 

Varkaus 8 350 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
hevosenlanta, biojäte 
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Aumakompostointilaitokset 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasi-
teetti 

Kompostoitavat jätelajit 

Alajärven kaupunki, keskuspuhdis-
tamo, aumakompostointialue 

Alajärvi 1 500 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Alavuden kaupunki, keskuspuhdis-
tamo, aumakompostointi- ja varas-
tointilaitos 

Alavus 300 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Enontekiön Vesihuolto Oy, Hetan 
jätevedenpuhdistamo, aumakom-
postointialue 

Enonte-
kiö 

Arvio 
350 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Enontekiön kunta, Karesuvannon 
viemärilaitos, aumakompostointi-
alue 

Enonte-
kiö 

  Jätevedenpuhdistamon liete 

Enontekiön kunta, Kilpisjärven jäte-
vedenpuhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Enonte-
kiö 

Arvio 
n. 63 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

HSY Ämmässuon jätteenkäsittely-
keskus, aumakompostointilaitos 

Espoo   Kompostointilaitoksessa kä-
sitelty biojäte ja jätevesiliete 
(jälkikompostointi), viherjäte 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, Kii-
massuon jätekeskus, aumakompos-
tointi 

Forssa 4 000 t/v Mädätetty jätevedenpuhdis-
tamon liete 

Hirvensalmen Vesi Oy, Hirvensal-
men kunnan viemärilaitos, au-
makompostointialue 

Hirven-
salmi 

n. 120 m3/v Kuivattu yhdyskuntajäteve-
siliete, sakokaivoliete 

Vesi-Mega Oy, Hyrynsalmen jäteve-
denpuhdistamon aumakompostoin-
tikenttä 

Hyryn-
salmi 

Arvio 
1 000 t/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Hämeen Hyötymateriaalit Oy (Ky-
röskoski) 

Hä-
meen-
kyrö 

18 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
lanta 

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, 
Paroisten jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointilaitos 

Hä-
meen-
linna 

6 000 m3/v Mädätysjäännös, lanta 

Isojoen kunta, jätevedenpuhdis-
tamo, aumakompostointialue 

Isojoki   Jätevedenpuhdistamon 
liete, sakokaivoliete 

Inarin Lapin Vesi Oy, Mellanaavan 
jätevedenpuhdistamo, aumakom-
postointialue 

Ivalo n. 400 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Joensuun kaupunki, Joensuun Vesi, 
Kuhasalon jätevedenpuhdistamon 
aumakompostointilaitos 

Joensuu n. 6 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete 

Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy, 
lietteen käsittely 

Juan-
koski 

  Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete 

Juuan kunnan jätevedenpuhdis-
tamo, aumakompostointialue 

Juuka Arvio 
800 t/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
umpi- ja sakokaivoliete 

Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdis-
tamon aumakompostointikenttä 

Juva n. 2 600 
m3/v  

Kuivattu yhdyskuntajäteve-
siliete, kasvisjäte 
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**Kajaanin kaupunki, Sokajärventie, 
Auralan aumakompostointikenttä 

Kajaani Arvio 
15 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, puisto- ja puutarhajäte 

**Majasaaren jätekeskuksen kom-
postointikenttä, Kainuun jätehuollon 
kuntayhtymä Eko-Kymppi, au-
makompostointi 

Kajaani Arvio 
25 000 t/v 

Biojäte, öljyillä pilaantunut 
maa 

Vehkosuon Komposti Oy, Sahalahti, 
aumakompostointi 

Kangas-
ala 

13 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
broilerkasvattamoiden lan-
tajäte 

Kannuksen Hyötykomposti Oy, au-
makompostointialue 

Kannus 6 500 t/v Turkiseläinlanta, puhdista-
moliete, muu orgaaninen 
materiaali 

Karstulan kunta, vesi- ja viemärilai-
tos, Polvikoski, Peränevan puhdis-
tamolietteen aumakompostointialue 

Karstula   Jätevedenpuhdistamon pro-
sessista poistettu ja kuivattu 
ylijäämäliete 

KVT-Vesihuolto Oy, Kaustisen kun-
nan aumakompostointilaitos 

Kausti-
nen 

1 000 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Keiteleen kunta, jätevedenpuhdis-
tamo, aumakompostointialue 

Keitele Arvio 1 100 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
puutarhajäte 

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Ke-
mijärven siirtokuormaus- ja hyötyjä-
teasema, aumakompostointi 

Kemi-
järvi 

  Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete, umpikaivo-
liete 

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy, 
aumakompostointialue 

Kempele Arvio liete-
turveseosta 
5 000 m3/v  

Jätevedenpuhdistamoliete 

Keuruun Vesi liikelaitos, Jaakon-
suon jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointi 

Keuruu 5 000 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete, umpikaivo-
liete 

Kinnula, Mäenkankaan läjitysalue, 
aumakompostointialue 

Kinnula Arvio 
800 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Levin Vesihuolto Oy, aumakompos-
tointialue 

Kittilä Arvio 1 400 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, sakokaivoliete 

Kyrön Vesihuolto Oy, aumakompos-
tointialue 

Kittilä Arvio 
100 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, sakokaivoliete  

Kokkolan kaupunki, tekninen palve-
lukeskus, Hopeakivenlahti, mädät-
teen aumakompostointialue 

Kokkola 10 000 t/v Mädäte, puutarhajäte 

Tunturi-Lapin Vesi Oy, Rautuvaaran 
jvp, lietteen aumakompostointialue 

Kolari   Jätevedenpuhdistamon liete 

Kuhmon kaupunki, Jaurakon puh-
distamolietteen ja biojätteen au-
makompostointikenttä 

Kuhmo 1 550 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Kuopion Vesi, Melalahden jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
alue 

Kuopio n. 400 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete, umpikaivo-
liete 

Kuopion Vesi, Vehmersalmen jäte-
vedenpuhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Kuopio n. 200 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete, umpikaivo-
liete 

Jätekukko Oy, Kuopion jätekeskuk-
sen kompostointialue 

Kuopio 3 500 t/v Lanta, rasvanerotuskaivon 
liete, teollisuuden puhdista-
mon liete, haravointijäte, ri-
sut, biojäte 
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Kuusamon Energia- ja vesiosuus-
kunta, aumakompostointialue 

Kuu-
samo 

8 000 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
biojäte 

Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsä-
mäen puhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Kärsä-
mäki 

n. 350 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete 

Lappajärven kunta, puhdistamoliet-
teen aumakompostointi 

Lappa-
järvi 

2 000 m3/v  Jätevedenpuhdistamon liete 

Lammin Puutarhamulta, aumakom-
postointilaitos 

Lem-
päälä 

18 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
lanta 

Lieksan kaupunki, Kolin yhteispuh-
distamo, Kolin-Hiiden vesiosuus-
kunta, aumakompostointialue 

Lieksa 500 t/v  Jätevedenpuhdistamoliete 

Lieksan kaupunki, Hevosvaaran au-
makompostointialue 

Lieksa 5 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Loimaan kaupungin vesihuoltolai-
tos, Kirveskallion aumakompostoin-
tikenttä 

Loimaa 3 400 m3/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Luumäen kunta, Taavetin jätevesi-
laitos, aumakompostointialue 

Luumäki 700 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Merijärven kunta, Merijärven jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
kenttä 

Merijärvi Arvio 250-
300 m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Muonion kunnan viemärilaitos, kk, 
aumakompostointialue 

Muonio Arvio 500 
m3/v  

Jätevedenpuhdistamon liete 

Stormossen Oy, Humusmullan jälki-
kompostointi, aumakompostointi 

Musta-
saari 

31 500 t/v Mädätysjäämä, hiekanero-
tuskaivojäte, mädätetty 
liete, biojäte, mekaanisen 
käsittelyn biohajoava jäte 

Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Koukku-
järven jätteenkäsittelykeskus, au-
makompostointi 

Nokia 32 000 t/v Teollisuuden ja kuntien jäte-
vedenpuhdistamojen lietteet 

Nurmeksen kaupunki, Imanteen jä-
tehuoltoalue, aumakompostointilai-
tos 

Nurmes 3 500 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

VRJ Pohjois-Suomi Oy, Vasikka-
suon kompostointikenttä 

Oulu Jätevesi-
liete 17 500 
t/v ja hevo-
senlanta 
400 t/v 

Kemicond-menetelmällä kä-
sitelty, kuivattu jätevesiliete, 
hevosenlanta-kuivikeseos 

Outokummun kaupunki, Jyrin käsit-
telyasema, AgBag-pussikompos-
tointi 

Outo-
kumpu 

15 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
biojäte, suolilanta, öljyiset 
maat 

Paltamon jätevedenpuhdistamon 
aumakompostointikenttä 

Paltamo Arvio 1 000 
t/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, puisto- ja puutarhajäte 

Paraisten kaupunki, Korppoon jäte-
vedenpuhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Parai-
nen 

Arvio 
700 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Pyhä-Luosto Vesi Oy, Pelkosennie-
men jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointialue 

Pelko-
sen-
niemi 

Arvio 
900 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, sakokaivoliete 

Pellon vesihuolto-osuuskunta, kk, 
aumakompostointi 

Pello Arvio 
400 m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 
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Ruunankankaan aumakompostointi-
kenttä 

Perho Arvio 1 000 
t/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Pielaveden kunta, jätevedenpuhdis-
tamo, aumakompostointikenttä 

Piela-
vesi 

  Jätevedenpuhdistamon liete 

Posion Vesi ja Lämpö Oy, Ahola, 
aumakompostointilaitos 

Posio n. 230 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Pudasjärven vesiosuuskunta, Ku-
renalan jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointilaitos 

Pudas-
järvi 

n. 1 500 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Puolangan kunta, jätevedenpuhdis-
tamon aumakompostointikenttä 

Puo-
lanka 

700 t/v Jätevedenpuhdistamon 
liete, puisto- ja puutarhajäte 

Pyhäjokisuun Vesi Oy, Lipinsaaren 
jätevedenpuhdistamo, aumakom-
postointikenttä 

Pyhäjoki Arvio 
400 t/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Pyhäjärven energia ja vesi Oy, jäte-
vedenpuhdistamo, aumakompos-
tointikenttä  

Pyhä-
järvi 

Arvio 1 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
sakokaivoliete 

Humuspehtoori Oy, Pälkäneen Au-
keasuon kenttä, kompostointialue 

Pälkäne 37 450 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
lanta, teollisuuden liete 

Raahen Vesi Oy, jätevedenpuhdis-
tamolietteen aumakompostointi 

Raahe 3 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Rantasalmen kunnan viemärilaitos, 
kirkonkylä, aumakompostointialue 

Ranta-
salmi 

Arvio 
500 m3/v  

Kuivattu yhdyskuntajäteve-
siliete 

Ranuan vesihuolto Oy, Ranuan jä-
tevedenpuhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Ranua <500 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Rautavaaran kunta, jätevedenpuh-
distamo, aumakompostointialue 

Rauta-
vaara 

Arvio 1 300 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Rautjärven kunta, Simpeleen vie-
märilaitos, aumakompostointikenttä  

Rautjärvi 2 200 t/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Reisjärven kunta, Reisjärven jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
kenttä 

Reisjärvi Arvio 
100 m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Ruoveden kaupunki, vanhan kaato-
paikan kompostointialue 

Ruovesi 1 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
lanta 

Rääkkylän kunta, kirkonkylän jäte-
vedenpuhdistamo, aumakompos-
tointialue 

Rääk-
kylä 

1 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

**Sammakkokangas Oy, jätekes-
kus, aumakompostointikenttä 

Saari-
järvi 

4 000 t/v Biojäte, jätevedenpuhdista-
moliete, puu- ja puutarha-
jäte, pilaantuneet maat 

Sallan Aluelämpö Oy, Vesi- ja vie-
märilaitos, aumakompostointialue 

Salla   Jätevedenpuhdistamon liete 

Savukosken kunnan viemärilaitos, 
aumakompostointi 

Savu-
koski 

noin 650 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Paavolan Vesi Oy, Ruukin jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
kenttä 

Siikajoki Arvio 
400 m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Paavolan Vesi Oy, Siikajoen jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
kenttä 

Siikajoki   Jätevedenpuhdistamoliete 
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Siikalatvan keskuspuhdistamo oy 
(Rantsila), aumakompostointialue 

Siika-
latva 

n. 3 500 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete 

HSY Metsäpirtin multa, aumakom-
postointialue 

Sipoo 150 000 t/v Jätevedenpuhdistamon 
liete, lanta, lehtikarike 

Siuntion Koneasema, vanha kaato-
paikka, aumakompostointikenttä 

Siuntio     

Sodankylän Vesi Oy, kirkonkylä, au-
makompostointialue 

Sodan-
kylä 

Arvio 2000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Sulkavan Palvelut Oy, Sulkavan kir-
konkylän jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointialue 

Sulkava 500 t/v Kuivattu yhdyskuntajäteve-
siliete (kuivattu imeyttä-
mällä turpeeseen) 

Suomussalmen kunta, puhdistamo-
lietteen kompostointialue, Metsärin-
teentien kompostointikenttä 

Suo-
mus-
salmi 

1 500 m3/v Jätevedenpuhdistamon liete 

Taivalkosken kunnan vesihuoltolai-
tos, jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointikenttä 

Taival-
koski 

Arvio 
650 m3/v 
     

Jätevedenpuhdistamoliete 

Kekkilä Oy, Teuvan aumakompos-
tointialue (ent. Vapo Oy Biotech) 

Teuva 30 000 t/v Jätevesiliete, teollisuuden 
lietteet, eläinlanta, peruna-
jäte 

Tohmajärven kirkonkylän jäteve-
denpuhdistamo, aumakompostointi-
alue 

Tohma-
järvi 

n. 4 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete, 
sako- ja umpikaivoliete 

Toholammin kunta, aumakompos-
tointialue 

Toho-
lampi 

n. 1 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Perämeren Jätehuolto Oy, Jätekes-
kus Jäkälä, kompostointialue 

Tornio 17 000 t/v Jätevedenpuhdistamon 
liete, biojäte 

Tuusniemen kunta, jätevedenpuh-
distamo, aumakompostointikenttä 

Tuus-
niemi 

Arvio 
300 m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Inarin Lapin Vesi Oy/Utsjoen kun-
nan viemärilaitos, kirkonkylän käsit-
telylaitos, aumakompostointialue 

Utsjoki Arvio 1 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, sako- ja umpikaivo-
liete 

Vaalan jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointikenttä 

Vaala Arvio 
600 t/v 

Jätevedenpuhdistamon 
liete, puisto- ja puutarhajäte 

Vesannon kunta, jätevedenpuhdis-
tamo, aumakompostointialue 

Vesanto n. 2 000 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamoliete 

Karstunahteen aumakompostointi-
kenttä 

Vesilahti 10 000 t/v Jätevedenpuhdistamoliete, 
teollisuuden puhdistamojen 
liete 

Wiitaseudun Energia Oy, Musta-
suon jätevedenpuhdistamo, au-
makompostointialue 

Viita-
saari 

n. 2 800 
m3/v 

Jätevedenpuhdistamon liete 

Virtain kaupunki, Sarvinevan jät-
teenkäsittelyalue, puhdistamoliet-
teen aumakompostointialue  

Virrat 1 500 t/v Jätevedenpuhdistamoliete 

Andelslaget Oravais Kompost, kom-
posteringanläggning, aumakompos-
tointi 

Vöyri 9 700 m3/v Turkiseläinlanta, karjan-
lanta, jätevedenpuhdista-
mon liete 

Ylitornion kunta, Kopanmäen sul-
jettu kaatopaikka, aumakompostoin-
tialue 

Ylitornio   Jätevedenpuhdistamoliete 
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LIITE 3 MUIDEN LAITOSTEN LISTAUS 

 

Kahdella tähdellä (**) merkitty laitos ei käytössä 2015 jälkeen. 

 

Lietettä kemiallisesti käsittelevät laitokset 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasiteetti Jätelajit 

Kemira Operon Oy, Oulun Kemicond-
käsittelylaitos 

Oulu   Jätevedenpuhdistamoliete 

**Kemira Operon Oy, Porin Kemicond-
käsittelylaitos 

Pori   Jätevedenpuhdistamoliete 

Suomen Ekolannoite Oy, Mikkeli Ristiina  Jätevedenpuhdistamoliete 

Suomen Ekolannoite Oy, Vihti Vihti  Jätevedenpuhdistamoliete 

 

 

Alla olevaan taulukkoon on listattu laitokset, joilla terminen kuivaus tai poltto on pääasiallinen 

käsittelymenetelmä. Terminen kuivaus on käytössä myös kahdella biokaasulaitoksella, mutta 

näillä laitoksilla mädätys on pääasiallinen käsittelymenetelmä. 

 

Lietteen terminen kuivaus tai poltto 

Laitoksen nimi Sijainti Kapasiteetti Jätelajit 

Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy, 
lietteen terminen kuivaus (poltto 
Vapo Oy pienvoimalaitoksella) 

Haapa-
vesi 

  Jätevedenpuhdistamoliete 

Fortum Jätevoimala 2 (ent. Ekokem 
Oy), polttolaitos 

Riihimäki 120 000 t/v 
(teollisuuden 
ja yhdyskun-
tien lietteet 
20 000 t/v) 

Kotitalouksien sekajätteet, 
teollisuuden ja kaupan jäte, 
yhdyskuntien ja teollisuu-
den puhdistamolietteet, on-
gelmajätteet 
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