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Ajankohtaista lietteistä ja jätevesistä
• Lietteen käsittely- ja hyödyntäminen Suomessa
• Hallituksen ja elintarviketeollisuuden linjaukset,
SYKE Policy brief
• Tilanne Sveitsissä, Saksassa ja Ruotsissa
• HELCOM, Kiertotalouden tiekartta 2.0
• Lietestrategia ja sen tilanne
• Viimeaikaisinta tutkimustietoa lietteestä
– LIERI hanke

– P –Product

puhdistamomulta tietopaketti
Muita puhdistamolietehankkeita ja julkaisuja
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Selvitys lietteen käsittelyn nykytilanteesta
• VVY kokosi kesällä 2017 tilaston lietteen käsittely- ja
hyötykäyttömääristä
• Julkaisu: Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen
nykytilannekatsaus, Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 46,
Helsinki 2017

• Tilastot tehtiin vuosille 2015 ja 2016
• Rahoitus Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta
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Tietojen kattavuus
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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Tulokset: lietteen määrä ja käsittely
2014
(Tilastokeskus)
Lietteen
kokonaismäärä (t/v)
Kuivapaino (t/v)
Mädätys ja
Pelkkä Kalkkistabilointi
kemiallinen kemiallinen
0%
käsittely
käsittely
1%
10 %
Mädätys ja
terminen
kuivaus
4%

2015

2016

1 000 000

862 900

832 200

116 000

153 200

147 000

Poltto
0%
Pelkkä
kompostointi
24 %

Mädätys ja
kemiallinen
käsittely
1%
Mädätys ja
terminen
kuivaus
4%

Pelkkä Kalkkistabilointi Poltto
kemiallinen
0%
1%
käsittely
Pelkkä
6%
kompostointi
20 %

2016

2015
Mädätys ja
kompostointi
38 %
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Pelkkä
mädätys
23 %

Mädätys ja
kompostointi
39 %

Pelkkä
mädätys
29 %

Maija Vilpanen

Tulokset: hyötykäyttötapojen osuudet
Varasto Ei tiedossa
5%
2%
Maisemointi
4%

Ei tiedossa
4%

Varasto
8%
Maisemointi
7%

Maatalous
34 %

Maatalous
41 %

2015

Viherrakentaminen
47 %
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2016

Viherrakentaminen
48 %
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KESKUSTELUA JA LINJAUKSIA
YHDYSKUNTALIETTEISTÄ
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Hallitusohjelma:
Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon
• Lisätään ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren
ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten,
että vähintään 50 prosenttia lannasta ja
yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen
prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.
– Ravinteiden kierrätyksen ohjelman kautta YM on
rahoittanut monia innovatiivisia hankkeita ja järjestää
tilaisuuksia
– Keskusteluissa ovat olleet ravinteet ja orgaaninen
aines, toisaalta haitta-aineet ja potentiaaliset riskit
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Elintarviketeollisuuden linjaukset 2017• Useat elintarvikeyritykset eivät enää osta viljaa,
mikäli viljelyssä on käytetty lietepohjaisia
lannoitevalmisteita.
– Elintarviketeollisuus myy tuotteita
ulkomaisille ostajille. Jotkin ostajat eivät
salli viljan kasvattamista lietteellä
lannoitetuilla pelloilla.
– Elintarviketeollisuuden edustajat ovat
huolissaan lietteiden sisältämien haitallisten
aineiden mahdollisista riskeistä.
– Kuluttajien suhtautuminen ja
yhdyskuntalietteen käyttöön liittyvä
mahdollinen maineriski on yrityksille tärkeä
tekijä.
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Suomen ympäristökeskuksen Policy brief
21.3.2017
– Ympäristöön joutuessaan lietteen sisältämät
haitalliset yhdisteet sekä mikromuovit voivat vaikuttaa
maaperään ja eliöihin. Näin ollen nykyisillä
menetelmillä käsitellyn lietteen hyötykäytössä tulisikin
noudattaa varovaisuusperiaatetta.
– Kiertotalouden näkökulmasta jätevesilietteen
sisältämät ravinteet olisi järkevää saada
hyödynnettyä. Lietteessä on runsaasti orgaanista
ainesta ja arvokkaita ravinteita kuten fosforia, jonka
hyödyntäminen säästäisi maapallon rajallisia
fosforivarantoja.
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Sveitsi
• Sveitsissä puhdistamolietettä ei ole
käytetty maataloudessa vuoden 2006
jälkeen.
• Liete poltetaan
• Vuonna 2016 tuli voimaan Jäteasetus, joka
määrää, että fosfori on otettava talteen
puhdistamolietteestä.
• Toimeenpanolle on 10 vuoden siirtymäaika
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Saksa
• Vuonna 2015 hyväksyttiin jätevesilieteasetuksen,
joka velvoittaa fosforin talteenottoon
puhdistamolietteestä kaikissa yli 50 000 AVL:n
puhdistamoissa
• Noin 60 % lietteestä poltetaan, 26 % käytetään
maataloudessa ja 12 % maisemoinnissa.
• Asetuksessa on 12–15 vuoden siirtymäkausi.
• Pienemmät puhdistamot voivat jatkossakin
hyödyntää lietettä maataloudessa.
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Tilanne Ruotsissa
• Ruotsin hallitus on kesäkuussa 2018 tilannut
selvityksen, jossa oletettavasti ehdotetaan kieltoa
puhdistamolietteen maatalouskäytölle ja
ehdotetaan vaatimusta lietteen fosforin
kierrättämiselle.
• Ruotsissa on pitkään toiminut laatujärjestelmä
REVAQ, jonka puitteissa lietteen laatua on seurattu
ja parannettu.
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Kiertotalouden tiekartta 2.0 luonnos
•
•
•
•
•
•

Sitra päivittää Kiertotalouden tiekarttaa 2016 - 2025
Toimenpide: Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien talteenottovelvoite
jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä
Toimenpidetyyppi: Lainsäädäntö
Toimijaryhmä: Hallinto
Ehdotettu omistaja: Valtioneuvosto
Kuvaus: Monet jätevirrat sisältävät nykyisillä teknologioilla käyttökelpoisia
aineita ja materiaaleja. Niiden kerääminen tai talteenotto ei kuitenkaan
välttämättä ole kannattavaa nykyisillä uusien materiaalien hinnoilla.
Kierrätettyjen materiaalien hinta voisi kuitenkin laskea, jos talteenotto
yleistyisi. Tämä lisäisi kysyntää. Esimerkiksi lietteen ja jäteveden sisältämät
ravinteet tulisi saada hyötykäyttöön sen sijaan, että ne valuvat vesistöihin.
Useat toimijat ottavat ravinteita jo talteen, mutta jotta koko potentiaali
saataisiin käyttöön, tulisi käyttöön ottaa lainsäädännöllinen
talteenottovelvoite. Erilaisten talteen otettujen aineiden ja materiaalien
laadun valvomiseksi tarvitaan myös oma järjestelmänsä – ilman laatutaetta
kierrätysmateriaaleista ei tule varteenotettava vaihtoehto neitseellisille
materiaaleille.
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HELCOM Nutrient Recycling Strategy
• HELCOM hyväksyi vuonna 2017
lietteen käsittelyä koskevan
suosituksen - HELCOM
Recommendation 38/1 SEWAGE
SLUDGE HANDLING
• Tällä hetkellä on tekeillä ravinteiden
kierrätyksen strategia
• Itämeren maat sitoutuvat
toimeenpanemaan HELCOM
suositukset
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Vesilaitosyhdistyksen lietestrategia
• Puhdistamolietteet erityisaiheeksi vuonna 2016
• 2017 taustaselvitys lietteiden käsittelyn nykytilasta ja
trendeistä
• Kesällä 2016 EurEau:n jäsenistölle tehtiin kysely
lietteen käsittelyn trendeistä eri Euroopan maissa
• Puhdistamolietteen käsittelyn tulevaisuuden
näkymät –työpaja
 2017 viimeisteltiin puhdistamolietestrategia
 VVY:n jäsenkirje 7/2017 Vesilaitosyhdistys laati
lietestrategian ohjaamaan toimintaansa
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Lietestrategian priorisoidut toimenpiteet
• Kansallinen riskinarviointi lietteen
maatalouskäytöstä
– LIERI -Raportti LUKE:n julkaisusarjaan
valmistumassa.

• Luodaan kierrätyslannoitevalmisteille
laatujärjestelmä (REVAQ‐mallin hyödyntäminen)
- Hanke sai RAKI –rahoitusta ja on käynnistynyt

• Kierrätystavoitteet sisällytetään kuntien hankintaperiaatteisiin ja luodaan hankintaohje, joita käyttämällä kuntien hankinnoissa suositaan kierrätettyjä
lannoitevalmisteita
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Lietteen käsittelyn nykytila ja riskit
- toteutus
• Kokonaisuus sisältää kolme alahanketta:
1. Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus
2. Katsaus lietteiden sisältämän haitta-aineiden vaikutuksiin
riskienarviointien perusteella
3. Lietteen käsittelyn ja hyödyntämisen eri toimintamallien
kestävyyden arviointi.

• Ensimmäinen vaihe valmistui vuonna 2017 ja raportti löytyy
https://www.vvy.fi/ohjeet-jajulkaisut/jatevedet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-jahyodyntamisen-nykytilannekatsaus-vvy/
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LIERI -hanke
• Vesihuollon
kehittämisrahaston
rahoittama
• Tarkastelussa haitalliset
metallit, orgaaniset haitta‐
aineet, taudinaiheuuttajat,
mikromuovit ja
antibioottiresistenssi
• Tullaan julkaisemaan
LUKE:n julkaisusarjassa
lähitulevaisuudessa
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LIERI –hanke / Orgaaniset haitta-aineet
• Riski ihmisten terveydelle pohjaveden juonnin, kasvien
syönnin tai maa-aineksen syönnin kautta vähäinen
• Suurimmat riskit näyttäisivät kohdistuvan maaperän ja
pohjavesien eliöille
• Laskennallisesti peltoviljelyn vaikutukset
viherrakentamista vähäisemmät
• 49 aineesta peltoviljelyssä 7 ja viherrakentamisessa 19
potentiaalinen riski eliöille
• PFOS, palonestoaine TBBPA ja antibiootit norfloksasiini,
ofloksasiini ja siprofloksasiini
Lähde: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta‐aineiden aiheuttamat riskit
lannoitekäytössä, Luonnonvara‐ ja Biotalouden tutkimus
6.11.2018
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LIERI – yhteenveto
• Puhdistamolietepohjaisissa lannoitevalmisteissa
haitallisia metalleja, orgaanisia aineita,
taudinaiheuttajia ja mikromuovia
MUTTA
• Samoja aineita tavataan myös muista orgaanisista
lannoitevalmisteista ja jopa mineraalilannoitteissa
• Esimerkiksi antibiootteja käytetään lähes saman
verran eläinten ja ihmisten hoitamiseen (lannan
käytöllä ei varoaikoja)
• Jatkotutkimusta tarvitaan – yhtenä tavoitteena oli
löytää oleellisia kohtia
Lähde: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta‐aineiden aiheuttamat riskit
lannoitekäytössä, Luonnonvara‐ ja Biotalouden tutkimus
6.11.2018
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LIERI – jatkotutkimuksen tarve 1/2
• Orgaaniset haitta-aineet
1. Aineiden pitoisuudet lietepohjaisissa lannoitevalmisteissa,
maaperässä ja pohjavesissä – myös referenssialueet
2. Pitoisuudet muissa org. Lannoitevalmisteissa
3. Aineiden ekotoksisuus maaperällä
4. Aineiden käyttäytyminen ja hajoaminen maaperässä

• Taudinaiheuttajat
1.

Suolistoperäisiä taudinaiheuttajia noroviruksen ja C. difficile–
bakteerin esiintyvyys sekä käsittelymenetelmien vaikutus niihin
2. Käytössä olevien indikaattorimikrobien arviointi
3. Legionella –pitoisuudet ja vaikutukset
Lähde: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta‐aineiden aiheuttamat riskit
lannoitekäytössä, Luonnonvara‐ ja Biotalouden tutkimus
6.11.2018

22

Paula Lindell

11

6.11.2018

LIERI – jatkotutkimuksen tarve 2/2
• Antibioottiresistenssi
1. Antibioottiresistenssigeenin rikastumisesta
puhdistamolietteeseen sekä käyttäytymisestä
lietteenkäsittelyssä
2. Siirtyvätkö tuotteen levityksen yhteydessä maaperään

• Mikromuovit
1. Mikromuovien osalta kaiken kaikkiaan tutkimus
alkuvaiheessa
2. Luonnonkuidut myös mukaan tutkimukseen

• Yhteysvaikutukset
Lähde: Puhdistamolietteiden sisältämien haitta‐aineiden aiheuttamat riskit
lannoitekäytössä, Luonnonvara‐ ja Biotalouden tutkimus
6.11.2018
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Lietemultapaperi
• VVY on teettänyt erityisesti puhdistamomullan
viherrakentamista koskevan esitteen
• Esite on VVY:n jäsenlaitosten käytössä ja antaa
taustatietoa ajankohtaisiin kysymyksiin mm. haitallisista
aineista
• Tuodaan esiin puhdistamomullan hyödyntämisen hyviä
puolia. Puhdistamomulta luovuttaa ravinteita useita
vuosia, on tasalaatuista, pidättää hyvin vettä ja parantaa
maan rakennetta. Puhdistamomultaa hyödyntämällä
kierrätetään ravinteita.
• Paperi julkistetaan syksyllä 2018

6.11.2018

24

Saijariina Toivikko

12

6.11.2018

Laatusertifiointi -järjestelmä

•
•
•
•

•
•

VVY on ollut aktiivisesti mukana
kierrätyslannoitevalmisteiden laatusertifioinnin
rakentamisen määrittämisessä.
Kaksi taustaselvitystä tehty vuonna 2017
Laatusertifiointijärjestelmä –hanke sai RAKI –
rahoitusta ja hanke on käynnistynyt
Hankkeessa luodaan laatujärjestelmä
lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu
kierrätysmateriaaleista suomalaisissa biokaasu- ja
kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa
käsittelylaitoksissa.
Hanke valmistuu 2019 lopussa.
www.laatulannoite.fi
6.11.2018
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PProduct -hanke 2015-2018
Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja
vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen

• Jätevesilietteen fosforin lannoitusvaikutus oli noin 10
prosenttia väkilannoitteen fosforin vastaavasta
arvosta ensimmäisenä kasvukautena.
• Kolmivuotisen kokeen jälkeen se oli parhaimmillaan
noin 40 prosenttia.
• Jätevesilietefosforin lannoitusarvoa heikentää
jätevedenpuhdistamoilla käytettävä rautapitoinen
kemikaali, jolla poistetaan fosforia jätevesivirrasta.
• sekä poltto että pyrolyysi heikensivät fosforin
lannoitusarvoa lopputuotteessa.
6.11.2018
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PProduct -hanke 2015-2018
Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja
vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen

• Luonnonvarakeskus julkaisi hankkeen tuloksista
tiedotteen:

https://www.luke.fi/uutiset/jatevesilietteiden‐kaytto‐lannoitteena‐ei‐ole‐uhka‐
ruokaturvalle/
6.11.2018
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Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille

6.11.2018
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Muita selvityksiä
•

Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa, Nykytila ja suositukset
ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa
– Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 45/2017
– Sanna Marttinen, Olli Venelampi, Antti Iho, Kauko Koikkalainen, Eeva Lehtonen, Sari
Luostarinen, Kimmo Rasa, Minna Sarvi, Elina Tampio, Eila Turtola, Kari Ylivainio,
Juha Grönroos, Jussi Kauppila, Jari Koskiaho, Helena Valve, Jutta Laine-Ylijoki,
Raija Lantto, Anja Oasmaa, Malin zu Castell-Rüdenhausen

•

Sivuvirrasta väkilannoitteen korvaajaksi : Mädätysjäännöksen
jalostusteknologioiden nykytila, tarpeet ja tulevaisuuden mahdollisuudet
Suomessa
– Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 31/2018
– Seppänen, Ari-Matti; Laakso, Johanna; Luostarinen, Sari (2018)

•

Suomen biokaasualan haasteet ja mahdollisuudet
– Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 47/2018
– Erika Winquist, Pasi Rikkonen ja Vilja Varho

6.11.2018
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Lietteen hyödyntäminen ilman
maatalouskäyttöä -hanke
•

•
•
•
•
•

Hankkeessa kartoitettiin mukana olevien
vesihuoltolaitosten lähialueilta kohteet, joissa
lietettä voidaan mahdollisesti hyödyntää
seuraavien vuosien aikana maatalouskäytön
sijaan, kuten viherrakentaminen, kaivokset,
kaatopaikat, energia- ja hyötykasvien tuotanto,
metsänlannoitus, teollisuus ja poltto.
Lietteen hyödyntämiskohteiden selvittämiseksi
luotiin malli, jota voidaan soveltaa erilaisissa
kohteissa.
Katsaus lietteenkäsittelyn mahdollisiin
tulevaisuuden suuntauksiin erityisesti
käsittelytekniikoiden ja käyttökohteiden kannalta.
Hankkeen rahoittivat Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahasto sekä HS-Vesi Oy, Huittisten
Puhdistamo Oy, JVP-Eura Oy ja Porvoon Vesi.
Hankkeen toteutti Pöyry Oyj.
Hankkeen loppuraportti löytyy Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahaston hankerekisteristä.
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Tietoa fosforin talteenotosta
• Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn
tehostamisesta Suomessa, Vesilaitosyhdistyksen
monistesarja nro 42, Helsinki 2016
• Jätevesien fosfori hyötykäyttöön – teknologioita ja
ohjauskeinoja, Valtioneuvoston kanslia,
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan
julkaisusarja 62/2017
– Fosforin talteenottomenetelmistä osa sopisi Suomen
oloihin kohtalaisilla muutoksilla nykyiseen
infrastruktuuriin ja prosesseihin. Osa menetelmistä
taas vaatisi suuria muutoksia. Tällä hetkellä mikään
menetelmä ei ole vielä täysin kilpailukykyinen
kustannuksiltaan, ja niistä meille parhaiten
soveltuvatkin edellyttävät vielä kehitystyötä.
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Selvitys lietteen termisistä käsittelymenetelmistä ja
niiden soveltuvuudesta Suomeen
• Tavoite: Selvitetään nykyisin käytössä olevia termisiä
lietteenkäsittelymenetelmiä ja niiden soveltuvuutta Suomeen.
Käsittelymenetelmiä kuvataan huomioiden mm. tekniikoiden
kypsyysaste, kustannukset, energiatalous, hiilijalanjälki,
lopputuotteiden ominaisuudet sekä mahdollisuudet kiertotalouden
toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään lietteen tuotantomääriä ja sijaintia.
• Aikataulu: 2018 - 2019
• Työohjelma: 1. Lietteen tuotantomäärien ja sijainnin selvittäminen sekä
paikkatietoanalyysit, 2. Termisten käsittelymenetelmien kuvaaminen ja
arviointi, 3. Tietojen analysointi ja yhteenveto, 4. Tietojen työstäminen
alan asiantuntijoiden kanssa workshop-työskentelynä.
• Toteuttaja: Pöyry Finland Oy
• Hankkeen rahoittaa vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.
• Viemärilaitosryhmän aloitteesta laitoslähtöinen hanke.
• Viemärilaitosryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä.
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Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoja:
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI
Puhelin 09 868 9010
Sähköposti vvy@vvy.fi
www.vvy.fi
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