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Viite:  Kiertotalouden tiekartta 2.0, Luonnos kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet 

  

Vesilaitosyhdistyksen kommentit luonnokseen kiertotalouden tavoitteet ja toimenpi-

teet 

 

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 

vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuoltopalveluista. 

 

Kommentit toimenpide-ehdotukseen: Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien tal-

teenottovelvoite jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä 

 • Toimenpidetyyppi: Lainsäädäntö  

• Toimijaryhmä: Hallinto  

• Ehdotettu omistaja: Valtioneuvosto  

• Kuvaus: Monet jätevirrat sisältävät nykyisillä teknologioilla käyttökelpoisia aineita ja materi-

aaleja. Niiden kerääminen tai talteenotto ei kuitenkaan välttämättä ole kannattavaa nykyisillä 

uusien materiaalien hinnoilla. Kierrätettyjen materiaalien hinta voisi kuitenkin laskea, jos tal-

teenotto yleistyisi. Tämä lisäisi kysyntää. Esimerkiksi lietteen ja jäteveden sisältämät ravinteet 

tulisi saada hyötykäyttöön sen sijaan, että ne valuvat vesistöihin. Useat toimijat ottavat ravin-

teita jo talteen, mutta jotta koko potentiaali saataisiin käyttöön, tulisi käyttöön ottaa lainsää-

dännöllinen talteenottovelvoite. Erilaisten talteen otettujen aineiden ja materiaalien laadun 

valvomiseksi tarvitaan myös oma järjestelmänsä – ilman laatutaetta kierrätysmateriaaleista 

ei tule varteenotettava vaihtoehto neitseellisille materiaaleille. 

 

Vesilaitosyhdistyksen kommentit 

Vesilaitosyhdistyksen mielestä toimenpide-ehdotuksessa ”Käyttökelpoisten aineiden ja ma-

teriaalien talteenottovelvoite jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä” 

on useita virheellisiä seikkoja, eikä toimenpide-ehdotus ole kannatettava.  

 

 Tekstissä todetaan, että ”lietteen ja jäteveden sisältämät ravinteet tulisi saada hyötykäyttöön 

sen sijaan, että ne valuvat vesistöihin.” Lietteen ja jäteveden sisältämien ravinteiden valumi-

nen vesistöön on erikoinen ja paikkansapitämätön väite. Suomalaisilla jätevedenpuhdista-

moilla ravinteet poistetaan kansainvälisestikin vertaillen hyvin tehokkaasti. Jätevedenpuhdis-

tamoiden toiminta on säädelty ympäristöluvissa ja toiminnan tuloksia tarkkaillaan niin viran-

omaistarkkailuna kuin vesihuoltolaitosten omana työnä. Merkittävä osa puhdistamolle tule-

vista ravinteista saostuu puhdistusprosessissa syntyvään puhdistamolietteeseen. Puhdista-

moliete käsitellään tavallisesti joko mädättämällä tai kompostoimalla tai mädättämällä ja kom-

postoimalla lannoitevalmistelain mukaisiksi lannoitevalmisteiksi. Puhdistamolietteistä valmis-

tetut lannoitevalmisteet hyödynnetään pääosin joko viherrakentamisessa tai maataloudessa, 

jolloin niiden käytöllä voidaan korvata mineraalilannoitteita. Puhdistamomullan käytöstä vi-

herrakentamisessa aiheutuvaa vesistökuormitusta tutkittiin SYKE:n Envirogreen-hankkeessa 

vuonna 2010 ja kuormitus osoittautui vähäiseksi. Kun kompostoitua lietettä hyödynnetään 
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viherrakentamiseen, noin 5 % sen sisältämästä fosforista arvioidaan päätyvän vesistöön kah-

denkymmenen vuoden aikajänteellä. Lietekompostia sisältävien kasvualustojen ravinnekuor-

mitukseksi vesistöön on alustavasti arvioitu typen osalta 0,3 % Suomen päästöistä. Toisaalta 

ravinnepäästöjä viherrakentamisen rakenteista aiheutuu myös silloin kun ravinnelähteenä on 

väkilannoite. Yhdyskuntalietepohjaisissa lannoitevalmisteissa fosfori on rautayhdisteeseen 

kiinnittynyt ja vapautuu kasvien käyttöön vähitellen, toisin kuin useimpien muiden lannoite-

valmisteiden sisältämä helppoliukoinen fosfori. Lietepohjaisten lannoitevalmisteiden levitys-

määrät maataloudessa jäävät pieniksi, koska levitysmäärää rajoittaa kasveille käyttökelpoi-

sen fosforin osuutena laskennassa käytetty 75 %, mikä tutkimustulosten nojalla on ylimitoi-

tettu. Väite jätevesien ja lietteiden sisältämien ravinteiden valumisesta vesistöihin on todelli-

suutta vääristävä. Kiertotalouden tiekartassa ei tuoda esiin merkittävimpiä vesistökuormituk-

sen lähteitä, joten jätevesien ja lietteiden korostaminen ei ole tiekartassa oikeassa suhteessa 

muihin toimintoihin nähden. 

 

Tekstissä todetaan, että useat toimijat ottavat ravinteita jo talteen. Vesilaitosyhdistyksen tie-

dossa on, että useiden vuosien kehitystyön jälkeen Topinojan biokaasulaitoksella otetaan 

typpeä talteen ammoniumsulfaattina. Selvityksessä ”Jätevesien fosfori hyötykäyttöön -tekno-

logiota ja ohjauskeinoja” on todettu, että mitään fosforin talteenottomenetelmää ei käytetä 

tällä hetkellä Suomessa. Myöskään Vesilaitosyhdistyksen tiedossa ei ole, että Suomessa olisi 

useita toimijoita, jotka ottavat ravinteita talteen. Väitteen todenperäisyys on syytä tarkistaa.  

 

Tekstissä todetaan, että kierrätettyjen materiaalien hinta voisi laskea, jos talteenotto yleistyisi. 

Typen tai fosforin kansallisella talteenotolla ei hyvin todennäköisesti ole vaikutusta typen ja 

fosforin maailmanmarkkinahintaan, joten esitetty väite on tässä yhteydessä kyseenalainen.  

 

Selvityksessä ”Jätevesien fosfori hyötykäyttöön -teknologiota ja ohjauskeinoja”, Valtioneuvos-

ton selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 62/2017, on todettu, että fosforin talteenottotek-

niikoista suurin osa on vielä teknisesti kypsymättömiä ja että erityisesti kemialliseen liettee-

seen soveltuviin menetelmiin liittyy vielä epävarmuuksia toteutettavuuden ja kustannustehok-

kuuden osalta. Euroopassa ainoa laajemmin käytössä oleva ja kaupallisesti jo tuotteistettu 

fosforin talteenottomenetelmä on struviitin valmistus. Struviitin valmistus soveltuu laitoksille, 

joissa on käytössä biologinen jätevesien puhdistus ja mädätys. Tällaisia jätevedenpuhdista-

moita Suomessa ei ole. On myös syytä huomata, että struviitin valmistuksessa fosforista saa-

daan talteen vain osa. Nykytilanteeseen nähden kaikki fosforin talteenottomenetelmät edel-

lyttäisivät merkittäviä ja huomattavan kalliita muutoksia jätevedenkäsittely- ja/tai lietteenkä-

sittelyprosesseihin, joten myös talteenotetun fosforin hinta nousee korkeaksi. Monet talteen-

ottomenetelmät kuluttavat paljon kemikaaleja ja energiaa.  Talteenottomenetelmillä saavutet-

tavien fosforijakeiden laatu ei välttämättä vastaa markkinoiden kysyntää tai täytä lainsäädän-

nön vaatimuksia.  

 

Selvityksessä ”Jätevesien fosfori hyötykäyttöön -teknologiota ja ohjauskeinoja” on tehdyn tar-

kastelun pohjalta kappaleessa kuusi laadittu politiikkasuositukset, joissa esitetään useita eri-

laisia toimenpiteitä ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Näissä politiikkasuosituksissa ei 

ole ehdotettu talteenottovelvoitetta, vaan todettu, että selvityksessä on esitetty myös joukko 

muita mahdollisia ohjauskeinoja, joita tässä vaiheessa ei esitetä toteutettavaksi mm. teknis-

ten haasteiden ja heikon hyväksyttävyyden vuoksi. Vesilaitosyhdistys toteaa, että Jätevesien 
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fosfori hyötykäyttöön -teknologiota ja ohjauskeinoja -selvityksessä kappaleessa kuusi esitetyt 

politiikkasuositukset ovat kannatettavia.  Jaamme myös selvityksen johtopäätöksen siitä, että 

talteenottovelvoite ei ole kannatettava ja toteuttamiskelpoinen toimenpide.  

 

Ehdotamme, että toimenpide ”Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien talteenottovelvoite 

jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä” poistetaan kiertotalouden tie-

kartasta. Ehdotamme, että tämän toimenpiteen sijasta tiekarttaan sisällytetään Jätevesien 

fosfori hyötykäyttöön -teknologiota ja ohjauskeinoja -selvityksessä suositeltu toimenpide, 

jonka mukaan ”julkishallinnon on syytä neuvotella lannoitevalmistealan kanssa vapaaehtoi-

nen sopimus kierrätysravinteiden käytön edistämiseksi. Suomessa on saatu sopimuksista 

hyviä kokemuksia, ja niitä pidetään yleisesti järeämpää sääntelyä helpommin hyväksyttävinä 

mm. alhaisten hallinnollisten kustannusten takia. Sopimus voi sisältää asteittain nousevia ta-

voitteita kierrätysravinteiden käytön lisäämiseksi ja tarkistuspisteet etenemisen arvioi-

miseksi.”  On syytä huomata, että kaikkien selvityksen toimenpiteiden osalta on todettu, että 

ehdotettujen ohjauskeinojen käyttöönotto edellyttää niiden kustannusten ja kustannustehok-

kuuden arviointia sekä rahoitusmekanismien selvittämistä.  

 

Laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille 

Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmästä voidaan todeta, että järjestelmä on tällä 

hetkellä tekeillä RAKI-rahoitetun hankkeen myötä. https://www.laatulannoite.fi/ 

 

Hankintaohje  

Kierrätyslannoitevalmisteiden hyödyntämistä voitaisiin edistää suosimalla viherrakentami-

sessa kasvualustoja, jotka on valmistettu kierrätyslannoitevalmisteista. Hankinnoissa ei tällä 

hetkellä osata suosia kierrätyslannoitevalmisteita, joten julkisten hankintojen tueksi tarvitaan 

mallihankintapohja. Tällaisen hankintaohjeen laadintaan voisivat osallistua mm. KEINO, Kun-

taliitto, Viherympäristöliitto, Biolaitosyhdistys ja Vesilaitosyhdistys.   

 

 

 

Osmo Seppälä     Saijariina Toivikko     

toimitusjohtaja      vesiasiain päällikkö   


