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Tässä työssä on kartoitettu Kaakkois-Suomen jätelietteitä, jätelietteen tuottajia ja nykyisiä 

sekä kehitteillä olevia jätelietteiden käsittelymenetelmiä. 85 % Kaakkois-Suomen 

teollisuuden jätelietteistä tuotetaan metsäteollisuudessa. Jätevedenpuhdistamolietteistä 

suurin osa käytetään kompostoimiseen ja mädättämiseen, metsäteollisuus enimmäkseen 

polttaa lietteensä.  

Uudet kehitteillä olevat käsittelymenetelmät lisäävät jätelietteiden kierrätysarvoa ja luovat 

uusia tuotteita, mutta täyden mittakaavan prosessia ei ole vielä toteutettu. Poliittinen paine 

Euroopasta ja Suomen hallituksen ajama biotalouspolitiikka tulee ajamaan kiertotaloutta ja 

näin myös lietteiden käsittelymenetelmiä eteenpäin. Hyötykäyttövaihtoehtoja rajoittaa ja 

säätelee lainsäädäntö. 

Työ on jaettu kahteen osaan, ensimmäinen osa käsittää lietteiden kartoituksen ja toinen osa 

kokeellisen osuuden, sekä kartoituksen perusteella tehdyn käsittely- ja toimintamallin. 

Kokeellisessa osuudessa on 2 eri case tapausta, märkälevyjätteen kuivaus täryseulalla ja 

sellutehtaan jätelietteen soveltuvuuden tarkastelu maanparannusvalmisteeksi. Tulosten 

perusteella käytetyllä täryseulalla saavutettiin tarpeeksi suuri ka- % lietteen myöhempää 

käyttötarkoituksen kannalta, ja lähes kaikissa sellutehtaan jäteliete-erissä todettiin olevan 

liikaa kadmiumia sovelluskohteen kannalta. 
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In this thesis the sludge of Southeastern-Finland, the companies which produce sludge and 

the current methods and those still in development have been surveyed. 85 % of the waste 

sludge from industry comes from forest industries. The sludge from municipal waste water 

treatment plants is mostly used as a raw material for bioplants. The sludge from forest 

industry is mostly incinerated.  

New circulation methods increase the recycling value of the waste by creating new 

products but they still lack a full-scale plant. The political pressure from Europe and the 

politics driven by the government of Finland will drive circular economy forward and thus 

uplifting the processing options of waste slurries.  

This work is divided in two parts, first contains the survey and the second contains the 

experimental part and the operational methods based on the survey. In the experimental 

part wet hard sheet waste sludge was de-watered with shaking filter and the applications 

for waste sludge from cellulose factory were considered. The results are, that the wet hard 

sheet waste sludge can be dewatered to high enough total solids content for the inteded use. 

Also, the cellulose waste sludge has too high Cd content in almost all of the batches to be 

used as a land improment.  
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1 Johdanto 

Tässä diplomityössä on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on Kaakkois-Suomen 

lietteentuottajien kartoitus. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää metsäteollisuuden, 

kemianteollisuuden, metalliteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja ruoppaussedimenttien 

sekä kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden jätelietteiden ominaisuuksia ja määriä. 

Kartoitukseen on otettu mukaan metsäteollisuus, kemianteollisuus, metalliteollisuus, 

elintarviketeollisuus, kunnalliset jätevedenpuhdistamot sekä ruoppaussedimentit. 

Maatalouslietteet on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Kartoituksen ohessa on myös 

esitetty nykyisiä lietteiden käsittelymenetelmiä sekä vertailtu joitakin tulevia 

käsittelymenetelmiä. Toinen tavoite on muodostaa toimintamalli kartoituksen tuloksista 

niin, että olisi mahdollista suunnitella toimenpiteitä lietteiden määrän ja ominaisuuksien 

sekä olemassa olevien käsittelymenetelmien perusteella.  

Lietteiden ominaisuudet voivat aiheuttaa haasteita niiden hyötykäyttöön eri 

käyttötarkoituksissa. Ratkaisuiksi on kehitetty erilaisia menetelmiä, joilla saataisiin 

muutettua jätelietteen ominaisuuksia niin että se soveltuu paremmin jonkun toisen 

prosessin raaka-aineeksi. Lietteiden, ja yleensä jätteiden, käsittelyyn on tulossa muutoksia 

vuodesta 2016 alkaen. Painetta lainsäädännön nykyaikaistamiseen tulee Euroopan 

komissiolta, Suomen hallitukselta sekä nykyisen taloustilanteen asettamista haasteista. 

Kiertotalous on nostettu jalustalle Euroopassa ja sitä visioidaan luomaan uusi kestävään 

kehitykseen ja tuottamiseen perustuva yhteiskunta. Kiertotaloudella tarkoitetaan tuotteiden 

sisältämän raaka-aineen ja tuotteen tekemiseen käytetyn energian säilyttämistä 

mahdollisimman pitkään. Tämä mahdollistetaan tekemällä tuotteet mahdollisimman 

kierrätyskelpoisiksi ja kierrätetyistä materiaaleista. Kiertotalouteen kuuluu myös uusien 

käsittelymenetelmien kehittäminen, jolla mahdollistetaan kierrättäminen ja hyötykäyttö. 

Yksinkertainen lietteen määritelmä on nesteen ja kiintoaineen muodostama juokseva seos 

(Tieteen termipankki, 2015b). Koska vedellä itsessään ei yleensä ole lietteessä käyttöarvoa, 

on sen poistaminen lietteestä usein tärkeää esimerkiksi kuljetuskustannusten 

pienentämiseksi. Toisaalta tehokkaalla vedenpoistolla voidaan vähentää raakaveden 

tarvetta, kun lietteessä olevaa vettä hyödynnetään. Esimerkiksi kaivosteollisuuden 

sovelluksissa tämä on tärkeää. Yleisesti hyötykäyttömenetelmää, kuten kuivausta, 

suunnitellessa on huomioitava lietteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Tässä 

työssä tarkastellut hyötykäyttömenetelmät ovat ympäristörakentaminen, lannoitekäyttö ja 
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lannoitteiden tuotanto, raaka-aineena käyttö biojalostamossa ja biokaasulaitoksessa sekä 

loppusijoitus. 

1.1 Lietteiden käsittelyn haasteet 

Lietteen käsittelyyn liittyy erilaisia lietteiden ominaisuuksista johtuvia haasteita kuten 

hajuhaitat, hygieenisyys ja korkea vesipitoisuus. Hajuhaitoille altistuvat käsittelyalueen 

henkilöstö sekä lähistöllä asuvat ja liikkuvat ihmiset. Hajuhaitta johtuu lietteistä joko 

kemiallisten ja biologisten prosessien kautta tai haihtumalla vapautuvista kaasuista. 

Hajuhaittoja voidaan hallita käsittelemällä liete esimerkiksi desinfioimalla, stabiloimalla ja 

neutralisoimalla. Käytännössä tämä tarkoittaa useampaa prosessivaihetta ja lisättäviä 

kemikaaleja. Hajuhaittaa voidaan vähentää käsittelemällä lietteet katetuissa tiloissa tai 

peittämällä ne. Käsittelytilojen hajupäästöt käsitellään vielä biosuodattimilla hajujen 

minimoimiseksi. (Ramboll Finland Oy, 2015). 

Desinfioinnilla puhdistetaan lietteistä haitalliset eliöt ja yhdisteet, joista olisi haittaa 

hyötykäyttökohteessa. Lietteitä voidaan desinfioida joko aumakompostoinnilla tai 

käsittelemällä liete kalkilla. Hygieenisyyttä mitataan ottamalla näytteitä kompostiaumoista 

ja kompostointia jatketaan kunnes se täyttää tarvittavat kriteerit. Kompostoinnin kesto on 3 

– 12 kk. (Ramboll Finland Oy, 2015). 

Lietteen jatkokäsittely saattaa vaatia kuivempaa lietettä esimerkiksi pelkästään 

kuljettamisen kannalta. Siksi lietteen sisältämä vesi on yleensä ongelma ja se halutaan 

poistaa. Veden poistossa ongelmana ovat lietteen fyysiset ominaisuudet ja käsittelyssä 

muodostuvien päästöjen pitoisuusrajoitukset. Jätevedenpuhdistamoissa lietteet käsitellään 

ja kuivataan ennen jatkoprosessointia. Kuivaus voidaan tehdä yksinkertaisimmillaan 

laskeuttamalla kiintoaines ja erottamalla vesi. (Ramboll Finland Oy, 2015). 

Lietteistä saattaa myös aiheutua ongelmaa valumisvesinä, joten lietteen kunnollinen 

sijoittaminen ja suojaaminen, valumisvesien käsittely ja valvonta ovat tarpeellisia. 

(Ramboll Finland Oy, 2015). 
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2 Hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisut lietteelle 

2.1 Lietteen määritelmät 

Tilastokeskuksen (2015a) mukaan liete tarkoittaa nesteen ja siihen suurena pitoisuutena 

sekoittuneen hienojakoisen kiinteän aineen seosta. Tieteen termipankin (2015b) mukaan 

lietteen synonyymi on vetelä massa, ja se määritellään kiinteän aineen ja nesteen 

muodostamaksi juoksevaksi seokseksi (Tieteen termipankki, 2015b). Lisäksi se määrittelee 

laskeutuneen lietteen luonnollisessa tai teknisessä prosessissa vedestä tai jätevedestä 

erkaantuneeksi kiintoaineeksi (Tieteen termipankki, 2015a). Raja-arvoa 

kiintoainepitoisuudelle ei kuitenkaan ollut annettu, mikä antaa hyvin paljon tulkintavaraa 

lietteelle ja kiintoaineelle, riippumatta laskeutumisen tehokkuudesta. 

Kuten yllä olevista tulkinnoista näkee, on lietteen käsite hyvin laaja, eikä se sulje pois 

orgaanisen ja/tai epäorgaanisen aineen sekä veden, tai muun nesteen, muodostamia 

seoksia, mitä ne yleensä ovatkin. Esimerkiksi kaivosteollisuudessa lietteen 

kiintoainepitoisuus saattaa olla hyvinkin korkea, jopa 75 – 80 p- % (Sivakugan et al., 

2006), tai pieni kuten yhdyskuntajätevesilietteissä, 4 p- % (Lohiniva, Mäkinen ja Sipilä, 

2001).  Tästä syystä seuraavassa kappaleessa lietteistä puhuttaessa täytyy huomioida, että 

kiintoaineen ja veden suhde vaihtelee hyvinkin paljon. Lietteen luonteeseen vaikuttaa 

hyvin paljon, onko kiintoaine orgaanista, epäorgaanista vai molempia. Esimerkiksi 

yhdisteet, joilla on paljon OH-ryhmiä, muodostavat paljon vetysidoksia veden kanssa. 

Lisäksi täytyy ottaa huomioon kiintoaineen kemiallinen rakenne, eli esiintyykö vettä 

kompleksina tai OH-ryhminä molekyylirakenteessa ja kuinka paljon. Tällöin liete voi 

sisältää jopa 96 p- % vettä. Epäorgaaninen aines, kuten hiekka, ei sen sijaan sisällä OH-

ryhmiä, joten vetysidoksia ei synny. Tällöin lietteessä oleva veden määrä voi olla hyvinkin 

pieni, ja silti liete leviäisi tasaiseksi pinnaksi, jos se kaadettaisiin maahan. Lietteen 

ominaisuuksiin vaikuttaa siis paljon veden sitoutuneisuus ja vapaan veden määrä. 

Partikkelikokojakauma vaikuttaa myös lietteeseen ja sen käsittelymenetelmiin. 

Lisäksi on huomioitavaa, että lietteen seisoessa paikoillaan tapahtuu painovoiman 

aiheuttamaa erottumista. Tällöin neste erottuu osittain omaksi faasiksi lietteen yläosaan tai 

kiintoaineen yläosa kuivuu nesteen valuessa pohjalle. Faasien erottuminen on yleistä 

epäorgaanisen aineen ja nesteen muodostamissa lietteissä. Tässä tapauksessa ei voida 
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puhua enää lietteestä, sillä lietteen määritelmään kuuluu kiintoaineen ja nesteen faasien 

selvä erottamattomuus toisistaan.  

On myös olemassa jätteitä, jotka eivät ole lietteitä mutta käyttäytyvät silti samalla tavalla 

kuin liete, esimerkiksi biojäte. Tällaisia jätejakeita voidaan kutsua lietteenomaisiksi. Näille 

lietteenomaisille jakeille on ominaista esim. vapaan veden puuttuminen. Myöhemmin 

työssä taulukoituja jätejakeita kuuluu myös tähän kategoriaan. 

Jotta nesteen ja kiintoaineen seosta voitaisiin kutsua lietteeksi, on seoksessa oltava 

tarpeeksi suuri nestepitoisuus, jotta seos käyttäytyisi kuin neste, eli täyttäisi annetun 

tilavuuden mukaisesti ilman ulkoista painetta. Nestepitoisuuden suuruudella ei ole ala- tai 

ylärajaa. Mikäli seos pysyy muodossaan, esim. märästä hiekasta tehty kakku sijoitettaessa 

säiliöön tai muuhun vastaavaan, eikä täytä annettua tilavuutta, ei seosta voida kutsua 

lietteeksi tai edes lietteenomaiseksi. 

2.2 Nykyiset ratkaisut lietteen käsittelylle 

Tarkasteltavat hyötykäyttövaihtoehdot ovat ympäristörakentaminen, lannoitekäyttö, 

bioenergia ja raaka-aineena käyttö biojalostamoissa.  

2.2.1 Ympäristörakentaminen 

Ympäristörakentaminen käsittää pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen, 

maisemoinnin, viher-, suojaus- ja kaatopaikkarakentamisen. Ideana on käyttää yhdyskunta- 

ja teollisuusjätteitä rakentamisen materiaaleina. Pilaantuneiden maa-alueiden 

kunnostamista ei toteuteta lietteillä, joten sitä ei käsitellä tässä työssä.  

Vuonna 2008 Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisemassa esiselvityksessä 

ilmoitettiin maisemoinnin ja viherrakentamisen osuudeksi yhteensä 80 % lietteen 

käyttötavoista (Kangas, Rantanen ja Valve, 2008). Liete täytyy yleensä kompostoida tai 

polttaa, jotta se kelpaisi viherrakentamiseen tai maisemointiin (Alhola et al., 2014). 

Kaatopaikkarakentaminen on hyvin laaja käsite, joten siihen perehdytään tässä kappaleessa 

hyvin lyhyesti. Lupaa jätteiden käyttöön kaatopaikkarakenteissa voidaan hakea 

ympäristölupamenettelyn kautta. Kaatopaikkojen suotovesien ja kaatopaikkakaasujen 

mahdollisten haittojen estämiseksi on rakenteiden täytettävä tietyt kriteerit, kuten liitteen I 

taulukoissa III, IV, VI ja VII on esitettynä. (Eskola et al., 2004). Kaatopaikan pohjan 
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tarvitsemat kerrokset ovat eristys-, tiivistys-, keräily- ja suojarakenteet (Eskola et al., 

2004). Eristyskerros rakennetaan vettä läpäisemättömästä materiaalista, kuten 

eristysasfaltista, muovista tai kumista. Tiivistyskerros voidaan rakentaa siten, että se 

muodostuu useasta eri kerroksesta muodostaen kokonaisuuden jossa jokaisella kerroksella 

on oma tehtävänsä, esim. veden läpivirtauseste. Yhdessä kerrokset muodostavat geologisen 

esteen. Esimerkki jätteiden käytöstä kaatopaikkarakentamisessa on tuorehiekkavalimoiden 

ylijäämähiekka, jonka mitattu vedenläpäisevyys K on < 110
–10

 
 

 
. Yksiköllä tarkoitetaan 

veden läpivirtausnopeutta kerroksen läpi. (Manner, 2014). Liitteen I taulukon VI 

perusteella ylijäämähiekka sopisi kaiken tyyppisten jätteiden kaatopaikan 

tiivistyskerrokseen. Toinen esimerkki jätteiden käytöstä kaatopaikkarakentamisesta on 

käytettyjen renkaiden käyttö pinta- ja pohjarakenteiden kuivatus-, suoja-, kaasunkeräys- ja 

välitäyttökerroksissa, kaasunkeräyskaivoina, ympärystäytöissä sekä kaatopaikkatiestöissä. 

(Aurinko, 2012). 

Jätemateriaaleja käytettäessä kuivatuskerroksessa tai sen yläpuolisissa kerroksissa, on 

kerroksesta tulevien vesien laatua ja käsittelytarvetta tarkkailtava. Esimerkiksi 

rengasrouhetta käytettäessä kuivatuskerrokseen, on sieltä purkautuva vesi usein ruosteen 

värjäämää, josta voi aiheutua imagollista ja esteettistä haittaa. Rajoittavana tekijänä 

jätemateriaalien käytössä voi olla enimmäisraekoko tai kemiallinen kuormitus, jos 

tiivistyskerroksessa käytetään bentoniittimattoa. Lisäksi tarvetta suodatinkerroksille tulee 

tarkastella erikseen. (Rakennustieto Oy, 2013). 

Kenttärakenteissa voidaan hyödyntää jätemateriaaleja jakavassa ja kantavassa kerroksessa, 

mutta niistä tulevien vesien sisältämien aineiden mahdollisiin vaikutuksiin on kiinnitettävä 

suurta huomiota. Tarvittaessa voidaan rakentaa tarkkailukerros ja sen alle tiivistyskerros. 

(Rakennustieto Oy, 2013). 

2.2.2  Lannoitekäyttö 

Itämerta rehevöittävien ravinteiden, erityisesti fosforin, kerääntymistä vesistöön rajoitetaan 

jätevedenpuhdistamoilla sekä rajoittamalla lannoitteiden käyttöä vesistöjen lähellä. 

Puhdistamoilla talteen otetut ravinteet vastaavasti voivat korvata esimerkiksi lannoitteissa 

käytettäviä primäärisiä raaka-aineita, kuten fosforia. Puhdistamolietteissä on kuitenkin 

ongelmana haitalliset alkuaineet ja yhdisteet, esim. teollisuuden jätevesissä, jotka 

kulkeutuvat jätevesien mukana ja siten voivat päätyä lannoitteisiin. (Vuorinen, 2013).  
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Puhdistamolietteen ja käsitellyn sakokaivolietteen käyttö lannoitteena tai 

maanparannusaineena asettaa rajoitteita viljeltäville kasveille. Esimerkiksi perunan, 

juuresten, vihannesten ja juuri- sekä yrttimausteiden viljely on kielletty 5 vuoden ajan 

pellolle, johon on levitetty maanparannusaineeksi tarkoitettuja puhdistamolietteitä. 

(Peltonen ja Savela, 2013). Lietteistä saatavat pääravinteet ovat typpi, fosfori, kalium sekä 

sivuravinteet kalsium, magnesium, natrium ja rikki (Farmit, 2010).  

Euroopan komission päätöksellä 2006/348/EY Suomessa on käytössä poikkeuslupa jossa 

kansallisesti rajoitetaan kadmiumin pitoisuuksia lannoitteissa. Päätöksessä Suomessa 

kielletään sellaisten lannoitteiden käyttö, joiden kadmiumpitoisuus on suurempi kuin 50 

mg fosforikiloa kohti. Kadmiumin määrää on haluttu rajoittaa sen oksidin aiheuttaman 

syöpäriskin ja perimävaurion takia. (Euroopan komission päätös 2006/348/EY). 

Lannoitevalmisteasetuksessa 24/11 säädettyjä rajapitoisuuksia lannoitevalmisteille ja 

maanparannusaineille on liitteen I taulukossa V. Seleenille enimmäispitoisuus 

lannoitteessa on selenaattina, SeO4
2-

, 15 mg kuiva-ainekiloa kohti sellaisessa lannoitteessa, 

jossa se on tyyppikohtaisesti sallittu. (Lannoitevalmisteasetus 24/11). 

Lannoitevalmisteasetus 24/11 ei kuitenkaan koske kaatopaikkojen tai muiden vastaavien 

rajattujen alueiden maisemointiin käytettäviä lannoitevalmisteita.  

Lannoitteita voidaan valmistaa lietteistä kolmella eri käsittelymenetelmällä: biologisesti, 

fysikaalisesti ja kemiallisesti. Seuraavassa kappaleessa on esiteltynä näitä menetelmiä. 

2.2.3 Biojalostamot, biokaasulaitokset ja energiantuotanto 

Kompostointi, aerobinen hajotus, ja mädätys, anaerobinen hajotus, kuuluvat biologiseen 

käsittelyyn. Nämä menetelmät ovat suosittuja biojätteelle, mikäli sitä mitataan Suomeen 

viime vuosina nousseiden biokaasuvoimaloiden määrässä (Alhola et al., 2014). 

Fysikaalinen menetelmä on esimerkiksi lietteen kuivaaminen lämpöenergialla ja 

kemiallista käsittelyä esimerkiksi kalkkistabilointi (Alhola et al., 2014; Pöyry Environment 

Oy, 2007). Puhdistamolietteitä ja selluloosapohjaisia jätelietteitä käytetään raaka-aineina 

mädättämö- ja kompostointilaitoksissa (Rättö, Siika-aho ja Vikman, 2009). 

Kompostointi 

Kompostoinnin esikäsittelyssä lietteeseen sekoitetaan turvetta tai haketta. Taudinaiheuttajat 

hajoavat 55 °C lämpötilassa kompostointiprosessin aikana. Kompostoinnin aikana 
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vapautuu hiilidioksidia, vettä, ravinteita ja lämpöä. Hyviä puolia prosessissa ovat sen 

helppo toteutus ja edullisuus; lietteen käsittelykustannukset vaihtelevat 70 – 80 €/t välillä 

(Alhola et al., 2014, Pöyry Environment Oy, 2007). Prosessi ei tuota energiaa (Alhola et 

al., 2014).  Jotta prosessi toimisi, lietteessä ei saa olla mikrobitoimintaa estäviä 

kemikaaleja, kuten pesuaineita tai torjunta-aineita. Puhdistamolietteiden, 

teollisuuslietteiden ja lantalietteen raekoko ei saa ylittää 12 mm. Kompostoitavan lietteen 

kosteuspitoisuuden on oltava käytännössä yli 15 %. (Pöyry Environment Oy, 2007). 

Mädätys 

Mädätys voidaan toteuttaa joko 50 – 55 °C tai 31 – 34 °C lämpötilassa, hapettomissa 

olosuhteissa. Bakteerit hajottavat orgaanisen aineksen ja tuottavat kaasuja. Mädätyksessä 

syntyy pääosin metaania, loppu on hiilidioksidia ja muita kaasuja. (Pöyry Environment Oy, 

2007). Mädätyksen hyvä puoli on metaanin muodostuminen, mitä voidaan käyttää 

polttoaineena. Huono puoli on, että prosessi ei kannata pienillä määrillä lietettä, johtuen 

korkeista investointikustannuksista (Alhola et al., 2014). Polttoaineena metaania voidaan 

käyttää liikenteessä, sekä sähkön ja lämmön tuottamiseen (Gasum Oy, 2008, Savela ja 

Seppälä, 2014). Puhdistamolietteen metaanin tuottopotentiaali on 10 – 32 m
3
 CH4/ttuorepaino 

ja erilliskerätyn biojätteen tuotantopotentiaali on 130 m
3
 CH4/ttuorepaino (Alhola et al., 2014). 

Mädätyksen kustannukset riippuvat prosessivaiheista. Esikäsittely-mädätys-

aumakompostointi –prosessin kustannukset ovat 44 – 94 €/t. Käsiteltävän lietteen 

kiintoainepitoisuus saa olla enintään 15 %. Käsiteltävässä lietteessä ei saa olla toksisia 

aineita, jotka haittaisivat bakteerien toimintaa (Pöyry Environment Oy, 2007). 

Kaakkois-Suomessa on biokaasulaitos Kouvolassa. Lisälaitoksia ollaan rakentamassa 

Kaakkois-Suomessa Virolahdelle ja Kotkaan; rakentaminen aloitettu Virolahdelle 2013 ja 

Kotkaan on haettu ympäristölupa. Kaakkois-Suomen kaatopaikkalaitoksia, joissa 

hyödynnetään kaatopaikkakaasuja, on Imatralla, Kouvolan Keltakankaalla ja 

Lappeenrannassa. Biokaasun tuottamisessa käytetyn lietteen kiintoainepitoisuus on yleensä 

3 – 6 %. (Huttunen ja Kuittinen, 2014).  

Kemicond
®

-käsittely 

Kemicond-käsittelyssä liete käy läpi mahdollisen esikäsittelyn, kemiallisen käsittelyn, 

kuivauksen, jatkokäsittelyn ja loppusijoituksen. Lietteeseen lisätään rikkihappoa 
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hajottamaan lietteen rakennetta ja liuottamaan metallisuoloja. Tämä jälkeen liete 

käsitellään vetyperoksidilla, jolloin rauta hapettuu ja saostaa fosforin. Vetyperoksidi myös 

jatkaa lietteen hajottamista ja vapauttaa vettä. Seuraavaksi lisätään natriumhydroksidia 

neutraloimaan liete. Liete kuivataan ja valmis tuote on hajutonta sekä hygienisoitua. 

Käsittelyn yksikkökustannukset ovat kääntäen riippuvaisia lietemäärästä; mitä enemmän 

lietettä käsitellään vuodessa, sitä halvemmat käsittelykustannukset ovat. 

Käsittelykustannukset vaihtelevat 39 – 65 €/ttuorepaino, riippuen lietteen määrästä. Tuotetta 

voidaan käyttää maanparannukseen ja kompostointiin. (Pöyry Environment, 2007). 

Tekniikka on käytössä esimerkiksi Oulun vedellä Taskilan jätevedenpuhdistamolla 

(Lahtinen ja Lähdemäki, 2015).  

Energia 

Biologisessa, termisessä ja kemiallisessa käsittelyn tarkoituksena on säilyttää ravinteet 

lietteessä, sekä hygienisoida liete. Jätteenpoltossa lietteestä saadaan talteen lämpöä ja 

sähköä. Termisellä käsittelyllä tarkoitetaan lietteen kuivausta. Terminen käsittely on 

oleellinen osa lietteiden polttoprosessia, sillä lietteen kuivaaminen vie paljon energiaa ja 

märkä raaka-aine haittaa polttoprosessia. Suurin rajoitus on käyttökustannukset, jotka 

johtuvat korkeasta energiantarpeesta. Myös potentiaaliset höyrystyvät hajukaasut 

vaikuttavat prosessin suunnitteluun ja kuivauksen jälkeen pölyävä liete muodostaa palo- ja 

räjähdysriskin. Kustannukset vaihtelevat, riippuen käytetäänkö ulkopuolista energiaa vai 

esim. mädättämön biokaasua. Ulkopuolista energiaa käytettäessä kustannukset vaihtelivat 

37 – 85 €/t ja mädättämöltä ostetulla biokaasulla kuivatun lietteen kustannukset vaihtelivat 

35 – 85 €/t.  (Pöyry Environment Oy, 2007).  

Bioenergialla tarkoitetaan uusiutuvista energialähteistä (maatalouden ja metsien jätteet), 

orgaanisesta yhdyskuntajätteestä (puhdistamolietteet), ja energiakasveista tuotettua 

energiaa (Euroopan Komissio, 2015a). Palamistuotteet riippuvat voimakkaasti 

prosessityypistä, poltettavasta materiaalista ja sen koostumuksesta. Suomessa 

yhdyskuntajätteistä käytettiin 45 % energiantuotannossa vuonna 2013 (Tilastokeskus, 

2014). Jätteenpoltossa tuotettu energia on pois ulkomailta tuodusta energiasta, mikä 

parantaa valtion vaihtotasetta. Jätteenpolttoa vaikeuttaa raaka-aineen korkea kuiva-

ainepitoisuus, matala lämpöarvo, likaavuus ja tuhkan käyttäytyminen sekä loppusijoitus. 

Esikäsittelyn, polton ja loppusijoituksen kustannukset vaihtelevat 70 – 125 €/t (Pöyry 

Environment, 2007).  



15 

 

Muut biojalostamosovellukset 

VTT:n tutkimuksessa (Rättö, Siika-aho ja Vikman, 2009) tutkittiin biomassan 

hyödyntämistä nestemäisen liikennepolttoaineen tuotannossa. Tutkimuksen mukaan raaka-

aineeksi soveltuvat runsaasti hiilihydraatteja sisältävät jakeet. Soveltuviksi jätejakeiksi 

luokiteltiin erilliskerätty biojäte, sekajätteen biohajoava jae, kuitupakkaukset, keräyspaperi 

ja rakennusjätteiden tietyt jakeet. Biojätteisiin luettiin mukaan selluloosapitoiset jätteet. 

Suomen sekajätekertymästä olisi mahdollista tuottaa 260 000 tonnia etanolia vuodessa. 

Raportissa kuitenkin todetaan, että sekajäte on liian heterogeenistä jotta sen tehokas 

hyödyntäminen olisi kannattavaa, joten jätteiden esikäsittelyn kehittämistä ja/tai parempaa 

lajittelua tarvitaan. (Rättö, Siika-aho ja Vikman, 2009). Selluloosapohjaisesta etanolista on 

jo teollisuudessa sovelluksia UPM:n Lappeenrannan tehtaalla (Granath, 2014) ja St1 

Biofuels Oy alkoi vuonna 2013 rakentamaan Kajaaniin biojalostamoa. (Aho, 2013). 

2.2.4 Loppusijoitus 

Loppusijoituksella tarkoitetaan jätteen kaatopaikalle sijoittamista, polttamista ilman 

energian talteenottoa, tai muuta vastaavaa toimintaa joka ei hyödynnä jätteen materiaalia 

tai energiaa (Jätelaki 646/2011). Jätteen loppusijoitusta säätelevät valtioneuvoston 

asetukset ympäristönsuojelusta 713/2014, jätteistä 179/2012, kaatopaikoista 331/2013, 

jätelaki 646/2011, jäteverolaki 1126/2010 ja ympäristönsuojelulaki 527/2014.  

Erilaisia lietteitä päätyi kaatopaikalle sijoitettavaksi vuonna 2013 yhteensä 321 488 tonnia. 

Määrään on sisällytetty tavanomaiset ja vaaralliset teollisuuden tuottamat jätevesilietteet, 

jätteiden käsittelyssä syntyneet nestemäiset tavalliset ja vaaralliset jätevesilietteet, sekä 

tavanomaiset lietteet (Tilastokeskus, 2015c). Vuodesta 2016 alkaen orgaanisen jätteen 

sijoituskielto kaatopaikalle kuitenkin tulee merkittävästi vähentämään kaatopaikalle 

sijoitettavan jätteen määrää ja enintään 10 % jätteestä saa olla orgaanista ainesta mitattuna 

TOC:na tai hehkutushäviönä (Kaatopaikka-asetus 331/2013, 28 §). Tällä hetkellä 

orgaanisen aineksen osuus kaatopaikalle sijoitettavasta aineesta on noin 75 % (HE 

126/2014 vp). Euroopan komission tavoitteena on kieltää kaatopaikalle sijoitettavat 

kierrätettävät jätteet vuoden 2025 alusta (Euroopan komissio, 2014b).  
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Ollakseen kaatopaikkakelpoinen, jätteen on täytettävä ns. 

kaatopaikkakelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuus määritellään kolmivaiheisessa prosessissa 

jotka ovat perusmäärittely, vastaavuustestaus ja kaatopaikalla tehtävät määritykset. 

Perusmäärittelyssä jätteestä mitataan virallisilla standardeilla tietyt haitalliset aineet ja 

muuttujat, liitteen II mukaisilla standardeilla. Vastaavuustesteillä vahvistetaan 

lupamääräysten täyttyminen ja edellisessä vaiheessa mitatut ominaisuudet. Viimeisessä 

vaiheessa kaatopaikalla tehtävillä mittauksilla varmistetaan asiakirjojen ja jätteen 

vastaavuus. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, 16 §).  

Kaatopaikkakelpoisuuden arviointi perustuu jätteen alkuperän tietoihin ja sen 

ominaisuuksiin. Lisäksi arviointiin vaikuttaa kaatopaikan ominaisuudet, taulukko I. 

Arviointiin vaikuttavat tekijät on listattu tarkemmin liitteessä I. 

Taulukko I Kaatopaikka-asetuksen 331/2013 16 §:n mukaan koottu taulukko kaatopaikkakelpoisuuteen vaikuttavan 

arvioinnin tekijöistä. 

Jätteestä mitattavat ominaisuudet Kaatopaikkaa koskevat tiedot 

Koostumus 
Kaatopaikan ominaisuudet, laatutaso ja 

voimassa olevat ympäristönsuojelutoimenpiteet 

Orgaanisen aineksen osuus ja 

hajoavuus 

Ympäristönsuojelujärjestelyiden laatutaso ja 

laadun turvaaminen 

Haitallisten aineiden osuus ja 

liukoisuusominaisuudet 
Jätetäyttämisen vakaus ja sen turvaus 

Jätteen ja siitä syntyvän 

kaatopaikkaveden ekotoksikologiset 

ominaisuudet 

Ihmisen terveydelle vaaran ja/tai uhan 

aiheuttavien asioiden torjunta 

Yllämainittujen tekijöiden perusteella määritellään kaatopaikkakelpoisuus. Käytetyt 

standardit ovat CEN, EN ja TS, sekä niiden jälkikäteen päivitettyjä versioita. 

(Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 2). 

2.3  Muutosta ajavat tekijät 

Jätteen käsittelyn ja kierrätyksen edistämisen sekä kehittämisen ajavana voimana on 

Euroopan komission asettama tavoite vähittäisestä siirtymisestä kohti kiertotaloutta. 

Kiertotaloudella yritetään hidastaa ja vähentää ilmastonmuutoksen vaikutusta. 
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Kiertotalouden tavoitteena on säilyttää alkuperäiseen tuotteeseen käytetyt raaka-aineet 

talouden kierrossa, näin säästäen uusia raaka-aineita ja energiaa. Tällöin tuotteen käyttöikä 

kasvaa, vaarallisten ja/tai vaikeasti kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä minimoidaan, 

sekä kierrätetyille materiaaleille luodaan kauppaa. Tuotteiden tulisi olla helpompia korjata, 

kierrättää, päivittää ja valmistaa kierrätettävistä materiaaleista. Tavoitteena on kannustaa 

jätteen vähentämiseen ja parantaa kuluttajien kierrätystapoja, rohkaista yhteiskuntaa 

käyttämään jätteenkeräys ja -erottelumenetelmiä jotka minimoivat kierrätyksen ja 

uudelleenkäytön kustannuksia. Kiertotalouteen kuuluu myös teollisten symbioosien 

rakentaminen, joissa tehtaat vaihtavat sivutuotteitaan korvaamaan raaka-aineita, samalla 

kun jätteen määrää minimoidaan. (Euroopan komissio, 2014a).  

Kiertotalouteen siirtyminen alkoi kun Euroopan parlamentti ja neuvosto säätivät direktiivin 

86/278/EY, joka mahdollisti puhdistamolietteen käytön maanviljelyksessä. Jatkona seurasi 

direktiivi 1999/31/EY kaatopaikkajätteen rajoittamisesta. Kyseisen direktiivin tavoitteena 

on kannustaa jätteen kierrättämistä ja uudelleen käyttöä, kaatopaikoille loppusijoittamisen 

vähentämistä, raaka-aineiden ja energian käytön vähentämistä sekä maan hukkakäytön 

vähentämistä. Direktiivi tuli voimaan jäsenmaissa vuonna 2001. Tämän direktiivin 

mukaisesti Suomessa on päivitetty ympäristönsuojelulakia, viimeisin 

ympäristönsuojelulaki 527/2014 tuli voimaan vuoden 2015 alussa ja viimeisin jätelaki 

646/2011 tuli voimaan vuonna 2012. Lisäksi lakeja on täydennetty valtioneuvoston 

asetuksilla (VnA) kaatopaikoista (Kaatopaikka-asetus 331/2013), jätteistä (Jäteasetus 

179/2012), pakkauksista ja pakkausjätteistä (VnA 518/2014) sekä ympäristönsuojelusta 

(Ympäristönsuojeluasetus 713/2014). Ympäristöministeriön virallisten internet-sivujen 

mukaan asetuksien uudistamistyö kestää ainakin vuoteen 2016 saakka 

(Ympäristöministeriö, 2015b).  

Suomen taloustilanteesta johtuen on biotaloudesta ja cleantechista visioitu talouden uutta 

kasvualaa (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014, Palojärvi, 2015, Valtioneuvoston kanslia, 

2015). Jätevedenpuhdistamolietteen määrästä vähintään 50 % olisi tarkoitus käsitellä 

keskitetyissä isoissa puhdistamoissa ravinteiden talteenoton optimoimiseksi vuoteen 2025 

mennessä. Tämä tavoite liittyy oleellisesti kiertotalouteen jossa on tavoitteena saada talteen 

ravinteet ja raaka-aineet jätteistä (Valtioneuvoston kanslia, 2015). Tavoitteiden aikataulua 

on nopeutettu alkuperäisistä, todennäköisesti syynä ovat tarvittavat taloudelliset muutokset 

(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014).  
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Tällä hetkellä käytössä oleva jätehierarkia on kuvan 1 mukainen. Kuvassa olevilla 

toimenpiteillä on tarkoitus vähentää jätteen määrää, jolloin loppukäsittelyyn jäisi 

mahdollisimman vähän jätettä jota ei saada hyödynnettyä millään tavalla. 

 

Kuva 1 Jätelain 646/2011 8 §:n mukainen jätteen etusijajärjestys. Jätteen määrä vähenee kun pyramidissa siirrytään 

alaspäin. 

Euroopan komission tavoitteena on kierrättää 65 % yhdyskuntajätteestä ennen vuotta 2030 

(Ympäristöministeriö, 2015a). Suomessa kaatopaikoille joutui yhteensä noin 672 400 

tonnia yhdyskuntajätettä vuonna 2013. Kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen 

määrä on vähentynyt hieman yli 50 % vuodesta 2008. Kaatopaikalle päätyneen 

yhdyskuntajätteen määrä oli noin 25 % jätteiden kokonaismäärästä, 33 % kierrätettiin ja 

loput 42 % käytettiin energiaksi (Tilastokeskus, 2014). 

2.4 Tulevaisuuden mahdollisuuksia lietteiden käsittelyyn  

Tässä kappaleessa on esitelty lyhyesti uusimpia käytössä olevia ja vielä kehitysasteella 

olevia lietteen käsittelytapoja.  
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2.4.1 Lietteiden pyrolyysi  

Pyrolyysi tarkoittaa hiilipitoisen aineen kuumentamissa korkeassa lämpötilassa ja 

hapettomassa ilmakehässä. Lämpötilaa nostetaan kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. 

Lämpötilaa pidetään tämän jälkeen vakiona, kunnes haluttu prosessi on tapahtunut. 

Pyrolyysi voidaan jakaa hitaaseen ja nopeaan prosessiin (Chen et al., 2015). Nopeassa 

pyrolyysiprosessissa massa kuumennetaan parissa sekunnissa 500 – 600 °C lämpötilaan.  

Hitaassa pyrolyysiprosessissa massan lämpötilaa nostetaan hitaasti 400 °C hapettomissa 

olosuhteissa, kunnes hajoaminen on loppunut. Hitaan prosessin kesto on minuuteista 

tunteihin. Tällöin materiaali höyrystyy, jonka jälkeen kaasut kondensoidaan öljyksi 

(Strand, 2011, Motiva, 2014).   Lietteissä olevia myrkyllisiä metalleja voidaan poistaa 

pyrolyysillä, jolloin saadut tuotteet ovat puhtaampia käyttää. Metallit kertyvät prosessissa 

syntyneeseen biohiileen tai bioöljyyn. Jakautumista voidaan kontrolloida eri tekniikoilla. 

Pyrolyysin raaka-aineena voidaan käyttää puhdistamolietteiden lisäksi myös esim. 

paperitehtaan ja teurastamon lietteitä (Chen et al., 2015). Pyrolyysillä valmistettujen 

kierrätyspolttoaineiden laatu on riippuvainen käytetyn raaka-aineen koostumuksesta ja 

polttoaineen valmistusprosessista, joista ensiksi mainitulla on suurempi vaikutus 

varsinaisen polttoaineen laatuun (Hiltunen et al., 2007, Strand, 2011, Kettunen ja Saarnio, 

2014).  

Puhdistamolietteestä valmistetulla biohiilellä voidaan esimerkiksi parantaa maanviljelyn 

tuloksia, kuten Hossain et al. (2010) tutkimuksessa todetaan. Tutkimuksessa käytetty 

biohiili valmistettiin pyrolyysillä 550 °C lämpötilassa.  

Pyrolyysiöljy 

Tuotetun biomassapohjaisen polttoaineen sopivuus korvaamaan fossiilisia polttoaineita 

riippuu tuotantoprosessista. Biopohjaisen pyrolyysiöljyn raaka-aineeksi kelpaavat 

metsäteollisuuden sivutuotteet, erilaiset teolliset ja yhdyskuntajätteet (Strand, 2011, 

Motiva, 2014). Myös jätemuovin käytöstä pyrolyysin raaka-aineena on ollut tutkimusta ja 

on huomattu, että puu-muovijäteseoksesta tuotetulla pyrolyysiöljyllä voi olla 

yhteiskunnallisesti merkittävä rooli energiantuotannossa (Strand, 2011, Merta et al., 2011). 

Kiinteästä massasta saadaan parhaimmillaan 75 % muutettua nesteeksi. Motivan (2014) 

sivuilla on kerrottu pyrolyysiöljyn olevan ominaisuuksiltaan lähinnä raskasta polttoöljyä, 

kun taas PIRELY-keskuksen (2013) ympäristölupapäätöksessä pyrolyysiöljyn 
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tuotantolaitokselle, on tuotteen kerrottu olevan ominaisuuksiltaan lähimpänä kevyttä 

polttoöljyä, vaikka luokittelu on raskas polttoöljy. Lämpöarvo pyrolyysiöljyllä on 15 – 19 

MJ/kg (Motiva, 2014).  

Torrefioitu biomassa ja biohiili 

Torrefioitu biomassa on kiinteää polttoainejalostetta ja torrefioitu puuhake tunnetaan 

yleisesti biohiilenä (Motiva, 2014, VTT, 2015). Torrefiointi tarkoittaa mietoa pyrolyysiä, 

toisin sanoen paahtamista hapettomissa olosuhteissa 250 – 300 °C lämpötilassa. 

Paahdettaessa biomassaa siitä haihtuu vesi ja osa haihtuvista aineista. Tämän jälkeen massa 

pelletoidaan. Pelletoinnissa energiatiheys ja kuljetettavuus paranevat. Raaka-aineet ovat 

monipuolisia, kuten puuta, maatalouden sivuotteita tai jätteitä. Ominaisuuksiltaan 

pelletoitu ja torrefioitu biomassa (PTB) muistuttaa kivihiiltä. Lämpöarvoltaan PTB on 21 

MJ/kg ja energiatiheys 14 GJ/m
3
. (Motiva, 2014). 

Alhaisissa lämpötiloissa valmistettua biohiiltä on suunniteltu käytettäväksi kivihiilen 

korvaamiseen energian tuotannossa, korkeammassa lämpötilassa valmistettua biohiiltä 

sovelletaan maatalouteen. Suomessa on tehty tutkimuksia biohiilen käytön vaikutuksesta 

satoon ja pellon CO2 ja N2O päästöihin. Tulokset olivat riippuvaisia biohiilen raaka-

aineesta, maaperästä ja viljelykasveista. Tulokset ovat vaihdelleet negatiivisesta 

positiiviseen sadon määrän ja peltojen kaasupäästöjen kannalta. Biohiilellä on ollut 

positiivisia vaikutuksia ravinteiden ja veden sitomiseen maahan, näin ollen estäen 

vesistöjen rehevöitymistä. (Kettunen ja Saarnio, 2014). 

Biohiiltä tutkitaan tällä hetkellä hyvin paljon ja sitä on povattu parantamaan maatalouden 

kannattavuutta ja fossiilisten energialähteiden korvaajaksi. 

2.4.2 Poltetun lietteen tuhkan käyttökohteet 

Vaihteleva koostumus aiheuttaa haasteita tuhkan hyötykäytölle. Poltettuna aineena sen 

energiasisältö on nolla, sisältö on riippuvainen hyvin paljon poltettavasta materiaalista ja 

prosessista, eikä eri aineiden erottaminen tuhkasta ole yksinkertaista. Edellisistä 

ominaisuuksista johtuen on tuhkaa käytetty pääosin kaatopaikkarakentamiseen ja 

maisemointiin. Jätteenpolttovoimaloissa syntyvän tuhkan määrä aiheuttaa kuitenkin 

tulevaisuudessa paineita kehittää uusia tapoja ja menetelmiä tuhkan loppusijoitukseen. 

Energiantuotannossa syntyvä tuhka on pääosin ilmapäästöistä poistettua kiintoainetta. 
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(Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2009). Tuhkan syntyperä vaikuttaa sen 

käyttösovelluksiin, kuten voiko tuhkaa käyttää lannoitteissa, sementtiteollisuudessa vai 

pelkästään maisemoinnissa. Laine-Ylijoki et al. (2005, taulukko 8) tekemässä 

tutkimuksessa on esitetty jätteenpolttolaitoksen pohjatuhkan alkuainepitoisuuksia. 

Suurimmat pitoisuudet ovat raudalla, kalsiumilla ja alumiinilla. Pitoisuudet ovat 21,9 – 150 

g ainetta/kg tuhkaa. Tämä johtuu todennäköisimmin jätevedenpuhdistamoissa käytetyistä 

saostusaineista. Ominaisuuksiltaan pohjatuhkat muistuttavat hiekkaa ja soraa (Laine-

Ylijoki et al., 2005, taulukko 20).  

Tällä hetkellä tuhkaa käytetään yleensä täyteaineena ja maisemoinnissa. Tuhkan 

hyötykäytön haasteita ovat raskasmetallit ja fosforin talteenotto, ensimmäinen yleensä 

teollisuuden jätelietteissä ja jälkimmäinen maatalouden ja jätevedenpuhdistamoiden 

jätelietteissä. Raskasmetallien ongelma on niiden aiheuttamissa terveysvaikutuksissa, kun 

taas fosforin talteenoton tarkoituksena on hyödyntää tuhkassa olevat ravinteet lannoitteena. 

Fosforin talteenotosta on tehty viime vuosina useita tutkimuksia. Tutkimuksiin kuuluu 

erilaisia happokäsittelyjä, lietteen erilaisia polttoprosesseja, puhdistamon 

saostuskemikaalin vaikusta fosforin talteenotossa ja tuhkien pelletointi. (Alhola et al., 

2014). 

Ferreira, Ribeiro ja Ottosen (2003) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin käyttökohteita 

kotitalousjätteen lentotuhkalle. Mahdollisiksi sovelluksiksi todettiin tuhkan käyttö raaka-

aineena sementin, betonin, lasin ja lasi-keramiikan tuotantoon, tien päällystykseen, 

maarakentamiseen, maaperän parantamiseen, sorbenttina käyttämiseen ja 

puhdistamolietteiden käsittelyyn.  

Ruoppausmassojen stabilointi on myös mahdollinen vaihtoehto. Suomessa eri tuhkien 

seoksia on jo käytetty Turussa, Haminassa ja Helsingissä pilaantuneiden sedimenttien 

kunnostamiseen (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2009). Tuhkan käytöstä on tehty 

Oulun yliopistossa vuonna 2012 tutkimus, jossa selvitettiin tuhkassa olevien rauta- ja 

alumiini-ionien vaikutusta fosforin liukenemiseen (Karvonen et al., 2012). Tuloksien 

perusteella tuhkasta valmistetuilla rakeilla pystyttiin poistamaan tehokkaasti fosforia ja 

fosfaatteja jätevedestä (Karvonen et al., 2012). Tutkimuksessaan Ferreira, Ribeiro ja 

Ottosen (2003) toteavat, että alustavien tulosten mukaan on mahdollista tehdä 

puhdistamolietteiden lentotuhkasta zeoliittien kaltaista ainetta, jolla olisi teollisia 
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sovelluskohteita. Zeoliitteja käytetään kaupallisesti adsorbentteina, suodattamiseen, 

molekyyliseuloihin ja veden pehmentämiseen. 

2.4.3 Jätelietteen tai sen tuhkan hyödyntäminen tiilissä, sementissä ja betonissa 

Jätelietteen tai sen tuhkan käytöstä tiilien, sementin ja betonin raaka-aineena on tehty 

hyvin paljon tutkimuksia yli 20 vuoden ajan, osaksi lupaavinkin tuloksin (Buali, Madany ja 

Sayed, 1995, Lin, Wu ja Ho, 2006, Johnson, Kamaruddin ja Napiah, 2014). Jätelietteestä 

tehdyt tiilet kelpaavat rakennusmateriaaleiksi. Ongelmiksi olivat nousseet orgaanisen 

materiaalin palaminen, joka tekee tiilistä huokoisia ja joissain tapauksissa hauraita. Lietettä 

sisältävän tiilen ominaisuudet ovat olleet parempia kuin tavallisilla tiilillä, kun tuhkan ja 

lietteen osuus tiilestä on ollut 10 – 20 p- %. Sementin ja puhdistamolietetuhkan seos on 

yhtä vahvaa kuin puhdas sementti vielä 10 – 15 p- % tuhkapitoisuudessa. 

Tuhkapitoisuuden kasvaessa yli 30 p- % murtolujuus heikkenee nopeasti.  Betonin sekaan 

sekoitettu kuivattu, hienonnettu liete vaikuttaa negatiivisesti missä tahansa suhteessa 

betonin määrään. Kuivumisaika pitenee ja murtolujuus heikkenee hyvin paljon kun lietteen 

määrä kasvaa yli 10 p- %. Makean veden ja suolaisen veden kestokyky olivat yhtä suuret 

seosbetonilla ja puhtaalla betonilla. (Johnson, Kamaruddin ja Napiah, 2014). Tekniikka 

vaatii siis vielä kehittelyä, eikä ole vielä täysin sovelluskelpoinen. 

2.4.4 Uusimpia tekniikoita lietteiden käsittelyssä 

Tässä kappaleessa on esitelty joitakin kehitteillä tai pilottiasteella olevia 

lietteenkäsittelyprosesseja, joista saadaan joko pää- tai sivutuotteina teollisuuskemikaaleja, 

kierrätyslannoitteita, biokaasua, synteettistä kaasua, bioöljyä, fosforia ja 

rakennusmateriaaleja.  

ABOWE-hanke 

Finnoflag Oy on kehittämässä tekniikkaa, jolla voitaisiin jalostaa orgaanisista jätteistä 

teollisuuden kemikaaleja ja liikenteen polttoaineita mikrobiologisella 2,3–

butaanidiolikäymisellä (Savonia, 2015b, Kuopio Innovation Oy, 2013). Prosessi on osa 

Itämeren ABOWE–hanketta (Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste.) 

ABOWE–hankkeen ideana on tuottaa uutta teollista osaamista prosessibiotekniikassa ja 

mikrobien sekä niiden entsyymien hyödyntämisessä (Savonia, 2015a). Prosessi voisi olla 

yksi potentiaalinen menetelmä metsäteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle, jätteen 
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käsittelijöille ja kierrätyslaitoksille erilaisten lietteiden käsittelemiseksi ja jalostamiseksi 

uusiksi tuotteiksi. Reaktorista saadaan vetyä, metaania, kiinteää jaetta ja nestemäistä jaetta, 

jota voidaan jatkojalostaa erilaisiksi kemianteollisuuden tuotteiksi (Kuopio Innovation Oy, 

2013). Energia- ja massatasetta prosessille ei ollut saatavilla. Pilotin syöttövirraksi on 

mitoitettu 30 000 tlietettä/vuodessa 25 %:n kuiva-ainepitoisuudella. Vastaavalla kapasiteetilla 

toimivan laitoksen hinnaksi on arvioitu 5,6 M€, ±30 %. Tällä hetkellä prosessista on 

merikonttiin mahtuva mobiili pilottilaitos, joka on ollut testattavana Euroopassa. Laitteisto 

ja käytettävän raaka-aineen kiintoainepitoisuus ja partikkelikoko vaativat vielä optimointia. 

Täysimittaista laitosta ei ole suunnitteilla (Savonia, 2015b). 

BioA 

Cursor Oy on kehittänyt yhteistyössä teollisten ja akateemisten yhteistyökumppanien 

kanssa BioA
®
 konseptin, joka on sellu- tai paperitehtaaseen integroitava biojalostamo 

(Nikula, 2014, Cursor Oy, 2014). Käytettäviä raaka-aineita olisivat jäte- ja sivuainevirtojen 

puhdistetut lietteet ja tuhkat. Prosessi toimii siten, että lannoitteisiin ei päädy kadmiumia 

(Nikula, 2014, Tompuri, 2015). Tarkkaa kuvausta prosessista ei ole annettu julkiseksi. 

Erona perinteiseen biokaasulaitokseen on mädätysjäännöksen käyttö. Tavallisesti 

mädätysjäännös levitetään pelloille tai kuivataan ja poltetaan. Tällöin kuivaukseen 

käytettyä energiaa ei saada hyödynnettyä. Uudessa prosessissa mädätysjäännös käytetään 

lannoitteen valmistukseen ja suodosvedet levän kasvattamiseen. Prosessista on myös 

tutkimus bioöljyn ja vedyn tuottamiseksi levien avulla (Järvinen, 2012, Nikula, 2014). 

Tämä biojalostamo tuottaisi jätteistä energiaa biokaasuna ja/tai etanolina. Lopputuotteena 

on kemiallisia lannoitteita vastaava kierrätyslannoite. Prosessia on myös mahdollista 

kehittää siten, että suotovesiä voitaisiin käyttää leväntuotantoon (Tompuri, 2015, Nikula, 

2014, Cursor Oy, 2014). Tällä hetkellä referenssijalostamon lannoitetuotanto on 40 000 – 

50 000 tonnia vuodessa ja yhden laitoksen hinta on 20 miljoonaa euroa (Nikula, 2014, 

Tompuri, 2015).  Prosessilla on myös mahdollisuus päästökauppaan, sillä se hyödyntää 

tuhkaa ja sitoo hiilidioksidia (Järvinen, 2012). Pilottilaitoksen onnistuessa on tarkoitus 

hakea vuodelle 2016 kahden tuotantolaitoksen investointipäätöstä (Linna, 2015). Energia- 

ja massatasetta prosessille ei ollut saatavilla.  
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Hydroterminen käsittely 

Hydrotermisessä käsittelyssä liete kuumennetaan vesifaasissa hapen tai muun hapettavan 

aineen poissa ollessa 150 – 450 °C lämpötilaan. Kuumennettaessa lietettä orgaaninen aine 

hajoaa ja tuottaa liuenneita yhdisteitä nestefaasiin. Proteiineista tulee aminohappoja, 

lipideistä rasvahappoja ja kuitumaiset aineet ja hiilihydraatit tuottavat pienimolekyylisiä 

hiilihydraatteja, kuten sokereita. Käsitellyn lietteen nestefaasia voidaan käyttää 

lannoitteena. Prosessi on suunniteltu biopolttoaineiden tuottamiseen ja siinä tuotetaan 

biokaasuja. Prosessin hinnaksi on arvioitu kohtuullinen, mutta se ei ole vielä valmis 

kaupalliseen sovellukseen ja vaatii jatkokehitystä (Tyagi ja Lo, 2013). Raskasmetallien 

poistaminen hydrotermisellä käsittelyllä on Tyagin ja Lon (2013) mukaan mahdollista 

toteuttaa, mutta eivät kerro tarkemmin miten.  

Hapettaminen otsonilla 

Orgaanista lietettä käsiteltiin otsonilla ja tulosten perusteella parhaiten puhdistamoliete 

hajosi, kun otsonia käytettiin 0,1 g O3/g kuivaa kiintoainetta (Erden ja Filibeli, 2010). 

Tällöin nestefaasiin liuenneen typen määrä kasvoi 225 % ja liuenneen fosforin määrä 

kasvoi 200 %. Otsonoinnin ideana oli nopeuttaa anaerobista hajoamista poistamalla 

hydrolysointivaihe. Lietteen otsonoinnin aikana vapautui metaania 25 % enemmän kuin 

tavallisesta anaerobisesta prosessista (Erden ja Filibeli, 2010). Jatkotutkimuksessa otsonin 

ja ultraäänikäsittelyn vaikutuksesta aktiivilietteen toimintaan todettiin, että otsonilla ja 

ultraäänellä pystyttiin tehostamaan lietteen käsittelyä. Otsonilla ja ultraäänikäsittelyllä 

hajotettu liete oli helpommin bakteerien käsiteltävissä. Käytetty otsonin määrä oli 0,1 g/gka 

(Demir, Erden ja Filibeli, 2010). Tekniikka ei ole vielä sovellettavissa täysimittaiseen 

kaupalliseen tarkoitukseen (Tyagi ja Lo, 2013). 

Kopf kaasutusprosessi 

Kopf kaasutusprosessissa kuivattu liete muunnetaan suoraan kaasuksi. Tämä kaasu voidaan 

käyttää energian tuotannossa. Tuotannossa syntyy myös kalium- ja fosforipitoista tuhkaa 

josta tehdään raetta. Syötetty liete käsitellään termisesti kiintoainepitoisuuteen 80 – 90 %, 

partikkelikoko 2 – 10 mm. Prosessin keskeisin osa on reaktori. Reaktorissa on 

stationäärinen leijupeti. Liete kaasutetaan termisesti alistökiömetrisissä olosuhteissa, 

lämpötilan ollessa enintään 900 °C. Syntynyt kaasu jäähdytetään ja kaasussa oleva kosteus 
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tiivistyy. Kaasu käsitellään suodattamalla ja kuivaamalla. Retentioajaksi on ilmoitettu 30 

minuuttia. Yrityksen omilla sivuilla sanotaan, että vuonna 2006 on ollut toiminnassa yksi 

pilottilaitos. (STOWA, 2006). Tyagin ja Lon (2013) tutkimuksessa on ilmoitettu yhden 

täysimittaisen laitoksen olevan toiminnassa. 

Prosessissa syntynyttä kiintoaineraetta voidaan käyttää mm. puhdistamolietteiden 

stabilointiin, asfaltin tuotantoon, maarakentamiseen ja fosforin talteenottoon. Prosessi 

vaatii 15 kW sähkötehoa kaasutukseen ja syntynyt kaasu tuottaa 70 kW sähköä. 

Kiintoaineraetta prosessi tuottaa 85 kg/h asfalttisekoitus laitoksella. (STOWA, 2006). 

Keinotekoiset kevytkiviainekset 

Keinotekoiset kevytkiviainekset (artificial lightweight aggregates, ALWA), kuten tiili, 

keramiikka, lasi jne., tuotetaan puhdistamolietteestä yleensä polttamalla. ALWA tuotteita 

valmistetaan sekoittamalla tuhkaa veteen 23 p- %:iin asti, ja pieni määrä alkoholin 

tislauksessa syntynyttä jätemäskiä sidosaineeksi. Seos syötetään 

keskipakoispellettilaitteeseen. Pellettejä kuivataan 270 °C 7 – 10 minuutin ajan, ja lopulta 

kuumennetaan 1050 °C leijukerrosuunissa muutaman minuutin ajan, jolloin lopputuote on 

valmis. Japanissa oleva laitos tuottaa ALWAa 500 kg tunnissa. Energiaa kuivan ALWA 

kakun tekemiseen tarvitaan 1 856 kWh/tka. Tuotteita käytetään lämpöeristeissä, täytteenä 

rakenteissa ja vesieristeinä. (Kalogo ja Monteith, 2008). 

2.4.5 Kehitteillä olevien käsittelyvaihtoehtojen arviointia 

Hydroterminen käsittely vaatii käyttötehoa 1394 – 1410 ja tuottaa 1480 – 1898 kWh/tka 

(Tyagi ja Lo, 2013). Verrattuna Forssan ja Munkkaan mädätyslaitoksiin hydroterminen 

käsittely kuluttaa ja tuottaa tällä hetkellä enemmän energiaa käsiteltävää tonnia kohden 

(Sevander, 2010). Prosessissa syntyneitä sivutuotteita voidaan käyttää paitsi biokaasun, 

myös kemianteollisuuden raaka-aineiksi. Tällä hetkellä teknologia on vielä kehitysasteella, 

mutta potentiaalia on perinteisen biokaasulaitoksen korvaajaksi. Biokaasuvoimaloiden 

lietteissä on ongelmana lietteiden mukana tulleet raskasmetallit, jotka vaikuttavat 

kaasuntuotannon jälkeisen aineen jatkokäyttömahdollisuuksiin. Tyagin ja Lon (2013) 

mukaan hydrotermisellä käsittelyllä voidaan poistaa raskasmetalleja puhdistamolietteestä, 

mikä olisi etu perinteiseen laitokseen nähden. Koska teknologia on uusi, voi myös olla että 

halukkuutta sen käyttöön vanhemman toimivan sijasta ei ole helppoa löytää. 
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Otsonilla hapettaminen on perinteisestä puhdistamoprosessista poikkeavaa, sillä otsonia on 

tavallisesti käytetty vain desinfiointiin. Ongelmana prosessissa on otsonin myrkyllisyys 

ihmiselle. Prosessissa vapautuvaa metaania voidaan käyttää energiantuotannossa, mikä 

osaltaan vaikuttaa lopulliseen käsittelykustannukseen. Tekniikalle ei ole tiedossa lopullista 

käyttökohdetta (Tyagi ja Lo 2013). Kokeita on kuitenkin tehty täysimittaisesta 

sovelluksesta lietteen hajottamisesta otsonilla hapettamalla. Menetelmä on vielä liian 

kallista toteuttaa. Tutkimuksessa ehdotettiin kuulamyllyn ja otsonin käyttöä lietteen 

käsittelyssä, jolloin kustannuksia saataisiin mahdollisesti laskettua. Kuulamyllyllä 

saataisiin hienonnettua orgaanista ainesta, jolloin tarvittavan hapen määrä on pienempi, 

kuin ilman kuulamyllyä ja otsonilla hajottamalla. (Müller ja Winter, 2002). 

Kopf kaasutusprosessi on Tyagin ja Lon (2013) mukaan käytössä, vaikkakin hyvin 

rajoittuneena. Vain Saksassa tekniikka on otettu käyttöön. Koska prosessi on omavarainen 

energiantuotannon suhteen ja syntynyt kiintoaine on ravinnepitoista, on se yhtä hyvä 

haastaja perinteiselle kompostointilaitokselle kuin hydroterminen käsittely. 

Raskasmetallien poistosta prosessissa ei ole ollut mainintaa, mikä saattaa aiheuttaa 

ongelmia. 

Jätelietteistä valmistetuissa rakennusmateriaaleissa on vielä paljon kehitettävää. Aasiassa 

on kysyntää keinotekoisille rakennusmateriaaleille, jos indikaattorina pitää Kiinassa ja 

Intiassa on tehtyjen tutkimusten määrää tavallisten rakennusmateriaalien korvaamisesta 

jätelietteellä tai sen tuhkalla. Prosessi myös vaatii paljon energiaa, sillä lähes aina jossain 

vaiheessa materiaalien valmistusta vaaditaan korkeita lämpötiloja. Lisäksi huomioon on 

otettava ilmaston asettamat vaatimukset rakennusmateriaaleille. Lainsäädäntöä on 

Suomessa jätteiden tai niiden tuhkien käytöstä vain ympäristörakentamisen puolesta. 

Esimerkiksi talorakentamisessa keinotekoisia rakennusmateriaaleja ei voida vielä soveltaa.  

Taulukkoon II on vertailtu kappaleessa 2.4.4 esiteltyjen tulevaisuuden jätelietteiden 

käsittelymenetelmien ominaisuuksia. 
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Taulukko II Tulevaisuuden lietteidenkäsittelymenetelmien ominaisuuksia (Kalogo ja Monteith, 2008, Tyagi ja Lo, 2013). 

Käsittely 
Ongelma, jonka 

ratkaisee 
Tuote 

Tarvittavat 

kemikaalit 
Rajoittavat tekijät Kapasiteetti Kustannukset Valmiusaste 

ABOWE-hanke 

Orgaanisten lietteiden 

sijoitus ja jalostus 

tuotteiksi 

Vety, metaani, useita 

kemian-teollisuuden 

raaka-aineita 

Erilaisia 

bakteerilajeja 

Nestemäinen  

N2 ja CO2 

Syötteen ka- %, 10 – 

15 %. 

Bioreaktorin koko 

suhteessa ka- %:iin. 

 

30 000 t/vuosi 187 €/traaka-aine* Pilottilaitos 

BioA 

Sellu- ja 

paperitehtaiden 

jätevirtojen sijoituksen 

Kadmiumista vapaa 

lannoite 
P, N, NOx, CO2 

Levän integroinnissa 

prosessiin 

parannettavaa 

 

40 000 – 

50 000 t/vuosi 

400 – 500 

€/tlannoite* 
Pilottilaitos 

Hydroterminen 

käsittely 

Orgaanisten lietteiden 

sijoitus ja jalostus 

tuotteiksi 

Biopolttoaine 
O2 tai muu 

hapetin 

Prosessin tehokkuus, 

korroosio ja skaalaus 

 

Ei tiedossa 34 – 324 €/tka 
Esi-

pilottilaitos 

Hapettaminen 

otsonilla 

Nopeuttaa 

jätevedenkäsittelyn 

anaerobista vaihetta 

Metaani O3 

Turvallisuusriskit 

Suodatettavuuden 

heikkeneminen 

Mitoitet-

tavissa 
Ei tiedossa 

Laboratorio 

vaiheessa 

Kopf-

kaasutusprosessi 

Orgaanisten lietteiden 

sijoitus ja jalostus 

tuotteiksi 

Puhdistamo lietteen 

stabilointiaine, 

asfaltin raaka-aine, 

fosforin korvike 

raaka-aineena 

H2O, O2 

Turvallisuusriskit 

korkeista 

lämpötiloista 

744 600 

t/vuosi 
Ei tiedossa Pilotti 

Rakennusmateriaalit 

jätelietteen tuhkasta 

Orgaanisten lietteiden 

sijoitus ja jalostus 

tuotteiksi 

Rakennusmateriaalit, 

keinotekoiset 

kevytkiviainekset 

O2 

Tuotteen rakenteen 

muuttuminen 

tuhkapitoisuuden 

kasvaessa 

4 380 

t/vuosi 
Matalat ≥1 tehdas 

* Sisältää kustannukset koko tehtaan rakentamiselle.
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2.5 Voimassa oleva lainsäädäntö 

Maarakentamiseen voidaan käyttää murskattua betonia, tuhkaa, tiettyjä teollisuuden 

sivutuotteita ja käsiteltyjä lietteitä. Käyttörajoitukset riippuvat rakennuskohteesta ja 

erilaisista alkuaineista ja yhdisteistä. Jätteen käyttäminen maarakentamisessa on säädelty 

asetuksilla 591/2006, 403/2009, 179/2012 ja 151/2013. Valtioneuvoston asetuksen eräiden 

jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 591/2006, lyhyesti MARA-asetus, 

tarkoituksena on edistää ja helpottaa jätteiden hyötykäyttöä, mutta se koskee vain betonia 

ja tuhkaa. Ympäristölupaa maarakentamiselle ei tarvitse hakea, mikäli jätteen haitallisten 

aineiden pitoisuudet liitteessä I eivät ylity (MARA-asetus 591/2006, 1 §). Valtioneuvoston 

asetuksen 151/2013, lyhyesti VnA, mukaan polttoprosessissa syntynyt tuhka on 

jätelainsäädännön mukaan jätettä, riippumatta poltetusta materiaalista. VnA:ssa 403/2009 

määritetyt tuhkarajapitoisuudet eivät kuitenkaan koske yhdyskuntajätepolttolaitoksen 

tuhkia. Jätteen polttamisesta VnA:ssa 151/2013 16 §:ssä on määritetty vain tuhkasta 

selvitettävät kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ennen käsittelytavan määrittämistä, 

pitoisuusrajoja ei ole asetettu. Koska erilaisia tuhkia on yhtä paljon kuin on lietteitä, on 

käyttökohteesta riippuen raja-arvot tarkistettava kyseessä olevasta lainsäädännöstä. 

Jätevesilietteen ja tuhkan käytöstä maanparannukseen on säädelty asetuksilla 24/11, 12/12, 

7/13 ja lannoitevalmistelaissa 539/2006 sekä Euroopan komission päätöksellä 

2006/348/EY.  Jätevesilietteitä saa käyttää lannoitteina, mikäli sillä on todistettavasti maata 

parantava vaikutus. Tuhkalla täytyy olla todistettavasti kasvien kasvua edistävä vaikutus 

(Lannoitevalmisteasetuksen 24/11 muutos 7/13, 11 §).  

Erilaisissa puu- ja turveperäisten aineiden polttoprosesseissa syntyy radioaktiivisia 

nuklideja, joko luonnollisia tai radioaktiivisesta laskeumasta peräisin olevia. Tästä syystä 

vastaavan tuhkan käyttöä maa- ja talorakentamisessa gammasäteilyn voimakkuutta pitää 

valvoa (STUK, 2010).  

Toimenpidearvo säteilyaltistumiselle talorakentamisessa olevissa materiaaleissa saa olla 

enintään 0,1 mS vuodessa. Kokonaisannos ei saa ylittää 1 mS vuodessa. Teiden, katujen ja 

muiden vastaavien materiaalien gammasäteilyn toimenpidearvo on 0,1 mS vuodessa. 

Läjittämiselle, maantäytölle ja maisemarakentamiselle toimenpidearvo on 0,1 mS 

vuodessa. Radioaktiivisen tuhkan käsittelyssä aiheutuva toimenpidearvo käsittelijöille on 1 

mS vuodessa (STUK, 2010). 
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Hallituksen esitys HE 13/2013 vp koskee biopolttoaineiden ja bionesteiden lainsäädäntöä. 

Jakeluvelvoitelaissa 1420/2010 5 §:n 1 momentin nojalla biopolttoaineiden energiasisällön 

osuus polttoaineiden jakelijoiden tuotteissa on oltava vähintään 20 % vuoteen 2020 

mennessä. Käytännössä se tarkoittaa tavanomaisten polttoaineiden syrjäytymistä ja 

vähittäistä korvautumista biopolttoaineilla. Biopolttoaineiden ideana on 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen on 

oltava vähintään 50 % pienemmät kuin vastaavan fossiilisen polttoaineen päästöt 1.1.2017 

alkaen, ja 60 % pienemmät 1.1.2017 alkaen (HE 13/2013 vp, laki biopolttoaineista ja 

bionesteistä, 6 §). Tämä asettaa paineita kehitettäville tekniikoille, mutta luo myös tarvetta 

biopolttoaineiden tuottamiselle.  

3 Lietteiden tuottajat Kaakkois-Suomessa 

Tähän kappaleeseen on kerätty toimijoita kunnallisista jätevedenpuhdistamoista, metsä-, 

kemian-, elintarvike- ja metalliteollisuudesta. Ruoppaus-sedimenttien määrät ovat vuodesta 

2010. Koska metsäteollisuuden tehtaat tuottavat Kaakkois-Suomessa 85 % koko alueen 

lietemäärästä (Ympäristöhallinto, 2015a), ei muiden teollisuuden alojen yrityksiä ole 

kartoitettu kattavasti. Ilmoitetuissa määrissä saattaa olla lähteistä aiheutuvaa virhettä, 

koska ympäristöluvat kertovat jätteiden määrän vain ilmoitetun vuoden mukaan ja 

todellinen määrä on saattanut muuttua siihen mennessä kun tämä työ julkaistaan. 

Kaakkois-Suomi käsittää Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan.  

Taulukoissa on ilmoitettu kiintoaineen määrä prosentteina jätteestä, mikäli tieto on ollut 

saatavilla. Muussa tapauksessa nimikkeen on oletettu olevan, tai sen tiedetään olevan, 

lietemäistä tai lietteenomaista. Lietteitä ei ole kerätty taulukkoon, ellei se ole ollut työn 

kannalta erityisen mielenkiintoinen tai jos sen tuotanto vuodessa on ollut alle 100 tonnia.  

Maatalouslietteen tuottajia ei ole otettu huomioon kartoituksessa. Maatalouslietteisiin 

lasketaan kaikki eloperäinen jäteliete maatiloilta kuten lantalietteet, teurastuksessa 

syntynyt jäteliete ja muut maataloudessa syntyneet jätelietteet. Rakennusteollisuuden 

yrityksille tehdyn haastattelukierroksen perusteella rakennusteollisuudessa ei synny 

lietemäisiä jätteitä. 

Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden lietteen tuottajia on Kotkassa, Kouvolassa, 

Lappeenrannassa ja Haminassa. Päätoimijoina ovat Kotkamills Oy, Stora Enso Oy, UPM-

Kymmene Oy ja Metsä Fibre Oy, sekä Metsä Board Oy. (Metsäteollisuus ry, 2015).   
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Kaakkois-Suomessa kaivos- ja louhostoimintaa harjoittavat Nordkalk Oy Ab 

Lappeenrannassa ja Paroc Oy Ab Savitaipaleella (Kokko, 2014). Nordkalk Oy Ab:llä ei 

kuitenkaan ympäristöluvan mukaan tuoteta lietemäisiä jätteitä (Itä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2010b). Paroc Oy Ab:n toimipiste Savitaipaleella ei myöskään tuota 

jätelietettä puhelinkeskustelun perusteella Paroc Oy Ab:n henkilöstön kanssa (Paroc Oy 

Ab, 2015). 

Taulukoissa esiintyvien jätenumeroiden selitykset ovat liitteen IV taulukossa I. 

3.1  Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden lietteet 

Kaakkois-Suomen jätevedenpuhdistamoiden tiedot on saatu Länsi-Suomen 

ympäristökeskuksen raportista vuodelta 2009, liitteestä 1/2. Jätevedenpuhdistamoista on 

tehty selvitykset alla oleviin kappaleisiin, joissa on annettu yksityiskohtaisempaa tietoa 

laitoksen lietteen tuottamisesta, käsittelystä ja loppusijoituksesta. 

Jätevedenpuhdistamoilla syntyy lietettä Pöyry Environment Oy:n mukaan (2007) 

vuosittain noin 840 000 tonnia koko Suomessa. Suomessa oli vuonna 2007 asukkaita 5,3 

miljoonaa (Tilastokeskus, 2008). Keskimäärin koko Suomessa puhdistamojätettä tuotettiin 

160 kg/asukas, kun vastaava luku Kaakkois-Suomessa oli 190 kg/asukas.  

Kaakkois-Suomessa tehdyt kunnalliset vesihuollon kehittämissuunnitelmat valmistuivat 

Kymenlaaksossa vuonna 2009 ja Etelä-Karjalassa vuonna 2013 (Ympäristöhallinto, 

2013b).  

Kymenlaaksossa jätevedenpuhdistus on keskitetty Mussalon ja Mäkikylän puhdistamoille. 

Etelä-Karjalassa kehitystyö on vielä kesken, mutta tulevaisuudessa myös siellä tullaan 

keskittämään jätevedenhuoltoa (Ympäristöhallinto, 2013b). 

Ympäristölupien ja kuormitustarkkailujen perusteella Kaakkois-Suomessa tuotetaan 

sakokaivolietettä 28 710 t, n. 25 ka- % kuivattua lietettä 60 000 t, sekä välpe- ja 

hiekkajätettä 200 m
3
 (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011g; 2012g, Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2005b, 2007c; 2007d; 2007e; 2007f, Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2006b; 2008a; 2008b; 2008c; 2009, Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus 

Oy, 2014a; 2014b). Arvot ovat muodostettu laskemalla yhteen samalla nimikkeellä olleet 

jätteet. Joissain ympäristöluvissa arvot oli ilmoitettu tonneina, toisissa kuutiometreinä. 
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Vaikka eri jätevedenpuhdistamoiden jätteiden ilmoitetut määrät eivät olleet samalta 

vuodelta, on arvot silti laskettu yhteen.  

Sakokaivolietteelle, välpe- ja hiekkajätteelle ei ollut esittää kiintoaine pitoisuutta (ka- %), 

koska sitä ei ollut annettuna tiedoissa. Sakokaivolietteelle laskettiin massa käyttämällä 

tiheyttä 990 kg/m
3
. (Lampen, 2007).  Kaikissa jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa 

ei ollut lueteltu samoja lietenimikkeitä; joko niitä ei mitata, ne lasketaan muiksi (esim. 

sakokaivoliete kuivattuun tai kuivaamattomaan lietteeseen) tai jätettä ei synny.  

Taulukkoon III on koottu Kaakkois-Suomen kunnalliset jätevedenpuhdistamot, joiden 

jätelietteiden määriä ja käsittelymenetelmiä on tarkasteltu tässä työssä. 

Taulukko III Kaakkois-Suomen kunnalliset jätevedenpuhdistamot (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 2009, liite 1/2). 

Kunta Toimija Kunta Toimija 

Imatra 
Imatran Vesi, Meltolan 

jätevesilaitos 
Lappeenranta 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Nuijamaan jätevesilaitos 

Kotka 
Kymen Vesi Oy, Mussalon 

jätevedenpuhdistamo 
Lappeenranta 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Toikansuon jätevesilaitos 

Kouvola 

Kymen Vesi Oy, 

Huhdanniemen ja 

Halkoniemen jätevesilaitos 

Lappeenranta 
Ylämaan kirkonkylän 

jätevesilaitos 

Kouvola Sippolan jätevesilaitos Luumäki 
Luumäen kunta, Taavetin 

jätevesilaitos 

Kouvola 
Kouvolan Vesi, Mäkikylän 

jätevesilaitos 
Miehikkälä 

Miehikkälän kunta, 

kirkonkylän jätevesilaitos 

Lappeenranta 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Oravaharjun jätevesilaitos 

Parikkala 

Parikkalan kunta, 

keskuspuhdistamon 

jätevesilaitos 

Lappeenranta 
Entisen Konnunsuon 

vankilan jätevesilaitos 
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3.1.1 Imatran Vesi, Meltolan jätevesilaitos 

Jätevedenpuhdistamolla jätevesi suodatetaan ja sakeutetaan. Fosforin poisto ravinteista 

tehdään kemiallisesti ferrosulfaatilla. Typpi saadaan osittain pois biomassaan sitomalla. 1 – 

2 ka- % raaka- ja ylijäämälietettä saadaan esiselkeytyksestä, josta se pumpataan lietteen 

sakeutukseen. Siellä liete saavuttaa kiintoainepitoisuuden 4 – 8 %, josta se pumpataan 

kuivauslingolle. Liete kuivataan lingolla 30 % kuiva-ainepitoisuuteen. Kuivaamisen apuna 

käytetään polymeeriä. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2007f). Vuonna 2009 

jätevesilietettä käsiteltiin 3600 m
3
 ja tuotua sakokaivolietettä noin 5 250 m

3
 (Haaspuro et 

al, 2010).  Kuivattu jätevesiliete viedään Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n Kukkuroinmäelle 

Joutsenon jätekeskukseen, jossa kuivattu liete kompostoidaan ja käytetään mullan 

valmistuksessa, maanparannuksessa sekä maisemoinnissa (Haaspuro et al, 2010). Myös 

välpejäte viedään Kukkuroinmäelle. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2007f).  

Imatran väestön on arvioitu vähenevän noin 3 500 asukkaan verran vuodesta 2010 vuoteen 

2040. Tämä tarkoittaa, että jäteveden määrän ei pitäisi kasvaa tulevaisuudessa. 

Fosforinpoistossa on ollut ongelmia saavuttaa 90 % poistotehokkuutta jätevedestä, kuin 

myös kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin poistaminen saostuskäsittelyssä on haastavaa. 

Haaspuron et al, (2010) raportissa ilmoitetaan saneerauksen tavoitealoituskohdaksi vuosi 

2013, mutta Niittyniemen (2014) raportissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta todetaan 

Meltolan jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen ajankohdaksi 2018 – 2019, jolloin myös 

kokonaistypenpoiston pitäisi tehostua. Suunnitelmissa on myös jäteveden desinfioinnin 

lisääminen (Haaspuro et al, 2010). 

3.1.2 Kymen Vesi Oy, Mussalon jätevedenpuhdistamo 

Mussalon jätevedenpuhdistamo on tyypiltään tehostettu typen poiston biologis-kemiallinen 

rinnakkaissaostuslaitos, jonka yhteydessä on biokaasulaitos. Jätevedet välpätään ja 

saostetaan ferrosulfaatilla ja alkalointikemikaalilla (Kymen Vesi Oy, 2015). Mussalon 

jätevedenpuhdistamon lietteenkäsittelyn yleissuunnitelmassa vuotuinen lietteen määrä olisi 

22 000 m
3
 tiivistettyä raakasekalietettä (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2009). 

Mussalon jätevedenpuhdistamolta biokaasulaitokselle johdetun lietteen kuiva-ainepitoisuus 

on noin 5 %. Biokaasuvoimalassa mädätetyn ja mekaanisesti kuivatun lietteen 

kiintoainepitoisuus on 25 %. Kuivan lietteen määrä on noin 19 000 tonnia vuodessa ja se 
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käsitellään Heinsuolla tai muutoin asianmukaisesti (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 

2010).  

Mussalon jätevedenpuhdistamo on Kymenlaakson suurin, sinne pumpataan tai muuten 

tuodaan hyvin paljon muiden pienempien jätevesilaitosten jätevesiä ja lietteitä 

Kymenlaakson alueelta (Glumoff et al., 2012, Kouvolan kaupunki, 2011, Kymen Vesi Oy, 

2015). Laitokselle ajettiin sako- ja umpikaivoliettä vuonna 2014 yhteensä noin 15 000 m
3
. 

Kymen Vesi Oy:llä ja Biovakka Suomi Oy:llä on lietteen käsittelystä ja loppusijoituksesta 

sopimus vuoden 2023 loppuun asti (Kymen Vesi Oy, 2015).  

3.1.3 Kymen Vesi Oy, Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevesilaitokset 

Huhdanniemen ja Halkoniemen jätevedenpuhdistamot ovat kemiallisia laitoksia. Käytetty 

saostuskemikaali on liuosmainen polyalumiinikloridi, jota käytetään 125 g/m
3

 

puhdistettavaa jätevettä. Jätevedenpuhdistamoita ei saa käyttää Itä-Suomen 

ympäristöviraston 12.10.2007 antaman ympäristölupapäätöksen perusteella, kun 

siirtoviemäriverkon käyttöönotto tuli voimaan. Kielto koskee jätevesien käsittelyä ja 

vesistöön johtamista, poikkeuksina häiriötilanteet ja runsaat vuoto- ja hulevesistä 

aiheutuvat kapasiteetin ylittymistilanteet. Huhdanniemen jätevedenpuhdistamolle sako- ja 

umpikaivolietettä ajettiin 6 536 m
3
 vuonna 2014. (Kymen Vesi Oy, 2015).  

Tällä hetkellä jätevedenkäsittelyaltaiden pohjalle kertyvä liete pumpataan siirtolinjaan, 

jossa lietteet johdetaan muualle käsiteltäviksi. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014a).  

3.1.4 Kymen Vesi Oy, Sippolan jätevedenpuhdistamo 

Sippolassa sijaitseva pienjätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos. 

Jäteveden fosfori saostetaan ferrosulfaatilla ja neutralointiin käytetään kalkkia. Käytetyt 

määrät ovat ferrosulfaatille 307 g/m
3
 ja kalkille 210 g/m

3 
puhdistettavaa jätevettä. 

Ylijäämälietettä syntyi 520 m
3
 vuonna 2014. Lietettä ei puhdistettu itse, vaan se siirrettiin 

Huhdanniemen pumppaamolle, josta se lopulta päätyi Mussalon jätevedenpuhdistamolle. 

(Kymen Vesi Oy, 2015).  

3.1.5 Kouvolan Vesi, Mäkikylän jätevesilaitos 

Mäkikylän jätevesilaitoksen yhteydessä on biokaasulaitos. Biokaasulaitoksessa käsitellään 

jätevesilaitoksen lietteet (Kouvolan kaupunki, 2011). Jätevesilaitoksella käytetyt 
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kemikaalit ovat ferrisulfaatti, polyalumiinikloridi ja kalkki (Kouvolan Vesi, 2015) 

Jätevedenkäsittelyssä jälkiselkeytyksestä tiivistetty liete pumpataan Kymen Bioenergia 

Oy:n biokaasulaitoksen mädätysprosessiin. Tavoitteena vuodelle 2020 on tuottaa 9 000 

tonnia vuodessa 20 p- % kiintoainepitoista lietettä biokaasulaitokselle. Biojätettä 

tuotettaisiin noin 10 000 tonnia vuodessa biokaasulaitoksella käsiteltäväksi. 

Mädätysprosessissa ja lietteen kuivauksessa syntyisi kuivattua mädätysjätettä arviolta 

9 300 tonnia ja rejektivesiä 73 100 tonnia jätevedenpuhdistamolle (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2011g). Vuonna 2014 sakeutettua lietettä pumpattiin 

biokaasulaitokselle 3 ka- % lietteenä yhteensä 86 400 m
3
, joka kuiva-aineeksi laskettuna 

on 2 470 tonnia. Mädätysjäännöksestä tuotetaan lannoitevalmisteita ja biokaasua käytetään 

polttoaineena. (Kouvolan Vesi, 2015). 

Jätevedenpuhdistamo saneerattiin vuosina 2010 – 2012, joten lähitulevaisuudessa ei ole 

investointitarpeita. (Kouvolan kaupunki, 2011).  

3.1.6 Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Oravaharjun jätevesilaitos 

Oravaharjulla on aktiivilietepuhdistamo (Lappeenrannan Lämpövoima Oy, 2013). 

Jätevedenpuhdistamolle tuotiin sakokaivolietettä 503,6 m
3
 ja umpikaivolietettä 3 280 m

3
 ja 

lietettä poistettiin yhteensä 758,28 tonnia vuonna 2013. Puhdistettu liete vastaanotetaan 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kukkuroinmäen jätekeskuksen kompostointilaitoksella 

(Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 2014a).  

Oravaharjun jätevedenkäsittelyn ratkaisu on vielä auki. Lappeenrantaan on rakenteilla uusi 

puhdistamo, jossa on kokonaistypenpoisto ja hygienisointi (Niittyniemi, 2014). 

Oravaharjun puhdistamo täytti vielä vuonna 2009 kapasiteetti- ja 

puhdistuskykyvaatimukset (Lappeenrannan kaupunki, 2009). Uudelle 

jätevedenpuhdistamolle on tehty YVA, jonka pohjalta on alettu toteuttamaan projektia 

(Lappeenrannan Energia Oy, 2015). Vaihtoehdossa VE1 Oravaharjun jätevesilaitoksen 

jätevedet johdettaisiin uuteen jätevedenpuhdistamoon. Vaihtoehdossa VE2 Oravaharjun 

jätevesilaitos jäisi pois käytöstä kokonaan (Lappeenrannan Lämpövoima Oy, 2013). 

3.1.7 Entisen Konnunsuon vankilan jätevesilaitos 

Lappeenrannassa sijaitseva entisen Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamolla on 

rinnakkaissaostuslaitteet, jonka saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia. Sulfaatin 
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käytetty määrä vuonna 2009 oli 104 g/m
3
 puhdistettavaa jätevettä. Vuonna 2009 

puhdistamolla tuotettiin sakokaivolietettä 105 m
3
 ja poistetun lietteen määrä oli 111 m

3
. 

Tuotettu jätevesiliete on kerätty mädätysaltaaseen, josta sitä kuljetaan pois 8 kertaa 

vuodessa. Kuljetuksen määränpäänä vuonna 2009 oli Lappeenrannan Veden Oravaharjun 

jätevedenpuhdistamo. Viedyn lietteen määrä on ollut 110 – 200 m
3
 vuodessa. 

Välppäjätteen määrä on ollut vuosittain 0,4 m
3
 ja se on toimitettu Etelä-Karjalan Jätehuolto 

Oy:n jätekeskukselle Kukkuroinmäelle. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012g). 

Pöyry Oy:n tekemässä selvityksessä (2013) todetaan, että Konnunsuon alueella on 

menossa erilaisia selvityksiä, joilla tulee olemaan vaikutusta alueen vesiverkoston 

kehitykseen. Käynnissä olevan selvityksen tavoitteena on perustaa vesiosuuskunta, joka 

vastaisi alueen vesihuollosta. Lisäksi selvityksessä todetaan, että Konnunsuon puhdistamo 

suljetaan vuoteen 2050 mennessä. Jätevedet johdettaisiin keskuspuhdistamolle. 

Puhdistuslaitos siis todennäköisesti toimii vielä useamman vuoden, ennen lopullista 

sulkemistaan. Siirtoviemärin arvioitu toteutusaikataulu on 2021 – 2022 (Pöyry Oy, 

taulukko 1, 2013).  

3.1.8 Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Nuijamaan jätevesilaitos 

Laitoksessa on biologinen rinnakkais-saostusprosessi, jossa jätevedet käsitellään. 

Alumiinisulfaattia käytetään saostuskemikaalina. Kemikaalin kulutus saostusprosessissa on 

130 g/m
3
 puhdistettavaa jätevettä. Ympäristöluvassa on ilmoitettu ilmastusaltaan 

lietepitoisuudeksi 3 kg/m
3
. Jätevesilaitoksen esikäsittelyssä syntyy välpe-, hiekka- ja 

sekajätettä 4 tonnia vuodessa. Jätevesilietettä syntyy 500 tonnia vuodessa. Laitos ei itse 

käsittele jätteitään, vaan ne toimitetaan Toikansuolle. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 

2011h).  

Nuijamaan jätevedenpuhdistamolle on todennäköisesti tulossa saneeraus vuosina 2018 – 

2019 (Niittyniemi, 2015). Lisäksi jäteveden määrä, ja näin ollen myös jätelietteen määrä, 

tulee kasvamaan tulevaisuudessa, kun verkostoaluetta laajennetaan asemakaavoituksen 

edistyessä. Vesihuoltoa parannetaan ja Nuijamaan ja Lappeenrannan vesiverkot tulevat 

yhdistymään. Tämän tavoitteena on luopuminen Nuijamaan vedenottamoista ja 

jätevedenpuhdistamoista (Lappeenrannan kaupunki, 2009). Kuten Konnunsuolla, myös 

Nuijamaan jätevesilaitos tullaan lakkauttamaan vuoteen 2050 mennessä ja jätevedet tullaan 

jatkossa johtamaan keskuspuhdistamolle. Laitosta saneerataan mahdollisesti vuosien 2018 
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ja 2019 aikana. Siirtoviemärin aikataulu Nuijamaan ja Mustolan välille on aikataulutettu 

vuosille 2021- 2022 (Pöyry Oy, 2013). 

3.1.9 Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Toikansuon jätevedenpuhdistamo 

Toikansuon jäteveden puhdistamo on Lappeenrannan suurin (Pöyry Oy, 2015). 

Jätevedenpuhdistamolla on biologis-kemiallinen puhdistusjärjestelmä. Jäteveden fosfori 

saostetaan nestemäisellä ferrisulfaatilla. Ferrisulfaatti syötetään esisaostuksessa ja 

ilmastuksen loppupäässä. Kesällä käytetään natriumhypokloriittia lähtevän veden 

desinfioinnissa. Sakokaivolietettä tuotiin laitokselle 3 440 m
3
 ja umpikaivolietettä 15 959 

m
3
. Puhdistamolta poistettiin lietettä vuonna 2013 yhteensä 7 670 tonnia. Vuoden 2013 

puhdistamolle tulleen jäteveden määrä oli pienempi kuin aikaisempina vuosina, joten 

lietettä on myös vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Vuonna 2007 jätelietettä tuli 

12 539 m
3
 (Lappeenrannan kaupunki, 2009). Poistetusta lietemäärästä osa oli tuotu mm. 

Nuijamaalta, Ylämaalta ja Vainikkalasta (Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 2014b). 

Laitoksella on sama tilanne kuin Oravaharjun jätevedenpuhdistamolla. Uusi 

jätevedenpuhdistamo on vielä suunnitteilla Lappeenrantaan, mikä vaikuttaa Toikansuon 

jätevedenpuhdistamoon. (Niittyniemi, 2015). Toikansuon puhdistamon lietteet käsitellään 

Lappeenrannan Kekkilän Oy:n kompostointilaitoksella Kukkuroinmäellä (Pöyry Oy, 

2015). 

3.1.10 Lappeenranta, Ylämaan kirkonkylän jätevesilaitos 

Puhdistamo on rinnakkaissaostuslaitos-tyyppiä. Saostuskemikaalina käytetään 

ferrosulfaattia. Laitokselta liete kuljetetaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. 

Kuivaamatonta jätevesilietettä syntyi vuonna 2006 516 m
3
. Välppäjätettä syntyy vuosittain 

noin 2500 kg, joka sijoitetaan Etelä-Karjalan Jätehuollon Kukkuroinmäen jätekeskukseen. 

Jätevedenpuhdistamon on tehtävä ympäristöluvan tarkistamisen vaativat selvitykset 

vuoden 2018 loppuun mennessä (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008a). 

3.1.11 Luumäki, Taavetin jätevesilaitos 

Laitoksen tyyppi on aktiivilietemenetelmään perustuva jätevesilaitos. Laitos käyttää 

ferrosulfaattia ravinteiden poistossa ja kalkkia lietteen kalkitukseen. Liete kuivataan 
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suotonauhapuristimella ja linkokuivaimella. Laitoksessa on myös mahdollisuus ottaa 

vastaan sako- ja umpikaivolietteitä. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008c). 

Luumäen jätevedenpuhdistamo tuotti vuoden 2008 ympäristöluvan mukaan lietettä 590 – 

725 m
3
 vuosina 2004 – 2007. Puhdistamolla kuivattu liete oli kiintoainepitoisuudeltaan 

noin 20 %. Kuivattu liete on sijoitettu kompostointikentälle aumaan, joka sijaitsee 

jätevedenpuhdistamon alueella. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008c). 

Luumäen jätevedenpuhdistamoa uusitaan vuosina 2018 – 2020, osaksi johtuen 

lisääntyvästä asukasmäärästä. (Pöyry Oy, 2013). 

3.1.12 Miehikkälä, kirkonkylän jätevesilaitos 

Miehikkälän kunnan jätevedet, ja näin ollen myös lietteet, on puhdistettu vuoden 2011 

alusta Mussalon jätevedenpuhdistamolla Kotkassa. (Glumoff et al., 2012). 

3.1.13 Parikkala, keskuspuhdistamon jätevesilaitos 

Jätevesilaitos puhdistaa jätevedet biologis-kemiallisesti. Saostuskemikaali on ferrosulfaatti. 

Alkukäsittelystä jätevesi pumpataan ilmastusaltaaseen, sieltä väliselkeytykseen. Jäteveteen 

lisätään polymeeriä ja se johdetaan jälkiselkeytykseen ja lopulta hiekkasuodatetaan. 

Lietettä kierrätetään prosessissa ja lopulta kuivataan viirakuivaimella 15 – 20 % 

kiintoainepitoisuuteen. Kuivattu liete loppusijoitetaan alueella olevalle 

kompostointikentälle. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2007). 

Pöyry Oy:n loppuraportissa (2013) ennustetaan Parikkalan jätevesimäärän kasvavan 

maltillisesti. Tämä tarkoittaisi myös lietteen määrän lisääntymistä. Jätevedenpuhdistamoa 

saneerataan vuosien 2014 – 2015 aikana (Pöyry Oy, 2013). Selvityksiä eri 

jätevedenkäsittelymahdollisuuksista on alustavasti tehty muiden kuntien kanssa. 

Rautjärven kuntaa oli pohdittu vaihtoehtona (Pöyry Oy, 2013).  

3.1.14 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoista 

Oheiseen taulukkoon on koottu kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden tuotetut lietteet. 

Lietteiden kiintoainepitoisuudet vaihtelevat. Kaikkia kappaleen 3.1. puhdistamoita ei ole 

kerätty taulukkoon, sillä osa puhdistamoista käyttää siirtolinjoja lietteen poistoon suoraan, 

tai puhdistamo tullaan sulkemaan lähivuosina.  
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Taulukko IV Kunnalliset jätevedenpuhdistamot Kaakkois-Suomessa ja niiden tuottamat ja/tai käsittelemät lietteet 

(Haaspuro et al., 2010, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2008a; 2008c; 2009, Kymen Vesi Oy, 2014; 2015, Saimaan 

vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 2014a, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011h, Lappeenrannan kaupunki, 2009). 

Toimija Sako- tai umpikaivoliete Jäteliete 

Imatran Vesi, Meltolan 

jätevesilaitos 
5 250 m

3 
3 600 m

3
 

Kymen Vesi Oy, Mussalon 

jätevedenpuhdistamo 
15 000 m

3
 22 000 m

3
 

Kymen Vesi Oy, 

Huhdanniemen jätevesilaitos 
6 536 m

3
 - 

Kouvolan Vesi, Mäkikylän 

jätevesilaitos 
- 86 400 m

3
 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Oravaharjun jätevesilaitos 

3 782 m
3
 758 t 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Nuijamaan jätevesilaitos 

4 t 500 t 

Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy, 

Toikansuon 

jätevedenpuhdistamo 

19 399 m
3
* 12 539 m

3
 

Ylämaan kirkonkylän 

jätevesilaitos 
- 516 m

3
 

Taavetin jätevesilaitos - 590 – 725 m
3
 

* Laitokselle tuodun sako- ja umpikaivolietteen määrä. 

3.2  Metsäteollisuus 

Ympäristöhallinnon mukaan (2015a) Kaakkois-Suomen teollisuuden jätteistä 85 % on 

peräisin metsäteollisuudesta. Vaikka massa-, kartonki- ja paperitehtaita on suljettu viime 

vuosina, eivät muut teollisuuden alojen tuottamat jätemäärät ole lähelläkään sitä määrää, 

mitä massa- ja paperitehtaat tuottavat. Taulukossa V on tässä kappaleessa käsitellyt tehtaat. 
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Taulukko V Kaakkois-Suomen metsäteollisuuden tehtaita (Metsäteollisuus ry, 2015). 

Toimija Sijainti Tyyppi 

Kotkamills Oy Kotka Sellutehdas 

Metsä Board Oy Joutseno BCTMP
1
 

 Simpele Kartonkitehdas 

Metsä Fibre Oy Joutseno BCTMP
1 

Sonoco Alcore Oy Kotka Kartonkitehdas 

Stora Enso Oy Imatra Sellu, paperi- ja kartonkitehdas 

 Anjala Paperitehdas 

UPM-Kymmene Oy Kaukaa Paperi- ja sellutehdas, jaloste-tehdas 

 Kymi Sellu- ja paperitehdas 

1
Bleached Chemi-Thermomechanical pulp, valkaistu kemihierremassa. 

3.2.1 Kotkamills Oy 

Vuonna 2010 Kotkamills Oy:n tuottamat jätelietteet ja lietteenomaiset jätteet on esitelty 

taulukossa VI. 

Taulukko VI Kotkamills Oy:n ympäristöluvan mukaiset jätteet (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012d, s. 13 ja 19). 

Jätenumero Nimike Kiintoaineen määrä [%] Määrä [tonnia/vuodessa] 

03 03 01 Kuori ja kutterin puru 60 27 504 

03 03 01 Polttorouhe 80 2 248 

03 03 11 Sekaliete 30 22 521 

03 03 99 
Jätehartsi ja 

polttorouhe 
90 1 262 

03 03 09 Soodasakka 57 2 532 

20 03 01 Yhdyskuntajäte 65 143 

Ympäristölupansa mukaan (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012d) Kotkamills Oy:n 

jätteiden hyötykäyttöaste on 99,7 % jätteiden poltto mukaan laskettuna. Tehdas tuottaa itse 

oman sähkönsä ja on omavarainen. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012d). Poltettavia 

jakeita ovat sahan kuivakuori, seulomon jätepuru, pakkauskääreet sekä impegrointitehtaan 

jätepaperi ja hartsijäte. Hiekkapitoinen raskas rejekti toimitetaan Summan 

teollisuuskaatopaikalle. Jatkossa myös soodasakkaa tullaan sijoittamaan samalle 

kaatopaikalle, tarvittaessa myös kuivattua pastajätettä sekä sadevesi- ja viemärikaivojen 
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tyhjennyksestä syntynyttä vesipitoista hiekkajätettä. Pastajätteen toimittaminen on 

kuitenkin epätodennäköistä enää vuonna 2016, kun lainsäädäntö tiukkenee (Kaatopaikka-

asetus 313/2013, 53 §). Vuonna 2010 Summan kaatopaikalle ei toimitettu jätteitä. 

Tehtaalla on myös oma jätevedenpuhdistamo (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012d). 

Summan kaatopaikka on Kotkamills Oy:n käytössä vielä arviolta noin 10 vuotta vuodesta 

2012 alkaen. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2012e).  

3.2.2 Metsä Board Oy, Joutseno 

Joutsenossa on Metsä Board Oy:n BCTMP:tä valmistava tehdas. joka tuottaa 

hyötykäyttöön menevää jätettä seuraavasti: 

Taulukko VII Metsä Board Oy:n sulfaattisellun jätteet ympäristöluvan (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006b, s.17) 

mukaisesti. Määrät ovat kiintoainetonnia vuodessa 

Jätenumero Jätelaji 
Kuiva-

ainepitoisuus, [%] 

Määrä [tka/vuosi] 

2003 Arvio tulevasta 

03 03 01 Kuori- ja puujätteet 40 – 45  295 400 

03 03 02 Soodasakka  4 347 5 400 

03 03 10 Kuorirejekti  276 350 

03 03 09 Kalkkihiekka  771 950 

03 03 99 Na-seskvisulfaatti  11 850 14 800 

Kuori- ja puujätteet käytetään kaatopaikan maisemointiin ja Nordkalk Oy hyötykäyttää 

kalkkihiekan. Na-seskvisulfaatille ei ole hyötykäyttöä eikä sitä viedä kaatopaikalle. Tällä 

hetkellä jäte johdetaan viemäriin. Tehtaalla on myös oma jätevedenpuhdistamo, jossa 

biolietettä tuotetaan arviolta 20 tonnia vuodessa. Polttokelpoinen kuori ja puhdistamolta 

tuleva primääriliete on myyty polttoaineena naapuritehtaille. Biologisesta puhdistuksesta 

tullut ylijäämäliete sakeutetaan tiivistimessä linkoa käyttäen. Kuivattu ja sakeutettu liete 

pumpataan sellutehtaan haihduttamolle jossa se sekoitetaan mustalipeään, haihdutetaan ja 

poltetaan soodakattilassa mustalipeän kanssa. Tehdas kierrättää itse tuotettuja jätelietteitä 

raaka-aineinaan huomattavia määriä vuodessa. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006b). 

Tehtaalla on tavoitteena tulevien jätteiden määrien vähentäminen ja niiden hyötykäytön 

tehostaminen. Oletuksena on, että ensisijaisesti jätteet käytetään aineena toisen prosessin 

raaka-aineena ja toissijaisesti energiana. Koska ympäristöluvan julkaisun jälkeen tullut 

jätelaki 646/2011 8 § velvoittaa yrityksiä kierrättämään jätteitään, on epätodennäköistä että 
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kaatopaikalle päätyy nykyään yhtä paljon jätteitä kuin ympäristöluvan myöntövuonna. 

Mikäli hyödyntäminen on liian kallista, sijoitetaan jätteet jollekin voimassaolevalle 

kaatopaikalle. Jätevedenpuhdistamolta saatava primääriliete myydään polttoaineeksi ja 

bioliete poltetaan soodakattilassa jatkossakin, pois lukien häiriötilanteet. (Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2006b). Vuonna 2013 käynnistettiin hanke jolla yritetään vähentää 

jäteveden määrää, ja siten myös syntyvän puhdistamolietteen määrää (Metsä Board Oy, 

2015). 

Vesistön suojelu on tärkeää, sillä alueen vesistön fosforipitoisuus on liian korkea ja 

aiheuttaa rehevöitymistä. Tästä syystä jätevedenpuhdistamon toimintaa on jatkossakin 

parannettava. Ympäristöluvassa on kehotettu yritystä olemaan aktiivinen soodasakan 

hyötykäytön kehittämisessä. Ympäristöluvan mukaan vaihtoehtojen löytäminen on 

osoittautunut vaikeaksi. Na-seskvisulfaatti aiheuttaa suolan lisääntymistä purkuvesistöissä, 

joka vaikuttaa alueen eliöyhteisöön pitkällä aikavälillä. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 

2006b).  

3.2.3 Metsä Board Oy, Simpele 

Metsä Board Oy:n Simpeleen tehdas valmistaa kartonkia. Tehtaalla on oma biologinen 

jätevedenpuhdistamo. Puhdistamossa liete kuivataan 30 – 35 %:n kuiva-ainepitoisuuteen, 

jonka jälkeen se poltetaan voimalaitoksessa. Prosessin ohessa syntyviä puupohjaisia jätteitä 

ja jätelietteitä käytetään tehtaan energiantuotannossa, vuonna 2009 näiden energiasisältö 

oli yhteensä 545 GWh. Poltettujen aineiden tilavuus oli 699 128 m
3
. (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2011d).  

Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla tuotetaan lietettä 5 500 tka vuodessa. Lietteen 

kuiva-ainepitoisuus oli 30 p- %. Kuivaaminen tehdään esivedenerottimella varustetulla 

suotonauhapuristimella. Kuivausta tehostetaan polymeerillä. Biolietteen osuus oli 30 p- % 

puhdistamolietteen määrästä. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011d). 

Kuten Metsä Board Oy:n Joutsenon tehtaalla, myös Simpeleellä on tavoitteena jätteiden 

määrien vähentäminen tulevaisuudessa ja niiden hyötykäytön tehostaminen. Oletuksena 

on, että ensisijaisesti jätteet käytetään raaka-aineena ja toissijaisesti energiana. Mikäli 

hyödyntäminen on liian kallista, sijoitetaan jätteet jollekin voimassaolevalle kaatopaikalle. 

Hyötykäyttöön kelpaamattomat, mutta polttokelpoiset, jätteet sekä jätevedenpuhdistamon 
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lietteet poltetaan tehtaalla. Häiriön sattuessa lietteitä voidaan myös soveltaa 

kaatopaikkarakentamiseen. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011d). Vuonna 2013 

käynnistettiin hanke jolla yritetään vähentää jäteveden määrää, ja siten myös syntyvän 

puhdistamolietteen määrää (Metsä Board Oy, 2015). 

Vanhasta teollisesta toiminnasta pilaantuneen Hiitolanjoen elohopeapitoisuutta 

sedimenteissä tullaan seuraamaan vuoteen 2027 asti. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 

2011d). Tämä saattaa synnyttää ruoppaussedimenttejä tulevaisuudessa. 

3.2.4 Metsä Fibre Oy, Joutseno 

Metsä Fibre Oy:n Tehtaassa on biologinen jätevedenpuhdistamo. Puhdistamon tuottamia 

lietemääriä, käsittelytapaa tai kuiva-ainepitoisuuksia ei ollut kuitenkaan ilmoitettu 

ympäristöluvassa. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006a). 

Jätevedenpuhdistamon tuottamaa jätelietteen määrää ei ollut mainittu, mutta jäteveden 

määrä oli vuonna 2014 58 721 m
3
. Vuonna 2014 päästöissä on ollut kiintoainetta 1368 

tonnia, eli lietettä on syntynyt vähintään yhtä paljon, sillä jätevedenpuhdistamo on 

poistanut suurimman osan kiintoaineesta jätevedestä. Yrityksellä on ollut tutkimusta 

lietteen käytöstä biokaasun tuottamisessa (Metsä Fibre Oy, 2015). Hankkeesta on tehty 

vuonna 2013 YVA-selostus (Pöyry Finland Oy, 2013). 

Tehtaalla on periaate ensisijaisesti hyödyntää jätteitä raaka-aineena, toissijaisesti polttaa 

energiana. Tällä hetkellä jätteistä hyötykäytettään 98 %. Tehtaalla on tavoitteena vähentää 

jäteveden kokonaistypen määrää päästöissä. Käytettävästä tekniikasta ei ole mainintaa. 

Tehokkaamman puhdistuskyvyn voidaan olettaa kasvattavan jätevedenpuhdistamon 

lietteen määrää. Vuonna 2003 tehtaalla on ollut käytössä parasta mahdollista tekniikkaa 

(Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006a), ja investointeja on tehty luvan myöntämisen 

jälkeenkin.  

3.2.5 Sonoco Alcore Oy, Karhula 

Sonoco Alcore Oy:llä on kartonkitehdas Karhulassa. Tehtaalla on oma vesilaitos. Vuonna 

2006 laitos on tuottanut 6 415 tonnia pulpperointijätettä (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 

2008) 



43 

 

Laitos käyttää omaa polttokelpoista pulpperointi- ja lajittelujätettä energialähteenä 

voimalaitoksessaan. Vesilaitoksella jätevesi käy flotaatioaltaassa, jonka jälkeen vesi 

suodatetaan, desinfioidaan ja pH säädetään. Flotaatiojäte käsitellään Kymen Vesi Oy:n 

Mussalon jätevedenpuhdistamolla. Ympäristöluvasta ei käy ilmi jätevedestä syntyvän 

lietteen määrää tai koostumusta. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2008). 

3.2.6 Stora Enso Oy, Anjalankoski 

Anjalankosken tehtaan tyyppi on massa-, paperi- ja kartonkitehdas. Tehtaalla on myös oma 

jätevedenpuhdistamo. Taulukossa VIII on työn kannalta oleellisimmat jätteet. 

Taulukko VIII Stora Enso Oy:n Anjalankosken tehtaan jätteet (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006c, s. 27; 2007a, s. 

23).  

Jätenumero Jätelaji Määrä [tonnia/vuodessa] Kuiva-aine [%] 

03 03 10 Hyötykäytettävä kuitu 578 80 

03 03 01 Märkäkuori 56 30 

03 03 99 Energiajäte 268 80 

Tehtaan jätevedenpuhdistamolla syntyneet lietteet kuivataan ensin mekaanisesti ja sitten 

termisesti 80 %:n kuiva-ainepitoisuuteen korkeapaineisella höyryllä. Kuivattu liete 

poltetaan. Taulukon VIII energiajäte sisältää edellä mainittua kuivattua lietettä, TMP:n 

rejektiä, kuorimon kuorisaosta ja kuormalavojen valmistusjätettä. Kuivattu liete sopii myös 

kaatopaikan sulkemisessa tiivistyskerroksiin. Tehtaalla poltetaan kaikki polttokelpoinen 

jäte. Tuhka kuljetettiin vielä 2005 Karhukankaan kaatopaikalle. Tehtaalla syntyneen 

märkäkuorijätteen käsittelijäksi oli ilmoitettu vuonna 2006 Anjalankosken kaupunki. 

Käsittelymenetelmää ei ollut mainittu. Hyötykäyttökuitu toimitetaan Hyötypaperi Oy:lle 

käsiteltäväksi. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006c). 

Lupamääräyksessä annettiin tiukentuvia raja-arvoja jätevedenpuhdistamon päästöille 

vuoteen 2010 asti. Yrityksellä on todennäköisesti tälläkin hetkellä tavoitteena vähentää 

päästöjä jäteveteen, joten jätevedenpuhdistamon lietteen määrään tulee todennäköisesti 

muutoksia. Lupamääräyksessä on myös kohta jätteen ensisijaisesti hyödyntämisestä raaka-

aineena ja toissijaisesti energiana. Jätteiltä voi olettaa puuttuvan kierrätyskohde johtuen 

korkeasta polttoasteesta. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006c).  
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Ympäristöluvan perusteella vuonna 2005 loppusijoitettavat jätteet muodostuivat lähinnä 

tuhkasta. Lupamääräykset tarkistetaan vuoden 2015 loppuun mennessä, joten tiedot 

saattavat muuttua. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006c).  

3.2.7 Stora Enso Oy, Imatra 

Stora Enso Oy:n Imatran tehdas kuuluu Kaukopään tehdasalueeseen. Alueeseen kuuluu 

jätevedenpuhdistamo. Lietteitä tehdas tuottaa ympäristölupansa mukaan seuraavasti: 

Taulukko IX Stora Enso Oy:n Imatran tehtaan lietejätteet (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2007a, s. 23). 

Jätelaji Määrä [tonnia/vuodessa] 

Viherlipeäsakka 16 000 

Puhdistamon jätevesiliete 40 000 

Kartonki- ja paperikoneiden pyörrepuhdistimien rejekti 6 000 

Jätteiden kiintoainepitoisuuksia ei ollut ilmoitettu ympäristöluvassa. Imatralla yritys 

polttaa jätteitään energiantuotannossaan. Käytetystä sähköstä on noin 60 % itse tuotettua. 

Viherlipeäsakka pestään ja kuljetetaan kaatopaikalle. Lietteen käsittely tapahtuu kaikille 

lietteille yhteisessä lietteenkäsittelyssä. Yhdistetty lieteseos kuivataan ruuvipuristimilla ja 

kuivauksen tehostamiseksi käytetään kuumaa höyryä ja polymeeriä. Lieteseos kuljetaan 

kuivausprosessin jälkeen kuorikattilaan poltettavaksi. Jätteiden hyötykäyttöasteeksi on 

ilmoitettu 97 %, josta raaka-aineena 33 % ja energiana 67 % kokonaismäärästä. (Itä-

Suomen ympäristölupavirasto, 2007a).   

3.2.8 UPM-Kymmene Oy, Kaukaa 

Lappeenrannassa Kaukaan tehtaalla tuotetaan sellua ja paperia. Teollisuusalueella on myös 

jätevedenpuhdistamo. Jätelietteitä ja lietteenomaisia jätteitä tehdas tuottaa seuraavasti: 

Taulukko X Kaukaan tehtaan jätelietteet vuodelta 2013 (UPM-Kymmene Oy, 2014, s. 6). Ka- % ei oltu ilmoitettu. 

Jätelaji Määrä [tka] 

Jätevesiliete 8437 

Kuituliete 177 

Pastaliete 3 719 

Meesa 582 

Soodasakka ja kalkkihiekka 5 252 
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Laitoksella on aktiivilietepuhdistamo. Puhdistamo- ja kuitulietettä käytettiin energian 

tuotantoon, pastalietettä käytettiin kaatopaikan sulkemisessa käytetyn raaka-aineen 

korvikkeena, ja soodasakkaa maanrakennuksessa. Kaatopaikalle sijoittaminen on ollut 

laskeva trendi ja vuonna 2013 Tuosan teollisuusjätekaatopaikalle sijoitettiin enää hieman 

alle 8 000 kuivatonnia jätettä, josta suurin osa oli soodasakkaa. Vuonna 2014 oli yrityksen 

tavoitteena saada pastaliete hyötykäytettyä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (UPM-

Kymmene Oy, 2014). Lietteen kosteuspitoisuudeksi on ilmoitettu korkea, mikä aiheuttaa 

lisäkustannuksia lietteen poltossa (Itä-Suomen aluehallintovirasto, 2005a). Tehtaalla on 

uusi ympäristölupahakemus menossa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014c). 

3.2.9 UPM-Kymmene Oy, Kuusankoski 

Kuusankoskella sijaitsevat UPM-Kymmene Oy:n Kymin paperi- ja sellutehdas. 

Tehdasalueella on myös jätevedenpuhdistamo (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2007b). 

Sekalaisen jätteen kiintoaineprosenttia ei ole ilmoitettu. Varovasti olettaen ja 

hyödyntämällä Kotkamills Oy:n jätetilastoja taulukossa VI, voidaan sekalaista jätettä pitää 

lietemäisenä tai lietteenomaisena. Taulukossa XI on esiteltynä tehtaan jätelietteet.  

Taulukko XI Kuusankosken tehtaan jätteet (UPM-Kymmene Oy, 2013). 

Jätelaji Määrä [tka] 

Kuori- ja puujäte 2 004 

Polttokelpoinen jäte 202 

Sekalainen jäte 461 

Soodasakka 8 680 

Soodasakka sijoitettiin Lamminmäen kaatopaikalle vuonna 2012. Sen hyötykäytölle ei 

ollut löytynyt vielä 2012 kohdetta (UPM-Kymmene Oy, 2013). Polttokelpoinen jäte 

sisältää jätevedenpuhdistamon ja tuotannon kuivatut lietteet. Lietteet kuivataan 

ruuvipuristimilla ja suotonauhapuristimilla. Kuori- ja puujäte poltetaan energiaksi. (Itä-

Suomen ympäristölupavirasto, 2007b). Ympäristölupa on voimassa vuoden 2017 loppuun 

asti.  
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3.3  Kemianteollisuus 

Kaakkois-Suomen kemianteollisuus tuottaa hyvin vähän jätelietteitä, verrattuna 

esimerkiksi metsäteollisuudessa syntyviin lietemääriin. Lietteitä kartoitettaessa tutkittiin 

BIM Finland Oy:n, Cytomed Oy:n, Oy Finnish Peroxides Ab:n, Finn-Valve Oy:n, J.M. 

Huber Finland Oy:n ja Suomen Karbonaatti Oy:n tuottamia jätelietteitä yritysten 

ympäristölupien perusteella. Suurimmat jätelietteiden tuottajat olivat BIM Finland Oy ja 

J.M. Huber Finland Oy. Ympäristölupien perusteella BIM Finland Oy tuottaa 20 ka- %:sta 

saostuskaivojen lietettä 12,3 tonnia vuodessa ja J.M. Huber Finland Oy tuottaa 30 ka- 

%:sta jätevesilaitoksen alitetta 2 876 tonnia vuodessa. (Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2004a, 2005c, 2005d, 2006a, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011a, 

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta, 2015). 

BIM Finland Oy:n tehdas Kouvolassa valmistaa erikoiskemikaaleja massa- ja 

paperiteollisuuteen. (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2006a). 

J.M. Huber Finland Oy Haminan yksikkö valmistaa silikaattituotteita ja 

piidioksidipigmenttejä. Tehtaalla on oma jätevedenpuhdistamo. (Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2005d). Jätevesilaitoksen alite toimitettiin vielä vuonna 2005 

saastuneiden maa-ainesten stabiloinnin raaka-aineeksi. Alite kuivataan 

pienpainesuodattimella. Tarkempaa tyyppiä suodattimelle ei oltu annettu. 

3.4  Metalliteollisuus 

Kaakkois-Suomessa metalliteollisuuden alalla toimii Ovako Imatra Oy Ab. Koska 

Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat hyvin raskaasti metsäteollisuuteen painottuneita, ei 

alueella ole yhtä paljon metalliteollisuutta kuin muualla Suomessa. Tämä johtuu 

seutukaupunkien vähäisyydestä Kaakkois-Suomessa sekä metsäteollisuuden 

keskittymisestä Kaakkois-Suomeen. (Kuntaliitto, 2012, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

2014). Lietettä tuottavien metalliteollisuuden yritysten löytäminen osoittautuikin hyvin 

vaikeaksi, mutta niiden tuottamien jätelietteiden määrät ovat niin pieniä, että 

sisällyttäminen tähän vertailuun ei ollut tarkoituksen mukaista. Ovako Imatra Oy Ab on 

Imatralla sijaitseva niukkaseosteisia erikoisterästankoja valmistava terästehdas. Tehtaalla 

on oma jätevedenpuhdistamo (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014b). Taulukossa XIII 

on yrityksen lietemäiset jätteet. 
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Taulukko XII Ovako Imatra Oy Ab:n jätelietteet vuosilta 2010 – 2012  (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014b, s. 30). 

Jätenumero Jätelaji 
Määrä [tonnia] 

2010 2011 2012 

10 02 12 Allasliete (Valssihilseen seassa)   300 

10 02 12 Suodinliete (Valssihilseen seassa) 220 206 237 

10 02 10 Valssihilse 6 391 6 805 5 950 

Vuonna 2012 Finnsementti vastaanotti valssihilseen. Jätevesipuhdistamon liete kuivataan 

suotonauhapuristimella 20 %:n kiintoainepitoisuuteen. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 

2014b). 

3.5 Elintarviketeollisuus 

Elintarviketeollisuuden jätelietteillä tarkoitetaan tässä kappaleessa elintarvikkeiden 

valmistuksessa syntyneitä jätteitä ja ylijäämätuotteita esimerkiksi leipomoista ja kaupoista. 

Elintarvikkeisiin luetaan myös peruskalatuotteet ja kalajalosteet. Elintarvikkeiden 

tuottajista suurimpia ovat Vaasan Oy, Kotkassa ja Joutsenossa, ja Fazer Oy 

Lappeenrannassa. Fazer Oy:ltä ei kyselyn mukaan synny jätelietteitä (Fazer Oy, 2015), ja 

Vaasan Oy:n Joutsenon toimipisteestä kysyttäessä oli vastauksena että biojätettä syntyy, 

mutta määriä ei kerrottu. Vaasan Oy:n jätelietteet toimitetaan St1:n jatkokäsittelyyn ja 

Vapo Oy:lle mullattavaksi Konnunsuolle. (Vaasan Oy, 2015). Leipomoteollisuutta oli 

Kaakkois-Suomessa vuonna 2009 yhteensä 62 toimipisteen verran. (Hyrylä, 2011). 

Tutkimuksessaan Hyrylä toteaa, että ruokahävikki suomalaista kohden on 12 – 14 

kilo/vuosi kaupassa. Kaakkois-Suomessa asui tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 

alusta 311 622 henkeä (Tilastokeskus, 2015d). Tällöin syntyvä biojätteen määrä olisi 

arviolta 3 700 – 4 400 tonnia vuodelle 2014.   

Kalantuotantoa on eniten Kotkassa, mutta kalanjalostus tapahtuu muualla kuin Kaakkois-

Suomessa. Riista- ja kalatalousministeriön julkaisemassa raportissa Kaakkois-Suomesta ei 

ole kalateollisuuden sivuvirtoja, eli jätevirtoja, jotka olisivat yli 100 tonnia (Airaksinen et 

al., 2013). Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuonna 2014 julkaisemassa 

tutkimuksessa käy ilmi, että Kaakkois-Suomessa ruokakalaa tuotettiin 196 ± 76 tonnia. 

Orjalan (2011) tekemässä selvityksessä todetaan, että täysikasvuisesta naaraskalasta syntyy 

jätettä 35 % kokonaispainosta. Karkeasti yleistäen voisi tällöin sanoa, että RKTLn 

tutkimuksen ilmoittamasta ruokakalamäärästä olisi jätettä 69 ± 27 tonnia. Airaksinen et al., 
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(2013) tekemän tutkimuksen perusteella jätevirtojen määrä pitäisi olla alle 50 tonnia, jotta 

sitä ei pyöristettäisi 100 tonniin. RKTLn tutkimuksen (2014) tulos sopii tähän kriteeriin, 

sillä virhearvio sallii jätteen määrän aina 42 tonniin asti. 

Kaakkois-Suomessa on meijereitä yhteensä 418, eniten Kouvolassa 102 (Vuorisalo, 2015). 

Suurilla maidontuottajilla, Valiolla ja Arlalla ei ollut tuotantolaitoksia Kaakkois-Suomessa 

(Valio Oy, 2015, Arla Oy, 2015).  Yhdyskuntajätteitä syntyi Kaakkois-Suomessa yhteensä 

130 000 tonnia vuonna 2012, josta biojätettä oli 17,4 % (22 620 tonnia) 

(Ympäristöhallinto, 2015a).  Kouvolassa on yksi toimija, Yritys 1, joka tuottaa 500 m
3
 

nestemäistä sivutuotetta vuodessa, jonka kiintoainepitoisuus on 12 % (Yritys 1, 2015). 

Tiedot saatiin sähköpostitse. Solumassa on Kymen kompostointilaitoksen raaka-aineena, 

joka tulee jätteenä alueen entsyymiteollisuudelta (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 

2005a).  

Taulukko XIII Elintarviketeollisuuden tuottamat lietteenomaiset ja jätelietteet (Yritys 1, 2015, Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2005a, Ympäristöhallinto, 2015a). 

Jätelaji Määrä vuodessa Kuiva-aine pitoisuus, p- % 

Nestemäinen sivutuote
1) 

500 m
3
 12 

Solumassa
2) 

0 – 6 000 tonnia 28,0 

Ruokahävikki kaupoissa (biojäte) 3 739 – 4 363 tonnia  

Biojäte
3) 

22 620 tonnia  

Kalajäte 69 ± 27 tonnia  

1)Kysely Yritys 1:ltä. Sivutuote sisältää rasvaa 5 %, proteiineja 3 % ja hiilihydraatteja 4 %. 

2)Kymen kompostointilaitoksen raaka-aineissa oli myös ilmoitettuna määrät leipomo- suklaa- ja keksijätteille. Näiden 

lietemäisyydestä ei kuitenkaan voi mennä tekemään olettamuksia, joten ne jätettiin pois. 

3)Biojäte sisältää erilliskerätyn biojätteen ja kotikompostin. 

Solumassa käsitellään Kymen kompostointilaitoksella. Biojätettä voidaan käsitellä 

polttolaitoksissa, mädättämöissä ja kompostointilaitoksissa. Nestemäinen sivutuote on 

laskettu biojätteisiin. Polttolaitoksista, mädättämöistä ja kompostointilaitoksista saadut 

tuotteet ovat lannoitevalmisteita ja maanparannusaineita (Pirkkamaa, 2014). Kalajätteestä 

voidaan tehdä raaka-ainetta mm. biodieselille, maanparannukseen ja rehulle (Opasnet, 

2012). Kalajätteitä voitaisiin myös käyttää raaka-aineina polttolaitoksissa, mädättämöissä 

ja kompostointilaitoksissa, mutta kalojen sisältämien öljyjen takia on hyödyllisempää 

käyttää kalajätteitä esim. polttoainetuotannossa. Vuonna 2013 erilliskerätyistä biojätteistä 
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poltettiin n. 5 %, kaatopaikalle sijoitettiin n. 2 % ja loput n. 93 %. kierrätettiin 

materiaalina. (Pirkkamaa, 2014). 

3.6  Sedimentit 

Sedimenteillä tarkoitetaan tässä tapauksessa maajätettä, joka on saatu ruoppaamalla joen-, 

meren- tai järvenpohjaa. Pilaantunut maa-aine, eli PIMA, on jätetty huomioimatta, koska 

maa-aines kaivettuna mantereelta on liian kiinteää, jotta se voitaisiin laskea liete- tai 

lietteenomaisiin jätteisiin. Taulukkoon XIV on lueteltuna vain ympäristöluvat vaativat 

hankkeet, sillä ruoppaukset joihin ei tarvita lupaa on mahdotonta laskea mukaan, koska 

niistä ei ole tilastointia. 

Taulukko XIV Ruoppauksesta syntyneiden sedimenttien määrät Kaakkois-Suomessa tällä vuosikymmenellä (Itä-

Suomen aluehallintovirasto, 2010a, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011b; 2011c; 2011e; 2011f; 2012a; 2012b; 

2012c; 2012f; 2013b, 2013c; 2015). 

Vuosi Sedimentin/Lietteen määrä [m
3
] Sedimentin/Lietteen määrä [t] 

2010 5 000 6 500 

2011 68 100 88 530 

2012 7 368 9 578 

2013 8 150 10 595 

2014 0 0 

2015* 2 500 3 250 

* Lietteen määrä on laskettu 11.9.2015 mennessä päätöksen saaneista vesiluvista.  

Eräässä hankkeessa ruoppausmassojen tiheydeksi saatiin keskimäärin noin 1300 kg/m
3
. 

Ruoppauskohde oli Turun Pansiossa. (Autiola, 2009). Tätä tietoa on käytetty sedimenttien 

massojen laskemiseen.  

Kuten taulukosta XIV näkee, syntyy ruoppausjätettä hyvin vaihteleva määrä. Vuodelle 

2014 ei tullut yhtään hakemusta ruoppaukselle Kaakkois-Suomessa. Vuoden 2011 piikki 

syntyi Karhusjärven kunnostamisessa, jolloin ruoppausmassa oli kasvillisuusjätettä, 

märkätilavuus 60 000 m
3 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2011d). Muuten voisi sanoa, 

että vuosittain syntyy n. 5 000 – 8 000 m
3
 ruoppauslietettä. Lietteen määrä on kuitenkin 

täysin riippuvainen toteutettavan hankkeen suuruudesta.  

Ruopatut massat saattavat olla alueelta, jolla on esiintynyt päästöjä. Tällöin 

ruoppausjätteen on läpäistävä haitta-aineiden ja haitta-aineryhmille asetetut raja-arvot jotta 
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niitä voisi hyötykäyttää tai loppusijoittaa. Ruopattu liete on voitu läjittää johonkin toiseen 

paikkaan merelle, maalle tai kaatopaikalle. Yleisesti käyttökohteena ruopatulle massalle 

ovat erilaiset rakennusprojektit. Riippuen ruoppausmenetelmästä lietteellä saattaa olla 

hyvin korkea vesipitoisuus, jolloin lietettä joudutaan esikäsittelemään ennen kuljetusta tai 

käyttökohteeseen soveltamista. (Ympäristöhallinto, 2015b). 

3.7 Kaakkois-Suomen jätelietteiden yhteenveto 

Tähän kappaleeseen on kerätty suurimmat jäteliete-erät Kaakkois-Suomessa sekä yleisiä 

kuivausmenetelmiä. Taulukossa XV on esitelty suurimmat jäteliete-erät. 

Taulukko XV Kappaleen 3 taulukoiden arvoista koottu taulukko suurimmille lietteille ja lietteenomaisille aineille 

Kaakkois-Suomessa.  

Jätelaji Määrä Hyötykäyttötapa Osuus [%] 

Sakokaivoliete [t] 28 710 
Mädätys 

Kompostointi 

20 – 30 

70 - 80 

Jätevedenpuhdistamoiden 

kuivattu liete, n. 25 ka- % [t] 
117 000 

Mädätys 

Kompostointi 

Poltto 

55 – 60 

12 – 18 

22 – 33   

Erilaiset puuperäiset lietteet [t] 69 000 Poltto 100 

Soodasakka [t] 38 000 
Maarakentaminen 

Sijoitus kaatopaikalle 

0 – 5 

95 - 100 

Metalliteollisuuden lietteet [t] 6 500 
Sementtitehtaan 

raaka-aine 
100 

Biojäte [t] 34 000 

Mädätys/kompostointi 

Poltto 

Sijoitus kaatopaikalle 

93 – 95  

3 - 4 

2 - 3 

Sedimentit [t] 6 500 – 10 400 Maarakennus - 

Kuten taulukosta XV näkee, on jätevedenpuhdistamoiden liete selvästi suurin yksittäinen 

lietemäärä, 39 % lietteistä. Kuivatuista lietteistä noin puolet on kunnallisista 

jätevedenpuhdistamoista, hyvin pieni osa on muun teollisuuden jätevedenpuhdistamoista, 

loput ovat metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamoilta. Nämä lietteet on käytetty 

mädättämöissä, kompostoinnissa, tai sitten poltettu energiantuotannossa. Kunnallisten 

puhdistamoiden lietteet käsitellään pääosin mädättämöissä, metsäteollisuuden lietteet 
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pääosin poltetaan. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2010; 2011d; 2012d, Kouvolan Vesi, 

2014).  

Erillisiä puuperäisiä jätteitä oli nimikkeinä monia, joten yksinkertaistuksen vuoksi ne ovat 

kasattu yhteen tähän kohtaan. Puuperäinen jäte on yleensä käytetty energian tuotannossa 

paperitehtailla. Soodasakka, eli viherlipeä, on ollut monille tehtaille ongelma hyötykäytön 

osalta, ja se on käytetty kaatopaikkarakentamiseen tai loppusijoitettu 

teollisuusjätekaatopaikalle (UPM-Kymmene Oy, 2013; 2014, Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007a).  Prosessivesien haihdutusjäännöstä ei ollut mainittu kuin 

vain Metsä Fibre Oy:n Joutsenon jäteluettelossa. Kuitenkin määrä on huomattava. 

Haihdutusjäännös poltetaan soodakattilassa (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2006a). 

Kun vertaa taulukon XV lietteiden määrää ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (2014) 

ilmoittamaa jätteiden jakautumista keskenään, on huomattavissa samansuuntainen 

jakautuminen. Erona tilastoissa on se, että ELY-keskus tilastoi kaikki jätteet, kun taas tässä 

työssä on keskitytty lietteisiin ja lietteenomaisiin jätteisiin. Tällöin syntyvä erotus määrässä 

on ymmärrettävä, etenkin metsäteollisuuden jätteissä.  

Metalliteollisuuden lietteitä syntyy hyvin vähän suhteessa muiden alojen lietteisiin. 

Metalliteollisuuden lietteet hyötykäytetään sementtitehtaalla Finnsementin toimipisteessä 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 2014b). Metalliteollisuuden jätteitä tuotettiin noin 60 – 

70 000 tonnia vuonna 2011 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2014). Tässä työssä 

ilmoitettu määrä on noin 10 % luokkaa siitä määrästä, mikä on paljon, ottaen huomioon 

että kyseessä on vain liete. Tämä toisaalta myös tukee käsitystä, että paljon muita 

metalliteollisuuden jätelietteiden tuottajia ei Kaakkois-Suomessa ole, koska Ovako Imatra 

Oy Ab:n, jätteet muodostavat yhteensä noin 70 % alueen jätteistä (Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2014b, s. 30). 

Biojätteeseen on sisällytetty kappaleen 3.5. taulukoidut määrät. Biojätteitä poltetaan ja 

käytetään kompostoinnissa ja mädättämöissä (Pirkkamaa, 2014). Biojätteen sijoittaminen 

kaatopaikalle tulee olemaan kiellettyä vuodesta 2016 alkaen (Kaatopaikka-asetus 

331/2013, 28 §). Kaakkois-Suomessa on vuonna 2012 ollut 308 000 (Tilastokeskus, 2013, 

taulukko 37). Tällöin biojätettä olisi syntynyt noin 73,4 kg/asukas vuodessa, mikä on noin 

200 g/päivässä, joka vaikuttaa uskottavalta. 
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Sedimenttejä syntyy hyvin vaihteleva määrä vuosittain, mutta vuosittain noin 5 000 – 

8 000 m
3
. Käyttötarkoitus vaihtelee hyvin paljon läjittämisestä maalle, merelle tai 

kaatopaikalle sekä ruoppauspaikan lähistön rakentamisen raaka-aineeseen. 

(Ympäristöhallinto, 2015b). Kuten aikaisemmin todettu, sedimenttien määrää on vaikea 

arvioida, koska kaikkiin ruoppauksiin ei haeta vesilupaa ja ruopattavien massojen määrää 

ei voi ennustaa projektien luonteen takia.  

4 Case 1 – Kuitusementtilevyjätteen kuivaus 

Case 1:en aiheena oli kuitusementtilevyjätteen kuivaus. Tavoitteena oli kehittää tapa, jolla 

levyjätettä voitaisiin kuivata mahdollisimman tehokkaasti. Kokeita tehtiin 

painovoimasuodatuksella ja kaltevalla täryseulalla.  

Suodatinmateriaalina seulan päällä käytettiin kaatopaikan sijoitusaltaan pohjamateriaalia. 

Tarkoituksena on selvittää miten pohjamateriaali sopisi aineen kuivaamiseen. 

Suodinmateriaalia käytettiin, sillä seulan reikien halkaisijat olivat 1 – 4 mm. Liete olisi 

valunut näistä reistä läpi ilman, että erottumista olisi tapahtunut. Koe toteutettiin 

suodattamalla ilman ulkoista painetta. Ajavana voimana toimi seulan ravistelu. 

4.1 Käsiteltävän lietteen ominaisuudet 

Käsiteltävän lietteen kosteuspitoisuus oli 76 p- %. Liete oli hienojakoista kiintoainetta, 

jonka seassa oli sekä n. 5 – 10 cm kokoisia kiviä että noin 2 – 4 kg painoisia kappaleita. 

Isommat kappaleet vaikuttivat olevan kokoon puristunutta lietteen kiintoainesta. Lietteen 

lämpötila oli sama kuin huoneen lämpötila. Pääosin liete oli kuitenkin hiekkamaista 

kuituseosta. Kuvassa 2 on kokeissa käytettyä lietettä. 

 

Kuva 2 Suodatuskokeessa käytetty liete. 
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Jätelietteen kiintoaines oli rakentamisessa käytettävää kuitusementtilevyä. Levyt olivat 

tuotettu pääosin Portland-sementistä ja selluloosasta. Jäteliete on mahdollisesti murskattua 

jätettä rakentamisessa käytetyistä erityyppisistä kuitusementtilevyistä. Liete sisälsi 

Portland-sementtiä, selluloosaa ja filleriä, eli kalkkikivijauhetta, Kalsiumhydroksidia, 

Ca(OH)2, muodostuu reaktion 1 mukaisesti: 

                                             (1) 

Lisäksi lietteen pH on hyvin emäksinen, 12,62 – 12,72. Tämä tarkoittaisi että lietteessä on 

hyvin paljon kalsiumhydroksidia. Kalsiumhydroksidi on muodostunut todennäköisesti 

siinä vaiheessa, kun vesi on päässyt kalkkikivijauheen kanssa tekemisiin. 

Krstulović, Rušic ja Zelić (2001) tutkivat kalsiumhydroksidin hajoamista 

lämmönvaikutuksesta kaupallisessa Portland-sementissä. Portland-sementin pääklinkkerinä 

on trikalsiumsilikaatti, Ca3SiO5. Kalsiumhydroksidia muodostuu trikalsiumsilikaatin 

hydratoituessa heidän mukaansa seuraavasti: 

                                                                   (2) 

Lämmitettäessä reaktioyhtälön 2 reaktiotuotteita vettä vapautuu noin 17 % 

kokonaismassasta. Osuuden lasku on liitteessä III. 

4.2 Suodatuskokeet 

4.2.1  Koejärjestely ja mittausten suoritus 

Koetilanne oli Ekokem Oy:n järjestämä ja se toteutettiin ulkona. Tarkoituksena oli 

selvittää, kuinka hyvin vesi saataisiin erotettua lietteestä painovoimasuodatuksella. Lisäksi 

haluttiin selvittää, onko lietteen tärisyttämisellä vaikutusta suodoksen määrään. Kinetiikka 

ei ollut tarkastelun kohteena.  

Lietettä täytettiin 5:en eri ämpäriin, joiden tilavuus oli 65 litraa/ämpäri. Taulukossa XVI on 

kokeessa käytetyt ämpärit ja kyseisen ämpärin suodatinmateriaali. Suodatinkangas oli 

maarakennuksessa käytettävää mallia jonka käyttöluokka oli N2. Tarkempaa 

tuotenimikettä ei ollut saatavilla. Salaojamaton tyyppi oli GSE FabriNet ST-E B120.  
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Taulukko XVI Ämpäreissä käytetyt suodatinmateriaalit. Ämpäri 1 toimi kontrollina. 

Ämpärin numero Suodatinmateriaali 

1 - 

2 Suodatinkangas  

3 Suodatinkangas  

4 Salaojamatto 

5 Salaojamatto 

Salaojamatto rakentui kahdesta kangaskerroksesta, joiden välissä oli muovinen 

kehikkorakenne. Kangas sijoitettiin ämpärin sisälle siten, että se muodosti kuopan ämpärin 

sisälle eikä koskenut ämpärin pohjaan. Kokeen lopussa suodos ei koskenut kankaaseen. 

Kaikki 5 ämpäriä täytettiin suunnilleen yhtä suurella määrällä lietettä, noin 45 litraa. 

Ämpäreiden täyttöhetkellä satoi vettä rankasti, joten ämpäreihin pääsi lisää vettä, ennen 

kuin ne peitettiin lopuksi. Alkukosteuspitoisuusnäyte otettiin ennen kuin ämpäreitä 

täytettiin, joten siihen oli kertynyt vähemmän sadevettä kuin ämpäreihin. 

Kokeen kesto oli noin 48 tuntia, jonka jälkeen suodoksen tilavuus mitattiin. Ämpäreille ei 

tehty mitään tuona aikana. Yksi ämpäri jätettiin ilman suodatinkangasta kontrolliksi, jotta 

nähtäisiin miten vesi ja kiintoaine erottuisivat toisistaan jos mitään ei tehtäisi. Myös 

kontrolliämpärissä olleen kirkkaan nestemäärän korkeus mitattiin. Kontrolliämpäri on 

esitettynä kuvassa 4. Kuvassa 3 on lähikuvat käytetyistä materiaaleista. Kokeessa oli alun 

perin tarkoitus käyttää myös paperikoneen viiraa, kuva 4, mutta kun kävi ilmi että kyseinen 

viira ei päästä vettä läpi ollenkaan ilman keinotekoista paine-eroa, se hylättiin 

koemateriaalina. 

Kokeessa käytettiin myös St-Tärysauva<38Mm L<7M PEA Mini 4/30 -mallista 

tärysauvaa, tärinän taajuus oli 200 Hz. Tärysauvan tarkoitus oli selvittää tärinän vaikutus 

nesteen ja kiintoaineen erottamisessa. Ämpäreissä 2 ja 5 käytettiin tärysauvaa 15 minuutin 

ajan, mutta jätettiin sitten pois, kun nesteen ja kiintoaineen erottumista ei havaittu 

silmämääräisesti. Ämpäreissä 3 ja 4 ei käytetty tärysauvaa.  
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Kuva 3 Vasemmalla on ämpärien 2 ja 3 suodatinkangas ja oikealla on ämpärien 4 ja 5 salaojamatto. 

 

Kuva 4 Hylätty suodatinmateriaali paperikoneen viira. ja kontrolliämpäri. 

Vaikka kuvan 4 hylätty viira ei toiminut, on mahdollista että muut viirakankaat voisivat 

toimia suodatinmateriaaleina. Kontrolliämpärissä 1 ei ollut tapahtunut huomattavaa 

erottumista, noin 2 cm korkuinen kirkas nestefaasi oli erottunut muun lietteen päälle. 

Todettiin, että kontrolliämpärin jatkomittaukset ovat tarpeettomia.  

Kuvassa 5 ämpärit 2 ja 3 oli peitetty suodatinkankaalla. Suodatinkankaan kangas oli samaa 

kuin salaojamatossa.  

 

Kuva 5 Ämpärit 2 ja 3 suodatinkankaalla.  

Ämpärit 4 ja 5 olivat peitetty salaojamatolla, kuva 6. 
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Kuva 6 Ämpärit 4 ja 5.  

4.2.2 Mittaustulosten käsittely ja tulokset 

Ämpäreistä otettiin suodattamisen jälkeen näytteet kuiva-aine analyysiä varten. 

Mittaushetkellä ei ollut mahdollisuutta mitata suodoksen massaa tai tilavuutta, joten sen 

määrä mitattiin laskemalla. Mittaus tehtiin käyttämällä metrimittaa ämpärin pohjasta ja 

mittaamalla veden korkeus, koska käytettävissä ei ollut vaakaa tai tilavuusmittaa, jolla olisi 

saanut tarkan lukeman suodoksen määrästä. Veden korkeus mitattiin 4:stä eri kohdasta. 

Mittaustuloksille laskettiin hajonta, koska ämpärit eivät olleet täysin tasaisella pinnalla. 

Tällä vähennettiin veden pinnan kaltevuudesta aiheutuvaa virhettä. Tulokset ovat 

taulukossa XVII. 

Taulukko XVII Suodoksen korkeuden määritys ämpäreissä 2 – 5. Tärisytetyt ämpärit ovat 2 ja 5. 

Ämpärin numero Nesteen korkeus, [cm] Keskiarvo [cm] Hajonta [cm] Tärisytetty 

2 6,5; 5,5; 5,0; 6,0 5,75 0,645 Kyllä 

3 4,5; 3,2; 3,7; 4,0 3,85 0,545 Ei 

4 3,2; 2,7; 3,7; 3,0 3,225 0,411 Ei 

5 5,7; 5,5; 5,5; 4,7 5,35 0,443 Kyllä 

Ämpärit olivat leikatun ympyräkartion muotoisia. Suurempi halkaisija oli 53,5 cm ja 

pienempi halkaisija 45 cm. Tällaisen kappaleen tilavuus lasketaan kaavalla 3: 
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                 (3) 

jossa 

V on tilavuus, dm
3
 

h on korkeus, dm 

   on pienempi halkaisija, dm 

   on suurempi halkaisija, dm.  

Lietteestä erottui suodoksia taulukon XVIII mukaisesti. Virhearvio on laskettuna liitteessä 

III. 

Taulukko XVIII Suodoksen tilavuudet ja virhearvio. Esimerkkisijoitus on liitteessä III. 

Ämpärin numero Suodoksen tilavuus [dm
3
] Virhearvio [dm

3
] 

2 11,0 1,2 

3 7,4 1,0 

4 6,2 0,8 

5 10,2 0,9 

Suodatuksen jälkeen huomattiin, että suodatinkankaan läpi oli erottunut myös kiintoainetta 

noin 2 mm korkeudelle ämpäreiden 2 ja 5 pohjalle, kuten kuvassa 7 näkyy. Tämä on 

johtunut todennäköisesti tärisyttäjän vaikutuksesta. 

 

Kuva 7 Ämpäreiden 2 ja 5 pohjalle erottunut kiintoaines ja neste. 

Suodatetusta lietteestä otettiin näytteet ja lähetettiin Ekokem Oy:n Riihimäen 

laboratorioon, missä sille tehtiin kuiva-aine pitoisuuden määritys. Kuiva-ainepitoisuus 

määritettiin kuumentamalla näyte 105 °C lämpötilaan. Kuivausajasta ei ole tietoa. 
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Analyysin tulokset ja suodatettavan aineen kuiva-ainepitoisuus alussa ovat taulukoituna 

taulukkoon XIX. Rinnakkaismäärityksiä ei tehty.  

Taulukko XIX Suodatuskokeesta saadun kiintoaineen kuiva-ainepitoisuus. Kuiva-ainepitoisuuden määritys tehtiin 

Riihimäellä Ekokem Oy:n toimipisteessä. 

 Ämpäri 2 Ämpäri 3 Ämpäri 4 Ämpäri 5 

Kuiva-ainepitoisuus, alku [%] 23,93 

Kosteuspitoisuus, alku [%] 76,07 

Kuiva-ainepitoisuus, loppu [%] 26,36 24,89 25,42 26,60 

Kosteuspitoisuus, loppu [%] 73,64 75,11 74,58 73,40 

4.2.3 Johtopäätökset 

Tässä koesarjassa on tutkittu painovoimaisen suodatuksen vaikutusta 

kuitusementtijätelietteeseen, jolla simuloitiin kaatopaikalle tehtävää sijoitusta. 

Mittaustuloksista laskettiin suodoksen määrä ja mitattiin kiintoaineen kuiva-aine- ja 

kosteuspitoisuus. Suodoksen määrälle tehtiin virhearvio. 

Kuten kappaleessa 4.1 todettiin, on vettä sitoutunut kalsiumhydroksidiin ja Portland-

sementin pääklinkkerin kompleksiin, jotka kuumennettaessa vapauttavat vettä. Tämä veden 

määrä, 17,3 p- %, ei kuitenkaan riitä selittämään kaikkea vettä kuiva-ainemäärityksen 

tuloksista. Taulukon XIX arvoista huomaa, että veden poistuma lietteestä ei ole 

prosenttiyksiköllisesti ollut kovin suuri; 2,43 % ämpärissä 2, 0,96 % ämpärissä 3, 1,49 % 

ämpärissä 4 ja 2,67 % ämpärissä 5. Vettä on edelleen lietteen seassa, mutta ei niin vapaana, 

että se saataisiin painovoimasuodattamalla erotettua.  

Taulukon XVIII tulosten perusteella tärisytin on lisännyt suodoksen määrää. On kuitenkin 

mahdollista, että liete ei ole ollut täysin homogeenistä ja ämpäreihin 3 ja 4 on joutunut 

kuivempaa lietettä kuin ämpäreissä 2 ja 5 on ollut. Lisäksi tärisyttäjän vaikutuksia pitäisi 

tutkia enemmän suhteuttamalla tärisyttäjän koko paremmin tärisytettävään massaan. 

Täristin lisäsi myös suodosten kiintoaineen määrää. Suodatinmateriaalilla ei ole ollut 

taulukoiden XVIII ja XIX perusteella yhtä suurta vaikutusta suodoksen määrään kuin 

täristimellä. 

Täristimen käyttö synnyttää kuitenkin ongelman jatkoprosessoinnin kannalta. Ongelmana 

on suodokseen muodostuva hienojakoinen hiekka, joka pitäisi vielä erottaa jotenkin 
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suodoksesta. Tarkka kiintoainepitoisuus ei ollut tarkastelun aiheena, joten sitä ei mitattu 

tarkemmin. Tuloksista voidaan todeta että vapaan veden määrä ei ole ollut suuri, ottaen 

huomioon loppukosteuspitoisuuden. Lietteen pinta ei laskenut ämpäreissä juuri ollenkaan 

kuivauksen jälkeen, joten liete jää hyvin huokoiseksi kun vapaa vesi on poistunut. Vapaan 

veden määrä on siis selvästi pienempi kuin sitoutuneen veden määrä. Tulosten perusteella 

päätettiin tehdä jatkotutkimuksia täryseulalla, koska täryttimen käyttö antoi lupaavia 

tuloksia tehostetusta veden ja kiintoaineen erottamisesta.  

Tässä koesarjassa ei perehdytty tarkemmin asiaan, mutta olisi hyvä jos massavirta 

voitaisiin määrittää suodokselle. Tässä koesarjassa sitä ei mitattu, mutta se otetaan 

huomioon jatkossa. Massavirrasta saadaan suuntaa laitteiston kapasiteetille.  

Suodokselle ei tehty analyysejä koskien viemärikelpoisuutta, koska se ei kuulu tämän työn 

tavoitteisiin, mutta ennen lopullista suunnitelmaa kuivausmenetelmäksi täytyy jokaiselle 

lietteelle määrittää suotovesien sisältämien aineiden pitoisuudet. 

4.3  Täryseulakoe 

4.3.1 Koejärjestely ja mittausten suoritus 

Koe toteutettiin kuvan 8 mukaisella laitteella 0° kulmassa suodatinkankaalle sekä 

salaojamatolle, ja kaltevissa kulmissa 25° ja 30° suodatinkankaalle. Käytetty laite oli 

Retsch GmbH:n valmistama 3D-tyypin täryseula, jonka enimmäisteho oli 80 wattia. 

Laitteen tehoa pystyi säätämään prosentuaalisesti asteikolla 0 – 100 %. Salaojamatolle ei 

kaltevaa toimintoa käytetty, koska sen paksuus ei sopinut laitteen kaltevalle tasolle. Seula 

oli tarkoitettu alun perin kiintoaineen seulomiseen, mutta sitä voitiin myös soveltaa lietteen 

kuivaamiseen. Laitteessa oli 4 erikokoista seulonta-aluetta. Reikien halkaisijat olivat 1 

mm, 2 mm, 3 mm ja 4 mm. 1 mm alueen alussa oli myös kuvassa 10 näkyvä 4,5x28,5 cm 

kokoinen metalliliuska, joka ei päästänyt vettä lävitseen. Tästä syystä 1 mm alueen pinta-

ala oli muita pienempi. Alueiden suodatuspinta-alat vasemmalta oikealle ovat seuraavat: 

255 cm
2
, 283 cm

2
, 283 cm

2
 ja 207 cm

2
. Jokaiselle alueelle oli oma altaansa, mihin suodosta 

kerättiin kuvan 10 esittämällä tavalla. Seulaa käytettiin eri teholla, 8, 12, 20, 30, 40 ja 80 

W. 
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Kuva 8 Kokeessa käytetty täryseula nollakulmassa ilman suodatinmateriaalia. 

 

Kuva 9 Kaltevan tason kokeessa käytetyt virtausohjaimet ja suodatinmateriaali. 

 

Kuva 10 Suodoksen keräämiseen käytetyt altaat. 

Aluksi lietteestä mitattiin kosteuspitoisuus. Tämän jälkeen lietettä mitattiin 2,4 dm
3
 ja 

punnittiin lietteen massa. Tämän jälkeen liete kaadettiin seulan päälle ja levitettiin käytetyn 

suodatinmateriaalin päälle mahdollisimman tasaiseksi. Lietteen paksuutta ennen seulontaa 

ei mitattu, sillä vesi alkoi valua läpi heti sen levittämisen jälkeen. Materiaaleina toimivat 

samat salaojamatto ja suodatinkangas kuin aiemmassa suodatuskokeessa. Seulontaa 

jatkettiin 15 minuutin erissä yhteensä 75 minuutin ajan. 15 minuutin välein mitattiin 

altaisiin kertyneen suodoksen määrä. Lopuksi suodoksesta mitattiin paino, tilavuus, tiheys 
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ja kosteuspitoisuus. Alkukosteuspitoisuus mitattiin punnitsemalla näyte ja kuivaamalla 12 - 

16 tuntia 105 °C lämpötilassa, jonka jälkeen näyte jäähdytettiin eksikaattorissa ja 

punnittiin. Seulan päälle syntyneestä kakusta mitattiin kosteuspitoisuus samalla tavalla 

kuin alkukosteuspitoisuus. Lietekiekko oli puristuskokeen ajan 11 cm halkaisijaltaan 

olevassa ontossa sylinterissä, joka oli varustettu suodatinmateriaalilla, kuva 11. Kakusta 

leikattiin noin 11 cm halkaisijaltaan oleva kiekko, josta mitattiin teoreettinen huokoisuus ja 

kokoonpuristuvuus. Käytetyt paineet olivat 30 ja 82 kPa. Suodos valui punnitun 

imukykyisen paperin päälle, joka punnittiin uudelleen märkänä. Menetelmä sopi 

koetilanteeseen, sillä suodoksen määrät imeytyivät paperiin ja sitä ei valunut yli. Paine 

tuotettiin kasaamalla täytettyjä vesiämpäreitä kiekon muotoisen puukappaleen päälle, joka 

painoi lietettä kasaan. Kuormitusta tehtiin noin 5 minuutin ajan, jonka jälkeen mitattiin 

suodoksen massa ja kakun korkeuden muutos. Käytetty suodatinmateriaali pestiin ennen 

seuraavaa koesarjaa. Yhdestä kuivatusta liete-erästä tehtiin yksi puristuskoe.  

Suodoksen määrästä laskettiin massavirta g min
-1

, kokonaismassavirran tiheys kg m
-2

 h
-1

. 

Partikkelikokoanalyysi tehtiin suodatinkankaan koesarjalle 40 W. Lietteelle ja suodoksille 

laskettiin käsittelykustannus tonnia kohti. Kustannuksissa otettiin huomioon käsitellyn 

lietteen määrä, teollisuuden sähkön hinta ja kuivaukseen käytetty aika, sekä täryseulan 

käyttämä teho. 

25° kulman koe keskeytettiin, kun tuli selväksi että kulma on liian pieni, jotta liete lähtisi 

valumaan. Sen sijaan liete vain jämähti paikoilleen kaadettuun kohtaan. Käytetyn lietteen 

tilavuus oli sama kuin nollakulman kokeissa, 2,4 dm
3
. Tämän jälkeen kulmaa kasvatettiin 

30°:een ja aloitettiin alusta. Koetta jatkettiin vain 30 minuutin ajan, sillä osa lietteestä tuli 

sellaisenaan suoraan läpi seulan avoimesta päästä, mikä tarkoittaa että lietettä oli liian suuri 

määrä suhteessa kulmaan ja seulan pituuteen. Virtausohjaimista ei myöskään ollut suurta 

hyötyä, sillä lietteen kuivuessa paikoilleen ylijäävä liete vain valui yli virtausohjaimista. 

Kuten 25° kokeessa, myös 30° kokeessa osa lietteestä jäi kasaksi siihen kohtaan mihin se 

kaadettiin. Diplomityön tavoitteiden mukaisesti koesarjoja ei jatkettu enempää 30° 

kulmalla.  

Kaltevalle 30° kulmalle laskettiin alku-, ja loppukosteuspitoisuus, kosteuspitoisuuden 

muutos, kosteuspitoisuuden keskimääräinen muutos minuutissa, suodoksen massa, 
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täryseulalta pois valuneen lietteen massa, seulalle jääneen lietteen massa ja tehon kulutus 

sekä käyttökustannukset lietteen kuivaamiseen. Tulokset ovat liitteessä X.  

Lietteestä oli valmistettu jauhetta, jota sekoitettiin lietteen sekaan massasuhteissa 

(jauhe:liete) 1:9, 2:8, 3:7, 4:6 ja 5:5. Tällä haluttiin tutkia lietteen rakenteen muuttumista, 

jos siihen sekoittaa kuivaa lietteen kiintoainesta. 

4.3.2 Mittaustulosten käsittely ja tulokset 

Lietteistä määritettiin kosteuspitoisuus ennen seulonnan aloittamista. Taulukoissa XXI ja 

XXII on taulukoitu suodatinmateriaalien koesarjoille määritettyjä alku- ja 

loppukosteuspitoisuuksia sekä kokonaismuutos kosteuspitoisuudessa. Täydelliset taulukot 

ja esimerkkisijoitukset löytyvät liitteistä. 

Kiintoainepitoisuus märästä lietteestä ja kuivatusta lietteestä, sekä suodoksesta lasketaan 

seuraavasti: 

                         (2) 

jossa 

cka on kiintoainepitoisuus, p- % 

cw on kosteuspitoisuus, p- %. 

Kosteuspitoisuus lasketaan seuraavasti: 

    
  

    
                     (3)  

jossa 

mw on veden massa näytteessä, g 

mtot on märän näytteen massa, g. 
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Kosteuspitoisuuden muutos lasketaan seuraavasti: 

                                 (4) 

jossa  

Δcw on kosteuspitoisuuden muutos, % 

cw,a on kosteuspitoisuus alussa, % 

cw,l on kosteuspitoisuus lopussa, %. 

Massavirtausnopeus suodokselle lasketaan seuraavasti: 

    
  

  
             (5)  

jossa 

   on massavirta 

ms on suodoksen kokomassa, g 

A on seulan suodatuspinta-ala, m
2
 

t on seulonnassa käytetty aika, 60 s. 

Suodoksen tiheys lasketaan seuraavasti: 

   
      

 
  

  
            (6) 

jossa  

 suodos on suodoksen tiheys, g/ml 

Vs on suodoksen tilavuus, ml. 

Käyttökustannus lietetonnia kohti laskettiin seuraavasti: 

  ä   ö                             
   

   
            (7) 
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Kakun huokoisuus lasketaan seuraavasti: 

   
  

   
                  (8)  

jossa 

X on märän kakun huokoisuus, % 

Vw on märässä kakussa olevan veden tilavuus, ml 

Vmk on märän kakun tilavuus, ml. 

Märässä kakussa olevan veden tilavuus saadaan seuraavasti: 

    
  

    
              (9) 

jossa  

 (T) on veden tiheys lämpötilan funktiona. Koetilanteessa oli lämpötila lähes aina 

21 °C.  

Märän kakun tilavuus lasketaan seuraavasti:  

      
   

 

 
              (10) 

jossa 

dk on kakun keskimääräinen halkaisija, cm. 

hk on kakun keskimääräinen korkeus, cm. 

Johtuen kakun ominaisuuksista ja käytössä olevista välineistä oli mahdotonta tehdä 

täydellistä ympyrän muotoista kiekkoa painekokeeseen. Tästä syystä mitattiin 

työntömitalla kakulle keskimääräinen halkaisija. Korkeuden muutos mitattiin piirtämällä 

paineenkohdistimeen, joko lasipullo tai puukiekko, viiva muotin reunan kanssa tasan ennen 

ja jälkeen mittausta, kuva 11. 
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Kuva 11 Puristuvuuskokeessa muotti, lasipullo ja puukiekko. Puukiekkoon on merkattu kakun korkeus ennen ja jälkeen 

puristuskokeen. Muotin alla oli paperi, johon suodos imeytettiin. 

Kiekon alkukorkeus mitattiin työntömitalla 9 pisteestä lietekiekosta. 30 kPa:n kokeissa 

käytettiin lasipulloa paineenkohdistamisessa. Koska lasipullon kaulan paineen kestävyyttä 

ei tiedetty, voitiin painetta kasvattaa 82kPa:iin kun paineenkohdistaja kappale saatiin 

vaihdettua vakaampaan, tässä tapauksessa puukiekkoon.   

Taulukossa XX on täryseulakokeen tulokset suodatinkankaan koesarjoille. 

Taulukko XX Suodatinkankaan koesarjojen kosteuspitoisuuden muutokset. 

Käyttöteho [W] 
Kosteuspitoisuus [%] 

Δ Kosteus- % [%] 
Alku Loppu 

8 77,79 71,15 6,64 

12 77,78 69,55 8,23 

20 79,38 69,88 9,50 

30 78,64 69,72 8,92 

40 78,87 68,72 10,16 

80 82,04 72,19 9,86 

Koesarjan 6 alkukosteuspitoisuus on korkeampi kuin muissa koesarjoissa. Tämä johtuu 

siitä, että käytetty liete oli eri näyte-erästä kuin aikaisemmat 5. Viimeinen näyte-erä otettiin 

noin viikkoa myöhemmin ja liete oli saanut enemmän vettä itseensä, johtuen sateista. 

Samat arvot salaojamatolle ovat oheisessa taulukossa XXI. Alkukosteuspitoisuus sarjoissa 

2 – 6 on korkeampi kuin sarjassa 1 ja suodatinkankaan koesarjoissa, sillä liete otettiin eri 

erästä. Uudempi erä oli haettu viikkoa myöhemmin ja näytteenottohetkellä satoi vettä, 

joten lietteeseen oli kertynyt vettä enemmän kuin vanhemmassa näyte-erässä. Liete-erien 
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erot vaikuttaa tulosten vertailtavuuteen, eikä eri eristä saatuja tuloksia voi suoraan verrata. 

Samalla ero myös paljastaa sen, että alkukosteuspitoisuudella on väliä. 

Taulukko XXI Salaojamaton koesarjojen kosteuspitoisuuden muutokset 75 min kuivauksen aikana.  

Käyttöteho [W] 
Kosteuspitoisuus [%] 

Δ Kosteus- % [%] 
Alku Loppu 

8 78,48 69,84 8,63 

12 82,33 74,91 7,42 

20 81,59 74,39 7,20 

30 81,60 73,05 8,55 

40 82,12 72,83 9,29 

80 81,49 72,10 9,39 

Prosessissa syntyneen suodoksen määrä ja sen kiintoainepitoisuus ovat laskettuna 

seuraavassa taulukossa XXII 

Taulukko XXII Suodatinkankaan koesarjojen suodoksen ominaisuudet. 

Käyttöteho 

[W] 

Suodoksen 

määrä [g] 

Suodoksen 

tilavuus [ml] 

Suodoksen 

tiheys [g/ml] 

Veden osuus 

[%] 

Kiintoaineen 

osuus [%] 

8 470,2 467 1,007 97,7 2,3 

12 497,7 494 1,007 98,2 1,8 

20 663,8 692 0,959 97,4 2,6 

30 592,0 579 1,002 98,4 1,6 

40 679,9 706 0,963 98,1 1,9 

80 727,6 753 0,966 98,3 1,7 

Massatase seulalle, kun suodatinmateriaalina oli suodatinkangas, on kuvassa 12. Arvot 

ovat taulukoista XXII ja XXVI. 
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Kuva 12 Massatase seulalle. Suodatinmateriaalina suodatinkangas.  

Suodatinmateriaalina salaojamattoa käytettäessä suodoksen tulokset ovat taulukossa XXIII. 

Taulukko XXIII Salaojamaton koesarjat. 

Käyttöteho 

[W] 

Suodoksen 

määrä [g] 

Suodoksen 

tilavuus [ml] 

Suodoksen 

tiheys [g/ml] 

Veden osuus 

[%] 

Kiintoaineen 

osuus [%] 

8 571,3 625 0,914 98,4 1,6 

12 659,5 700 0,942 99,0 1,0 

20 620,0 660 0,939 99,1 0,9 

30 744,1 792 0,940 98,8 1,2 

40 713,4 752 0,949 98,9 1,1 

80 711,2 752 0,946 98,8 1,2 

Massatase seulalle, kun suodatinmateriaalina oli salaojamatto, on kuvassa 13. Arvot ovat 

taulukosta XXIII ja liitteen X taulukosta I. 
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Kuva 13 Massatase seulalle. Suodatinmateriaalina salaojamatto. 

Verratessa taulukoiden XXII ja XXIII suodoksen määrän arvoa liitteen VI taulukkoon III, 

huomataan noin 20 g massahäviö suodoksen määrien välillä. Puuttuva massa johtuu 

massahäviöstä, joka syntyi suodosta siirrettäessä alkuperäisistä altaista 1 – 4 mittalasiin, 

jossa suodoksen massa mitattiin uudelleen. Suodoksen siirtäminen yhteen astiaan tehtiin, 

jotta voitaisiin määrittää kiintoainepitoisuus suodoksessa. Suodoksen tiheyden laskeminen 

perustuu taulukoiden XXII ja XXIII lukemiin. Tiheyden oletetaan kuitenkin pysyneen 

samana, sillä nestettä kaadettaessa altaasta mittalasiin, oli kiintoaines sekoittuneena 

nesteeseen. Kiintoainetta ei jäänyt huomattavia määriä altaisiin. Alkuperäiset massat ovat 

luettavissa liitteestä VI. Laskettaessa massahäviön aiheuttama virhe on alle 0,1 %. 

Virhearvio on laskettu liitteeseen III. Suodoksen määrästä laskettiin massavirta ja 

kiintoainepitoisuus seulalla kuivatulle lietteelle. Käytetyt arvot massavirran tiheyden 

laskemiseen ovat liitteen VI taulukoissa. Seulan suodatuspinta-ala oli 0,119 m
2
 ja käytetty 

aika oli 75 minuuttia. 

  



69 

 

Taulukko XXIV Suodatinkankaan koesarjoilla saadut suodoksen massavirran tiheydet ja lopullinen kiintoainepitoisuus 

kuivatulle lietteelle. 

Käyttöteho [W] Massavirran nopeus [kg/(m
2
 h)] Kiintoainepitoisuus [%] 

8 3,27 28,8 

12 3,47 30,4 

20 4,60 30,1 

30 4,08 30,3 

40 4,69 31,3 

80 4,99 27,8 

Taulukko XXV Salaojamaton koesarjoilla saadut suodoksen massavirran nopeudet ja lopullinen kiintoainepitoisuus 

kuivatulle lietteelle.  

Käyttöteho [W] Massavirran nopeus[kg/(m
2
 h)] Kiintoainepitoisuus [%] 

8 3,95 30,2 

12 4,52 25,1 

20 4,24 25,6 

30 5,08 26,9 

40 4,87 27,2 

80 4,87 27,9 

Seulalla kuivatulle lietteelle saadut kosteuspitoisuudet ja massavirran nopeudet 75 

minuutin aikana on piirretty kuvaan 14. Arvot ovat taulukosta XXIV.  

 

Kuva 14 Suodatinkankaan koesarjojen massavirrat ja loppukiintoainepitoisuudet. Sininen on massavirta, y-akseli 

vasemmalla ja punainen on kiintoainepitoisuus, y-akseli oikealla. 
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Vastaavasti salaojamatolle saaduista arvoista taulukossa XXV piirrettiin kuva 15. 

Salaojamaton koesarjojen massavirrat ovat edellisellä sivulla taulukossa XXV. Seulan 

suodatuspinta-ala oli 0,119 m
2
 ja käytetty aika oli 75 minuuttia.  

 

Kuva 15 Salaojamaton koesarjojen massavirrat. Sininen on massavirta, y-akseli vasemmalla ja punainen on 

kiintoainepitoisuus, y-akseli oikealla. 

Suodoksessa olevat kiintoainepartikkelit olivat suspensiossa noin 2 – 3 tunnin ajan, jonka 

jälkeen suurimmat partikkelit olivat laskeutuneet pohjalle. Pienimmät partikkelit olivat 

laskeutuneet 12 tunnin sisällä. 

Lietteen kuivaamiselle laskettiin käyttökustannukset molemmille suodatinmateriaaleille. 

Käyttökustannuksissa on huomioitu vain sähkönkulutus ja panoksen määrä. Taulukossa 

XXVI ovat arvot suodatinkankaalle ja liitteen X taulukossa I salaojamatolle: Koska arvot 

olivat niin lähellä toisiaan, on tässä kappaleessa esitetty vain toinen koesarjoista. 

Taulukko XXVI Seulan käyttökustannukset laskettuna lietetonnille Suodatinmateriaalina suodatinkangas. Sähkön 

hintana on käytetty 8,2 snt/kWh. (Tilastokeskus, 2015b). 

Käyttöteho [W] Lietteen määrä [kg] kWh/lietetonnille Hinta [€/lietetonni] 

8 2,55 3,92 0,32 

12 2,39 6,28 0,51 

20 2,46 10,16 0,83 

30 2,50 15,00 1,23 

40 2,52 19,84 1,63 

80 2,52 39,65 3,25 
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Taulukon XXVI arvoista piirrettiin kuva 17, joka esittää täryseulan käyttökustannusten 

kasvua suhteessa käyttötehon kasvuun. Salaojamaton tulokset olivat lähes samanlaisia ja 

ne ovat siksi esiteltyinä liitteen X kuvassa I. 

 

Kuva 16 Käyttökustannusten kehitys lietettä kuivatessa. Suodatinkankaan koesarjat.. 

Seulalla kuivatulle lietteelle tehtyjen puristuskokeiden tulokset ovat taulukoituna 

taulukoihin XXVII ja XXVIII. Ensimmäisen taulukon suodatinmateriaalina oli 

suodatinkangas ja toisen salaojamatto. 

Taulukko XXVII Suodatinkankaan päälle syntyneen kakun huokoisuus ja kokoonpuristuvuus. 

Käyttöteho 

[W] 

Puristamattoman kakun 

huokoisuus [%] 

Kakun kokoonpuristuvuus 

[mm] 

Käytetty paine 

[kPa] 

8 89 3,8 30 

12 95 2,4 30 

20 91 2,2 30 

30 84 3,5 30 

40 85 3,3 30 

80 73 5,4 82 

Kakun tilavuuden arvioinnin teki haastavaksi kakun korkeuden ja halkaisijan arviointi. 

Materiaali saattoi mennä kasaan, jos mittaustilanteessa käytti liikaa voimaa, joka vääristäisi 

oikeaa tulosta. Tästä syystä halkaisijan mittaaminen oli vaikeampaa kuin korkeuden 

mittaaminen, koska työntömittaa ei saanut tuettua mihinkään.  
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Taulukko XXVIII Salaojamaton päälle syntyneen kakun huokoisuus ja kokoonpuristuvuus. 

Teho [W] 
Puristamattoman kakun 

huokoisuus [%] 

Kakun kokoonpuristuvuus 

[mm] 

Käytetty paine 

[kPa] 

8 74 4,6 82 

12 77 6,3 82 

20 89 4,5 82 

30 72 4,8 82 

40 77 5,9 82 

80 78 4,8 82 

Kaltevalle 30° kulmalle laskettiin alku-, ja loppukosteuspitoisuus, kosteuspitoisuuden 

muutos, kosteuspitoisuuden keskimääräinen muutos minuutissa. Tulokset ovat liitteessä X, 

koska niistä ei tehty samalla tavalla koesarjaa kuin nollakulmassa. 

Nollakulmalla, 40 W ja suodatinkangasta käytettäessä suodoksen kiintoaineesta tehtiin 

myös partikkelikokoanalyysi, jotta nähtäisiin kuinka pientä partikkelia 

suodatinkangasmateriaali päästää läpi. Tulokset ovat kuvassa 17. 

 

Kuva 17 Altaille tehdyn partikkelikokoanalyysin tulokset. Y-akseli kertoo, kuinka suuren osan tilavuudesta 

partikkelikoko vie suhteessa sen määrään. 

Laite, jolla partikkelikokoanalyysi tehtiin, tulkitsi kaikki partikkelit pallomaisina, siksi 

virhettä saattaa olla etenkin isoissa partikkeleissa, koska kuidut ovat isoimpia mitä vedestä 

todennäköisesti löytyy ja ne eivät ole pallomaisia. Laite olettaa pallon halkaisijaksi sen 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,1 1 10 100 1000 T
il

a
v

u
u

s-
%

/l
o

g
1
0
  
p

a
rt

ik
k

el
ik

o
k

o
 [

µ
m

] 

Log10 partikkelikoko [µm] 

Allas 1 Allas 2 Allas 3 Allas 4 



73 

 

mitan, mikä partikkelista mitataan sen osuessa detektoriin. Laite laski myös kumulatiivisen 

jakauman, mikä on esitettynä kuvassa 18. 

 

Kuva 18 Kumulatiivinen jakauma partikkelikokoanalyysin tuloksista. 

Lietettä myös sekoitettiin massasuhteissa (kiintoaine : liete) 1 : 9, 2 : 8, 3 : 7, 4 : 6 ja 5 : 5 

kuiva-aineeseen, joka on samaa kuin lietteessä itsessään. Lietteen kiintoainepitoisuus oli 

valmiiksi noin 22 p- %. Ohessa ovat havaintokuvat lietteen koostumuksen muutoksesta, 

kun jauhettua kuiva-ainetta ja lietettä sekoitetaan keskenään eri massasuhteissa. 

Kuvateksteissä on esitetty jauheen ja lietteen sekoitus suhde. (Jauhetta : Lietettä.) 

 

Kuva 19 1 : 9, 28 ka- %. Lietteen koostumus ei ole vielä muuttunut. 
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Kuva 20 2 : 8, 33 ka- %. Lietteestä tulee paksumpaa. Vapaan veden määrä selvästi pienempi. 

 

Kuva 21 3 : 7, 37 ka- %. Lietteestä tulee selvästi kokkaremaista. Vapaata vettä lähes olemattomasti. 

 

Kuva 22 4 : 6, 41 ka- %. Lietteestä on tullut hyvin kokkaremaista, osa jauheesta ei enää kostu. 

 



75 

 

 
Kuva 23 5 : 5, 47 ka -%. Liete on täysin kokkaroitunut, paljon kuivaa jauhetta ympärillä. Rakeet ovat isompia kuin 

edellisessä sekoitussuhteessa.  

4.3.3 Virhearvio 

Mahdolliset virheet ovat syntyneet mittaus- ja laitevirheistä. Laitevirhettä syntyi lietteen ja 

suodoksen massan mittaamiseen käytetystä vaa’asta, jonka desimaalin heittelehti 0,2 g 

suuntaan. Tämä määrä on kuitenkin niin pieni suhteessa muuhun massaan (panoksen massa 

oli tuhansia grammoja, suodoksen massat 600 – 800 g), että se ei ole vaikuttanut 

lopputulokseen huomattavasti. Suodoksen määrän pieneneminen vaikuttaa hieman 

kiintoainepitoisuuteen, mutta massahäviön aiheuttaman virheen suuruus on liitteen III 

taulukon I mukaan 0,02 – 0,08 %, eli huomaamaton. Puristuskokeessa virhettä on 

aiheuttanut kakun tilavuuden määrityksessä kakun muodon epäsäännöllisyys, jota on 

kompensoitu laskuissa kakun keskiarvokorkeudella ja –leveydellä. Rinnakkaismittaukset 

olisivat vähentäneet virheen määrää, mutta diplomityön aikataulussa ei ollut siihen varaa. 

4.3.4 Johtopäätökset ja tulosten tarkastelu 

Tässä case 1 laboratoriotutkimuksen kohteena oli kaltevan täryseulan käyttö 

märkälevylietteen kuivaamisvaihtoehtona. Kaikille käyttötehoilla määritettiin syntyneen 

kakun kuiva-ainepitoisuus, käyttökustannukset sekä massavirtojen nopeudet yhtälöillä 2, 5 

ja 7. Kokeessa käytetyn lietteen tilavuus oli vakio, 2,4 dm
3
. Seulonta-aikaa mitattiin 

sekuntikellolla. Nollakulmassa täryseulalle tehtiin 6 koesarjaa sekä suodatinkankaalle että 

salaojamatolle. 30° kulmassa tehtiin yksi koe 80 W teholla. Nollakulman kokeet kestivät 

75 minuuttia, kaltevalla kokeella tehty 30 minuuttia. Diplomityön tavoitteiden mukaisesti 

koesarjoja ei jatkettu enempää 30° kulmalla. 
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Tulosten perusteella suodatinkangas oli tehokkaampi kuin salaojamatto alusmateriaalina, 

kun vertailukohteena käytetään massavirran nopeutta, lopullista kiintoainepitoisuutta, tai 

käyttökustannuksia. Tämä oli odotettavissa, sillä salaojamatossa oli 1 kerros kangasta 

enemmän kuin suodatinkankaassa. Tuloksista pystytään tekemään myös johtopäätös, että 

täryseulan käyttötehoa nostamalla saadaan kuivempaa kakkua. Loppukosteuspitoisuuteen 

vaikuttaa seulan käyttöteho. Seulalla kuivattujen eri liete-erän loppukosteuspitoisuudet 

eivät olleet samassa linjassa toisen liete-erän kanssa, mikä kertoo lietteen 

alkukosteuspitoisuuden merkityksestä kuivausprosessissa. Tämä myös vaikuttaa tulosten 

vertailtavuuteen; salaojamaton koe käyttöteholla 8 W ja suodatinkankaan koe käyttöteholla 

80 W ei ole suoraan verrattavissa muun koesarjojen tulosten kanssa.  

Seulan käyttöteholla ei ollut lineaarista riippuvuutta saavutettuun kosteuspitoisuuteen, vaan 

lietteen alkukosteuspitoisuudella oli selvästi merkitsevä rooli, kuten taulukoista XX ja XXI 

näkee. Huonosta sekoittamisesta ei ollut kyse loppukosteuspitoisuuden vaihtelun suhteen, 

liitteessä V olevista taulukoista ilmenee panosten lietteiden olevan tasakoosteista.  

Koska suodoksen massavirta väheni huomattavasti 15 minuutin jälkeen, kasvoi kakun 

virtausvastus ja suodatinmateriaali on saattanut tukkeutua. Tästä johtuu liitteen VI 

taulukoiden massavirtojen käyttäytyminen. Myös seulan reikäkoolla näytti olevan 

merkitystä; 2 mm reikien altaassa oli eniten suodosta. Suodoksessa oleva kiintoaine oli 

hyvin vähäistä, ja sen partikkelikoko oli hyvin pientä, mutta tähän asiaan pystytään 

vaikuttamaan valitsemalla sopiva suodatinmateriaali. 

Massavirta näytti lähenevän 5,0 
  

   
 kun seulan käyttötehoa nostettiin. Koepisteitä oli vain 

6, ja suurin käyttöteho oli 80 W, joten on hyvin mahdollista että tämän yli päästäisiin 

seulan käyttötehoa nostamalla. Kuivauksessa kakun saavuttama kiintoainepitoisuus kasvaa 

tasaisesti tehon kanssa, kunnes näyttää saavuttavan maksimin 28 ka- % kohdalla. Kokeita 

olisi kuitenkin hyvä tehdä enemmän ja suuremmalla teholla, jotta selviäisi onko kuivan 

kakun kiintoainepitoisuus millä tavalla riippuvainen seulan tehosta.  Samalla tavalla 

massavirrasta saataisiin hyödyllistä tietoa. 

Käyttökustannukset ovat hyvin pienet käytetyille tehoille molemmilla 

suodatinmateriaaleilla, noin 3,3 €/tonnia lietettä kohden 80 W teholla, mutta 

suodatinkangas on hieman halvempi. Käyttökustannukset kasvavat odotetusti, kun tehoa 

kasvatetaan kuvan 16 ja liitteen X kuvan 1 mukaisesti. Kustannuksia voi saada kuitenkin 
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alaspäin, kun ottaa huomioon, että suodoksen määrästä 80 – 95 % tuli ensimmäisen 15 

minuutin aikana. Tällöin käyttöaikaa saisi mahdollisesti leikattua tunnilla, ja kustannuksia 

saisi leikattua alle 1 €/tonnia lietettä. Tällöin liete jäisi kuitenkin hieman märemmäksi kuin 

75 minuutin jälkeen. Tarkemman eron määrittämiseksi on tehtävä lisätutkimuksia. Selvin 

kustannuksen lisääjä on selvästi suodoksen massavirran nopea väheneminen suhteessa 

käytettyyn aikaan. Kyseinen optimointiongelma on riippuvainen ajoparametreista. 

Kuivattavan lietteen massavirta oli suurimmillaan 15 minuutin kohdalla kaikkien koe-erien 

kohdalla, ja suodosta kerättiin 80 - 95 % ensimmäisten 15 minuutin aikana. Kakun kuiva-

ainepitoisuus olisi 5 – 25 % pienempi, riippuen käyttötehosta, kuin 75 minuutin 

kuivausajalla, mutta käsittelynopeus lietteelle nopeutuisi huomattavasti, mikäli panoksen 

kuivausaika olisi 15 minuuttia. Samalla kustannukset pienenisi ja kuivatun lietteen määrä 

kasvaisi.  

Kakun huokoisuus ei vaikuttanut olevan riippuvainen täryseulan käyttötehosta taulukoiden 

XXVII ja XXVIII perusteella. Mikäli kakku puristettaisiin täysin kokoon, olisi kakkujen 

teoreettinen tilavuus 3,7 – 22 ml, liitteen IX taulukoiden mukaisesti. Esimerkkisijoitus on 

liitteessä III sivulla 6. Tarvittavaa painetta tämän saavuttamiseksi ei määritetty tässä 

työssä. Käytetyillä paineilla kakku meni kasaan keskimäärin 3,0 mm 30 kPa:n paineella ja 

5,2 mm 82 kPa:n paineella. Vastaavan 30 kPa:n paineen tuottaminen 1 m
2
 pinta-alalle 

vaatisi noin 1,8 m täytesoraa tai soramursketta (raekoko 0 – 100 mm), irtotiheydet 1,68 

t/m
3
 ja 1,7 t/m

3
, tai 2,35 m multaa, 1,3 t/m

3
. 82 kPa:n tuottaminen 1 m

2
 alueelle vaatisi noin 

5,0 m täytesoraa, 4,9 m soramursketta ja 6,4 m multaa (Koneyrittäjät, 2015).  

Kaltevan kulman kokeen kosteuspitoisuuden muutos on alhaisempi kuin nollakulman 

kokeissa, mutta ymmärrettävää sillä osa nesteestä ja kiintoaineesta valui seulan yli. 

Kosteuspitoisuuden keskimääräinen muutos on sen sijaan korkeampi kuin nollakulman 

kokeilla, sillä kuivaamiseen käytetty aika oli vain 30 minuuttia. Nollakulman kokeissa 

kyseinen arvo olisi myös korkeampi, sillä suodoksen massavirta, ja näin ollen myös 

kosteuspitoisuuden muutos, pieneni huomattavasti ensimmäisen 15 minuutin jälkeen. 

Liitteen X taulukon III massataseesta voidaan päätellä, että käytettyä lietettä oli selvästi 

liikaa suhteessa kulmaan ja suodattimen pinta-alaan. Suodatinmateriaalilla on tässä myös 

suuri vaikutus, mutta kaltevalla tasolla saavutettavat hyödyt ovat kokeen perusteella 

olemattomat joten jatkotutkimuksia ei suositella. 
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Kuvan 17 partikkelikokojakaumasta selviää, että suurin suodatinkankaan ja näin ollen 

myös salaojamaton läpäissyt partikkeli oli kooltaan noin 270 – 280 µm. Hienoin materiaali 

oli altaassa 3, seulan reikäkoko 3 mm. Suurimmat partikkelit olivat altaassa 4, seulan 

reikäkoko 4 mm. Pienimmät partikkelit suodoksessa olivat noin 0,15 µm kokoisia. Lietteen 

partikkelikokojakauman yleisesti voidaan sanoa olevan hyvin iso, sillä kuten aikaisemmin 

todettiin, on lietteessä myös 5 – 10 cm ja suurempia halkaisijaltaan olevia kappaleita. 

Välppä tai muu esiseulontamenetelmä on suositeltavaa kuivausmenetelmän tehokkuuden 

parantamiseksi. Määrällisesti pienimpiä partikkeleita on selvästi eniten; kun partikkelin 

säde pienenee kymmenesosaan, tarvitaan partikkeleita 1000-kertainen määrä, jotta pienet 

partikkelit veisivät saman tilavuuden kuin isompi. Kuvan 24 kumulatiivisesta jakaumasta 

käy ilmi, että alle 80 % partikkeleista oli kooltaan 0 – 31 µm. Koska suodoksessa oleva 

kiintoaine joudutaan kuitenkin poistamaan suodoksesta, olisi hyvä jos suodatinmateriaali 

voisi ominaisuuksiltaan olla sellainen joka estäisi pienempien partikkeleiden läpäisyn. 

Jauheen ja lietteen sekoituskokeista kuvista 19 - 13 käy ilmi, miten liete muuttuu, kun sen 

kiintoainepitoisuus kasvaa veden läsnä ollessa. Liete on n. 33 ka- % asti vielä lietemäistä, 

mutta sen jälkeen alkaa paakkuuntua ja kokkareita alkaa muodostua, kun kiintoaine imee 

vapaan veden itseensä. Lietteen juoksevuus muuttui hyvin nopeasti tämän kynnyksen 

ylityttyä ja vaikka 37 ka- % kohdalla vapaata vettä voidaan vielä havaita, ei seosta voida 

enää kutsua lietteeksi. Tarkan seossuhteen olomuodon muutokselle määrittämiseksi 

vaadittaisiin lisäkokeita. 

4.4 Johtopäätökset painovoimasuodatuksen ja täryseulan kokeiden tuloksista 

Kappaleen 4.2. suodatuskoetuloksien perusteella päätettiin kokeilla kaltevaa täryseulaa 

kuitusementtilietteen kuivaamiseen. Alun perin tarkoitus oli kokeilla seulaa eri tehoilla 

nollakulmassa ja yhdellä teholla monta kulmaa lietteen kuivumisen optimoinnin 

saavuttamiseksi. Lisäksi oli suunnitteilla mm. alipainesuodattimen käyttöä lietteen 

kuivaamiseen. Aikataulu työn suhteen ei kuitenkaan sallinut näitä, vaan jatkotutkimuksiin 

ehdotetaan alipainesuodattimen tai rumpukuivaimen käyttöä kuivattamiseen sekä 

kuivatetun lietteen vedenläpäisykokeita. Mahdollinen painesuodattimen käyttö vaatii 

välppää, tai muuta esikäsittelyä, millä liian suuret kappaleet seulotaan pois lietteestä. Liete 

voitaisiin myös käyttää välpän läpi, jotta liian suuret kappaleet saataisiin pois. Nämä 

voitaisiin erillisessä prosessivaiheessa murskata pienemmiksi. 
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Täysin kuiva kakku kestää hyvin vettä muuttumatta lietteeksi. Pelkästään seulalla 

kuivatettu liete muistuttaa ominaisuuksiltaan märkää kartonkia tai pahvia; se pysyy 

muodossaan ja on muokattavissa, mutta se ei kestä ulkoista voimaa, eikä kovin hyvin omaa 

painoaan, vaan käyttäytyy kuin taikina. Venymisen sijaan kuivattu liete tosin murtuisi. 

Joutuessaan kontaktiin ylimäärä veden ja kevyen sekoituksen kanssa, kakku palaa nopeasti 

takaisin lietemäiseksi. Kakulle tehty painekokeen tulosten perusteilla voidaan todeta, että 

kakku kestää painetta tarpeeksi hyvin sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, kuten 

edellisen kappaleessa todettiin täyttöaineiden korkeuden suhteesta käytettyyn paineeseen. 

Johtuen lietteen sisältämästä selluloosasta, on mahdollista että ajan saatossa kakun rakenne 

muuttuu ja hajoaa johtuen maatumisesta. Kalsiumkarbonaatti on itsessään veteen 

liukenematonta, mutta eroosion myötä kuluu pois. Kuivunut kakku sisältää vielä n. 70 p- % 

vettä, joka painovoiman vaikutuksesta valuu pikkuhiljaa pois, joten kakun kosteuspitoisuus 

pitää ottaa huomioon kun se sijoitetaan kaatopaikalla. 

Kaltevan tason täryseulan soveltuvuuden määritys kyseessä olevan lietteen kuivaamiseksi 

ei suositella jatkotutkimuksia. Suoritettujen kokeiden perusteella lietettä kuivattiin 

tarpeeksi tehokkaasti nollakulmassa. Nollakulman kokeista voidaan sanoa, että 

suodatinmateriaalin valinnalla voidaan vaikuttaa ainakin kiintoaineen määrään 

suodoksessa sekä suodoksen määrään. Lisätutkimuksia vaatii myös kuivaamiseen käytetyn 

ajan ja saavutetun kosteuspitoisuuden muutos, sillä kustannukset ovat suoraan riippuvaisia 

käytetystä ajasta. Seulan enimmäistehoa kasvattamalla voitaisiin saada lisää tietoa 

loppukosteuspitoisuuden ja käytetyn tehon riippuvuudesta. Näillä tutkimuksilla voisi myös 

selvittää, onko täryseulaa käyttämällä olemassa rajakosteuspitoisuus, jota kuivemmaksi 

lietettä ei voi saada. Nykyisillä mittapisteillä ei voida sanoa varmasti, onko asia näin.   

5 Case 2 – Sellutehtaan lietteen soveltuvuus maanparannusvalmisteeksi 

Case 2:en tarkoituksena oli tutkia sellutehtaalta saadun lietteen sopivuutta 

maanparannusvalmisteeksi ja mikäli mahdollista esittää käsittelymenetelmä kadmiumin 

pitoisuuden pienentämiseksi. Maanparannusvalmisteeksi soveltuvuuteen vaikutti lietteessä 

oleva kadmiumpitoisuus sekä lainsäädännön asettamat pitoisuusrajat. Lietteestä otettiin 

näytteet seuraavista ajankohdista: vuosi 2015 viikko 32, vuosi 2015 kevät, vuosi 2015 

lopputalvi, vuosi 2014 alkutalvi ja vuosi 2013 talvi. Vuoden 2013 sisältämä liete sisälsi 

mahdollisesti lietettä useammasta eri vuodenajan lietettä, sillä sitä oli säilytetty altaassa 



80 

 

johon on saatettu lisätä lietteitä muilta vuodenajoilta. Liete oli jätevedenpuhdistamon 

lietettä. 

5.1 Käsiteltävän aineen ominaisuudet 

Liete haisi hyvin voimakkaasti mädäntyneelle. Koostumukseltaan ja väriltään liete oli 

multamaista. Näytteiden hehkutushäviö 550 °C lämpötilassa ja kosteuspitoisuus oli selvästi 

pienimmät vanhimmassa näyte-erässä, mikä johtuu todennäköisesti biohajoamisesta. 

Taulukossa XIX on näytteiden ominaisuuksia sekä ravinne- ja metallipitoisuuksia. 

Analyysit tehtiin Riihimäellä Ekokem Oy:n ja Metropolilab Oy:n toimipisteessä. 

Mittausepävarmuus on kokonaistypelle 10 %, fosforille 25 % ja kaliumille 25 %. 

Taulukko XXIX Sellutehtaalta tulleen lietteen ominaisuuksia eri vuodenajoilta ja vuosilta.  

 Talvi 

2013 

Alkutalvi 

2014 

Lopputalvi 

2015 

Kevät 

2015 

Kesä 

2015 

Hehkutushäviö, 550 °C [%]  18,1 63,2 80,5 78,2 81,9 

Kosteuspitoisuus [%] 46,50 76,94 88,08 86,80 88,93 

Kuiva-ainepitoisuus [%] 53,50 23,06 11,92 13,20 11,07 

pH 7,82 5,49 5,24 6,89 5,80 

Kokonaistyppi, N [mg/kg ka] 7 200 18 000 35 000 46 000 56 000 

Fosfori, P [mg/kg ka] 4 700 2 600 9 100 7 900 8 500 

Kalium, K [mg/kg ka] 5 200 1 300 2 600 3 100 2 500 

Elohopea, Hg [mg/kg ka] 0,15 0,42 <0,10 0,21 0,15 

Arseeni, As [mg/kg ka] 18 6,5 <1,0 1,8 6,4 

Kadmium, Cd [mg/kg ka] 1,7 3,3 0,83 3,4 2,8 

Koboltti, Co [mg/kg ka]  15 6,4 9,5 6,5 

Kromi, Cr [mg/kg ka] 75 63 6,5 16 14 

Kupari, Cu [mg/kg ka] 320 380 13 340 22 

Nikkeli, Ni [mg/kg ka] 99 71 13 25 20 

Lyijy, Pb [mg/kg ka] 64 390 56 38 17 

Antimoni, Sb [mg/kg ka]  <5,1 <5,0 <5,1 <5,3 

Vanadiini, V [mg/kg ka]  21 10 14 14 

Sinkki, Zn [mg/kg ka] 450 2400 200 590 380 
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Kokonaistyppi on suurin näytteessä kesä 2015 ja typen määrä vähenee näytteiden 

vanhentuessa. Tämä johtuu todennäköisesti biohajoamisesta, kun bakteerit kuluttavat 

lietteessä olevaa typpeä ja vapauttavat sen kaasuna ilmakehään. Kokonaistyppipitoisuus on 

kuitenkin matala, 56 kg N/tka, kun esim. karjalannassa kokonaistyppipitoisuus on 120 - 170 

kg N/tka. (Kurki ja Valo, 2013). Typpipitoisuutta vertailtaessa liete sopisi peruna- ja 

puutarhalannoitteeksi. Peltoviljelytarkoitukseen typpipitoisuus on liian matala (Kemira, 

2007).  

Fosforipitoisuus on korkeimmillaan lopputalvesta 2015. Lietteen tuottamisen ajankohdalla 

ja fosforipitoisuudella ei näytä olevan mitään yhteyttä. Fosforia on lopputalven 2015 

lietteessä 9,1 kg P/tka. Fosforipitoisuuden puolesta liete pärjää vertailussa joidenkin 

peltoviljely-, peruna- ja puutarhalannoitteiden kanssa (Kemira, 2007). Matala 

fosforipitoisuus <0,1 p- % ei tuo suurta säästöä raakafosforin käyttöön mikäli lietettä 

käytettäisiin lannoitteena, sillä useissa lannoitteissa on fosforia 1 – 6 p- % joten 

raakafosforin lisääminen on tarpeellista.  Di-ammoniumfosfaatilla voisi lisätä lietteen 

fosfaattipitoisuutta. (Bettermann et al., 2008). 99 % puhtaan, jauhemaisen ja 

lannoitekäyttöön tarkoitetun di-ammoniumfosfaatin markkinahinnat vaihtelevat 440 – 

1100 €/tonni. (Alibaba, 2015a). Fosforia yhdisteessä on 23,5 p- %. Tällöin di-

ammoniumfosfaatissa on 235 
    

                       
, jolloin tuotetta tarvittaisiin 43 kg 

käsittelemään 1000 kg lietettä. Ilmoitetuilla hinnoilla lietteen käsittely 1 P p- %:ksi 

maksaisi 19 – 47 €/tlietettä. 

Kaliumpitoisuus on korkeimmillaan talven 2013 näytteessä. Kuten fosforilla, ei kaliumilla 

näytä olevan suoraa yhteyttä pitoisuuden ja ajankohdan kanssa. Kaliumia on 5,2 kg K/tka 

talven 2013 näytteessä. Kaliumpitoisuuden puolesta liete ei sellaisenaan pärjää vertailussa 

lannoitteiden kanssa (Kemira, 2007). Kaliumia myydään lähes 99 % kaliumsulfaattina ja 

sen hinta vaihtelee 260 – 440 €/t (Alibaba, 2015b). Koska kaliumin osuus kaliumsulfaatista 

on 44,9 p- %, on kaliumsulfaatissa     
    

                  
. Kaliumsulfaattia tarvittaisiin 22 

kg tonnin liete-erää kohden. Lietteen käsittely maksaisi ilmoitetuilla hinnoilla 5,7 – 9,7 

€/tlietettä
.
 

Ravinnearvojensa puolesta liete on hyvin köyhää lannoitteisiin verrattuna. Suurin arvo 

lietteellä on sen sisältämän orgaanisen aineen määrässä. Kaikki metallit, paitsi kadmium, 
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ovat sallituissa raja-arvoissa, poikkeuksena lopputalven 2015 kadmiumpitoisuus joka on 

sallitun enimmäispitoisuuden alapuolella. Maanparannusaineisiin verrattuna liete sisältää 

lähes yhtä paljon tai saman verran ravinteita (Kemira, 2007, Humuspehtoori, 2015). 

Orgaanisten maanparannusaineiden vaatima orgaanisen aineen pitoisuus (hehkutushäviö) 

on 25 % kuiva-aineesta (Evira, 2011). CO2 tuottorajoitukset ovat seuraavat:   

Taulukko XXX Kansallisen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon kohdan 3A2 mukaisten nimikkeiden 

stabiilisuusrajat (Evira, 2011). 

Nro Nimike 
Stabiilisuus/CO2  tuotto 

 [mg CO2-C/g/VS/vrk] 

1 Maanparannuskomposti < 3 

3 Tuorekomposti < 6 

6 Hapotettu ja stabiloitu puhdistamoliete < 6 

7 Maanparannuslahote < 6 

Mikäli lietettä voidaan soveltaa sellaisenaan kateaineena, voidaan tyyppinimikkeenä pitää 

myös kuitulietettä. Kuituliete ei vaadi ravinteiden vähimmäispitoisuuksia ja se luetaan 

maanparannusaineena sellaisenaan käytettäviin sivutuotteisiin (Evira, 2011, 3A5 nro 4). 

5.2 Kadmiumpitoisuuden haaste. 

Kappaleessa 2.2.2 on kirjoitettu lietteiden lannoitekäytöstä ja samalla sivuttu 

lainsäädännön rajoitteita eri metalleille lannoitteissa. Kadmiumin suurin sallittu pitoisuus 

lannoitteessa ja maanparannusaineessa on 1,5 mg/kg ka, tai fosforipitoisuuden ollessa 

vähintään 2,2, % kadmiumia sallitaan enintään 50 mg Cd/kg P2O5. Metsätaloudessa 

käytettävän lannoitteen kadmiumpitoisuus saa olla kuitenkin jopa 25 mg/kg ka, mikäli 

kyseessä on tuhkalannoite (Lannoitevalmisteasetus 24/11, lannoitevalmisteasetuksen 24/11 

muutos 12/12). Yhteydenotto Maa- ja metsätalousministeriöön selvitti, että EU-komissio 

on tekemässä selvitystä jäsenmaiden kanssa yhteisistä rajoista, mm. lannoitteiden 

pitoisuuksiin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015). Kiertotalouskysely päättyi 20.8.2015 

(Euroopan Komissio, 2015b). Konkreettisen lannoitevalmistelainsäädännön julkistaminen 

on odotettavissa aikaisintaan ensi vuonna, mutta todennäköisemmin kestää kauemmin. 

Tarkkaa julkaisuajankohtaa ei ollut mahdollista antaa. Jäsenmaat voivat kuitenkin tehdä 

jatkossakin täsmennyksiä lakiin, jotta rajapitoisuudet sopisivat ko. maan olosuhteisiin 
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paremmin. Lakimuutokset tapahtuisivat edelleen maan oman lakikäsittelyn mukaisesti. 

Tämä tarkoittaa, että Suomen oma lannoitevalmistelainsäädäntö on voimassa vielä ainakin 

vuoden tai kaksi (Maa- ja metsätalousministeriö, 2015). 

Tämän perusteella ainoastaan näyte-erä Lopputalvi 2015 on soveltuva 

maanparannusainekäyttöön sellaisenaan kadmiumin puolesta. Talvi 2013 ei sovi 

maanparannusaineeksi myöskään orgaanisen aineen määrän takia, sitä on alle 20 %. 

Hehkutushäviön määrä johtuu biohajoamisesta, joka on tapahtunut vuosien aikana. Talven 

2013 liete on ehtinyt olla kauimmin biohajoamisprosessissa, joten on odotettavaa että 

hehkutushäviö on pienempi.  

5.3  Menetelmiä kadmiumpitoisuuden alentamiseksi 

Kadmium ei ole vesiliukoinen alkuaine, mutta sillä on vesiliukoisia yhdisteitä. Näytteissä 

olleen kadmiumin vesiliukoisuus oli kaikille näytteille alle 0,1 mg/l. Arvot on saatu 

Ekokem Oy:n Riihimäen laboratoriosta. Kadmium on siis pääosin tai kokonaan 

sitoutuneena orgaaniseen ainekseen tai liukenemattomassa muodossa.  

Kadmiumin poistoon kehitetyt menetelmät soveltuvat usein vesiliukoisille eikä 

esimerkkitapauksen kaltaiselle kuivatetulle lietteelle. Liete on kuitenkin ollut sellutehtaalla 

ennen kuivausta vesiliuoksena puhdistusprosessin aikana. Mikäli kadmium on liukoisena, 

olisi puhdistusprosessi parasta sijoittaa ennen kuivausprosesseja. Tutkimuksessa 

kadmiumin poistamiseksi fosfaattilannoitteista selvitettiin eri menetelmien kustannuksia ja 

sen tuloksia on oheisessa taulukossa.  

Taulukko XXXI ei suoraan ole vertailukelpoinen casen kanssa, sillä kyseessä ei ole 

lannoite, vaan selluloosatehtaan jätelietettä. Menetelmistä kuitenkin saa suuntaa ja 

vertailua niiden kustannuksista ja kadmiumin poistotehokkuudesta. 
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Taulukko XXXI Fosfaattilannoitteiden hinta, kun lannoite on käsitelty tietyllä kadmiumin poistoprosessilla (Cichy, 

Jaroszek ja Paszek, 2014). 

 Hinta, €/t P2O5 Cd poisto- % 

Kalsinointi hapettavassa ilmakehässä 10,0 75 

Kalsinointi pelkistävässä/neutraalissa ilmakehässä 26,0 95 

Kerasaostus 8,1 85 

Sulfidien saostus 26,0 70 

Ioninvaihto 22,5 90 

Liuotinuutto 28,8 95 

Kadmiumin poistamiseksi vesiliuoksesta on kehitetty laboratoriomittakaavassa lukuisia 

menetelmiä, joita ei tässä työssä käydä läpi. Seuraavaksi lueteltavat vaihtoehdot ovat 

valittu siltä kannalta, miten ne voisivat sopia casen lietteen puhdistamiseen kadmiumista. 

Esikäsittelymenetelmiä voidaan tarvita, jotta liete saataisiin sopimaan 

prosessiolosuhteisiin. 

5.3.1 Ioninvaihto 

Ioninvaihto on tälläkin hetkellä käytössä oleva jätevedenpuhdistuksessa oleva tekniikka. 

Sen idea on yksinkertainen, kemiallisessa reaktiossa nestefaasissa oleva metalli-ioni ja 

kiinteän faasin ioni vaihtavat paikkoja. Kiinteä faasi regeneroidaan ja prosessi toistetaan 

uudelleen (Cheremisinoff, 2002). Kuten taulukosta XXXI näkee, on menetelmä myös 

tehokas, vaikkakin maksaa selvästi enemmän kuin halvimmat vaihtoehdot. Kiinteä faasi 

voi olla myös selektiivinen, jolloin kapasiteettia ei kulu ei-haluttuihin metalleihin. 

Prosessin kustannukset ovat riippuvaisia hartsista ja tarvittavasta kapasiteetista, sekä 

tarvittavista kemikaaleista ja niiden määristä. Koska liete tulee sellutehtaalta, on 

jätevedenpuhdistamolla todennäköisesti aktiivilietelaitos, mekaaninen selkeytys ja 

mahdollisesti joitain tertiäärisiä käsittelymenetelmiä ennen mekaanista kuivausta. 

Ioninvaihto sopisi prosessiin ennen mekaanista kuivausta, kun lietteessä on vielä vapaata 

vettä. Suomessa, Särkisalmen jätevedenpuhdistamolla on pohdittu ioninvaihtoa yhtenä 

ratkaisuvaihtoehtona puhdistamon prosessin tehostamiseksi. Sitä ei kuitenkaan valittu, 

koska suuria metallipitoisuuksia omaavia jätevesiä ei pystytä käsittelemään tehokkaasti 

ioninvaihdolla (Aarola ja Mänttäri, 2013). Riihimäellä Ekokem Oy Ab:n 

vesienkäsittelylaitoksella on käytössä vuoden 2013 ympäristöluvan perusteella 
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ioninvaihdin, joka on osa vedenkäsittelyprosessia (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 

2013a) 

5.3.2 Biosorptio 

Aktinobakteerien käyttämisestä kadmiumionien biosorptiossa ja sen erottamisesta 

flotaatiolla tehtiin tutkimus, jossa tulosten perusteella saatiin erotettua 95 % kadmiumia 

optimiolosuhteissa yhden vaiheen aikana (Kefala, Matis ja Zouboulis, 1998). Flotaatiolla 

siis poistettiin kadmiumia biomassasta. Koe toteutettiin tosin jätevedenpuhdistamon 

jätevesille, eikä sellutehtaan jätteelle kuten tässä casessa. Prosessi vaati aktinobakteerien 

kasvattamisen 28 °C lämpötilassa, pH:n 6 – 8 ja 24 tuntia kasvamiseen. Solut kerättiin 

talteen ja käsiteltiin autoklaavissa 120 °C lämpötilassa 20 minuutin ajan. Jäännös 

käsiteltiin sentrifugissa 8000g:ssä, pestiin ja kuivattiin. Biomassasta valmistetussa 

liuoksessa oli 0,5 g/l biomassaa ja 5,0 mg/l kadmiumia. Flotaatiossa saavutettiin alle 0,03 

mg/l kadmiumin pitoisuuksia. Kokeita tehtiin pH alueella 2 – 10 ja parhaat tulokset saatiin 

pH:n ollessa 6 – 8. Paras aktinobakteerin tyyppi kadmiumin talteenotossa oli AK61. 

(Kefala, Matis ja Zouboulis, 1998). 

Toisessa tutkimuksessa aiheena oli kadmiumin biosorptio otsonoidussa aktiivilietteessä. 

Tutkimuksessa todetaan otsonoinnin johtavan lietteen komponenttien liukenemiseen ja 

mineralisoitumiseen, erityisesti humusmaisten aineiden kanssa. Otsonin annoskokoina 

käytettiin 10 – 16,8 mg O3/g ka. (Casellas et al., 2010). Kuten edellisen kappaleen 

tutkimuksessa, myös tässä tapauksessa raaka-aineena käytettiin jätevesilietettä. 

Otsonoinnin huonona puolena tässä tapauksessa on orgaanisen aineen mineralisoituminen. 

Lannoite kuitenkin vaatii 20 % painosta orgaanista ainetta, joten tässä tapauksessa otsonin 

käyttö saattaa olla kyseenalaista. Lietteessä itsessään ei ollut kadmiumia, joten sitä lisättiin 

kloridisuolana CdCl2  H2O. Tutkimusten tulosten perusteella bakteereiden kadmiumin 

talteenottokyky oli parhaimmillaan otsonipitoisuuden ollessa 10 mg O3/g ka. Sen sijaan 

kadmiumin liuennut osa sakkaantui parhaiten, kun lietettä ei käsitelty ollenkaan otsonilla, 

25 – 60 % kadmiumista poistui liuoksesta. Sakan väheneminen johtui tutkijoiden mukaan 

liukenevien kompleksien muodostamisesta, kun orgaanista ainetta alkoi olla liuoksessa 

enemmän otsonin määrän kasvaessa. Otsoni myös vapautti liuokseen fosfaattia, jolloin 

muodostui sakkaa Cd3(PO4)2. Tästä voidaan päätellä, että fosfaatin määrä liuoksessa 

vaikutti suuresti liuenneen kadmiumin määrään. (Casellas et al., 2010). 
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5.3.3 Adsorptio 

Kationien Cd
2+

 ja Pb
2+

 adsorboinnista männyn sahanjauhoon tehtiin tutkimus, jossa 

liuoksessa ollut kadmium adsorboitui 96 %:ti ja lyijy 98 %:ti. Parhaat tulokset saatiin 

pH:ssa 5,5. Adsorboinnissa käytetty sahajauho kuivattiin ja jauhettiin 

partikkelikokoryhmiin 0,1 – 0,16, 0,16 – 0,2 ja 0,2 – 0,25 mm. Tämän jälkeen jauhot 

käsiteltiin rikkihapon ja formaldehydin seoksella ja pestiin. Adsorptioprosessi toteutettiin 

sekoittimella varustetussa panosreaktorissa. Panosten konsentraatiot vaihtelivat 1 – 10 mg/l 

välillä. Tuloksissa ei ollut suuria eroja käsitellyn ja käsittelemättömän sahajauhon välillä, 

käsitellyllä jauholla saatiin 0,2 % vähemmän kadmiumia talteen kuin käsittelemättömällä. 

Tasapainotila saavutettiin noin 20 minuutin kuluttua, riippumatta panoksen kadmium 

konsentraatiosta, mutta parhaat tulokset saavutettiin 10 mg/l konsentraatiolla. (Delacroix et 

al., 2003). 

Myös rakeistetun punaliejun käytöstä kadmiumin adsorboimiseen on tehty tutkimus, jossa 

oli otettu huomioon myös jätevedenpuhdistamolietteessä oleva kadmium. Punalieju on 

bauksiittijätettä. Adsorptiokolonnissa käytetyn rakeistetun punaliejun adsorptiokapasiteetti 

kadmiumille mitattiin 20, 30 ja 40 °C lämpötiloissa. Paras tulos saatiin 40 °C lämpötilassa, 

52,1 mg/g punaliejua. Liuoksen pH oli kaikissa 6,0. Punalieju ei kuitenkaan sellaisenaan 

kelpaa adsorbentiksi, vaan se vaatii useita kemiallisia ja termisiä käsittelyitä. Adsorbentin 

regenerointiprosessi ei ole vaativa, mutta desorptiotehokkuus laskee hyvin nopeasti; 

viimeisen koesarjan jälkeen desorptio oli vain 35,4 %. Tutkimuksessa ilmoitetaan 

punaliejun ongelmiksi seuraavat: ennen käyttöä punaliejun aktivoinnissa syntyneen 

jäteveden käsittely on vaikeaa ja punalieju on vaikeaa regeneroida ja talteenotto vaikeutuu 

useamman syklin jälkeen. (Luan et al., 2007).  

Myös osterin kuorista valmistetulla kalsiumoksidilla saatiin hyviä tuloksia kadmiumin 

adsorboinnissa vesiliuoksista, 1,67 g Cd/g CaO oli adsorption määrä tasapainossa. Käytetty 

CaO partikkelit olivat 99 % alle 100 µm halkaisijaltaan. CaO partikkelit olivat valmistettu 

jauhamalla osterinkuoria jotka ovat suurimmaksi osaksi CaCO3:sta, jotka olivat kalsinoitu 

900 °C lämpötilassa. Kokeessa käytetty liuos oli valmistettu liuottamalla Cd(NO3)2  4 H2O 

tislattuun veteen. Kadmiumin ionivahvuus vaihteli 0,3 – 9000 mg/l välillä. Lisäksi 

tutkimuksessa kokeiltiin kalsinoitujen osterinkuorien vaikutusta 9,2 mg Cd/kg maa-ainesta 

puhdistamisessa. 3 viikon hautomisajan jälkeen kadmiumia ei löytynyt yli 0,11 mg/kg 
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maa-ainesta. Liuosten pH oli 9 – 12,7. Samalla todettiin, että lisätutkimuksia tarvitaan 

adsorbentin tehokkuuden ja mekanismin varmistamiseksi. (Alidoust et al., 2015). 

5.3.4 Happouutto 

Maaperässä ollutta kadmiumia poistettiin tutkimuksessa (Abdul-Hameed, Gzar ja Yahya, 

2012) etikkahapolla. 1 molaarisen hapon kadmiumin poistotehokkuus oli vain 31,1 %, kun 

näytettä oli käsitelty etikkahapolla 3 tunnin ajan. Kadmiumin konsentraatio näytteessä oli 

kokeen alussa 500 mg/kg. Toisessa vastaavassa maaperän pilaantumista tutkineessa 

julkaisussa kadmiumin pitoisuus näytteessä oli 340 mg/kg. Näytettä käsiteltiin 0,11 M 

etikkahapolla 16 tunnin ajan 25 °C lämpötilassa, jolloin kadmiumia saatiin talteen noin 

60,5 mg/kg, noin 17,8 % alkuperäisestä määrästä. (Imborvungu, Okieimen ja Wuana, 

2010). Molemmissa tutkimuksissa käytetty laitteisto koostui tavallisista laboratorion 

borosilikaatti astioista, polyetyleeni astiasta, ravistuspullosta ja sentrifugi. Analyysit tehtiin 

atomiabsorptiospektrometrillä (Abdul-Hameed, Gzar ja Yahya, 2012, Imborvungu, 

Okieimen ja Wuana, 2010). 

5.3.5 Lietteen fraktiointi/separointi 

Separoinnilla tarkoitetaan lietteen nesteen ja kuiva-aineen erottelua. Erotettujen faasien 

ravinnepitoisuudet ovat erilaiset, riippuen ravinteiden liukoisuuksista. Tässä tapauksessa 

kadmium jäisi kiintoaineen sekaan. Mekaanisessa separoinnissa faasien erottaminen 

tapahtuu ruuvipuristimella. Kemiallinen separointi tapahtuu lisäämällä lietteeseen 

saostuskemikaaleja ja lopuksi faasit erotetaan puristamalla. Tässä tapauksessa fosfori jäisi 

kiintoaineen sekaan saostuneena (Savonia, 2012). Separoinnista on kehitetty myös versio, 

missä erotettu nestefaasi käsitellään vielä mikrobiologisesti. Tällöin hajuhaittaa aiheuttavat 

yhdisteet hajoavat. Menetelmällä voidaan ottaa talteen suuri osa lietteen typestä. 

Menetelmä on alun perin suunniteltu lietelannalle (Luonnonvarakeskus, 2014).  

5.3.6 Yhteenveto 

Yllä olevissa kappaleissa on käsitelty lyhyesti yleisiä tutkimusaiheita kadmiumin 

poistamiseksi joko vesiliuoksesta tai maaperästä. Ioninvaihto on esiteltynä jo käytössä 

olevana tekniikkana jätevedenpuhdistamoissa ja se voisi toimia casen tapauksessa 

kadmiumin poistamiseen. Biosorptio valittiin, koska se on jo osittain käytössä oleva 

menetelmä, esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilla on jo aktiivilietteitä, adsorptio on hyvä 
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keino puhdistaa vesiliuos ja happouutossa käytetty maaperästä valmistettu näyte vastaa 

enemmän lietettä kuin pelkkä vesiliuos. Biosorptio ja adsorptio ovat todennäköisimpiä 

menetelmiä soveltumaan kadmiumin poistoon, mikäli kadmium on valmiiksi tai saadaan 

vesiliukoiseksi.  

Ioninvaihtoprosessi on olosuhteista riippuen kallis prosessi, mutta sillä saadaan tehokkaasti 

poistettua metalleja nestefaasista. 

Biosorption hyvät puolet ovat tehokkuus, matalat kustannukset ja ympäristöystävällisyys. 

Ongelmana prosessissa on sen sovellettavuus. Toimiakseen kadmiumin pitäisi olla 

vesiliuoksessa, jotta bakteerit voisivat absorboida ne liuoksesta. Normaalisti 

aktiivilieteprosessissa bakteerit poistetaan ylijäämälietteessä, mutta kyseessä olevan 

lietteen tapauksessa prosessin soveltuvuus on epävarmaa. Varman tuloksen saamiseksi 

olisi tehtävä jatkotutkimuksia kyseisellä bakteerilajilla AK61.  

Adsorptio on mahdollista toteuttaa helpommin, jos adsorbentti voitaisiin säilyttää siten, 

että kiintoaines ei tukkisi prosessia. Kolonnit eivät tästä syystä kävisi. Lisäksi esitellyt 

adsorbentti materiaalit ovat helposti saatavilla, eivätkä tarvittavat esikäsittelymenetelmät 

ole vaativia, ehkä jopa tarpeettomia, kuten sahajauhokoe osoitti (Delacroix et al., 2003). 

Punaliejusta saatiin valmistettua hetkellisesti tehokkaita kadmiumin adsorboijia, mutta 

muutaman käyttökerran jälkeen teho laski niin alhaiseksi, että esitettyä prosessia ei kannata 

soveltaa sellaisenaan.  Jauhetut ja kalsinoidut osterinkuoret osoittivat, että kalsiumoksidi 

on hyvä adsorbentti. Tietenkin täytyy ottaa huomioon partikkelikoko ja ominaispinta-ala.  

Happouutto on haasteellinen siinä mielessä, että lietteet sisältävät jopa 82 p- % orgaanista 

ainesta. Mikäli happouuttoa käytetään suoraan lietteeseen, tapahtuu todennäköisesti 

epätoivottuja kemiallisia reaktioita myös kadmiumin uuton lisäksi. Lisäksi esitetyt 

menetelmät olivat sovellettu maaperään, mikä ei suoraan vastaa casen lietettä, mutta 

vastaavaa tutkimusta kadmiumin poistamiseksi suoraan lietteestä hapolla ei löytynyt.  

Vesiliukoisen kadmiumin poistamiseksi on tehty lukuisia erilaisia tutkimuksia ja 

menetelmiä on kehitetty useita (Anand et al., 2010). Tämän työn tavoitteena ei ole ollut 

luetella kaikkia, joten suuri osa on jätetty esittelemättä. Adsorption osalta ongelmaksi on 

ilmoitettu käytetyn adsorbentin käytön, regeneraation tai hävittämisen olevan puutteellista 

ja käytössä olevan tiedon vajaata. Myös kaupallisen asteen adsorption suunnittelussa on 
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puutteita; lähes kaikki tutkimukset ovat laboratoriomittakaavassa toteutettuja (Anand et al., 

2010).  

Separointi soveltuu lietteen kiintoaineen ja nesteen erottamiseen, mutta jos kadmiumia ei 

saada vesiliukoiseksi tai muuten siirrettyä kiintoaineesta nestefaasiin, ei ongelma ratkea. 

Nestefaasi ole kovin ravinteikasta, johtuen matalista N, P ja K pitoisuuksista. Lisäksi 

jäljelle jäävälle kiintoaineelle pitäisi kehittää oma hyötykäyttömenetelmä. Sen polttaminen 

kuitenkin helpottuu, kun neste on poistettu. Koska lietteessä on hyvin suuri 

kosteuspitoisuus, tulisi lietteen kiintoaineen kuljettamisesta kustannustehokkaampaa 

separoinnin jälkeen.  

5.4 Johtopäätökset 

Suomen maaperässä on aina ollut pieniä määriä kadmiumia. Teollisuuden tuotannon 

ohessa tulleet päästöt ovat myös kasvattaneet kadmiumin määrää luonnossa. Vaikka 

kadmiumin päästöt ovat yleisesti vähentyneet vuodesta 1990 asti, pääsee kadmiumia 

luontoon vieläkin 1 - 2 tonnia vuosittain (Ympäristöhallinto, 2013a). Myös jotkut 

fosforilannoitteet sisältävät kadmiumia, tosin vähemmän kuin aikaisempina 

vuosikymmeninä. Tämä johtuu kadmiumin määrän rajoittamisesta lannoitteissa 

lainsäädännöllä 1980-luvulta alkaen (Farmit, 2009). Teollisuuden osalta etenkin kivihiiltä 

käyttävillä energiantuotantolaitoksilla on vaikutus ympäristön kadmiumpitoisuuteen 

(Luonnonvarakeskus, 2013). Vuoden 1996 puun poltossa syntyneen pohjatuhkan kadmium 

pitoisuus oli 0,4 – 0,7 mg/kg ja lentotuhkan kadmiumpitoisuus oli 6 – 40 mg/kg. Tuhkaa 

syntyy 0,4 – 6 p- % kun poltetaan halkoja, kuorta tai puuhaketta (Alakangas, 2000). 

Karkeasti arvioiden tonni puuta sisältäisi enintään 2,4 g kadmiumia. Taulukon XXXII 

kadmiumpitoisuuksien perusteella prosessoidussa puussa olisi enemmän kadmiumia kuin 

esimerkin puussa, tai sitten lietteeseen on konsentroitunut kadmiumia prosessin aikana. 

Kadmiumia on siis kulkeutunut luontoon monista eri lähteistä, mutta suurin osa on 

teollisuuden päästöistä peräisin. Koska kadmiumia päätyy metsiin erilaisista lähteistä, 

pysyy kadmiumin kierto päällä eikä puun sisältämä kadmium tule vähentymään 

lähiaikoina.  Odotettavampaa onkin, että puihin kertyy enemmän kadmiumia ajan kuluessa, 

täten lisäten sellutehtaiden jätelietteiden ja jätevesiin päätyvän kadmium määrää. Määrän 

kasvu johtuu pääosin päästöjen mukana tulevasta kadmiumista.  Tämä saattaa asettaa 
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haasteita lietteen hyötykäytölle lannoitevalmisteena mikäli raja-arvot pysyvät ennallaan 

eikä uusia menetelmiä kadmiumin poistamiseksi lietteestä löydetä. 

Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa jätevedenpuhdistamoiden aktiivilieteprosesseihin. 

Taulukon XXIX alhaisimmat kadmiumpitoisuudet ovat talvella 2013 sekä lopputalvesta 

2015. Alkutalven 2014, kevään 2015 ja kesä 2015 kadmiumpitoisuudet ovat selvästi 

korkeammat, joka voi johtua vuodenajasta ja raaka-aineen kadmiumpitoisuudesta. Lisäksi 

raaka-aineen kaatoajankohdalla voi olla vaikutusta, sillä puiden aineenvaihdunta on 

hitaimmillaan talvella ja nopeimmillaan kesällä. Kadmiumin kertyminen puihin on 

yhteydessä lehtien fotosynteesiin, joten jos puissa ei ole lehtiä, ei kadmiumia pääse 

kertymään puihin (DalCorso et al., 2008). Kadmium tulee veden mukana maaperästä joten 

talvella kertyminen on hitaampaa kuin kesällä. Tällöin talvella kadmiumia saattaa olla 

vähemmän puissa kuin kesällä. 

Esimerkissä käytetyn lietteen sisältämä kadmium ei kerro vielä koko totuutta. Ennen 

kuivausta lietteen veden kadmiumpitoisuutta ei tunneta, joten on vaikeaa sanoa kuinka 

paljon kadmiumia kulkee prosessin läpi ja lopulta vesistöön. Liukoinen kadmium kaikissa 

näytteissä on alle 0,01 mg/l, joten liukoinen kadmium on poistettu jo tehtaalla, tai sitten 

sitä ei ole ja kadmium on sitoutuneena orgaaniseen aineeseen. Tällöin kadmiumin 

poistaminen on haastavaa, sillä kadmium pitäisi saada irti kiintoaineesta hajottamatta liikaa 

orgaanista ainesta. Kemiallisen hapenkulutuksen teho on kunnallisissa 

jätevedenpuhdistamoissa ollut noin 85 – 90 %, joten voidaan olettaa suurimman osan 

kadmiumista joutuneen lietteeseen. Lietteen kadmiumpitoisuus toimii myös tavallaan 

indikaattorina metsien kadmiumpitoisuudesta.  

Ongelmana on siis käytettävä raaka-aine, puu. Puun sisältämä kadmium tulee maaperästä, 

joka puolestaan tulee käytetystä lannoitteesta ja ilmansaasteiden pienhiukkasista. Vaikka 

lannoitteiden kadmium saataisiin kokonaan poistettua, ei ilmansaasteita ja maaperän 

valmiiksi sisältämää kadmiumia voida poistaa. Vesistöönkään ei kadmiumia voida päästää 

lainsäädännön sekä ympäristön takia. Tällöin kadmium tulisi poistaa jossain prosessin 

vaiheessa, joko ennen lietteen kuivausta tai sen jälkeen. Toinen vaihtoehto on kadmiumin 

poistaminen jossain muussa prosessin vaiheessa ennen jätevedenpuhdistamoa, mikäli 

mahdollista. Tehtaalla voidaan myös vaikuttaa kadmiumpitoisuuteen valitsemalla 

vähäpitoisia raaka-aineita, ja tekemällä mittauksia raaka-aineen kadmiumpitoisuudesta 

esimerkiksi kerran kuussa. 
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Lietteen arvo koostuu sen orgaanisesta aineesta sekä kokonaistypestä. Fosforin ja kaliumin 

arvot ovat liian matalat jotta niillä olisi merkittävää arvoa. Maanparannusaineeksi lietettä 

voisi suunnitella käytettäväksi, mikäli kadmiumin pitoisuus alittaa raja-arvon. 

Kiertotalouden näkökulmasta lietteen käyttämättä jättäminen ei ole kiertotalouden 

tavoitteiden mukaista. Vaikka lannoitelainsäädäntö kieltää yli 1,5 mg Cd/kg ka -pitoisen 

maanparannusaineen, voisi pohtia onko mahdollista säätää muutos nykyiseen 

lainsäädäntöön joka mahdollistaisi tällaisen käytön, esimerkiksi sellaisten kasvien 

lannoitteeksi tai maanparannusaineeksi, joka ei ime kadmiumia niin paljon itseensä. 

Lietteen polton energiataloudellisuutta heikentää lietteen korkea vesipitoisuus. Lisäksi 

kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jäte tulisi hyödyntää ensisijaisesti materiaalina ja 

vasta sitten energiana, eikä kaatopaikalle läjittäminen tule olemaan vuonna 2016 enää 

mahdollista. Lisäksi täytyy ottaa kadmiumin vaikutus käyttökohteessa, miten maaperässä 

oleva kadmium imeytyy kasviin tai puuhun. Mikäli kadmiumia ei kerry hyödynnettävään 

osaan, ei lietteen käytössä maanparannusaineena pitäisi olla ongelmaa.  Asian kääntö 

puolena ovat kadmiumin huuhtoutuminen vesistöön sekä muut mahdolliset 

sivuvaikutukset. Koska kadmium aiheuttaa perimävauriota ja syöpäriskiä (Euroopan 

komissio, 2006), on pohdittava tarkkaan kuinka paljon ja mihin käyttöön korkeampia 

kadmiumpitoisuuksia sisältäviä materiaaleja käytetään. 

6 Hyötykäyttövaihtoehtoja case-tapausten perusteella, valittujen 

hyötykäyttövaihtojen vaatimukset ja SWOT-analyysi 

Case 1:n lietteessä on vähän kiintoainetta, myös kuivauksen jälkeen. Liete sisältää pääosin 

Ca(OH)2, CaO, selluloosaa ja todennäköisesti pieniä määriä CaCO3. 

Partikkelikokojakauma on esiteltynä Case 1:n kappaleessa. pH on hyvin emäksinen, noin 

12,8. Ilman termistä kuivausta liete on hyvin taikinamaista, eikä ole kovin vahvaa. 

Ominaisuuksiltaan märkä liete muistuttaa lähinnä pahviliettä. Seulalla kuivattu liete on 

muistuttaa vastaavasti kosteaa pahvilevyä. Veden sietokyky seulalla kuivatulla lietteellä on 

olematon; liete sekoittuu veteen erittäin helposti ja menettää kuivauksessa saadun 

rakenteensa. Termisesti kuivattu liete on haurasta, kestää oman painonsa helposti toisin 

kuin seulalla kuivattu liete ja sen vedensietokyky on huomattavasti parempi kuin 

pelkästään seulalla kuivatun. Tavoitteena oli kehittää tarpeeksi tehokas ja suhteellisen 

halpa kuivausmenetelmä lietteelle.  
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Case 2:n liete oli hyvin kosteaa, n. 80 % painosta oli vettä. Orgaanisen aineen osuus oli 

uusimmilla liete-erillä noin 80 %. Lisäksi liete sisälsi lukuisia eri metalleja ja haisi 

voimakkaasti. Näyte-erien pH:ssa oli eroja, mutta kaikki lietteet mahtuvat pH 5,24 – 7,82 

haarukkaan. Ulkonäöltään liete muistutti multaa. Alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia jo 

valmiita menetelmiä kadmiumin poistamiseksi ja mahdollisesti kehittää käytännön 

menetelmä, jolla lietteen kadmiumpitoisuutta saataisiin vähennettyä lannoitelainsäädännön 

asettamiin rajapitoisuuteen 1,5 mg Cd/kg ka. 

Case 1:n lietettä on helppo kuljettaa suuriakin määriä täryseulakuivauksen jälkeen ja sitä 

voidaan käyttää maarakentamiseen. Koska liete ei itsessään haise juuri miltään, ei sen 

pitäisi aiheuttaa hajuhaittoja. Lietteen sisältämän orgaanisen aineen hajoamisprosessista ei 

ole tietoa, ja sen vaikutusta kuivatun lietteen rakenteeseen tai muihin ominaisuuksiin ei 

voida vetää johtopäätöksiä. Koska liete itsessään on hyvin emäksistä, on orgaanisen aineen 

hajoaminen biologisen toiminnan takia todennäköisesti hyvin hidasta tai olematonta. 

Lietteen sisältämä CaO ja CaCO3 on mielenkiintoisimmat komponentit Case 2:n kannalta. 

Kuten case 2:n kappaleessa 5.3.3 esitettiin, on kadmiumin poistaminen vesiliuoksesta 

kalsiumoksidin avulla erittäin tehokasta.  

Hyötykäyttövaihtoehto case 1:n lietteelle on ympäristörakentaminen. 

Ympäristörakentaminen vaatii lietteeltä rakenteellisia ominaisuuksia ja pitoisuusrajoituksia 

aineille. Rakenteelliset ominaisuudet riippuvat käyttötarkoituksista. Kuivatun lietteen 

puristuskestävyydestä on tehty hieman kokeita ja sen kokoonpuristuvuuden todettiin 

olevan hyvin pientä, tosin käytetyt paineetkin olivat pieniä, 30 ja 82 kPa. 

Pitoisuusrajoitukset ovat kappaleen 7 taulukossa XXXVII. Oheiseen taulukkoon on tehty 

SWOT-analyysi case 1:en lietteen hyötykäyttövaihtoehdolle. 
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Taulukko XXXII SWOT-analyysi case 1:n lietteen hyötykäytölle ympäristörakentamisessa. 

Vahvuudet 

Hajutonta 

Suurimmaksi osaksi materiaalia joka ei 

hajoa biologisesti. 

Ei haitallisia aineita 

30 p- % ka kuivatulla lietteellä on hyvä 

puristuskestävyys. 

Olomuoto muuttuu nopeasti kun 

kiintoainepitoisuus nousee yli 25 p- % 

Lietteestä tulee raemaista kun 

kiintoainepitoisuus on yli 35 p- % 

Heikkoudet 

Hyvin emäksistä, pH yli 12 

Ei hyvää kasvualustaa 

Lietteessä olevat suuret partikkelit vaativat 

esikäsittelyä ennen kuivausprosessia 

Esitetyn kuivausprosessin jälkeen liete on 

vieläkin heikkoa eikä kestä omaa painoaan 

 

Mahdollisuudet 

Yksinkertainen kuivausprosessi 

Ominaisuuksia voi mahdollisesti parantaa 

kemikaaleilla 

Soveltuu pintarakenteisiin 

Uhat 

Kuivattu liete hajoaa helposti ollessaan 

kosketuksissa veden kanssa 

Soveltuvuus ympäristörakentamisen on 

riippuvainen käyttökohteesta 

Case 2:n lietettä voitaisiin käyttää maanparannusaineena, mikäli kadmiumpitoisuus 

saataisiin laskettua alle 1,5 mg/kg ka. Lietteelle ei löydy vastinetta kansallisesta 

lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelon lannoitevalmiste-osiosta (Evira, 2011).  
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Taulukko XXXIII SWOT-analyysi case 2:n lietteen hyötykäyttövaihtoehdolle maanparannusaineena. 

Vahvuudet 

Suuret määrät varastossa 

Lisää tulee jatkuvasti 

Paljon orgaanista ainesta 

Ravinnearvot ovat pystyvät kilpailemaan 

joidenkin kaupallisten maanparannus-

aineiden kanssa. 

pH on lähes neutraalia, 5,49 - 7,82 

Heikkoudet 

Kadmiumin suuri pitoisuus 

Haju 

Kadmiumin vesiliukoisuus on olematonta 

Useimmat prosessit kadmiumin 

poistamiseksi vaativat nestefaasin 

Mahdollisuudet 

Mikäli kadmiumin pitoisuus saadaan 

pienennettyä, on mahdollista muuttaa jäte 

tuotteeksi  vähemmän kuluja, enemmän 

tuloja 

Toimiessaan voidaan prosessin lisenssi 

siihen myydä eteenpäin 

Lainsäädännön löystyminen 

Uhat 

Tutkimustiedon soveltaminen lietteen 

puhdistamiseen on haastavaa  

Ioninvaihdon todellinen teho lietteen 

kadmiumiin on toistaiseksi tuntematon  

Kadmiumin määrän lisääntyminen ajan 

kuluessa raaka-aineessa 

Lainsäädännön tiukentuminen 
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7 Lietteiden käsittelymalli 

Taulukkoon XXXIV on koottu lannoite- ja maanparannusvalmisteiksi tarkoitettujen orgaanisten ja epäorgaanisten lietteiden mitattavat 

kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. 

Taulukko XXXIV Lannoitteiksi ja maanparannusvalmisteiksi tarkoitettujen lietteiden luokittelu. 

Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Sellaisenaan 

kalkitusaineena 

käytettävät sivutuotteet 

Teräskuona 
Neutraloiva kyky 

 25 % (Ca) 

Metallurgisista 

prosesseista saatava 

tuote, joka sisältää 

pääasiassa kalsium- ja 

magnesiumsilikaatteja. 

Termiä 

magnesiumpitoinen 

voidaan käyttää, 

mikäli Mg-pitoisuus 

on vähintään 2 %. 

Neutraloiva kyky 

Kalsium (Ca) 

Magnesium (Mg) 

Hienousaste 

Kosteus 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 

Neutraaliin 

ammoniumsitraattiin ja 

veteen liukoinen fosfori 

 
Meesakalkki 

Neutraloiva kyky  

20 % (Ca) 

Selluloosan 

valmistuksessa syntyvä 

sivutuote 
 

 

Neutraloiva kyky 

Hienousaste 

Kosteus 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 

Neutraaliin 

ammoniumsitraattiin ja 

veteen liukoinen fosfori 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Orgaaniset 

maanparannusaineet 

Maanparannus-

komposti 

Orgaanisen aineen 

määrä 

(hehkutushäviö) 

25 % kuiva-aineesta 

Kypsyyden 

arviointikriteerit: 

juurenpituusindeksi 

yli 80 %. 

NO3-N/NH4-N suhde 

yli 1 

CO2 tuotto alle 3 mg 

CO2-C/g VS/vrk 

Kompostointia tai 

mädättämistä seuraava 

jälkikompostointi 

Raaka-aineena 

käytetään 

puhdistamolietettä, 

kasvi- ja ruokajäte, 

elintarvike-

teollisuuden 

orgaaninen jäte, tms.                                                  

Tuote soveltuu 

sellaisenaan 

käytettäväksi 

maanparannukseen ja 

eroosion estoon. 

Raaka-aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Typen eri muodot voidaan 

ilmoittaa 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

pH 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Kationinvaihtokapasiteetti 

voidaan ilmoittaa 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Orgaaniset 

maanparannusaineet 
Tuorekomposti 

Orgaanisen aineksen 

määrä 

(hehkutushäviö) 25 % 

kuiva-aineesta 

Stabiilisuus:  

CO2 tuotto alle 6 mg 

CO2-C/gVS/vrk 

Kompostointia tai 

mädättämistä seuraava 

jälkikompostointi 

Raaka-aineena 

käytetään 

puhdistamolietettä, 

kasvi- ja ruokajäte, 

elintarvike-

teollisuuden 

orgaaninen jäte, tms.                                                     

Tuote soveltuu 

käytettäväksi 

maanparannusaineena 

mm. vilja- ja 

energiakasveille sekä 

maisemointiin ja 

eroosion estoon, sekä 

siirtonurmikoiden 

kasvualustana. 

Raaka-aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

pH 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Kationinvaihtokapasiteetti 

voidaan ilmoittaa 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Orgaaniset 

maanparannusaineet 

Kuivarae tai -

jauhe 

Kosteus enintään  

10 %. 

Mikäli kosteus yli 

10 %, on 

hygienisoituminen 

hyväksynnän 

yhteydessä 

validoitava. 

Termisesti 

kuivaamalla, 

rakeistamalla tai 

muulla tavalla 

hyväksytyllä tavalla. 

Raaka-aineena 

käytetään 

puhdistamolieteestä, 

mädätteestä tms. 

orgaanisesta aineesta 

valmistettua tuotetta.                                   

Tuotetta voidaan 

käyttää 

maanparannusaineena 

mm. vilja- ja 

energiakasveille sekä 

maisemointiin ja 

viherrakentamiseen. 

 

Raaka-aineet ja lisätyt 

aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Orgaaniset 

maanparannusaineet 

Hapotettu ja 

stabiloitu 

puhdistamoliete 

Stabiilisuus: 

CO2 tuotto alle 6 mg 

CO2-C/g VS/vrk 

Kemiallisesti 

hydrolysoitu hapolla 

tai vetyperoksidilla, 

hygienisoitu, kuivattu 

ja stabiloitu 

puhdistamoliete. 

Tuote soveltuu 

käytettäväksi 

maanparannusaineena 

mm. vilja- ja 

energiakasveille.                  

Tuoteselosteessa 

mainittava 

soveltumattomuus 

tuoreille 

vihanneksille, yrtti- ja 

juurimausteille, 

kotipuutarhoihin eikä 

taimituotantoon. 

Varoaika 2 vuotta. 

Raaka-aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

pH 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Maanparannusaineena 

sellaisenaan käytettävät 

sivutuotteet 

Kalkkistabiloitu 

puhdistamoliete  

Kalkkistabiloimalla 

(pH yli 12) käsitelty 

puhdistamoliete. 

Tuote soveltuu 

patteroituna 

käytettäväksi 

maanparannusaineena 

mm. vilja- ja 

energiakasveille.                     

Tuoteselosteessa 

mainittava 

soveltumattomuus 

syötäville 

vihanneksille, juuri- 

ja yrttimausteille, 

kotipuutarhoihin eikä 

taimituotantoon. 

Varoaika 5 vuotta. 

 

Raaka-aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

pH 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 

Kuituliete 
  

Kateaineena 

sellaisenaan 

käytettävä 

puuteollisuuden 

kuivaliete. Ei sisällä 

merkittävästi 

ravinteita. 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 
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Lannoite-, 

maanparannus- tai 

kivennäisainetyyppi 

Tyyppinimi 

Ravinteiden ja 

muiden 

ominaisuuksien 

vähimmäispitoisuus 

Valmistusmenetelmä 
Vaatimukset ja 

käyttörajoitukset 

Tuoteselosteessa 

ilmoitettavat tiedot 

Maanparannusaineena 

sellaisenaan käytettävät 

sivutuotteet 

Kemiallisesti 

hapetettu 

puhdistamoliete 
 

Kemiallisesti 

hydrolysoitu hapolla 

tai vetyperoksidilla, 

hygienisoitu ja kuivattu 

puhdistamoliete. 

Tuote soveltuu 

käytettäväksi vilja- ja 

energiakasveille.                         

Tuoteselosteessa 

mainittava 

soveltumattomuus 

tuoreille 

vihanneksille, yrtti- ja 

juurimausteille, 

kotipuutarhoihin eikä 

taimituotantoon. 

Varoaika 5 vuotta. 

Raaka-aineet 

Kokonaistyppi (N) 

Vesiliukoinen typpi 

Kokonaisfosfori (P) 

Vesiliukoinen fosfori 

Kokonaiskalium (K) 

pH 

Johtokyky 

Kosteus 

Orgaaninen aines 

Haitallisten metallien 

pitoisuudet 

 

Seuraavalla sivulla taulukossa XXXVI on esimerkkejä orgaaniselle, epäorgaaniselle ja näiden sekoitusten muodostamalle lietteelle 

tarkoitettuja mekaanisia ja termisiä kuivausmenetelmiä.  
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Taulukko XXXVI Lietteiden kuivaamiseen käytössä olevia esimerkkejä (Baczek, et al., 2008). 

Päätyyppi Kategoria Alakategoria Mihin perustuu Talteen otettava osa 

Laskeutus 
    

 
Painovoima 

   

  
Sakeutin Tiheyseroihin Alite 

  
Selkeytin Tiheyseroihin Ylite 

 
Keskipakoisvoima 

 
Tiheyseroihin 

 

 
Raskasväliaine 

 
Tiheyseroihin 

 

 
Flotaatio 

 

Tiheyseroihin, kemiallisiin 

ominaisuuksiin 
Vaahto/ylite 

 
Magneettinen erotus 

 
Magneettisiin ominaisuuksiin Toinen erotetuista komponenteista 

Suodatus 
    

 
Seulat 

 
Partikkelikokoon Halutun kokoiset partikkelit 

 
Suodatus 

   

  
Painovoima 

Partikkelikokoon, kiintoaineen kakun 

muodostamisominaisuuksiin 
Kiintoaine, suodos, tai molemmat 

  
Paine 

Partikkelikokoon, kiintoaineen kakun 

muodostamisominaisuuksiin 
Kiintoaine, suodos, tai molemmat 

  
Alipaine 

Partikkelikokoon, kiintoaineen kakun 

muodostamisominaisuuksiin 
Kiintoaine, suodos, tai molemmat 

 
Ristivirtasuodatus 

   

  
Putkimaiset kalvot 

Membraanin läpäisevyyteen, virtauksen 

paineeseen, partikkelikokoon 
Suodos 

  
Levykalvot 

Membraanin läpäisevyyteen, virtauksen 

paineeseen, partikkelikokoon 
Suodos 

  
Pyörivät suodatinelementit 

Membraanin läpäisevyyteen, virtauksen 

paineeseen, partikkelikokoon 
Suodos 
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Päätyyppi Kategoria Alakategoria Mihin perustuu Talteen otettava osa 

Puristaminen 
    

 
Panosprosessi 

 

Veden poistamiseen käyttämällä ulkoista 

painetta 
Kiintoaine 

 
Jatkuvatoiminen 

  
Kiintoaine 

  
Ruuvipuristin 

Veden poistamiseen käyttämällä ulkoista 

painetta 
Kiintoaine 

  
Nauhapuristin 

Veden poistamiseen käyttämällä ulkoista 

painetta 
Kiintoaine 

  
Telapuristin 

Veden poistamiseen käyttämällä ulkoista 

painetta 
Kiintoaine 

Termiset 
    

 
Sumukuivaus 

 

Sumutetun lietteen kuivaamiseen 

kuumalla ilmavirralla 
Kiintoaine 

 
Terminen kuivaus 

 

Lietteen kuivaamiseen konduktoimalla, 

konvektoimalla, tai säteilemällä lämpöä. 
Kiintoaine ja kuuma nestehöyry 

  Mikroaaltokuivaus   
Nestemolekyylien kuumentamiseen ja 

haihduttamiseen mikroaalloilla 
Kiintoaine 
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Taulukossa XXXVI on esitettynä lietteiden tai lietteenomaisten aineiden kuivausmenetelmiä ja niillä saavutettavat kiintoainepitoisuudet. 

Taulukko XXXVI Lietteiden kuivaukseen tarkoitettuja menetelmiä sekä niillä saavutettavat kuiva-ainepitoisuudet. (Lohiniva, Mäkinen ja Sipilä, 2001, Evira, 2011, Backzek et al., 2008).  

Lietteen alkuperä Lietteen tyyppi Soveltuva kuivausmenetelmä 

Mekaanisesti 

saavutettava kuiva-

ainepitoisuus  

[p- %] 

Termisesti saavutettava 

kuiva-ainepitoisuus  

[p- %] 

Metsäteollisuus Meesakalkki Sakeutin tai selkeytin 20 - 45 
 

 
Kuituliete 

Mekaaninen tai kemi-mekaaninen, ja 

termisesti 
15 - 40 100 

 
Pulpperointijäte 

 
Märkä kuorijäte 

 
Puhdistamoliete 

 
Pastaliete 

Jätevedenpuhdistamot Puhdistamoliete Mekaaninen, kemi-mekaaninen, 

terminen, tai yhdistelmä 
15 - 40 100 

 
Sako- ja umpikaivoliete 

Metalliteollisuus Teräskuona Mekaaninen tai kemi-mekaaninen, ja 

termisesti 
15 - 40 100 

 
Valssihilse 

Elintarviketeollisuus Rasva-proteiini-hiilihydraattiliete Biologinen käsittely, mekaaninen tai 

kemi-mekaaninen kuivaus 
20 - 45  

 
Biojäte 

 
Sedimentit Ruoppauslietteet Käsittely riippuu ruoppausmenetelmästä 
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Taulukossa XXXVII on lueteltu lannoitteista, maanparannusaineista ja ympäristörakentamisesta käytettävistä aineista mitattavat asiat. 

Yläindeksien selitykset ovat taulukon lopussa.  

Taulukko XXXVII Lietteistä mitattavat asiat käyttökohde kohtaisesti (Alasaarela, Pajukallio ja Wahlström, 2011, liite 2, VnA 403/2009, VnA 591/2006, Lannoitevalmisteasetus 24/11, 

Lannoitevalmisteasetuksen 24/11 muutos 12/12, Lannoitevalmisteasetuksen 24/11 muutos 7/13, Evira, 2011). 

 
Lannoite 

Metsätaloudessa 

käytettävä 

tuhkalannoite 

Maanparannusaine 
Ympäristörakentamisen 

rajapitoisuudet 

Alkuaine, yhdiste tai muuttuja 

(Ilmoitettava, riippuen valmisteesta) 
Min Max Min Max Min Max 

Liukoisuus  

(L/S 10)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

 (L/S 10)  

Päällystetty 

rakenne 

Kalsium, Ca p- % 
1)

 1,4 
   

500 
   

Magnesium, Mg 
1)

 0,5 
   

20 
   

Natrium, Na, p- % 2,2 
       

Rikki, S, p- % 1,0 
   

20 
   

Sulfaatti, SO4
2-

, mg/kg 
      

1000 6000**** 

Kokonaisrikki, S 
      

x x 

Boori, B 
        

Barium, Ba 
      

20 60 

Rauta, Fe 
        

Kloori, Cl 
      

x x 
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Lannoite 

Metsätaloudessa 

käytettävä 

tuhkalannoite 

Maanparannusaine 
Ympäristörakentamisen 

rajapitoisuudet 

Alkuaine, yhdiste tai muuttuja 

(Ilmoitettava, riippuen valmisteesta) 
Min Max Min Max Min Max 

Liukoisuus  

(L/S 10)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

 (L/S 10)  

Päällystetty 

rakenne 

Kloridi, Cl
-
 

      
800 2400 

Mangaani, Mn 
        

Molybdeeni, Mo 
      

0,5 1,5 

Kokonaiskalium, K 
2) 3)

 
        

Nitraatti, NO2
-
, mg/kg 

      
x x 

Ammonium, NH4
+
, mg/kg 

      
x x 

Kokonaistyppi, N 
2) 3)

 
        

Vesiliukoinen typpi 
2) 3)

 
        

Kokonaisfosfori, P 
2) 3)

 
        

Vesiliukoinen fosfori 
2) 3)

 
        

Eri typen muodot tarvittaessa
 2)

 
        

Neutraaliin ammoniumsitraattiin ja veteen 

liukoinen fosfori 
1)
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Lannoite 

Metsätaloudessa 

käytettävä 

tuhkalannoite 

Maanparannusaine 
Ympäristörakentamisen 

rajapitoisuudet 

Alkuaine, yhdiste tai muuttuja 

(Ilmoitettava, riippuen valmisteesta) 
Min Max Min Max Min Max 

Liukoisuus  

(L/S 10)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

 (L/S 10)  

Päällystetty 

rakenne 

Arseeni, As, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

25 
 

40 
 

25 0,5 1,15 

Antimoni, Sb, mg/kg 
      

0,06 0,18 

Kadmium, Cd, mg/kg
 1) 2) 3)

 
 

1,5/50* 
 

25 
 

1,5 0,04 0,04 

Seleeni, Se, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

15/20** 
    

0,1 0,3 

Selenaatti, SeO4
2-

, mg/kg 
 

25/30*** 
      

Koboltti, Co, mg/kg 
1) 2) 3)

 
      

x x 

Kromi, Cr, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

300 
 

300 
 

300 0,5 1,5 

Kromi, Cr
+4

, mg/kg 
      

x x 

Kupari, Cu, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

600 
 

700 
 

100 2,0 6,0 

Elohopea, Hg, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

1,0 
 

1 
 

1 0,5 1,5 

Nikkeli, Ni, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

100 
 

150 
 

100 0,4 1,2 

Lyijy, Pb, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

100 
 

150 
  

x x 

Vandaniini, V, mg/kg 
1) 2) 3)

 
      

x x 
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Lannoite 

Metsätaloudessa 

käytettävä 

tuhkalannoite 

Maanparannusaine 
Ympäristörakentamisen 

rajapitoisuudet 

Alkuaine, yhdiste tai muuttuja 

(Ilmoitettava, riippuen valmisteesta) 
Min Max Min Max Min Max 

Liukoisuus  

(L/S 10)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

 (L/S 10)  

Päällystetty 

rakenne 

Sinkki, Zn, mg/kg 
1) 2) 3)

 
 

1500 
 

4500 
 

1500 4,0 12 

Absorboituvat orgaaniset halogeenit, AOX 
      

x x 

Fenoli-indeksi 
      

x x 

Helposti vapautuva CN
-
 

      
x x 

Fluoridi, F
-
 

      
10 30 

Orgaaninen aines 
2) 3)

 20,0 % 
     

3,0 % 3,0 % 

Liuennut orgaaninen hiili, DOC, mg/kg 
      

500 500 

Neutraloiva kyky prosentteina kalsiumiksi 

laskettuna 
1)

 
25,0 % 

       

Polyaromaattiset hiilivedyt PAH
4)

, mg/kg 
      

20 40 

Polyklooratut bifenyylit PCB
5)

, mg/kg 
      

1,0 1,0 

CO2 tuotto, mg CO2-C/g VS/vrk 
2)

 
 

3 
      

Hienousaste 
1)
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Lannoite 

Metsätaloudessa 

käytettävä 

tuhkalannoite 

Maanparannusaine 
Ympäristörakentamisen 

rajapitoisuudet 

Alkuaine, yhdiste tai muuttuja 

(Ilmoitettava, riippuen valmisteesta) 
Min Max Min Max Min Max 

Liukoisuus  

(L/S 10)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

 (L/S 10)  

Päällystetty 

rakenne 

Kosteus 
1) 3)

 
        

pH 
2) 3)

 
      

x x 

Johtokyky 
2) 3)

 
      

x x 

Kationinvaihtokapasiteetti 
2)

 
        

Raaka-aineet ja lisätyt aineet 
2) 3)

 
        

Salmonella Ei todettavissa 25 grammassa näytettä 

Escherihia coli, pmy/g 
 

100  
      

Juuripoltesieni Ei todettavissa taimituotannossa käytetyissä kasvualustoissa 
1) Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo, ryhmä 2A2 

2) Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo, ryhmä 3A2 

3) Kansallinen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettelo, ryhmä 3A5 

4) PAH yhdisteiden (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, 

dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 

5) Kongeneerien 28, 52, 101, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä 

* 50 mg Cd/kg P2O5, kun P2O5 min. 2,2 % 

** 15 mg/kg tyyppinimikohtaisesti sallittuun kiinteään lannoitteeseen. 20 mg/kg  suurin sallittu määrä kiinteässä lannoitteessa. 

*** 25 mg/kg poikkeuksena lannoitevalmisteasetukseen 21/11 1 §:iin kotieläintilalle ja lantaa vastaanottavalle tilalle myytäviin kiinteisiin lannoitteisiin selenaattina 1 § mukaisin ehdoin. 

Seleeniä sallitaan enintään 30 mg/kg  lannoitteissa. 

**** Edellyttäen, että läpivirtaustestin ensimmäisen uutoksen pitoisuus L/S -suhteella 0,1 ≤ 1 500 mg/l.  

x Mitattava ominaisuus. 
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8 Toimintamalli 

Kaakkois-Suomen jätelietteiden tuottajien kartoituksen perusteella jätelietteet jakautuvat 

seuraavasti. 

 

Kuva 24 Eri alojen massaosuudet koko jätelietteiden määrästä Kaakkois-Suomessa. Lohkokaavio on kasattu 

kappaleeseen 3 kootuista lietteiden tuottajista. 

Kuten kuvasta 24 näkee, on selvästi suurin osa metsäteollisuuden jätelietteitä, jota seuraa 

jätevedenpuhdistamot. Nämä kaksi muodostavat 88 % kaikista teollisuuden, sedimenttien 

ja jätevedenpuhdistamoiden lietteistä. Täten olisi loogisinta rakentaa toimintamalli 

erityisesti näiden kahden lietteen tuoton mukaisesti.  

Taulukossa XXXVIII on tässä työssä kartoitettuja jätevedenpuhdistamoita sekä 

metsäteollisuuden yrityksiä, niiden tämän hetkiset käsittelymenetelmät sekä niistä saadut 

hyödyt. 

 

Kunnalliset 

jätevedenpuhdistamot 

Metsäteollisuus 

Kemianteollisuus 

Metalliteollisuus 

Elintarviketeollisuus 

Sedimentit 
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Taulukko XXXVIII Kartoituksessa esitettyjen jätevedenpuhdistamojen ja metsäteollisuuden jätelietteiden käsittelymenetelmät ja niiden hyödyt.  

Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

Imatran Vesi, Meltolan 

jätevesilaitos 
Kekkilä Oy kompostoi Maanparannusaineita/Lannoitevalmisteita 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007f, 

Haaspuro et al., 2010 

Kymen Vesi Oy, Mussalon 

jätevedenpuhdistamo 
Biokaasuvoimalan raaka-aine Metaania/Energiaa/Lannoitevalmisteita 

Glumoff et al., 2012, Etelä-

Suomen aluehallintovirasto, 

2010 

Kymen Vesi Oy, Huhdanniemen 

ja Halkoniemen jätevesilaitokset 

Liete pumpataan siirtolinjaan 

muualle käsiteltäväksi 

Tehokkaampi käsittely isommassa 

laitoksessa 

Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2014a 

Kymen Vesi Oy, Sippolan 

jätevedenpuhdistamo 

Huhdanniemen pumppaamon 

kautta Mussalon 

jätevedenpuhdistamolle 

Tehokkaampi käsittely isommassa 

laitoksessa 
Kymen Vesi Oy, 2015 

Kouvolan Vesi, Mäkikylän 

jätevesilaitos 
Biokaasulaitoksen raaka-aine Metaania/Energiaa/Lannoitevalmisteita Kouvolan Vesi, 2015 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, 

Oravaharjun jätevesilaitos 
Kekkilä Oy kompostoi Maanparannusaineita/Lannoitevalmisteita 

Saimaan vesi- ja 

ympäristötutkimus Oy, 

2014a 
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Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

Entisen Konnunsuon vankilan 

jätevesilaitos 

Oravaharjun 

jätevedenpuhdistamolle 

toimitus ja käsittely 

Tehokkaampi käsittely isommassa 

laitoksessa 

Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2012g 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, 

Nuijamaan jätevesilaitos 

Lietteet toimitetaan 

Toikansuolle käsiteltäviksi 

Tehokkaampi käsittely isommassa 

laitoksessa 

Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2011h 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy, 

Toikansuon jätevedenpuhdistamo 
Kekkilä Oy kompostoi Maanparannusaineita/Lannoitevalmisteita Pöyry Oy, 2015 

Lappeenranta, Ylämaan 

kirkonkylän jätevesilaitos 

Lietteet toimitetaan 

Toikansuolle käsiteltäväksi 

Tehokkaampi käsittely isommassa 

laitoksessa 

Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2008a 

Luumäki, Taavetin jätevesilaitos 
Kompostoidaan puhdistamon 

alueella 
Maanparannusaineita/Lannoitevalmisteita 

Kaakkois-Suomen 

ympäristökeskus, 2008c 

Miehikkälä, kirkonkylän 

jätevesilaitos 

Lietteet käsitellään Mussalon 

jätevedenpuhdistamolla 

Parempi puhdistusteho keskitetyssä 

laitoksessa 
Glumoff et al., 2012 

Parikkala, keskuspuhdistamon 

jätevesilaitos 

Kompostoidaan puhdistamon 

alueella 
Maanparannusaineita/Lannoitevalmisteita 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007 

Kotkamills Oy 

Puuperäiset jätteet poltetaan 

energiaksi 

Sijoitus kaatopaikalle 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2012d 
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Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

Metsä Board Oy, Joutseno 

Kaatopaikan maisemointi 

Kaatopaikalle sijoitus 

Nordkalk Oy käsittelee 

kalkkihiekan 

Puunkuori ja primääriliete 

myydään polttoaineena 

naapuritehtaille 

Mustalipeä ja bioliete 

poltetaan energiaksi 

Kalkkihiekasta tuloja 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Tuloja polttoaineen myynnistä 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2006b 

Metsä Board Oy, Simpele 

Puhdistamolietteen ja 

puupohjaisten jätteiden poltto 

energiaksi 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2011d 
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Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

Metsä Fibre Oy, Joutseno 

Käsittely ja hyödynnys 

kuitupuiden pakkasvarastoissa 

peitteenä 

Prosessivesien 

haihdutusjäännös poltetaan 

energiaksi 

Puhdistamolietteet johdetaan 

Metsä Board Joutsenon 

tehtaan 

mustalipeähaihduttamoon 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Ei tarvita investointeja mustalipeän 

käsittelemiseksi 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2006a 

Sonoco Alcore Oy, Karhula 

Pulpperointi- ja lajittelujäte 

poltetaan energiaksi 

Puhdistamojäte käsitellään 

Mussalon 

jätevedenpuhdistamolla 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Omaa käsittelyä puhdistamolietteille ei 

tarvita 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2008 
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Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

Stora Enso Oy, Anjalankoski 

Puhdistamoliete, TMP:n 

rejekti ja kuorisaos poltetaan 

energiaksi 

Kuivattu liete sopii myös 

tiivistyskerroksiin 

kaatopaikoille 

Tuhka sijoitetaan 

kaatopaikalle 

Hyötykuitu toimitetaan 

Hyötypaperi Oy:lle 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Lietteelle sijoituspaikka 

Hyötykuidusta tuloja 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2006c 

Stora Enso Oy, Imatra 

Kaikki lietteet poltetaan 

energiaksi 

Soodasakka toimitetaan 

kaatopaikalle 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007a 

 

UPM-Kymmene Oy, Kaukaa 

Puhdistamo- ja kuituliete 

poltetaan energiaksi 

Soodasakka toimitetaan 

kaatopaikalle 

Pastaliete ulkopuolisille 

käytettäväksi 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Pastalietteestä tuloja 

Itä-Suomen 

aluehallintovirasto, 2005a 
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Toimija Käsittelymenetelmät Hyödyt Lähde 

UPM-Kymmene Oy, Kuusankoski 

Soodasakka toimitetaan 

kaatopaikalle 

Puhdistamolietteet ja 

tuotannon kuivatut lietteet 

poltetaan energiaksi 

Polttaminen säästää 

energiakustannuksissa 

Itä-Suomen 

ympäristölupavirasto, 2007b 
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Jätevedenpuhdistamoiden tuotteet käsitellään pääosin biovoimaloissa, joissa niistä 

tuotetaan metaania, energiaa, lannoite- ja/tai maanparannusvalmisteita. 

Metsäteollisuudessa jätelietteet sen sijaan pääosin poltetaan. Soodasakka yleensä 

kuljetetaan kaatopaikalle ympäristörakentamiseen tai loppusijoitukseen. Joissain 

tapauksissa pastalietettä, hyötykuitua tai soodahiekkaa toimitetaan ulkoiselle toimijalle 

hyötykäytettäväksi. Tehtaiden jätelietteiden poltossa on joitain ongelmia, kuten lietteen 

vesipitoisuus. Toisaalta metsäteollisuuden tehtaat saattavat olla hyvinkin omavaraisia 

energiantuotannossa ja jopa myydä sähköä muille tahoille.  

 

Kuva 25 Käsittelymalli kartoituksen perusteella. 

Kuvassa 25 on esitettynä miten tulisi edetä lietteitä käsiteltäessä, pohjautuen kartoitukseen 

ja kirjallisuustutkimuksen tuloksiin. 

Esimerkiksi polttoon menevälle lietejakeelle voidaan hakea hyötykäyttövaihtoehtoja 

tutkimalla jakeen ominaisuuksia. Näistä valitaan kilpailukykyiset. Mikäli liete sopisi 

lannoite- tai maanparannusvalmisteeksi, sovelletaan Lannoitevalmisteasetusta 24/11, sekä 

sen muutoksia 12/12 ja 7/13 lannoite- ja maanparannusvalmisteiden pitoisuuksien osalta. 

Taulukkoihin XXXIV - XXXVII on koottu oleellisia tietoja näistä laeista. Tämän jälkeen 

tarkistetaan pysyvätkö lietteen ominaisuudet annetuissa rajoissa. Lietteen ominaisuuksia 

tarvittaessa muokataan, jonka jälkeen sitä voidaan käyttää kohteeseen.  



118 

 

Mikäli liete ei sovi jostain syystä lannoite- tai maanparannusvalmisteeksi, mutta on hyvin 

hiilihydraattipitoista, voidaan lietettä käyttää raaka-aineena biojalostamoissa. Jos lietteestä 

pystytään tuottamaan metaania, on mädätys tällöin kannattava vaihtoehto. Mikäli liete ei 

sovi jatkojalostukseen, voidaan ympäristörakentamista pitää kannattavana vaihtoehtona. 

Lopullisena hyötykäyttövaihtoehtona liete voidaan polttaa energiaksi ja lopulta 

loppusijoittaa. Enemmän nykyisistä hyötykäyttövaihtoehdoista on kappaleessa 2.2. 

Vielä kehitysasteella olevia hyötykäyttömenetelmiä on lukuisia ja tässä työssä näitä on 

esitelty kappaleessa 2.4. Varteenotettavia, pian suuressa mittakaavassa sovellettavia 

menetelmiä ovat ABOWE-hanke ja BioA
®
. ABOWE-hankkeen reaktorissa voidaan 

jalostaa orgaanisesta lietteestä hyvin erilaisia ja arvokkaita teollisuuden raaka-aineita. 

BioA
®
 on konsepti, joka integroitaisiin sellu- ja paperitehtaisiin. Prosessi tuottaa 

lannoitteita ja poistaa kadmiumin tuotetusta lannoitteesta.  

9 Johtopäätökset 

Tämän työn tarkoituksena on ollut kartoittaa Kaakkois-Suomen jätelietteet, tuottajat ja 

lietteiden käsittelymenetelmät. Kartoituksen perusteella eniten Kaakkois-Suomessa 

jätelietteitä tuottaa metsäteollisuus, n. 228 000 tonnia vuodessa ja toiseksi eniten 

jätelietteitä tuottaa kunnalliset jätevedenpuhdistamot, n. 175 000 tonnia vuodessa. Yhdessä 

nämä kaksi alaa muodostavat n. 89 % alueen jätelietteistä. Eniten käytetyt 

hyötykäyttömenetelmä metsäteollisuudessa on polttaminen energiaksi ja 

jätevedenpuhdistamoissa ovat kompostointi ja mädättäminen.  Hyötykäyttövaihtoehdoista 

ympäristörakentamiseen liittyi case 1 ja lannoitustarkoitukseen case 2. Case 1:n tavoitteena 

oli kehittää kuivausmenetelmä, joka pystyisi kuivaamaan lietettä mahdollisimman suurella 

kapasiteetilla pienillä kustannuksilla. Laboratoriomittakaavan kokeiden tulosten perusteella 

käytetty menetelmä sopisi isommassa mittakaavassa lietteen kuivaukseen. Kokeiden 

tulosten perusteella seulan käyttöteholla ja loppukosteuspitoisuuden välillä ei ollut suoraa 

riippuvuutta, mutta tuloksista pystyttiin vetämään johtopäätös, että suuremmilla 

käyttötehoilla saavutettiin pienimmät loppukosteuspitoisuudet. Myös 

alkukosteuspitoisuudella oli vaikutus loppukosteuspitoisuuteen.  Case 2:ssa pohdittiin 

lietteen hyötykäyttösoveltuvuutta ja käsittelymenetelmiä lietteelle, jotta sitä voitaisiin 

soveltaa maanparannusvalmisteeksi. Lietteessä oleva kadmium estää suoran käytön 

melkein kaikissa näytteissä, ainoastaan lopputalven 2015 näytteessä oli tarpeeksi vähän 

kadmiumia, jotta lietettä voitaisiin käyttää maanparannusvalmisteena ilman 
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puhdistusmenetelmiä. Selvää puhdistusmenetelmää ei löytynyt ja esitettyjen menetelmien 

sopivuus ja tehokkuus vaatii lisätutkimuksia.  

Case tapausten perusteella kyseessä olleille lietteille pohdittiin hyötykäyttövaihtoehtoja, 

sekä tehtiin SWOT-analyysit. Työn ensimmäisen osan kartoituksen pohjalta laadittiin 

mallit lietteen kuivaukselle, mitattaville ominaisuuksille ja toimintamalli metsäteollisuuden 

ja kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden lietteille.  

Jätelietteiden pääkäsittelymenetelmä jätevedenpuhdistamoilla on lietteen toimitus 

biokaasuvoimalaan raaka-aineeksi ja metsäteollisuudella lietteen poltto energiaksi 

tehtaaseen. Joitain jätelietejakeita toimitetaan kaatopaikoille tai ulkoisille toimijoille 

käsiteltäviksi. Suurin kaatopaikalle toimitettava jätejae on soodasakka, toiselta nimeltään 

viherlipeä. Kartoituksen suurin muuttuja oli ruoppaussedimentit, sillä sen määrä ei ole 

vakio ja riippuu käynnissä olevista hankkeista. 

Kuten lietteen määritelmässä todettiin, on lietteitä hyvin erilaisia ja täten kaikilla on omat 

vaatimuksensa kuivausprosessille. Kuivaus on lietteiden käsittelyssä tärkeä asia, sillä 

nestefaasi on yleensä tarpeeton ja aiheuttaa lisäkustannuksia esim. kuljetuksessa ja lietteen 

poltossa. Hyötykäyttövaihtoehtojen kannalta lietteen ei kuitenkaan tarvitse olla 100 % 

kuivaa ja useimmat ei-poltto hyötykäyttövaihtoehdot eivät tarvitse kuivatusta kuin 15 – 25 

kiintoaineprosentin pitoisuuden.  

Hyötykäyttövaihtoehtojen vaatimukset tulevat lainsäädännöstä. Vaatimukset näkyvät 

lietteiden käsittelyprosesseissa hyötykäyttöä varten ja prosessien puhdistustehokkuuksissa, 

etenkin jätevedenpuhdistamoissa. Tiukentuva lainsäädäntö ja kiertotalouden voimakas 

eteenpäin ajaminen tulee vaikuttamaan Suomen jätteidenkäsittelyyn ja teollisuuden 

jätteidentuottamiseen. Myös yhteiskunnassa tullaan näkemään muutoksia, kun kierrätyksen 

tasoa eri materiaaleille halutaan nostaa. Jätteenpolttolaitokset ovat nousevassa roolissa 

kaatopaikkojen rajoittaessa jätteiden tuontia orgaaniselle materiaalille. Todennäköisesti 

jätteitä tullaan jatkossakin polttamaan enemmän energian tuotannossa, kuten tähän asti on 

ollut kasvavana trendinä vuodesta 2006 asti, jotta päästäisiin EU:n asettamaan 

tavoitteeseen yhdyskuntajätteiden sijoittamisesta kaatopaikalle vuoteen 2025 mennessä. 

Hiilidioksidipäästöjen ja EU:n asettaman direktiivin 1999/31/C kannalta olisi parempi, 

mikäli kierrätysaste nousisi ja energiakäyttöaste laskisi loppusijoitusasteen kanssa.  
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Muuttuvatko kaatopaikat yhä enemmän materiaalikeskuksiksi, joissa jätteistä tehdään 

raaka-aineita uusiin käyttökohteisiin, koska loppusijoittaminen kierrätettäviltä aineilta 

kielletään? Miten määritellään kierrätettävä ja kierrätyskelvoton jäte? Euroopan 

komissiolta on tulossa vuosina 2016 ja 2017 ohjeistusta lainsäädäntöön jätteiden käsittelyn, 

laadun ja määrittelyyn. Euroopan komissiolta on myös tulossa vuonna 2017 

kaatopaikkakaivamisen parhaan käytännön jakaminen, joten on odotettavissa että myös 

Suomessa kaatopaikkojen toiminta tulee muuttumaan. (Euroopan komissio, 2015e). 

Tulevaisuudessa lietteiden hyötykäyttäminen tulee olemaan keskeinen tekijä. Koska 

Suomen hallitus on kiertotalouden suurimpana ajavana voimana, on odotettavissa että 

hallitukselta tulee rahoitusta myös jätelietteiden käsittelymenetelmille (Muraja, 2015) ja 

uusia markkinoita biotalouden osalta tulisi nousemaan. Euroopan komission 

lehdistötiedotteessa (2015c) jossa ilmoitettiin uudesta kiertotalouspaketista, joka kumoaa 

vanhemman, aikaisemmin ilmoitetun kiertotalouspaketin. Vanhaan pakettiin verrattuna 

uudempi nostaa kierrätystavoitteita siten, että yhdyskuntajätteen kierrätystavoite on 60 % 

vuonna 2025 ja lopulta 65 % vuonna 2030. Tällä hetkellä kierrätysaste on vain 30 %, joten 

saavutettavaa on vielä paljon (Ympäristöministeriö, 2015a). Kiertotaloudesta on tulossa 

vuonna 2016 tiedonantoa aiheesta jätteet ja energia, jossa todennäköisesti käsitellään myös 

yhdyskuntajätteen polttoa. Koska yhdyskuntajätteestä poltettiin vielä 45 % vuonna 2013 

(Tilastokeskus, 2013), on jätteenkäsittelyprosessiin tulossa muutoksia. Nämä muutokset 

ovat todennäköisesti riippuvaisia komission tulevasta tiedotteesta. Tiedotteessa on myös 

kohta, jossa ilmoitetaan tavoitteeksi vähentää elintarvikejätteen määrää puoleen nykyisestä 

vuoteen 2030 mennessä (Euroopan komissio, 2015c), mikä tarkoittaisi Kaakkois-Suomessa 

elintarviketeollisuuden jätteen vähenemisen n. 17 000 tonniin. Tähän on tarkoitus päästä 

estämällä jätteen syntyä, joten hyötykäytettävän jätteen määrä olisi pienempi kuin 

nykyisin. Muovijätteen vähentämisessä tullaan siirtymään biopohjaisiin ja helpommin 

kierrätettäviin materiaaleihin, mikä todennäköisesti lisää biojätteen määrää. Esimerkiksi 

Ranskassa muovipussien käytöstä kaupoissa on jo luovuttu ja on siirrytty paperikasseihin 

(Tarvonen, 2014). Biopohjaisten jätteiden käyttöä teollisuuden raaka-aineina tullaan 

kannustamaan ja lainsäädäntöä säätämään siihen suuntaan, että tämä helpottuisi (Euroopan 

komissio, 2015d). Tällöin myös nykyisin poltettavan, mutta kierrätyskelpoisen, jätteen 

määrä vähenisi. Nykyinen lainsäädäntö jätteen kierrätyksen ja jätemateriaalien raaka-
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aineiden jälleen käytön osalta tulee varmasti muuttumaan Suomessa Euroopan komission 

tulevien julkistusten mukana. 

Lietteen hyötykäyttömenetelmiä on kehitteillä hyvin paljon, mutta valmiita sovelluksia ei 

ole monia. Tämän hetken suosituimmat ovat kompostointi ja mädätys joista saadaan 

lannoite- ja maanparannusvalmisteita, sekä biokaasua jota voidaan käyttää polttoaineena, 

sekä polttaminen josta saadaan energiaa. Monen metsäteollisuuden yrityksen 

hyötykäyttöaste onkin hyvin korkea, sillä ne polttavat puupohjaisia jätelietteitään. 

Kehitteillä olevilla menetelmillä voitaisiin lietteistä valmistaa raaka-aineita teollisuuteen, 

täten luoden uusia työpaikkoja. Jää nähtäväksi, minkälaiset käytännöt lietteen käsittelyyn 

ja siihen liittyviin arvoketjuihin muodostuu. Jos lietteen tuottaja haluaa että sen lietteistä 

maksetaan, voi olla että käsittelevä taho ei pysty kilpailemaan tuotteillaan markkinoilla. 

Symbioosi kahden yrityksen välillä olisi toimiva ratkaisu, jossa yksi taho muuttaa toisen 

jätteet jälleen raaka-aineiksi. Pienillä ja ketterillä yrityksillä on tilaisuus leasing-tyyppisellä 

ratkaisulla päästä kiinni jätelietteiden käsittelyyn. Toimintamallin etuna on se, että pienen 

yrityksen ei tarvitse rakentaa fyysistä tehdasta, vaan laite voidaan suoraan toimittaa 

asiakkaan tiloihin käytettäväksi.   
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Liite I. Rajapitoisuuksia ja kerrosvaatimuksia  

Taulukko I Tuhkan raja-arvo pitoisuudet maarakennusmateriaalissa. (MARA-asetus 591/2006, liite 1, VNA 403/2009, 

liite 1). 

Haitallinen aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Perustutkimukset 

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Laadunvalvontatutkimukset 

  Pitoisuus Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Päällystetty 

rakenne 

Pitoisuus Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Päällystetty 

rakenne 

PCB
1
 1,0           

PAH
2
 20/40

3
           

DOC
4
   500 500       

Antimoni (Sb)   0,06 0,18       

Arseeni (As) 50 0,5 1,5 50     

Barium (Ba) 3 000 20 60 3 000     

Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15     

Kromi (Kr) 400 0,5 3,0 400 0,5 3,0 

Kupari (Cu) 400 2,0 6,0 400     

Elohopea (Hg)   0,01 0,01       

Lyijy (Pb) 300 0,5 1,5 300 0,5 1,5 

Molybdeeni (Mo) 50 0,5 6,0 50 0,5 6,0 

Nikkeli (Ni)   0,4 1,2       

Vanadiini (V) 400 2,0 3,0 400 2,0 3,0 

Sinkki (Zn) 2 000 4,0 12 2 000 

 

  

Seleeni (Se)   0,1 0,5   0,1 0,5 

Fluoridi (F
-
)   10 50   10 50 

Sulfaatti (SO4
2-

)   1 000 10 000   1 000 10 000 

Kloridi (Cl
-
)   800 2 400   800 2 400 

1     Polykloorattujen bifenyylien johdannaisten kokonaismäärä, kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
2 Polyaromaattisten hiilivetyjen (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, 

bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, 

fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 
3       Peitetty rakenne / päällystetty rakenne 
4     Liuennut orgaaninen hiili. 
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Betonimurskeen raja-arvot maarakentamisessa. 

Taulukko II Maarakentamiseen soveltuvan betonimurskeen partikkelikoko saa olla enintään 150 mm. Se on valmistettu 

puretuista betonisista rakenteista tai uudisrakentamisesta ja betoniteollisuudesta tulleen jätteen murskauksesta. Taulukkoa 

on täydennetty valtioneuvoston asetuksella (VNA) 403/2009. (MARA-asetus 591/2006 liite 1, VNA 403/2009, liite 1). 

Haitallinen aine Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Perustutkimukset 

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta 

Laadunvalvontatutkimukset 

  Pitoisuus Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg)  

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Päällystetty 

rakenne 

Pitoisuus Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Peitetty 

rakenne 

Liukoisuus 

(L/S = 10 

l/kg) 

Päällystetty 

rakenne 

PCB
1
 1,0     1,0     

PAH
2
 20           

Mineraali-öljyt
3
 500           

DOC
4
   500 500       

Antimoni (Sb)   0,06 0,06       

Arseeni (As) 50 0,5 0,5 50     

Barium (Ba)   20 20       

Kadmium (Cd) 10 0,02 0,02 10 0,02 0,02 

Kromi (Kr) 400 0,5 0,5 400 0,5 0,5 

Kupari (Cu) 400 2,0 2,0 400 2,0 2,0 

Elohopea (Hg)   0,01 0,01       

Lyijy (Pb) 300 0,5 0,5 300 0,5 0,5 

Molybdeeni (Mo)   0,5 0,5       

Nikkeli (Ni)   0,4 0,4       

Vanadiini (V)   2,0 2,0       

Sinkki (Zn) 700 4,0 4,0 700     

Seleeni (Se)   0,1 0,1       

Fluoridi (F
-
)   10 50       

Sulfaatti (SO4
2-

)   1 000 6 000   1 000 6 000 

Kloridi (Cl
-
)   800 800       

1     Polykloorattujen bifenyylien johdannaisten kokonaismäärä, kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180. 
2 Polyaromaattisten hiilivetyjen (antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, 

bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, fluoranteeni, 

fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni, pyreeni, kryseeni) kokonaismäärä. 
3       Hiilivetyjakeet C10 – C40 
4     Liuennut orgaaninen hiili. 

  



LIITE I, 3(5) 

 

 

Kaatopaikkojen raja-arvot aineille ja muuttujille. 

Taulukko III Kaatopaikkojen raja-arvoja aineelle tai muuttujalle. Raja-arvot ovat mg/kg kuiva-ainetta (L/S = 10 l/kg). 

(Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 3). 

Aine/muuttuja 

Pysyvän jätteen 

kaatopaikan  

raja-arvo [mg/kg] 

Tavanomaisen 

jätteen kaatopaikan 

raja-arvo [mg/kg] 

Vaarallisen jätteen 

kaatopaikan  

raja-arvo [mg/kg] 

Arseeni, As 0,5 2 25 

Barium, Ba 20 100 300 

Kadmium, Cd 0,04 1 5 

Kromi yhteensä, Crkok 0,5 10 70 

Kupari, Cu 2 50 100 

Elohopea, Hg 0,01 0,2 2 

Molybdeeni, Mo 0,5 10 30 

Nikkeli, Ni 0,4 10 40 

Lyijy, Pb 0,5 10 50 

Antimoni, Sb 0,06 0,7 5 

Seleeni, Se 0,1 0,5 7 

Sinkki, Zn 4 50 200 

Kloridi, Cl
-
 800 15 000 25 000 

Fluoridi, F
-
 10 150 500 

Sulfaatti, SO4
2- 

1 000
1) 

20 000 50 000 

Fenoli- indeksi 1 
 

 

Liuennut orgaaninen 

hiili, DOC
 

500
2)

 800
4) 

1 000
5) 

Liuenneiden aineiden 

kokonaismäärä, TDS
3) 

4 000 60 000
 

100 000 

1) Kun sulfaattipitoisuus ei ylitä arvoa 1 500 mg/l (läpivirtaustestin ensimmäinen uutto uuttosuhteessa L/S = 0,1 l/kg) ja 

6 000 mg/kg (uuttosuhteessa 10 l/kg, joko ravistelu- tai läpivirtaustesti), voidaan jätteen katsoa täyttävän 

kelpoisuusvaatimus. 

2) Mikäli DOC raja-arvo ylittyy jätteen omassa pH:ssa, voidaan jäte vaihtoehtoisesti testata uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg, 

pH 7,5 – 8,0. Tällöin jätteen katsotaan täyttävän liuenneen orgaanisen hiilen kelpoisuusvaatimukset, jos pitoisuus ei ylitä 

500 mg/kg.  

3) Liuenneiden aineiden kokonaismäärän raja-arvoa voidaan soveltaa sulfaatin ja kloridin raja-arvojen sijaan. 

4) Mikäli DOC raja-arvo ylittyy jätteen omassa pH:ssa, voidaan jäte vaihtoehtoisesti testata uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg, 

pH 7,5 – 8,0. Tällöin jätteen katsotaan täyttävän liuenneen orgaanisen hiilen kelpoisuusvaatimukset, jos pitoisuus ei ylitä 

800 mg/kg. 

5) Mikäli DOC raja-arvo ylittyy jätteen omassa pH:ssa, voidaan jäte vaihtoehtoisesti testata uuttosuhteessa L/S = 10 l/kg, 

pH 7,5 – 8,0. Tällöin jätteen katsotaan täyttävän liuenneen orgaanisen hiilen kelpoisuusvaatimukset, jos pitoisuus ei ylitä 

1 000 mg/kg.  
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Taulukko IV Kaatopaikkojen raja-arvoja aineelle tai muuttujalle. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 3). 

Aine/muuttuja 

Pysyvän jätteen 

kaatopaikan raja-

arvo [mg/kg] tai 

muu vaatimus 

Tavanomaisen 

jätteen kaatopaikan 

raja-arvo [mg/kg] 

tai muu vaatimus 

Vaarallisen jätteen 

kaatopaikan raja-

arvo [mg/kg] tai 

muu vaatimus 

Orgaanisen hiilen 

kokonaismäärä, TOC 
30 000 (3 %)

4) 
50 000 (5 %)

4) 
60 000 (6 %)

4) 

pH  Vähintään 6,0  

Bentseeni, tolueeni, 

etyylibentseeni ja 

xyleeni, BTEX 

6   

Polyklrooratut 

bifenyylit, PCB
1)

 
1   

Mineraaliöljyt, C10 – 

C40 
500   

Polyaromaattiset 

hiilivedy, PAH
2)

 
40   

Hapon 

neutralointikapasiteetti, 

ANC 

 
Aina tutkittava ja 

arvioitava 

Aina tutkittava ja 

arvioitava 

Hehkutushäviö, LOI
3) 

  10 %
4) 

1) Kongeneeien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 

2) Seuraavien yhdisteiden kokonaismäärä: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni, 

kryseeni, bentso(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni, 

fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreeni, naftaleeni ja pyreeni.  

3) Tähän on sovellettava hehkutushäviön tai orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-arvoa. 

4) Laskettu kuiva-ainetta kohti. 

Kaatopaikalle hyväksyttävien jätteiden raja-arvoja on lueteltu taulukossa III ja IV. 

Taulukon III liuenneen orgaanisen hiilen raja-arvoon ei sallita poikkeuksia. Lisäksi 

taulukon IV pH, BTEX, PCB, PAH ja hehkutushäviön raja-arvoon ei sallita poikkeuksia. 

Orgaanisen hiilen kokonaismäärän raja-arvoihin on kuitenkin poikkeuksia, ja sitä voidaan 

korottaa jopa kolminkertaiseksi. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 3). 
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Lannoitteissa esiintyvien alkuaineiden ja yhdisteiden enimmäis- ja 

vähimmäispitoisuudet. 

Taulukko V Epäorgaanisten lannoitteiden ja kalkitusaineiden haitallisten metallien enimmäispitoisuudet. 

(Lannoitevalmisteasetus 24/11, liite IV). 

Alkuaine 
Enimmäispitoisuus 

[mg/ kg ka.] 

Metsätaloudessa käytettävät tuhkalannoitteet, 

enimmäispitoisuus [mg/ kg ka.] 

Arseeni, As 25 40 

Elohopea, Hg
1) 

1,0 1,0 

Kadmium, Cd 1,5
2) 

25 

Kromi, Cr 300
3) 

300 

Kupari, Cu 600
4) 

700 

Lyijy, Pb 100 150 

Nikkeli, Ni 100 150 

Sinkki, Zn 1500
4)

 4500
4)

 
1) Elohopean määrittäminen EPA 743 –menetelmää käyttäen 

2) 2,5 mg Cd/kg ka, kun käytetään maa- ja puutarhatalouden sekä viherrakentamiseen ja maisemointiin 

3)Tyyppinimeltään 2A2/3 olevan teräskuonan käyttäminen sellaisenaan kalkitusaineena, josta määritetään kuuden 

arvoisen kromin liukoisuus. Raja-arvo on 2,0 mg/kg ka.  

4)Mikäli maaperäanalyysin perusteella puutetta kuparista tai sinkistä, voidaan enimmäispitoisuuden ylitys 

lannoitevalmisteissa sallia. Metsätaloudessa enimmäispitoisuuden ylitys lannoitevalmisteessa käytettävässä 

sivutuotteessa on sallittu vain sinkkiä käytettäessä suometsissä, kun sinkin puute on kasvustosta todettu. Tällöin 

maksimimäärä sinkkiä lannoitevalmisteessa käytettävässä sivutuotteessa on enintään 6000 mg Zn/kg ka. 

Tiiveysvaatimuksia kaatopaikoille. 

Taulukko VI Kaatopaikan pohjarakenteiden tiiveysvaatimuksia. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 1). 

Pysyvän jätteen kaatopaikka 
Tavanomaisen jätteen 

kaatopaikka 

Vaarallisen jätteen 

kaatopaikka 

K [m/s] Paksuus [m] K [m/s] Paksuus [m] K [m/s] Paksuus [m] 

≤ 1,010
-7 ≥ 1 ≤ 1,010

-9 ≥ 1 ≤ 1,010
-9 ≥ 5 

Kaatopaikkojen kerrosvaatimuksia. 

Taulukko VII Pintarakenteiden kerrosvaatimuksia. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 1). 

Kerros 

Tavanomaisen jätteen 

kaatopaikka 

Vaarallisen jätteen 

kaatopaikka 

Pintakerros ≥ 1 m Vaaditaan Vaaditaan 

Kuivatuskerros ≥ 0,5 m Vaaditaan Vaaditaan 

Tiivistyskerros ≥ 0,5 m Vaaditaan Vaaditaan 

Keinotekoinen eriste Ei vaadita Vaaditaan 

Kaasunkeräyskerros Vaaditaan Tarpeen mukaan 
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Liite II. Käytetyt standardit 

Näytteenottoon käytetyt standardit 

Taulukko I Näytteenotolle ja testien suorittamiselle määrätyt standardit. Mikäli tarvittava testaus ei ole taulukossa, niin 

on ennen virallisen CEN-standardin valmistumista käytettävä vastaavaa prEN-versiota, lupaviranomaisen hyväksymää 

kansallista standardia tai muuta menettelyä. (Kaatopaikka-asetus 331/2013, liite 2). 

Toimenpide Standardi 

Näytteenotto SFS-EN 14899 

Yleisten ominaisuuksien määritys 

 Orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

 Kuiva-aineksen laskeminen 

 Hehkutushäviö 

 PCB-kongenreenit 

 PAH-yhdisteet 

 

SFS-EN 13137 

SFS-EN 14346 

SFS-EN 15169 

SFS-EN 15308 

SFS-EN 15527 

Liukoisuustestit 

 Läpivirtaustesti ylöspäin 

 Kaksivaiheinen ravistelutesti 

 

CEN/TS 14405 

SFS-EN 12457/3 

Hapon neutralointikapasiteetti (ANC) 

CEN/TS 15364 tai 

CEN/TS 14429 tai 

CEN/TS 14997 

Liuennut orgaaninen hiili  

(DOC) määritetyssä pH:ssa 

CEN/TS 14429 

CEN/TS 14997 

Raakajätteen hajottaminen 

 Mikroaaltohajotus happoseoksella 

 Hajotus kuningasvedellä 

 

SFS-EN 13656 

SFS-EN 13657 

Muut kemialliset määritykset 

 Uuttoliuosten analysointi 

 Liuenneiden aineiden kokonaismäärä 

 Hiilivedyt 

 

SFS-EN 16192 

SFS-EN 15126 

 

SFS-EN 14039 
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Liite III. Laskut ja esimerkkisijoitukset 

Esimerkkisijoitukset ämpärin 2 suodokselle. 

  
  

 
   

         
  

 
          

 
                                         

                       

Virhearvio. Arvo dh on suodoksen korkeuspinnalle laskettu hajonta. 

       
   

 
   

         
  

 
           

 
                                         

                    

Ämpärin 2 suodoksen tilavuus on 11,0 ± 1,2 dm
3
. 

Massaprosentti vedelle                                   hajoamisesta 

Kuumennettaessa                      ja         tapahtuu seuraavat reaktiot 

                     
      
                           

            

      
                      

Tällöin lähtöaineiden konversio vedeksi on seuraava: 

  
    

       
    

       
              

                         
              

Esimerkkisijoitukset täryseulan koetuloksien laskukaavoille. Sijoitukset 

tehdään suodatinkankaalle 20 W teholla. 

Veden määrä näytteessä, astia numero 1: 

                                            

Kiintoaineen määrä näytteessä, astia numero 1: 

                                        

Kosteuspitoisuus, astia numero 1: 

    
  

     
       

         

                  
               

Kiintoainepitoisuus, astia numero 1: 
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Keskiarvo alkukosteuspitoisuudelle: 

      
               

 
 

                           

 
       

         

Kosteuspitoisuus kuivaamisen lopussa lasketaan samalla tavalla kuin alussa. 

Kosteuspitoisuuden muutos: 

                                     

Kosteuspitoisuuden keskimääräinen muutos minuutissa: 

      
   

 
 

      

      
        

Suodoksen määrä 75 minuutin jälkeen, allas 1: 

                                  ä                         

Suodoksen kokonaismäärä 75 minuutin jälkeen: 

                                                   

                                        

Suodoksen tiheys: 

 
      

 
  

  
 

       

        
      

 

  
 

Seulan pinta-ala: 

                             

Suodoksen massavirta: 

   
           

  
 

         

         
  
    

     
  

   
 

Käyttökustannukset lietteelle: 

   
  

  
 

        
  
    

                      ä
      

   

             ä
 

            
   

   
      

   

             ä
    

   

   
     

€

             ä
 

Seulonnasta saadun kakun tilavuus: 
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Märässä kakussa olevan veden tilavuus: 

   
  

        
 

       

      
 
  

          

Kakun huokoisuus: 

  
  

   
       

        

     
            

Vaadittava täyte-aineen määrä, jotta tuotettaisiin vastaava paine kuin 

puristuskokeessa: 

  
 

 
 

     

     

Oletetaan kyseessä olevan suorakulmion muotoinen ala, jonka korkeus on eri kuin pohjan 

särmä. 

     

Yhdistämällä yllä olevat kaavat saadaan täyte-aineen aiheuttama paine p: 

  
 

 
 

  

 
 

   

 
 

    

 
     

Josta ratkaisemalla korkeus h saadaan 

  
 

  
 

30 kPa:n paineen tuottaminen vaatii maa-aineilta 1 m
2
 alueella korkeuden h1 

Täytesora, irtotiheys 1,68 t/m
3
. Soramurske 0 – 100 mm raekoko, irtotiheys 1,7 t/m

3
. 

Multa, irtotiheys 1,3 t/m
3
. (Koneyrittäjät, 2015). 

Täytesoralle 

   
 

  
 

         

    
  
       

 
  

        

Soramurskeelle 0 – 100 mm raekoko 
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Mullalle 

   
 

  
 

         

    
  
       

 
  

        

82 kPa:n paineen tuottaminen vaatii maa-aineilta 1 m
2
 alueella korkeuden h2 

Täytesoralle 

   
 

  
 

         

    
  
       

 
  

        

Soramurskeelle 0 – 100 mm raekoko 

   
 

  
 

         

    
  
       

 
  

        

Mullalle 

   
 

  
 

         

    
  
       

 
  

        

Virhearvio suodoksen massahäviön takia kiintoainepitoisuuden laskemisessa 

suodoksesta. Esimerkki sijoitukset laskettu 20 W teholla, suodatinkangas 

suodatinmateriaalina. 

Suodoksen määrä liitteen VI taulukossa III: 684,6 g 

Suodoksen määrä taulukossa XXII: 663,8 g 

Kiintoaineen määrä suodoksessa liitteen VII taulukossa I: 17,5 g 

Liitteen VII arvon mukainen kiintoainepitoisuus: 

     
  

       
       

      

       
              

Kiintoainepitoisuus taulukon XXII mukaan:  

     
  

       
       

      

       
              

Absoluuttinen virhe: 

                                       

Seuraavassa taulukossa on taulukoitu massahäviöstä aiheutuva absoluuttinen virhe: 



LIITE III, 5(5) 

 

 

Taulukko I Suodoksen massahäviön aiheuttama absoluuttinen virhe taulukon XXXIII ja liitteen VI arvojen välillä. 

Teho [W] Suodatinkangas [%] Salaojamatto [%] 

8 0,08 0,04 

12 0,07 0,02 

20 0,08 0,02 

30 0,04 0,02 

40 0,05 0,02 

80 0,03 0,02 

Kokoonpuristuvuuden laskuja. 

Arvot on laskettu suodatinkankaalle, 20 W käyttöteholla. Kakun halkaisija dk oli 10,8 cm. 

Märän kakun korkeus 

   
                                                

 
        

Märän kakun tilavuus 

    
   

 

 
   

           

 
                     

Haihtuneen veden tilavuus nesteenä 

                
               

       
 

       

      
 
  

       

Puristamattoman kakun huokoisuus 

    
                       

           
 

       

       
            

Puristetun kakun tilavuus. hpk on puristetun kakun korkeus. 

    
    

 

 
   

           

 
                     

Teoreettinen kuivaksi puristetun kakun tilavuus 
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Liite IV. Jätenumerot 

Taulukko IXXXIX Jätenumeroiden kuvaukset. (Jäteasetuksen 179/2012 liite 4). 

Jätenumero Tarkoitus 

03 03 01 Kuori- ja puujätteet 

03 03 02 
Soodasakka joka syntyy keittolipeän 

hyödyntämisessä 

03 03 09 Meesajäte 

03 03 10 

Mekaanisessa erotuksessa syntyvät 

kuitujätteet sekä kuitu-, täyteaine-, ja 

päällystysainelietteet 

03 03 11 

Muut kuin nimikkeessä 03 03 10 mainitut, 

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 

syntyvät lietteet 

03 03 99 

Massojen, paperin ja kartongin 

valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvä 

jätteet, joita ei ole mainittu muualla 

07 03 11 

Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 

syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 

07 03 12 

Muut kuin nimikkeessä 07 03 11 mainitut, 

jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 

syntyvät lietteet 

07 07 11 

Jätevesien käsittelyssä toimipaikalla 

syntyvät lietteet, jotka sisältävät vaarallisia 

aineita 

08 04 00 

Liimojen ja tiivistysmassojen, vedenpitävät 

aineet mukaan luettuina, valmistuksessa, 

sekoituksessa, jakelussa ja käytössä 

syntyvät jätteet 

10 01 03 
Turpeen ja käsittelemättömän puun poltossa 

syntyvä lentotuhka 

10 02 10 Hehkuhilse 

10 02 11 
Jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät öljyä 

sisältävät jätteet 

10 02 12 
Muut kuin nimikkeessä 10 02 11 mainitut 

jäähdytysveden käsittelyssä syntyvät jätteet 

20 03 01 Sekalaiset yhdyskuntajätteet 
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Liite V. Täryseulakoe, alku- ja kosteuspitoisuudet suodatinkankaalle, salaojamatolle sekä 30° kulmassa tehdylle 

täryseulakokeelle. 

Suodatinkangas 

Alkukosteuspitoisuuden määrittäminen 

Taulukko I Seulan käyttöteho 8 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,55 157,82 118,64 39,18 50,27 11,09 77,94 % 22,06 % 

2 107,51 160,13 119,18 40,95 52,62 11,67 77,82 % 22,18 % 

3 107,43 197,97 127,65 70,32 90,54 20,22 77,67 % 22,33 % 

4 107,64 166,84 120,82 46,02 59,2 13,18 77,74 % 22,26 % 

      
Keskiarvo 77,79 % 22,21 % 

      
Hajonta 0,10 % 

 

Taulukko II Seulan käyttöteho 12 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,58 186,52 125,04 61,48 78,94 17,46 77,88 % 22,12 % 

2 107,54 155,1 118,13 36,97 47,56 10,59 77,73 % 22,27 % 

3 107,44 195,17 127,02 68,15 87,73 19,58 77,68 % 22,32 % 

4 107,66 167,14 120,85 46,29 59,48 13,19 77,82 % 22,18 % 

      
Keskiarvo 77,78 % 22,22 % 

      
Hajonta 0,08 % 
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Taulukko III Seulan käyttöteho 20 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 62,7854 89,0375 68,251 20,7865 26,2521 5,4656 79,18 % 20,82 % 

2 75,7578 98,1404 80,169 17,9714 22,3826 4,4112 80,29 % 19,71 % 

3 59,2292 81,8186 63,881 17,9376 22,5894 4,6518 79,41 % 20,59 % 

4 85,7113 115,1503 91,999 23,1513 29,439 6,2877 78,64 % 21,36 % 

      
Keskiarvo 79,38 % 20,62 % 

      
Hajonta 0,60 % 

 

Taulukko IV Seulan käyttöteho 30 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,5 183,27 123,74 59,53 75,77 16,24 78,57 % 21,43 % 

2 107,5 155,2 117,82 37,38 47,7 10,32 78,36 % 21,64 % 

3 107,4 158,61 118,4 40,21 51,21 11 78,52 % 21,48 % 

4 107,53 163,57 119,24 44,33 56,04 11,71 79,10 % 20,90 % 

      
Keskiarvo 78,64 % 21,36 % 

      
Hajonta 0,28 % 

 

Taulukko V Seulan käyttöteho 40 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,58 147,39 116,02 31,37 39,81 8,44 78,80 % 21,20 % 

2 107,58 175,55 121,93 53,62 67,97 14,35 78,89 % 21,11 % 

3 107,41 175,91 121,803 54,107 68,5 14,393 78,99 % 21,01 % 

4 107,56 154,94 117,599 37,341 47,38 10,039 78,81 % 21,19 % 

   
   

Keskiarvo 78,87 % 21,13 % 

   
   

Hajonta 0,08 % 
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Taulukko VI Seulan käyttöteho 80 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 59,2488 88,6676 64,51 24,1576 29,4188 5,2612 82,12 % 17,88 % 

2 85,7274 101,2957 88,537 12,7587 15,5683 2,8096 81,95 % 18,05 % 

3 75,5398 99,4143 79,862 19,5523 23,8745 4,3222 81,90 % 18,10 % 

4 62,807 77,9399 65,499 12,4409 15,1329 2,692 82,21 % 17,79 % 

      
Keskiarvo 82,04 % 17,96 % 

      
Hajonta 0,13 % 

 

Loppukosteuspitoisuus 

Taulukko VII Suodatinkankaan lopputuotteen kosteus- ja kiintoainepitoisuus sekä kosteuspitoisuuden muutos. 

Koesarja # 

(W) 

Astian 

massa [g] 

Märkä näyte + 

astia [g] 

Kuiva näyte + 

astia [g] 

Veden 

massa [g] 

Märän näytteen 

massa [g] 

Kuivan näytteen 

massa [g] 

Kosteuspitoisu

us [%] 

Kiintoainepitois

uus [%] 

ΔKosteus-

 % [%] 

ΔKosteus- % / 75 

min [%] 

1 (8) 6,55 128 41,59 86,41 121,45 35,04 71,15 % 28,85 % 6,64 % 0,09 % 

2 (12) 6,79 109,23 37,98 71,25 102,44 31,19 69,55 % 30,45 % 8,23 % 0,11 % 

3 (20) 6,61 136,822 45,829 90,993 130,22 39,22 69,88 % 30,12 % 9,50 % 0,13 % 

4 (30) 6,93 100,7611 35,342 65,4191 93,83 28,41 69,72 % 30,28 % 8,92 % 0,12 % 

5 (40) 6,60 112,8537 39,842 73,0117 106,25 33,24 68,72 % 31,28 % 10,16 % 0,14 % 

6 (80) 6,57 136,0948 42,593 93,5018 129,53 36,03 72,19 % 27,81 % 9,86 % 0,13 % 
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Salaojamatto - alkukosteuspitoisuuden määrittäminen 

Taulukko VIII Seulan käyttöteho 8 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,52 138,75 114,18 24,57 31,23 6,66 78,67 % 21,33 % 

2 107,44 132,67 112,87 19,8 25,23 5,43 78,48 % 21,52 % 

3 107,52 128,42 112,024 16,396 20,9 4,504 78,45 % 21,55 % 

4 107,36 159,35 118,64 40,71 51,99 11,28 78,30 % 21,70 % 

      Keskiarvo 78,48 % 21,52 % 

      Hajonta 0,13 %  

Taulukko IX Seulan käyttöteho 12 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 62,78 93,67 68,235 25,435 30,89 5,455 82,34 % 17,66 % 

2 85,73 106,28 89,372 16,908 20,55 3,642 82,28 % 17,72 % 

3 59,23 79,94 62,84 17,1 20,71 3,61 82,57 % 17,43 % 

4 75,48 98,24 79,545 18,695 22,76 4,065 82,14 % 17,86 % 

      Keskiarvo 82,33 % 17,67 % 

      Hajonta 0,16 %  

Taulukko X Seulan käyttöteho 20 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 

Märän näytteen massa 

[g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 

Kosteuspitoisuus 

[%] 

Kiintoainepitoisuus 

[%] 

1 107,4353 142,4027 113,964 28,4387 34,9674 6,5287 81,33 % 18,67 % 

2 107,5262 153,1102 116,237 36,8732 45,584 8,7108 80,89 % 19,11 % 

3 107,4703 145,9043 114,367 31,5373 38,434 6,8967 82,06 % 17,94 % 

4 107,5253 159,1603 116,772 42,3883 51,635 9,2467 82,09 % 17,91 % 

      Keskiarvo 81,59 % 18,41 % 

      Hajonta 0,51 %  
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Taulukko XI Seulan käyttöteho 30 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 
Märän näytteen massa [g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 
Kosteuspitoisuus [%] Kiintoainepitoisuus [%] 

1 75,515 92,4952 78,859 13,6362 16,9802 3,344 80,31 % 19,69 % 

2 85,7528 102,732 88,8 13,932 16,9792 3,0472 82,05 % 17,95 % 

3 62,7983 81,6768 66,17 15,5068 18,8785 3,3717 82,14 % 17,86 % 

4 59,247 79,3213 62,877 16,4443 20,0743 3,63 81,92 % 18,08 % 

      Keskiarvo 81,60 % 18,40 % 

      Hajonta 0,75 %  

Taulukko XII Seulan käyttöteho 40 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 
Märän näytteen massa [g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 
Kosteuspitoisuus [%] Kiintoainepitoisuus [%] 

1 107,4416 145,0626 114,184 30,8786 37,621 6,7424 82,08 % 17,92 % 

2 107,6239 166,2929 118,762 47,5309 58,669 11,1381 81,02 % 18,98 % 

3 107,5271 145,5729 113,737 31,8359 38,0458 6,2099 83,68 % 16,32 % 

4 107,3706 157,5036 116,547 40,9566 50,133 9,1764 81,70 % 18,30 % 

      Keskiarvo 82,12 % 17,88 % 

      Hajonta 0,98 %  

Taulukko XIII Seulan käyttöteho 80 W 

# 
Astian paino 

[g] 

Märkä näyte + astia 

[g] 

Kuiva näyte + astia 

[g] 

Veden massa 

[g] 
Märän näytteen massa [g] 

Kuivan näytteen massa 

[g] 
Kosteuspitoisuus [%] Kiintoainepitoisuus [%] 

1 107,5364 143,7803 114,331 29,4493 36,2439 6,7946 81,25 % 18,75 % 

2 107,49 141,0074 113,746 27,2614 33,5174 6,256 81,34 % 18,66 % 

3 107,3649 126,8606 110,938 15,9226 19,4957 3,5731 81,67 % 18,33 % 

4 107,462 151,7395 115,562 36,1775 44,2775 8,1 81,71 % 18,29 % 

 

     Keskiarvo 81,49 % 18,51 % 

 

     Hajonta 0,20 %  
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Loppukosteuspitoisuus 

Taulukko XIV Suodatinkankaan lopputuotteen kosteus- ja kiintoainepitoisuus sekä kosteuspitoisuuden muutos. 

Koesarja # 

(W) 

Astian 

massa [g] 

Märkä näyte + 

astia [g] 

Kuiva näyte + 

astia [g] 

Veden 

massa [g] 

Märän näytteen 

massa [g] 

Kuivan näytteen 

massa [g] 

Kosteuspitoisu

us [%] 

Kiintoainepitois

uus [%] 

ΔKosteus-

 % [%] 

ΔKosteus- % / 75 

min [%] 

1 (8) 6,65 101,0056 35,107 65,8986 94,35 28,45 69,84 % 30,16 % 8,63 % 0,12 % 

2 (12) 6,67 102,607 30,742 71,865 95,94 24,07 74,91 % 25,09 % 7,42 % 0,10 % 

3 (20) 6,77 121,1305 36,061 85,0695 114,36 29,29 74,39 % 25,61 % 7,20 % 0,10 % 

4 (30) 6,70 126,5634 39 87,5634 119,86 32,30 73,05 % 26,95 % 8,55 % 0,11 % 

5 (40) 6,57 147,9847 44,998 102,9867 141,41 38,43 72,83 % 27,17 % 9,29 % 0,12 % 

6 (80) 6,61 124,5142 39,5 85,0142 117,91 32,89 72,10 % 27,90 % 9,39 % 0,13 % 

Alkukosteuspitoisuus 

Taulukko XV Kulma 30°. Teho 80 W. 

Astia # Astian massa [g] Märkä + astia [g] Kuiva + astia [g] Märän näytteen massa [g] Veden massa [g] Kuiva massa [g] Kosteuspitoisuus [%] Kuiva-ainepitoisuus [%] 

1 75,4851 134,1319 85,736 58,6468 48,3959 10,2509 82,52 % 17,48 % 

2 85,7238 146,5466 96,267 60,8228 50,2796 10,5432 82,67 % 17,33 % 

3 62,8052 109,5912 70,638 46,786 38,9532 7,8328 83,26 % 16,74 % 

4 59,2405 78,8611 62,695 19,6206 16,1661 3,4545 82,39 % 17,61 % 

      
Keskiarvo 82,71 % 

 

      
Hajonta 0,38 % 

 

Loppukosteuspitoisuus 

Taulukko XVI Kulma 30°. Teho 80 W. Täryttämiseen käytetty aika 30 minuuttia. 

Astian massa 

[g] 

Märkä + astia 

[g] 

Kuiva + astia 

[g] 

Märkä näyte 

[g] 

Kuiva näyte 

[g] 

Veden 

massa [g] 
Kosteuspitoisuus [%] 

Kuiva-

ainepitoisuus [%] 

Kosteuspitoisuuden 

muutos [%] 

Kuiva-

ainepitoisuuden 

muutos [%/min] 

6,6169 228,7682 64,128 222,1513 57,5111 164,6402 74,11 % 25,89 % 8,60 0,29 
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Liite VI. Täryseulakoe. Suodoksen määrä ja massavirta suodatinkankaalle ja 

salaojamatolle. 

Suodatinkangasta käytettäessä saadut massavirrat. 

Taulukko I  Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 8 W. Kulma 0°. Massavirran hidastumisen 

voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on kasvanut. 

Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + allas 

[g] 

Allas 

[g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 
Δm [g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavi

rta ṁ [g/min] 

1 264,5 234,07 30,43 15 1 30,43 2,029 30,677 

2 415,2 234,1 181,1 15 2 181,1 12,073  

3 356,3 234,08 122,22 15 3 122,22 8,148  

4 360,7 234,3 126,4 15 4 126,4 8,427  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 460,15        

1 264,4 234,07 30,33 30 
 

-0,1 -0,007 1,527 

2 420,9 234,1 186,8 30 
 

5,7 0,380  

3 365,1 234,08 131,02 30 
 

8,8 0,587  

4 369,2 234,3 134,9 30   8,5 0,567  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 483,05        

1 264 234,07 29,93 45 
 

-0,4 -0,027 0,353 

2 423,9 234,1 189,8 45 
 

3 0,200  

3 367,4 234,08 133,32 45 
 

2,3 0,153  

4 369,6 234,3 135,3 45   0,4 0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 488,35        

1 263,6 234,07 29,53 60 
 

-0,4 -0,027 0,000 

2 424,3 234,1 190,2 60 
 

0,4 0,027  

3 369,3 234,08 135,22 60 
 

1,9 0,127  

4 367,7 234,3 133,4 60   -1,9 -0,127  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 488,35        

1 263,1 234,07 29,03 75 
 

-0,5 -0,033 -0,087 

2 424,3 234,1 190,2 75 
 

0 0,000  

3 367,5 234,08 133,42 75 
 

-1,8 -0,120  

4 368,7 234,3 134,4 75 
 

1 0,067  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 487,05        
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Taulukko II Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein Käyttöteho 12 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + allas 

[g] 

Allas 

[g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassa

virta ṁ [g/min] 

1 254,2 234,6 19,6 15 1 19,6 1,307 30,380 

2 467 234,4 232,6 15 2 232,6 15,507  

3 337,6 234,5 103,1 15 3 103,1 6,873  

4 334,7 234,3 100,4 15 4 100,4 6,693  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 455,7 
  

     

1 263,9 234,6 29,3 30 
 

9,7 0,647 2,647 

2 488,8 234,4 254,4 30 
 

21,8 1,453  

3 342,3 234,5 107,8 30 
 

4,7 0,313  

4 338,2 234,3 103,9 30 
 

3,5 0,233  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 495,4 
  

     

1 253,7 234,6 19,1 45 
 

-10,2 -0,680 0,173 

2 499,7 234,4 265,3 45 
 

10,9 0,727  

3 344,2 234,5 109,7 45 
 

1,9 0,127  

4 338,2 234,3 103,9 45 
 

0 0,000  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 498 
  

     

1 253,7 234,6 19,1 60 1 0 0,000 0,900 

2 512,6 234,4 278,2 60 2 12,9 0,860  

3 345,5 234,5 111 60 3 1,3 0,087  

4 337,5 234,3 103,2 60 4 -0,7 -0,047  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 511,5 
  

     

1 253,5 234,6 18,9 75 
 

-0,2 -0,013 0,333 

2 516,6 234,4 282,2 75 
 

4 0,267  

3 347,1 234,5 112,6 75 
 

1,6 0,107  

4 337,1 234,3 102,8 75 
 

-0,4 -0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 516,5 
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Taulukko XL Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 20 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 
Δm [g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta ṁ 

[g/min] 

1 295,7 234,5 61,2 15 1 61,2 4,080 41,307 

2 548 234,4 313,6 15 2 313,6 20,907  

3 356,6 234,6 122 15 3 122 8,133  

4 357,3 234,5 122,8 15 4 122,8 8,187  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 619,6        

1 295,6 234,5 61,1 30 
 

-0,1 -0,007 3,040 

2 572,1 234,4 337,7 30 
 

24,1 1,607  

3 366,7 234,6 132,1 30 
 

10,1 0,673  

4 368,8 234,5 134,3 30   11,5 0,767  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 665,2        

1 295,3 234,5 60,8 45 
 

-0,3 -0,020 0,620 

2 580 234,4 345,6 45 
 

7,9 0,527  

3 368,5 234,6 133,9 45 
 

1,8 0,120  

4 368,7 234,5 134,2 45   -0,1 -0,007  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 674,5        

1 294,8 234,5 60,3 60 
 

-0,5 -0,033 0,427 

2 585,5 234,4 351,1 60 
 

5,5 0,367  

3 370,3 234,6 135,7 60 
 

1,8 0,120  

4 368,3 234,5 133,8 60   -0,4 -0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 680,9        

1 294,4 234,5 59,9 75 
 

-0,4 -0,027 0,247 

2 589,1 234,4 354,7 75 
 

3,6 0,240  

3 371,5 234,6 136,9 75 
 

1,2 0,080  

4 367,6 234,5 133,1 75 
 

-0,7 -0,047  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 684,6        
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Taulukko XLI Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 30 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 269,5 235,1 34,4 15 1 34,4 2,293 37,207 

2 479 234,8 244,2 15 2 244,2 16,280  

3 390,7 234,6 156,1 15 3 156,1 10,407  

4 358 234,6 123,4 15 4 123,4 8,227  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 558,1        

1 272,5 235,1 37,4 30 
 

3 0,200 2,967 

2 493,2 234,8 258,4 30 
 

14,2 0,947  

3 397,7 234,6 163,1 30 
 

7 0,467  

4 378,3 234,6 143,7 30   20,3 1,353  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 602,6        

1 272,1 235,1 37 45 
 

-0,4 -0,027 1,200 

2 496,3 234,8 261,5 45 
 

3,1 0,207  

3 398,3 234,6 163,7 45 
 

0,6 0,040  

4 393 234,6 158,4 45   14,7 0,980  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 620,6        

1 271,9 235,1 36,8 60 
 

-0,2 -0,013 -0,713 

2 496,9 234,8 262,1 60 
 

0,6 0,040  

3 397,6 234,6 163 60 
 

-0,7 -0,047  

4 382,6 234,6 148 60   -10,4 -0,693  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 609,9        

1 271,3 235,1 36,2 75 
 

-0,6 -0,040 -0,153 

2 496,9 234,8 262,1 75 
 

0 0  

3 396,8 234,6 162,2 75 
 

-0,8 -0,053  

4 381,7 234,6 147,1 75   -0,9 -0,060  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 607,6        

 

  



LIITE VI, 5(12) 

 

 

Taulukko V Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 40 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 247,5 234,4 13,1 15 1 13,1 0,873 39,067 

2 543,8 234,2 309,6 15 2 309,6 20,640  

3 395 234,5 160,5 15 3 160,5 10,700  

4 337,2 234,4 102,8 15 4 102,8 6,853  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 586 
  

   

1 247,6 234,4 13,2 30 
 

0,1 0,007 4,607 

2 585,3 234,2 351,1 30 
 

41,5 2,767  

3 412 234,5 177,5 30 
 

17 1,133  

4 347,7 234,4 113,3 30 
 

10,5 0,700  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 655,1 
  

   

1 247,3 234,4 12,9 45 
 

-0,3 -0,020 1,440 

2 596,3 234,2 362,1 45 
 

11 0,733  

3 418,1 234,5 183,6 45 
 

6,1 0,407  

4 352,5 234,4 118,1 45 
 

4,8 0,320  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 676,7 
  

   

1 247 234,4 12,6 60 1 -0,3 -0,020 0,887 

2 599,4 234,2 365,2 60 2 3,1 0,207  

3 422,2 234,5 187,7 60 3 4,1 0,273  

4 358,9 234,4 124,5 60 4 6,4 0,427  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 690 
  

   

1 246,7 234,4 12,3 75 
 

-0,3 -0,020 0,540 

2 601,6 234,2 367,4 75 
 

2,2 0,147  

3 425,3 234,5 190,8 75 
 

3,1 0,207  

4 362 234,4 127,6 75 
 

3,1 0,207  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 698,1 
  

   

 

  



LIITE VI, 6(12) 

 

 

Taulukko VI Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 80 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 
Δm [g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirt

a ṁ [g/min] 

1 265,5 234,8 30,7 15 1 30,7 2,047 45,993 

2 495,4 234,5 260,9 15 2 260,9 17,393  

3 475,2 234,5 240,7 15 3 240,7 16,047  

4 392,3 234,7 157,6 15 4 157,6 10,507  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 689,9       

1 265 234,8 30,2 30 
 

-0,5 -0,033 2,453 

2 513,7 234,5 279,2 30 
 

18,3 1,220  

3 486,6 234,5 252,1 30 
 

11,4 0,760  

4 399,9 234,7 165,2 30 
 

7,6 0,507  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 726,7       

1 264,7 234,8 29,9 45 
 

-0,3 -0,020 0,660 

2 521,4 234,5 286,9 45 
 

7,7 0,513  

3 488,9 234,5 254,4 45 
 

2,3 0,153  

4 400,1 234,7 165,4 45 
 

0,2 0,013  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 736,6       

1 264,4 234,8 29,6 60 
 

-0,3 -0,020 0,267 

2 525 234,5 290,5 60 
 

3,6 0,240  

3 490 234,5 255,5 60 
 

1,1 0,073  

4 399,7 234,7 165 60 
 

-0,4 -0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 740,6       

1 264,1 234,8 29,3 75 
 

-0,3 -0,020 0,067 

2 526,1 234,5 291,6 75 
 

1,1 0,073  

3 490,7 234,5 256,2 75 
 

0,7 0,047  

4 399,2 234,7 164,5 75 
 

-0,5 -0,033  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 741,6       

 

  



LIITE VI, 7(12) 

 

 

Salaojamatto 

Taulukko VII Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 8 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 276,3 234,4 41,9 15 1 41,9 2,793 30,653 

2 422 234,3 187,7 15 2 187,7 12,513  

3 389,2 234,4 154,8 15 3 154,8 10,320  

4 309,9 234,5 75,4 15 4 75,4 5,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 459,8 
  

   

1 280,2 234,4 45,8 30 
 

3,9 0,260 6,860 

2 429,7 234,3 195,4 30 
 

7,7 0,513  

3 455,8 234,4 221,4 30 
 

66,6 4,440  

4 334,6 234,5 100,1 30 
 

24,7 1,647  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 562,7 
  

   

1 281 234,4 46,6 45 
 

0,8 0,053 1,133 

2 437,2 234,3 202,9 45 
 

7,5 0,500  

3 460 234,4 225,6 45 
 

4,2 0,280  

4 339,1 234,5 104,6 45 
 

4,5 0,300  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 579,7 
  

   

1 281 234,4 46,6 60 
 

0 0,000 0,393 

2 440,1 234,3 205,8 60 
 

2,9 0,193  

3 461 234,4 226,6 60 
 

1 0,067  

4 341,1 234,5 106,6 60 
 

2 0,133  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 585,6 
  

   

1 280,7 234,4 46,3 75 
 

-0,3 -0,020 0,107 

2 441,1 234,3 206,8 75 
 

1 0,067  

3 461 234,4 226,6 75 
 

0 0,000  

4 342 234,5 107,5 75 
 

0,9 0,060  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 587,2 
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Taulukko XLII Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 12 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos 

+ allas 

[g] 

Allas [g] 
Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 
Δm [g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 345,4 234,4 111 15 1 111 7,400 41,313 

2 441,7 234,3 207,4 15 2 207,4 13,827  

3 481,3 234,5 246,8 15 3 246,8 16,453  

4 289 234,5 54,5 15 4 54,5 3,633  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 619,7 
  

   

1 345,5 234,4 111,1 30 
 

0,1 0,007 2,140 

2 467,3 234,3 233 30 
 

25,6 1,707  

3 486,2 234,5 251,7 30 
 

4,9 0,327  

4 290,5 234,5 56 30 
 

1,5 0,100  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 651,8 
  

   

1 344,9 234,4 110,5 45 
 

-0,6 -0,040 0,733 

2 479,1 234,3 244,8 45 
 

11,8 0,787  

3 486,4 234,5 251,9 45 
 

0,2 0,013  

4 290,1 234,5 55,6 45 
 

-0,4 -0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 662,8 
  

   

1 344,3 234,4 109,9 60 1 -0,6 -0,040 0,487 

2 487,6 234,3 253,3 60 2 8,5 0,567  

3 486,2 234,5 251,7 60 3 -0,2 -0,013  

4 289,7 234,5 55,2 60 4 -0,4 -0,027  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 670,1 
  

   

1 343,7 234,4 109,3 75 
 

-0,6 -0,040 0,113 

2 491,0 234,3 256,7 75 
 

3,4 0,227  

3 485,6 234,5 251,1 75 
 

-0,6 -0,040  

4 289,2 234,5 54,7 75 
 

-0,5 -0,033  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 671,8 
  

   

 

  



LIITE VI, 9(12) 

 

 

Taulukko IX Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 20 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta ṁ 

[g/min] 

1 321,4 234,5 86,9 15 1 86,9 5,793 38,940 

2 453,8 234,4 219,4 15 2 219,4 14,627  

3 431,1 234,4 196,7 15 3 196,7 13,113  

4 315,5 234,4 81,1 15 4 81,1 5,407  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 584,1 
  

   

1 321,7 234,5 87,2 30 
 

0,3 0,020 2,220 

2 476,4 234,4 242 30 
 

22,6 1,507  

3 435,3 234,4 200,9 30 
 

4,2 0,280  

4 321,7 234,4 87,3 30 
 

6,2 0,413  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 617,4 
  

   

1 322,4 234,5 87,9 45 
 

0,7 0,047 0,587 

2 482,8 234,4 248,4 45 
 

6,4 0,427  

3 435,6 234,4 201,2 45 
 

0,3 0,020  

4 323,1 234,4 88,7 45 
 

1,4 0,093  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 626,2 
  

   

1 322,1 234,5 87,6 60 
 

-0,3 -0,020 0,193 

2 486,4 234,4 252 60 
 

3,6 0,240  

3 435,3 234,4 200,9 60 
 

-0,3 -0,020  

4 323 234,4 88,6 60 
 

-0,1 -0,007  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 629,1 
  

   

1 321,7 234,5 87,2 75 
 

-0,4 -0,027 0,153 

2 489 234,4 254,6 75 
 

2,6 0,173  

3 435,2 234,4 200,8 75 
 

-0,1 -0,007  

4 323,2 234,4 88,8 75 
 

0,2 0,013  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 631,4 
  

   

 

  



LIITE VI, 10(12) 

 

 

Taulukko X Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 30 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 319,4 234,6 84,8 15 1 84,8 5,653 45,953 

2 433,9 234,5 199,4 15 2 199,4 13,293  

3 523,2 234,5 288,7 15 3 288,7 19,247  

4 350,9 234,5 116,4 15 4 116,4 7,760  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 689,3 
  

  

1 324,3 234,6 89,7 30 
 

4,9 0,327 3,293 

2 472,6 234,5 238,1 30 
 

38,7 2,580  

3 527,7 234,5 293,2 30 
 

4,5 0,300  

4 352,2 234,5 117,7 30 
 

1,3 0,087  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 738,7 
  

  

1 320,8 234,6 86,2 45 
 

-3,5 -0,233 0,587 

2 483,6 234,5 249,1 45 
 

11 0,733  

3 529,2 234,5 294,7 45 
 

1,5 0,100  

4 352 234,5 117,5 45 
 

-0,2 -0,013  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 747,5 
  

  

1 320,3 234,6 85,7 60 
 

-0,5 -0,033 0,313 

2 489,7 234,5 255,2 60 
 

6,1 0,407  

3 528,9 234,5 294,4 60 
 

-0,3 -0,020  

4 351,4 234,5 116,9 60 
 

-0,6 -0,040  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 752,2 
  

  

1 319,7 234,6 85,1 75 
 

-0,6 -0,040 0,187 

2 493,8 234,5 259,3 75 
 

4,1 0,273  

3 528,4 234,5 293,9 75 
 

-0,5 -0,033  

4 351,2 234,5 116,7 75 
 

-0,2 -0,013  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 755 
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Taulukko XI Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 40 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodo

s [g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta ṁ 

[g/min] 

1 300,5 234,6 65,9 15 1 65,9 4,393 41,613 

2 463,2 234,5 228,7 15 2 228,7 15,247  

3 482,1 234,4 247,7 15 3 247,7 16,513  

4 316,5 234,6 81,9 15 4 81,9 5,460  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 624,2       

1 309,2 234,6 74,6 30 
 

8,7 0,580 3,887 

2 485,7 234,5 251,2 30 
 

22,5 1,500  

3 501,8 234,4 267,4 30 
 

19,7 1,313  

4 323,9 234,6 89,3 30 
 

7,4 0,493  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 682,5       

1 309,9 234,6 75,3 45 
 

0,7 0,047 1,333 

2 494,8 234,5 260,3 45 
 

9,1 0,607  

3 508 234,4 273,6 45 
 

6,2 0,413  

4 327,9 234,6 93,3 45 
 

4 0,267  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 702,5       

1 310 234,6 75,4 60 
 

0,1 0,007 0,807 

2 498,2 234,5 263,7 60 
 

3,4 0,227  

3 512,9 234,4 278,5 60 
 

4,9 0,327  

4 331,6 234,6 97 60 
 

3,7 0,247  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 714,6       

1 309,6 234,6 75 75 
 

-0,4 -0,027 0,673 

2 500,4 234,5 265,9 75 
 

2,2 0,147  

3 518,3 234,4 283,9 75 
 

5,4 0,360  

4 334,5 234,6 99,9 75 
 

2,9 0,193  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 724,7       
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Taulukko XII Suodoksen määrän lisääntyminen 15 minuutin välein. Käyttöteho 80 W. Kulma 0°. Massavirran 

hidastumisen voidaan olettaa johtuneen siitä, että suodatinmateriaali on tukkeutunut ja/tai kakun virtausvastus on 

kasvanut. Negatiiviset lukemat johtuvat vaa’an tuloslukeman virheestä. 

Allas 

# 

Suodos + 

allas [g] 
Allas [g] 

Suodos 

[g] 

Aika 

[min] 

ø 

[mm] 

Δm 

[g] 

Δm/t 

[g/min] 

Kokonaismassavirta 

ṁ [g/min] 

1 271 234,5 36,5 15 1 36,5 2,433 38,913 

2 441,3 234,5 206,8 15 2 206,8 13,787  

3 440,9 234,5 206,4 15 3 206,4 13,760  

4 368,5 234,5 134 15 4 134 8,933  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 583,7     

1 275,4 234,5 40,9 30 
 

4,4 0,293 5,993 

2 480 234,5 245,5 30 
 

38,7 2,580  

3 474,2 234,5 239,7 30 
 

33,3 2,220  

4 382 234,5 147,5 30 
 

13,5 0,900  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 673,6      

1 275,7 234,5 41,2 45 
 

0,3 0,020 1,827 

2 492,8 234,5 258,3 45 
 

12,8 0,853  

3 483,2 234,5 248,7 45 
 

9 0,600  

4 387,3 234,5 152,8 45 
 

5,3 0,353  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 701      

1 275,4 234,5 40,9 60 
 

-0,3 -0,020 0,920 

2 499,7 234,5 265,2 60 
 

6,9 0,460  

3 489,8 234,5 255,3 60 
 

6,6 0,440  

4 387,9 234,5 153,4 60 
 

0,6 0,040  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 714,8      

1 275,1 234,5 40,6 75 
 

-0,3 -0,020 0,593 

2 503,8 234,5 269,3 75 
 

4,1 0,273  

3 494,1 234,5 259,6 75 
 

4,3 0,287  

4 388,7 234,5 154,2 75 
 

0,8 0,053  

Suodoksen määrä yhteensä [g] 723,7      

Kulma 30°. 

Taulukko XIII Suodoksen määrä. Täryttämiseen käytetty aika: 30 min. Käyttöteho 80 W.  

Astia # Astian massa [g] Suodos + astia [g] Suodos [g] Δm tot [g] Δm/t [g/min] 

1 235,2 259,7 24,5 373,6 12,5 

2 234,9 380,8 145,9 
  

3 235 418,7 183,7 
  

4 235,5 255 19,5 
  



LIITE VII, 1(1) 

 

 

Liite VII. Suodoksen kiintoainepitoisuudet. 

Suodatinmateriaali: suodatinkangas 

Taulukko I Kiintoainepitoisuudet suodokselle  

Käyttöteho [W] Astian massa [g] Suodos + astia [g] Ka + astia [g] Suodos [g] Kiintoaines [g] Suodoksen tilavuus [ml] Suodoksen tiheys [g/ml] 
Suodoksen 

 ka-% 

8 185,1 655,3 195,8 470,2 10,7 467 1,007 2,3 % 

12 179,4 677,1 188,4 497,7 9 494 1,007 1,8 % 

20 262,6 926,4 280,1 663,8 17,5 692 0,959 2,6 % 

30 153,4 745,4 163 592 9,6 579 1,022 1,6 % 

40 274,5 954,4 287,5 679,9 13 706 0,963 1,9 % 

80 277,5 1005,1 290,23 727,6 12,73 753 0,966 1,7 % 

Suodatinmateriaali: salaojamatto 

Taulukko II Kiintoainepitoisuudet suodokselle 

Käyttöteho [W] Astian massa [g] Suodos + astia [g] Ka + astia [g] Suodos[g] Kiintoaineen määrä [g] Suodoksen tilavuus [ml] Suodoksen tiheys [g/ml] 
Suodoksen 

 ka-% 

8 178,3 749,6 187,474 571,3 9,174 625 0,914 1,6 % 

12 276,5 936 282,84 659,5 6,34 700 0,942 1,0 % 

20 276,3 896,3 281,99 620 5,69 660 0,939 0,9 % 

30 277,6 1021,7 286,37 744,1 8,77 792 0,940 1,2 % 

40 262,7 976,1 270,31 713,4 7,61 752 0,949 1,1 % 

80 262,6 973,8 270,98 711,2 8,38 752 0,946 1,2 % 

Kulma 30°. 

Taulukko III Kaltevalla kulmalla tehdyn kokeen suodoksen analyysi. 

Astia [g] Märkä+astia[g] Kuiva+astia[g] Suodos [g] Kuiva-aine [g] Veden massa [g] Kuiva-ainepitoisuus [%] Tilavuus [ml] Tiheys [g/ml] 

153,2 514,3 160,59 361,1 7,39 353,71 2,05 % 360 1,003 

 



LIITE VIII, 1(1) 

 

 

Liite VIII. Käyttökustannukset lietteen kuivaukselle  

Suodatinkangas 

Taulukko XLIII Kustannuksia täryseulalle eri tehoille. 

Teho [W] Lietteen määrä [kg] Suodoksen määrä [kg] kWh/tonnia käytettyä lietettä Hinta [€/tonnia lietettä] 

8 2,55 0,4702 3,92 0,32 

12 2,39 0,4977 6,28 0,51 

20 2,46 0,6638 10,16 0,83 

30 2,50 0,592 15,00 1,23 

40 2,52 0,6799 19,84 1,63 

80 2,52 0,7276 39,68 3,25 

Salaojamatto 

Taulukko XLIV  Kustannuksia täryseulalle eri tehoille. 

Teho [W] Lietteen määrä [kg] Suodoksen määrä [kg] kWh/tonnia käytettyä lietettä Hinta [€/tonnia lietettä] 

8 2,49 0,5713 4,02 0,33 

12 2,47 0,6595 6,07 0,50 

20 2,53 0,62 9,88 0,81 

30 2,50 0,7441 15,00 1,23 

40 2,51 0,7134 19,92 1,63 

80 2,48 0,7112 40,32 3,31 
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Liite IX. Kakkujen puristuvuusdata. 

Suodatinkangas 

Taulukko I Suodatinkankaalla kuivatun kakun puristuskokeiden arvoja. Puristettava kappale oli sylinterin muotoinen. 

Teho [W] 8 12 20 30 40 80 

Astia [g] 6,5856 6,579 6,596 6,596 6,595 6,596 

Astia+märkä kakku 

[g] 
161,057 146,3 130,302 135,671 135,544 103,125 

Astia+kuiva kakku 

[g] 
55,783 52,2 45,4 47,194 47,367 35,78 

Kakun halkaisija [cm] 10,8 11,3 10,8 10,8 10,8 10,8 

Käytetty paine [kPa] 30 30 30 30 30 82 

Suodoksen tilavuus 

[ml] 
2 1,3 0,85 2 0,33 5,23 

Märän kakun tilavuus 

[ml] 
111 93 86 98 97 85 

Kakun 

kokoonpuristuvuus 

[mm] 

3,8 2,4 2,2 3,5 3,25 5,4 

Veden tiheys 21 °C  

[g/ml] 
0,9979 0,9979 0,9979 0,9979 0,9979 0,9979 

Kakussa olevan 

veden massa [g] 
98,69 87,52 78,31 81,88 81,58 60,75 

Haihtuneen veden 

tilavuus nesteenä [ml] 
98,91 87,71 78,48 82,06 81,76 60,88 

Puristamattoman 

kakun huokoisuus 

[%] 

89 95 91 84 85 73 

Puristetun kakun 

tilavuus [ml] 
76 69 66 66 67 36 

Märän kakun 

keskiarvokorkeus 

[cm] 

1,21 0,93 0,94 1,07 1,06 0,93 

 Puristetun kakun 

korkeus [cm] 
0,83 0,69 0,72 0,72 0,73 0,39 

Teoreettinen kuivaksi 

puristetun kakun 

tilavuus [ml] 

8 3,7 6 11 10 10 
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Salaojamatto 

Taulukko II Suodatinkankaalla kuivatun kakun puristuskokeiden arvoja. Puristettava kappale oli sylinterin muotoinen. 

Teho [W] 8 12 20 30 40 80 

Astia [g] 6,74 6,563 6,587 6,556 6,59 6,738 

Astia+märkä kakku 

[g] 
131,14 120,193 124,73 140,94 110,39 88,784 

Astia+kuiva kakku 

[g] 
48,41 36,694 41,663 46,991 38,775 31,66 

Kakun halkaisija [cm] 10,8 10,8 10,8 10,99 10,8 10,8 

Käytetty paine [kPa] 82 82 82 82 82 82 

Suodoksen tilavuus 

[ml] 
3,5 6,4 3,62 4,34 3,11 2,51 

Märän kakun tilavuus 

[ml] 
104 98 87 123 85 66 

Kakun 

kokoonpuristuvuus 

[mm] 

4,6 6,25 4,5 0,82 5,9 4,8 

Veden tiheys [g/ml] 0,9979 0,9978 0,9979 0,9979 0,9979 0,9979 

Kakussa olevan 

veden massa [g] 
75,99 73,94 76,48 87,39 65,03 50,39 

Haihtuneen veden 

tilavuus nesteenä [ml] 
76,15 74,1 76,64 87,58 65,16 50,49 

Puristamattoman 

kakun huokoisuus 

[%] 

74 77 89 72 77 21 

Puristetun kakun 

tilavuus [ml] 
16 10 51 78 31 78 

Märän kakun 

keskiarvokorkeus 

[cm] 

1,13 1,07 1,09 1,3 0,93 0,71 

 Puristetun kakun 

korkeus [cm] 
0,67 0,45 0,64 0,82 0,34 0,23 

Teoreettinen kuivaksi 

puristetun kakun 

tilavuus [ml] 

4,6 10 6 22 7 5 
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Liite X. Täryseulakokeen taulukoita ja kuvia. 

Käyttökustannukset salaojamatolle. 

Taulukko I Seulan käyttökustannukset laskettuna tonnille lietettä. Suodatinmateriaalina salaojamatto. Sähkön hintana on 

käytetty 8,2 snt/kWh. (Tilastokeskus, 2015b). 

Teho [W] Lietteen määrä [kg] kWh/tonnia lietettä Hinta [€/tonnia lietettä] 

8 2,49 4,02 0,33 

12 2,47 6,07 0,50 

20 2,53 9,88 0,81 

30 2,50 15,00 1,23 

40 2,51 19,92 1,63 

80 2,48 40,32 3,31 

 

Kuva 1 Hinnan kehitys lietettä kuivatessa. Salaojamatto suodatinmateriaalina. 

Nollakulman kokeen kosteuspitoisuuden muutos seulan päälle jääneestä materiaalista, sekä 

massatase. 

Taulukko II Kaltevan tason lietteen kosteuspitoisuuden muutokset. Teho 80 W. 

Kosteuspitoisuus [%] Kosteuspitoisuuden 

muutos [%] 
ΔKosteus- % /30 min  [% / min] 

Alku Loppu 

82,71 74,11 8,60 0,29 

Taulukko III 30° kulmassa olleen täryseulan ainetase. Teho 80 W. 

Lietteen massa 

alussa [kg] 

Suodoksen massa 

[kg] 

Seulan yli valuneen 

lietteen massa [kg] 

Seulalle jääneen 

lietteen massa [kg] 

2,472 0,3736 0,9514 1,147 
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