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• Valonia eli Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden 
palvelukeskus on 15 työntekijän ympäristötoimisto, joka palvelee 
Varsinais-Suomen kuntia, kuntalaisia, yrityksiä, yhteisöjä, yhdistyksiä.

• Toimimme hankeorganisaationa osana Varsinais-Suomen liittoa 

• Toimipaikkamme on Ratapihankadulla Turussa 

Valonia



• LSJHn alueen vastaanottopaikoille vuonna 2016        
70 000 m3 sako- ja umpikaivolietettä ja ilman 
Kemiönsaarta 61 500 m3

• Kemiönsaarella vastaanotetun lietteen määrä noin 
kaksinkertaistui, kun siellä otettiin vuonna 2013 
käyttöön kunnan kilpailuttama järjestelmä. 

• Voidaan olettaa, että vähintään 61 500 m3 lietettä 
päätyy LSJHn järjestämän käsittelyn ulkopuolella

• LSJH lietepotentiaali luokkaa 132 000 m3 vuodessa

Lietemääristä



• Pelloille

– Käsittelemättöminä

– Hygienisoituina (kalkkistabiloituna)

• Lietetyhjennys ympäristöön

– Toivottavasti harvinaista! Tapaus: 
Salo/Suomusjärvi tammikuu 2018

• Maatilojen lietelantasäiliöihin 

• Sakokaivosta ympäristöön, jos sakokaivoa 
ei tyhjennetä tai tyhjennetään hyvin 
harvoin

• Yhteiskäsittelypisteeseen, Sauvossa Kossan
tilalla on tiettävästi ainoa V-S 
ympäristöluvan saanut yhteiskäsittelypiste

Mihin lietteitä voi päätyä?



• Ympäristönsuojelun kannalta on merkityksellistä millaisista 
jätevesistä lietteet ovat peräisin

– Mustat jätevedet eli wc- ja pesuvedet

– Harmaat jätevedet eli pelkät pesuvedet

• Valtaosa ravinteista on wc-vesissä ja bakteerit puolestaan 
ulosteessa

• Harmaissa jätevesissä on suurin osa jätevesien sisältämästä 
eloperäisestä aineksesta

• Lääkeaine- ja hormonijäämät erityisesti wc vesissä ja kemikaalit 
pesuvesissä

Lietetyypit



Jäteveden koostumus

Pilaantumiselle herkkien 
alueiden ohjeellinen 
puhdistustaso

Perustason 
puhdistusvaatimus

Kuva: Jarkko Leka/Valonia



• Sako- ja umpikaivolietteen pitoisuudet (PUPE-hanke)

– Orgaaninen aines 1 400 g/m3

– Fosfori 100 g/m3

– Typpi 800 g/m3

• Aurajoen alajuoksun vedenlaatu 2010-luvulla

– Orgaaninen aines 2,2 g/m3 -> lietteessä yli 630 kertaa enemmän

– Fosfori 0,11 g/m3 -> lietteessä yli 900 kertaa enemmän

– Typpi 2,2 g/m3 -> lietteessä yli 360 kertaa enemmän

• Lietteet aiheuttavat vesistöihin joutuessaan merkittävää 
rehevöitymistä

Sako- ja umpikaivolietteiden ravinteista



• E. coli 590 000 pmy/g (Lampén 2007)

• kalkkistabiloidussa lietteessä 4 pmy/g (Lampén 2007)

• Uimaveden laatuvaatimukset (asetus 354/2008): 

– erinomainen-> sisämaan uimavedet E. coleja alle 5 pmy/g 

– erinomainen-> rannikon uimavedet E. coleja alle 2,5 pmy/g

• Yksi lietekuutio pilaa uimaveden ainakin 600 kuution 
tilavuudelta

• Jatkuva pienikin lietekuormitus voi paikallisesti pilata 
uimaveden ja aiheuttaa selvän terveysriskin

Sako- ja umpikaivolietteiden 
bakteereista



• Pesuaineet

• Kemikaalit

• Lääkkeet 

• Hormonit

• Mikromuovit

• Taudinaiheuttajat: bakteerit, virukset, loiset

• Tärkeää muistaa, että pitoisuus vaikuttaa riskin 
merkittävyyteen

Haitalliset aineet lietteissä



• Puhdistamolietepohjaisten lannoitteiden käytön riskit ihmisille vähäiset (Vieno 
2018)

– Riskit maaperäeliöstölle suurimmat

– Metallien pitoisuudet ovat pieniä

– Hygienisoidun lietteen riskit taudinaiheuttajien osalta pienet

– Tietoa vähän esim. mikromuovien, antibioottien, hormonien ympäristövaikutuksista

• Olemassa oleviin tietoihin perustuvissa riskinarvioinneissa ei ole havaittu 
merkittäviä ongelmia lietteiden maatalouskäytössä

• Hajajätevesilietteiden tila- ja lohkokohtaiset käyttömäärät ovat Suomessa ilmeisen 
vähäisiä

• Levitysvuonna levitysalueella saa kasvattaa viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja 
taikka sellaisia kasveja joita ei käytetä ihmisravinnoksi tuoreena, syömällä 
maanalainen osa tai eläinten rehuksi 

• Lietteiden käytön riskejä voidaan suhteuttaa myös torjunta-aineiden käytön ja 
ilmansaasteiden riskeihin

Lietteet maatalouskäytössä



• Pohjavesialueet ja vedenottamot/kaivot

• Vesistöt

• Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet

• Uimarannat

Pilaantumiselle herkät ympäristöt



Pohjavesialueet merkitty karttaan sinisellä



• Pohjaveden pilaantuminen: bakteerit, virukset, 
nitraatti->nitriitti, lääkeainejäämät, kemikaalit

• Maaperän saastuminen

• Taudinaiheuttajamikrobit kuten norovirukset voivat 
säilyä potentiaalisina taudinaiheuttajina jopa 
kuukausia (Gustafsson ym. 2006)

• Pohjavesialueilla maaperän läpäisevyys on hyvä ja 
riskit siten merkittäviä verrattuna esimerkiksi 
savikkoalueisiin

Riskit pohjavesialueilla



Vesistöjen ekologinen tila Varsinais-Suomessa



• Rehevöityminen

• Hygieenisen tilan heikentyminen: 
uinti, kalastus

• Haitat kalastolle

• Haitat herkille uhanalaisille lajeille 
esim. taimen

Riskit vesistöille



Luonnonsuojelualueet merkitty karttaan punaruskealla



• Imuauton tilavuus 8-16 m3, keskiarvo 12 m3

• LSJH lietepotentiaali noin 132 000 m3 => 11 000 loka-
autollista vuodessa

• Ajokilometrejä arviolta 550 000 vuodessa, jos edestakainen 
matka on 50 km

• Yhtenä vaihtoehtona on lietteiden asianmukainen käyttö 
peltojen maanparannusaineena erityisesti maatalousalueilla, 
joilta on pitkä matka vastaanottopaikalle.

• Lietteitä ei yleensä haluta tyhjennettävän runkoviemäreihin, 
koska lietteet voivat aiheuttaa hajuhaittoja ja haittoja 
puhdistusprosesseille.

Lietekuljetusten ympäristövaikutukset



• Selvitettiin hajajätevesilietteiden paikallisen hyötykäytön 
edellytyksiä: 

– lainsäädäntö 

– ravinnepitoisuudet=> satotaso

– haitalliset aineet

– taloudelliset ja kalustolliset edellytykset

• Lainsäädäntö ohjaa varsin tiukasti hajalietteiden hyötykäyttöä. 

– LSHJ:alueella pienimuotoinen keräys (ei ympäristölupavelvoitetta) 
omat + 3 naapurin lietteet. 

– Tilakäsittelypiste: ilmoitus Eviralle, laitoshyväksyntä, 
omavalvontavelvoite

Putsareista pelloille -hanke



• Sako- ja umpikaivolietteiden ravinnepitoisuudet melko vaatimattomia 
=> SYKEn selvitysten mukaan sakokaivot pidättävät fosforista vain noin 
10 %.

• Lietteissä on suuri määrä orgaanisia haitta-aineita. PUPEssa tutkittiin 
mm. lääkeaineita (52 ainetta), hormoneja, PAH16-yhdisteitä, bisfenoli
A, triklosaani

• Hajalietteissä havaittiin olevan paljon mm. lääkeaineita ja triklosaania
verrattuna kunnallisen puhdistamon jätevesiin.

• Epäselvää vielä on miten haitta-aineet muuntuvat ja kulkeutuvat esim. 
pellossa eli kertyykö viljeltäviin kasveihin ajan saatossa haitta-aineita 
merkittävässä määrin?

• Lietteiden haitalliset metallit eivät käytännössä rajoita lietteiden 
maanviljelyskäyttöä.

Putsareista pelloille -hanke



• Taloudelliset ja kalustolliset näkökohdat

– Liiketoiminta-ajatuksena on kattaa kuljetus- ja 
käsittelykustannukset lietekaivojen tyhjennysmaksuilla ja säästöinä 
lietteenkuljetuskustannuksista vastaanottopisteisiin ja niiden 
vastaanottomaksuissa.

– Ravinteiden arvo ei kata levityskustannuksia 

– Pitkät kuljetusmatkat kunnallisiin vastaanottopisteisiin

– Maatilatalouden sivuelinkeinona 

– Tilalla valmiina lietelantavarastot ja lietteen käsittelykalusto => 
kotieläintalouden lopettaneet tilat

Putsareista pelloille -hanke



• Tärkeää saada kaikki haja-asutusalueilla syntyvät 
jätevesilietteet asianmukaisesti järjestetyn 
jätehuollon piiriin

• Toiminnan oltava läpinäkyvää, kohtuuhintaista, 
varmatoimista ja kiinteistönomistajalle helppoa

• Lietteiden asianmukainen maatalouskäyttö voi olla 
ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, kunhan 
tarvittavat tiedot välittyvät maatalousyrittäjältä 
viranomaisille ja kiinteistönomistajalle

Yhteenveto



Kiitos!

Nimi, Jarkko Leka

VALONIA – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen 
ja energia-asioiden palvelukeskus

Jarkko.leka@valonia.fi

www.valonia.fi


