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SEKTORIT

Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan 

parantamiseen elinkaarimallintamisen menetelmillä.

Vahvuudet:

Laajan ja syvän ympäristö-, jätehuolto- ja 

energiaosaamisen hyödyntäminen joustavasti, tehokkaasti 

ja asiakaslähtöisesti

Hyödynnämme palveluissamme tehokkaasti korkeaa 

osaamistamme, uusinta tietoa sekä uusimpia menetelmiä 



Sako- ja umpikaivolietteen käsittely Lounais-Suomessa

• Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa sako- ja umpikaivolietteen keräyksestä ja käsittelystä 

siirryttäessä sopimusperäisestä järjestelmästä kunnan vastaamaan lietteiden keräykseen ja 

käsittelyyn.

• Työssä selvitettiin:

• Muualla Suomessa käytössä olevat lietteen keräyksen ja käsittelyn toimintatavat

• Kysely, tulokset käyty läpi aiemmin

• LSJH:n toimialueen kunnalliseen tai jätevesiosuuskuntien viemäriin kuulumattomat kiinteistöt, joilta asumisen 

lietteitä syntyy

• Lietteen mahdolliset vastaanotto- ja käsittelypaikat

• Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet asumisesta syntyvien lietteiden keräyksessä ja käsittelyssä
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Sako- ja umpikaivolietteiden keräys ja käsittely 
Suomessa
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Sako- ja umpikaivolietteiden keräys- ja käsittely Suomessa
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• Toteutimme kyselyn Suomen jätehuoltoyhtiöille. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 18/29 yhtiötä.

• Kyselyssä kartoitettiin käytössä olevia lietteen keräys- ja käsittelyjärjestelmiä sekä keräyksen ja käsittelyn toimijoiden välisiä 

suhteita laskutuksen kautta.

• Vastaavasti kuten yhdyskuntajätteen keräys, voidaan asumisesta syntyvien lietteiden keräys järjestää joko 

lietteen tuottajan (asukkaiden) tai jätehuoltoyhtiön/kunnan kilpailuttamana.

• Joissain tapauksissa yhden jätelaitoksen toimialueella käytössä voi olla myös erilaisia yhdistelmämalleja näistä kahdesta lietteen 

keräysjärjestelmästä.

• Sako- ja umpikaivolietteet on mahdollista käsitellä joko yksinään tai yhdessä muiden biohajoavien jätevirtojen 

tai jätevesien kanssa.

• Käsittelyssä on aina huomioitava lietteen suuri vesipitoisuus, joka on usein yli 97 %.



Kyselyn tulokset
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• Yhdistelmämalli on toteutettu kyselyyn vastanneissa jätehuoltoyhtiöissä niin, että 

osa ko. yhtiön toimialueen kunnista kuuluu keskitetysti kilpailutettuun lietteen 

keräykseen ja osa asukkaiden itse kilpailuttamaan järjestelmään.

• LSJH:n toimialueella ainoastaan Kemiönsaaressa on keskitetysti kilpailutettu lietteen 

keräys, muualla on vielä käytössä lietteen tuottajan kilpailuttama keräys.

• Puolet kyselyyn vastanneista ilmoitti lietteen käsittelyn kuuluvan 

jätehuoltolautakunnan määrittelemään taksaan.

• Laskutuskäytännöt taas olivat vastausten mukaan hyvin kirjavia: asiakkaan (eli asukkaan) 

laskutus saattoi tapahtua jätehuoltoyhtiön, lietteen kuljettajan tai vastaanottajan tai 

näiden yhdistelmän toimesta.

• Kyselyyn vastanneiden mukaan lietteet käsitellään miltei kaikissa tapauksissa 

kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla.

• Vain yhdessä tapauksessa lietettä käsiteltiin yhdessä biojätteen kanssa.

• Jätehuoltoyhtiöt ilmoittivat yhtä lukuun ottamatta, että he eivät itse vastaa/käsittele 

sako- ja umpikaivolietteitä.

14 kpl; 78 %

2 kpl; 11 %

2 kpl; 11 %

Asumisesta syntyvien lietteiden keräysjärjestelmät

Lietteen tuottajien
kilpailuttama

Kunnan/jätehuoltoyhtiön
kilpailuttama

Yhdistelmä/sekamalli

8 kpl; 50 %
7 kpl; 44 %

1 kpl; 6 %

Onko lietteen käsittely mukana 
jätehuoltolautakunnan määrittelemässä taksassa?

Kyllä

Ei

Ei vastausta (ei kysytty, jos
kunnan järjestämä keräys)



Aiemmin toteutettuja lieteselvityksiä 
Lounais-Suomessa
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Aiemmin toteutettuja lieteselvityksiä Lounais-Suomessa
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• 2008. Erjomaa. Opinnäytetyö.

• Rouskiksen toiminta-alueen viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen lietteen keräyksen ja käsittelyn nykytilanne sekä tulevaisuuden haasteet

• Tunnistettuja haasteita: Lietteen keräysjärjestelmä ja sen toimivuus ei ole tiedossa, lietteen keräyksessä on lukuisia haasteita (hankala hallita ja kerätä tietoa, resurssien 

puute).

• 2013. Valonia & Turun Amk. Selvitystyöt TSJ ja Rouskis.

• Sako- ja umpikaivolietteiden keräyksen nykytila ja tulevaisuuden näkymät.

• Tunnistettuja haasteita: Viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen osoitetietoja ei ole, ei ole tiedossa kuinka suuri osuus lietteistä kerätään ja käsitellään 

asianmukaisesti, lietteen vastaanottajilla ei ole tietoa heille toimitettujen lietteiden alkuperästä, kaikki lietteen kuljettajat eivät kerää/toimita viranomaiselle pyydettyä 

tietoa kerätyistä lietteistä.

• 2016. Ekman. Opinnäytetyö.

• Naantalin, Paraisten ja Salon nykyinen lietteen keräys ja suurimmat ongelmakohdat.

• Tunnistettuja haasteita: Viemäriverkoston ulkopuolella olevat kiinteistöt ja niillä syntyvät lietemäärät eivät ole kunnolla tiedossa, kaikkia lietteitä ei käsitellä oikein, 

lietteen keräys ei ole minkään tahon hallinnassa, lietteen kuljettajat eivät dokumentoi/toimita pyydettyä tietoa kerätyistä lietteistä viranomaiselle.



Aiemmin toteutettuja lieteselvityksiä Lounais-Suomessa
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• 2010. Kunnasvirta. Selvitys.

• Selvitys viemäriverkoston ulkopuolella syntyvän lietteen 

määrästä Varsinais-Suomen alueella

• 2014. Lounais-Suomen ELY. Raportti.

• Lounais-Suomen viemäröinnin laajentamisalueet ja 

priorisointi

• Tunnistettu kunnittain viemäriin kuulumattomat kiinteistöt 

huomioiden jätevesille herkät alueet (mm. pohjavesi- ja 

ranta-alueet). Myös ne kiinteistöt, jotka todennäköisesti 

tulevat liittymään viemäriin esim. siirtoputkien 

rakentamisen myötä on tunnistettu. Tuotettu tieto on 

sijoitettu karttapohjiin ja taulukoitu.

Lähde: 2014. Varsinais-Suomen Ely. Lounais-Suomen viemäröinti. Laajentamisalueet ja priorisointi.



Aiemmin toteutettuja lieteselvityksiä Lounais-Suomessa
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Kunta Vakituiset asunnot Vapaa-ajan asunnot ja muut tilapäiseen

asumiseen käytetyt kiinteistöt

Viemäröity tai 

tullaan 

viemäröimään 

suunnitelman 

mukaan

Ei viemä-

röity

Viemäröinnin 

piirissä tai 

viemäröinnin 

suunnittelu-

alueella

Viemäröity tai 

tullaan 

viemäröimään 

suunnitelman 

mukaan

Ei viemä-

röity

Viemäröinnin 

piirissä tai 

viemäröinnin 

suunnittelu-

alueella

Aura 817 351 70 % 21 62 25 %

Kaarina 6269 717 90 % 142 620 19 %

Kemiönsaari 1560 1060 60 % 346 3201 10 %

Lieto 3378 1298 72 % 21 120 15 %

Marttila 235 545 30 % 9 183 5 %

Masku 1874 2847 40 % 73 693 10 %

Mynämäki 1726 982 64 % 105 701 13 %

Naantali 2843 1083 72 % 305 3245 9 %

Nousiainen 892 661 57 % 20 206 9 %

Paimio 2157 592 78 % 89 187 32 %

Parainen 2516* 65 %* 6614*

Pöytyä 1376 1578 47 % 156 548 22 %

Raisio 4322 297 94 % 28 32 47 %

Rusko 995 799 55 % 9 128 7 %

Salo 8916 5901 60 % 168 5742 3 %

Sauvo 425 641 40 % 23 1116 2 %

Turku 16416 1312 93 % 421 1868 18 %

Koko alue 54 201 20 664 72 % 1936 18 652 9 %

KUNTA Vakituiset asunnot Vapaa-ajan asunnot

Vuodessa syntyvän 

lietteen määrä / 

kunta (m³)

Vuodessa syntyvän 

lietteen määrä / 

kunta (m³)

Aura 1 219 43

Kaarina 1 689 428

Kemiönsaari 3 445 2 272

Lieto 5 557 201

Marttila 1 180 126

Masku 3 450 650

Mynämäki 3 566 546

Naantali 2 347 2 171

Nousiainen 1 952 143

Paimio 1 925 171

Parainen 4 991 4 379

Pöytyä 3 790 454

Raisio 789 27

Rusko 1 866 85

Salo 13 901 3 812

Sauvo 1 386 752

Turku 3 695 1 460

YHTEENSÄ 56 748 17 718

Lähde: 2014. Varsinais-Suomen Ely. Lounais-Suomen viemäröinti. Laajentamisalueet ja priorisointi.

Lähde: 2010. Kunnasvirta. Selvitys viemäriverkostojen 
ulkopuolella syntyvän lietteen määrästä Varsinais-Suomen 
alueella.



Viemäriin kuulumattomat kiinteistöt 
Lounais-Suomessa
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Menetelmät ja laskentaoletuksia
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• Työvaiheet:

1. Viemäriin kuulumattomien kiinteistöjen kartoitus

2. Sako- tai umpikaivolliset kiinteistöt

3. Syntyvän lietemäärän arviointi

• Viemäriin kuulumattomien kiinteistöjen kuntakohtaiset listaukset on saatu vertailemalla ristiin 

LSJH:n perusmaksurekisteriä ja kuntien, vesilaitosten tai vesiosuuskuntien toimittamia 

viemäriasiakaslistoja. 

• Vertailu tehtiin kuntakohtaisesti hyödyntämällä mahdollisimman pitkälti Excelin erilaisia haku- ja 

laskentatoimintoja. Myös manuaalista tarkastusta tehtiin esimerkiksi taloyhtiöiksi merkittyjen kiinteistöjen 

vertailun osalta, sillä eritoten näissä osoitteiden kirjaustavat poikkesivat toisistaan eri rekistereissä.

• Sako- tai umpikaivollisten kiinteistöjen arvioinnissa on käytetty viereisessä taulukossa esitettyjä 

oletuksia.

• Syntyvän lietemäärän arviointiin on käytetty Kemiönsaaren todelliseen vuoden 2016 dataan 

perustuvaa lietemääräarviota m3/a/kiinteistö. Luku on laskettu painotettuna keskiarvona sako- ja 

umpikaivollisista kiinteistöistä. Samaa lukua on käytetty sekä vakituisille että vapaa-ajan 

kiinteistöille.

Sako- tai umpikaivolietteitä syntyy viemäriin 

kuulumattomista kiinteistöistä

100 % omakoti- ja pientaloista

70 % vapaa-ajan asunnoista

100 % taloyhtiöistä

100 % asuntoloista

0 %
Ei käytössä olevista 

kiinteistöistä (ei perusmaksua)

50 %
Luokittelemattomista 

kiinteistöistä (epäselvät)



Tulokset – viemäriin kuulumattomat ja sako- tai umpikaivolliset
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Kunta

Viemäriin 

kuulumattoma

t yhteensä 

(kpl)

Sako-/umpikaivolliset kiinteistöt

Syntyvä 

lietemäärä 

vuodessa 

(m3/a)

Vakituinen 

asuminen 

(kpl)

Vapaa-

ajan 

asuminen 

(kpl)

Epäselvät

/muut (kpl)

Sako-/ 

umpikaivollise

t kiinteistöt 

yhteensä (kpl)

Aura 703 590 44 23 657 2 840

Masku 2 285 1 338 514 91 1 943 8 397

Mynämäki 2 788 1 532 597 166 2 295 9 920

Nousiainen 1 202 873 160 39 1 072 4 632

Paimio 1 240 779 203 48 1 030 4 452

Raisio 485 354 16 25 395 1 708

Rusko** 1 098 846 86 59 991 4 284

Sauvo 2 052 675 852 38 1 564 6 762

Salo** 14 184 6 030 4 927 319 11 276 48 738

Kaarina*** 1 450 896 338 35 1 269 5 485

Marttila 762 535 132 19 686 2 966

Turku 5 478 3 710 851 261 4 822 20 840

Lieto 3 802 3 540 135 30 3 705 16 012

Parainen 12 077 3 540 5 425 257 9 222 39 859

Pöytyä** 2 244 1 666 372 22 2 060 8 905

Naantali* 0* 0* 0* 0* 0* 0*

Yhteensä 51 850 26 904 14 653 1 431 42 988 185 800
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Tulokset – viemäriin kuulumattomat ja sako- tai umpikaivolliset

• Kunnasvirran selvityksessään käyttämät (ELY-

selvityksen tiedot) ja tässä selvityksessä arvioidut 

kiinteistömäärät ovat samaa suuruusluokkaa. 

• Kunnasvirran selvityksessä viemäriin 

kuulumattomista kiinteistöistä on poistettu ne, 

jotka tullaan liittämään viemäriin nykyisten 

suunnitelmien mukaan (esim. siirtoviemärit). 

• Merkittävin ero muodostuu lietemääräarvioista 

• Kunnasvirran selvityksen ja tämän selvityksen 

välillä. Kunnasvirta on käyttänyt pelkkiin 

sakokaivoihin perustuvaa lukua 2,2 m3/a vakituisille 

asunnoille ja vapaa-ajan asunnoille 0,7 m3/a. 

• Tässä selvityksessä käytetty arvio taas sisältää sekä 

umpi- että sakokaivolietteitä, vuosiarvioina käytetty 

4,3 m3/a kaikille kiinteistöille.

Kunta

Kiinteistöt yhteensä (kpl) Lietemääräarvio yhteensä (m3)

Viemäriin 

kuulumattomat, 

Kunnasvirta

Viemäriin 

kuulumattomat, 

tämä selvitys

Sako-/ 

umpikaivolliset, 

tämä selvitys

Kunnasvirta Tämä selvitys

Aura 617 703 657 1 262 2 840

Kaarina*** 1 382 1 450 1 269 2 117 5 485

Lieto 2 303 3 802 3 705 5 758 16 012

Marttila 718 762 686 1 306 2 966

Masku 2 503 2 285 1 943 4 100 8 397

Mynämäki 2 407 2 788 2 295 4 112 9 920

Naantali* 4 178 0 0 4 518 0

Nousiainen 1 095 1 202 1 072 2 095 4 632

Paimio 1 123 1 240 1 030 2 096 4 452

Parainen 8 544 12 077 9 222 9 370 39 859

Pöytyä** 2 378 2 244 2 060 4 244 8 905

Raisio 398 485 395 816 1 708

Rusko** 973 1 098 991 1 951 4 284

Salo** 11 795 14 184 11 276 17 713 48 738

Sauvo 1 708 2 052 1 564 2 138 6 762

Turku 3 775 5 478 4 822 5 155 20 840

Yhteensä 45 897 51 850 42 988 68 751 185 800
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Tulokset - sako- tai umpikaivolliset kiinteistöt



• On huomioitava, että virheet kiinteistölistauksissa ovat mahdollisia. Jonkin verran listauksissa on esim. puutteellisia 

osoitetietoja.

• Osoitteita on voitu kirjata eri rekistereihin eri tavoilla. Rekisteritiedot on käyty manuaalisesti läpi ja poistettu joitakin merkittäviä 

”epäselviä” kirjauksia

• Esim. osoitteista on voinut puuttua tienumeroita, tie on voinut vaihtua kaduksi/kujaksi tms.

• Vertailussa kaikki samalla tavalla kirjatut osoitteet on tunnistettu. Taloyhtiöiden osalta on manuaalisesti erikseen käyty läpi niissä 

mahdollisesti olevat virheet.

• Paraisten tiedoissa ja vertailussa voi olla virheitä johtuen saatujen rekisteritietojen kielestä – viemäritiedot annettiin ruotsinkielisillä 

osoitteilla ja kaikki perusmaksurekisterin tiedot eivät ole saatavilla ruotsinkielellä.

• Kiinteistötyyppikohtaisiin oletuksiin perustuen on arvioitu vielä sako- tai umpikaivollisten kiinteistöjen osuus viemäriin 

kuulumattomista kiinteistöistä. Nämä oletukset aiheuttavat virhettä tuloksissa. Arviot on tehty parhaaseen saatavilla 

olevaan tietoon perustuen yhdessä LSJH:n kanssa.
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Tulosten tulkinnassa huomioitavaa



• Lietemäärän arviointi perustuu Kemiönsaaren todelliseen dataan. Muissa LSJH:n 

toimialueen kunnissa ei ole täysin vastaavaa kiinteistöjakaumaa (vakituiset asunnot –

vapaa-ajan asunnot) tai kaivotyyppien jakauma (sako- ja umpikaivot). Nyt laskennassa on 

oletettu, että kaikilta kiinteistöiltä syntyy sama keskimääräinen määrä lietettä. 

Aiemmissa lieteselvityksissä käytetty lietemäärä on jonkin verran pienempi kuin 

Kemiönsaaren dataan perustuva lietemäärä vuodessa/kiinteistö.

• Kemiönsaari 4,3 m3/a/kiinteistö, TSJ & Rouskis lieteselvitykset 3,38 m3 /a/kiinteistö, Kunnasvirta-

selvitys 2,2 m3 /a/kiinteistö vakituisille asunnoille ja 0,7 m3 /a/kiinteistö vapaa-ajan asunnoille. 

Joensuun alueella tehty selvitys 2,4 m3 /a/kiinteistö.
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Tulosten tulkinnassa huomioitavaa



Lietteen vastaanotto- ja käsittelypaikat
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Lietteen vastaanottopaikat

• Turun biokaasulaitoksella vastaanotetaan 13 

kunnan (+osa Pöytyästä) sako- ja 

umpikaivolietteet.

• Muiden kuntien alueilla vain ko. kunnan 

lietteitä.

• Lisäksi erityisesti LSJH:n toimialueen reunamilta 

viedään lietteitä alueen ulkopuolella oleviin 

vastaanottopisteisiin, kuten Somerolle, Lohjalle 

ja Laitilaan. Myös alueen ulkopuolelta tuodaan 

lietteitä LSJH:n vastaanottopisteisiin.
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Lietteen vastaanottopaikat
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• LSJH:n toimialueen lietteen 
vastaanottopaikoilla 
vastaanotettu lietemäärä oli 
vuonna 2016 yhteensä noin 
70 000 m3, ilman 
Kemiönsaarta luku oli 61 500 
m3. Luvut sisältävät kaikki 
lietteet (asuminen + muut).

• Kuvaajan tiedot ovat peräisin 
sekä aikaisemmin tuotetuista 
selvityksistä että lietteen 
vastaanottopaikkoja 
haastattelemalla.

• **merkityistä vuosista 
puuttuu tiedot osalta 
puhdistamoja

• *Salon 2012 luvussa on 
mukana myös Perniön 
puhdistamon tiedot
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Lietteen vastaanottopaikat

Gasum, Turun biokaasulaitos

• Vastaanotettu 36 330,7 m3 vuonna 2016

• Noin 3000 m3 /kk

• Vastaanotetusta lietteestä kerätään tieto kuljettajasta ja määrästä. Tilastointi erikseen sako- ja umpikaivolle.

• Olisi mahdollista laskea myös laskuilta tms. kuljettajakohtaiset määrät tuodulle lietteelle.

• Osa kuljettajista tuo myös siirtoasiakirjan tyhjennyksen yhteydessä.

• Kalustoa on sekä noin 10 m3 että 40 m3 kokoja.

• Ei tiedossa selvää maksimikapasiteettia lietteen vastaanotolle Gasumin mukaan. Ekmanin opintotyössä mainitaan Biovakan maksimi 

vastaanottokapasiteettina 50 000 m3 /a.

• Välppä saattaa aiheuttaa rajoitteita virtausnopeudelle, eli kerralla tyhjennettävälle/välpälle ajettavalle määrälle.

• Erikseen tulee selvittää onko Turun puhdistamolla rajoitteita lietteen käsittelyssä

• Listaus kuljettajista tehdään joka vuosi ja toimitetaan jätehuoltoviranomaiselle. 
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Lietteen vastaanottopaikat

Salon keskusjätevedenpuhdistamo

• Puhdistamolla on vastaanotettu vuosittain noin 13 000 -14 000 m3 sako- ja umpikaivolietettä. 

Vaihtelu vuodenaikojen välillä on vähäistä.

• Vastaanotetusta lietteestä kerätään tiedot kuljettajasta, siitä onko sako- vai umpikaivolietettä 

sekä tyhjennysmäärästä. 

• Varsinainen laskennallinen maksimikapasiteetti ei ole tiedossa. Tietyt tekniset seikat, kuten 

sako- ja umpikaivolietteen vastaanottopisteen koko/ruuhkautuminen saattavat aiheuttaa 

pullonkaulan käsiteltävän lietteen määrän nostamisessa nykyisestä.
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Lietteen vastaanottopaikat
Parainen: Norrby ja saaristossa Houtskari, Nauvo, Korppoo

• Vastaanotettu vuonna 2016 yhteensä neljällä puhdistamolle noin 11 000 m3 /a, tästä umpikaivolietteitä noin 9000 m3 ja 

sakokaivolietteitä noin 2500 m3

• Puhdistamoiden välillä melko iso ero eri lietteiden jakaumissa – johtuu rakennuskannasta. Uudisrakennuksissa ja 

hienoimmissa huviloissa on umpitankkeja, vanhoissa rakennuksissa enemmän sakokaivoja.

• Vaihtelua vuositasolla jonkin verran, keväällä vastaanotetaan enemmän kun kiinteistöjä otetaan taas käyttöön/ennen 

saariston puhdistamoiden kesän kallista vastaanottohintaa

• Vastaanotetusta lietteestä kerätään tiedot kuljettajasta, siitä onko sako- vai umpikaivolietettä sekä tyhjennysmäärästä. 

Siirtoasiakirjojen kopiot myös pyritään keräämään, ei käytössä sähköistä järjestelmää.
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Lietteen vastaanottopaikat
Parainen: Norrby ja saaristossa Houtskari, Nauvo, Korppoo

• Varsinainen laskennallinen maksimikapasiteetti ei ole tiedossa. Saaristossa on jo nyt haasteita käsitellä tulevia lietemääriä, 

Kanta-Paraisilla Norrbyssä voisi olla mahdollista ottaa vastaan enemmänkin umpikaivolietteitä, mutta kuljetusmatkat tulevat 

erityisesti saaristosta kuljettaessa haasteelliseksi.

• Vierasvenesatamat tuottavat myös ongelmia saaristojen puhdistamoilla. Bakteerikannan kanssa isoja ongelmia kesäisin.

• Kesällä on hintapolitiikalla pyritty (ja onnistuttukin) rajoittamaan sakokaivolietteiden vastaanottoa saaristossa.

• Norrbyssä on käytössä epäkeskoruuvipuristin, jolle sako- ja umpikaivolietteet ajetaan. Ruuvilta ainoastaan rejektivesi ajetaan jv-

puhdistusprosessiin ja kuivattu aines jatkaa suoraan märkämädätys-laitokseen (22 % kuiva-ainepitoisuudessa). Ko. laitteella on 

mahdollista päästä jopa yli 30 % kuiva-ainepitoisuuteen. Toinen vastaava laite on tilattu. Se sijoitetaan jollekin saariston 

puhdistamoista.

• Kanta-Paraisilla on pääsääntöisesti kaksi kuljettajaa ja saaristossa vain paikallisia toimijoita (Nauvossa 4, Houtskarissa 1 ja 

Korppoossa 1).
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Lietteen vastaanottopaikat

Pöytyä, Kyrön Jätevedenpuhdistamo

• Vastaanotettu vain Pöytyän lietteitä seuraavanlaisesti:

• Vastaanotetusta lietteestä kerätään tieto kuljettajasta ja määrästä (virtausmittari). Tilastointi erikseen sako- ja umpikaivolle. Kuljettaja itse ilmoittaa ko. tiedon.

• Ei tiedossa selvää maksimikapasiteettia. Mahdollisesti hyvällä suunnittelulla voisi tuplata vastaanotettavan määrän, jos sen syöttö prosessiin olisi vakioitavissa 3 

m3
 6 m3

• Prosessiin ongelmallista syöttää kuorma (10-12 m3) kerrallaan  ilmastuksessa haasteista. Lisäksi nykyinen poistolietteen käsittely pullonkaulana (vanha ja 

huonosti toimiva laitteisto).

• Laitos perustettu 1994, ympäristölupa voimassa, pääsee lupaehtoihin. Ei ilmeisesti alasajo paineita seuraaviin vuosiin, vaikka Auran siirtoviemäriin on matkaa 

vain kymmenkunta kilometriä.
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Vuosi Yhteensä Sakokaivoliete Umpikaivoliete

2017 1026 m3 547 m3 478 m3

2016 831 m3 482 m3 348 m3

2015 852 m3 559 m3 297 m3



Nykyiset vastaanottomäärät ja syntyvä lietemäärä
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• Kokonaisuudessaan lietettä on vuonna 2016 vastaanotettu LSJH:n toimialueen 

vastaanottopaikoissa noin 61 500 m3 (pl. Kemiönsaari)

• Arvioitu syntyvän lietteen kokonaismäärä on vuositasolla noin 186 000 m3 (pl. 

Kemiönsaari)

• Arviolta noin 2/3 syntyvästä lietteestä ei siis päädy LSJH:n virallisiin 

vastaanottopaikkoihin

• Turun jätevedenpuhdistamolla ei vastaanotettavalle sako- ja umpikaivolietteelle ole 

ilmoitettu maksimikapasiteettia, joten periaatteessa nykyinen lietteen 

vastaanottokapasiteetti lienee riittävä.
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Nykyiset vastaanottomäärät ja syntyvä lietemäärä
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Turku Salo Parainen Pöytyä, 

Kyrön alue

Vuonna 2016 vastaanotettu 

lietemäärä (m3)
36 300 13 400 10 920 830

Arvio syntyvästä lietemäärästä 

vastaanottopaikan toimialueella 

(m3)

96 600 48 700 39 900 2 590

Nykyisellään käsittelyyn päätyy 

muodostuvasta lietemäärästä (%)
38 % 28 % 27 % 32 %
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Nykyiset vastaanottomäärät ja syntyvä lietemäärä
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Turku Salo Parainen
Pöytyä, Kyrön 

alue

Vuonna 2016 vastaanotettu 

lietemäärä (m3) 36 300 13 400 10 920 830

Arvio syntyvästä lietemäärästä 

vastaanottopaikan toimialueella 

(m3) 96 600 48 700 39 900 2 590

Nykyisellään käsittelyyn päätyy 

muodostuvasta lietemäärästä (%) 38 % 28 % 27 % 32 %



Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet sako- ja 
umpikaivolietteen keräyksessä ja käsittelyssä
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• Muissa Pohjoismaissa on käytössä kuivaavia lieteautoja, joissa sakokaivosta imetty liete kuivataan auton yhteydessä olevalla 

ruuvikuivaimella. Kuivaus perustuu Simon Moos Maskinfabrik –yrityksen kehittämään Moos KSA –tekniikkaan. Imuautoja on eri 

kokoja.

• Vaiheet:

1. Lietteen imu kaivosta autoon

2. Polymeerin syöttö

3. Kuivausruuvin läpi ajaminen

4. Nesteen palautus takaisin sakokaivoon

• Liete voidaan kuivata noin 15 % kuiva-ainepitoisuuteen. Soveltuu vain sakokaivolietteiden keräykseen, ei umpikaivoille.

• Kuivaavan kaluston myötä avautuu uusia lietteen jatkokäsittelymahdollisuuksia, ja tarve jv-puhdistamoille kuljetukseen poistuu.

• Rejektivedelle Simon Moos Maskinfabrik lupaa alla olevaan taulukkoon kerättyjä reduktioasteita.
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Lietteen keräys kuivaavalla kalustolla

Parametri Reduktioaste

Kiintoaine (SS) 95 %

COD 85 %

Kokonaisfosfori (P) 60 %

Kokonaistyppi (tot-N) 67 %



• Vieressä olevaan taulukkoon on laskettu arvio sakokaivolietteen 

kuljetuksesta koko LSJH:n toimialueella joko nykyisellä 

kuljetuskalustolla tai kuivaavalla keräyskalustolla.

• Laskenta on toteutettu kahdella lähtöarviolla sakokaivolietteen 

osuudesta kokonaislietemäärästä. Ensimmäinen arvio (64 %) perustuu 

Kemiönsaaren lietejakaumaan, ja toinen arvio (26 %) keskiarvoon 

Paraisten ja Salon ilmoitetusta lietejakaumasta 2016.

• Kuivaavaa kalustoa käyttämällä vuosittain kuljetettavan 

sakokaivolietteen määrä on vain noin 20 % nykyisellään kuljetettavasta 

sakokaivolietemäärästä.

• Ennen kuivaavan kuljetuskaluston hankintaa, tulee vielä varmistaa, 

mahdollistaako nykyinen jätevesiä koskeva lainsäädäntö rejektiveden 

palautuksen takaisin sakokaivoon.
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Lietteen keräys kuivaavalla kalustolla

26.4.2018

Parametri
Nykyinen lietteen keräys- ja

kuljetuskalusto

Kuivaava lietteen keräys- ja 

kuljetuskalusto

Kerättävän lietteen 

kokonaismäärä vuodessa 

(sako- ja umpikaivot) 

(m3/a)

185 800 185 800

Sakokaivolietteen osuus 

kaikista lietteistä
64 %* 26 %** 64 %* 26 %**

Syntyvän sakokaivolietteen 

määrä vuodessa (m3/a)
119 700 47 500 119 700 47 500

Kuljetettavan lietteen 

kuiva-ainepitoisuus (%)
2,5 % 15 %

Kuljetettavan kuiva-aineen 

määrä (m3/a)
3 000 1 200 3 000 1 200

Kuljetettavan veden määrä 

(m3/a)
116 700 46 300 20 000 7 900

Vastaanottopaikkoihin 

päätyvän 

sakokaivolietteen määrä 

(m3/a)

119 700 47 500 23 000 9 100
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• Yllä olevaan taulukkoon on laskettu esimerkinomaisesti tilanne kahdesta lietteen mahdollisesta välivarastosta.

• Laskentaoletuksena on käytetty saapuvan lietteen kuiva-ainepitoisuudelle 2 % ja poistuvan lietteen kuiva-ainepitoisuudelle 20 %.

• Taulukkoon lasketun tyyppisestä välivarastosta, jossa tapahtuisi myös lietteen kuivausta, voitaisiin poistoliete kuljettaa 

lähtökohtaisesti suoraan lietteen jatkokäsittelijälle esim. mädätykseen tai kompostointiin.

• Välivarastoinnissa on huomioitava luvitusprosessi. Käytöstä poistettujen vanhojen jätevedenpuhdistamoiden infran hyödyntämisen 

kannattaa selvittää. Myös vesilaitosten suhtautuminen välivarastotoiminnan rejektivesien viemäriin johtamiseen tulee selvittää.

Lietteen välivarastointi
Välivarasto 1 Välivarasto 2

Kunnat, joiden alueelta liete 

kuljetettaisiin ko. välivarastoon

Mynämäki, Nousiainen ja 

Masku

Paimio, Marttila ja 

Sauvo

Lietemäärä vuodessa alueelta 22 900 m3 14 200 m3

Teoreettinen virtaus 
2,6 m3/h

63 m3/vrk

1,6 m3/h

39 m3/vrk

Poistettava lietemäärä vuodessa (ka-

pitoisuus 20 %)
2 300 m3 1 420 m3
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• Nykyisenkaltaisella lietteen kuljetuskalustolla kerätty liete olisi mahdollista kuivata yhteen 

laitteeseen perustuvassa käsittelyprosessissa vastaavanlaisella epäkeskoruuvikuivaimella 

kuin Paraisilla on jo nyt käytössä Norrbyn jätevedenpuhdistamolla sako- ja 

umpikaivolietteiden käsittelyyn

• Laitteisto- ja tilavaatimukset:

• Lietteen purkuallas (esim. 50 m3)  ja mahdollisesti sekoitin tasaisen lietevirtauksen aikaansaamiseksi

• Syöttöpumppu

• Porrasvälppä tai vastaava

• Volute GS-ruuvikuivain katetussa lämmitetyssä sisätilassa

• Polymeerin syöttölaitteisto

• Vaihtolava tai muu kuivatun lietteen varastointimahdollisuus

• Rejektiveden syöttölaitteisto (pumppu ja putkisto) viemäriverkkoon
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Lietteen välivarastointi ja kuivaus



• Volute GS –laitteistossa on lisäksi mekaaninen tiivistin, jolloin se sopii myös laihoille umpikaivolietteille.

• Laitetta on saatavilla useassa eri kokoluokassa, myös vähäisille lietemäärille.

• Voidaan päästä 18-35 % kuiva-ainepitoisuuteen, riippuen syötettävästä lietteestä.

• Volute-laitteita voidaan käyttää etänä. Tämän tyyppisen välivaraston toiminta ei vaadi siis kokopäiväistä 

henkilöresurssia.

• Välivarastoinnissa ja käsittelyssä on huomioitava mahdolliset hajuhaitat.

• Myös kuivatun lietteen osalta kannattaa varastointiin käytettävä vaihtolava olla kannellinen ratkaisu, jotta 

esim. sadevedet eivät pääse kuivatun lietteen sekaan.

• Volute-laitteistoa myy Suomessa ainakin T&A Mämmelä Oy.
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Lietteen välivarastointi ja kuivaus



• Jätevedenpuhdistamoilla laskeutettu liete on 2-10 % kuiva-ainepitoisuudessa  hyödyllisempää voisi olla myös kuivata laskeutettu 

liete välivarastossa ja kuljettaa eteenpäin lietteen jatkokäsittelijälle tai lisätä välivaraston yhteyteen kompostointimahdollisuus.

• Jos välivarastoinnin yhteydessä ensin laskeutetaan lietettä, voidaan kuivaukseen käyttää mahdollisesti muutakin mekaanista 

kuivauskalustoa, kun kuivaimelle johdettava liete on vahvempaa (eli suuremmassa kuiva-ainepitoisuudessa) kuin suoraan kaivoista 

kerätty liete.

• Myös laskeutuksen ja siihen lisätyn kuivauksen yhteydessä on huomioitava rejektiveden johtaminen jätevedenpuhdistukseen.

• Liete saadaan laskeutumaan parhaiten tietyn mallisessa laskeutusaltaassa, käyttämällä laskeutusta edesauttavia kemikaaleja 

(flokkulantteja), painovoimaa hyödyntämällä (riittävät massavirrat jätevettä edesauttavat lietteen laskeutumista).

• Välivarastossa vastaanotettaisiin huomattavasti vähemmän jätevettä/lietettä kuin esim. nykyisille lietteen vastaanottopaikoille (puhdistamoille). 

Lisäksi laskeuttamiseen kuluu aikaa  huomioitava aiheutuvat hajuhaitat.
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Lietteen välivarastointi ja laskeutus + kuivaus



• Sako- ja umpikaivoliete rinnastetaan jätevedenpuhdistamolietteeseen, eli samat lainsäädännölliset vaatimukset velvoittavat niitä.

• ”Jätevesilietettä saa käyttää vain sellaisella viljelymaalla, jolla kasvatetaan viljaa, sokerijuurikasta tai öljykasveja taikka sellaisia kasveja, joita ei yleensä käytetä ihmisen 
ravinnoksi tuoreena, syömällä maanalainen osa tai eläinten rehuksi. Nurmelle niitä saa levittää vain perustettaessa nurmi suojaviljan kanssa ja multaamalla ne 
huolellisesti.” (MMa 12/12)

• Käsittely: lietelantasäiliöt tai vastaavat, tietty aika stabilointiin, riittävä sekoitus kalkin lisäyksessä.

• Peltolevitys:

• Sama kalusto kuin lietelannan levitykseen

• Lietteessä ei useinkaan ole riittävä typpipitoisuus ainoaksi typpilähteeksi, myös vesipitoisuus aiheuttaa haasteita levitykseen (levitettävät määrät niin suuria, että kylvöä ei voida tehdä 

pellon märkyyden takia noin viikkoon keleistä riippuen).

• Stabiloinnin jälkeinen korkea pH edesauttaa myös typpihäviöitä  liukoinen typpi haihtuu ammoniakkina ilmaan.

• Vaatii suunnittelua

• Soveltuu:

• Sellaisille alueille, joilta on pitkä matka lietteen välivarastoihin tai vastaanottopaikkoihin  tällöin lietteen tuottajalle aiheutuvat kuljetuskustannukset laskevat.

• Sivutoimeksi maanviljelijöille, jotka ovat luopuneet eläinten pidosta, ja joilla on valmis lietelannan varastointi – ja levityskalusto  alhaiset investointikustannukset käsittelyyn.

• Toimintaa on kuitenkin haastavaa saada kannattavaksi.
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Kalkkistabilointi ja lietteen käyttö peltolannoituksessa



Kompostointi, mädätys, poltto

• Kuiva-ainepitoisuudesta riippuen sopivat jatkokäsittelykohteet:

• Polttoon mahdollisimman kuivaa  rinnakkaispolttoon  haasteena löytää 

vastaanottaja.

• Kompostointiin halutaan usein kuiva-ainepitoisuudeltaan ~30 % luokkaa 

olevaa lietettä mitä kosteampaa, sen enemmän tarvitaan usein 

tukiainetta, ongelmana rejektivedet.

• Mädätys: märkämädätykseen voi sopia myös matalamman kuiva-

ainepitoisuuden liete, kuivamädätykseen kuivempi.

• Lopulta sekä kompostoinnissa että mädätyksessä ongelmana 

lopputuotteen ihmisperäisyys ja sen asettamat lainsäädännölliset 

vaatimukset ja esim. viljan ostajien vaatimukset

• Maanparannusaineiden ja lannoitteiden paikallinen kysyntä merkittävässä 

roolissa

PAKU-prosessi (Endev)

• Mekaanisesti kuivattu liete syötetään kiertomassa-kuivuriin missä se 

kuivataan yli 95% kuiva-aine-pitoisuuteen ennen syöttöä 

kiertomassareaktoriin, missä lämpötila pidetään 850 ˚C asteessa

• Lopputuotteet metsä- tai peltolannoitukseen
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Kompostointi, mädätys, poltto, PAKU-prosessi
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• Lietettä arviotiin syntyvän LSJH:n toimialueella noin kolminkertainen määrä verrattuna nykyisellään vastaanotettuun lietemäärään

vastaanottopaikoissa.

• Tässä on huomioitava, että laskennassa on käytetty vastaavanlaista sako- ja umpikaivotyhjennysten jakaumaa kuin Kemiönsaarella on todellisuudessa. Aikaisemmin 

toteutetuissa lieteselvityksissä on oletuksena ollut, että suurin osa tai kaikki lietekaivoista on sakokaivoja

• Kemiönsaarella vuosittain vastaanotettu lietemäärä kasvoi noin kaksinkertaiseksi, kun siirryttiin lietteen tuottajan kilpailuttamasta järjestelmästä kunnan 

kilpailuttamaan järjestelmään.

• Nykyisen vastaanottokapasiteetin ei pitäisi tulla vastaan tulevaisuudessa ainakaan Turun Kakolan puhdistamolla. Myös muilla puhdistamoilla 

voidaan todennäköisemmin helpommin säätää prosesseja tasaisemmalle lietteen syötölle, joka mahdollistuu keskitetysti kilpailutetulla lietteen 

kuljetuksella. Toki pienemmillä puhdistamoilla voivat tietyt prosessitekniset seikat silti aiheuttaa ongelmia/pullonkauloja lietteen käsittelyyn.

• Tulevaisuuden potentiaalisia kehitysmahdollisuuksia ovat erityisesti kuivaavan keräyskaluston käyttöönotto sakokaivotyhjennyksiin ja mahdollinen 

lietteen välivarastoissa tapahtuva kuivaus, esim. epäkeskoruuvikuivaimilla.

• Lainsäädännön asettamat reunaehdot tulee kuitenkin tarkistaa. Lietteen välivarastoinnin ja –käsittelyn osalta tulee myös tarkistaa kuivauksen rejektiveden 

puhdistukseen johtamisen mahdollisuudet.
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Yhteenveto ja johtopäätökset



Laserkatu 6

53850 Lappeenranta

info@lca-consulting.fi

www.lca-consulting.fi
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