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Vertailtavia lietteenkäsittelymenetelmiä ovat aumakompostointi, mädätys biokaasulaitoksessa, mekaanisesti kuiva-

tun lietteen poltto sekä lietteen terminen kuivaus ja termisesti kuivatun lietteen poltto. Laskennoissa mukana olevat 

lietteen jatkokäsittelypaikat on valittu laskentoihin lähinnä sijainnin takia sekä CO2-BIO -hankkeessa mukana ole-

vien toiveesta. Laskennoissa mukana olevat aumakompostointialueet sijaitsevat Oulussa, Kempeleessä, Kajaanissa, 

Ivalossa ja Kittilässä ja biokaasulaitokset Oulussa ja Rovaniemellä. Laskennoissa mukana olevat mekaanisesti kui-

vatun lietteen polttolaitokset sijaitsevat Riihimäellä ja Oulussa ja lietteen terminen kuivainlaitos ja termisesti kuiva-

tun lietteen polttolaitos Haapavedellä. Sijainnit ovat osittain teoreettisia, sillä esimerkiksi Oulussa ei ole lupaa lietteen 

polttoon ja Rovaniemellä ei ole tällä hetkellä biokaasulaitosta. Kasvihuonekaasuista päästölaskelmissa on otettu huo-

mioon metaani (CH4), typpioksiduuli (N2O) sekä hiilidioksidi (CO2), sisältäen myös bioperäisen hiilidioksidin (CO2-

bio). 

  

Käsittelymenetelmille ja niihin liittyville kuljetuksille laskettiin puhdistamokohtaisesti syntyvät päästöt ja vältetyt 

päästöt. Lisäksi laskettiin nettopäästöt, jolloin syntyvistä päästöistä on vähennetty vältetyt päästöt. Pienimmät synty-

vät kokonaispäästöt saavutettiin kaikilla puhdistamoilla jätevesilietteen mädätyksellä, jossa puolet tuotetusta biokaa-

susta johdetaan liikennebiokaasun jalostukseen ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Suurimmat päästöt syntyivät 

termisesti sähköllä ja kevyellä polttoöljyllä kuivatun lietteen poltossa tai aumakompostoinnissa puhdistamosta riip-

puen.  

 

Kasvihuonekaasupäästöjä voidaan välttää, kun tuotetulla biokaasulla tai lietteen poltosta saatavalla energialla korva-

taan esim. fossiilisia polttoaineita tai lietteenkäsittelyn tuotoksella, kuten kompostimullalla ja mädätysjäännöksellä, 

korvataan mineraalilannoitevalmisteita. Kaikilla puhdistamoilla vältetyt kokonaispäästöt olivat kaikissa tarkastel-

luissa lietteenkäsittelymenetelmissä syntyviä kokonaispäästöjä pienempiä.  

 

Käsittelymenetelmien nettopäästöjen vertailussa kaikilla puhdistamoilla pienimmät nettopäästöt saavutettiin mädä-

tyksessä, jossa tuotettu biokaasu hyödynnettiin sähkön ja lämmön tuotannossa. Aumakompostoinnin nettopäästöt 

olivat suurimmat kaikilla muilla puhdistamoilla paitsi Levillä, jolla suurimmat päästöt aiheutti käsittely, jossa liete 

ensin termisesti kuivattiin sähköllä ja polttoöljyllä, ja sitten tämä termisesti kuivattu liete poltettiin Haapavedellä. 

 

Pohjoisen erityislaatuisia olosuhteita lietteenkäsittelyn kannalta ovat pitkä ja kylmä talvi, pitkät kuljetusmatkat ja 

paikoin suhteellisen vähäinen lietteen määrä. Kasvihuonekaasupäästötarkastelussa pohjoisista olosuhteista saatiin 

hyvin otettua huomioon esimerkiksi pitkien välimatkojen aiheuttamat päästöt. Sen sijaan monellekaan päästökertoi-

melle ei löytynyt erityisesti pohjoisissa olosuhteissa mitattua arvoa. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava muu-

toinkin, että laskennoissa käytetyt arvot perustuvat sekä kirjallisuudesta että toimijoilta kerättyihin tietoihin, ja mo-

nesti on jouduttu tekemään oletuksia ja yleistyksiä. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to calculate and compare the greenhouse gas emissions of the wastewater sludge treatment 

alternatives in the challenging northern conditions. In these calculations used treatment methods for wastewater 

sludge are windrow composting of sludge, anaerobic digestion of sludge, incineration of mechanically dried sludge, 

and thermal drying and incineration of thermally dried sludge.  

 

The participating wastewater treatment plants in the calculations are Taskila sewage treatment plant (Oulun Vesi) 

and Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy (Kempeleen Vesihuolto) from Northern Ostrobothnia; Peuraniemi sewage 

treatment plant (Kajaanin Vesi Oy) and Mustola sewage treatment plant (The municipality of Sotkamo) from Kainuu 

region; and Mellanaapa sewage treatment plant (Inarin Lapin Vesi Oy) and Levi sewage treatment plant (Levin Vesi-

huolto Oy) from Lapland. Hypothetical sludge treatment facilities in the calculations are windrow composting areas 

in Oulu, Kempele, Kajaani, Ivalo and Kittilä; biogas plants in Oulu and Rovaniemi; incinerator plants of the mechan-

ically dried sludge in Riihimäki and Oulu; and thermal drying plant and incinerator plant of thermally dried sludge 

in Haapavesi.  

 

Data for the calculations is gotten from sewage treatment plants and sludge treatment facilities. Emission factors and 

other values for calculations has been found from models and calculators, programs, articles and other possible 

sources. The greenhouse gases in the calculations are methane (CH4), dinitrogen oxide (N2O) and carbon dioxide 

(CO2) including bio-based carbon dioxide (CO2-bio). Results of the calculations are produced emissions, avoided 

emissions and net emissions.  

 

Based on the calculations, the lowest produced emissions were obtained from anaerobic digestion of sludge where 

biogas is produced both for processing traffic biogas and for combined heat and power (CHP). The highest produced 

emissions were either thermal drying of sludge with electricity and light fuel oil and incineration of thermally dried 

sludge, or windrow composting of sludge, depending on the sewage treatment plant. Greenhouse gases can be avoided 

if for example biogas replace fossil fuels and soil or digestate replace fertilizers. Avoided emissions were lower than 

produced emissions in every case. The lowest net emission were achieved in anaerobic digestion of sludge where 

biogas was produced for combined heat and power in every sewage treatment plant. The highest net emissions were 

produced in windrow composting of sludge in every sewage treatment plant except in Levi where thermal drying 

with electricity and light fuel oil and incineration of thermally dried sludge was the highest one. 

 

Special northern conditions for sludge treatment are long and cold winter, long-distance transports and, in some cases, 

relatively low amounts of sludge. In the greenhouse gas calculations northern conditions have been taken into account 

well in greenhouse gas emissions of long-distance transports. On the other hand, emission factors measured in the 

northern conditions were difficult to find. When the results of the calculations are studied, it should be noted that the 

values used in the calculations are taken from the literature and from the partners. And often there was need to make 

assumptions and generalizations. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

AVL Asukasvastineluku; Biologisesti hajoavien epäpuhtauksien mittayksikkö, 

joka vastaa yhden henkilön vuorokaudessa tuottamaa keskimääräistä 

kuormitusta. 
 

CH4 Metaani; Kasvihuonekaasu 

CHP Combined heat and power; Sähkön ja lämmön yhteistuotanto,  

CO2 Hiilidioksidi; kasvihuonekaasu 

CO2-bio Bioperäinen hiilidioksidi 

CO2-ekv. Hiilidioksidiekvivalentti 

D01–D15 Jätteiden loppukäsittelytoimien koodit 

EAKR Euroopan aluekehitysrahasto 

EURO 5  Päästöluokka (2008) Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmallissa 

GWP Global Warming Potential, ilmastonmuutosvaikutuskerroin 

ha Hehtaari; Mittayksikkö 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

i-m3 Tilavuuden yksikkö irto- eli heittokuutiometri vastaa keskimäärin 0,6 

pinokuutiometriä, 0,4 kiintokuutiometriä ja 400 litraa 
 

kok-N  Kokonaistyppi; Jätevesilietteistä määritetty typpi, joka on orgaanisen ja 

epäorgaanisen typen yhteenlaskettu kokonaismäärä 
 

liuk-N Liukoinen typpi; Liukoinen orgaaninen typpi ja veteen tai laimeaan 

suolaliuokseen liukenevat ammonium- ja nitraattityppi 
 

m3 Kuutiometri; tilavuuden yksikkö 

milj. Miljoona 

MJ Megajoule, energian yksikkö  

n-m3 Normikuutiometri kaasua tarkoittaa yhden kuutiometrin suuruista 

kaasutilavuutta normaalissa ilmanpaineessa lämpötilan ollessa 0 ºC. 
 

N2O Typpioksiduuli, dityppioksidi; Kasvihuonekaasu 

R01–R13 Jätteiden hyödyntämistoimien koodit 

t Tonni; massan yksikkö 

t ka Tonni kuiva-ainetta 

tkm Tonnikilometri; Lastin massa (t) * kuljettu matka (km) 

TJ Terajoule; Energian yksikkö 

TS Total solids; Kuiva-aine (ka) 

VS Volatile solids; Haihtuvat kiinteät aineet; Hehkutushäviö; (Lietteen) 

orgaaninen aines 
 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi
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1 JOHDANTO 

Jätevedenpuhdistamoilla jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä voidaan käsitellä useilla 

vaihtoehtoisilla lietteenkäsittelymenetelmillä. Tämän diplomityön tarkoituksena on ver-

tailla eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästöjä pohjoiset olosuhteet 

huomioon ottaen. Pohjoisen erityislaatuisia olosuhteita lietteenkäsittelyn kannalta ovat 

pitkä ja kylmä talvi, pitkät kuljetusmatkat ja paikoin suhteellisen vähäinen lietteen määrä. 

Vertailtavat jätevesilietteen käsittelymenetelmät ovat aumakompostointi, mädätys bio-

kaasulaitoksessa, mekaanisesti kuivatun lietteen poltto sekä lietteen terminen kuivaus ja 

termisesti kuivatun lietteen poltto.  

Lietteenkäsittelymenetelmien kasvihuonekaasupäästölaskelmat tehtiin kuudelle jäteve-

denpuhdistamolle Pohjois-Suomesta. Pohjois-Pohjanmaalta mukana laskennoissa olivat 

Oulun Vesi liikelaitoksen Taskilan jätevedenpuhdistamo Oulusta ja Kempeleen Vesi-

huolto Oy:n Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy Kempeleestä. Kainuusta ovat Kajaanin 

Vesi –liikelaitoksen Peuraniemen Jätevedenpuhdistamo ja Sotkamon kunnan Mustolan 

jätevedenpuhdistamo ja Lapista Inarin Lapin Vesi Oy:n Mellanaavan jätevedenpuhdis-

tamo Ivalosta ja Levin Vesihuolto Oy:n Levin jätevedenpuhdistamo Kittilästä.  

Kasvihuonekaasupäästölaskelmissa on otettu huomioon merkittävimmät kasvihuonekaa-

sut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O) (IPCC 2006a). Myös bio-

peräiset CO2-päästöt on otettu huomioon, jotta saadaan selvitettyä kokonaisuudessaan 

tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrää eikä vain niitä päästöjä, joilla katsotaan 

olevan ilmastovaikutusta. CO2-BIO – hankkeessa oli merkittävänä näkökulmana myös 

syntyvien kaasupäästöjen hyödyntäminen ja tuotteistaminen. Lietteenkäsittelystä synty-

vien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi on selvitetty, miten ja kuinka paljon kasvihuone-

kaasupäästöjä voidaan välttää, kun esimerkiksi tuotetulla biokaasulla korvataan fossiilisia 

polttoaineita tai lietteenkäsittelyn tuotoksella korvataan mineraalilannoitevalmisteita. 

Kun syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä vähennetään nämä vältetyt päästöt, saadaan 

kasvihuonekaasujen nettopäästöt. 

Tämä diplomityö on tehty Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksi-

kössä. Diplomityössä on hyödynnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitta-



9 

 

masta hankkeesta "CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaih-

toehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO)" kerättyä aineistoa 

ja saatuja tuloksia. Tässä diplomityössä lietteenkäsittelyä on myös tarkasteltu mm. ym-

päristö- ja jätelainsäädännön sekä valtakunnallisten ja alueellisten jätesuunnitelmien nä-

kökulmasta.  
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2 JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYN TEORIA  

2.1 Jätevesilietteen määrät ja käsittelymenetelmät 

Jätevedenpuhdistuksessa ja vesihuollossa syntyy Suomessa arviolta noin miljoona kuu-

tiota eli noin miljoona tonnia jätevesilietettä vuodessa (Laitinen ym. 2014a, s. 9). Jäteve-

silietettä syntyy sekä jätevedenpuhdistusprosessista raakalietteenä esiselkeytyksestä että 

ylijäämälietteenä ilmastusaltaasta tai jälkiselkeyttimestä. Puhdistamolietteessä on kaikki 

jätevedestä välppäyksen ja hiekanerotuksen jälkeen poistettu materiaali. (Laitinen ym. 

2014b.) Jätevesilietteessä on mm. orgaanista ainesta, typpeä, fosforia, kalsiumia, magne-

siumia ja rikkiä (Maulini-Duran 2013). Lietteen koostumus riippuu pitkälti jätevedenpuh-

distamolle saapuvien jätevesien koostumuksesta. Monet puhdistamot käsittelevät yhdys-

kuntajätevesien lisäksi myös teollisuuden jätevesiä, kaatopaikkojen suotovesiä ja huleve-

siä. Kuivattu liete sisältää edelleen myös jonkin verran vettä. (Fjäder 2016, s. 11) 

Lietemäärät voidaan raportoida joko tilavuuksina, kokonaispainoina tai kuiva-ainemää-

rinä. Lietteiden kokonaispainot ilmoitetaan tonneina vuodessa märkäpainona (Mauno 

2011, s. 4) eli ns. todellisina tonneina (Pöyry Environment Oy 2007, s. 4). Jos jätevesi-

lietteiden tilavuuspainosta ei ole olemassa tarkempaa tietoa, voi oletuksena käyttää, että 

yksi kuutiometri lietettä painaa yhden tonnin (1 m3 = 1 t) (Mauno 2011, s. 4). Lietteen 

määrä kuiva-aineena (t ka) lasketaan lietteen kuiva-ainepitoisuuden (ka-%) avulla. Yh-

dyskuntajätevesilietteiden määrät kuiva-aineena (ka) ovat Suomessa vaihdelleet jonkin 

verran vuosina 1998–2011 (kuva 1). Yhdyskuntajätevesilietteellä tarkoitetaan yhdyskun-

tien jätevedenpuhdistamossa syntyvää lietettä (VNA 19.4.2012/179, 1 §). Pienimmillään 

yhdyskuntalietteen määrä oli vuonna 2011 noin 140 000 tonnissa kuiva-ainetta ja suurim-

millaan se oli vuonna 2002 reilussa 160 000 tonnissa kuiva-ainetta. Yhdyskuntajätevesi-

lietteestä voidaan käyttää myös nimitystä yhdyskuntaliete (Turunen ym. 2008, s. 38). 

Pohjois-Pohjanmaalla ympäristökeskuksen valvonnassa olevilla 37 jätevedenpuhdista-

molla muodostui yhteensä 73 000 märkätonnia puhdistamolietteitä vuonna 2005 (Turu-

nen ym. 2008, s. 38). Jos lietteen kuiva-ainepitoisuus olisi 20 %, lietteen määrä kuiva-

aineena olisi 14 600 tonnia, mikä on 10 % koko Suomen vuoden 2005 lietteen kuiva-

ainemäärästä (Suomen Ympäristökeskus ja Tilastokeskus, VVY 2016 mukaan). Kai-

nuussa puhdistamolietteitä muodostui 15 jätevedenpuhdistamolla noin 19 000 märkäton-

nia vuonna 2005 (Turunen ym. 2008, s. 38), mikä olisi kuiva-ainemäärältään (20 ka-%) 
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3 800 t ka. Määrä on koko Suomen vuoden 2005 lietemäärästä 3 % (Suomen Ympäristö-

keskus ja Tilastokeskus VVY 2016 mukaan). Lapin ELY-keskuksen valvonnassa olevilla 

18 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamolla muodostui lietteitä yhteensä 73 000 märkäton-

nia vuonna 2008 (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2012, s. 32), mikä olisi 

kuiva-ainemäärältään (20 ka-%) 4 600 t ka. Määrä on Suomen vuoden 2008 lietemäärästä 

(Suomen Ympäristökeskus ja Tilastokeskus, VVY 2016 mukaan) 10 %. 

 

Kuva 1. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyvän lietteen käsittelymäärät kuiva-

aineena Suomessa vuosina 1998–2011 (Suomen Ympäristökeskus ja Tilastokeskus, VVY 

2016 mukaan). 

 

Valtioneuvoston jäteasetuksessa (Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179) on jäte-

luettelo, jossa erillisissä jätevedenpuhdistamoissa syntyvät jätteet kuuluvat nimikeryhmä-

otsikon 19 alle. Nimikeryhmäotsikko 19 08 koskee jätevedenpuhdistamoissa syntyviä jät-

teitä, joita ei ole mainittu muualla jäteluettelossa. Kuusinumeroisella tunnusnumerolla va-

rustettu jätenimike 19 08 05 koskee asumisjätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä. Ympä-

ristöhallinnon Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä VAHTI:n (VAHTI-tietojärjestelmä 

2016) mukaan suurin osa (54 %) vuoden 2014 asumisjätevesipuhdistamoiden lietteestä 

kompostoitiin. Toinen merkittävä käsittely oli mädätys biokaasulaitoksella 40 % osuudella 

(taulukko 1 ja kuva 2). Lietteen poltto on määrällisesti vielä vähäistä Suomessa. Asumisjä-

tevedenpuhdistamolietteitä poltettiin Riihimäen Ekokem Oy:ssa vuonna 2014 (VAHTI-

tietojärjestelmä 2016). Tietojärjestelmään raportoidaan aina jätevedenpuhdistamoilta pois 

kuljetettavat lietteet, puhdistamoille mahdollisesti vastaanotetut muilla puhdistamoilla 
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muodostuneet lietteet sekä sako- ja umpikaivolietteet sekä puhdistamoilla varastoidut liet-

teet. 

Taulukko 1. Asumisjätevesipuhdistamoiden lietteiden hyödyntäminen tai käsittely 

vuonna 2014 (VAHTI-tietojärjestelmä 2016; Mauno 2011). R01–R13 ovat hyödyntämis-

toimia (VNA 19.4.2012/179, Liite 1) ja D01–D15 loppukäsittelytoimia (VNA 

19.4.2012/179, Liite 2). 

Lietteiden hyödyntäminen tai käsit-

tely (VAHTI-tietojärjestelmä 2016) 

Puhdistamolta poiskuljetettavien 

lietteiden kirjaaminen RD-koodeilla 

(Mauno 2011) 

Lietteen määrä  

v. 2014 (t/a) 

(VAHTI-tieto-

järjestelmä 2016) 

Orgaanisen jätteen kompostointi 

(R032) 

Kompostoiminen hyötykäyttöä var-

ten (R032), esim. puhdistamon yh-

teydessä toimivalla kompostointilai-

toksella  

138 582 

Orgaanisen jätteen mädätys (R033) Biokaasulaitokselle toimittaminen 

(R033) 

102 573 

Orgaanisen jätteen materiahyödyn-

täminen (R035) 

 

Kompostoidun lietteen käyttö kaato-

paikan maisemointiin ja pintaver-

hoiluun tai viherrakentamiseen 

(R035) 

5 039 

 

Biologinen käsittely, jossa syntyy 

yhdisteitä tai seoksia, ja jotka käsi-

tellään jollakin toiminnoista D01-

D12 (D08) 

Kompostoiminen kaatopaikalle si-

joittamista varten, pl. pintaverhoilu 

(D08) 

 

4 757 

 

Sijoittaminen maahan tai maan 

päälle, kuten kaatopaikalle (D01) 

Kaatopaikalle sijoittaminen ilman 

kompostoimista (D01) 

364 

 

Käyttö pääasiassa polttoaineena tai 

muutoin energian tuottamiseksi 

(R01) 

- 

 

170 

 

Polttaminen maalla (D10) Lietteen poltto (D10) 19 

Fysikaalis-kemiallinen käsittely 

(D09) 

Lietteen terminen käsittely,  

pl. poltto (D09) 

1 207 

Orgaanisen jätteen muu esikäsittely 

(R034) 

- 0 

Yhdistäminen tai sekoittaminen en-

nen toimittamista johonkin toimin-

noista D1-D12 (D13) 

Puhdistamolietteen siirto toiselle jä-

tevedenpuhdistamolle (D13).  

Liete ei päädy hyödynnettäväksi. 

2 755 

Varastointi ennen toimittamista jo-

honkin toiminnoista D1-D14, pl. vä-

liaikainen varastointi jätteen synty-

paikalla ennen poiskuljetusta (D15) 

- 

 

3 

 

Varastointi ennen toimittamista jo-

honkin toiminnoista R1-R12, pl. vä-

liaikainen varastointi jätteen synty-

paikalla ennen poiskuljetusta (R13) 

Puhdistamolietteen siirto toiselle jä-

tevedenpuhdistamolle (R13). Liete 

päätyy hyödynnettäväksi. 

182 

 

 Levittäminen peltoon tai metsiin, 

hyödyntäminen maanparannusai-

neena maataloudessa (R10) 

- 

 

Yhteensä  255 651 
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Kuva 2. Asumisjätevesipuhdistamoiden lietteiden hyödyntäminen tai käsittely vuonna 
2014 (VAHTI-tietojärjestelmä 2016; Mauno 2011). 
 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymiä puhdistamolietettä käsitteleviä toimi-

joita on Suomessa noin sata (Laitinen ym. 2014a). Puhdistamolietteen käyttöä ovat pää-

asiassa rajoittaneet lietteeseen sitoutuneet raskasmetallit. Maanviljelyksessä lietteestä 

käytetiin noin 3 % vuonna 2011 (kuva 3). Osuus on pienentynyt reilussa kymmenessä 

vuodessa merkittävästi. Jätevesilietteen kaatopaikkasijoittamisen osuus on myös pienen-

tynyt 1998–2011 seurantajaksolla. Osuus oli pienimmillään 1 % vuosina 2011 ja 2006-

2007. Hyödyntämisen osuus on seurantajaksolla vaihdellut 76 % ja 96 % välillä. Muuhun 

hyödyntämiseen kuuluvat viherrakentaminen sekä lietteen hyödyntäminen raaka- tai apu-

aineena, maa- ja vesirakennusmateriaalina sekä energiana. (Suomen Ympäristökeskus ja 

Tilastokeskus, VVY 2016 mukaan.) 
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Kuva 3. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyvän lietteen käsittelymuotojen 

osuudet Suomessa vuosina 1998–2011. Muu hyödyntäminen sisältää viherrakentamisen 

sekä hyödyntämisen raaka- tai apuaineena, maa- ja vesirakennusmateriaalina sekä ener-

giana. (Suomen Ympäristökeskus ja Tilastokeskus, VVY 2016 mukaan.) 

2.2 Jätevesilietteen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö 

2.2.1 Ympäristö- ja jätelainsäädäntö 

Jätevesilietteen käsittelyä ohjataan mm. lainsäädännöllä ja jätesuunnitelmilla. Valtioneu-

voston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä (282/1994) on kumottu sää-

döksellä Valtioneuvoston asetus jätteistä (VNA 19.4.2012/179) (Finlex 2017). Tämän jä-

teasetuksen mukaan yhdyskuntajätevesilietteen tuottajan on määriteltävä lietteen koko-

naistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet sekä raskasmetallien ja tarvittaessa muiden hai-

tallisten aineiden pitoisuudet ja toimitettava tiedot valvontaviranomaiselle. Lietenäyttei-

den on ominaisuuksiltaan vastattava puhdistamolta hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltä-

väksi toimitettavaa lietettä. (VNA 19.4.2012/179, Liite 5.) Suomessa lainsäädäntö asettaa 

raja-arvot lietteen raskasmetallipitoisuuksille. Raskasmetallipitoisuudet ovat lietteissä 

kuitenkin laskeneet, joten mielenkiinto lietteen sisältämiin orgaanisiin haitallisiin yhdis-

teisiin on kasvanut. Näitä orgaanisia haitta-aineita löytyy mm. lääkeaineista, muovinpeh-

mentimistä ja palonsuoja-aineista. Orgaanisille yhdisteille tarkkailuvelvoitteita tai raja-

arvoja ei ole asetettu. (Fjäder 2016, s. 11, 24.) 
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Valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista (VNA 2.5.2013/331) yhtenä tarkoituksena on 

pintaveden, pohjaveden, maaperän ja ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ilmaston-

muutoksen haitallisten ympäristövaikutusten torjumiseksi ohjata jätteiden sijoittamista 

kaatopaikoille siten, ettei niistä pitkänkään ajan kuluessa aiheudu vaaraa tai haittaa ter-

veydelle tai ympäristölle (1 §). Asetuksessa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamossa syn-

tyvä jäte määritellään biohajoavaksi jätteeksi (2 §). Tavanomaisen jätteen kaatopaikan 

pintarakenteen tiivistyskerroksen alla olevaan jätetäyttöön tai rakenteeseen hyväksytään 

vain sellaista tavanomaista jätettä, jonka biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoi-

suus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä on enintään 10 

% (28 §). Vesilaitosyhdistyksen (2015) mukaan vesihuoltolaitosten toiminnassa tyypilli-

sesti syntyviä orgaanisia jätteitä ovat puhdistamolietteet, välppäjäte sekä hiekanerotus-

hiekka. Jätepoliittisten linjausten mukaisesti jatkossa näiden käsittelyn vaihtoehtoina oli-

sivat lähinnä joko jätteiden kierrätys tai niiden poltto. Orgaanisen jätteen kaatopaikka-

kielto on Vesilaitosyhdistyksen (2015) mukaan rajattu siten, että kaatopaikan pintaker-

roksen tiivistyskerroksessa ja sen yläpuolisissa kerroksissa voisi kuitenkin jatkossa hyö-

dyntää esimerkiksi käsiteltyä puhdistamolietettä. Muutoin puhdistamolietettä ei käytän-

nössä enää ole saanut toimittaa kaatopaikalle, sillä asetusta on alettu soveltaa 1.1.2016 

lähtien (53 §). 

Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma "Kohti kierrätysyhteiskuntaa" on voimassa 

siihen asti, kun uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma valmistuu (Ympäristöministeriö 

2016). Jätesuunnitelman yhtenä tavoitteena vuodelle 2016 oli, että kaikki yhdyskuntaliet-

teet hyödynnetään maanparannuskäytössä tai energiana (Lapin elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus, 2012, s. 9). Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma ”VALTSU” on osa 

hallituksen kärkihanketta numero 3: Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon. Jäte-

suunnitelman oli tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana (Ympäristöministeriö 2016), 

mutta nyt sen valmisteluaikaa on pidennetty, jotta EU jätedirektiiviin asetettavat uudet 

tavoitteet voitaisiin ottaa huomioon jo jätesuunnitelmassa (Suomen ympäristökeskus 

2017). Jätesuunnitelman painopisteet ovat biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto, yh-

dyskuntajäte, rakennus- ja purkujäte sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu. Jätesuunni-

telman tavoitetila kuvaa jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn kansallisen vision vuoteen 

2030. (Ympäristöministeriö 2016.) Pohjois-Suomen alueellisia jätesuunnitelmia ovat 

mm. Oulun läänin alueellinen jätesuunnitelma vuosille 2008–2018 (Turunen ym. 2008) 
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ja Lapin alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2020 (Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskus 2012), joissa molemmissa puhdistamolietteet ovat yhtenä tarkasteltavana ai-

heena. 

2.2.2 Jätevesilietteen lannoitekäyttöön liittyvä lainsäädäntö 

Lannoitevalmisteella tarkoitetaan lannoitteita, kalkitusaineita, maanparannusaineita, kas-

vualustoja, mikrobivalmisteita sekä lannoitevalmisteena sellaisenaan käytettäviä sivu-

tuotteita. Lannoite on aine tai valmiste, joka on tarkoitettu edistämään kasvien kasvua tai 

parantamaan sadon laatua, ja jonka vaikutus perustuu kasvinravinteisiin tai muihin kas-

veille, ihmisille tai eläimille hyödyllisiin aineisiin. Sellaisenaan lannoitevalmisteena käy-

tettävällä sivutuotteella tarkoitetaan lannoitevalmisteena käytettävää mm. jätevedenpuh-

distamoiden, biokaasu- ja kompostointilaitosten sekä teollisuus-, poltto- tai tuotantolai-

tosten toiminnan yhteydessä syntyviä tuotteita. Teknistä käsittelyä ovat kompostointi, 

mädätys, seulonta, jauhaminen, jyrsiminen, kuumentaminen, kuivaaminen, rakeistami-

nen, pakkaaminen ja sekoittaminen muiden aineiden kanssa sekä muut vastaavat valmis-

teen tuotteistamiseksi tehdyt käsittelyt. (Lannoitevalmistelaki 29.6.2006/539, 4 §.) 

Lannoitevalmistelakia (29.6.2006/539) sovelletaan lannoitevalmisteiden ja soveltuvin 

osin niiden raaka-aineiden valmistukseen mm. markkinoille saattamista, käyttöä ja kul-

jettamista varten. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin biokaasu- ja kompostointilai-

toksiin, jotka käsittelevät orgaanisia materiaaleja, ja joiden lopputuotteet eivät sovellu 

lannoitevalmisteeksi tai sen raaka-aineeksi, vaan ne sijoitetaan kaatopaikalle tai poltetaan 

polttolaitoksessa. (Lannoitevalmistelaki 29.6.2006/539.) Orgaanisten lannoitevalmistei-

den tai lannoitevalmisteiden orgaanisten raaka-aineiden valmistajalla tai teknisesti käsit-

televällä toimijalla täytyy olla Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksyntä. Tuotan-

tolaitos- tai tuotantolinjakohtainen laitoshyväksyntä perustuu lannoitevalmistelakiin. 

Lannoitevalmistelain vaatima hyväksyntä koskee tyyppinimiluettelon ryhmiä: orgaaniset 

eläinperäiset lannoitteet (IB1), orgaaniset ei-eläinperäiset lannoitteet (IB2), orgaaniset 

maanparannusaineet (3A2), maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet 

(3A5) ja seosmullat, jos valmistusprosessin osana on lantaa, orgaanisia jätteitä tai teolli-

suuden sivutuotteita (5A2). Hyväksyntää ei edellytetä jätevedenpuhdistamoilta, jotka val-

mistavat 3A5-ryhmään kuuluvia sellaisenaan maanparannusaineina käytettäviä sivutuot-
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teita, kuten kalkkistabiloitua puhdistamolietettä tai termofiilisesti mädätettyä lietettä. Hy-

väksyntä vaaditaan kuitenkin siinä tapauksessa, jos käsittelystä vastaa muu taho kuin ko. 

puhdistamo itse. (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira 2016.) 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (24/11) säädetään mm. 

maanparannusaineena sellaisenaan käytettävistä puhdistamolietettä sisältävistä sivutuot-

teista. Säädöksen mukaan käytettäessä maataloudessa näitä sivutuotteita, tulee käyttäjän 

noudattaa mm. ajantasaisen MAVI:n (maaseutuviraston) oppaan "Täydentävät ehdot/Vil-

jelytapa- ja ympäristöehdot" annettuja käyttörajoitteita ja määräyksiä. Nämä sivuotteet 

soveltuvat pelto- ja puutarhakäyttöön, energiakasvien viljelyyn sekä maisemoinnissa 

eroosion estoon. Kasvualustojen raaka-aineena käytettävä puhdistamoliete on käsiteltävä 

hyväksytyssä laitoksessa, ja raaka-ainetiedoissa on mainittava laitoksen hyväksyntänu-

mero sekä käsitellyt raaka-aineet. Kasvualustan raaka-aineen koostumus voi poiketa sal-

lituista raaka-aineista kolmella prosenttiyksiköllä sen kuitenkaan muuttamatta lannoite-

valmisteen tyyppinimeä. Raaka-aineen laadusta mahdollisesti johtuvat käytön rajoitteet 

on huomioitava myös kasvualustan tuoteselosteen käyttöohjeissa.  

Valtioneuvoston asetuksella eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästö-

jen rajoittamisesta (VNA 18.12.2014/1250) eli nitraattiasetuksella (Ympäristöministeriö 

2015) pannaan täytäntöön vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraat-

tien aiheuttamalta pilaantumiselta annettu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi 

(91/676/ ETY) eli ns. nitraattidirektiivi (1 §). Asetuksen yhtenä tavoitteena on ehkäistä ja 

vähentää lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta ai-

heutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Valtioneuvosto on 

15.10.2015 hyväksynyt asetukseen esitetyt lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden 

hyödyntämistä, varastointia ja käsittelyä koskevat muutokset. Kompostin sekä kuiva-ai-

nepitoisuudeltaan vähintään 30 prosenttisten pakkaamattomien orgaanisten lannoiteval-

misteiden varastointi aumassa työteknisestä syystä sallitaan nyt myös marraskuun ja tam-

mikuun välisenä aikana. Aumavarastointiaikaa rajoitetaan kuitenkin niin, että auma voi 

olla pellolla enintään vuoden sen perustamisesta. Lisäksi yhteen aumaan voidaan sijoittaa 

joko vähintään yhden hehtaarin alalle tai koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille 

levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Kuormausalustojen tulee olla kovapoh-

jaisia 1.1.2016 lähtien. (Ympäristöministeriö 2015.) 
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3 KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN LASKENTA 

3.1 Kasvihuonekaasut ja niiden ilmastovaikutukset 

Jätevesilietteen käsittelyssä kasvihuonekaasupäästöjä voi syntyä suoraan tai välillisesti 

(General Reporting Protocol 2008, Mannina ym. 2016 mukaan). Suoria päästöjä aiheutuu 

biologisista prosesseista mm. anaerobisessa mädätyksestä (Mannina ym. 2016), kompos-

tointiprosesseista ja lietteen poltosta. Välillisiä ulkoisia päästöjä aiheutuu kuljetuksista 

(Mannina ym. 2016), esimerkiksi lietteiden kuljetuksista jatkokäsittelypaikkoihin sekä 

kompostin ja mädätysjäännöksen kuljetuksista viherrakentamiseen. Välilliset sisäiset 

päästöt liittyvät ostetun sähkön ja lämpöenergian käyttämiseen (Mannina ym. 2016) bio-

kaasu- ja polttolaitoksilla sekä kompostoinnissa. 

Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typ-

pioksiduuli (N2O) (IPCC 2006a), jotka on myös otettu huomioon tämän diplomityön liet-

teenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästölaskelmissa. Muita kasvihuonekaasupäästöjä ovat 

mm. rikkiheksafluoridi, fluorihiilivedyt, perfluorivedyt ja halogenoidut eetterit (IPCC 

2006a), mutta ne on rajattu laskelmien ulkopuolelle. Rikkiheksafluoridin, fluorihiilivety-

jen ja perfluorivetyjen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärästä (ekvi-

valentteina) on noin 1 % (Petäjä 2007).   

Huomioimalla kasvihuonekaasujen ilmastonmuutosvaikutuskerroin (GWP) (Greenhouse 

Gas Protocol 2016a), voidaan hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin päästöt muuntaa 

hiilidioksidiekvivalenteiksi. Kasvihuonekaasupäästölaskennoissa suositellaan käytettä-

väksi IPCC:n Fifth Assessment Report (AR5) –julkaisun (IPCC 2014) kertoimia 100 vuo-

den ajanjaksolle (Greenhouse Gas Protocol 2016a) (taulukko 2), ja näitä kertoimia on 

käytetty tämän diplomityön kasvihuonekaasupäästölaskennoissa. Kertoimet ovat myös 

muuttuneet vuosien aikana eri IPCC:n arviointiraporteissa (taulukko 2).  
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Taulukko 2. Ilmastonmuutosvaikutuskertoimet (GWP, Global Warming Potential,) hiili-

dioksidille, metaanille ja typpioksiduulille (Greenhouse Gas Protocol 2016a; Greenhouse 

Gas Protocol 2016b). 

Kasvihuonekaasu GWP-kertoimet 100 vuoden  

aikajaksolla 

Muuntaminen hiilidioksidi-

ekvivalenteiksi AR5 mukaan 

 AR51 AR42 ARS3  

Hiilidioksidi (CO2) 1 1 1 1 g CO2 vastaa 1 g CO2-ekv. 

Metaani (CH4) 28 25 21 1 g CH4 vastaa 28 g CO2-ekv. 

Typpioksiduuli (N2O) 265 298 310 1 g N2O vastaa 265 g CO2-ekv. 
1 The IPCC Fifth Assessment Report, 2014 

2 The IPCC Fourth Assessment Report, 2007 
3 The IPCC Second Assessment Report, 1995 

3.2 Tarkastellut jätevesilietteen käsittelymenetelmät ja niistä syntyvät 

kasvihuonekaasut 

Tässä diplomityössä on tarkasteltu jätevesilietteen käsittelymenetelmistä lietteen au-

makompostointia, lietteen mädätystä biokaasulaitoksessa, puhdistamolla mekaanisesti 

kuivatun lietteen polttamista polttolaitoksessa sekä termisessä kuivainlaitoksessa kuiva-

tun lietteen polttamista pienvoimalaitoksessa. Suomi on laaja maa, jossa kuljetusetäisyy-

det ovat paikoitellen hyvinkin huomattavia. Näin ollen yksi ja sama lietteenkäsittelyme-

netelmä ei sovi kaikkiin tapauksiin. Vielä tulevaisuudessakin Suomessa hyvin todennä-

köisesti tullaan käyttämään useita erityyppisiä ja erikokoisia lietteenkäsittelytekniikoita. 

On arvioitu, että lietteiden ja jätteiden energiahyötykäyttö tulee lisääntymään, jolloin 

kompostoinnin merkitys lietteiden käsittelymenetelmänä oletettavasti vähenee. Kuitenkin 

pienten yksittäisten liete-erien käsittelyssä voi kompostointi olla jatkossakin taloudellisin 

käsittelymenetelmä, sillä muiden menetelmien investointikustannukset voivat nousta 

liian suuriksi. (Pöyry Environment Oy 2007.)  

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen lietekyselyssä (Sänkiaho & Toivikko 2005) selvitettiin 

yleisimmät vaihtoehdot käsitellyn lietteen hyödyntämiselle ja yleisimpänä oli viherraken-

taminen muualla kuin kaatopaikoilla (55 % vastaajista). Yleistä oli myös viherrakentami-

nen kaatopaikoilla ja käyttö kaatopaikan peitekerroksiin (39 %), käyttö maataloudessa 

(21 %), lietteen varastointi (7 %) ja kaatopaikalle läjittäminen (3 %). Joillakin kyselyyn 

vastanneilla laitoksilla oli useampia käsittely- ja hyödyntämisvaihtoehtoja. Ulkopuolisen 

toiminnanharjoittajan hoitaessa asiaa (24 % tapauksista), ei puhdistamolla välttämättä ol-

lut tarkkaa tietoa lietteen hyödyntämisestä. Kuiva-ainepitoisuuksina tarkasteltuna maata-

louteen käytetään vain 8 % lietteen kuiva-ainespitoisuudesta, kun taas 22 % sijoitetaan 
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viherrakentamiseen kaatopaikoille ja 44 % muuhun viherrakentamiseen. Lietteestä 3 % 

varastoidaan. 

Orgaanisten lannoitteiden käytön ongelmana voi ajatella olevan sen, että useimmissa or-

gaanisissa lannoitevalmisteissa on suhteellisen pienet ravinnepitoisuudet mineraalilan-

noitteisiin verrattuna, joten niitä on taloudellista kuljettaa vain tietylle etäisyydelle tuo-

tantolaitoksesta. Lannoitevalmisteen laatu ja käyttöominaisuudet on sovitettava tuotan-

non lähialueen mahdollisten käyttäjien tarpeisiin, jotta lannoitevalmiste löytäisi sopivat 

maatalouskäyttäjät. Kiinteiden tai nestemäisten maanparannusaineiden kuljetus, kuor-

maus ja purku sekä varastointi tapahtuvat täysin eri tavalla. (Tontti ym. 2015.) 

Jätteiden käsittely aiheuttaa yli puolet Suomen kaikista metaanipäästöistä. Ilmasto- ja 

energiastrategian päivityksen (2003–2004) mukaan vuonna 2000 jätehuollon aiheuttamat 

kasvihuonekaasupäästöt olivat 3,01 milj. t CO2-ekv., josta puhdistamolietteiden osuus on 

2,3 % eli 0,07 milj. t CO2-ekv. (70 000 t CO2-ekv). (Huhtinen ym. 2007, s. 70-71.) 

Vuonna 2015 jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt olivat 2,1 milj. t CO2-ekv. Jätehuollon 

kasvihuonekaasupäästöihin luetaan kaatopaikkojen tuottama metaani sekä jätteen biolo-

gisen käsittelyn ja jätevesihuollon kasvihuonekaasujen, hiilidioksidin, metaanin ja typpi-

oksiduulin, päästöt.  Vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen energia- ja ilmastostrategian 

taustaraportin mukaan näiden biologisen käsittelyn ja jätevesihuollon päästölähteiden 

merkitys on vähäinen ja volyymiltaan vakaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 35.) 

Tilastokeskuksen (2016d) ”Kasvihuonekaasupäästöt 1990–2015” –raportissa myös tode-

taan, että jätevedenkäsittelyn ja biologisen käsittelyn, eli tässä kompostoinnin ja mädä-

tyksen, päästöillä on huomattavasti vähäisempi merkitys kuin kaatopaikkasijoituksen 

päästöillä. Jätevedenkäsittelyn päästöt ovat olleet määriltään viime vuosina hyvin tasai-

set. Biologisessa käsittelyssä viime vuosien yleistrendi on ollut kompostoinnin lievä vä-

hentyminen ja vastaavasti mädätyksen lisääntyminen. Biologisen käsittelyn kokonais-

päästöissä näillä muutoksilla on kuitenkin varsin pieni vaikutus Suomen mittakaavassa. 

(Tilastokeskus 2016d, s. 19.) 

Vuonna 2014 jätteiden käsittelyn metaanipäästöjä syntyi 2,1 milj. t CO2-ekv. ja typpiok-

siduulia 0,1 milj. t CO2-ekv. Metaanipäästöt olivat pienentyneet vuoden 2010 mitatusta 

2,5 miljoonasta tonnista (CO2-ekv.). Typpioksiduulipäästöt olivat pysyneet vuonna 2014 

saman suuruisina verrattuna vuoteen 2010. Jätteiden käsittelyn CH4- ja N2O-päästöt ovat 
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päästökaupan ulkopuolella. Energiasektorille kuuluvien energiana hyödynnettävien jät-

teiden kasvihuonekaasupäästöt kuuluvat päästökaupan piiriin silloin, kun jätettä poltetaan 

muun polttoaineen ohessa ns. rinnakkaispolttona esim. teollisuuslaitoksen voimalassa. 

Energiasektoriin kuuluvien jätteenpolttolaitosten CO2-päästöt taas ovat päästökaupan ul-

kopuolella. Jätteenpolttolaitosten aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 0,5 milj. 

t CO2-ekv. vuodessa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 156-157.) 

YK:n Ilmastosopimuksen mukaisessa raportoinnissa jätesektorilta raportoidaan kaato-

paikkajätteen CH4-päästöt, jätevesien CH4- ja N2O-päästöt ja kompostoinnin CH4- ja 

N2O-päästöt. Työkoneet kuuluvat energiasektoriin, ja työkoneiden päästöistä raportoi-

daan CO2-, CH4- ja N2O-päästöt. (Tilastokeskus 2016d, s. 28.)  

3.2.1 Jätevesilietteen kompostointi 

Jätevedenpuhdistamoilla mekaanisesti noin 20 % kuiva-ainepitoisuuteen kuivatut lietteet 

toimitetaan kompostointilaitosten tai –alueiden vastaanottosiiloihin. Liete siirretään esi-

merkiksi pyöräkuormaajalla lietteen ja tukiaineen sekoitukseen ja sen jälkeen kompos-

tointialueelle. Puhdistamolietteisiin lisättävän tukiaineen määrä on yleensä 1-2 kertaa liet-

teen tilavuus. (Pöyry Environment Oy 2007.) Tässä diplomityössä on tarkasteltu ainoas-

taan lietteen kompostointia aumakompostointialueilla. Lietettä voidaan kompostoida 

myös reaktorikompostointilaitoksissa. Suomessa käytössä olevia tekniikoiltaan erilaisia 

kompostointilaitostyyppejä ovat tunneli-, rumpu-, torni-, kontti- ja membraanikompos-

tointilaitokset. (Pöyry Environment Oy 2007.)  

Kompostoinnista voi syntyä kasvihuonekaasuista ainakin metaania, typpioksiduulia ja 

hiilidioksidia. Eri lähteistä löytyy kuitenkin erilaisia perusteluja, miksi jotakin kasvihuo-

nekaasua syntyy tai miksi sitä ei synny tai onko päästömerkitys niin vähäinen, ettei sitä 

kannata ottaa päästölaskelmissa huomioon (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Lietteen kompostointiprosessin kasvihuonekaasut / kompostoinnin suorat 

päästöt. 

Kasvi-

huone-

kaasu 

Syntyykö 

kasvihuo-

nekaasua 

(kyllä/ei) 

Lisätiedot ja perustelut 

CO2 Kyllä  Orgaanisen jätemateriaalin hajoamisesta aiheutuu merkittävät CO2-

päästöt (RTI International 2010, s. 2.1). 

Ei - Hiilidioksidin osuutta ei tarvitse kompostoinnissa ottaa huomioon, 

koska vallitsevan laskentatavan mukaan hiilidioksidin oletetaan biope-

räisenä sitoutuvan uudelleen biomassaan (Myllymaa ym. 2008, s. 25). 

- CO2-päästöt kompostointiprosesseissa oletetaan hiilineutraaleiksi 

(UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3). 

- Kasvener-laskentamallissa todetaan, että jätehuollosta ei synny CO2-

päästöjä (Petäjä 2007). 

CH4 Kyllä - Metaani on mikrobiaalisen hengityksen sivutuote voimakkaasti anae-

robisissa ympäristöissä, joissa hiili on ainoa käytettävissä oleva elekt-

ronin vastaanottaja. Hiiltä käytetään elektronin vastaanottajana silloin, 

kun muut energeettisesti suotuisat elektronin vastaanottajat, kuten 

happi, typpi, rauta, mangaani ja rikki ovat ehtyneet. (Brown ym. 2008).  

- Kompostoinnissa ei aina saavuteta aerobisia olosuhteita joka paikassa 

kompostia ja jokaisena hetkenä (UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 12). 

- Kompostikasaan voi syntyä eristyneitä alueita, ns. anaerobisia taskuja, 

joissa happipitoisuudet muodostuvat niin alhaisiksi, että biohajoamis-

prosessi voi muuttua anaerobiseksi (UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3). 

- Matalan happipitoisuuden vyöhykkeitä syntyy liiallisen kosteuden, 

riittämättömän huokoisuuden tai epäsopivan ilmastuskäytännön joh-

dosta (Amlinger ym. 2008; Puyuelo ym. 2010, Maulini-Duran ym. 2013 

mukaan). 

- Kasvener-mallin vuoden 2007 päivityksessä malliin lisättiin mm. 

Kompos-taulu (Excel-välilehti), jossa lasketaan kompostoinnin CH4-

päästöt (Petäjä 2007). 

Ei Ennen Kasvener-mallin vuoden 2007 päivitystä kompostoinnille ei ol-

lut omaa laskentataulua. Kompostointi oletettiin aerobiseksi proses-

siksi, josta ei synny metaania. (Petäjä 2007.) 

N2O Kyllä - Typpioksiduulipäästöjä syntyy kompostointiprosessista ja komposti-

tuotteen levityksestä (UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3). 

- N2O-päästöihin vaikuttavat kompostin lämpötila, typpipitoisuus ja il-

mastus (Hellebrand & Kalk 2001, Maulini-Duran ym. 2013 mukaan). 

-Typpeä poistuu nitrifikaation ja sitä seuraavan denitrifikaation joh-

dosta (He ym. 2000; Sánchez Monedero ym. 2001, Maulini-Duran ym. 

2013 mukaan). 

- Joissakin tutkimuksissa on osoitettu, että termofiiliset lämpötilat eivät 

suosi nitrifikaatiota, ja toisaalta N2O-päästöjä on havaittu syntyvän de-

nitrifikaatiosta kompostin kypsymisvaiheen aikana (He ym. 2000, 
Maulini-Duran ym. 2013 mukaan). 

- Korkeimmat N2O-päästöt on joissakin tutkimuksissa havaittu kom-

postointiprosessin alkupuolella, mutta Maulini-Duran ym. (2013) to-

teaa, että tarkempaa tutkimusta tarvitaan erilaisille lietteille. 

- Kasvener-mallin vuoden 2007 päivityksessä malliin lisättiin mm. 

Kompos-taulu, jossa lasketaan kompostoinnin N2O-päästöt (Petäjä 

2007). 
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3.2.2 Jätevesilietteen mädätys biokaasulaitoksissa 

Biokaasua tuottavia reaktorilaitoksia toimii Suomessa yhdyskuntien ja teollisuuden jäte-

vedenpuhdistamoilla, biojätteen käsittelylaitoksilla sekä maatiloilla.  Yhdyskuntien jäte-

vedenpuhdistamoilla toimi 16 biokaasureaktorilaitosta vuoden 2015 lopussa. Anaerobi-

sen käsittelyn tuloksena saadaan tuotettua biokaasua ja mädätettyä biomassaa (Huttunen 

& Kuittinen 2016) eli mädätettä. Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää tavallisesti 40–70 

% metaania, 30–60 % hiilidioksidia ja hyvin pieninä pitoisuuksina mm. rikkiyhdisteitä. 

Biokaasu on myös uusiutuva biopolttoaine. Reaktorilaitoksilla biokaasua tuotettiin 

vuonna 2015 yhteensä 70 milj. m3, josta yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden biokaa-

sulaitosten osuus on 43 % eli 29,8 milj. m3 (kuva 4). Ylijäämäpoltetun biokaasun osuus 

jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitoksilla oli 10 % vuonna 2015 (harmaa palkki vuo-

den 2015 pylväässä kuvassa 4). (Huttunen & Kuittinen 2016, s. 3, 11, 18, 19.) Ylijäämä-

polttoa voi kutsua myös soihdutukseksi (Lampinen 2008, s. 21) tai soihtupoltoksi. Yli-

jäämäpolttoa käytetään reaktorilaitoksilla pääsääntöisesti vain generaattoreiden ja lämpö-

kattiloiden huoltotöiden tai häiriöiden aikana (Huttunen & Kuittinen 2016, s. 20). 

 

Kuva 4. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitoksilla tuotettu (luvut pyl-

väiden päällä), hyödynnetty ja ylijäämäpoltettu biokaasu vuosina 2005–2015 (Kuittinen 

ym. 2006, 2007, 2008, 2010; Kuittinen & Huttunen 2009; Huttunen & Kuittinen 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 
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Mädätyksen päätyypit ovat märkämädätys ja kuivamädätys. Märkämädätyksessä reakto-

riin syötettävän lietteen kiintoainepitoisuus on maksimissaan 15 % kuiva-ainetta, kun taas 

kuivamädätyksessä lietteen kiintoainepitoisuus on 20–40 % kuiva-ainetta. Märkämädätys 

on Suomessa yleisin mädättämötyyppi. Kuivamädätystä käytetään pääasiassa biojätteen 

mädätyksessä. (Pöyry Environment Oy 2007).  

Mädätysprosessi voidaan jakaa käytetyn lämpötilan mukaan mesofiiliseen tai termofiili-

seen prosessiin. Mesofiilisen prosessi lämpötila-alue vaihtelee 32 °C ja 42 °C välillä ja 

termofiilisen prosessin 50 °C ja 60 °C välillä (Motiva Oy 2015b). Näistä mesofiilinen on 

Suomessa yleisempi prosessityyppi (Pöyry Environment Oy 2007). Mesofiilinen prosessi 

ei vaadi niin paljon lämmittämistä verrattuna termofiiliseen. Termofiilisen prosessin 

etuna on prosessin tehokkuus, sillä lietteen viipymäaika prosessissa on puolet tai jopa 

kaksi kolmasosaa lyhempi kuin mesofiilisessa prosessissa. Termofiilinen prosessi on kui-

tenkin herkempi häiriöille. (Motiva Oy 2015b.) 

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla mädätyksessä käytettävät reaktorit ovat kaikki 

pystymallisia ja jatkuvasekoitteisia teräsbetoni- tai teräsreaktoreita. Ne ovat joko katettuja 

tai vuorattuja säiliöitä, ja ne on pääsääntöisesti rakennettu maanpäälle, mutta käytössä on 

myös kallion sisään louhittuja reaktoreita. (Huttunen & Kuittinen 2016.) Biomassa sekoi-

tetaan tasaiseksi sekoitussäiliössä ennen kuin se johdetaan reaktoriin eli mädätyssäiliöön. 

Suomessa yleisimmin käytössä olevassa täysisekoitteisessa biokaasulaitostyypissä uusi 

biomassa syötetään jo mädätyksessä olleeseen biomassaan. Sekoitus varmistaa, että bak-

teerit pääsevät kosketuksiin hajotettavan biomassan kanssa. Mädätyssäiliö on yleensä sy-

linterimäinen ja lämpöeristetty, siinä on sekoitin ja lämmitysputket, ja se on tiivistetty 

kahdella kalvolla. Alemman kalvon alla on kaasuvarasto, ja ulompi kalvo suojaa sään 

vaihteluilta. Mädätyssäiliöstä liete pumpataan jälkikaasutusaltaaseen, jossa loput (10–25 

%) kaasuntuotannosta tapahtuu (Motiva Oy 2015b). 

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitoksissa tuotettiin sähköenergiaa 

37,5 GWh ja lämpöenergiaa 110,1 GWh vuonna 2015 (kuva 5). Vuoteen 2005 verrattuna 

sähkön vuosituotanto on kasvanut noin 10 GWh:lla ja lämmön vuosituotanto reilulla 30 

GWh:lla. (Kuittinen ym. 2006; Huttunen & Kuittinen 2016.) 
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Kuva 5. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitosten sähkön- ja lämmön-

tuotanto vuosina 2005–2015 (Kuittinen ym. 2006, 2007, 2008, 2010; Kuittinen & Huttu-

nen 2009; Huttunen & Kuittinen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 

 

Biokaasulaitoksissa tuotettua biokaasua voidaan myös jatkojalostaa. Jalostetun biokaasun 

kokonaistuotanto vuonna 2015 oli 98 GWh, josta liikennepolttoaineeksi jalostetun bio-

kaasun osuus oli 23 GWh (23 %). Liikenteen osuus biokaasun kokonaiskulutuksesta Suo-

messa oli 4 % vuonna 2015. Liikennebiokaasun tuotantolaitoksia oli Suomessa yhdeksän 

vuoden 2015 lopussa. Biokaasun liikennekäytön kasvu on jatkunut voimakkaana, ja vii-

meisen vuosikymmenen aikana liikennepolttoainekäyttö on 1200-kertaistunut. (Huttunen 

& Kuittinen 2016, s. 13.) 

Lietteen mädätyksessä biokaasulaitoksessa voi syntyä kasvihuonekaasuista ainakin me-

taania, typpioksiduulia ja hiilidioksidia. Eri lähteistä löytyy kuitenkin erilaisia peruste-

luja, miksi jotakin kasvihuonekaasua syntyy tai miksi sitä ei synny tai onko päästömerki-

tys niin vähäinen, ettei sitä kannata ottaa laskelmissa huomioon (taulukko 4).  
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Taulukko 4. Lietteen mädätyksen ja biokaasulaitoksen biokaasun tuotannon kasvihuone-

kaasupäästöt. 

Toiminto Kasvi-

huone-

kaasu 

Syntyykö 

kasvihuo-

nekaasua 

(kyllä/ei) 

Lisätiedot 

Lietteen  

anaerobi-

nen  

mädätys 

CO2 Kyllä  - Mädätteeseen jäljelle jäänyt orgaaninen aines eli biojae 

hajoaa anaerobisissa olosuhteissa tuottaen CO2-päästöjä 

(Bani Shahabadi ym. 2009, Mannina ym. 2016 mukaan). 

- CO2-päästökertoimeen vaikuttavat mm. biokaasun ti-

heys ja massavirta ja hiilidioksidin tiheys (Bani Shahabadi 

ym. 2009, Mannina ym. 2016 mukaan). 

CH4 Kyllä Mädätteeseen jääneiden biojakeiden hajoaminen aiheut-

taa metaanipäästöjä (Bani Shahabadi ym. 2009, Mannina 

ym. 2016 mukaan). 

Biokaasun 

käyttämi-

nen  

poltto- 

aineena 

CO2 Kyllä IPCC:llä (2006b) on hiilidioksidille päästökerroin yhdis-

tetyn sähkön ja lämmön tuotannolle (CHP) yksikössä kg 

CO2/TJ. 

Ei Biokaasulla tuotetun energian bioperäisiä CO2-päästöjä ei 

sisällytetä ilmastonmuutosvaikutukseen, joten hiilidioksi-

din päästökerroin on nolla (Manninen & Laitinen 2015). 

CH4 Kyllä - IPCC:llä (2006b) on metaanille päästökerroin energia-

yksikköä kohti (kg CH4/TJ), kun biokaasua käytetään yh-

distetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa (CHP).  

- Klimatpåverkan Beräkningsvertyg –laskurissa (Tool for 

calculating the carbon footprint for wastewater treatment 

plants 2016) on useita vaihtoehtoisia päästökertoimia (kg 

CH4/kg poltettu CH4), kun biokaasua poltetaan sähkön ja 

lämmön tuotantokattiloissa. 

N2O Kyllä - IPCC:llä (2006b) on typpioksiduulille päästökerroin 

energiayksikköä kohti (kg N2O/TJ), kun biokaasua käyte-

tään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa (CHP).  

- Klimatpåverkan Beräkningsvertyg –laskurissa (Tool for 

calculating the carbon footprint for wastewater treatment 

plants 2016) on useita vaihtoehtoisia päästökertoimia (g 

N2O/kg poltettu CH4), kun biokaasua poltetaan sähkön ja 

lämmön tuotantokattiloissa. 

Mädätteen 

kompos-

tointi 

CH4 Kyllä Anaerobisesti mädätetty liete sisältää anaerobisia baktee-

reita, jotka voivat aktivoitua matalissa happipitoisuuk-

sissa tuottaen metaania (Maulini-Duran ym. 2013). 

N2O Kyllä Maulini-Duranin ym. (2013) tutkimuksessa anaerobisesti 

mädätetyn lietteen kompostoinnin ensimmäisinä päivinä 

N2O-päästöjä syntyy vähäisiä määriä, mutta 8. kompos-

tointipäivästä lähtien mitattiin korkeita N2O-päästöjä sa-

manaikaisesti, kun ammoniakkipäästöt vähenivät. 

Mädätteen 

peltolevi-

tys 

 

CO2 Kyllä Mädätysjäännöksen hiilidioksidipäästöt 100 vuoden ai-

kana voidaan laskea mädätysjäännöksen hiilipitoisuuden 

avulla (Bruun ym. 2006). 
CH4 Kyllä Mädätysjäännöksen metaanipäästöt maaperälevityksen 

jälkeen voidaan laskea mädätysjäännöksen hiilipitoisuu-

den avulla (Yoshida ym. 2015). 

N2O Kyllä Mädätysjäännöksen typpioksiduulipäästöt voidaan laskea 

mädätysjäännöksen kokonaistyppipitoisuuden avulla 

(Bruun ym. 2006). 



27 

 

3.2.3 Jätevesilietteen poltto  

Polttoon soveltuvat esimerkiksi jätevedenpuhdistamolla mekaanisesti kuivatut lietteet ja 

termisessä kuivainlaitoksessa kuivatut jätevesilietteet (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2010, s. 13; Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat, 2013c, s. 8). Puhdista-

moilla lietteet kuivataan mekaanisesti esim. lingoilla, ruuvipuristimilla tai suotonauhapu-

ristimilla noin 15–30 kuiva-aineprosenttiin (Kymäläinen & Pakarinen 2015, s. 53–54). 

Kun puhdistamolietteitä poltetaan esimerkiksi jätteenpolttolaitoksessa, lietteen määrät ja 

laatukriteerit, kuten vaadittava kuiva-ainepitoisuus, tulee määrittää aina tapauskohtaisesti 

ennen polttoa (Pöyry Environment 2007, s. 26). Verrattuna muihin lietteenkäsittelyme-

netelmiin polton etuina ovat mikrobien täysi tuhoutuminen ja hajukaasupäästöjen välttä-

minen (Horttanainen 2014, Liimatainen 2015 mukaan). 

Lietteen termisen kuivauksen avulla lietteeseen jäänyt vesi poistetaan haihduttamalla. 

Vettä voidaan poistaa niin paljon, että liete ylläpitää itse palamistaan. (Nurmi 2010.) Ter-

misellä kuivauksella voidaan näin parantaa lietteen lämpöarvoa, jolloin lietettä pystytään 

tehokkaammin hyödyntämään energiantuotannossa. (Pöyry Environment Oy 2007.) Kun 

liete on kuivaa, sen käsiteltävyys paranee. Termisellä kuivauksella puhdistamoliete voi-

daan myös käsitellä hygieeniseksi maanparannusaineena käytettäväksi tuotteeksi. (Nurmi 

2010.) Terminen kuivaus voi olla täyskuivausta, jossa termisesti kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuus on yli 85 % tai osittaista kuivausta, jossa lietteen kuiva-ainepitoisuus jää 

alle 85 %. Kuivaus voi perustua suoraan lämmitykseen eli konvektiokuivaukseen tai epä-

suoraan lämmitykseen eli kontaktikuivaukseen. Termisen kuivauksen lämpöenergiana 

voidaan käyttää höyryä, termoöljyä tai kuumaa ilmaa. Kuivaus soveltuu yleensä parhaiten 

suurten lietemäärien käsittelyyn ja alueellisiin käsittelylaitoksiin. (Pöyry Environment Oy 

2007.) Termisen kuivauksen haasteina ovat energiankulutus ja käyttökustannukset 

(Nurmi 2010). 

Lietteen poltosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä ovat ainakin metaani, typpioksi-

duuli ja hiilidioksidi. Eri lähteistä löytyy perusteluja, miksi jotakin kasvihuonekaasua 

syntyy tai miksi sitä ei synny tai onko päästömerkitys niin vähäinen, ettei sitä kannata 

ottaa laskelmissa huomioon (taulukko 5). 
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Taulukko 5. Lietteen polton kasvihuonekaasupäästöt. 

Kasvi-

huone-

kaasu 

Syntyykö kas-

vihuonekaasua 

(kyllä/ei) 

Lisätiedot 

CO2 Kyllä  Oletuksena Suomen ympäristökeskuksen laskentamallissa 

lietteen poltolle (Manninen & Laitinen 2016) on, että yhdys-

kuntalietteen polttoprosessin CO2-päästöt ovat bioperäisiä 

eikä niiden oleteta aiheuttavan ilmastonmuutosvaikutusta.  

Ei Bioperäisen jätteen ja muiden bioperäisten polttoaineiden pol-

ton CO2-päästöt ovat päästökertoimiltaan nollia (Petäjä 

2007). 

CH4 Kyllä - Jätteen poltosta aiheutuu metaanipäästöjä, mutta niiden mää-

rät eivät ole merkittäviä johtuen polttolaitosten palamisolo-

suhteista, kuten korkeasta lämpötilasta ja pitkästä viipymä-

ajasta (IPCC 2006a, s. 5.25). 

- IPCC:llä (IPCC 2006b) on biomassapohjaisen yhdyskunta-

jätteen poltolle metaanin päästökerroin energiayksikköä kohti 

(kg CH4/TJ). 

N2O Kyllä - Typpioksiduulin päästökerroin voidaan laskea, jos lietteen 

polttamislämpötila tunnetaan tai voidaan käyttää oletusarvoa, 

jos polttamislämpötilaa ei tunneta (Pradel & Reverdy 2012). 

- Jos laitoskohtaisia N2O-päästökertoimia ei  ole saatavilla, 

voidaan päästölaskennoissa käyttää IPCC:n (IPCC 2006a) 

päästökertoimia puhdistamolietteen poltolle yksikössä kg 

N2O/Gg puhdistamolietettä kuiva-aineena. 

- IPCC:llä (IPCC 2006b) on biomassapohjaisen yhdyskunta-

jätteen poltolle typpioksiduulin päästökerroin energiayksik-

köä kohti (kg N2O/TJ). 

 

3.2.4 Kuljetukset ja työkoneet 

Jätevesilietteen käsittelyssä kuljetuksilla on myös iso rooli. Jätevesilietettä kuljetetaan jä-

tevedenpuhdistamoilta jatkokäsittelypaikkoihin, kuten aumakompostointialueille, kom-

postointi-, biokaasu- ja polttolaitoksiin sekä lietteen termisiin kuivainlaitoksiin. Kompos-

tointiin ja mullanvalmistukseen tarvitaan erilaisia tukiaineita, joten niitä kuljetetaan kom-

postointi- ja mullanvalmistusalueille. Valmis kompostituote ja kompostimulta kuljetetaan 

hyödyntäjille, kuten viherrakentamiseen. Lietteen kompostoinnissa aumakompostointi-

alueella tarvitaan erilaisia työkoneita, kuten pyöräkuormaajaa, lietteen ja tukiaineiden 

kuormaukseen ja sekoitukseen. Isoilla kompostointialueilla aumankääntäjää tarvitaan 

aumojen kääntämiseen ja ilmastukseen sekä haketuskonetta ja kaivinkonetta syöttämään 

haketuslaitteelle haketta. 
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Mädätyksen lopputuotteena syntyy biokaasun lisäksi mädätysjäännöstä, joka kuljetetaan 

biokaasulaitoksilta joko peltolevitykseen tai jatkokäsittelyyn kompostoitavaksi, lannoit-

teiden valmistukseen, polttoon (Tool for calculating the carbon footprint for wastewater 

treatment plants 2016) tai termiseen kuivaukseen. Laskennoissa mukana olevissa poltto-

laitoksissa jätevesilietettä poltetaan tällä hetkellä joko jätepolttoaineen tai biopohjaisten 

polttoaineiden seassa. Poltossa syntyy lentotuhkaa sekä arinakuonaa tai kattilahiekkaa. 

Tuhkat kuljetetaan tällä hetkellä loppusijoitukseen. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2010; Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat 2013c.) Suomen ympäristö-

keskuksen Jätevesilietteen laskentamallissa lietteen poltolle (Manninen & Laitinen 2015) 

tuhkista käytetään termejä tuotetuhka ja sivutuotetuhka.  

Kuljetuksista syntyy kasvihuonekaasupäästöistä hiilidioksidia, metaania ja typpioksiduu-

lia, mutta suurimmat yksikköpäästöt ovat hiilidioksidilla kaikilla tieliikenteen tavarankul-

jetusten ajoneuvotyypeillä (LIPASTO 2012a). Hiilidioksidipäästöjen määrät ovat suo-

rassa suhteessa käytettyjen fossiilisten polttoaineiden määrään (Liikenne- ja viestintämi-

nisteriö, Liikennevirasto, Trafi & Ilmatieteen laitos, 2015). Usein päästökertoimissa käy-

tetään hiilidioksidiekvivalenttia, jossa hiilidioksidi, typpioksiduuli ja metaani ovat las-

kettu yhteismitallisiksi GWP-kertoimilla (ks. taulukko 2). Taulukossa 6 on perusteluja, 

mitä kasvihuonekaasua kuljetuksissa ja ajoneuvojen käytössä syntyy tai onko jonkun kas-

vihuonekaasun päästömerkitys niin vähäinen, ettei sitä kannata ottaa päästölaskelmissa 

huomioon.  
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Taulukko 6. Lietteenkäsittelyn kuljetusten ja työkoneiden kasvihuonekaasupäästöt. 

Kasvi-

huone-

kaasu 

Syntyykö 

kasvihuo-

nekaasua 

(kyllä/ei) 

Lisätiedot 

CO2 Kyllä  - Fossiilisten polttoaineiden käytöstä ajoneuvoissa ja työkoneissa ai-

heutuu hiilidioksidipäästöjä (UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3.). 

- LIPASTO liikenteen päästöt –sivustolla (LIPASTO 2012a) on tielii-

kenteen tavarankuljetusten autokohtaiset kertoimet (g CO2/km ja g 

CO2/tkm) pakettiautolle (diesel), jakelukuorma-autoille, puoliperävau-

nuyhdistelmille, täysperävaunuyhdistelmille ja maansiirtoautoille, tyh-

jälle, täydelle ja osakuormalle sekä maantie-, katu- ja jakeluajolle. 

 - LIPASTO:ssa (2012b) on yksikköpäästöt (g CO2/kWh ja g 

CO2/litra) diesel- ja bensiinikäyttöisille ajettaville ja siirrettäville työ-

koneille.  

 Ei Biopolttoaineiden ja sähkönkäytön laskentasäännön mukaan biopoltto-

aineilla ja sähköllä kulkevien ajoneuvojen käytönaikaiset hiilidioksidi-

päästöt ovat liikenteessä nolla. Näin ollen biopolttoaineiden ja sähkön 

käyttö vaikuttaa liikenteessä täysimääräisesti CO2-päästöjä alentavasti. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, s. 20.) 

CH4 Kyllä - LIPASTO liikenteen päästöt –sivustolla (LIPASTO 2012a) on tielii-

kenteen tavarankuljetusten autokohtaiset kertoimet (g CH4/km ja g 

CH4/tkm) pakettiautolle (diesel), jakelukuorma-autoille, puoliperävau-

nuyhdistelmille, täysperävaunuyhdistelmille ja maansiirtoautoille, tyh-

jälle, täydelle ja osakuormalle sekä maantie-, katu- ja jakeluajolle. 

- LIPASTO:ssa (2012b) on yksikköpäästöt (g CH4/kWh ja g CH4/litra) 

diesel- ja bensiinikäyttöisille ajettaville ja siirrettäville työkoneille.  

Ei Kuljetusajoneuvojen metaanipäästöt eivät ole merkittäviä 

(UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3). 

N2O Kyllä - LIPASTO liikenteen päästöt –sivustolla (LIPASTO 2012a) tieliiken-

teen tavarankuljetusten autokohtaiset kertoimet (g N2O /km ja g N2O 

/tkm) pakettiautolle (diesel), jakelukuorma-autoille, puoliperävau-

nuyhdistelmille, täysperävaunuyhdistelmille ja maansiirtoautoille, tyh-

jälle, täydelle ja osakuormalle, maantie-, katu- ja jakeluajolle. 

 - Yksikköpäästöt (g N2O/kWh ja g N2O/litra) diesel- ja bensiinikäyt-

töisille ajettaville ja siirrettäville työkoneille (LIPASTO 2012b) 

 Ei Kuljetusajoneuvojen typpioksiduulipäästöt eivät ole merkittäviä 

(UNFCCC/CCNUCC 2016, s. 3). 

CO2-

ekv. 

Kyllä - LIPASTO liikenteen päästöt –sivustolla (LIPASTO 2012a) on tielii-

kenteen tavarankuljetusten autokohtaiset kertoimet (g CO2-ekv./km ja 

g CO2-ekv./tkm) pakettiautolle (diesel), jakelukuorma-autoille, puoli-

perävaunuyhdistelmille, täysperävaunuyhdistelmille ja maansiirtoau-

toille, tyhjälle, täydelle ja osakuormalle sekä maantie-, katu- ja jakelu-

ajolle.  

- LIPASTO:ssa (2012b) on yksikköpäästöt diesel- ja bensiinikäyttöi-

sille ajettaville ja siirrettäville työkoneille yksiköissä g CO2-ekv./kWh 

ja g CO2-ekv./litra.  

- Klimatpåverkan Beräkningsvertyg –laskurissa (Tool for calculating 

the carbon footprint for wastewater treatment plants 2016) on päästö-

kertoimet (kg CO2-ekv./10 km) 40 tonnin puoliperävaunuille ja 60 

tonnin täysperävaunulle.  
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4 KOHDEKUVAUS 

4.1 Jätevedenpuhdistamot 

Puhdistamolietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästölaskennoissa mukana 

olevat kuusi jätevedenpuhdistamoa sijaitsevat Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan, 

Kainuun ja Lapin maakunnissa. Näistä kolmesta maakunnasta maapinta-alaltaan suurin 

on Lappi ja väkiluvultaan suurin Pohjois-Pohjanmaa (taulukko 7). Näiden kolmen maa-

kunnan maapinta-ala yhteensä on kooltaan melkein puolet koko Suomen pinta-alasta, 

mutta yhteenlasketun asukasluvun osuus on vain 12 %. Pohjois-Suomen väkiluvultaan 

suurin kaupunki on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Oulu, joka on myös Suomen 5. suu-

rin kaupunki. Lapin suurin kaupunki Rovaniemi on Suomen kaupungeista 16. suurin. (Ti-

lastokeskus 2016c.)  

Taulukko 7. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien maapinta-alat, väkiluvut 

ja suurimmat kaupungit väkiluvun mukaan. 

Maakunta Maapinta-ala 

1.1.2016 (km2) 

Väkiluku 31.12.2015 Maakunnan väkiluvultaan 

suurin kaupunki ja asukkai-

den määrä 31.12.2015 

Pohjois-Pohjan-

maa 

36 8121 410 0541 Oulu 198 525 as.1  

Kainuu 20 1971 75 3241 Kajaani 37 622 as.2 

Lappi 92 6671 180 8581 Rovaniemi 61 838 as.1  

Yhteensä 149 6761 666 2361 - 

Osuus koko 

Suomesta1 

49 % 12 % - 

1 Tilastokeskus 2016d 
2 Kajaanin kaupunki 2016 

 

Pohjois-Pohjanmaalta kasvihuonekaasupäästölaskennoissa mukana ovat Oulun Vesi lii-

kelaitoksen Taskilan jätevedenpuhdistamo Oulusta ja Kempeleen Vesihuolto Oy:n La-

keuden Keskuspuhdistamo Oy Kempeleestä (kuva 6). Kainuusta on mukana kaksi jäte-

vedenpuhdistamoa: Kajaanin Vesi –liikelaitoksen Peuraniemen Jätevedenpuhdistamo ja 

Sotkamon kunnan Mustolan jätevedenpuhdistamo. Lapista mukana olevat puhdistamot 

ovat Inarin Lapin Vesi Oy:n Mellanaavan jätevedenpuhdistamo Ivalosta ja Levin Vesi-

huolto Oy:n Levin jätevedenpuhdistamo Kittilästä.  
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Kuva 6. Lietteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästölaskennoissa mukana olevien laitosten 
sijainnit Suomen kartalla. Pallo-symbolilla merkityt ovat jätevedenpuhdistamoita ja nii-
den yhteydessä toimivia aumakompostointialueita. Kolmio-symbolilla merkitys ovat liet-
teen polttolaitoksia ja neliö-symbolilla merkityt ovat biokaasulaitoksia. Pisteessä 6 (Ou-
lussa) on jätevedenpuhdistamo, polttolaitos ja biokaasulaitos. (Kuva: Heini Postila) 

Asukasvastineluku (AVL) tarkoittaa tavanomaisilla vesi- ja viemärilaitteilla varustetussa 

kiinteistössä asuvan henkilön käsittelemättömien jätevesien vuorokautista kuormitusta. 

Esimerkiksi 1000 asukasvastineluvun kuormitus tarkoittaa 1000 henkilön tavanomaista 

jätevesikuormitusta. (Oulun seudun ympäristötoimi 2013) Asukasvastineluvultaan ja jä-

tevesilietteen määrältään Taskilan jätevedenpuhdistamo Oulussa (Jatkossa: Taskila) on 

suurin tarkastelluista kuudesta puhdistamosta (taulukko 8). Taskilan liete on KemiCond-

käsiteltyä. KemiCond-käsittely on elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymä ja 

lannoitelainsäädännön mukainen maataloudessa käytettävän puhdistamolietteen hygieni-

sointimenetelmä. (Oulun Vesi 2016.) Kasvihuonekaasupäästölaskennoissa ei ole huomi-

oitu KemiCond-käsittelyn vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin. 

 

Vähiten lietettä tuotettiin Ivalon Mellanaavan jätevedenpuhdistamolla (Jatkossa: Mel-

lanaapa) (taulukko 8). Lietteen kuiva-ainepitoisuudet vaihtelivat eri puhdistamoilla, niin 
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että pienin kuiva-ainepitoisuus 14 ka-% oli Levin jätevedenpuhdistamolla Kittilässä (Jat-

kossa: Levi) ja suurin Mellanaavalla (30 ka-%). Kempeleessä Lakeuden Keskuspuhdis-

tamon tällä hetkellä käytössä olevassa lietteenkäsittelymenetelmässä lietteeseen on sekoi-

tettu turvetta lietteen kuivausvaiheessa (Roikola 2016a) (Jatkossa: Lakeus nyk. turve-

liete). Suunnitteilla olevalla uudella kompostointialueella kompostoitavan lietteen seassa 

ei tule olemaan mukana turvetta (Roikola 2016a) (Jatkossa: Lakeus uusi, liete ilman tur-

vetta). Mädätyksen kasvihuonekaasupäästölaskelmat on tehty myös lietteelle ilman tur-

vetta (Jatkossa: Lakeus uusi, liete ilman turvetta). 

 

Mustolan jätevesilietteet kuljetettiin Sotkamosta kompostoitavaksi Kajaaniin Auralan 

kompostointialueelle kesään 2015 asti. Lietteeseen sekoitettiin turvetta kuivausprosessin 

jälkeen ennen kuljetusta (Jatkossa: Mustola, turve-liete). (Härkönen 2016a.) Kun Musto-

lan lietettä kuljetetaan käsiteltäväksi biokaasulaitokselle Ouluun syksystä 2016 lähtien 

(Kovalainen 2016), laskennoissa on oletettu, että lietteen seassa ei ole turvetta (Jatkossa: 

Mustola, liete ilman turvetta). Kajaanin Peuraniemen jätevedenpuhdistamon (Jatkossa: 

Peuraniemi) jätevesilietteet kompostoitiin myös Auralassa ja nykyään lietteet kuljetetaan 

biokaasulaitokselle Ouluun mädätettäväksi.  
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Taulukko 8. Puhdistamoiden asukasvastineluvut, kuivatut jätevesilietemäärät ja jätevesi-

lietteiden kuiva-ainepitoisuudet.  

Puhdistamo Puhdistamon 

asukasvastine-

luvut (AVL)  

Lietteen 

määrä  

v. 2015 (t/a) 

Lietteen kuiva-

ainepitoisuus  

v. 2015 (ka-%) 

Lietteen kuiva-

ainemäärä  

(t ka) v. 2015 

Taskila 174 2001  37 7534  21,611 8 14917 

Lakeus nyk.,  

turve-liete 

41 3001  

 

8 2555 22,111 1 82518 

Lakeus uusi, 

liete ilman tur-

vetta 

41 3001 6 0006 

 

22,112 

 

1 32719 

 

Peuraniemi 28 9001 6 5007 20,413 1 32619 

Mustola, 

turve-liete 

11 7001 2 3378 28,214 65920 

Mustola, liete 

ilman turvetta 

11 7001 1 7299 18,815 

 

32519 

 

Mellanaapa 15 0001, 

sesonkiajan  

ulkopuolella  

n. 50002 

56810 30,010 17019 

Levi 21 3001,  

mitoituksellinen 

huippupäivän 

käyttäjämäärä 

39 0003 

2 2313 14,016 33519 

1 Ympäristöministeriö 2013 
2 Tervaniemi 2016a  
3 Ahma Ympäristö Oy 2016b, s. 3, 4 
4 Oulun Vesi 2016, s. 24 
5 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016, s. 24. Turve-lieteseoksen turpeen määrä on 6 289 m3 (Lakeuden 

Keskuspuhdistamo Oy 2016, s. 26), joka tonneiksi muutettuna on 2 012 (laskettu jyrsinturpeen kertoimella 

0,32 t/m3 (Bioenergianeuvoja.fi 2016)). 
6 Runtti 2016b 
7 Kovalainen 2016 
8 Lietteen (1 729 t) määrään on lisätty turpeen määrä tonneina (608 t). Härköseltä (2016b) saatu lietteen 

tilavuus oli 1 729 m3 ja turpeen tilavuus 1 900 m3. Lietteen kuutiot on muunnettu tonneiksi Maunon (2011) 

ohjeistuksella: 1 m3 = 1 t. Turpeen tilavuus muunnettiin tonneiksi jyrsinturpeen kertoimella 0,32 t/m3 (Bio-

energianeuvoja.fi 2016). 
9 Lietteen tilavuus on 1 729 m3 (Härkönen 2016b), joka muunnettiin tonneiksi Maunon (2011) ohjeistuk-

sella: 1 m3 = 1 t. 
10 Tervaniemi 2016b 
11 Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus on laskettu kuivatun lietteen massan ja kuivatun lietteen kuiva-

ainemäärän avulla. 
12 Lietteelle on käytetty samaa kuiva-aine-%:a kuin turve-lieteseoksellekin (Roikola 2016b). 
13 Laskettu Kajaanin Vesi, Liete 2015 –dokumentin lähtötietojen avulla. 
14 Kuivatun turvelieteseoksen kuiva-ainepitoisuus on laskettu kuivatun turvelieteseoksen massan ja kuiva-

tun turvelieteseoksen kuiva-ainemäärän avulla. 
15 Nab Labs Oy 2015a 
16 Ahma Ympäristö Oy 2016b 
17 Taskilan Jätevedenpuhdistamo 
18 Kuivatun turvelieteseoksen kuiva-ainemäärä (t ka) on saatu laskemalla yhteen lietteen kuiva-ainemäärä 

1 039 t ka ja turpeen kuiva-ainemäärä 786 t ka (Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016). 
19 Kuivatun lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu kuivatun lietteen massan ja kuivatun lietteen kuiva-ainepi-

toisuuden avulla. 
20 Lietteen kuiva-ainemäärän ja turpeen kuiva-ainemäärän summa. Laskelmissa on käytetty jyrsinturpeen 

kuiva-ainepitoisuutta 55 % (Tilastokeskus 2016a). 
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4.2 Lietteen jatkokäsittelypaikat 

Käsittelemällä jätevesilietettä se saadaan stabiloitua ja joissain tapauksissa myös hygie-

nisoitua (Laitinen ym. 2014, s. 9). Tässä diplomityössä ei kuvailla kattavasti koko Poh-

jois-Suomen lietteenkäsittelylaitosten tilannetta vaan on lähinnä sijainnin takia ja CO2-

BIO -hankkeessa mukana olevien toiveesta valittu tietynlaisia laitostyyppejä tarkaste-

luun, jotta saadaan mahdollisimman erilaisia tapauksia kasvihuonekaasupäästövertai-

luun. Laskennoissa mukana olevat lietteen jatkokäsittelypaikat ovat aumakompostointi-

alueet Oulusta, Kempeleestä, Kajaanista, Ivalosta ja Kittilästä, biokaasulaitokset Oulusta 

ja Rovaniemeltä, jätevedenpuhdistamolla mekaanisesti kuivatun lietteen polttolaitokset 

Riihimäeltä ja Oulusta sekä lietteen terminen kuivainlaitos ja termisesti kuivatun lietteen 

polttolaitos Haapavedeltä. Tarkasteluissa käytetyt jatkokäsittelypaikat ja jätevedenpuh-

distamot on merkitty karttakuvaan (kuva 6).  

Lietteen jatkokäsittely hoidetaan joko puhdistamon omasta toimesta, tai se on annettu 

muun toimijan hoidettavaksi. VRJ Pohjois-Suomi Oy hoitaa mm. kompostointi- ja mul-

lanvalmistustoimintaa Vasikkasuon kompostointialueella Oulussa sekä kompostointitoi-

mintaa Lakeuden puhdistamon kompostointialueella Kempeleessä. Vasikkasuolla kom-

postoidaan osa Taskilan jätevedenpuhdistamon KemiCond-käsitellystä lietteestä. Taski-

lan kompostoidusta lietteestä valmistetaan multaa. Multaa valmistetaan myös Lakeuden 

Keskuspuhdistamo Oy:n kompostointialueella tuodusta kompostituotteesta. (Runtti 

2016a, 2016b.) VRJ Pohjois-Suomi hakee toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa 

jätevesilietteen, mädätteen ja hevosenlannan kompostointiin Lakeuden Keskuspuhdis-

tamo Oy:n kiinteistöllä uudella 2,5 hehtaarin kompostointikentällä. Sen lisäksi on tarkoi-

tuksena käyttää jätevedenpuhdistamon olemassa olevaa noin 1,5 hehtaarin kompostointi-

kenttää. (Oulun kaupunki 2017.) 

Peuraniemen ja Mustolan lietteet on kompostoitu Auralan kompostointialueella (Kajaa-

nin kaupunki 2013) kesään 2015 asti (Kajaanin Vesi 2016, s. 10). Kajaanin kaupunki 

lopetti jätevesilietteen vastaanoton ja käsittelyn Auralan kompostointialueella 31.5.2015, 

jonka jälkeen lietejätehuollosta on vastannut Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-

Kymppi Majasaaren jätekeskuksessa voimassa olevan koetoimintaluvan nojalla (Kajaa-

nin Vesi 2016, s. 10). Kasvihuonekaasupäästölaskennat on tehty Auralan kompostointi-
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alueen tiedoilla, eikä tätä Majasaaren jätekeskuksen koetoimintaa ole mukana lasken-

noissa.  Levin puhdistamon yhteydessä Kittilässä on aumakompostointialue. Mellanaa-

valla puhdistamon viereistä aumakompostointialuetta Ivalossa hoitaa Jukan ja Karin Kul-

jetus Oy. Puhdistamoiden ja kompostointialueiden väliset etäisyydet ovat taulukossa 9. 

Biokaasulaitoksista kasvihuonekaasupäästölaskennoissa ovat mukana biokaasulaitos Ou-

lusta sekä suunnitteilla oleva biokaasulaitos Rovaniemeltä. Limingassa on myös biokaa-

sulaitos (Jahotec Oy), jossa lietettä voitaisiin mädättää (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

2016), mutta koska se ei merkittävästi eroa sijainniltaan Oulussa olevasta laitoksesta, ei 

laskelmia tehty erikseen kahteen kohtuullisen lähekkäin olevaan paikkaan. Gasum Bio-

tehdas Oy:n Oulun biokaasulaitos edustaa mesofiilista märkämädätystekniikkaa, jossa on 

suljettu täyssekoitteinen bioreaktori (Gasum Biotehdas Oy 2016, s. 29). Kuvassa 7 on 

biokaasulaitoksen mädätevarasto. Kainuun kunnista Kajaani, Sotkamo, Suomussalmi, 

Ristijärvi ja Hyrynsalmi kilpailuttivat yhdessä lietejätehuollon vuonna 2016 (Kajaanin 

Vesi 2016; Kovalainen 2016). Kainuun lietteitä aletaan kuljettaa Gasum Biotehdas Oy:n 

Oulun biokaasulaitokselle vaiheittain, niin että Kajaanin, Sotkamon ja Suomussalmen 

lietteitä aleaan kuljettamaan vuonna 2016 ja Ristijärven ja Hyrynsalmen lietteitä vuonna 

2018 (Kovalainen 2016). 
  

 

 

Kuva 7. Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen mädätevarasto (Kuva: Maria 

Lauronen 2.12.2016). 

 



37 

 

Tämän diplomityön laskennoissa on käytetty lisäksi suunnitteilla olleen Haukiputaan 

(nyk. Oulun) Vasikkasuon biokaasulaitoksen lähtötietoja. Vasikkasuon biokaasulaitos on 

ollut mukana ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (Ympäristöhallinto 2012). 

Hankkeen YVA-selostus on valmistunut vuonna 2011 (Pöyry Finland Oy 2011). YVA-

hankekuvauksen mukaan ViherRengas Järvenpää Oy on suunnitellut rakentavansa bio-

kaasulaitoksen Vasikkasuon maa-aineskeskukseen, jossa yhtiöllä on maa-ainesten han-

kintaan ja käsittelyyn, rakennus- ja purkujätteen käsittelyyn sekä lietteen käsittelyyn liit-

tyviä toimintoja. Alue sijoittuu noin 15 km päähän Oulun kaupungin keskustasta. (Ym-

päristöhallinto 2012). Tammikuussa 2012 yhteysviranomainen antoi lausunnon biokaa-

sulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskus 2012).  Biokaasulaitokselle on haettu ympäristölupaa VRJ 

Pohjois-Suomi Oy:n toimesta, ja syyskuussa 2013 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 

julkaisi ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutuksen (Pohjois-Suomen aluehallin-

tovirasto 2013a). Biokaasulaitoksen rakentaminen Vasikkasuolle on kuitenkin tällä het-

kellä epätodennäköistä (Runtti 2016a). Biokaasulaitoksen YVA-selostuksesta (Pöyry 

Finland Oy 2011) on otettu joitakin lähtötietoja näihin kasvihuonekaasupäästölaskelmiin. 

 

Napapiirin Residuum Oy ja Napapiirin Energia ja Vesi ovat yhdessä selvittäneet biokaasu-

laitoksen mahdollisuutta Rovaniemelle (Napapiirin Residuum Oy). Napapiirin Residuum 

toteutti Napapiirin biokaasulaitoksen lietteiden, biojätteen ja tuhkien yhteiskäsittelyn ym-

päristövaikutusten arvioinnin vuonna 2014 (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäris-

töluvat 2017, s. 2). Biokaasulaitos oli kaavailtu rakennettavaksi Alakorkalon jätevedenpuh-

distamon läheisyyteen, noin 3 km päähän Rovaniemen kaupungin keskustasta Kemin suun-

taan (Ympäristöhallinto 2015). Napapiirin Vesi Oy on kuitenkin tammikuussa 2017 ilmoit-

tanut aluehallintovirastoon peruuttavansa ympäristölupahakemuksen (Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto/ympäristöluvat 2017, s. 2). Biokaasulaitos on mukana näissä kasvihuo-

nekaasupäästölaskennoissa ainoastaan sijaintinsa puolesta, kun on laskettu kuljetuksista ai-

heutuvia päästöjä. Laskennoissa on oletettu, että puhdistamoista Mellanaavan ja Levin liet-

teet on kuljetettu Rovaniemelle mädätykseen (taulukko 9). 

Ympäristöhallinnon VAHTI-tietojärjestelmän tietojen mukaan vuonna 2014 asumisjäte-

vedenpuhdistamolietteitä poltettiin Riihimäen Ekokem Oy:ssa (VAHTI-tietojärjestelmä 

2016). Ekokemin jätevoimala 2:ssa poltetaan yhdyskuntien, teollisuuden ja kaupan jä-
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tettä. Puhdistamolietteen osuus on enintään noin 10 % jätteenpolttolaitoksen polttoainei-

den koko massavirrasta. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2010, s. 13-14.) Tällä hetkellä 

jätevesiliete ei kuulu Oulussa sijaitsevan Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen 

polttoainevalikoimaan (Drees 2016, s. 5, 10), vaan laitos on mukana näissä kasvihuone-

kaasupäästölaskennoissa ns. tulevaisuusskenaariona ja mukana sijaintinsa kautta. Pöyry 

Environment Oy:n raportissa (2007) todetaan, että Suomessa on useita polttolaitoksia, 

joissa sallittuihin poltettaviin jakeisiin lietteet eivät kuulu lupaprosessin hankaluuden 

vuoksi. Teollisuuden rinnakkaispolttolaitoksissa kiristyneet lupamääräykset savukaasu-

päästöjen osalta sekä rajoitukset massavirta- ja lämpöarvo-osuuksissa voivat myös rajoit-

taa lietteiden polttoa (Pöyry Environment Oy 2007). Puhdistamoiden ja polttolaitosten 

väliset etäisyydet ovat taulukossa 9. 

Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n termisellä kuivainlaitoksella liete kuivataan konvek-

tiomenetelmällä kierrättämällä lämmönvaihtimen avulla kuumennettua ilmaa kuivattavan 

lietteen läpi. Kuivausprosessin primäärienergiana käytetään kuivainlaitosta lähellä sijaitse-

van Vapo Oy Voiman pienvoimalaitoksen toimittamaa höyryä. (Pohjois-Suomen aluehal-

lintovirasto/ympäristöluvat 2013b ja 2013c.) Primäärienergia tarkoittaa energiaa siinä muo-

dossa, jossa se esiintyy energialähteessä (Tekniikan sanastokeskus 1989, s. 16). Höyry siir-

retään kahdella lämmönvaihtimella kuivaimen kiertoilmaan. Kaikki lämmönvaihtimet ovat 

kierroltaan suljettuja, ja lämmitysilman kierto on myös suljettu. Lämmönvaihtimien käyttö 

energian siirtoon on energiataloudellisempaa kuin erillisellä laitteella tuotettava energia 

kuivainlaitteelle. Kuivaimena on Krüger Oy:n toimittama BioCon® -tyyppinen nauha-

kuivain. (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat 2013b) 

Kuivattu liete tuodaan termiseltä kuivainlaitokselta Vapo Oy Voiman pienvoimalaitokselle 

suljetulla pneumaattisella kuljettimella joko suoraan kiinteän polttoaineen kattilaan tai vä-

lisiiloon, josta se sekoitetaan pääpolttoainevirtaan kattilan syöttösiilossa (Pohjois-Suomen 

aluehallintovirasto/ympäristöluvat 2013c). Haapaveden voimalaitoksessa poltettiin kuivat-

tua vesilietettä 622 tonnia vuonna 2015 (Haapaveden voimalaitoksen vuosiraportti 2015, s. 

2.), mikä on 1 % laitoksen polttoaineista massan mukaan. Lietteen kosteuspitoisuus oli 8 

%, polttoaine-energia 1 418 MWh ja lämpöarvo 9,13 MJ/kg. (Haapaveden voimalaitoksen 

vuosiraportti 2015, s. 2.) Laitos on yksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella 
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toimivista jätteenpolttoasetuksen mukaisista laitoksista ja kyseessä on jätettä käyttävä rin-

nakkaispolttolaitos (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2014). Puhdistamoiden etäisyydet 

Haapavedelle on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Etäisyydet (km) laskennoissa mukana olevilta puhdistamoilta laskennoissa 

mukana oleviin lietteen jatkokäsittelypaikkoihin (Fonecta Kartat 2016). Biokaasulaitos-

ten laskennoissa on oletettu, että Mellanaavan ja Levin lietteet kuljetaan Rovaniemelle ja 

muiden puhdistamoiden Ouluun. 

Puhdistamo Aumakompostoin-

tialueet ja/tai mul-

lanvalmistusalueet 

Biokaasulaitokset 

 

Jätevesilietettä polttavat laitokset 

 

  Oulu7 Rova-

niemi8 

Haapa-

vesi9 

Riihi-

mäki10 

Oulu11 

Taskila Vasikkasuo, Oulu1 

15 km 

7 - 129 574 7 

Lakeus nyk., 

turve-liete 

Kompostointialue 

vieressä; Vasikka-

suo, Oulu2 30 km 

- - - - - 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Uusi kompostointi- 

ja mullanvalmis-

tusalue3 1,4 km 

22 - 114 559 17 

Peuraniemi  Aurala, Kajaani4 

0,6 km 

178 - 129 510 187 

Mustola, 

turve-liete 

Aurala, Kajaani4 

40 km  

- - - - - 

Mustola, liete 

ilman turvetta 

- 198 - 165 542 194 

Mellanaapa Kompostointialue5 

vieressä; ei mullan-

valmistusta 

- 300 636 1 080 513 

Levi Kompostointialue6 

vieressä; ei mullan-

valmistusta 

- 180 515 959 392 

1 Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Oulu 
2 Vasikkasuon mullanvalmistusalue, Oulu 
3 VRJ Pohjois-Suomi Oy hakee ympäristölupaa jätevesilietteen, mädätteen ja hevosenlannan kompostoin-

tiin Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n kiinteistölle uudelle 2,5 ha kompostointikentälle.  Lisäksi on tar-

koitus käyttää olemassa olevaa noin 1,5 ha kompostointikenttää. (Oulun kaupunki 2017.) 
4 Auralan kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Kajaani (toiminta loppunut v. 2015) 
5 Mellanaavan jätevedenpuhdistamon kompostointialue 
6 Levin jätevedenpuhdistamon kompostointialue 
7 Gasum Biotehdas Oy Oulun biokaasulaitos 
8 Napapiirin Residuum ja Napapiirin Energia ja Vesi ovat selvittäneet jätevesilietteen, biojätteen ja tuhkien 

yhteismädätyslaitoksen mahdollisuutta Rovaniemelle. Biokaasulaitos on kaavailtu rakennettavaksi Alakor-

kalon jätevedenpuhdistamon läheisyyteen. (Napapiirin Residuum Oy; Ympäristöhallinto 2015.)  
9 Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n lietteen terminen kuivainlaitos ja Vapo Oy Voiman pienvoimalaitos 

Haapavedellä, jossa lietteen osuus koko voimalaitoksen polttoainemäärästä oli noin 1 % massan mukaan 

vuonna 2015 (Haapaveden voimalaitoksen vuosiraportti 2015). 
10 Ekokem Oy Ab:n Riihimäellä sijaitseva yhdyskuntien, teollisuuden ja kaupan jätettä polttavaa jätevoi-

mala 2, jossa puhdistamolietteen määrä on enintään noin 10 % jätteenpolttolaitoksen polttoaineiden mas-

savirrasta (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2010, s. 13-14). 
11 Tällä hetkellä jätevesiliete ei kuulu Oulussa sijaitsevan Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen polt-

toainavalikoimaan (Drees 2016, s. 5, 10), vaan laitos on mukana näissä kasvihuonekaasupäästölaskennoissa 

ns. tulevaisuusskenaariona.  
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5 POHJOISUUS LIETTEENKÄSITTELYN KANNALTA 

5.1 Pohjois-Suomen sääolot 

Pohjois-Suomeksi on tässä selvityksessä laskettu kuuluvan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan 

ja Kainuun maakunnat. Näillä alueilla termisen talven kestot vaihtelevat 150 vuorokau-

desta yli 190 vuorokauteen. Suomessa termisen talven kesto on lyhimmillään alle 110 

vuorokautta. Termisen talven aikana vuorokauden keskilämpötilat ovat nollan celsiusas-

teen (oC) alapuolella. (Ilmatieteenlaitos 2016a.) Talven (joulu-helmikuu) (Ilmatieteenlai-

tos 2016a) pitkän ajan keskiarvolämpötilat 30 vuoden vertailuajanjaksolta (1981 – 2010) 

olivat Inarissa -12 oC, Kittilässä -12,7 oC, Rovaniemellä -10,6 oC, Kajaanissa -9,9 oC ja 

Oulussa -8,6 oC. Vertailuksi Helsingissä vastaava keskiarvolämpötila oli -3,5 oC. Kitti-

lässä ja Inarissa keskilämpötilat olivat vertailuajanjaksolla keskimäärin plussan puolella 

toukokuusta syyskuuhun. Lokakuussa keskimääräinen lämpötila oli Inarissa nollassa ja 

Kittilässä jo miinuksen puolella. Oulussa ja Kajaanissa oltiin keskimäärin plussan puo-

lella huhtikuusta lokakuulle. Vertailuksi Helsingissä vastaava aika oli huhtikuusta mar-

raskuuhun. (Ilmatieteenlaitos 2016b.) Pysyvä lumipeite Pohjois-Suomen alueelle saapuu 

keskimäärin loka-marraskuussa ja se lähtee huhtikuun loppupuolen - kesäkuun alun väli-

senä aikana (Ilmatieteenlaitos 2016c).  

5.2 Pohjoisten olosuhteiden haasteet lietteenkäsittelylle 

Pohjoisista olosuhteista lietteen käsittelyyn vaikuttavat kylmä ja pitkä talvi sekä paikoi-

tellen hyvinkin pitkät kuljetusmatkat, alueellisesti ja paikallisesti mahdollisesti suhteelli-

sen vähäiset lietemäärät, olemassa olevien käsittelylaitosten puute sekä puute jatkokäsit-

telystä saatavan lopputuotteen hyödyntäjistä. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat pai-

kallisesti sopivan ja kustannustehokkaan menetelmän valintaan.  

Pohjoisen talviset olosuhteet voivat tuoda haasteita lietteen käsittelyyn. Lietteen kulje-

tuksissa ongelmia voi aiheutua, jos liete jäätyy kiinni kuljetuslavalle (Pöyry Environment 

Oy 2007, s. 8). Ilmatieteenlaitoksen mukaan vähintään viiden vuorokauden mittaisia jak-

soja, joissa minimilämpötila on alle -30 oC ja keskimääräinen lämpötila alle -25 oC, esiin-
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tyy Sodankylän korkeudella keskimäärin kerran talvessa (Ilmatieteenlaitos 2016d). To-

dennäköisesti vähintään kerran talvessa lietteenkuljetus osuisi väistämättä paukkupakka-

siin ja todennäköisesti muutaman kerran useamminkin, jos kuljetuspäivää ei ole mahdol-

lista vaihtaa. Osittainen lietteen jäätyminen pitkien kuljetusmatkojen aikana on mahdol-

lista ja voi aiheuttaa lietekuorman lämmitystarvetta.  

Talvisilla olosuhteilla ja kylmyydellä on vaikutusta lietteen aumakompostointiin. Au-

makompostoinnissa massa voi ainakin paikoitellen jäätyä talvella (Pöyry Environment 

2007). Ivalossa lietteen todettiin jäätyvän Mellanaavan kompostointikentille talvella, ja 

aumat sulavat keväällä auringon lämmön voimasta. Mellanaavalla aumojen lämpötiloja 

aletaan jatkossa mittaamaan. (Tervaniemi 2016a.) Levin jätevedenpuhdistamon ympäris-

tölupapäätöksessä (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2007, s. 15, 18) todetaan, että 

pohjoiset olosuhteet ja kylmä jätevesi lisäävät käyttökuluja jätevedenpuhdistuksessa vas-

taaviin etelässä sijaitseviin laitoksiin nähden. Jäteveden lämpötila vaihtelee 4–12 °C vä-

lillä, ja alimmillaan lämpötila on juuri keväällä, jolloin jätevesikuormitus on suurinta. 

Talvella Levin kompostiaumat jäätyvät herkästi eivätkä lähde talviaikaan toimimaan kun-

nolla (Särkänlahti 2016). 

Biohiilen käyttö kompostoinnissa ja ravinteiden kierrätyksessä Levillä (Bevi) –hankkeen 

(1.1.2016-29.12.2017) yhtenä tarkoituksena on osoittaa biohiilestä saatavat edut jätevesi-

laitoksen lietekompostoinnissa ja ravinteiden kierrätyksessä. Biohiiltä sisältävät kompos-

tit lämpenevät ja kypsyvät nopeammin kuin hiilettömät, mikä on tärkeää Kittilän lyhyessä 

kesässä. Hankekuvauksessa todetaan, että typpeä sisältävät kasvihuonekaasupäästöt vä-

henevät ja ravinteista typpi sitoutuu hiileen. Hankkeessa on tarkoituksena osoittaa, että 

biohiiltä voidaan valmistaa paikallisista raaka-aineista kustannustehokkaasti kompostoin-

tialueelle sijoitettavalla pyrolyysilaitteistolla, jonka tuottamaa lämpöenergia voidaan 

hyödyntää materiaalien käsittelyssä. (Luonnonvarakeskus 2016.) 

Kovilla pakkasilla lietteenkäsittelylaitoksissa lämmitykseen kuluu suhteessa enemmän 

energiaa. Levin kompostointilaitoksen ympäristöluvassa (Pohjois-Suomen aluehallinto-

virasto/ympäristöluvat 2012) todetaan, että pohjoiset olosuhteet lisäävät laitoksen käyttö-

kuluja vastaaviin etelässä sijaitseviin laitoksiin nähden. Kompostoinnissa syntyvää huk-
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kalämpöä voitaisiin hyödyntää jäätyneiden biojäteastioiden sulatuksessa. Tätä kompos-

tointilaitosta ei ole kuitenkaan rakennettu Leville ympäristöluvasta huolimatta eikä sen 

toteuttaminen ole tällä hetkellä suunnitelmissakaan (Hakala 2016). 

Mädätysreaktorin valinnassa tulee ottaa huomioon mm. maantieteellinen sijainti. Teoreet-

tisesti termofiilisellä reaktorilla pystytään tuottamaan enemmän biokaasua verrattuna me-

sofiiliseen reaktoriin. Kuitenkin pohjoisissa olosuhteissa termofiilisessä reaktorissa on 

paljon suuremmat lämpöhäviöt mesofiiliseen verrattuna, erityisesti silloin, kun käytetään 

maanpäällistä säiliötä. Näin ollen erityistä huomiota onkin kiinnitettävä säiliön eristämi-

seen. (Sims 2016.) Mesofiilinen prosessi on Suomessa käytetympi, koska se ei vaadi niin 

paljon lämmitysenergiaa (Motiva Oy 2015b). 

Talvikaudella biokaasulaitoksille vastaanotettavien lietteiden jäätyminen on varsinkin 

pohjoisen laitoksilla ongelmana. Ongelmat ovat tuottaja-/puhdistamokohtaisia. Lietteen 

tuottajilla on erilaisia varastointitapoja. Varastointisiilot ovat yleensä lämmitettyjä tai 

liete on jo valmiiksi sulaa, kun se lastataan kuljetusajoneuvoihin. Kuljetusajoneuvon la-

valla liete ei ehdi kuljetuksen aikana jäätyä ainakaan kovin paljon ja lietteen purku bio-

kaasulaitokselle onnistuu melko hyvin. Pienellä vesimäärällä lietteen saa huuhdeltua la-

valta. Tässä tapauksessa lietteen kosteuspitoisuudella on vaikutusta, jäätyykö liete. Mitä 

kosteampaa liete on, sitä suuremmalla mahdollisuudella se jäätyy. Valtaosalla biokaasu-

laitoksia raaka-aineiden vastaanottoaltaat ovat reilun kokoisia, ja niissä raaka-aine sulaa 

melko nopeasti. Toisessa varastointitavassa lietteen tuottaja varastoi lietteen lavoille, 

jotka otetaan kuljetusajoneuvon kyytiin kuljetusta varten. Tässä tapauksessa lietteet ovat 

umpijäässä ja tulevat aiheuttamaan ongelmia biokaasulaitoksilla isommassa mittakaa-

vassa sekä purettaessa lietettä lavalta että raaka-aineen vastaanottoaltaassa. (Jyläntö 

2016.) Kuvassa 8 on mm. lietteen vastaanottotilan sisäänkäynti Gasum Biotehdas Oy:n 

Oulun biokaasulaitoksella joulukuussa 2016. 

Lämmitettävät lavat ovat tällä hetkellä ainoita keinoja jäätymisen estämiseksi. Ensimmäi-

sessä varastointitavassa lämmitettävillä lavoilla voidaan estää jäätyminen lähes koko-

naan, mutta hyödyt suhteessa panostukseen eivät ole kovinkaan merkittäviä. Toisessa va-

rastointitavassa kovalla pakkasella lavan lämmitys ei sulata lietettä kokonaan vaan aino-

astaan pinnalta. Tällöin liete saadaan kyllä purettua helpommin lavalta, mutta se aiheuttaa 
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ongelmia ja mahdollisen vaaratilanteen vastaanottoaltaassa, kun jäätynyt lietepalikka pu-

toaa sinne kerralla. Jos lämmitettäviä lavoja ei ole käytössä, lietekuormat on joissakin 

tapauksissa jätetty yöksi vastaanottohalliin sulamaan, jotta liete saadaan irrotettua lavalta 

pois. Vastaanottoaltaassa tarvitaan myös paljon lämmitysenergiaa, jotta liete saadaan su-

lamaan ja syötettyä prosessiin. (Jyläntö 2016) 

 

Kuva 8. Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen lietteen vastaanotto, prosessitila 

ja kaasuvaroitin (Kuva: Maria Lauronen 2.12.2016). 

 

Oulussa pitkään jatkunut pakkasjakso talvella 2016 aiheutti parin viikon mittaisen poik-

keustilanteen Oulun Biotehtaan biokaasulaitoksella (nyk. Gasum Biotehdas Oy Oulun 

biokaasulaitos). Jäätymisongelmien vuoksi biokaasulaitosta jouduttiin ajamaan poikkeus-

olosuhteissa, jonka aikana jouduttiin avaamaan normaalisti suljettuna olevia prosessivai-

heiden luukkuja. (Biotehdas 2016.)  

Lietteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästölaskennoissa talviolosuhteiden vaikutuksista 

kasvihuonekaasujen päästökertoimiin ei löydetty tietoa. Pohjoiset olosuhteet on huomi-

oitu laskennoissa lähinnä kuljetusmatkoissa ja lietteen määrissä. 
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6 JÄTEVESILIETTEEN KÄSITTELYMENETELMIEN 

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 

6.1 Kasvihuonekaasupäästötarkastelun rajaukset 

Jätevesilietteen käsittelymenetelmistä kasvihuonekaasupäästötarkastelussa ovat mukana 

aumakompostointi, mädätys ja biokaasulaitos, poltto ilman termistä kuivausta sekä ter-

misesti kuivatun lietteen poltto. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu lietteenkäsittely-

menetelmien käsittelyprosesseista, kuljetuksista lietteenkäsittelyn eri vaiheissa sekä käsi-

tellyn lietteen jatkokäsittelystä (kuva 9). Vältettyjä päästöjä syntyy, kun mädätysjäännök-

sen tai kompostituotteen käytöllä voidaan korvata typpi- ja fosforilannoitteita, biokaa-

susta valmistetulla liikennepolttoaineella bensiiniä ja dieseliä ja biokaasusta tai poltosta 

saatavalla energialla muuta sähkön ja lämmön tuottoa. Fossiilisten polttoaineiden korvaa-

minen voi olla huomattava asia kasvihuonekaasupäästöjen kannalta, koska Suomessa 

energiasektori on suurin kasvihuonekaasujen lähde, ja pääosa hiilidioksidipäästöistä syn-

tyy juuri fossiilisten polttoaineiden ja turpeen poltosta energian tuotannossa (Pöyry En-

vironment Oy 2008). 

Lietteenkäsittelylaitokset on oletettu energiaomavaraisiksi niin, että osa niiden tuottamasta 

sähköstä ja lämmöstä kuluu niiden omassa käytössä. Laitosten ja lietteenkäsittelyalueiden 

rakentamisen aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä ei ole huomioitu. Jätevedenpuhdistamolla 

tapahtuvat lietteenkäsittelytoimenpiteet, kuten polymeerin käyttö lietteen kuivausproses-

sissa, on rajattu pois laskurista, sillä niiden on oletettu kuuluvan puhdistamon sisäiseen liet-

teenkäsittelyyn myöhemmästä lietteenkäsittelyvaihtoehdosta riippumatta. 

Laskennoissa on otettu huomioon merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt hiilidioksidi 

(CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Bioperäisen hiilidioksidin ilmastonmuu-

tosvaikutuksen voidaan periaatteessa katsoa olevan nolla, koska hiilidioksidi sitoutuu bio-

massaan sen kasvaessa (Manninen ym. 2016). Lampinen (2009, s. 234) toteaa lisäksi, että 

biokaasun ollessa uusiutuva energialähde, sen polttamisesta aiheutuvaa hiilidioksidia ei 

lasketa mukaan kasvihuonekaasupäästöihin. Tämän diplomityön kasvihuonekaasupääs-

tölaskelmissa bioperäinen hiilidioksidi on kuitenkin laskettu mukaan, sillä CO2-BIO -

hankkeen kannalta oli tärkeää, että saadaan katsottua kokonaisuudessaan tuotettujen kas-
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vihuonekaasupäästöjen määrää eikä vain niitä päästöjä, joilla katsotaan olevan ilmasto-

vaikutusta. CO2-BIO –hankkeessa oli merkittävänä myös syntyvien kaasupäästöjen hyö-

dyntämis- ja tuotteistamisnäkökulma. Lisäksi hiilidioksidipäästöjen ilmastonmuutosvai-

kutuksen olettaminen nollaksi pelkän yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyn tapauksessa 

on hieman kyseenalaista, sillä liete on erityylistä biomassaa kuin esimerkiksi puut ja kas-

vit. 

 

Kasvihuonekaasupäästölaskennoissa suositellaan käytettäväksi IPCC:n Fifth Assessment 

Report (AR5) –julkaisun (IPCC 2014) kertoimia 100 vuoden ajanjaksolle (Greenhouse 

Gas Protocol 2016), jotka ovat nähtävillä taulukossa 6. Kyseisiä kertoimia on käytetty 

tämän diplomityön kasvihuonekaasupäästölaskennoissa. Kasvihuonekaasuista rikkihek-

safluoridi, fluorihiilivedyt, perfluorivedyt ja halogenoidut eetterit (IPCC 2006a) on rajattu 

laskelmien ulkopuolelle. 

  

Kuva 9. Lietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästötarkastelussa tehdyt ole-

tukset ja rajaukset. 

 

Kasvihuonekaasupäästölaskentojen lähtötietoja, mm. puhdistamoiden lietteen määristä, 

koostumuksesta, käsittelystä ja tukiaineista, on saatu puhdistamoiden ja lietteenkäsitteli-

jöiden yhteyshenkilöille suunnattujen kyselylomakkeiden vastauksista, puhelinhaastatte-

luista ja yhteistyöpalavereista. Laskennoissa on hyödynnetty lisäksi valittuja artikkeleita, 

laitosten ympäristölupia, YVA-selostuksia ja hankeraportteja sekä seuraavista kasvihuo-

nekaasupäästö- ja hiilijalanjälkilaskureista saatuja tietoja: 
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- Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallit biokaasun 

tuotannolle, lietteen poltolle ja lietteen kompostoinnille (Manninen & Laitinen 

2016). 

- KASVENER-laskentamalli, jonka Suomen ympäristökeskus on tehnyt Kuntalii-

ton toimeksiannosta. Yhtenä laskentakohteena on jätehuolto. (Petäjä 2007.) 

- Klimatpåverkan – beräkningsverktyg (kehittänyt VA-teknik Södra ja Gryaab 

AB) on työkalu jätevedenkäsittelylaitosten hiilijalanjäljen laskemiseen. Laskuri 

on saatavilla myös englanninkielisenä: Tool for calculating the carbon footprint 

for wastewater treatment plants (2016). (Svenskt Vatten 2016; VA-teknik Södra 

2016.) 

6.2 Lietteenkäsittely GHG laskuri 

CO2-BIO-hankkeessa tuotettiin Excel-pohjainen laskuri jätevesilietteen käsittelymene-

telmien kasvihuonekaasupäästöjen laskemiseen. Laskurilla pystyy laskemaan syntyvät ja 

vältetyt päästöt lietteen aumakompostoinnille, lietteen mädätykselle, lietteen poltolle sekä 

termisesti kuivatun lietteen poltolle. Välilehtiä on 12: Etusivu, Käsittelyjen vertailu, Yh-

teenveto käsittelyittäin, GWP-kertoimet, Syntyvät päästöt kompostointi, Vältetyt päästöt 

kompostointi, Syntyvät päästöt mädätys, Vältetyt päästöt mädätys, Syntyvät päästöt 

poltto, Vältetyt päästöt poltto sekä Syntyvät päästöt kuljetukset ja Vältetyt päästöt kulje-

tukset. Laskurissa ”Etusivu”-välilehdellä on perustiedot laskurista. ”Käsittelyjen ver-

tailu”- välilehdelle tulee kaikkien menetelmien syntyvien ja vältettyjen päästöjen summa 

ja ”Yhteenveto käsittelyittäin”- välilehdelle menetelmäkohtaisesti, mistä syntyvät ja väl-

tetyt päästöt muodostuvat. Syntyvät ja vältetyt päästöt välilehdille vihreisiin soluihin tu-

lee itse syöttää arvot, ja sinisiin järjestelmä laskee arvot sen jälkeen automaattisesti. Las-

kurissa on otettu huomioon hiilidioksidi- (myös bioperäiset), metaani ja typpioksiduuli-

päästöt. Tulokset on yhteenvedoissa muutettu ilmastonmuutosvaikutuskertoimilla kerrot-

tuna hiilidioksidiekvivalenteiksi (t CO2-ekv.). Laskurin tulokset ovat suuntaa-antavia.  

Laskuria käytettäessä on huomioitava, että käytetyt kertoimet perustuvat sekä kirjallisuu-

desta että toimijoilta kerättyihin tietoihin, ja monesti on jouduttu tekemään oletuksia ja 

yleistyksiä. Laskennoissa käytetyt kertoimet ja niiden lähteet on esitetty laskurissa eri 

välilehdillä. Jos laskuria käyttävällä toimijalla itsellään on todellinen kerroin heidän 

omaan tilanteeseensa liittyen, esimerkiksi kompostituotteen liukoisen typen osuudesta tai 
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kompostoinnin tukiaineen kosteuspitoisuudesta, se kannattaa vaihtaa laskuriin. Lisäksi on 

hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa Global Warming Potential – kertoimet, jotka 

kuvaavat kasvihuonekaasujen ilmastonmuutosvaikutusta suhteessa hiilidioksidiin, tule-

vat päivittymään. Myös päästökertoimiin tai muihin arvoihin liittyen voi tulevaisuudessa 

olla saatavilla uutta mitattua tietoa. Tästä syystä, jotta Excel-laskuri olisi mahdollisimman 

käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa, sinne suositellaan tarvittaessa vaihdettavaksi päi-

vitetyt kertoimet ja muut arvot. Laskuria on lähetetty ja tullaan lähettämään Pohjois-Suo-

men vesilaitoksille ja ympäristöviranomaisille ja sitä on pyynnöstä saatavilla Oulun yli-

opiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikön kautta. 

6.3 Kuljetusten lähtötiedot 

Kasvihuonekaasupäästölaskennoissa laskettiin kuljetuksen päästöt monille eri kuljetusta-

pauksille, esimerkkinä jätevesilietteen kuljetukset jätevedenpuhdistamolta jatkokäsittely-

paikkoihin, kompostoinnin tukiaineiden ja mullanvalmistusaineiden kuljetukset kompos-

tointialueille, kompostituotteen ja kompostimullan kuljetukset hyödyntäjille ja viherra-

kentamiseen, mädätysjäännöksen kuljetukset peltolevitykseen sekä lietteenpolton tuhkan 

kuljetukset loppusijoituspaikkoihin. Jätevedenpuhdistamoiden ja jatkokäsittelypaikkojen 

väliset etäisyydet ovat taulukossa 9. Kuljetusetäisyyksiä on käsitelty myös tapauskohtai-

sesti aumakompostoinnin, mädätyksen ja polton laskentojen lähtötiedoissa. 

 

Kuljetuksissa on otettu huomioon sekä ajoneuvokäytön että polttoaineen valmistuksen 

kasvihuonekaasupäästöt. Kuljetuksissa on huomioitu edestakaiset matkat niin, että pää-

osassa kuljetuksia menomatkat on tehty täysillä kuormilla ja paluumatkat aina tyhjillä 

kuormilla. Laskennoissa on otettu myös huomioon, kuinka suuri osuus matkoista on 

maantieajoa ja kuinka suuri osuus kaupunkiajoa. LIPASTO (2009) määrittelee maan-

tieajon niin, että ajo tapahtuu keskimääräisellä suomalaisella maantiellä.  Katuajolla taas 

tarkoitetaan tyypillistä suomalaista katuajoa, jossa autojen keskinopeus on noin 30 km/h 

ja pysähdyksiä on kilometriä kohden 1-3. Määritelmät ovat LIPASTO:n (2009) mukaan 

kuitenkin väljiä. 

Taulukkoon 10 on koottu eri kilometrikohtaisina ajoneuvotyyppien käytönaikaiset CO2-

ekv.-päästöt, energiankulutukset ja polttoaineen valmistuksen päästöt, joita on käytetty 

kuljetusten kasvihuonekaasupäästölaskelmissa. Polttoaineen tuotannon päästökertoimina 
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on käytetty bensiinille 0,02 kg CO2-ekv./MJ ja dieselille 0,015 kg CO2-ekv./MJ (Ecoin-

vent, Manninen ja Laitinen 2016 mukaan). Liikennepolttoainekeskiarvo (36 % bensiiniä 

ja 64 % dieseliä) on 0,017 kg CO2-ekv/MJ (Tilastokeskus 2016b). 

Taulukko 10. Kuljetusajoneuvojen kilometrikohtaiset käytönaikaiset päästöt (EURO 5 

luokan päästöt), ajoneuvojen kilometrikohtaiset energiankulutukset sekä ajoneuvojen 

vaatiman polttoaineen tuotannon kilometrikohtaiset päästöt.  

Ajoneuvotyyppi Ajoneuvojen käytön- 

aikaiset päästöt  

kilometriä kohti (g 

CO2-ekv./km)  

Ajoneuvojen  

kilometrikohtainen 

energiankulutus 

(MJ/km) 

Ajoneuvojen vaati-

man polttoaineen 

valmistuksen päästöt 

kilometriä kohti  

(g CO2-ekv./km) 

Täysperävaunu 60 t, 

täysi kuorma 40 t, 

maantieajo 

1 2471 181 3061 

 

Täysperävaunu 60 t, 

tyhjä, maantieajo 

8231 121 2041 

Täysperävaunu 60 t, 

täysi kuorma 40 t, kau-

punkiajo 

2 2561 331 5611 

Täysperävaunu 60 t, 

tyhjä, kaupunkiajo 

1 2731 181 3061 

Puoliperävaunu 40 t, 

täysi kuorma 25 t, 

maantieajo 

1 0311 151 2551 

Puoliperävaunu 40 t, 

tyhjä, maantieajo 

7581 111 1871 

Puoliperävaunu 40 t, 

täysi kuorma 25 t, kau-

punkiajo 

1 7181 251 4251 

Puoliperävaunu 40 t, 

tyhjä, kaupunkiajo 

1 1681 

 

171 

 

2891 

 

Pieni jakeluauto 6 t, 

täysi kuorma 3,5 t, 

maantieajo 

3281 

 

41 

 

681 

 

Pieni jakeluauto 6 t, 

tyhjä, maantieajo 

2861 

 

51 781 

Pakettiauto diesel, ko-

konaismassa 2,7 t, 

kantavuus 1,2 t, maan-

tieajo, 50 %:n kuorma 

223; eri ajoneu-

vovuosimallien kes-

kiarvo2 

 

  

Pakettiauto diesel, ko-

konaismassa 2,7 t, 

kantavuus 1,2 t, maan-

tieajo, tyhjä kuorma  

212; eri ajoneu-

vovuosimallien kes-

kiarvo2 

 

 

 

 

 

 

 

1 LIPASTO 2012a 
2 LIPASTO 2012c 
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Kompostoinnin tukiaineiden kuljetuksissa on kaksi erikoistapausta liittyen hevosenlanta-

kuivikeseoksen ja haravointijätteen kuljetuksiin. Laskennoissa on oletettu, että hevosen-

lantakuivikeseokset kuljetetaan Vasikkasuon ja Lakeuden puhdistamon kompostointialu-

eille traktori ja peräkärry –kuljetuksina. Kuorman määräoletuksena on 15 m3 hevosenlan-

takuivikeseosta (Runtti 2016b) eli 11 tonnia, kun ominaispainona on 0,75 t/m3 (Hanski 

2013). Käytönaikaiset päästöt ja dieselin tuotannon päästöt yhteensä ovat tonnikilometriä 

kohti 308 g CO2-ekv./tkm (Ecoinvent Transport, tractor and trailer/CH U, Manninen & 

Laitinen 2016 mukaan). Tonnikilometrit saadaan kertomalla lastin massa kuljetulla mat-

kalla (LIPASTO 2009).  

Haravointijätteet tuodaan Auralan kompostointialueelle Kajaaniin yleensä peräkärry-

kuormissa (Kajaanin kaupunki 2013). Haravointijätteen kuljetuslaskelmiin on käytetty 

pakettiajoneuvon päästökertoimia (taulukko 10) (LIPASTO, 2012c), koska henkilöauton 

vetämälle peräkärrylle ei löytynyt LIPASTO –laskentajärjestelmästä (2012a) päästöker-

toimia. Oletuksena on, että menomatka on tehty 50 %:n kuormalla ja paluumatka tyhjällä 

kuormalla (LIPASTO, 2012c). Kuomukärryn oletettu keskimääräinen tilavuus on 4,85 

m3, mikä on keskiarvo neljästä kuomukärrymallista (vuokravaunut.fi, 2016). Keskimää-

räiseksi haravointijätteen tuontietäisyydeksi on kuljetuslaskelmissa oletettu 15 km.  

6.4 Jätevesilietteen aumakompostointi 

6.4.1 Laskentamenetelmät ja lähtötiedot aumakompostoinnille 

Aumakompostoinnin tuotettuihin kasvihuonekaasupäästöihin on laskettu varsinaisen 

kompostointiprosessin, kompostoinnin tukiaineiden ja mullanvalmistusaineiden kuljetus-

ten, työkoneiden käytön sekä kompostituotteen tai mullan viherrakentamiskäytön päästöt. 

Turvetta lukuun ottamatta kompostoinnin tukiaineiden ja mullanvalmistusaineiden val-

mistuksen päästöjä ei ole otettu huomioon, koska niiden on katsottu olevan ns. sivutuot-

teita. Mullan viherrakentamiskäytön kasvihuonekaasupäästöt on oletettu samaksi kuin 

kompostituotteen viherrakentamisen kasvihuonekaasupäästöt. On myös huomioitavaa, 

että jos puhdistamolietettä varastoidaan pitkäaikaisesti aumakompostissa, tämä saattaa 

aiheuttaa merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä (Pöyry Environment Oy 2008). Tätä vaih-

toehtoa ei kuitenkaan ole otettu näissä laskennoissa huomioon.  
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Vältetyiksi kasvihuonekaasupäästöiksi on laskettu typpi- ja fosforilannoitteiden valmis-

tuksen ja kuljetuksen päästöt sekä viherrakentamisessa käytettävän turpeen tuotannon ja 

kuljetuksen päästöt. Mineraalilannoitevalmisteiden korvaaminen lietteenkäsittelyn hy-

gienisoidulla ja stabiloidulla lopputuotteella perustuu puhdistamolietteen typpi- ja fosfo-

ripitoisuuteen. Typpilannoitteella korvaavuus perustuu käsitellyn puhdistamolietteen liu-

koisen typen määrään. (Laitinen et al. 2014a) Käsitellyn puhdistamolietteiden kokonais-

fosforista voidaan 60 % ottaa lannoitteena huomioon (Mavi 2016). Mellanaavalla ja Le-

villä ei ole mullanvalmistusta (Tervaniemi 2016a; Laituri 2016; Hakala 2016). 

Kompostoinnin tukiaineina käytetään Vasikkasuon kompostointialueella Oulussa, La-

keuden puhdistamon nykyisellä kompostointialueella Kempeleessä ja Lakeuden puhdis-

tamon suunnitteilla olevalla uudella kompostointialueella Kempeleessä puuhaketta ja he-

vosenlantakuivikeseosta (taulukko 11). Auralan kompostointialueelle Kajaanissa, jossa 

kompostoitiin Peuraniemen ja Mustolan puhdistamoiden lietteet, tukiaineina käytettiin 

puuhaketta, haravointijätettä ja turvetta. Mellanaavan kompostointialueella Ivalossa käy-

tettiin lehtipuuhaketta ja Levin kompostointialueella Kittilässä puuhaketta ja turvetta.  
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Taulukko 11. Jätevedenpuhdistamoiden puhdistamolietteiden kompostoinnin tukiainei-

den määrät kuutioina, tonneina ja kuiva-ainetonneina sekä valmiin kompostituotteen 

määrät vuonna 2015. 

 Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-

liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman 

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mus-

tola, 

turve-

liete 

Mel-

lan-

aapa 

Levi 

Hakkeen määrät: 
Tilavuus (m3)   37 7531 8 2551 6 0002 7 5973 2 7324 1 7505 8776 

Massa (t)   11 3267 2 4777 1 8007 2 2797 8197 5257 2638 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)  

7 5889 1 6599 1 2069 1 36810 49210 31510 15810 

Hevosenlantakuivikeseoksen määrät: 

Tilavuus (m3)   5 00011 35411 2 00012 - - - - 

Massa (t)13 3 750 265 1 500 - - - - 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)14  

1 313 93 525 - - - - 

Turpeen määrät: 
Tilavuus (m3)   - - - 71815 25816 - 10017 

Massa (t)18 - - - 230 83 - 32 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)19   

- - - 126 45 - 18 

Haravointijätteen/kasvijätteen määrät: 

Tilavuus (m3)   - - - 1 14020 41021 - - 

Massa (t)22 - - - 1 037 373 - - 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)23   

- - - 622 224 - - 

Tukiaineiden määrät yhteensä: 

Tilavuus (m3)   42 753 8 609 8 000 9 455 3 399 1 750 977 

Massa (t) 15 076 2 742 3300 3546 1275 525 295 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)   

8 901 1752 1731 2116 761 315 175 

Kompostiin menevien jätevesilietteiden määrät: 

Massa (t) 37 753 8 255 6 000 6 500 2 337 568 2 231 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)   

8 149 1 825 1 327 1 326 659 170 312 

Tukiainetta suh-

teessa lietteeseen 

/ turvelieteseok-

seen kuiva-ai-

neena (%) 

109 96 130 160 115 185 56 

Kompostimassan (jätevesilietteet ja tukiaineet) määrät: 

Massa (t) 52 829 10 997 9 300 10 046 3 612 1 093 2 526 

Massa kuiva-ai-

neena (t ka)   

17 050 3 577 3 058 3 442 1 420 485 488 

Valmis kompos-

tituote (m3)24 

62 922 14 286 10 000 10 833 3 339 947 4 451 

1 Hakkeen tilavuusmääriin on sovellettu Runtilta (2016b) saatuja Vasikkasuon tietoja, jossa hakkeen tila-

vuus vastaa jätevesilietteiden massaa (tonneina) märkäaineena.  
2 Runtti 2016b 
3 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti puuhaketta käytettiin tukiaineena 9000 m3 (Kajaa-

nin kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Peuraniemen osuus hakkeen määrästä kuutioina. 

4 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti puuhaketta käytettiin tukiaineena 9000 m3 (Kajaa-

nin kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Mustolan osuus hakkeen määrästä kuutioina. 
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5 Haketta käytetään vuodessa 1 500–2 000 m3 (Kuljetusliike Hyvärinen Oy 2016), josta on tähän laskettu 

keskiarvo. 
6 Käytetyn hakkeen massa tonneina saatiin Särkänlahdelta (2016). Hakkeen tiheytenä/ominaispainona on 

käytetty 0,3 t/i-m3 (Bioenergianeuvoja.fi 2016). 
7 Hakkeen tiheytenä/ominaispainona on käytetty 0,3 t/i-m3 (Bioenergianeuvoja.fi 2016). 
8 Särkänlahti 2016 
9 Hakkeen kuiva-ainepitoisuudeksi on laskettu 67 % Runtilta (2016a) saatujen lähtötietojen avulla. Hake-

tukiaineesta noin 80 % on purkupuusta murskattua haketta), jonka kuiva-ainepitoisuus on 70 %. Viidesosa 

haketukiaineesta on muuta puuainesta, kuten risuista ja kannoista tehtyä haketta, oksarejektiä ja metsäteol-

lisuuden sivutuotteita, kuten puunappulaa, joiden kuiva-ainepitoisuudet vaihtelevat 50 % ja 60 % välillä. 
10 Hakkeen kuiva-ainepitoisuudeksi on arvioitu 60 %. Luku on keskiarvo lähteestä (Alakangas 2000) poi-

mituista kuiva-ainepitoisuuksista: metsätähde ja oksahake 50 ka-%, pajuhake 60 – 65 ka-%, hakkeen seu-

lontajäte 45 – 50 ka-%, ilmakuiva, ylivuotinen rankahake 70 – 75 ka-% ja kantohake 65 ka-%. 
11 Määrät on arvioitu lähteestä (Runtti 2016b) saadun hevosenlannan määrän avulla kompostoitujen liete-

määrien suhteessa. 
12 Runtti 2016b 
13 Hevosen lantakuivikeseoksen tiheys 0,75 t/m3 (Hanski 2013) 
14 Hevosen lantakuivikeseoksen kosteuspitoisuus vaihtelee 60 - 70 % välillä (Kauppinen 2005). Kuiva-

ainepitoisuutena on laskennoissa käytetty 35 %. 
15 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti turvetta käytettiin tukiaineena 850 m3 (Kajaanin 

kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Peuraniemen osuus turpeen määrästä kuutioina. 
16 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti turvetta käytettiin tukiaineena 850 m3 (Kajaanin 

kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Mustolan osuus turpeen määrästä kuutioina. 
17 Särkänlahti 2016 
18 Jyrsinturpeen tiheys 0,32 t/m3 (Bioenergianeuvoja.fi 2016) 
19 Jyrsinturpeen kuiva-ainepitoisuutena on käytetty 55 %, joka on laskettu vähentämällä 100 %:sta kosteus-

pitoisuuksien 40 % ja 50 % keskiarvo (Tilastokeskus 2016a). 
20 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti kasvijätettä käytettiin tukiaineena 1350 m3 (Ka-

jaanin kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Peuraniemen osuuskasvijätteen määrästä kuutioina. 
21 Auralan kompostialueella lietteen määrää 7700 t kohti kasvijätettä käytettiin tukiaineena 1350 m3 (Ka-

jaanin kaupunki 2013). Tällä suhteella on arvioitu Mustolan osuus kasvijätteen määrästä kuutioina. 
22 Haravointijätteen kosteuspitoisuuden ollessa 2 %, sen tiheys on noin 0,56 t/m3 (Sääluoto 2014). Kun 

kosteuspitoisuuden oletetaan tässä olevan 40 %, niin saadaan tiheydeksi 0,9 t/m3.  
23 Kun haravointijätteen kosteuspitoisuus on 40 % (Boldrin & Christensen 2010), sen kuiva-ainepitoisuus 

on tällöin 60 %. 
24 Valmiin kompostituotteen määrien arvioinneissa on käytetty oletusta: 6000 t lietteestä tuotetaan 10 000 

m3 valmista kompostituotetta (Runtti 2016b). 

 

Laskennoissa on oletuksena, että Vasikkasuolla ja Auralassa koko kompostimäärästä teh-

dään multaa (Taskilan, Lakeuden, Peuraniemen ja Mustolan lietteet). Nykyiseltä Lakeu-

den kompostointialueella kompostituote kuljetetaan Vasikkasuon mullanvalmistusalu-

eelle 30 km:n etäisyydelle (Runtti 2016b). Vasikkasuolla, Lakeuden uudella alueella ja 

Auralassa mullanvalmistusalue on kompostointialueen vieressä. Mellanaavalla ja Levillä 

ei ole mullanvalmistusta. Mullanvalmistusaineina kompostoidun lietteen lisäksi ovat Va-

sikkasuon mullanvalmistusalueella pintamaat, kivennäismaat ja kalkitusaineet ja Auralan 

mullanvalmistusalueella turve ja hiekka (taulukko 12). Kalkitusaineiden valmistusta ei 

ole otettu laskennoissa huomioon, koska CO2-BIO-hankkeen ohjausryhmässä 6.9.2016 

todettiin, että kalkitusaineina voidaan käyttää teollisuudesta sivutuotteena jäljelle jäävää 

kalkkia. Mullanvalmistusaineiden kuljetuksissa käytetään täysperävaunuja. Pintamaiden 

kuormakoko on 32 m3, kivennäismaiden 24 m3 ja kalkitusaineiden 40 t (Runtti 2016b). 
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Hiekan ja turpeen kuljetukset on laskettu 40 tonnin kuormakoolla. Mullanvalmistusainei-

den ja kompostoinnin tukiaineiden kuljetusmatkat kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille on esitetty taulukossa 13. 

Taulukko 12. Mullanvalmistusaineiden ja valmiin mullan määrät vuodessa puhdista-

moittain. Mellanaavalla ja Levillä ei ole mullanvalmistusta. 
 Taskila Lakeus nyk., 

turve-liete 

 

Lakeus uusi, 

liete ilman tur-

vetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

turve-liete 

Mullanvalmistusaineet: 
Pintamaat/turve 

(t/a)   

81 7981 15 3312 13 0003 6064 2184 

Kivennäis-

maat/hiekka (t/a)  

44 0455 8 2556 7 0003 6 6337 2 3857 

Kalkitusaineet (t/a) 5 2858 9919 8403 - - 

Valmis komposti-

multa (t/a) 

188 7658 42 8579 30 0003 32 50010 10 01611 

1 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan 13 000 m3 pintamaata (Runtti 

2016b) eli Taskilan tapauksessa 37 753 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan ko. määrä pintamaata. 
2 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tarvitaan 13 000 m3 pinta-

maata (Runtti 2016b) eli Lakeuden tapauksessa 8 255 t kompostoitavaa turve-lietettä kohti tarvitaan ko. 

määrä pintamaata. 

3 Runtti 2016b 
4 Lähteen (Kajaanin kaupunki 2013) mukaan Auralan kompostointialueen kompostimassaan sekoitetaan 

noin 10 % turvetta ja 30 – 40 % hiekkaa. Hiekan osuutena on käytetty keskiarvoa 35 %. Hiekan määrästä 

Peuraniemen osuus on 74 % ja Mustolan osuus 26 % laskettuna lietemäärien suhteesta. 
5 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan 7 000 m3 kivennäismaata 

(Runtti 2016b) eli Taskilan tapauksessa 37 753 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan ko. määrä kiven-

näismaata. 
6 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tarvitaan 7 000 m3 kivennäis-

maata (Runtti 2016b) eli Lakeuden tapauksessa 8 255 t kompostoitavaa turve-lietettä kohti tarvitaan ko. 

määrä kivennäismaata. 
7 Lähteen (Kajaanin kaupunki 2013) mukaan Auralan kompostointialueen kompostimassaan sekoitetaan 

noin 10 % turvetta ja 30 – 40 % hiekkaa. Turpeen määrästä Peuraniemen osuus on 74 % ja Mustolan osuus 

26 % laskettuna lietemäärien suhteesta. 
8 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan 840 t kalkitusaineita (Runtti 

2016b) eli Taskilan tapauksessa 37 753 t kompostoitavaa lietettä kohti tarvitaan ko. määrä kalkitusaineita. 
9 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tarvitaan 840 t kalkitusaineita 

(Runtti 2016b) eli Lakeuden tapauksessa 8 255 t kompostoitavaa turve-lietettä kohti tarvitaan ko. määrä 

kalkitusaineita. 
10 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista kom-

postimultaa (Runtti 2016b) 
11 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista 

kompostimultaa (Runtti 2016b) 
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Taulukko 13. Kompostoinnin tukiaineiden ja mullanvalmistusaineiden kuljetusmatkat 

(yhteen suuntaan) kompostointi- ja mullanvalmistusalueille (km). Jos kilometrin koh-

dalla on viiva (-), ko. tukiainetta tai mullanvalmistusainetta ei käytetä ko. kompostointi- 

ja/tai mullanvalmistusalueella. 
 Vasikka-

suo, Oulu1 

Lakeus 

nykyinen, 

Kempele2 

Lakeus 

uusi, 

Kempele3 

Aurala, 

Kajaani4 

Mellanaapa, 

Ivalo5 

Levi, 

Kittilä6 

Kompostoinnin tukiaineet: 
Hake  07 33,58 108 209 1010 2011 

Hevosenlanta-

kuivikeseos 

1612 108 108 - - - 

Tukiaineturve - - - 8013 - 10011 

Haravointi-

jäte/kasvijäte 

- - - 1514 - - 

Mullanvalmistusaineet:  
Kompostituote 0  

(Taskila)15 

30  

(Lakeus)8 

- 015 015 - - 

Pinta-

maat/turve   

27,58 27,58 108 2016 - - 

Kivennäis-

maat/hiekka 

27,58 27,58 108 8013 - - 

Kalkistus- 

aineet 

258 258 158 - - - 

1 Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Oulu 
2 Lakeuden puhdistamon nykyinen kompostointialue, Kempele 
3 Lakeuden uusi kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Kempele (YVA käynnissä) 
4 Auralan kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Kajaani (toiminta loppunut v. 2015) 
5 Mellanaavan puhdistamon kompostointialue 
6 Levin puhdistamon kompostointialue 
7 Haketta ei kuljeteta vaan purkupuu tuodaan keskimäärin 15 km etäisyydeltä ja haketetaan Vasikkasuolla 

(Runtti 2016c). Purkupuun kilometrit on rajattu laskentojen ulkopuolelle. 
8 Runtti 2016b 
9 Kilometrimäärää ei ollut saatavilla, koska toiminta kompostointialueella on jo loppunut. Kilometrit arvi-

oitiin Lakeuden nykyisen ja uuden alueen pohjalta. 
10 Kuljetusliike Hyvärinen Oy 2016 
11 Särkänlahti 2015 
12 Hevosenlanta tuodaan pääosin Oulun Äimärautiolta ja Kuivasrannalta. Keskimääräiseksi ajomatkaksi on 

arvioitu 16 km. (Runtti 2016c) 
13 Turpeen kuljetusetäisyyttä ei ollut saatavilla, koska toiminta Auralassa on jo loppunut. Kilometrimääränä 

käytettiin samaa lukua, kuin turpeen kuljetuskilometrit Mustolan puhdistamolle (Härkönen 2016a). 
14 Haravointijätekuormien keskimääräiseksi kuljetusetäisyydeksi Kajaanissa on arvioitu 15 km Auralan 

kompostointialueen sijoittumisen perusteella asutukseen nähden. 
15 Kompostoitua lietettä ei kuljeteta vaan siitä tehdään paikan päällä multaa. 
16 Hiekan kuljetusetäisyyttä ei ollut saatavilla, koska toiminta Auralassa on jo loppunut. Arvioitu kilomet-

rimäärä on samaa suuruusluokkaa kuin kivennäismaan kuljetuksilla Vasikkasuolle (27,5 km) ja Kempelee-

seen (10 km) (Runtti 2016b). 
17 Turpeen kuljetusetäisyyttä ei ollut saatavilla, koska toiminta Auralassa on jo loppunut. Kilometrimääränä 

käytettiin samaa lukua, kuin turpeen kuljetuskilometrit Mustolan puhdistamolle (Härkönen 2016a). 
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Taulukoissa 14 – 19 on selvitetty tarkemmin kompostointitoiminnan työkoneiden kasvi-

huonekaasupäästölaskelmien lähtötietoja. VRJ Pohjois-Suomi Oy hoitaa kompostoinnin 

Lakeuden puhdistamon kompostointialueella Kempeleessä ja kompostoinnin ja mullan-

valmistusta Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalueella Oulussa (Runtti 

2016a). Vasikkasuolla kompostoidaan osa Taskilan KemiCond-käsitellystä lietteestä. 

Näihin kasvihuonekaasupäästölaskelmiin on laskettu tilanne, jossa koko Taskilan liete-

määrä kompostoidaan. Kompostin hoitotoimenpiteissä pyöräkuormaajalla siirretään liet-

teet lietesiilosta aumaan ja sekoitetaan liete ja tukiaineet (taulukko 14). Pyöräkuormaaja 

pystyy yhdessä kuormauksessa siirtämään 250 t lietettä. (Runtti 2016a.) Levin puhdista-

molietteen kompostoinnin lähtötietoja lietteen siirrosta ja sekoituksesta tukiaineisiin (Ha-

kala 2016; Särkänlahti 2016) on sovellettu myös Auralan kompostointialueelle eli Peura-

niemen ja Mustolan lietteiden kompostoinnille kompostimassojen suhteessa, koska Au-

ralan kompostointialueen toiminta on loppunut eikä tarkkoja työkoneen tietoja ollut saa-

tavilla. Mellanaavan kompostoinnin hoitotoimenpiteitä varten käytössä on pyöräkone, 

jossa on seulontakauha. Pyöräkoneella liete sekoitetaan hakkeeseen ja suurimmat hake-

palaset seulotaan kompostista. (Tervaniemi 2016a; Laituri 2016.) 
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Taulukko 14. Lietteen tai turvelieteseoksen kuormaus siilosta aumaan ja ensimmäinen 

sekoitus aumassa pyöräkuormaajalla/pyöräkoneella. Mellanaavalla tämän taulukon luvut 

sisältävät myös muut kompostinhoitotoimenpiteet. 

 Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-

liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura- 

niemi 
Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 
Levi 

Työkoneen 

käyttötunnit 

vuodessa 

(h/a) 

1 0381 2162 1833 2784 1005 966 

 

707 

Työkoneen 

polttoaineen 

kulutus (l/h) 

208 208 208 119 1110 1111 1112 

Työkoneen 

polttoaineen 

kulutus vuo-

dessa (l/a) 

20 753 4 320 3 653 3 062 1101 1 056 770 

Polttoaineen 

energia vuo-

dessa 

(MJ/a)13 

740 893 154 224 130 427 109 323 39 306 37 699 27 489 

Polttoaineen 

valmistuksen 

päästöt (t 

CO2)14 

9,97 2,07 1,75 1,47 0,53 0,51 0,37 

Työkoneen 

käytön suorat 

päästöt (t 

CO2-ekv.)15 

54,6 11,4 9,6 8,1 

 

 

2,9 2,8 2,0 

Päästöt yh-

teensä (t 

CO2-ekv.) 

64,6 13,4 11,4 9,5 3,4 3,3 2,4 

1 Taskilalle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle (216 h/a) 
2 19 997 t kompostimassalle pyöräkuormaajan käyttötunnit ovat 216 h/vuosi, sisältäen lietteen siirron sii-

losta aumaan (4 h), sekoituksen (4h), koneen tuonnin (meno-paluu 1 h) 2 krt/kk ympäri vuoden. 
3 Lakeuden uudelle alueelle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötie-

toina koneen käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle 
4 Peuraniemelle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Levin kompostimassalle (70 h/a) 
5 Mustolalle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle (70 h/a) 
6 4 h päivässä noin kahdesti kuukaudessa eli 24 päivänä vuodessa (Laituri 2016) 
7 Hakala 2016 
8 Runtti 2016a 
9 Peuraniemelle on käytetty Levin pyöräkoneen polttoaineen kulutusta 11 l/h 
10 Hakala 2016 
11 Mustolalle on käytetty Levin pyöräkoneen polttoaineen kulutusta 11 l/h 
12 Mellanaavalle on käytetty Levin pyöräkoneen polttoaineen kulutusta 11 l/h  
13 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -moot-

toripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöar-

vosta (St1 2012a, St1 2012b). 
14 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn tuotannon päästöker-

rointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
15 Pyöräkuormaajan päästökertoimena on käytetty LIPASTO:n (2012b) yksikköpäästöä pyöräkuormaajalle 

(diesel, 94 kW) 2632 g CO2-ekv./l. 
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Vasikkasuon ja Kempeleen kompostointialueilla on käytössä Komptech Topturn T67-au-

mankääntäjä (VRJ Pohjois-Suomi, VRJ Group Oy, 2016) (kuva 10). Aumojen kääntötöitä 

on kesäaikaan, keväisin ja syksyisin, yhteensä 4-5 kertaa vuodessa. Yhdellä aumankään-

tökerralla työkonetta käytetään vähintään kuusi tuntia (Runtti 2016a). Aumojen kääntöjen 

ja ilmastuksen kasvihuonekaasupäästöt ja laskentojen lähtötiedot ovat taulukossa 15. 

 

Kuva 10. Kompostiaumojen kääntö ja ilmastus Lakeuden Keskuspuhdistamon kompos-

tointialueella Kempeleessä (Kuva: Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy). 

 

Levin kompostointialueen aumojen käännöt hoidetaan Volvon pyöräkoneella malliltaan 

L 40 D 4x4/284. Aumat käännetään kolme kertaa vuodessa. (Hakala 2016; Särkänlahti 

2016.) Auralan kompostointialueen ympäristölupahakemuksen päätöksen (Kajaanin kau-

punki 2013) mukaan kompostikentällä materiaalien siirrot tehtiin pääosin pyöräkuormaa-

jalla. Lietekomposti ajettiin murskaimen läpi, ja siihen lisättiin raakalietettä, jotta kosteu-

deksi saatiin 60–65 % ennen kompostin siirtämistä viimeiseen aumaan. Näin ollen on 

oletettu, että myös aumojen käännöt on tehty pyöräkuormaajalla. Valmis komposti kan-

nettiin pyöräkuormaajalla tai siirrettiin traktorilla jälkikompostointialueelle (Kajaanin 

kaupunki 2013). Tarkempia tietoja pyöräkuormaajan tai traktorin mallista, polttoaineen 

kulutuksesta tai käyttötunneista ei ollut saatavilla, joten laskennoissa hyödynnettiin Levin 

pyöräkoneen tietoja. Aumojen kääntöjen ja ilmastuksen kasvihuonekaasupäästöt ja las-

kentojen lähtötiedot ovat taulukossa 15. Mellanaavan aumojen käännöt pyöräkoneella si-

sältyvät taulukon 14 pyöräkoneen tietoihin. 
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Taulukko 15. Aumojen käännöt ja ilmastukset. Mellanaavan aumojen käännöt pyöräkoneella 

sisältyvät taulukon 14 pyöräkoneen tietoihin. 

 Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-liete 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-

liete 

Levi 

Aumankääntäjän 

tai pyöräkoneen 

käyttötunnit vuo-

dessa (h/a) 

1441 

(auman-

kääntäjä) 

302 

(auman-

kääntäjä) 

253 

(auman-

kääntäjä) 

6764 

(pyörä- 

kone) 

2435 

(pyörä- 

kone) 

1706 

(pyörä- 

kone) 

Moottoripoltto-

öljyn kulutus 

tunnissa (l/h) 

507 507 507 118 119 1110 

Moottoripoltto-

öljyn kulutus 

vuodessa (l/a) 

7 206 1 500 1 269 7 437 2 674 1 870 

Moottoripoltto-

öljyn energia 

vuodessa 

(MJ/a)11 

257 255 53 550 45 287 265 500 95 457 66 759 

Moottoripoltto-

öljyn valmistuk-

sen päästöt (t 

CO2)12 

3,46 0,72 0,61 3,6 1,3 0,90 

Työkoneen pääs-

tökerroin (g 

CO2-ekv./l) 

2 64913 

 

2 64913 2 64913 2 63214 2 63214 2 63214 

Työkoneen käy-

tön suorat pääs-

töt (t CO2-ekv.)15 

19,1 

 

4,0 

 

3,4 

 

19,6 7,0 4,9 

 

Aumankäännön 

päästöt yhteensä 

(t CO2-ekv.) 

22,5 4,7 4,0 23,1 8,3 5,8 

1 Taskilalle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle (30 h/a) 
2 Runtti 2016a 
3 Lakeuden uudelle alueelle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötie-

toina koneen käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle (30 h/a) 
4 Peuraniemelle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Levin kompostimassalle (170 h/a) 
5 Mustolalle koneen käyttötunnit on laskettu kompostimassojen suhteessa käyttäen lähtötietoina koneen 

käyttötunteja Lakeuden nykytilanteen kompostimassalle (170 h/a) 
6 Särkänlahti 2016 
7 Runtti 2016a 
8 Peuraniemelle on käytetty Levin pyöräkoneen polttoaineen kulutusta (11 l/h) 
9 Mustolalle on käytetty Levin pyöräkoneen polttoaineen kulutusta (11 l/h) 
10 Särkänlahti 2016 
11 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -moot-

toripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöar-

vosta (St1 2012a, St1 2012b). 
12 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn tuotannon päästöker-

rointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
13 VTT:n LIPASTO:sta (2012b) ei löytynyt työkoneiden yksikköpäästötiedoista päästökertoimia auman-

kääntäjälle. Näin ollen dieselkäyttöisten työkoneiden listasta valittiin suurin mahdollinen päästökerroin eli 

2649 g CO2-ekv./l (LIPASTO 2012b), koska kaikki koneet jäivät teholtaan merkittävästi pienemmiksi kuin 

tämä 328 kW:n työkone (McClung-Logan Equipment Company, Inc. 2016).  
14 LIPASTO:n (2012b) yksikköpäästö pyöräkuormaajalle (diesel, 94 kW) 
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Vasikkasuolla on ja Auralassa oli toiminta-aikanaan mullanvalmistusta (Runtti 2016a; 

Kajaanin kaupunki 2013). Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalueella on käy-

tössä Sandvik QE 440 –tasoseula, jonka seulontakapasiteetti on 50 m3/h ja moottoripolt-

toöljyn tuntikohtainen kulutus on 16 l/h (Runtti 2016a; VRJ Pohjois-Suomi, VRJ Group 

Oy 2016). Auralan kompostointialueella oli käytössä rumpuseula. Seulaan jääneet isom-

mat partikkelit esim. hakekappaleet palautettiin kompostikierron alkuun. (Kajaanin kau-

punki 2013.) Rumpuseulan mullanseulonnan kapasiteettina ja moottoripolttoöljyn tunti-

kohtaisena kulutuksena on käytetty samaa arvoa kuin Vasikkasuon tasoseulalla. Mel-

lanaavalla ja Levillä ei ole mullanvalmistusta (Tervaniemi 2016a; Laituri 2016; Hakala 

2016). Levillä kompostia ei ole viime vuosina myöskään seulottu (Särkänlahti 2016). 

Kompostimullan seulauksen kasvihuonekaasupäästöt ja laskentojen lähtötiedot ovat tau-

lukossa 16. 

Taulukko 16. Kompostimullan seulaus.  

 Taskila Lakeus nyk., 

turve-liete 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-liete 

Kompostimullan 

määrä (m3/a) 

188 7651 42 8572 30 0001 32 5001 10 0162 

Seulontakoneen käyt-

tötunnit (h/a)3 
3 775 857 600 650 200 

Moottoripolttoöljyn 

kulutus vuodessa (l/a)4 
60 405 13 714 9 600 10 400 3 205 

Polttoaineen energia 

vuodessa (MJ/a)5 
2 156 451 489 600 342 720 371 280 114 420 

Polttoaineen valmis-

tuksen päästöt (t CO2)6 
29,0 6,6 4,6 5,0 1,5 

Työkoneen suorat 

päästöt (t CO2-ekv.)7 
159,0 36,1 25,3 27,4 8,4 

Seulontakoneen pääs-

töt yhteensä (t CO2-

ekv.) 

188,0 42,7 29,9 32,4 10,0 

1 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista kom-

postimultaa (Runtti 2016b) 
2 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista 

kompostimultaa (Runtti 2016b) 
3 Seulontakapasiteetti 50 m3/h (Runtti 2016a) 
4 Moottoripolttoöljyn tuntikohtainen kulutus 16 l/h (Runtti 2016a) 
5 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -mootto-

ripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöarvosta 

(St1 2012a, St1 2012b). 
6 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn tuotannon päästöker-

rointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
7 Seulontakoneen päästökertoimia ei löytynyt suoraan LIPASTOSTA (2012b), joten päästökertoimeksi va-

littiin dieselkäyttöisten siirrettävien työkoneiden listasta teholtaan samaa suuruusluokkaa olevan työkoneen 

yksikköpäästö 2632 g CO2-ekv./l (LIPASTO 2012b). 
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Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalueella kaivinkone syöttää seulalle ai-

nesta. Kaivinkoneen käyttötuntimäärät taulukossa 17 ovat samat kuin seulalla (taulukko 

16). Auralan kompostointi- ja mullanvalmistusalueelle Peuraniemen ja Mustolan lietteille 

on sovellettu Vasikkasuon tietoja kompostimullan määrien suhteessa. Mellanaavalla ja 

Levillä ei ole mullanvalmistusta. 

Taulukko 17. Kaivinkoneen käyttö mullan seulauksessa.  

 Taskila Lakeus nyk., 

turve-liete 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-liete 

Kaivinkoneen käyttö-

tunnit (h/a)1 

3 775 857 600 650 200 

Polttoaineen kulutus 

vuodessa (l/a)2  

52 854 12 000 8 400 9 100 2 804 

Polttoaineen energia 

vuodessa (MJ/a)3 

1 886 895 428 400 299 880 324 870 100 117 

Polttoaineen valmis-

tuksen päästöt (t CO2)4 

25,4 5,8 4,0 4,4 1,3 

Työkoneen suorat 

päästöt (t CO2-ekv.)5 

139,1 31,6 22,1 24,0 7,4 

Kaivinkoneen päästöt 

yhteensä (t CO2-ekv.) 

164,5 37,3 26,1 28,3 8,7 

1 Käyttötunnit ovat samat kuin seulalla taulukossa 16 
2 Polttoaineen kulutus 14 l/h (Runtti 2016a) 
3 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -mootto-

ripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöarvosta 

(St1 2012a, St1 2012b). 
4 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn valmistuksen päästö-

kerrointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
5 Päästökertoimena on käytetty pyöräalustaisen kaivuukoneen yksikköpäästöä 2632 g CO2-ekv./l 

(LIPASTO 2012b).  

 

Vasikkasuon kompostointialueella murskataan haketta kompostin tukiaineeksi (taulukko 

18). Purkupuu tuodaan Vasikkasuolle noin 16 km etäisyydeltä. Purkupuun kuljetuksia ei 

ole otettu laskennoissa huomioon. Hakkeen murskaukseen käytetään pyöräkuormaajaa ja 

kaivinkonetta, eli samaa kalustoa kuin muuallakin kompostointialueella. Murskaustoi-

minnan kapasiteetti on 100 m3/h ja polttoaineen kulutus 40 l/h. (Runtti 2016a.) Sekä pyö-

räkuormaajan että pyöräalustaisen kaivinkoneen yksikköpäästö on molemmilla 2632 g 

CO2-ekv./l (LIPASTO 2012b).  
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Taulukko 18. Hakkeen murskaustoiminta kompostointialueilla. Auralan (Peuraniemen ja 

Mustolan lietteet), Mellanaavan ja Levin kompostointialueilla ei ole hakkeen murskaus-

toimintaa. 

 Taskila Lakeus nyk., 

turve-liete 

Lakeus uusi, liete 

ilman turvetta 

Hakkeen määrät (m3) 37 7531 8 2551 6 0002 

Työkoneiden  

käyttötunnit (h)3 

378 83 60 

Polttoaineen kulutus vuodessa 

(l/a)4  

15 101 3 302 2 400 

Polttoaineen energia vuodessa 

(MJ/a)5 

539 113 117 881 85 680 

Polttoaineen valmistuksen 

päästöt (t CO2)6 

7,3 1,6 1,2 

Työkoneiden suorat päästöt 

yhteensä (t CO2-ekv.)7 

39,7 8,7 6,3 

Murskaustoiminnan päästöt 

yhteensä (t CO2-ekv.) 

47,0 10,3 7,5 

1 Hakkeen tilavuusmääriin on sovellettu Runtilta (2016b) saatuja Vasikkasuon tietoja, jossa hakkeen tila-

vuus vastaa jätevesilietteiden massaa (tonneina) märkäaineena.  
2 Runtti 2016b 
3 Murskaustoiminnan kapasiteetti on 100 m3/h (Runtti 2016a). 

4 Polttoaineen kulutus 40 l/h (Runtti 2016a) 
5 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -mootto-

ripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöarvosta 

(St1 2012a, St1 2012b). 
6 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn valmistuksen päästö-

kerrointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
5 Pyöräkuormaajan ja pyöräalustaisen kaivinkoneen yksikköpäästö on 2632 g CO2-ekv./l (LIPASTO 

2012b).  

 

Edellisten kompostin hoitotoimenpiteiden lisäksi kompostikentällä tehtävistä muista 

huoltotöistä, kuten aurauksesta ja pesuista, syntyy kasvihuonekaasupäästöjä (taulukko 

19). Huoltotyöt hoidetaan Levillä pyöräkoneella, jonka tuntikohtainen polttoaineen kulu-

tus on 11 litraa (Särkänlahti 2016). Auralaan kompostointialueella Peuraniemelle ja Mus-

tolalle on sovellettu Levin pyöräkoneen tietoja kompostimassojen suhteessa, koska Au-

ralan kompostointialueella toiminta on jo loppunut ja tarkkoja työkoneen tietoja ei ollut 

saatavilla. Vasikkasuolla nämä hoitotoimenpiteet on oletettu sisältyvän pyöräkuormaajan 

päästöihin (taulukko 14). 

    

 

 

 

 

 

 



62 

 

Taulukko 19. Muut kompostikentän huoltotyöt, kuten auraus ja pesut. 

 Levi Peuraniemi Mustola, liete il-

man turvetta 

Pyöräkuormaajan käyttötunnit  

vuodessa (h/a) 

1501 5972 2142 

Pyöräkuormaajan polttoaineen  

kulutus vuodessa (l/a)3 

1 3503 5 3692 1 9302 

Polttoaineen energia vuodessa (MJ/a)4 48 195 191 671 68 913 

Moottoripolttoöljyn valmistuksen 

päästöt (t CO2)5 

0,65 2,58 0,93 

Pyöräkuormaajan käytön suorat pääs-

töt (t CO2-ekv.)6 

3,6 14,1 5,1 

Lietteen kuormauksen päästöt yhteensä 

(t CO2-ekv.) 

4,2 16,7 6,0 

1 Särkänlahti 2016 

2 Levin pyöräkoneen tietoja on sovellettu Peuraniemelle ja Mustolalle kompostimassojen suhteessa.  

3 Tuntikohtainen polttoaineen kulutus on 11 litraa (Särkänlahti 2016), joka on kerrottu vuotuisella pyörä-

kuormaajan käyttötuntimäärällä. 
4 Moottoripolttoöljyn tehollisena lämpöarvona on käytetty 35,7 MJ/l, joka on keskiarvo ST1 Opti -mootto-

ripolttoöljyjen kesälaadun (St1 Opti kesä) ja talvilaadun (St1 Opti talvi) lasketusta tehollisesta lämpöarvosta 

(St1 2012a, St1 2012b). 
5 Moottoripolttoöljyn valmistuksen päästökertoimena on käytetty kevyen polttoöljyn valmistuksen päästö-

kerrointa 0,013 kg CO2/MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
6 Pyöräkuormaajan yksikköpäästö on 2632 g CO2-ekv./l (LIPASTO 2012b).  

 

 

Aumakompostoinnin kasvihuonekaasupäästöjä vältetään, kun kompostilla korvataan kas-

vuturvetta viherrakentamisessa (taulukko 20) ja kompostituotteella tai kompostimullalla 

korvataan typpi- ja fosforilannoitteita (taulukot 21–23). Kasvuturpeen viherrakentamis-

käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennoissa on oletuksena, että turpeen 

kuiva-aineesta 50 % on kokonaishiiltä (Boldrin ym. 2010), ja että tästä hiilimäärästä haih-

tuisi 100 vuoden kuluessa 86 % (Karhu ym. 2012). Kasvuturpeen typpioksiduulin pääs-

tökertoimena on käytetty 0,23 kg N2O/t turve (MTT 2014). Turpeen käytössä ei oletettu 

syntyvän metaanipäästöjä (Boldrin ym. 2010). 

Lannoitekorvauslaskelmat on tehty kahdella tapaa. Vaihtoehdossa 1 lannoitteiden kor-

vauslaskelmat on tehty pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsitte-

lyn laskentamallin biokaasutuotannolle (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla (taulukot 

21 ja 22) ja vaihtoehdossa 2 lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely 

GHG laskurin” (Postila ym. 2017) oletuksilla (taulukko 23). Etäisyydet turvetuotantoalu-

eilta ja lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmis-

tusalueille on esitetty taulukossa 24.  
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Taulukko 20. Vältettyjen kasvihuonekaasupäästöjen laskentaoletukset, kun komposti-

mullalla tai kompostilla korvataan kasvuturvetta viherrakentamisessa. Koska Mellanaa-

valla ja Levillä ei ole mullanvalmistusta, kasvuturpeen määrät on suhteutettu komposti-

tuotteen määriin, kun se muilla puhdistamoilla on suhteutettu kompostimullan määriin. 

 Mullan tai 

kompostin 

määrä (m3) 

Kasvuturvetta 

tuotaisiin (m3), 

jos ei olisi mul-

taa tai kompos-

tia5 

Kasvu- 

turpeen 

määrä 

(t)6 

Kasvu- 

turpeen määrä 

kuiva- 

aineena  

(t ka)7 

Kasvu- 

turpeen  

kokonais- 

hiilen määrä  

(t kok-C)8 

Taskila 188 7651 

(multa) 

21 781 6 970 3 833 1 917 

Lakeus, 

turve-liete  

v. 2015 

42 8572 

(multa) 

4 945 1 582 870 435 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

30 0001 

(multa) 

3 462 1 108 609 305 

Peura- 

niemi 

32 5001 

(multa) 

3 750 1 200 660 330 

Mustola, 

turve-liete 

10 0162 

(multa) 

1 156 370 203 102 

Mellan- 

aapa 

9473 

(komposti) 

328 105 58 29 

Levi 4 4514 

(komposti) 

1 541 493 271 136 

1 Määrä on arvioitu oletuksella: 6 000 t kompostoitavaa lietettä kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista kom-

postimultaa (Runtti 2016b) 
2 Määrä on arvioitu oletuksella: 7 000 t kompostoitavaa turvelieteseosta kohti tuotetaan 30 000 m3 valmista 

kompostimultaa (Runtti 2016b) 
3 Kerroin 1,7 m3 kompostituotetta/t märkää lietettä on laskettu Runtin (2016b) ilmoittamista Lakeuden puh-

distamon esimerkkiarvoista. 
4 Kompostin määrä 1 500 t (Särkänlahti 2016) on muunnettu kuutioiksi lietekompostin tilavuuspainolla 

(0,337 t/m3) kompostoidulle yhdyskuntalietteelle (Kasvintuotannon tarkastuskeskus 2006). 
5 Määrät on arvioitu oletuksella: Kompostimullan määrää 78 000 m3 kohti tuotaisiin kasvuturvetta, jos 

multaa tai kompostia ei olisi saatavilla. 
6 Turpeen tilavuus muunnettiin tonneiksi jyrsinturpeen kertoimella 0,32 t/m3 (Bioenergianeuvoja.fi 2016). 
7 Turpeen kuiva-ainepitoisuutena on käytetty 55 %, joka on laskettu vähentämällä 100 %:sta turpeen kos-

teuspitoisuuksien 40 % ja 50 % keskiarvo (Tilastokeskus, 2016a). 
8 Oletuksena on, että turpeen kuiva-aineesta 50 % on kokonaishiiltä (Boldrin ym. 2010). 
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Taulukko 21. Typpilannoitekorvauslaskelmien lähtötiedot, kun laskelmat on tehty pää-

asiassa Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin lietteen 

kompostoinnille (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla (vaihtoehto 1). 

 Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-

liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietteen 

määrä  

märkäaineena 

(t) 

37 7531 8 2552 6 0003 6 5004 1 7295 5686 2 2317 

Lietteen 

määrä kuiva-

aineena (t ka) 

8 1498 1 8259 1 32710 1 32611 32512 17013 31214 

Lietteen koko-

naistypen 

määrä lietteen 

kuiva-aineton-

nia kohti (kg 

kok-N/t ka, 

liete) 

34,315 32,216 45,417 30,318 34,019 13,820 39,221 

Lietteen liu-

koisen typen 

määrä lietteen 

kuiva-aineton-

nia kohti (kg 

liuk-N/t ka, 

liete)22 

3,9 3,7 5,2 3,5 3,9 1,6 4,5 

Liukoisen ty-

pen määrä 

vuoden liete-

määrässä (t 

liuk-N/a)23 

32,0 6,7 6,9 4,6 1,3 0,3 1,4 

Liukoisen ty-

pen määrä lie-

tetonnia kohti 

(kg liuk-N/t 
liete) 

0,85 0,81 1,15 0,71 0,73 0,47 0,63 

Liukoisen ty-

pen määrä 

kompostoin-

nin jälkeen 

lietetonnia 

kohti  

(kg liuk-N/t 
liete)24 

0,68 0,65 0,92 0,57 0,58 0,38 0,50 

Liukoisen ty-

pen määrä, 

jolla voidaan 

korvata kal-

siumammo-

niumnitraatti-

lannoitetta 

(t/a) 

25,6 5,4 5,5 3,7 1,0 0,2 1,1 
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Typpilannoit-

teen valmistus 

(kg CO2-ekv./t 

liete)25 

2,4 2,3 3,3 2,0 2,1 1,4 1,8 

Typpilannoit-

teen valmis-

tuksen päästöt 

(t CO2-ekv.) 

91,8 19,3 19,8 13,2 3,6 0,8 4,0 

Typpilannoit-

teiden kulje-

tusten päästöt 

(t CO2-ekv)26 

1,29 0,27 0,91 0,76 0,21 0,85 0,76 

1 Oulun Vesi 2016, s. 24 
2 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016, s. 24 
3 Runtti 2016b 
4 Kovalainen 2016 
5 Lietteen (1 729 t) määrään on lisätty turpeen määrä tonneina (608 t). Härköseltä (2016b) saatu lietteen 

tilavuus oli 1 729 m3 ja turpeen tilavuus 1 900 m3. Lietteen kuutiot on muunnettu tonneiksi Maunon (2011) 

ohjeistuksella: 1 m3 = 1 t. Turpeen tilavuus muunnettiin tonneiksi jyrsinturpeen kertoimella 0,32 t/m3 (Bio-

energianeuvoja.fi 2016). 
6 Tervaniemi 2016b 
7 Ahma Ympäristö Oy 2016b 
8 Taskilan Jätevedenpuhdistamo 
9 Turvelieteseoksen kuiva-ainemäärä (t ka) on saatu laskemalla yhteen lietteen kuiva-ainemäärä 1 039 t ka 

ja turpeen kuiva-ainemäärä 786 t ka (Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016). 
10 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (6 000 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(22,1 %) avulla.  
11 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (6 500 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(20,4 %) avulla. 
12 Turve-lieteseoksen kuiva-ainemäärä on lietteen kuiva-ainemäärän (325 t ka) ja turpeen kuiva-ainemäärän 

(334 t ka) summa. Jyrsinturpeen kuiva-ainepitoisuutena on käytetty 55 % (Tilastokeskus 2016a). 
13 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (568 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(30 %) avulla (Tervaniemi 2016b; Ahma Ympäristö Oy 2016b). 
14 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (2 231 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(14 %) avulla (Ahma Ympäristö Oy 2016b). 
15 Keskiarvo 14.1.2015, 8.6.2015 ja 8.10.2015 otetuista näytteistä (Ahma Ympäristö 2015a, 2015b & 

2015c) 
16 Keskiarvo 20.5.2015 ja 30.7.2015 otetuista näytteistä (Kaikkonen & Vierelä 2016) 
17 Keskiarvo 2.6.2016 ja 22.9.2016 otetuista näytteistä (Ahma Ympäristö Oy 2016c & 2016d) 
18 Laskettu lähteistä (Nab Labs Oy 2015b, 2015c ja 2015d) saatujen arvojen avulla 

19 Laskettu lähteestä (Nab Labs Oy 2015a) saadun arvon avulla 
20 Ahma Ympäristö Oy 2016a, Liite 4 
21 Ahma Ympäristö Oy 2016b, Liite 4 
22 Vesiliukoisen typen osuus kokonaistypestä on laskettu kertoimella 0,114. Kerroin on laskettu lähteestä 

(Tontti ym. 2012, Vesilaitosyhdistys 2013 mukaan) saatujen lähtötietojen avulla. 
23 Liukoisen typen kokonaismäärä (t liuk-N/a) on laskettu kertomalla lietteen määrä kuiva-aineena (t ka) 

lietteen liukoisen typen määrällä lietteen kuiva-ainetonnia kohti (kg P/t ka liete). 
24 Oletuksena on, että typpipitoisuus pienenee kompostoinnin aikana 20 % (Manninen & Laitinen 2016). 
25 Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  N. Yara typpilannoit-

teen valmistuksen päästöt hiilijalanjälkitakuun pohjalta on päästökerroin on alle 3,6 kg CO2-ekv/kg N (Yara 

2014) 
26 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
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Taulukko 22. Fosforilannoitekorvauslaskelmien lähtötiedot, kun laskelmat on tehty pää-

asiassa Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin lietteen 

kompostoinnille (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla (vaihtoehto 1). 

     

 Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-

liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietteen määrä 

märkäaineena 

(t) 

37 7531 8 2552 6 0003 6 5004 2 3375 5686 2 2317 

Lietteen määrä 

kuiva-aineena 

(t ka) 

8 1498 1 8259 1 32710 1 32611 65912 17013 31214 

Lietteen fosfo-

rin määrä liet-

teen kuiva-ai-

netonnia kohti 

(kg P/t ka liete) 

19,015 13,916 26,917 23,018 19,019 14,620 19,221 

Fosforin määrä 

vuoden liete-

määrässä (t 

P/a)22 

154,8 25,4 35,6 30,5 6,2 2,5 6,0 

Fosforin määrä 

lietetonnia 

kohti (kg P/t 

liete)  

4,1 3,1 5,9 4,7 3,6 4,4 2,7 

Fosforin määrä 

kompostoinnin 

jälkeen liete-

tonnia kohti 

(kg P/t,liete)23 

3,4 2,6 5,0 3,9 3,0 3,7 2,3 

 

Fosforin määrä 

(t P), jolla voi-

daan korvata 

diammonium-

fosfaattilannoi-

tetta24 

78,0 12,8 

 

18,0 15,4 3,1 1,3 3,0 

Fosforilannoit-

teen valmistuk-

sen päästöt (t 

CO2-ekv.)25 

122,6 20,1 28,2 24,1 4,9 2,0 4,7 

Fosforilannoit-

teiden kuljetus-

ten päästöt (t 

CO2-ekv)26 

2,04 0,33 0,59 0,29 0,05 0,60 0,50 

1 Oulun Vesi 2016, s. 24 
2 Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016, s. 24 
3 Runtti 2016b 
4 Kovalainen 2016 
5 Lietteen (1 729 t) määrään on lisätty turpeen määrä tonneina (608 t). Härköseltä (2016b) saatu lietteen 

tilavuus oli 1 729 m3 ja turpeen tilavuus 1 900 m3. Lietteen kuutiot on muunnettu tonneiksi Maunon (2011) 

ohjeistuksella: 1 m3 = 1 t. Turpeen tilavuus muunnettiin tonneiksi jyrsinturpeen kertoimella 0,32 t/m3 (Bio-

energianeuvoja.fi 2016). 
6 Tervaniemi 2016b 
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7 Ahma Ympäristö Oy 2016b 
8 Taskilan Jätevedenpuhdistamo 
9 Turvelieteseoksen kuiva-ainemäärä (t ka) on saatu laskemalla yhteen lietteen kuiva-ainemäärä 1 039 t ka 

ja turpeen kuiva-ainemäärä 786 t ka (Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy 2016). 
10 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (6 000 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(22,1 %) avulla.  
11 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (6 500 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(20,4 %) avulla. 
12 Turve-lieteseoksen kuiva-ainemäärä on lietteen kuiva-ainemäärän (325 t ka) ja turpeen kuiva-ainemäärän 

(334 t ka) summa. Jyrsinturpeen kuiva-ainepitoisuutena on käytetty 55 % (Tilastokeskus 2016a). 
13 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (568 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(30 %) avulla (Tervaniemi 2016b; Ahma Ympäristö Oy 2016b). 
14 Lietteen kuiva-ainemäärä on laskettu lietteen märkäainemäärän (2 231 t) ja lietteen kuiva-ainepitoisuuden 

(14 %) avulla (Ahma Ympäristö Oy 2016b). 
15 Keskiarvo 14.1.2015, 8.6.2015 ja 8.10.2015 otetuista näytteistä (Ahma ympäristö 2015a, 2015b & 2015c) 
16 Keskiarvo 20.5.2015 ja 30.7.2015 otetuista näytteistä (Ahma Ympäristö Oy 2016e) 
17 Keskiarvo 2.6.2016 ja 22.9.2016 otetuista näytteistä (Ahma ympäristö Oy 2016c & 2016d) 
18 Laskettu lähteistä (Nab Labs Oy 2015b, 2015c ja 2015d) saatujen arvojen avulla 
19 Laskettu lähteestä (Nab Labs Oy 2015a) saadun arvon avulla 
20 Ahma Ympäristö Oy 2016a, Liite 4 
21 Ahma Ympäristö Oy 2016b, Liite 4 
22 Fosforin kokonaismäärä (t P/a) on laskettu kertomalla lietteen määrä kuiva-aineena (t ka)lietteen fosforin 

määrällä lietteen kui-va-ainetonnia kohti (kg P/t ka liete) 
23 Oletuksena on, että fosforipitoisuus pienenee kompostoinnin aikana 16 % (Manninen & Laitinen 2016). 
24 Käsitellyn lietteen sisältämästä kokonaisfosforista 60 % voidaan huomioida lannoituskäytössä (Mavi 

2016). 
25 Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

ja Laitinen 2016 mukaan) 
26 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
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Taulukko 23. Typpi- ja fosforilannoitekorvauslaskelmien lähtötiedot, kun laskelmat on 

tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym. 2017) oletuksilla (vaihtoehto 2). 

 Tas-

kila 

Lakeus 

nyk., 

turve-liete 

Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura- 

niemi 

Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 

Levi 

Komposti-

tuotteen 

määrä (m3) 

62 

9221 

14 2862 10 0001 10 

8331 

3 3392 9471 4 4513 

Komposti-

tuotteen 

määrä (t) 

21 

2053 

4 8143 3 3703 3 6513 1 1253 3193 1 5004 

Komposti-

tuotteen 

määrä kuiva-

aineena (t 

ka)5 

7 634 1 733 1 213 1 314 405 115 540 

Liukoisen ty-

pen määrä (t 

liuk-N)6 

15,3 3,5 2,4 2,6 0,8 0,2 1,1 

Fosforin 

määrä (t P)7 

73,3 16,6 11,6 12,6 3,9 1,1 5,2 

Typpilannoit-

teen valmis-

tus (t CO2-

ekv.)8 

54,8 12,4 8,7 9,4 2,9 0,8 3,9 

Fosforilan-

noitteen val-

mistus (t 

CO2-ekv.)9 

115,1 26,1 18,3 19,8 6,1 1,7 8,1 

Typpilannoit-

teiden kulje-

tukset (t CO2-

ekv.)10 

1,10 0,25 0,45 0,37 0,11 0,85 0,76 

Fosforilan-

noitteiden 

kuljetukset (t 

CO2-ekv)10 

1,94 0,44 0,59 0,26 0,08 0,60 1,01 

1 1,7 m3 kompostituotetta/t märkää lietettä (ka-pit. 14-30 %). Kerroin on laskettu Runtin (2016b) ilmoitta-

mista Lakeuden puhdistamon esimerkkiarvoista. 
2 1,4 m3 kompostituotetta/t märkää turvelieteseosta (ka-pit. 22-28 %). Kerroin on laskettu Runtin (2016b) 

ilmoittamista Lakeuden puhdistamon esimerkkiarvoista. 
3 Lietekompostin tilavuuspaino kompostoidulle yhdyskuntalietteelle on 0,337 t/m3 (Kasvintuotannon tar-

kastuskeskus 2006). 
4 Särkänlahti 2016 
5 Lietekompostin kuiva-ainepitoisuus kompostoidulle yhdyskuntalietteelle on 36 % (Kasvintuotannon tar-

kastuskeskus 2006). 
6 2 kg liuk-N/t kompostituotetta ka (Tontti ym. 2012, Vesilaitosyhdistys 2013 mukaan) 
7 16 kg P/t ka kompostituote (Tontti ym. 2012, Vesilaitosyhdistys 2013 mukaan); Käsitellyn lietteen sisäl-

tämästä kokonaisfosforista voidaan 60 % huomioida lannoituskäytössä (Mavi 2016). 
8 Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  N. Yara typpilannoit-

teen valmistuksen päästöt hiilijalanjälkitakuun pohjalta on päästökerroin on alle 3,6 kg CO2-ekv/kg N (Yara 

2014). 
9 Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästöt ovat 1,57t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen & 

Laitinen 2016 mukaan). 
10 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
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Taulukko 24. Etäisyydet lannoitteiden tuotantolaitoksilta ja turvetuotantoalueilta puh-

distamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalueille. 

Puhdistamo Etäisyydet lannoitteiden 

tuotantolaitoksilta kom-

postointi- ja mullanval-

mistusalueille1 

Etäisyydet (km) turvetuotantoalueilta kompostointi- 

ja mullanvalmistusalueille 

 Uusikau-

punki 

(typpi)1 

Siilinjärvi 

(fosfori)3 

Kuivatuk-

sen  

turve 

Kompos-

titukiai-

neiden 

turve 

Mullan-

valmis-

tusainei-

den turve 

Viherra-

kentamisen 

kasvuturve 

(vältetyt 

päästöt) 

Taskila Vasikka-

suolle4 300 

km 

Vasikka-

suolle4 600 

km 

- - - Vasikka-

suolle4 80 

km14 

Lakeus 

nyk.,  

turve-liete 

Vasikka-

suolle4 300 

km 

Vasikka-

suolle4 600 

km 

Kempelee-

seen5 60 

km9  

- - Vasikka-

suolle4 80 

km14 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Kempelee-

seen5 263 

km 

Kempelee-

seen5 595 

km 

- - - Kempelee-

seen5 60 

km15 

Peuraniemi Auralaan6 

153 km 

Auralaan6 

635 km 

- Auralaan6 

80 km12 

Auralaan6 

80 km12 

Auralaan3 

80 km16 

Mustola, 

turve-liete 

Auralaan6  

153 km 

Auralaan6 

635 km 

Sotka-

moon10 80 

km11  

Auralaan6 

80 km12 

Auralaan6 

80 km12 

Auralaan3 

80 km16 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

- - - - - - 

Mellanaapa Ivaloon7 

783 km 

Ivaloon7 

1124 km 

- - - Ivaloon7 

100 km17 

Levi Kittilään8 

662 km 

Kittilään8 

1003 km 

 Kittilään7 

100 km13 

 Kittilään8 

100 km17 
1 Etäisyydet Fonecta Kartat (2016) -sivustolta  
2 Yara Suomi Oy, Uudenkaupungin tehtaat (Yara Suomi 2017b) 

3 Yara Suomi Oy, Siilinjärven tehtaat (Yara Suomi 2017a) 
4 Vasikkasuon mullanvalmistusalue, Oulu 
5 Lakeuden Keskuspuhdistamon uusi kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Kempele 
6 Auralan kompostointi- ja mullanvalmistusalue, Kajaani (toiminta loppunut v. 2015) 
7 Mellanaavan jätevedenpuhdistamon kompostointialue 
8 Levin jätevedenpuhdistamon kompostointialue 
9 Roikola 2016a 
10 Mustolan jätevedenpuhdistamo, Sotkamo 
11 Härkönen 2016a 
12 Turpeen kuljetusetäisyyttä ei ollut saatavilla, koska toiminta Auralassa on jo loppunut. Kilometrimääränä 

on käytetty samaa lukua, kuin turpeen kuljetuskilometrit Mustolan puhdistamolle (Härkönen 2016a). 
13 Särkänlahti 2016 
14 Kasvuturpeen kuljetusetäisyys Vasikkasuolle on arvioitu Lakeuden ja Mustolan puhdistamoiden turpeen 

kuljetusetäisyyksien avulla. 
15 Kasvuturpeen kuljetusetäisyytenä on käytetty samaa kuljetusetäisyyttä kuin Lakeuden kuivatusturpeen 

kuljetukselle. 
16 Kasvuturpeen kuljetusetäisyytenä on käytetty samaa kuljetusetäisyyttä kuin kuivatusturpeen kuljetuse-

täisyys Mustolan puhdistamolle. 
17 Kasvuturpeen kuljetusetäisyytenä on käytetty samaa kuljetusetäisyyttä kuin tukiaineturpeen kuljetusetäi-

syys Levin kompostointialueelle. 
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6.4.2 Tulokset ja tulosten tarkastelu aumakompostoinnille 

Aumakompostoinnissa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä kompostointiprosessista (kom-

postoinnin suorat päästöt), työkoneiden käytöstä kompostoinnin hoitotoimenpiteissä sekä 

lietteen, tukiaineiden, mullanvalmistusaineiden, kompostituotteen ja valmiin komposti-

mullan kuljetuksista (taulukko 25). Kompostointiprosessissa syntyy hiilidioksidia, me-

taania ja typpioksiduulia merkittäviä määriä. Esimerkiksi Mustolan turve-lietemäärällä 2 

337 t, josta tulee yhteensä 3612 t kompostoitavaa ainesta, kun tukiaineet lisätään, syntyy 

hiilidioksidia 625 t CO2-ekv., metaania 398 t CO2-ekv. ja typpioksiduulia 226 t CO2-ekv. 

(yhteensä kasvihuonekaasuja 1 249 t CO2-ekv.). Kompostointiprosessin päästöjen osuus 

Mustolassa on 85 % (kuva 12).  

Kompostointialue on puhdistamon vieressä Mellanaavalla, Levillä sekä Lakeuden puh-

distamon nykyisessä tilanteessa, joten lietteenkuljetuksesta ei aiheudu päästöjä. Tosin 

lietteen kuormauksen ja tukiaineiden sekoituksen päästöjä syntyy näilläkin laitoksilla (ks. 

taulukko 14). Suurimmat lietteen kuljetuksen päästöt ovat Taskilan puhdistamolla, jossa 

lietemäärät ovat suuria, vaikka 15 km:n matka kompostointialueelle ei olekaan kovin 

pitkä. Todellisuudessa Taskilan koko lietemäärää ei kompostoida, mutta näissä laskel-

missa vertailun vuoksi ja laskentojen yksinkertaistamiseksi on niin oletettu. Kompostoin-

nissa käytetään kompostointialueen koosta ja toiminnoista riippuen erilaisia työkoneita, 

kuten pyöräkuormaajia, kaivinkoneita, aumankääntäjiä ja haketuskoneita. Taskilan liete-

määrällä (37 753 t), tukiaineiden määrällä (15 076 t) ja kompostimassan määrillä (52 829 

t), työkoneiden päästöt ovat yhteensä 488 t CO2-ekv. Mellanaavan pyöräkuormaajan 

päästöt ovat vain 3 t CO2-ekv., koska lietteiden, tukiaineiden ja kompostimassan määrät 

ovat Taskilaan verrattuna reilusti pienemmät ja Mellanaavalla kompostista ei valmisteta 

multaa. 

Kuljetusten osuus aumakompostoinnin syntyvistä kokonaispäästöistä on hyvin pieni La-

pin puhdistamoilla Mellanaavalla (0,1 %) ja Levillä (0,4 %) (kuva 11), joissa kompos-

tointialueet sijaitsevat puhdistamoiden yhteydessä, tukiainemäärät ovat suhteellisen pie-

niä ja tukiaineiden kuljetusmatkat eivät ole pitkiä. Lisäksi näissä ei myöskään valmisteta 

multaa kompostituotteesta. Levillä kompostituote kuljetetaan lähialueille viherrakenta-

miseen. Mellanaavalla kompostituotetta ei kuljeteta viherrakentamiseen vaan se varastoi-

daan kompostointialueella, koska ongelmana on ollut löytää kompostin jatkohyödyntäjiä. 
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Syntyvät kasvihuonekaasupäästöt lietetonnia kohti ovat pienimmät Levillä (0,28 t CO2-

ekv./t, liete) ja suurimmat Mellanaavalla (0,83 t CO2-ekv./t, liete). Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietteen kuiva-ainetonnia kohti ovat pienimmät myöskin Levillä (2,01 t CO2-

ekv./t, liete) ja suurimmat Peuraniemellä (2,76 t CO2-ekv./t). Yhtenä merkittävänä syynä 

Levin pieniin ominaispäästöihin on, että kompostoinnin suorat päästöt perustuvat kom-

postimassan määriin kuiva-aineena. Levillä kompostimassan määrät kuiva-aineena on 

vain 175 t ja tukiaineosuus on 56 % eli pienin kaikista (ks. taulukko 11), mikä tarkoittaa, 

että lietteen osuus on 312 t ka ja tukiaineiden (hake ja turve) osuus 175 t ka. Esimerkiksi 

Mellanaavalla tämä tukiaineosuus on 185 %, mikä tarkoittaa, että jätevesilietettä on 

kuiva-aineena 170 t ka eli reilusti vähemmän kuin haketta, jota on 312 t ka.  

Taulukko 25. Puhdistamoiden jätevesilietteen kompostoinnissa syntyvät kasvihuonekaa-

supäästöt.  
 

Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

turve-liete 

Mellan-

aapa 

Levi 

Kompostoinnin suorat päästöt (t CO2-ekv.): 

CO2-päästöt1 7 610 1 574 1 345 1 514 625 214 215 

CH4-päästöt2 4 843 1 002 856 964 398 136 137 

N2O-päästöt3 2 750 569 486 547 226 77 78 

Yhteensä  15 202 3 145 2 687 3 025 1 249 427 430 

Kuljetusten ja työkoneiden päästöt (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetuk-

set kompostointi-

alueelle4 

62,2 - 1,5 1,2 9,3 - - 

Turpeen kuljetuk-

set lietteen kui-

vaamiseen5 

- 7,9 - - 3,3 - - 

Kompostoinnin 

tukiaineiden kul-

jetukset6 

22,0 11,9 13,4 9,8 3,9 0,3 0,6 

Kompostoinnin 

työkoneet7 
488 108 79 110 36 3 12 

Kompostituotteen 

kuljetukset asiak-

kaille tai mullan-

valmistusalueelle 

- 34,68 - - - - 2,19 

 

Pintamaiden ja 

turpeen kuljetuk-

set mullanvalmis-

tukseen10 

181,4 34,1 10,5 3,2 1,1 - - 

Kivennäismaiden 

tai hiekan kulje-

tukset mullanval-

mistukseen10 

130,3 24,4 7,5 10,8 5,3 - - 
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Kalkitusaineiden 

kuljetukset mul-

lanvalmistuk-

seen10 

8,6 1,6 0,8 - - - - 

Valmiin mullan  

kuljetukset asiak-

kaille 

362,113 82,314 43,215 37,716 11,617 - - 

Kuljetukset ja työ-
koneet yhteensä  

1 209 305 156 176 71 4 15 

Lietteenkäsitte-

lyssä käytetyn 

turpeen tuotan-

non päästöt (t 

CO2-ekv.)13 

- 20,914 - 7,915 10,215 - 0,316 

Lietekompostin viherrakentamisen päästöt (t CO2-ekv.): 

N2O-päästöt17 615 140 98 106 33 9 44 

CO2-päästöt18 1 977 449 314 340 105 30 140 

Yhteensä  2 592 589 412 446 138 39 184 

Syntyvät kasvi-

huonekaasupääs-

töt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

19 048 4 059 3 255 3 654 1 465 469 627 

Syntyvät kasvi-

huonekaasupääs-

töt lietetonnia 

kohti (t CO2-

ekv./t liete) 

0,50 0,49 0,54 0,56 0,63 0,83 0,28 

Syntyvät kasvi-

huonekaasupääs-

töt lietteen 

kuiva-ainetonnia 

kohti (t CO2-

ekv./t ka liete) 

2,34 2,22 2,45 2,76 2,22 2,75 2,01 

1 440 kg CO2/t ka kompostituote (RTI International 2010) 
2 10 kg CH4/t ka kompostituote (IPCC 2006c) 
3 0,6 kg N2O/t ka kompostituote (IPCC 2006c) 
4 

Kuljetusetäisyydet taulukosta 9 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet taulukosta 11 
5 Kuljetusetäisyydet turvetuotantoalueilta jätevedenpuhdistamoille taulukosta 24 ja kuljetusajoneuvojen 

päästökertoimet taulukosta 10 
6 Hakkeen (Taskila, Lakeus, Peuraniemi, Mustola, Mellanaapa, Levi), hevosenlannan (Taskila, Lakeus), 

haravointijätteen (Peuraniemi, Mustola), turpeen (Peuraniemi, Mustola, Levi) kuljetuskilometrit kompos-

tointialueille taulukossa 13 
7 Työkoneiden käytön kasvihuonekaasupäästölaskentojen lähtötiedot ja tulokset ovat taulukoissa 14 – 19. 
8 Lakeuden kompostointialueella kompostituote kuljetetaan Vasikkasuon mullanvalmistusalueelle 30 km:n 

etäisyydelle (Runttia 2016b) 
9 Kompostikuormat asiakkaille sähkölinjojen ja tienvarsien verhoiluun keskimäärin 20 km etäisyydelle 

(Hakala 2016)   
10 Pintamaan, kivennäismaan ja kalkitusaineiden (Taskila, Lakeus) sekä turpeen ja hiekan (Peuraniemi ja 

Mustola) kuljetusetäisyydet mullanvalmistusalueille taulukossa 13 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet 

taulukossa 10 
13 Turpeen tuotannon päästökertoimena on käytetty 10,4 kg CO2/t turve (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 

2016 mukaan). 
14 Lietteenkäsittelyn kuivatuksen turve 
15 Kompostoinnin tukiaineturve ja mullanvalmistuksen turve 
16 Kompostoinnin tukiaineturve 
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Kuva 11. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen päästöjen osuudet (t CO2-

ekv.) lietteen aumakompostoinnissa puhdistamokohtaisesti vuonna 2015. 

 

Aumakompostoinnin vältetyt kasvihuonekaasupäästöt on laskettu tilanteille, joissa kom-

postilla korvataan kasvuturvetta viherrakentamisessa sekä kompostituotteella tai kompos-

timullalla korvataan typpi- ja fosforilannoitteita (taulukot 26 ja 27). Lannoitekorvauslas-

kelmien kaksi vaihtoehtoista laskentatapaa on esitelty taulukoissa 21–23. Suurimmat väl-

tetyt päästöt ovat kasvuturpeen viherrakentamisen hiilidioksidipäästöt sekä typpioksiduu-

lipäästöt. Metaanipäästöjä ei oletettu syntyvän (Boldrin ym. 2010). Esimerkiksi Lakeu-

den uuden alueen kompostimullan määrän (30 000 m3) korvaamiseen tarvitaan 1 108 t 

kasvuturvetta, ja tästä aiheutuvat päästöt ovat yhteensä 346 t CO2-ekv. sisältäen myös 

turpeen tuotannon ja kuljetusten päästöt. Mellanaavalla ei ollut mullanvalmistusta, joten 
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74 

 

laskennat tehtiin 947 tonnin kompostituotemäärällä, jonka korvaamiseen tarvitaan kasvu-

turvetta 105 t. Tästä aiheutuvat päästöt ovat 33 t CO2-ekv. 

 

Taulukko 26. Jätevesilietteen aumakompostoinnin vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun  

lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen Jäte- 

vesilietteen käsittelyn laskentamallin lietteen kompostoinnille (Manninen & Laitinen 

2016) oletuksilla. 

 Tas-

kila 
Lakeus 

nyk., 

turve-

liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 
Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 
Levi 

Vältetyt päästöt, kun kompostilla korvataan kasvuturvetta viherrakentamisessa (t CO2-

ekv.): 
Kasvuturpeen vi-

herrakentamisen 

N2O-päästöt1 

425 

 

96 

 

68 

 

73 

 

23 

 

6 

 

30 

 

Kasvuturpeen vi-

herrakentamisen 

CO2-päästöt2 

1 648 374 262 284 87 25 117 

Turpeen tuotanto3 72,5 16,5 11,5 12,5 3,8 1,1 5,1 

Turvekuljetukset4 36,1 8,3 4,3 6,2 2,1 0,8 3,4 

Yhteensä 2 182 495 346 376 116 33 156 

Vältetyt päästöt, kun kompostilla korvataan lannoitteita viherrakentamisessa (t CO2-

ekv.): 
Typpilannoitteen 

valmistus5   

91,8 19,3 19,8 13,2 3,6 0,8 4,0 

Fosforilannoitteen 

valmistus6   
122,6 20,1 28,2 24,1 4,6 2,0 4,7 

Typpilannoitteen 

kuljetukset7   

1,29 0,27 0,91 0,76 0,21 0,85 0,76 

Fosforilannoitteen 

kuljetukset7   

2,04 0,33 0,59 0,29 0,05 0,60 0,50 

Yhteensä  217,7 40,0 49,5 38,4 8,5 4,3 10,0 

Vältetyt päästöt 

yhteensä (t CO2-

ekv.) 

2 400 535 395 414 124 37 165 

1 Kasvuturpeen typpioksiduulin päästökertoimena on käytetty 0,23 kg N2O/t turve (MTT 2014).  

2 Laskennoissa oletuksena on, että turpeen kuiva-aineesta 50 % on kokonaishiiltä (Boldrin ym. 2010),  

ja että tästä hiilimäärästä 86 % haihtuisi 100 vuoden kuluessa (Karhu ym. 2012). 

3 Turpeen tuotannon päästökerroin 10,4 kg CO2-ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 

4 Etäisyydet (km) turvetuotantoalueilta kompostointi- ja mullanvalmistusalueille ovat taulukossa 24 ja  

kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 

5 Yara typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle  

3,6 kg CO2-ekv/kg N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty  

3,59 kg CO2-ekv./kg  N. 
6 Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P  

(Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 
7 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistus- 

alueille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
       

 

 



75 

 

Taulukko 27. Jätevesilietteen aumakompostoinnin vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun  

lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym.  

2017) oletuksilla.  
Taskila Lakeus 

nyk., 

turve-liete 

Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

turve-

liete 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt päästöt, kun kompostilla korvataan kasvuturvetta viherrakentamisessa  
(t CO2-ekv.): 

Kasvuturpeen vi-

herrakentamisen 

N2O-päästöt1 

425 

 

96 

 

68 

 

73 

 

23 

 

6 

 

30 

 

Kasvuturpeen vi-

herrakentamisen 

CO2-päästöt2 

1 648 374 262 284 87 25 117 

Turpeen tuotanto3 72,5 

 

16,5 

 

11,5 

 

12,5 

 

3,8 

 

1,1 

 

5,1 

 

Turvekuljetukset4 36,1 8,3 4,3 6,2 2,1 0,8 3,4 

Yhteensä  2 182 495 346 376 116 33 156 

Vältetyt päästöt, kun kompostilla korvataan lannoitteita viherrakentamisessa (t CO2-

ekv.): 

Typpilannoitteen 

valmistus5   

54,8 12,4 8,7 9,4 2,9 0,8 3,9 

Fosforilannoitteen 

valmistus6   

115,1 26,1 18,3 19,8 6,1 1,7 8,1 

Typpilannoitteen 

kuljetukset7   

1,10 0,25 0,45 0,37 0,11 0,85 0,76 

Fosforilannoitteen 

kuljetukset7   

1,94 0,44 0,59 0,26 0,08 0,60 1,01 

Yhteensä  172,9 39,2 28,0 29,8 9,2 4,0 13,8 

Vältetyt kasvi-

huonekaasu-

päästöt yhteensä 
(t CO2-ekv.) 

2 355 534 373 405 125 37 169 

 

1 Kasvuturpeen typpioksiduulin päästökertoimena on käytetty 0,23 kg N2O/t turve (MTT 2014).  

2 Laskennoissa oletuksena on, että turpeen kuiva-aineesta 50 % on kokonaishiiltä (Boldrin ym. 2010), ja 

että tästä hiilimäärästä 86 % haihtuisi 100 vuoden kuluessa (Karhu ym. 2012). 

3 Turpeen tuotannon päästökerroin 10,4 kg CO2-ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 

4 Etäisyydet turvetuotantoalueille taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet taulukossa 10 

5 Yara typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle 3,6 kg CO2-ekv/kg 

N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  N. 
6  Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan) 
7 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
    



76 

 

6.5 Jätevesilietteen mädätys biokaasulaitoksessa 

6.5.1 Laskentamenetelmät ja lähtötiedot mädätykselle 

Mädätyksen osalta kasvihuonekaasupäästölaskennoissa lasketaan kaksi eri tapausta. En-

simmäisessä tapauksessa kaikki biokaasu hyödynnetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön 

tuotannossa (CHP) ja ylijäävä energia myydään biokaasulaitoksen ulkopuolelle (taulukko 

28). Näissä syntyvissä kasvihuonekaasupäästöissä otetaan huomioon CHP-prosessissa 

syntyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, lietteen ja mädätysjäännöksen kuljetusten sekä 

mädätysjäännöksen peltokäytön päästöt. Toisessa tapauksessa tuotetusta biokaasusta 

puolet jalostetaan liikennepolttoainetta, ja toisesta puolesta tuotetaan sähkö- ja lämpö-

energiaa oman biokaasulaitoksen ja liikennepolttoaineen jalostuslaitoksen tarpeisiin (tau-

lukko 29). Tuotetuissa päästöissä otetaan huomioon CHP-prosessissa syntyvien suorien 

kasvihuonekaasupäästöjen, lietteen ja mädätysjäännöksen kuljetusten sekä mädätysjään-

nöksen peltokäytön päästöjen lisäksi liikennebiokaasun jalostuslaitoksen sekä liikenne-

biokaasun ajoneuvokäytön aikaiset kasvihuonekaasupäästöt. 
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Taulukko 28. Lähtötietoja ja oletuksia mädätyksen ja biokaasulaitoksen syntyvien pääs-

töjen laskelmiin, kun tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa. 
 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete  

ilman  

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietemäärä (t märkä-

aine) 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-ai-

nepitoisuus (%) 

21,6 22,1 20,4 18,8 30,0 14,0 

Lietteen kuiva-aine-

määrä (t ka) 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Hehkutushäviö (% 

ka:sta) 

731 772 613 624 635 776 

Hehkutushäviö (t 

VS) 

5 949 1 016 805 201 108 239 

Biokaasun tuottopotentiaali ja biokaasusta saatava energia: 

Metaani (m3)7 1 873 863 320 081 253 722 63 380 33 989 75 365 

Metaani (t)8 1 349 230 183 46 24 54 

Biokaasu (m3)9 2 882 865 492 433 390 341 97 508 52 291 115 945 

Biokaasu (t)10 3 315 566 449 112 60 133 

Kyseisen lietemäärän 

mädätyksestä saatava 

energia (TJ)11 

72,1 12,3 9,8 2,4 1,3 2,9 

Mädätysjäännöksen peltolevityksen lähtötiedot: 
Mädätteen määrä (t 

märkäaine)12 

71 

731 

11 400 12 350 3 285 1 080 4 239 

Mädätteen kuiva-ai-

nemäärä (t ka)13 

2 152 342 371 99 32 127 

Mädätteestä pelloille 

kuljetettava osuus (t 

mädätysjäännös mär-

käaineena)14 

43 

038 

6 840 7 410 1 971 648 2 543 

Kokonaistyppi mädä-

tysjäännöksessä (t 

kok-N)15 

215,2 34,2 37,1 9,9 3,2 12,7 

Hiili mädätysjään-

nöksessä (t C)16 

817,7 130,0 140,8 37,5 12,3 48,3 

1 Laskettu lähteistä (Ahma ympäristö 2015a, 2015b & 2015c) saatujen hehkutusjäännösten avulla 
2 Laskettu keskiarvo lähteiden (Ahma ympäristö Oy 2016c & 2016d) hehkutushäviöistä 
3 Laskettu keskiarvo lähteistä (Nab Labs Oy 2015b ja 2015d) saatujen hehkutusjäännösten avulla 
4 Laskettu lähteestä Nab Labs Oy 2015a saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
5 Laskettu lähteestä Ahma Ympäristö Oy 2016a, Liite 4 saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
6 Laskettu lähteestä Ahma Ympäristö Oy 2016b, Liite 4 saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
7 Metaanintuottopotentiaali orgaanista ainesta kohti 315 m3 CH4/t VS (Viherrengas Järvenpää Oy 2011) 
8 Metaanin ominaispaino kaasuna olotilassa (T=0 °C, pabs=1 bar) on 0,72 kg/m3 (Suomen kaasuyhdistys 

2016) 
9 Laskettu olettaen syntyvän biokaasun metaanipitoisuudeksi 65 % (Viherrengas Järvenpää Oy 2011) 
10 Biokaasun tiheys 1,15 kg/m3 (Itä-Suomen yliopisto 2016) 
11 Biokaasun energiasisältö 25 MJ/m3 biokaasua (Biotehdas Oy 2014) 
12 1,9 t mädätettä märkäaineena/t lietettä märkäaineena on laskettu Biotehdas Oy (2014) arvoista. 
13 Mädätteen kuiva-ainepitoisuus 3 % on laskettu Biotehdas Oy (2014) arvoista. 
14 Mädätteestä prosessissa uudelleen hyödynnettävä rejektiveden osuus 40 % on laskettu Biotehdas Oy 

(2014) arvoista. 
15 Typpipitoisuus 10 % mädätysjäännöksen kuiva-aineesta (Bruun ym. 2006) 
16 Hiilipitoisuus 38 % mädätysjäännöksen kuiva-aineesta (Bruun ym. 2006) 
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Taulukko 29. Lähtötietoja ja oletuksia mädätyksen ja biokaasulaitoksen syntyvien kas-

vihuonekaasupäästöjen laskelmiin, kun puolet tuotetusta biokaasusta hyödynnetään säh-

kön ja lämmön tuotannossa ja puolet jalostetaan liikennepolttoaineeksi. 
 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietemäärä (t 

märkäaine) 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-ai-

nepitoisuus (%) 

21,6 22,1 20,4 18,8 30,0 14,0 

Lietteen kuiva-ai-

nemäärä (t ka) 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Hehkutushäviö 

(% ka:sta) 

731 772 613 624 635 776 

Hehkutushäviö (t 

VS) 

5 949 1 016 805 201 108 239 

Biokaasun tuottopotentiaali ja biokaasusta saatava energia: 
Metaani (m3)7 1 873 863 320 081 253 722 63 380 33 989 75 365 

Metaani (t)8 1 349 230 183 46 24 54 

Biokaasu (m3)9 2 882 865 492 433 390 341 97 508 52 291 115 945 

Biokaasu (t)10 3 315 566 449 112 60 133 

Kyseisen liete-

määrän mädätyk-

sestä saatava 

energia (TJ)11 

72,1 12,3 9,8 2,4 1,3 2,9 

Biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi: 
Puhdistetun bio-

metaanin määrä 

(m3)12 

918 193 156 840 124 324 31 056 16 655 36 929 

Paineistetun me-

taanin määrä (t)13 

661,1 112,9 89,5 22,4 12,0 26,6 

Puhtaan metaanin 

energiasisältö 

(TJ)14 

33,1 5,6 4,5 1,1 0,6 1,3 

Mädätteen peltolevityksen lähtötiedot: 

Mädätteen määrä 

(t märkäaine)15 

71 731 11 400 12 350 3 285 1 080 4 239 

Mädätteen kuiva-

ainemäärä (t ka)16 
2 152 342 371 99 32 127 

Mädätteestä pel-

loille kuljetettava 

osuus (t märkäai-

netta)17 

43 038 6 840 7 410 1 971 648 2 543 

Kokonaistyppi 

mädätysjäännök-

sessä (t kok-N)18 

215,2 34,2 37,1 9,9 3,2 12,7 

Hiili mädätys-

jäännöksessä (t 

C)19 

817,7 130,0 140,8 37,5 12,3 48,3 

1 Laskettu lähteistä (Ahma ympäristö 2015a, 2015b & 2015c) saatujen hehkutusjäännösten avulla 
2 Laskettu keskiarvo lähteiden (Ahma ympäristö Oy 2016c & 2016d) hehkutushäviöistä 
3 Laskettu keskiarvo lähteistä (Nab Labs Oy 2015b ja 2015d) saatujen hehkutusjäännösten avulla 
4 Laskettu lähteestä Nab Labs Oy 2015a saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
5 Laskettu lähteestä Ahma Ympäristö Oy 2016a, Liite 4 saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
6 Laskettu lähteestä Ahma Ympäristö Oy 2016b, Liite 4 saadun hehkutusjäännösarvon avulla 
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7 Metaanintuottopotentiaali orgaanista ainesta kohti 315 m3 CH4/t VS (Viherrengas Järvenpää Oy 2011) 
8 Metaanin ominaispaino kaasuna olotilassa (T=0 °C, pabs=1 bar) on 0,72 kg/m3 (Suomen kaasuyhdistys 2016) 
9 Lasketaan biokaasun määrä (m3) olettaen, että syntyvän biokaasun metaanipitoisuus on 65 % (Viherrengas 

Järvenpää Oy 2011). 
10 Biokaasun tiheys 1,15 kg/m3 (Itä-Suomen yliopisto 2016) 
11 Biokaasun energiasisältö 25 MJ/m3 biokaasua (Biotehdas Oy 2014) 
12 50 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan liikennepolttoaineeksi. 2 % on liikennepolttoaineeksi valmistami-

sessa tapahtuva häviö (Motiva Oy 2014). Biokaasun metaanipitoisuus on 65 % (Viherrengas Järvenpää Oy 

2011). 
13 Metaanin tilavuusmuunnoskerroin on 1 atm/200 bar =0,005, olettaen metaani ideaalikaasuksi. Paineiste-

tun metaanin tiheys on 144 kg/m3 (Lampinen 2009). 

14 Puhtaan metaanin energiasisältö 36 MJ/m3 (Bioste 2014) 

15 1,9 t mädätettä märkäaineena/t lietettä märkäaineena on laskettu Biotehdas Oy (2014) arvoista. 
16 Mädätteen kuiva-ainepitoisuus 3 % on laskettu Biotehdas Oy (2014) arvoista. Lisäksi oletettu, että lin-

koamalla saadun humusaineen kuiva-ainepitoisuus on 25 %. 
17 Mädätteestä prosessissa uudelleen hyödynnettävä rejektiveden osuus 40 % on laskettu Biotehdas Oy 

(2014) arvoista. 
18 Typpipitoisuus 10 % mädätysjäännöksen kuiva-aineesta (Bruun ym. 2006) 
119 Hiilipitoisuus 38 % mädätysjäännöksen kuiva-aineesta (Bruun ym. 2006) 

 

Vältettyihin päästöihin on otettu huomioon se, miten biokaasulla tuotetulla energialla voi-

daan korvata laitoksen ulkopuolella lämmön ja sähkön tuotannon polttoaineista turvetta, 

puuta, jätettä ja öljyä (Oulun Energia 2016a) sekä liikennepolttoaineista bensiiniä ja die-

seliä. Huomioon otetaan eri polttoaineiden sekä tuotannon että käytön aikaiset päästöt. 

Puu on oletettu hiilidioksidivapaaksi, ja sen tuotannon aikaisia päästöjä ei otettu lasken-

noissa huomioon. Jätteen tuotantopäästöt on oletettu laskennoissa päästövapaiksi, sillä 

jäte on ns. sivutuote. Vältettyihin päästöihin lasketaan lisäksi, kuinka paljon mädätetyn 

lietteen ravinteilla voidaan korvata pellolle muuten levitettävien typpi- ja fosforilannoit-

teiden määriä, sekä otetaan huomioon näiden kuljetukset. Lannoitekorvauslaskelmat on 

tehty kahdella tapaa: vaihtoehdossa 1 lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty pääasiassa 

Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin biokaasutuotan-

nolle (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla ja vaihtoehdossa 2 lannoitteiden korvaus-

laskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym. 2017) oletuksilla (tau-

lukko 30). Vaihtoehdossa 1 on käytetty puhdistamoiden lieteanalyysien todellisia koko-

naistypen ja kokonaisfosforin keskiarvoja. Liukoisen typen osuus on arvioitu kirjallisuu-

den avulla, koska liukoisen typen analyysejä ei ole tehty puhdistamoiden lietteestä. To-

dellisia lietteiden mädätysjäännöksen analyysejä ei ollut saatavilla, koska laskennoissa 

mukana oleva Gasum Biotehdas Oy:n biokaasulaitos on lietteen, rasvalietteen ja biojät-

teen yhteismädättämö (Gasum Biotehdas Oy 2016). Vaihtoehdossa 2 on käytetty kirjalli-

suudesta saatuja arvoja liukoisen typen ja fosforin määristä mädätteen kuiva-aineessa. 

Kuvassa 12 on Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen lannoitevarasto. 
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Kuva 12. Gasum Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen lannoitevarasto (Kuva: Maria 

Lauronen 2.12.2016). 
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Taulukko 30. Lähtötietoja ja oletuksia mädätyksen ja biokaasulaitoksen vältettyjen kas-

vihuonekaasupäästöjen laskelmiin, kun tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkön ja läm-

mön tuotannossa. Vaihtoehdossa 1 lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty pääasiassa 

Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin biokaasutuotan-

nolle (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla ja vaihtoehdossa 2 ”Lietteenkäsittely GHG 

laskurin” (Postila ym. 2017) oletuksilla. 

 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietteiden mädätyksestä 

saatava energia (TJ)1 
72,1 12,3 9,8 2,4 1,3 2,9 

Biokaasusta biokaasu-

laitoksella tuotettu ener-

giamäärä sähkön ja 

lämmön tuotantoon 

(TJ)2 

64,9 

 

11,1 

 

8,8 

 

2,2 

 

1,2 

 

2,6 

 

Oman laitoksen sähkön 

ja lämmöntarpeen jäl-

keen myytäväksi jäävä 

osuus (TJ)3 

42,2 7,2 5,7 1,4 0,8 1,7 

Mädätysjäännöksen lähtötiedot, vaihtoehto 1: 

Lietemäärä (t märkä-

aine) 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-aine-

määrä (t ka) 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Lietteen kokonaistypen 

määrä lietteen kuiva-ai-

netonnia kohti (kg kok-

N/t ka, liete) 

34,34 45,45 30,36 34,07 13,88 39,29 

Lietteen liukoisen typen 

määrä lietteen kuiva-ai-

netonnia kohti (kg liuk-

N/t ka, liete)9 

3,9 5,2 3,5 3,9 1,6 4,5 

Liukoisen typen määrä 

vuoden lietemäärässä (t 

liuk-N/a) 

32,0 6,9 4,6 1,3 0,3 1,4 

Liukoisen typen määrä 

lietetonnia kohti (kg 

liuk-N/t, liete) 

0,85 1,15 0,71 0,73 0,47 0,63 

Liukoisen typen määrä 

mädätysjäännöksessä 

lietetonnia kohti (kg 

liuk-N/t, liete) 

2,5 3,5 2,1 2,2 1,4 

 
1,9 

Liukoisen typen määrä 

eli määrä yhteensä, jolla 

voidaan korvata kal-

siumammoniumnitraat-

tilannoitetta (t/a) 

95,9 21,1 13,8 3,8 0,8 4,2 

Typpilannoitteen val-

mistus (kg CO2-ekv./t, 

liete) 

9,1 12,6 7,6 7,9 5,1 6,8 
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Lietteen fosforin määrä 

lietteen kuiva-aineton-

nia kohti (kg P/t ka, 

liete) 

19,0 26,9 23,0 19,0 14,6 19,2 

Fosforin määrä vuoden 

lietemäärässä (t P/a) 

154,8 35,6 30,5 6,2 2,5 6,0 

Fosforin määrä lieteton-

nia kohti (kg P/t, liete)  
4,1 5,9 4,7 3,6 4,4 2,7 

Fosforin määrä mädä-

tysjäännöksessä liete-

tonnia kohti (kg P/t, 

liete) 

4,1 

 

5,9 4,7 

 

3,6 4,4 

 

2,7 

 

Fosforin määrä mädä-

tysjäännöksessä yh-

teensä (t P)10 

154,8 

 

36,4 

 

30,5 6,2 

 

2,5 

 

6,0 

 

Fosforin määrä (t P), 

jolla voidaan korvata 

diammoniumfosfaatti-

lannoitetta11 

92,9 21,4 18,3 3,7 1,5 3,6 

Mädätysjäännöksen lähtötiedot, vaihtoehto 2: 

Mädätysjäännöksen 

kuiva-ainemäärä (t ka)12 

71 731 11 400 12 350 3 285 1 080 4 239 

Liukoisen typen määrä 

mädätysjäännöksessä (t 

liuk-N)13 

6,5 1,0 1,1 0,3 0,1 0,4 

Fosforin määrä mädä-

tysjäännöksessä (t P)14 

45,2 7,2 7,8 2,1 0,7 2,7 

1 Biokaasun energiasisältö 25 MJ/m3 biokaasua (Biotehdas Oy 2014) 
2 Arvot on laskettu lietteen mädätyksestä saatavasta energiamääristä olettamalla CHP-laitoksen hyötysuh-

teeksi 90 % (Gasum Biotehdas Oy 2016). 
3 Laitoksen oman energiankäytön on oletettu olevan 35 % laitoksen energiantuotannosta (Arola 2012). 
4 Keskiarvo 14.1.2015, 8.6.2015 ja 8.10.2015 otetuista näytteistä (Ahma ympäristö 2015a, 2015b & 2015c) 
5 Keskiarvo 2.6.2016 ja 22.9.2016 otetuista näytteistä (Ahma ympäristö Oy 2016c & 2016d) 
6 Laskettu lähteistä (Nab Labs Oy 2015 b, 2015c ja 2015d) saatujen arvojen avulla 
7 Laskettu lähteestä (Nab Labs Oy 2015a) saadun arvon avulla 
8 Ahma Ympäristö Oy 2016a, Liite 4 
9 Ahma Ympäristö Oy 2016b, Liite 4 
10 Oletuksena on, että fosforin määrä pysyy mädätysjäännöksessä samana kuin ennen mädätystä (Manninen 

& Laitinen 2016). 
11 Käsitellyn lietteen sisältämästä kokonaisfosforista voidaan 60 % huomioida lannoituskäytössä (Mavi 

2016).  
12 Mädätteen kuiva-ainepitoisuus 3 % on laskettu lähteen (Biotehdas Oy 2014) avulla.  
13 3 kg liuk-N/t ka mädäte (Tontti ym. 2012, Vesilaitosyhdistys 2013 mukaan) 
14 21 kg P/t mädäte ka (Tontti et al. 2012, Vesilaitosyhdistys 2013 mukaan) 
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6.5.2 Tulokset ja tulosten tarkastelu mädätykselle  

Tapauksessa, jossa kaikki biokaasu hyödynnetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin on laskettu CHP-prosessissa syntyvät 

suorat kasvihuonekaasupäästöt sekä lietteen ja mädätysjäännöksen kuljetusten sekä mä-

dätysjäännöksen peltokäytön päästöt (taulukko 31). Kun biokaasua hyödynnetään sähkön 

ja lämmön tuotannossa, suorassa poltossa syntyy CO2-, CH4- ja N2O-päästöjä, joiden yh-

teismitalliset CO2-ekv.-päästöt vaihtelevat puhdistamoilla Taskilan miltei 4 000 tonnista 

CO2-ekv. Mellanaavan 71 tonniin CO2-ekv. Hiilidioksidin osuus on suorissa päästöissä 

merkittävin. Näiden suoran polton päästöjen osuudet koko mädätyksen kokonaispääs-

töistä vaihtelevat puhdistamoittain Levin 54 %:sta Lakeuden 69 %:iin (kuva 13). Kulje-

tusten osuus koko mädätyksen päästöistä vaihtelevat Taskilan ja Lakeuden 5 %:sta Mus-

tolan, Mellanaavan ja Levin 14 %:iin. Kuljetusten päästöistä mädätysjäännöksen kulje-

tukset pelloille ovat Taskilalla ja Lakeudella suuremmat verrattuna lietteiden kuljetuk-

seen biokaasulaitokselle (taulukko 31). Muilla puhdistamoilla tilanne menee toisinpäin. 

Tähän vaikuttaa puhdistamon sijainti biokaasulaitokseen nähden. Esimerkiksi Taskilan ja 

Lakeuden puhdistamot sijaitsevat lähellä biokaasulaitosta, mutta pellot on arvioitu sijait-

sevan keskimäärin noin 80 km:n etäisyydellä biokaasulaitoksesta. Mädätysjäännöksen 

peltokäytöstä kasvihuonekaasuista merkittävimmät ovat typpioksiduulin päästöt. Hiilidi-

oksidin päästöt ovat hieman typpioksiduulipäästöjä pienemmät. Metaanin päästöt ovat 

näihin verrattuna merkittävästi pienemmät (taulukko 31). Peltokäytön yhteenlaskettujen 

CO2-ekv.-päästöjen osuudet kokonaispäästöistä vaihtelevat puhdistamoittain 21–31 %:n 

välillä (kuva 14). 
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Taulukko 31. Jätevesilietteen mädätyksessä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun bio-

kaasu hyödynnetään kokonaan yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon (CHP-

tuotanto).     
 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Biokaasun polton suorat päästöt yhdistetyssä sähkön- ja lämmön tuotannossa: 

CO2 (t CO2-ekv.)1 3 935 672 533 133 71 158 

CH4 (t CO2-ekv.)2 2,02 0,34 0,27 0,07 0,04 0,08 

N2O (t CO2-ekv.)3 1,91 0,33 0,26 0,06 0,03 0,08 

Yhteensä (t CO2-

ekv.) 

3 939 673 534 133 71 158 

Mädätysjäännöksen peltokäytön päästöt: 

N2O (t CO2-ekv.)4 827 131 142 38 12 49 

CO2 (t CO2-ekv.)5 724 115 125 33 11 43 

CH4 (t CO2-ekv.)6 2,29 0,36 0,39 0,10 0,03 0,14 

Yhteensä (t CO2-

ekv.) 1 553 246 267 71 23 92 

Kuljetusten päästöt (t CO2-ekv.) : 

Lietteen kuljetukset 

biokaasulaitokselle7 

31,0 11,1 77,7 22,9 11,2 26,9 

Mädätysjäännöksen 

kuljetukset pelloille8 

241,6 38,4 41,6 11,1 3,6 14,3 

Yhteensä  272,6 49,5 119,3 34,0 14,8 41,2 

Syntyvät kasvihuo-

nekaasupäästöt yh-

teensä (t CO2-ekv.) 

5 765 969 920 238 110 291 

Syntyvät kasvihuo-

nekaasupäästöt lie-

tetonnia kohti (t 

CO2-ekv./t liete) 

0,15 0,16 0,14 0,14 0,19 0,13 

Syntyvät kasvihuo-

nekaasupäästöt liet-

teen kuiva-aineton-

nia kohti (t CO2-

ekv./t ka liete) 

0,71 0,73 0,69 0,73 0,64 0,93 

1 Hiilidioksidin päästökerroin on 54 600 kg CO2/TJ (IPCC 2006b). 
2 Metaanin päästökerroin on 1 kg CH4/TJ (IPCC 2006b). 
3 Typpioksiduulin päästökerroin on 0,1 kg N2O/TJ (IPCC 2006b). 
4 N2O-pitoisuus on 1,45 % kokonaistypen pitoisuudesta (Bruun ym. 2006). 
5 CO2-pitoisuus on 38 % hiilen (C) pitoisuudesta (Bruun ym. 2006). 
6 CH4-pitoisuus on 0,01 % hiilen (C) pitoisuudesta (Yoshida ym. 2015). 
7 Kuljetusetäisyydet taulukossa 9 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet taulukossa 10 
8 Kuljetusetäisyydeksi on arvioitu 80 km. 
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Kuva 13. Jätevesilietteen mädätyksen kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen 

päästöjen osuudet (t CO2-ekv.), kun biokaasu hyödynnetään kokonaan yhdistettyyn säh-

kön ja lämmöntuotantoon (CHP-tuotanto). 

Vältetyissä päästöissä merkittävin hyöty saadaan, kun polttoaineita korvataan biokaasulla 

sähkön ja lämmön tuotannossa (taulukot 32 ja 33). Hiilidioksidin osuus on näissä poltto-

aineen korvauspäästöissä merkittävin. Korvattuina polttoaineina lämmön ja sähkön tuo-

tannossa on käytetty Oulun Energian (2016a) käyttämiä polttoaineita: turvetta (osuus 52 

%), öljyä (4 %), puuta (28 %) ja jätettä (16 %). Kun verrataan taulukoiden 32 ja 33 kor-

vattavien lannoitteiden valmistuksen ja kuljetusten päästöjä, suuremmat vältetyt päästöt 

aiheutuvat vaihtoehdossa 1, jossa lannoitekorvauslaskelmat on tehty pääasiassa Suomen 

ympäristökeskuksen ”Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin biokaasutuotannolle” 

(Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla. Lähtötiedoissa (taulukko 30) liukoisen typen 

määrät, joilla voidaan korvata kalsiumammoniumnitraattilannoitetta, ovat merkittävästi 

suuremmat vaihtoehdossa 1 verrattuna vaihtoehtoon 2. Esimerkkinä Lakeuden puhdista-

molla määrä on jopa yli 20-kertainen. Pienimmillään se on Mellanaavalla 8-kertainen. 

Yhtenä merkittävänä syynä tähän on, että vaihtoehdossa 1 on oletuksena, että liukoisen 
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typen määrä kolminkertaistuu biokaasuprosessissa (Tampio 2016, Manninen & Laitinen 

2016 mukaan). Fosforin määrät, joilla voidaan korvata diammoniumfosfaattilannoitetta, 

eivät vaihtele vaihtoehdoissa 1 ja 2 näin paljon. Vaihtoehdossa 1 fosforin määrät ovat 

suurimmillaan 3-kertaiset Taskilan tapauksessa ja pienimmillään 1,3-kertaiset Levin ta-

pauksessa. Syynä ovat erilaiset laskentatavat ja erilaiset käytetyt päästökertoimet. Vaih-

toehdossa 1 on käytetty puhdistamolietteiden todellisia kokonaistypen ja kokonaisfosfo-

rin määriä, ja oletuksena on, että fosforin määrä pysyy mädätysjäännöksessä samana kuin 

lietteessä ennen mädätystä (Manninen & Laitinen 2016). Vaihtoehdossa 2 on käytetty 

kirjallisuudesta saatuja liukoisen typen ja kokonaisfosforin arvoja mädätteelle. 
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Taulukko 32. Jätevesilietteen vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun biokaasu hyödynne-

tään kokonaan yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon ja lannoitteiden korvauslaskel-

mat on tehty pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn lasken-

tamallin biokaasutuotannolle (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla (vaihtoehto 1). 
 

Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun biokaasulla korvataan muita polttoaineita sähkön 

ja lämmön tuotannossa: 
CO2 (t CO2-ekv.)1 4 393 750 594 148 80 177 

CH4 (t CO2-ekv.)2 16 2,8 2,2 0,6 0,3 0,7 

N2O (t CO2-ekv.)3 29 4,9 3,9 1,0 0,5 1,2 

Polttoaineiden tuo-

tanto (t CO2-ekv.)4 

111,4 19,0 15,1 3,8 2,0 4,5 

Yhteensä (t CO2-

ekv.) 

4 546 777 615 153 83 183 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt kun mädätysjäännöksellä korvataan lannoitevalmis-

teita (t CO2-ekv.): 

Typpilannoitteen val-

mistus5   

344,4 75,8 49,5 13,6 2,9 15,1 

Fosforilannoitteen 

valmistus6   

145,9 33,6 28,7 5,8 2,3 5,7 

Typpilannoitteen 

kuljetukset7   

4,52 0,99 0,65 0,18 0,20 1,05 

Fosforilannoitteen 

kuljetukset7   

1,99 0,46 0,39 0,08 0,22 0,52 

Yhteensä  496,8 110,9 79,2 19,7 5,6 22,4 

Vältetyt kasvihuo-

nekaasupäästöt yh-

teensä (t CO2-ekv.) 

5 043 887 695 173 88 205 

 

1 Polttoaineiden CO2-päästökertoimet: turve 106 g CO2/MJ, öljy 74,1 g CO2/MJ, puu 112 g CO2/MJ, jäte g 

91,7 CO2/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 4 %, 

puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
2 Polttoaineiden CH4-päästökertoimet: turve 0,001 g CH4/MJ, öljy 0,003 g CH4/MJ, puu 0,03 g CH4/MJ, 

jäte 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 

4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
3 Polttoaineiden N2O-päästökertoimet: turve 0,0015 g N2O/MJ, öljy 0,0006 g N2O/MJ, puu 0,004 g 

N2O/MJ, jäte 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 

52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
4 Turpeen päästökerroin 3 g CO2-ekv./MJ on laskettu lähtötiedoista: turpeen tuotannon päästökerroin 10,4 

kg CO2-ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) ja turpeen energiasisältö 3,24 GJ/t (Bio-

energianeuvoja.fi 2016)]; Öljyn tuotanto 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mu-

kaan); Puun tuotanto 2 g CO2-ekv./MJ (laskettu (Kupari 2016) arvoista); Jätteen tuotantopäästöt on oletettu 

laskennoissa päästövapaiksi, sillä jäte on ns. sivutuote. Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotan-

nossa: turve 52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
5 Yara:n typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle 3,6 kg CO2-

ekv/kg N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  

N. 
6  Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan) 
7 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10.  
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Taulukko 33. Jätevesilietteen mädätyksen vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun biokaasu 

hyödynnetään kokonaan yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoon ja lannoitteiden kor-

vauslaskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym. 2017) oletuksilla 

(vaihtoehto 2). 
 

Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun biokaasulla korvataan muita polttoaineita sähkön 

ja lämmön tuotannossa: 
CO2 (t CO2-ekv.)1 4 390 750 594 148 80 177 

CH4 (t CO2-ekv.)2 16,34 2,79 2,21 0,55 0,30 0,66 

N2O (t CO2-ekv.)3 28,6 4,9 3,9 1,0 0,5 1,2 

Polttoaineiden tuotanto 

(t CO2-ekv.)4 

111,3 19,0 15,1 3,8 2,0 4,5 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 4 546 777 616 154 82 183 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt kun mädätysjäännöksellä korvataan lannoitevalmis-

teita (t CO2-ekv.): 

Typpilannoitteen  

valmistus5   

23,2 3,7 4,0 1,1 0,3 1,4 

Fosforilannoitteen val-

mistus6   

42,6 6,8 7,3 1,9 0,6 2,5 

Typpilannoitteen  

kuljetukset7 

0,99 0,16 0,17 0,05 0,13 0,50 

Fosforilannoitteen kul-

jetukset7   
0,53 0,08 0,09 0,02 0,07 0,29 

Yhteensä  67,3 10,7 11,6 3,1 1,2 4,7 

Vältetyt kasvihuone-

kaasupäästöt yh-

teensä (t CO2-ekv.) 

4 613 787 627 157 84 187 

1 Polttoaineiden CO2-päästökertoimet: turve 106 g CO2/MJ, öljy 74,1 g CO2/MJ, puu 112 g CO2/MJ, jäte g 

91,7 CO2/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 4 %, 

puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
2 Polttoaineiden CH4-päästökertoimet: turve 0,001 g CH4/MJ, öljy 0,003 g CH4/MJ, puu 0,03 g CH4/MJ, 

jäte 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 

4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
3 Polttoaineiden N2O-päästökertoimet: turve 0,0015 g N2O/MJ, öljy 0,0006 g N2O/MJ, puu 0,004 g 

N2O/MJ, jäte 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 

52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
4 Turpeen päästökerroin 3 g CO2-ekv./MJ on laskettu lähtötiedoista: turpeen tuotannon päästökerroin 10,4 

kg CO2-ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) ja turpeen energiasisältö 3,24 GJ/t (Bio-

energianeuvoja.fi 2016)]; Öljyn tuotanto 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mu-

kaan); Puun tuotanto 2 g CO2-ekv./MJ (laskettu Kupari (2016) arvoista); Jätteen tuotantopäästöt on oletettu 

laskennoissa päästövapaiksi, sillä jäte on ns. sivutuote. Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotan-

nossa: turve 52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
5 Yara:n typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle 3,6 kg CO2-

ekv/kg N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  

N. 

6  Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan) 
7 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10.  
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Tapauksessa, jossa puolet biokaasusta jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi ja puolesta 

tuotetaan sähköä ja lämpöä, syntyviin kasvihuonekaasupäästöihin on laskettu CHP-

prosessissa syntyvät suorat kasvihuonekaasupäästöt, biokaasun jalostuslaitoksen päästöt, 

biokaasuajoneuvojen ajamisessa syntyvät päästöt kyseisillä biokaasumäärillä, mädätys-

jäännöksen peltokäytön päästöt sekä lietteen ja mädätysjäännöksen kuljetusten päästöt 

(taulukko 34). Biokaasun jalostuslaitoksessa syntyy hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä, 

joista hiilidioksidi on vallitsevampi. Jalostuslaitoksen CO2-päästöt on laskettu siten, että 

biokaasun CO2-pitoisuus on keskimäärin 0,35 m3 CO2/m
3 biokaasu (Viherrengas Järven-

pää Oy 2011). Vastaavan määrän hiilidioksidia oletetaan jalostuslaitoksen vesipesussa 

vapautuvan ilmaan. Hiilidioksidin tiheys olosuhteissa (lämpötila 0 °C, paine 1 bar) on 

1,98 kg/m3 (The Engineering Toolbox 2016). Jalostuslaitoksen metaanipäästöjen lasken-

noissa metaanin ominaispaino kaasuna olotilassa (lämpötila 0 °C, paine 1 bar) on 0,72 

kg/m3 (Suomen kaasuyhdistys 2016). Jalostuslaitoksen metaanipäästöjen osuus puhdistetusta 

biometaanista on 2 % (SGC 2013). Jalostuslaitoksen hiilidioksidin ja metaanin yhteenlasket-

tujen CO2-ekv.-päästöjen osuus vaihtelee puhdistamoittain 20 – 27 välillä (kuva 14).  

Biokaasun polton suorissa päästöissä CHP-tuotannossa CO2-päästöt ovat vallitsevim-

pana, metaanin ja typpioksiduulin osuuksien ollessa hyvin pieniä (taulukko 34). Suorien 

päästöjen osuus kokonaispäästöistä vaihtelee 30 – 38 %:n välillä puhdistamoittain (kuva 

15). Biokaasuajoneuvojen polttoaineena käytetään paineistettua metaania, josta käytetään 

myös nimitystä liikennekaasu (Lampinen 2009).  Esimerkkinä, kun Taskilan lietteestä on 

tuotettu biokaasua, josta puolet on johdettu liikennebiopolttoaineen jalostukseen, tuotetun 

paineistetun metaanin määrä on noin 660 tonnia (taulukko 29). Kun tällä biokaasupoltto-

ainemäärällä ajetaan maanteillä, syntyvät hiilidioksidiekvivalenttipäästöt ovat noin 70 

tonnia (taulukko 34). 
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Taulukko 34. Jätevesilietteen mädätyksessä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun puolet 

biokaasusta jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä. 

 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvatta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Biokaasun polton suorat päästöt yhdistetyssä sähkön- ja lämmön tuotannossa (CHP); 

puolet lietemäärästä: 
CO2 (t CO2-ekv.)1 1 968 336 266 67 36 79 

CH4 (t CO2-ekv.)2 1,01 0,17 0,14 0,03 0,02 0,04 

N2O (t CO2-ekv.)3 0,95 0,16 0,13 0,03 0,02 0,04 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 1 970 336 266 67 36 79 

Biokaasun jalostuslaitoksen päästöt4: 

CO2 (t CO2-ekv.)5 

CH4 (t CO2-ekv.)6 

997 

370 

170 

63 

135 

50 

34 

13 

18 

7 

40 

15 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 1 367 233 185 47 25 55 

Biokaasuajoneuvojen ajamisessa syntyvät päästöt7: 
t CO2-ekv. 70,1 12,0 9,5 2,4 1,3 2,8 
Mädätysjäännöksen peltokäytön aikaiset päästöt: 

N2O (t CO2-ekv.)8 827 131 142 38 12 49 

CO2 (t CO2-ekv.)9 724 115 125 33 11 43 

CH4 (t CO2-ekv.)10 2,29 0,36 0,39 0,10 0,03 0,14 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 1 553 246 267 71 23 92 

Kuljetusten päästöt (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetukset 

biokaasulaitokselle11 

31,0 11,1 77,7 22,9 11,2 26,9 

Mädätysjäännöksen 

kuljetukset pelloille12 

241,6 38,4 41,6 11,1 3,6 14,3 

Yhteensä  272,6 49,5 119,3 34,0 14,8 41,2 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt yhteensä 
(t CO2-ekv.) 

5 233 878 848 220 100 270 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lieteton-

nia kohti (t CO2-ekv./t 

liete) 

0,14 0,15 0,13 0,13 0,18 0,12 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietteen 

kuiva-ainetonnia kohti 
(t CO2-ekv./t ka liete) 

0,64 0,66 0,64 0,68 0,59 0,86 

1 Hiilidioksidin päästökerroin on 54 600 kg CO2/TJ (IPCC 2006b). 
2 Metaanin päästökerroin on 1 kg CH4/TJ (IPCC 2006b). 
3 Typpioksiduulin päästökerroin on 0,1 kg N2O/TJ (IPCC 2006b) 
4 50 % tuotetusta biokaasusta jalostetaan liikennepolttoainetta.  
5 Biokaasun CO2-pit. keskimäärin 0,35m3 CO2/m3 biokaasu (Viherrengas Järvenpää Oy 2011). Vastaavan 

määrän oletetaan vesipesussa vapautuvan ilmaan. Hiilidioksidin tiheys olosuhteissa (lämpötila 0 °C, paine 

1 bar) on 1,98 kg/m3 (The Engineering Toolbox 2016). 
6 Metaanin ominaispaino kaasuna olotilassa (lämpötila 0 °C, paine 1 bar) on 0,72 kg/m3 (Suomen kaasuyh-

distys 2016). Jalostuslaitoksen metaanipäästöjen osuus puhdistetusta biometaanista 2 % (SGC 2013). 

7 Biokaasuauton päästökerroin 106 kg CO2-ekv./t paineistettua biometaania on laskettu Suomen Bioauto 

Oy (2016) arvoista. 
8 N2O-pitoisuus on 1,45 % kokonaistypen pitoisuudesta (Bruun ym. 2006). 
9 CO2-pitoisuus on 38 % hiilipitoisuudesta (Bruun ym. 2006). 
10 CH4-pitoisuus on 0,01 % hiilipitoisuudesta (Yoshida ym. 2015). 
11 Kuljetusetäisyydet taulukossa 9 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet taulukossa 10 
12 Kuljetusetäisyydeksi on arvioitu 80 km. 
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Kuva 14. Jätevesilietteen mädätyksen kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen 

päästöjen osuudet (t CO2-ekv.), kun puolet biokaasusta jatkojalostetaan liikennebiokaa-

suksi ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä. 

 

Vältettyinä päästöinä tapauksessa, jossa puolet biokaasusta jatkojalostetaan liikenne-

biokaasuksi ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä, ovat korvatuista liikennepolttoai-

neista bensiinin ja dieselin tuotannon ja käytön päästöt sekä korvattujen lannoitteiden val-

mistuksen ja kuljetusten päästöt (taulukot 35 ja 36). Korvattujen liikennepolttoaineiden 

vältetyt päästöt ovat suurimmillaan Taskilalla 2 679 t CO2-ekv. ja pienimmillään Mel-

lanaavalla 49 t CO2-ekv. Korvatut liikennepolttoaineet ovat oletetustikin merkittävämmät 

kuin korvattujen lannoitteiden vältetyt päästöt. Vaihtoehdon 1 lannoitekorvauslaskelmat 
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taulukossa 35 ovat saman suuruiset kuin taulukossa 32 ja vastaavasti vaihtoehdon 2 lan-

noitekorvauslaskelmat taulukossa 36 ovat saman suuruiset kuin taulukossa 33. Korvatut 

liikennepolttoaineet sekä sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet ovat samat taulu-

koissa 35 ja 36. 

Taulukko 35. Jätevesilietteen mädätyksen vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun puolet 

biokaasusta jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä 

ja lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen Jäte-

vesilietteen käsittelyn laskentamallin biokaasutuotannolle (Manninen & Laitinen 2016) 

oletuksilla (vaihtoehto 1). 
 

Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete il-

man tur-

vetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt biokaasulla korvataan muita polttoaineita liikennekäy-

tössä: 
Vältetyt päästöt bensiinin 

ja dieselin tuotannossa ja 

käytössä (t CO2-ekv)1 

2 679 457 363 91 49 108 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt kun mädätysjäännöksellä korvataan lannoitevalmis-

teita (t CO2-ekv.): 

Typpilannoitteen valmis-

tus2   

344,4 75,8 49,5 13,6 2,9 15,3 

Fosforilannoitteen valmis-

tus3   

145,9 33,6 28,7 5,5 2,3 5,7 

Typpilannoitteen kuljetuk-

set4   

4,52 0,99 0,65 0,18 0,20 1,05 

Fosforilannoitteen kulje-

tukset4  

1,99 0,46 0,39 0,08 0,22 0,52 

Yhteensä  496,8 110,9 79,2 19,4 5,6 22,6 

Vältetyt kasvihuonekaa-

supäästöt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

3 176 568 442 110 54 130 

1 0,081 kg CO2-ekv/MJ (36 % bensiiniä ja 64 % dieseliä) (Tilastokeskus 2016c) 
2 Yara:n typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle 3,6 kg CO2-

ekv/kg N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  

N. 
3  Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan) 
4 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10.  
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Taulukko 36. Jätevesilietteen mädätyksen vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun puolet 

biokaasusta jatkojalostetaan liikennebiokaasuksi ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä 

ja lannoitteiden korvauslaskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym. 

2017) oletuksilla (vaihtoehto 2). 
 

Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete il-

man tur-

vetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt biokaasulla korvataan muita polttoaineita liikennekäy-

tössä: 
Vältetyt päästöt bensiinin 

ja dieselin tuotannossa ja 

käytössä (t CO2-ekv)1 

2 679 457 363 91 49 108 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt kun mädätysjäännöksellä korvataan lannoitevalmis-

teita (t CO2-ekv.): 

Typpilannoitteen valmis-

tus2  

23,2 3,7 4,0 1,1 0,3 1,4 

Fosforilannoitteen valmis-

tus3   

42,6 6,8 7,3 1,9 0,6 2,5 

Typpilannoitteen kuljetuk-

set4 

0,99 0,16 0,17 0,05 0,13 0,50 

Fosforilannoitteen kulje-

tukset4   

0,53 0,08 0,09 0,02 0,07 0,29 

Yhteensä  67,3 10,7 11,6 3,1 1,2 4,7 

Vältetyt kasvihuonekaa-

supäästöt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

2 746 468 375 94 50 113 

1 0,081 kg CO2-ekv/MJ (36 % bensiiniä ja 64 % dieseliä) (Tilastokeskus 2016c) 
2 Yara:n typpilannoitteen valmistuksen päästökerroin hiilijalanjälkitakuun pohjalta on alle 3,6 kg CO2-

ekv/kg N (Yara 2014). Typpilannoitteen valmistuksen päästökertoimena on käytetty 3,59 kg CO2-ekv./kg  

N. 

3  Diammoniumfosfaattilannoitteen valmistuksen päästökerroin 1,57 t CO2-ekv./t P (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan) 
4 Etäisyydet (km) lannoitteiden tuotantolaitoksilta puhdistamoiden kompostointi- ja mullanvalmistusalu-

eille ovat taulukossa 24 ja kuljetusajoneuvojen päästökertoimet ovat taulukossa 10. 
   

6.6 Jätevesilietteen poltto 

Laskennoissa mukana olevissa polttolaitoksissa jätevesilietettä poltetaan tällä hetkellä 

joko jätepolttoaineen tai biopohjaisten polttoaineiden seassa (Etelä-Suomen aluehallinto-

virasto 2010; Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat 2013c). Lietteen pol-

tossa laskettiin kahden eri tapauksen kasvihuonekaasupäästöt. Ensimmäisessä tapauk-

sessa puhdistamoilla noin 20 % kuiva-ainepitoisuuteen mekaanisesti kuivattu liete polte-

taan sellaisenaan jätteenpolttolaitoksessa Riihimäellä tai Oulussa. Tässä on kuitenkin 

huomioitava, että nämä ovat teoreettisia laskelmia. Oulussa ei tällä hetkellä saa jätevesi-
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lietettä polttaa, ja Riihimäelle tuskin Pohjois-Suomesta aletaan jätevesilietteitä kuljetta-

maan. Riihimäellä vain tietty osa polttolaitoksen poltettavista jätejakeista on lietteitä. Las-

kelmissa Riihimäen jätevoimalan lähtöoletuksia on käytetty myös Oulun polttolaitoksen 

laskelmissa liittyen mm. lietteen osuuteen polttoainevalikoimassa ja tuotettuun energiaan. 

Toisessa tapauksessa liete ensin kuivataan termisesti termisessä kuivainlaitoksessa, ja sen 

jälkeen tämä termisesti kuivattu liete johdetaan voimalaitokselle poltettavaksi biopohjais-

ten polttoaineiden sekaan. Poltosta saatavan energian ansiosta lämmön- ja sähköntuotan-

non vältetyissä kasvihuonekaasupäästöissä otetaan huomioon korvattavien polttoaineiden 

tuotannon ja käytön aikaiset päästöt. 

Poltossa syntyvää tavanomaista tuhkaa/arinakuonaa voidaan mahdollisesti käyttää esim. 

fosforilannoitteen korvaajana, mutta tällä hetkellä tällaista ei kuitenkaan käytännössä tar-

kastelluilla polttolaitoksilla ole tehty. Sen sijaan tuhkat on kuljetettu loppusijoituspaik-

kaan, kuten teollisuuden kaatopaikalle, tuhkanläjitysalueelle tai jätekeskukseen (Etelä-

Suomen aluehallintovirasto 2010; Oulun Energia 2016b; Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto/ympäristöluvat, 2013c). Tämä johtuu ehkä osittain siitä, että polttolaitoksissa, joissa 

lietettä vähäisiä määriä poltetaan, syntyvän tuhkan ominaisuudet, kuten raskasmetallipi-

toisuudet, voivat haitata lannoitekäyttöä. Tästä syystä tätä ei ole otettu lannoitekorvaus-

laskelmiin mukaan, vaan huomioon on otettu ainoastaan tuhkien kuljetukset loppusijoi-

tuspaikkoihin. 

6.6.1 Laskentamenetelmät ja lähtötiedot mekaanisesti kuivatun lietteen poltolle  

Lähtötietoina jätevesilietteen poltossa syntyvien kasvihuonekaasujen päästölaskelmissa 

ovat lietteen ominaisuudet (massat ja kuiva-ainepitoisuudet), lietteen poltosta saatavan 

energian määrät, tukipolttoaineena käytettävän öljyn määrät sekä poltossa syntyvien tuh-

kien määrät (taulukko 37). Esimerkiksi Lakeuden poltettavalla 6 000 tonnin lietemäärällä, 

jonka kuiva-ainepitoisuus on 22,1 %, saadaan energiaa 21 TJ. Tällöin öljyä joudutaan 

käyttämään tukipolttoaineena 45,5 tonnia. Poltossa syntyvän tuhkan määrä on 398 t.  
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Taulukko 37. Lähtötietoja ja oletuksia jätevesilietteen poltossa syntyvien kasvihuonekaa-

supäästöjen laskelmiin.  

 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

 turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete  

ilman    

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietemäärä  

(t märkäaine) 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-

ainepitoisuus 

(%) 

21,6 22,1 20,4 18,8 30,0 14,0 

Lietteen määrä  

(t kuiva-ainetta) 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Lietteen pol-

tosta saatava 

energia (TJ) 1 

132,1 21,0 22,8 6,1 2,0 7,8 

Tukipolttoai-

neen öljyn 

määrä (t)2 

264,3 42,0 45,5 12,1 4,0 15,6 

Tuhkan määrä 

(t)3 

2 445 398 398 98 51 94 

1 Lietteestä, jonka kuiva-ainepitoisuus on 25 %, poltossa saatava energia on 3500 MJ/t (Johnke 2002). 
2 Poltossa tukiaineena käytettävän öljyn osuus on laskettu arvoista 1100 t öljyä/a ja 160 000 t poltettavaa 

jätettä/a, kun poltettavasta jätteestä puhdistamolietteen osuus on 10 % (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

2010, s. 13-14, 20). 
3 0,3 t tuhkaa/t lietettä ka on laskettu Myllymaa ym. (2008) arvoista. 

  

Lietteen polton vältettyjen kasvihuonekaasupäästölaskelmien lähtötietoina ovat mm. liet-

teen poltosta saatava energia ja lietteen poltolla tuotettu energiamäärä megajouleina (tau-

lukko 38). Huomioitavana on, että puhdistamolietteen osuus on 10 % jätteenpolttolaitok-

sen polttoaineiden koko massavirrasta (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2010, s. 13-14). 

Polttolaitoksen hyötysuhteena on käytetty 83 % (Myllymaa ym. 2008). Lähtötietona on 

myös oman laitoksen sähkön ja lämmöntarpeen jälkeen myytäväksi jäävä osuus tera-

jouleina, ja tässä ulosmyytävän lämmön ja sähkön osuutena on käytetty 65 % (Etelä-Suo-

men aluehallintovirasto 2010, s. 15). Esimerkkinä Lakeuden puhdistamon lietteen pol-

tolla tuotettaisiin 17,4 TJ energiaa, josta laitoksen ulkopuolelle myytäisiin 11,3 TJ (tau-

lukko 38). 
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Taulukko 38. Lähtötietoja ja oletuksia lietteen polton vältettyjen kasvihuonekaasupäästö-

jen laskelmiin. 

 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman tur-

vetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietteen poltosta 

saatava energia 

(TJ)1 

132,1 21,0 22,8 6,1 2,0 7,8 

Lietteen poltolla 

tuotettu energia-

määrä (TJ)2 

109,7 17,4 18,9 5,0 1,7 6,5 

Oman laitoksen 

sähkön ja läm-

möntarpeen jäl-

keen myytäväksi 

jäävä osuus (TJ) 3 

71,3 11,3 12,3 3,3 1,1 4,2 

1 Lietteestä, jonka kuiva-ainepitoisuus on 25 %, poltossa saatava energia on 3500 MJ/t (Johnke 2002). 
2 Polttolaitoksen hyötysuhteeksi on oletettu 83 % (Myllymaa ym. 2008). 
3 Ulosmyytävä lämmön ja sähkön osuus on 65 % (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2010, s. 15). 
 

6.6.2 Tulokset ja tulosten tarkastelu mekaanisesti kuivatun lietteen poltolle  

Mekaanisesti kuivatun lietteen polton kasvihuonekaasupäästöt Riihimäellä ja Oulussa 

koostuvat polttoprosessin hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöistä, tukipoltto-

aineena käytettävän kevyen polttoöljyn valmistuksen ja polton CO2-päästöistä sekä liet-

teen, tuhkan ja öljyn kuljetusten CO2-ekv.päästöistä (taulukot 39 ja 40). Poltossa saatava 

energia hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa.  

Poltossa ylivoimaisesti suurimmat päästöt syntyvät lietteen polttoprosessista, ja CO2 on 

vallitsevin kasvihuonekaasu (taulukot 39 ja 40). Lietteen polton CO2-päästökertoimina 

on käytetty biojätteen polton päästökerrointa 100 g CO2/MJ (IPCC 2006b). Polttoproses-

sin päästöjen osuudet koko lietteen polton päästöistä vaihtelevat puhdistamoittain Riihi-

mäen tapauksessa 78 – 88 %:n välillä (kuva 15) ja Oulun tapauksessa 86 – 93 %:n välillä 

(kuva 16). Kuljetusten osuudet Riihimäen päästöistä ovat suurimmat Lapin puhdista-

moilla Mellanaavalla 16 % ja Levillä 14 % (kuva 15), koska lietteiden kuljetusmatkat 

ovat pitkät Lapista Etelä-Suomeen. Oulun tapauksessa kuljetusten osuudet ovat selkeästi 

pienemmät, Mellanaavalla 8 % ja Levillä 6 % (kuva 16). Tuhkan kuljetusten päästöt ovat 

suhteessa pienet, koska välimatkat tuhkan loppusijoituspaikkoihin ovat lyhyet sekä Rii-
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himäen että Oulun tapauksissa. Tukipolttoaineena käytettävän öljyn valmistuksen ja käy-

tön päästöjen osuudet polton päästöistä ovat kaikilla puhdistamoilla 6 % Riihimäen ta-

pauksessa (kuva 15) ja 6 – 7 % Oulun tapauksessa (kuva 16). 

Riihimäen tapauksessa lietetonnia kohti tarkasteltuna suurimmat kasvihuonekaasupäästöt 

ovat Mellanaavalla sekä Riihimäen (0,46 t CO2-ekv./t liete taulukossa 39) että Oulun ta-

pauksessa (0,42 t CO2-ekv./t liete taulukossa 40). Vaikka Mellanaavan lietteen kokonais-

määrä on tarkastelluista puhdistamoista pienin (568 t), 40 tonnin täysperävaunukuljetuk-

sia silti useita, ja lietteen kuljetusmatka Riihimäelle on yli tuhat kilometriä ja Ouluunkin 

yli 500 km. Pienimmät ominaispäästöt ovat Riihimäen polttolaitoksen tapauksessa Ka-

jaanissa sijaitsevalla Peuraniemellä (0,40 t CO2-ekv./t liete) ja Oulun polttolaitoksen ta-

pauksessa lähimpinä sijaitsevilla Taskilan ja Lakeuden puhdistamoilla, molemmilla 0,40 

t CO2-ekv./t liete. 

Lietteen kuiva-ainetonnia kohti tarkasteltaessa suurimmat kasvihuonekaasupäästöt ovat 

Levillä (3,2 t CO2-ekv./t ka liete) ja pienimmät Mellanaavalla (1,5 t CO2-ekv./t ka liete). 

Yhtenä syynä tähän on, kuinka kuivaksi liete jätevedenpuhdistamoilla mekaanisesti kui-

vataan ennen sen toimittamista jatkokäsittelyyn ja tässä tapauksessa polttoon. Mellanaa-

valla liete on vertailluista puhdistamoista kuivinta eli 30 kuiva-aine-% ja Levillä taas mä-

rintä 14 ka-% (taulukko 8). 
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Taulukko 39. Jätevesilietteen poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, Riihimäen jät-

teenpolttolaitos. 

 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Lietteen polttoprosessissa syntyvät päästöt, kun poltosta saatava energia hyödynnetään 

yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa: 

CO2 (t CO2-ekv.)1 13 214 2 100 2 275 605 199 781 

CH4 (t CO2-ekv.)2 111,0 17,6 19,1 5,1 1,7 6,6 

N2O (t CO2-ekv.)3  

Yhteensä (t CO2-ekv.) 

140,1 

13 465 

22,3 

2 140 

24,1 

2 318 

6,4 

617 

2,1 

203 

8,3 

796 

Tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn valmistuksen ja polton CO2-päästöt4: 

 t CO2-ekv. 981 156 169 45 15 58 

Kuljetusten päästöt (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetukset 

polttolaitokselle 

1 414 256 139 74 42 140 

Tuhkien kuljetukset 

loppusijoituspaikkaan 

Tukipolttoaineena käy-

tettävän kevyen poltto-

öljyn kuljetukset Por-

voosta Riihimäelle 

1,34 

 

 

1,87 

0,22 

 

 

0,30 

0,22 

 

 

0,32 

0,05 

 

 

0,09 

0,03 

 

 

0,03 

0,05 

 

 

0,11 

Kuljetukset yhteensä  1 418 256 139 74 42 140 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt yhteensä 
(t CO2-ekv.) 

15 863 2 552 2 626 735 260 993 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lieteton-

nia kohti (t CO2-ekv./t 

liete) 

0,42 0,43 0,40 0,43 0,46 0,45 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietteen 

kuiva-ainetonnia kohti 
(t CO2-ekv./t ka liete) 

1,9 1,9 2,0 2,3 1,5 3,2 

1 Jätteen polton hiilidioksidin päästökerroin 100 g CO2/MJ (IPCC 2006b) 
2 Jätteen polton metaanin päästökerroin 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin metaanille on 28 

(Greenhouse Gas Protocol 2016). 
3 Jätteen polton typpioksiduulin päästökerroin 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin typpioksiduu-

lille on 265 (Greenhouse Gas Protocol 2016). 
4 Öljyn energiasisältö 42,5 GJ/t (Bioener-gianeuvoja.fi 2016); Öljyn polton päästökerroin 74,3 g CO2-

ekv./MJ (laskettu IPCC (2006) arvoista); Öljyn valmistuksen päästökerroin 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, 

Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 
5 Kuljetukset maanteitse Riihimäelle, jonne etäisyys Porvoon jalostamolta (Neste Oyj) on noin 80 km (Fo-

necta Kartat 2016), josta 10 km kaupunkiajoa (arvio); Kuljetusajoneuvojen päästökertoimet taulukossa 10; 

Bensiinin tuotanto 0,02 kg CO2-ekv/MJ, dieselin tuotanto 0,015 kg CO2-ekv/MJ (Ecoinvent, Manninen & 

Laitinen 2016 mukaan). 
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Kuva 15. Jätevesilietteen polton kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen pääs-

töjen osuudet (t CO2-ekv.), kun liete poltetaan Riihimäen jätteenpolttolaitoksessa.
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Taulukko 40. Jätevesilietteen poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, Oulun jätteen-

polttolaitos. 

 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Lietteen polttoprosessissa syntyvät päästöt, kun poltosta saatava energia hyödynnetään 

yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa: 

CO2 (t CO2)1 13 214 2 100 2 275 605 199 781 

CH4 (t CO2-ekv.)2 111,0 17,6 19,1 5,1 1,7 6,6 

N2O (t CO2-ekv.)3  

Yhteensä (t CO2-ekv.) 

140,1 

13 465 

22,3 

2 140 

24,1 

2 318 

6,4 

617 

2,1 

203 

8,3 

796 

Tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn tuotannon ja polton CO2-päästöt4: 

t CO2 981 156 169 45 15 58 

Kuljetusten päästöt (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetukset polt-

tolaitokselle  

27 9 82 22 19 57 

Tuhkien kuljetukset lop-

pusijoituspaikkaan  

Tukipolttoaineena käy-

tettävän kevyen polttoöl-

jyn kuljetukset Porvoosta 

Ouluun5 

1,34 

 

 

10,79 

0,22 

 

 

1,72 

0,22 

 

 

1,86 

0,05 

 

 

0,49 

0,03 

 

 

0,16 

0,05 

 

 

0,64 

Kuljetukset yhteensä  39,5 11,2 83,6 22,9 19,3 58,1 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt yhteensä 
(t CO2-ekv.) 

14 485 2 307 2 571 684 237 912 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lieteton-

nia kohti (t CO2-ekv./t 

liete) 

0,38 0,38 0,40 0,40 0,42 0,41 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietteen 

kuiva-ainetonnia kohti 
(t CO2-ekv./t ka liete) 

1,8 1,7 1,9 2,1 1,4 2,9 

1 Jätteen polton hiilidioksidin päästökerroin 100 g CO2/MJ (IPCC 2006b) 
2 Jätteen polton metaanin päästökerroin 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin metaanille on 28 

(Greenhouse Gas Protocol 2016). 
3 Jätteen polton typpioksiduulin päästökerroin 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin typpioksiduu-

lille on 265 (Greenhouse Gas Protocol 2016). 
4 Öljyn energiasisältö 42,5 GJ/t (Bioener-gianeuvoja.fi 2016); Öljyn polton päästökerroin 74,3 g CO2-

ekv./MJ (laskettu IPCC (2006b) arvoista); Öljyn valmistuksen päästökerroin 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, 

Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 
5 Kuljetukset maanteitse Ouluun polttolaitokselle, jonne etäisyys Porvoon jalostamolta (Neste Oyj) on noin 

600 km (Fonecta Kartat 2016). Tästä kaupunkiajon osuus on 10 km (arvio). Kuljetusajoneuvojen päästö-

kertoimet taulukosta 10. Bensiinin tuotanto 0,02 kg CO2-ekv/MJ, dieselin tuotanto 0,015 kg CO2-ekv/MJ 

(Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan). 
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Kuva 16. Jätevesilietteen polton kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen pääs-

töjen osuudet (t CO2-ekv. mukaan), kun liete poltetaan Oulun jätteenpolttolaitoksessa. 

 

Kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vältettyä, kun poltosta saatavalla energialla korvataan 

muita polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa. Korvattaviksi polttoaineiksi on valittu 

Oulun Energian (2016a) sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineista turve (osuus 52 %), 

puu (28 %), jäte (16 %) ja öljy (4 %). Jätevesilietteen poltolla vältetyt kasvihuonekaasu-

päästöt ovat saman suuruiset sekä Riihimäen että Oulun tapauksissa (taulukko 41). Liet-

teen polton nettopäästöjä, joissa syntyvistä päästöistä on vähennetty vältetyt päästöt, on 

tarkasteltu puhdistamoittain kappaleessa 7. 
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Taulukko 41. Jätevesilietteen poltolla vältetyt kasvihuonekaasupäästöt. Päästöt ovat sa-

man suuruiset sekä Riihimäen että Oulun tapauksissa. 
 

Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun poltosta saatavalla energialla korvataan muita 

polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa: 
CO2 (t CO2-ekv.)1 7 422 1 180 1 278 340 112 439 

CH4 (t CO2-ekv.)2 27,6 4,4 4,8 1,3 0,4 1,6 

N2O (t CO2-ekv.)3 48,4 7,7 8,3 2,2 0,7 2,9 

Polttoaineiden tuo-

tanto (t CO2-ekv.)4 

188,2 29,9 32,4 8,6 2,8 11,1 

Vältetyt kasvihuo-

nekaasupäästöt  

yhteensä (t CO2-

ekv.) 

7 686 1 222 1 323 352 116 454 

1 Polttoaineiden CO2-päästökertoimet: turve 106 g CO2/MJ, öljy 74,1 g CO2/MJ, puu 112 g CO2/MJ, jäte g 

91,7 CO2/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 4 %, 

puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
2 Polttoaineiden CH4-päästökertoimet: turve 0,001 g CH4/MJ, öljy 0,003 g CH4/MJ, puu 0,03 g CH4/MJ, 

jäte 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 

4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
3 Polttoaineiden N2O-päästökertoimet: turve 0,0015 g N2O/MJ, öljy 0,0006 g N2O/MJ, puu 0,004 g 

N2O/MJ, jäte 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 

52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
4 Turpeen tuotanto 3 g CO2-ekv./MJ [laskettu lähtötiedoista: tupeen tuotannon päästökerroin 10,4 kg CO2-

ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) ja turpeen energiasisältö 3,24 GJ/t (Bioenergianeu-

voja.fi 2016)]; Öljyn tuotanto 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan); Puun 

tuotanto 2 g CO2-ekv./MJ (laskettu Kupari (2016) arvoista); Jätteen tuotantopäästöt on oletettu laskennoissa 

päästövapaiksi, sillä jäte on ns. sivutuote. Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 

%, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 

 

6.6.3 Laskentamenetelmät ja lähtötiedot lietteen termiselle kuivaukselle ja termi-

sesti kuivatun lietteen poltolle 

Lähtötietoina jätevesilietteen termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun lietteen polton 

syntyvien kasvihuonekaasujen päästölaskennoille ovat mm. lietteen määrät märkäaineena 

ja kuiva-aineena sekä termisesti kuivatun lietteen määrät. Laskennoissa on oletettu, että 

liete on termisesti kuivattu 92 % kuiva-ainepitoisuuteen (Haapaveden voimalaitoksen 

vuosiraportti 2015). Huomioitavaa on, että termisesti kuivatun lietteen osuus koko pien-

voimalaitoksen polttoaineista on vain 2 % (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäris-

töluvat, 2013c). Kuivainlaitteille on laskettu kaksi erilaista tapausta. Molemmissa tapauk-

sissa kuivainlaite kuluttaa sähköä, mutta ensimmäisessä tapauksessa laitteen primää-

rienergiana käytetään kevyttä polttoöljyä (taulukko 42) ja toisessa tapauksessa viereisestä 

pienvoimalaitoksesta saatavaa prosessihöyryä, joka laskennoissa on oletettu päästöva-

paaksi (taulukko 43). 
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Taulukko 42. Lähtötietoja ja oletuksia lietteen termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun 

lietteen poltossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskelmiin, kun kuivainlaitteessa 

käytetään primäärienergiana kevyttä polttoöljyä. 

 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietemäärä  

(t märkäaine)1 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-ai-

nepitoisuus (%)1 

21,6 22,1 20,4 18,8 30,0 14,0 

Lietteen määrä 

kuiva-aineena (t 

ka)1 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Termisesti kuivatun 

lietteen määrä (t)2 

8 858 1 442 1 441 353 185 340 

Kuivainlaitteen öl-

jyn määrä (t)3 
1944 309 335 89 29 115 

Poltosta saatava 

energia (TJ)4 

146,7 23,9 23,9 5,9 3,1 5,6 

Kiinteän polttoai-

neen kattilassa tuki-

polttoaineena käy-

tettävän öljyn 

määrä (t)5 

8,86 1,44 1,44 0,35 0,19 0,34 

Tuhkan määrä (t)6 2445 398 398 98 51 94 
1 Lähteet lietemäärille, lietteiden kuiva-ainepitoisuuksille ja lietteen kuiva-ainemäärille taulukossa 8 
2 Lietteen kuiva-ainepitoisuus on 92 % (Haapaveden voimalaitoksen vuosiraportti 2015). 
3 Lietteen (ka-pitoisuus 20 - 25 %) termiseen kuivaukseen tarvittava öljyn määrä on 51,5 kg/t liete (Mylly-

maa ym. 2008). 
4 Termisesti kuivatun lietteen energiasisältö 18 000 MJ/t kuiva-ainetta (Myllymaa ym. 2008) 
5 Tukipolttoaineen eli kevyen polttoöljyn määrä 0,001 t öljyä/t kiinteää polttoainetta, jossa termisesti kui-

vatun lietteen osuus 2 % (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat, 2013c). 
6 0,3 t tuhkaa/t ka lietettä on laskettu Myllymaa ym. (2008) arvoista. 
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Taulukko 43. Lähtötietoja ja oletuksia lietteen termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun 

lietteen poltossa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen laskelmiin, kun kuivainlaitteessa 

käytetään primäärienergiana lietteen poltossa tuotettua prosessihöyryä, joka oletetaan 

tässä yhteydessä päästövapaaksi.  

 Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Lietemäärä (t mär-

käaine)1 

37 753 6 000 6 500 1 729 568 2 231 

Lietteen kuiva-ai-

nepitoisuus (%)1 

21,6 22,1 20,4 18,8 30,0 14,0 

Lietteen määrä 

kuiva-aineena (t 

ka)1 

8 149 1 327 1 326 325 170 312 

Termisesti kuiva-

tun lietteen määrä 

(t)2 

8 858 1 442 1 441 353 185 340 

Kuivainlaitteen 

sähkön kulutus 

(MWh)3 

3 452 562 562 138 72 132 

Poltosta saatava 

energia (TJ)4 

146,7 23,9 23,9 5,9 3,1 5,6 

Kiinteän polttoai-

neen kattilassa tu-

kipolttoaineena 

käytettävän öljyn 

määrä (t)5 

8,86 1,44 1,44 0,35 0,19 0,34 

Tuhkan määrä (t)6 2 445 398 398 98 51 94 
1 Lähteet lietemäärille, lietteiden kuiva-ainepitoisuuksille ja lietteen kuiva-ainemäärille taulukossa 8 
2 Lietteen kuiva-ainepitoisuus on 92 % (Haapaveden voimalaitoksen vuosiraportti 2015). 
3 Sähkönkulutus 1 525 MJ/t ka (Myllymaa ym. 2008); muunnettuna 424 kWh/t ka 
4 Termisesti kuivatun lietteen energiasisältö 18 000 MJ/t kuiva-ainetta (Myllymaa ym. 2008) 
5 Tukipolttoaineen eli kevyen polttoöljyn määrä 0,001 t öljyä/t kiinteää polttoainetta, jossa termisesti kui-

vatun lietteen osuus 2 % (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/ympäristöluvat, 2013c). 
6 0,3 t tuhkaa/t ka lietettä on laskettu Myllymaa ym. (2008) arvoista. 
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6.6.4 Tulokset ja tulosten tarkastelu lietteen termiselle kuivaukselle ja termisesti 

kuivatun lietteen poltolle 

Kasvihuonekaasupäästöjä syntyy jätevesilietteen termisestä kuivauksesta, kuivainlait-

teessa käytettävän öljyn tuotannosta, termisesti kuivatun lietteen polttoprosessista muiden 

polttoaineiden seassa sekä lietteen ja tuhkien kuljetuksista. Termisessä kuivauksessa kas-

vihuonekaasupäästöjen suuruuteen vaikuttaa laitteen energialähteet ja energiankulutus. 

Lietteen termisen kuivaamisen hiilidioksidin ja metaanin päästökertoimissa on oletuk-

sena, että kuivainlaitteeseen käytetään sähkön lisäksi kevyttä polttoöljyä ja kuivainlait-

teeseen syötettävä liete on kuiva-ainepitoisuudeltaan 20–25 ka-% (Myllymaa ym. 2008). 

Esimerkiksi Peuraniemen lietteen (6 500 t, 20,4 ka-%) termisestä kuivaamisesta aiheutuu 

1 060 t CO2-ekv. hiilidioksidipäästöt ja 0,36 t CO2-ekv. metaanipäästöt (taulukko 44). 

Kun näihin päästöihin lisätään kuivainlaitteen kevyen polttoöljyn valmistuksen päästöt 

185 t CO2-ekv., termisen kuivaamisen päästöt Peuraniemelle ovat yhteensä 1 245 t CO2-

ekv., mikä on noin kolmasosa termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun lietteen yhteen-

lasketuista päästöistä (kuva 18).  

Jos termisen kuivainlaitteen kevyt polttoöljy korvataan prosessihöyryllä, termisen kui-

vaamisen päästöt Peuraniemelle ovat 1 060 t CO2-ekv., mikä sisältää ainoastaan kuivain-

laitteen sähkön päästöt (taulukko 45). Kuivainlaitteen käyttöä suuremmat päästöt aiheu-

tuvat poltettaessa termisesti kuivattua lietettä tässä tapauksessa pienvoimalaitoksen katti-

lassa. Suorasta poltosta aiheutuu hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulipäästöjä, yh-

teensä Peuraniemelle 1 245 t CO2-ekv. (taulukot 44 ja 45), hiilidioksidin ollessa vallitse-

vin polton kasvihuonekaasuista. Lisäksi tukipolttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn 

poltosta, valmistuksesta ja kuljetuksista aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Kuljetusten 

päästöistä merkittävimmät ovat lietteen kuljetuksen päästöt (taulukot 44 ja 45), koska 

Haapaveden pienvoimalaitokselle on jokaiselta puhdistamolta matkaa puhdistamosta 

riippuen vähintään yli sata tai jopa useita satoja kilometrejä (taulukko 9). Kuljetusten yh-

teenlasketut päästöt ovat osuudeltaan kuitenkin vähäiset koko termisen kuivaamisen ja 

termisesti kuivatun lietteen polton yhteenlasketuista kokonaispäästöistä, vaihdellen puh-

distamoittain 1–7 % välillä (kuva 17) ja 2–11 % välillä (kuva 18). 
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Taulukko 44. Jätevesilietteen termisessä kuivaamisessa ja termisesti kuivatun lietteen 

poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun kuivainlaitteessa käytetään primääriener-

giana kevyttä polttoöljyä; Haapaveden terminen kuivainlaitos ja pienvoimalaitos. 

 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete     

ilman  

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Termisen kuivaamisen päästöt, kun kuivainlaitteessa käytetään sähköä ja kevyttä polt-

toöljyä: 
Termisen kuivaamisen 

CO2-päästöt (t CO2-ekv.)1 

6 154 

 
978 

 
1 060 

 
282 

 
93 

 
364 

 
Termisen kuivaamisen 

CH4-päästöt (t CO2-ekv.)2 
2,11 0,34 0,36 0,10 0,03 0,12 

 
Kuivainlaitteen kevyen 

polttoöljyn valmistuksen 

päästöt (t CO2-ekv.)3 

1 074 

 
171 

 
185 

 
49 

 
16 

 
63 

 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 7 230 1 149 1 245 331 109 427 

Termisesti kuivatun lietteen polttoprosessissa syntyvät päästöt, kun poltosta saatava 

energia hyödynnetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa(t CO2-ekv.): 

Suoran polton CO2-

päästöt (t CO2-ekv.)4 

14 668 2 388 2 387 585 307 562 

Suoran polton CH4-

päästöt (t CO2-ekv.)5 

123,2 20,1 20,0 4,9 2,6 4,7 

Suoran polton N2O-pääs-

töt (t CO2-ekv.)6  

Suoran polton päästöt yh-

teensä (t CO2-ekv.) 

155,5 

 

14 947 

25,3 

 

2 433 

25,3 

 

2 432 

6,2 

 

596 

3,3 

 

313 

6,0 

 

573 

Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

valmistuksen CO2-päästöt 

(t CO2-ekv.)7 

4,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 

Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

polton CO2-päästöt (t 

CO2-ekv.)8 

28,0 4,6 4,6 1,1 0,6 1,1 

Yhteensä  14 980 2 438 2 437 598 313 574 

Kuljetusten päästöt9 (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetukset 

kuivainlaitokselle10 

331,6 51,6 34,7 22,2 24,6 74,4 

Tuhkien kuljetukset lop-

pusijoituspaikkaan11 

1,58 

 
0,26 

 
0,26 

 
0,06 

 
0,03 

 
0,06 

 
Kuivainlaitteen kevyen 

polttoöljyn kuljetukset12 

64,0 

 
10,2 

 
11,0 

 
2,9 

 
1,0 

 
3,8 

 
Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

kuljetukset12 

0,79 0,13 0,13 0,03 0,02 0,03 

Yhteensä 398,0 62,2 46,1 25,2 25,6 78,3 
Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

22 608 3 650 3 728 954 448 1 080 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietetonnia 

kohti (t CO2-ekv./t liete) 

0,60 0,61 0,57 0,55 0,79 0,48 



107 

 

Syntyvät kasvihuone-

kaasupäästöt lietteen 

kuiva-ainetonnia kohti 
(t CO2-ekv./t ka liete) 

2,8 2,8 2,8 2,9 2,6 3,5 

1 Hiilidioksidin päästökerroin lietteen (20–25 ka-%) termiselle kuivaukselle: 163 kg CO2/t liete (Myllymaa ym. 2008) 
2 Metaanin päästökerroin lietteen (20–25 ka-%) termiselle kuivaukselle: 0,002 kg CH4/t liete (Myllymaa ym. 2008) 
3 Öljyn valmistuksen päästökerroin 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 
4 Jätteen polton hiilidioksidin päästökerroin 100 g CO2/MJ (IPCC 2006b) 
5 Jätteen polton metaanin päästökerroin 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin metaanille on 28 

(Greenhouse Gas Protocol 2016). 
6 Jätteen polton typpioksiduulin päästökerroin 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin typpioksiduu-

lille on 265 (Greenhouse Gas Protocol 2016). 
7 Öljyn valmistuksen päästökerroin 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) 
8 Öljyn energiasisältö 42,5 GJ/t (Bioenergianeuvoja.fi 2016); Öljyn polton päästökerroin 74,3 g CO2-

ekv./MJ (laskettu IPCC (2006b) arvoista) 
9 Bensiinin valmistus 0,02 kg CO2-ekv/MJ, dieselin valmistus 0,015 kg CO2-ekv/MJ (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2016 mukaan); Kuljetusajoneuvotyyppien päästökertoimet taulukossa 11 
10 Kuljetusetäisyydet taulukossa 9 
11 Kuljetusetäisyys Piipsannevan tuhkanläjitysalueelle on 10 km (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-

kus/ympäristölupayksikkö 2006, s. 2) maantieajoa (oletus). 
12 Kuljetukset maanteitse Haapavedelle, jonne etäisyys Porvoon jalostamolta (Neste Oyj) on noin 500 km 

(Fonecta Kartat 2016), josta 10 km kaupunkiajoa (arvio). 

 

 

Kuva 17. Jätevesilietteen termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun lietteen polton kas-

vihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen päästöjen osuudet Haapaveden termisellä 

kuivainlaitoksella ja pienvoimalaitoksessa (t CO2-ekv. mukaan), kun kuivainlaitteen pri-

määrienergiana käytetään kevyttä polttoöljyä ja termisesti kuivatun lietteen poltosta saa-

tava energia hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa. 
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Taulukko 45. Jätevesilietteen termisessä kuivaamisessa ja termisesti kuivatun lietteen 

poltossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt, kun kuivainlaitteessa käytetään primääriener-

giana lietteen poltossa tuotettua prosessihöyryä, joka oletetaan tässä yhteydessä päästö-

vapaaksi; Haapaveden terminen kuivainlaitos ja pienvoimalaitos. 

 Taskila Lakeus 

uusi, liete 

ilman  

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete     

ilman  

turvetta 

Mellan- 

aapa 

Levi 

Termisen kuivaamisen päästöt, kun kuivainlaitteessa käytetään sähköä ja primää-

rienergiana lietteen poltossa tuotettua prosessihöyryä: 
Termisen kuivaamisen 

sähkön CO2-päästöt (t 

CO2-ekv.)1 

6 154 

 
978 

 
1 060 

 
282 

 
93 

 
364 

 

Termisesti kuivatun lietteen polttoprosessissa syntyvät päästöt, kun poltosta saatava 

energia hyödynnetään yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa: 
Suoran polton CO2-päästöt 

(t CO2-ekv.)2 

14 668 2 388 2 387 585 307 562 

Suoran polton CH4-päästöt 

(t CO2-ekv.)3 

123,2 20,1 20,0 4,9 2,6 4,7 

Suoran polton N2O-päästöt 

(t CO2-ekv.)4  

Suoran polton päästöt yh-

teensä (t CO2-ekv.) 

155,5 

 

14 947 

25,3 

 

2 433 

25,3 

 

2 432 

6,2 

 

596 

3,3 

 

313 

6,0 

 

573 

Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

valmistuksen CO2-päästöt 

(t CO2-ekv.)5 

4,9 0,8 0,8 0,2 0,1 0,2 

Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

polton CO2-päästöt (t CO2-

ekv.)6 

28,0 4,6 4,6 1,1 0,6 1,1 

Polton päästöt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

14 980 2 438 2 437 598 313 574 

Kuljetusten päästöt7 (t CO2-ekv.): 

Lietteen kuljetukset 

kuivainlaitokselle8 

331,6 51,6 34,7 22,2 24,6 74,4 

Tuhkien kuljetukset loppu-

sijoituspaikkaan9 

Tukipolttoaineena käytet-

tävän kevyen polttoöljyn 

kuljetukset10 

1,58 

 

 

0,79 

0,26 

 

 

0,13 

0,26 

 

 

0,13 

0,06 

 

 

0,03 

0,03 

 

 

0,02 

0,06 

 

 

0,03 

Kuljetukset yhteensä  333,9 44,6 54,6 18,5 23,4 74,2 

Syntyvät kasvihuonekaa-

supäästöt yhteensä (t 

CO2-ekv.) 

16 037 2 607 2 615 646 353 677 

Syntyvät kasvihuonekaa-

supäästöt lietetonnia 

kohti (t CO2-ekv./t liete) 

0,43 0,43 0,40 0,37 0,62 0,30 

Syntyvät kasvihuonekaa-

supäästöt lietteen kuiva-

ainetonnia kohti (t CO2-

ekv./t ka liete) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,1 2,2 

1 Verkkosähkön päästökerroin 0,22 kg CO2/kWh (Motiva Oy 2015a, Manninen & Laitinen 2015 mukaan) 
2 Jätteen polton hiilidioksidin päästökerroin 100 g CO2/MJ (IPCC 2006b) 
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3 Jätteen polton metaanin päästökerroin 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin metaanille on 28 

(Greenhouse Gas Protocol 2016). 
4 Jätteen polton typpioksiduulin päästökerroin 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b); GWP-kerroin typpioksiduu-

lille on 265 (Greenhouse Gas Protocol 2016). 
5 Öljyn energiasisältö 42,5 GJ/t (Bioener-gianeuvoja.fi 2016); Öljyn valmistuksen päästökerroin 13 g CO2-

ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2015 mukaan) 
6 Öljyn energiasisältö 42,5 GJ/t (Bioener-gianeuvoja.fi 2016); Öljyn polton päästökerroin 74,3 g CO2-

ekv./MJ (laskettu IPCC (2006b) arvoista);  
7 Bensiinin valmistus 0,02 kg CO2-ekv/MJ, dieselin valmistus 0,015 kg CO2-ekv/MJ (Ecoinvent, Manninen 

& Laitinen 2015 mukaan); Kuljetusajoneuvotyyppien päästökertoimet taulukossa 11 
8 Kuljetusetäisyydet taulukossa 9 

9 Kuljetusetäisyys Piipsannevan tuhkanläjitysalueelle on 10 km (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökes-

kus/ympäristölupayksikkö 2006, s. 2) maantieajoa (oletus). 
10 Kuljetukset maanteitse Haapavedelle, jonne etäisyys Porvoon jalostamolta (Neste Oyj) on noin 500 km 

(Fonecta Kartat 2016), josta 10 km kaupunkiajoa (arvio). 

 

 

Kuva 18. Jätevesilietteen termisen kuivauksen ja termisesti kuivatun lietteen polton kas-

vihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimintojen päästöjen osuudet Haapaveden termisellä 

kuivainlaitoksella ja pienvoimalaitoksessa (t CO2-ekv. mukaan), kun kuivainlaitteen pri-

määrienergiana käytetään lietteen poltossa tuotettua prosessihöyryä (oletettu päästöva-

paaksi) ja termisesti kuivatun lietteen poltosta saatava energia hyödynnetään sähkön ja 

lämmön tuotannossa. 
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Kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vältettyä, kun termisesti kuivatun lietteen poltosta saa-

tavalla energialla korvataan muita polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa (taulukko 

46). Korvattavia polttoaineita ovat tässä tapauksessa turve (osuus 52 %), puu (28 %), jäte 

(16 %) ja öljy (4 %). Peuraniemen tapauksessa vältetyt päästöt ovat yhteensä 1 323 t CO2-

ekv., josta merkittävimmät ovat turpeen, puun, jätteen ja öljyn polttoainekäytön aiheutta-

mat CO2-päästöt 1 278 t CO2-ekv. Kyseisten polttoaineiden tuotannosta aiheutuu Peura-

niemen tapauksessa päästöjä 32,4 t CO2-ekv. Jätteen tuotantopäästöt on oletettu lasken-

noissa päästövapaiksi, sillä jäte on ns. sivutuote.  

Taulukko 46. Termisesti kuivatun jätevesilietteen polton vältetyt kasvihuonekaasupäästöt 

Haapavedellä. 
 

Taskila Lakeus uusi, 

liete ilman 

turvetta 

Peura-

niemi 

Mustola, 

liete ilman 

turvetta 

Mellan-

aapa 

Levi 

Vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, kun lietteen poltosta saatavalla energialla korvataan 

muita polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa: 
CO2 (t CO2-ekv.)1 8 245 1 341 1 341 329 172 316 

CH4 (t CO2-ekv.)2 30,7 5,0 5,0 1,2 0,6 1,2 

N2O (t CO2-ekv.)3 53,8 8,7 8,7 2,1 1,1 2,1 

Polttoaineiden val-

mistus (t CO2-ekv.)4 

209,1 34,0 34,0 8,3 4,4 8,0 

Vältetyt kasvihuo-

nekaasupäästöt  

yhteensä (t CO2-

ekv.) 

8 538 1 388 1 388 340 178 327 

1 Polttoaineiden CO2-päästökertoimet: turve 106 g CO2/MJ, öljy 74,1 g CO2/MJ, puu 112 g CO2/MJ, jäte g 

91,7 CO2/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 4 %, 

puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
2 Polttoaineiden CH4-päästökertoimet: turve 0,001 g CH4/MJ, öljy 0,003 g CH4/MJ, puu 0,03 g CH4/MJ, 

jäte 0,03 g CH4/MJ (IPCC 2006b); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 %, öljy 

4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
3 Polttoaineiden N2O-päästökertoimet: turve 0,0015 g N2O/MJ, öljy 0,0006 g N2O/MJ, puu 0,004 g 

N2O/MJ, jäte 0,004 g N2O/MJ (IPCC 2006b1); Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 

52 %, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
4 Turpeen tuotanto 3 g CO2-ekv./MJ [laskettu lähtötiedoista: tupeen tuotannon päästökerroin 10,4 kg CO2-

ekv./t (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2016 mukaan) ja turpeen energiasisältö 3,24 GJ/t (Bioenergianeu-

voja.fi 2016)]; Öljyn tuotanto 13 g CO2-ekv./MJ (Ecoinvent, Manninen & Laitinen 2015 mukaan); Puun 

tuotanto 2 g CO2-ekv./MJ (laskettu Kupari (2016) arvoista); Jätteen tuotantopäästöt on oletettu laskennoissa 

päästövapaiksi, sillä jäte on ns. sivutuote. Polttoaineiden osuudet lämmön ja sähkön tuotannossa: turve 52 

%, öljy 4 %, puu 28 %, jäte 16 % (Oulun energia 2016a) 
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Sekä termisesti että mekaanisesti kuivatun lietteen polttoprosessin kasvihuonekaasujen 

(CO2, CH4 ja N2O) päästöt on laskettu energiayksikköä, ja näissä laskelmissa megajoulea 

(MJ), kohti. Eli mitä enemmän energiaa poltossa tuotetaan, sitä enemmän päästöjä aiheu-

tuu. Näissä laskelmissa termisesti kuivatun lietteen (92 ka-%) poltolla tuotettiin enemmän 

energiaa kuin mekaanisesti kuivatun lietteen (14–30 ka-%) poltolla, koska termisellä kui-

vaamisella pystytään parantamaan lietteen lämpöarvoa (Pöyry Environment Oy 2007). 

Näin ollen tuotetun energian suhteen termisesti kuivatun lietteen poltosta syntyvät päästöt 

ovat myös suuremmat (taulukot 44 ja 45) kuin mekaanisesti kuivatun lietteen poltolla 

(taulukot 39 ja 40). Esimerkiksi Taskilan lietemäärillä termisesti kuivatun lietteen poltto-

prosessin päästöt ovat 14 947 t CO2-ekv. ja mekaanisesti kuivatun lietteen polttoprosessin 

päästöt ovat 13 465 t CO2-ekv. Nyt kun laskenta perustuu lietteestä saatavaan energiaan, 

vältetyt päästöt ovat termisesti kuivatun lietteen poltossa myös suuremmat, kuten Taski-

lan lietteellä 8 538 t CO2-ekv. (taulukko 46), kuin mekaanisesti kuivatun lietteen poltolla 

(Taskila: 7 686  t CO2-ekv. taulukossa 41), kun tuotetulla energialla korvataan sähkön ja 

lämmön tuotannon polttoaineita. Näin tilanne tulee jonkin verran kompensoitumaan ter-

misesti kuivatun lietteen hyväksi vaikka termisesti kuivatun lietteen nettopäästöt jäävät-

kin tässä suoran polton tapauksessa vieläkin suuremmiksi mekaanisesti kuivattuun liet-

teeseen verrattuna. Muitakin laskentatapoja tutkittiin, mutta katsottiin, että ne eivät ole 

käyttökelpoisia tämän diplomityön kasvihuonekaasupäästölaskentoihin. Esimerkkinä jä-

tevesilietteen laskentamallissa lietteen poltolle (Manninen & Laitinen 2015) päästöker-

roin polton suorille päästöille lietetonnia kohti oli sama huolimatta siitä, onko jätevesi-

lietteen kuiva-ainepitoisuus 20 ka-%, 30 ka-% vai 83 ka-%. Lisäksi päästökertoimet oli-

vat vain metaanille ja typpioksiduulille, ja hiilidioksidille ei ollut päästökerrointa. 
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7 PUHDISTAMOIDEN 

LIETTEENKÄSITTELYVAIHTOEHTOJEN 

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VERTAILU  

Jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasupäästövertai-

lussa ovat mukana kolme lietteenkäsittelymenetelmää: aumakompostointi, mädätys ja 

poltto. Näiden kolmen menetelmän sisällä on lisää variaatioita riippuen lietteenkäsittely-

paikkojen sijainnista (aumakompostointi ja poltto), laskentamenetelmistä ja käytetyistä 

lähtötiedoista (vältettyjen päästöjen lannoitekorvauslaskelmat), biokaasun hyödyntämis-

tavoista (mädätys), lietteen kuiva-ainepitoisuudesta (mekaanisesti kuivatun ja termisesti 

kuivatun lietteen poltto) sekä termisen kuivaamisen primääripolttoaineista (termisesti 

kuivatun lietteen poltto). Eli jokaista puhdistamoa kohti oli vertailtavana vähintään 10 eri 

lietteenkäsittelyvaihtoehtoa ja Taskilalle laskettiin vielä 11. vaihtoehto, joka kuvastaa ny-

kyistä tilannetta, jossa lietteenkäsittelymenetelmiä on yhtäaikaisesti käytössä useita. 

7.1 Taskilan jätevedenpuhdistamo 

Taskilan jätevedenpuhdistamolle laskettiin samat lietteenkäsittelyvaihtoehdot kuin muil-

lekin puhdistamoille. Taskilan jätevesilietteelle laskettiin kuitenkin myös todellista liet-

teenkäsittelyn jakautumistilannetta vastaavat kasvihuonekaasupäästöt Oulun Veden 

pyynnöstä (Alanärä 2016a) vuodelle 2015, jolloin 51 % KemiCond-käsitellystä lietteestä 

toimitettiin suoraan peltolevitykseen, 45 % toimitettiin Vasikkasuolle kompostoitavaksi 

ja 4 % biokaasulaitokselle mädätettäväksi (taulukko 48 ja kuva 20). Varsinaisen Kemi-

Cond-käsittelyn kasvihuonekaasupäästöjä ei otettu laskentoihin mukaan, eli mukana ei 

ollut esimerkiksi käytettyjen kemikaalien valmistuksen päästöjä. Maatalouskäyttöön on 

toimitettu eniten lietettä maaliskuussa ja helmikuussa ja vähiten kesäkuussa ja marras-

kuussa. Kompostointiin taas on toimitettu eniten lietettä juuri marraskuussa ja kesäkuussa 

ja vähiten helmi-maaliskuussa, päinvastaisesti maatalouskäytön kanssa. Vuoden loppu-

puolella lietteitä toimitettiin myös biokaasulaitoksille mädätettäväksi. (Alanärä 2016c). 

Todellisesta tilanteesta syntyneet päästöt ovat suuruudeltaan 9 716 t CO2-ekv., mitkä ovat 

yli puolet pienemmät verrattuna koko lietemäärän aumakompostointiin (19 048 t CO2-

ekv.).   
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KemiCond-lietteen peltolevityksen kasvihuonekaasupäästöt laskettiin Yoshida ym. 2015 

artikkelin laskentamenetelmien mukaan (taulukko 47) sekalietteelle, koska haluttiin va-

lita lietetyyppi, joka vastaisi mahdollisimman paljon KemiCond-käsiteltyä lietettä. Liete-

määrinä olivat koko Taskilan lietemäärä vuonna 2015 ja 51 %:n osuus koko Taskilan 

vuoden 2015 lietemäärästä (taulukko 47), joille tehtiin peltolevityksen hiilidioksidi-, me-

taani- ja typpioksiduulipäästölaskennat. Peltolevitykselle ei ole laskettu vältettyjä pääs-

töjä mineraalilannoitteiden korvaamisesta.  

 Taulukko 47. Taskilan jätevedenpuhdistamon KemiCond-lietteen peltolevitykselle las-

ketut kasvihuonekaasupäästöt. 

 Kasvihuonekaasupäästöt 

Taskilan todelliselle  

peltolevityksen osuudelle v. 

2015 

Kasvihuonekaasupäästöt 

koko Taskilan v. 2015  

lietemäärälle  

Lietteen peltolevityksen CO2-

päästöt (t CO2-ekv.)1 

486 

 

954 

 

Lietteen peltolevityksen CH4-

päästöt (t CO2-ekv.)2 

5,0 

 

9,9 

 

Lietteen peltolevityksen N2O-

päästöt (t CO2-ekv.)3 

332 

 

652 

 

KemiCond-lietteen kuljetukset 

peltolevitykseen (t CO2-ekv.)4 

93 182 

Yhteensä (t CO2-ekv.) 915 1 798 
1 Taskilan lietteen kokonaishiilipitoisuus 217 mg/kg ka liete laskettiin Yoshida ym. 2015 artikkelin perus-

teella, koska Taskilan lietteestä ei analysoida säännöllisesti hiilipitoisuutta eikä lähiaikoina ole tehty hiili-

pitoisuusanalyyseja hankkeidenkaan yhteydessä (Alanärä 2016b). Lietteen hiili-typpisuhteena käytettiin 

sekalietteen arvoa 6,3. Kumulatiiviset netto CO2-päästöt ovat 540 mg C/g lisätty C. (Yoshida ym. 2015.) 
2 Taskilalle laskettua kokonaishiilipitoisuuden arvoa (217 mg/kg ka liete) käytettiin myös metaanipäästö-

laskelmissa. Kumulatiiviset netto-CH4-päästöt sekalietteelle ovat 0,2 mg C/g lisätty C (Yoshida ym. 2015). 
3 Lähtötietona käytetty Taskilan lietteen kokonaistypen pitoisuus 34,3 mg kok-N/t ka liete on keskiarvo 

14.1.2015, 8.6.2015 ja 8.10.2015 otetuista näytteistä (Ahma ympäristö 2015a, 2015b & 2015c). Lietteen 

hiili-typpisuhteena käytettiin sekalietteen arvoa 6,3 (Yoshida ym. 2015). 
4 KemiCond-käsitellyn lietteen kuljetusmatkaksi on arvioitu 67,5 km, joka on keskiarvo VRJ:n arvioimasta 

peltolevityksen säteestä 100 km (VRJ Pohjois-Suomi Oy 2016) ja Tontti ym. 2015 tutkimuksessa maini-

tusta Limingasta, johon on Taskilan puhdistamolta noin 35 km:n etäisyys (Fonecta Kartat 2016). Peltole-

vityksen työkoneiden päästöjä ei ole sisällytetty päästöihin. 

 

 

Suurimmat nettopäästöt aiheutuivat Taskilan tapauksessa aumakompostoinnista (16 694 

t CO2-ekv. ja 16 649 t CO2-ekv.) ja termisesti kuivatun lietteen poltosta Haapavedellä, 

kun kuivainlaitteessa käytetään sähköä ja kevyttä polttoöljyä (14 075 t CO2-ekv.) (tau-

lukko 48 ja kuva 19). Ominaispäästötarkastelussa lietetonnia tai lietteen kuiva-ainetonnia 

kohti päästöt olivat myös suurimmat näissä lietteenkäsittelyvaihtoehdoissa. Pienemmät 

nettopäästöt (722 t CO2-ekv.) aiheutuivat mädätyksestä ja biokaasun hyödyntämisestä 

sähkön ja lämmön tuotannossa (CHP), kun vältettyjen päästöjen lannoitekorvauslaskel-

mat on tehty vaihtoehdon 1 mukaan (ks. taulukko 32).  



114 

 

Taulukko 48. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Taski-

lan jätevedenpuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin 37 753 tonnia jätevesilietettä 

(ka 21,6 %). 
Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto   

(t CO2-

ekv./t ka 

liete) 

Kompostointi ja mullanvalmista-

minen, vältetyt vaihtoehto 1 

19 048 -2 400 16 649 0,44 2,04 

Kompostointi ja mullanvalmista-

minen, vältetyt vaihtoehto 2 
19 048 -2 355 16 694 0,44 2,05 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

5 765 -5 043 722 0,02 0,09 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

5 765 -4 613 1 151 0,03 0,14 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 1 

5 233 -3 176 2 057 0,05 0,25 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 2 

5 233 -2 774 2 458 0,07 0,30 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Riihimäellä 

15 862 -7 686 8 176 0,22 1,00 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Oulussa 

14 485 -7 686 6 798 0,18 0,83 

Termisesti kuivatun lietteen 

poltto, Haapavesi; kuivaus säh-

köllä ja kevyellä polttoöljyllä 

22 608 -8 533 14 075 0,37 1,73 

Termisesti kuivatun lietteen 

poltto, Haapavesi; kuivaus säh-

köllä ja prosessihöyryllä (ol. pääs-

tövapaaksi) 

16 073 -8 533 7 541 0,20 0,93 

Vuoden 2015 todellinen tilanne, 

eli  

KemiCond- lietteen peltolevitys 

(51 %), kompostointi (45 %), mä-

dätys+CHP (4 %) 

9 716 

 

-1 289 8 427 

 

0,22 1,03 
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Kuva 19. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Taskilan jätevedenpuhdistamon jäteve-

silietteelle. 

7.2 Lakeuden Keskuspuhdistamo 

Lakeuden Keskuspuhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamon nykyinen käsittelymenetelmä 

on aumakompostointi puhdistamon viereisellä kompostointialueella Kempeleessä (taulu-

kossa 49 Lakeus nyk.). Valmis kompostituote kuljetetaan mullanvalmistukseen Ouluun 

Vasikkasuon kompostointi- ja mullanvalmistusalueella. Lakeuden puhdistamolla on 

suunnitelmissa uuden kompostointi- ja mullanvalmistusalueen perustaminen 1,4 km:n 

päähän puhdistamosta (taulukossa 49 Lakeus uusi). Taulukossa 49 kompostoinnin ja mä-

dätyksen kohdalla mainittu vaihtoehto 1 tarkoittaa, että vältetyissä päästöissä lannoite-

korvauslaskelmat on tehty pääasiassa Suomen ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsit-
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telyn laskentamallin biokaasutuotannolle (Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla ja vaih-

toehdossa 2 laskelmat on tehty ”Lietteenkäsittely GHG laskurin” (Postila ym. 2017) ole-

tuksilla. Näin ollen syntyvät päästöt ovat ko. kohdissa aina saman suuruiset ja vältetyt ja 

näin ollen myös nettopäästöt voivat olla eri suuret. Mielenkiintoinen seikka on, että tau-

lukon ensimmäisessä kohdassa Lakeuden nykyisen alueen kompostoinnin ja mullanval-

mistuksen vältetyt päästöt ovat saman suuruiset molemmilla tavoilla laskettaessa, kun 

taas Lakeuden uudessa tilanteessa ja mädätyksessä vaihtoehdon 1 päästöt ovat molem-

missa suuremmat vaihtoehtoon 2 verrattuna. 

Lakeuden puhdistamon päästöjä tarkasteltaessa suurimmat nettopäästöt (syntyvät – väl-

tetyt) ovat Lakeuden nykyisessä tilanteessa, kun liete kompostoidaan ja siitä valmistetaan 

multaa (taulukko 49). Kun tarkastellaan nettopäästöjä lietemäärää kohti, lietteen kuiva-

ainemäärää kohti suurimmat ominaispäästöt ovat Lakeuden uudella alueella kompostoin-

nissa ja mullanvalmistuksessa. Pienimmät netto-kokonaispäästöt (82 t CO2-ekv.) sekä netto-

ominaispäästöt (0,01 t CO2-ekv./t liete ja 0,06 t CO2-ekv./t ka liete) ovat, kun liete mädätetään ja 

tuotettu biokaasu hyödynnetään sähkön ja lämmön tuotannossa (CHP) (vaihtoehto 1). Kun tar-

kastellaan pelkästään lietteen polton eri vaihtoehtoja, pienimmät netto-kokonaispäästöt ovat me-

kaanisesti kuivatun lietteen poltolla Oulussa (1 085 t CO2-ekv.) sekä lietteen termisellä kuivauk-

sella (sähkö ja prosessihöyry) ja poltolla Haapavedellä (1 218 t CO2-ekv.) (kuva 20). 
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Taulukko 49. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Lakeuden 

Keskuspuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin turve-lieteseosta 8 255 t (ka 22,1 %) ja 

Lakeuden uudelle tilanteelle, jossa lietettä tuotettiin 6000 t ilman turvetta (ka 22,1 %). 

Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto   

(t CO2-

ekv./t 

ka liete) 
Kompostointi ja mullanvalmistami-

nen, vältetyt vaihtoehto 1; Lakeus 

nyk. 

4 059 -535 3 523 0,43 1,93 

Kompostointi ja mullanvalmistami-

nen, vältetyt vaihtoehto 2; Lakeus 

nyk. 

4 059 -535 3 524 0,43 1,93 

Kompostointi ja mullanvalmistami-

nen, vältetyt vaihtoehto 1; Lakeus 

uusi 

3 255 -395 2 860 0,48 2,16 

Kompostointi ja mullanvalmistami-

nen, vältetyt vaihtoehto 2; Lakeus 

uusi 

3 255 -373 2 882 0,48 2,17 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

969 -887 82 0,01 0,06 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

969 -787 182 0,03 0,14 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja läm-

mön tuotannossa, vältetyt vaihto-

ehto 1 

878 -568 310 0,05 0,23 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja läm-

mön tuotannossa, vältetyt vaihto-

ehto 2 

878 -472 406 0,07 0,31 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Riihimäellä 

2 552 -1 222 1 330 0,22 1,00 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Oulussa 

2 307 -1 222 1 085 0,18 0,82 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

kevyellä polttoöljyllä 

3 650 -1 388 2 261 0,38 1,70 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

prosessihöyryllä (ol. päästöva-

paaksi) 

2 607 -1 388 1 218 0,20 0,92 
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Kuva 20. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Lakeuden jätevedenpuhdistamon jäteve-

silietteelle. 

7.3 Peuraniemen jätevedenpuhdistamo 

Peuraniemen nykyisen lietteenkäsittelymenetelmän, lietteen kuljettamisen Ouluun mädä-

tettäväksi, kasvihuonekaasupäästöt ovat lietteenkäsittelyvaihtoehdoista pienimmät. Tu-

loksissa mädätyksen eri esimerkkitapauksissa pienimmät kokonaispäästöt ovat tapauk-

sessa, jossa koko biokaasumäärästä tuotetaan sähköä ja lämpöä ja lannoitekorvauslaskel-

mat on laskettu vaihtoehdon 1 mukaan (ks. taulukko 32).  

Aiempi Peuraniemen käsittelymenetelmä oli aumakompostointi puhdistamoa lähellä si-

jaitsevalla kompostointialueella Kajaanissa. Laskennoissa oletettiin, että valmiista kom-

postituotteesta valmistetaan multaa. Kompostoinnin syntyvät päästöt ja nettopäästöt ovat 

vertailluista lietteenkäsittelyvaihtoehdoista ylivoimaisesti suurimmat (taulukko 50 ja 
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kuva 21). Aumakompostoinnissa merkittävimmät päästöt aiheutuvat kompostointiproses-

sista vapautuvista kasvihuonekaasuista (ks. taulukko 25 ja kuva 12). 

Taulukko 50. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Peura-

niemen jätevedenpuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin 6 500 t jätevesilietettä (ka 

20,4 %). 

Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto   

(t CO2-

ekv./t 

ka liete) 
Aumakompostointi ja mullanvalmis-

taminen, vältetyt vaihtoehto 1 

3 656 -414 3 242 0,50 2,44 

Aumakompostointi ja mullanvalmis-

taminen, vältetyt vaihtoehto 2 
3 656 -405 3 250 0,50 2,45 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

920 -695 225 0,03 0,17 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

920 -627 293 0,05 0,22 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen jalos-

tuksessa ja 50 % sähkön ja lämmön 

tuotannossa, vältetyt vaihtoehto 1 

848 -442 406 0,06 0,31 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen jalos-

tuksessa ja 50 % sähkön ja lämmön 

tuotannossa, vältetyt vaihtoehto 2 

848 -379 469 0,07 0,35 

Mekaanisesti kuivatun lietteen poltto 

Riihimäellä 

2 626 -1 323 1 303 0,20 0,98 

Mekaanisesti kuivatun lietteen poltto 

Oulussa 

2 571 -1323 1 247 0,19 0,94 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

kevyellä polttoöljyllä 

3 728 -1 388 2 340 0,36 1,76 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

prosessihöyryllä (ol. päästövapaaksi) 

2 615 -1 388 1 227 0,19 0,93 
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Kuva 21. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Peuraniemen jätevesilietteelle. 

7.4 Mustolan jätevedenpuhdistamo 

Sotkamossa sijaitsevan Mustolan jätevedenpuhdistamon nykyinen lietteenkäsittelymene-

telmä on sama kuin Peuraniemen puhdistamollakin eli lietteen mädätys, jolle on taulu-

kossa 51 esitetty vielä neljä eri vaihtoehtoa. Kuten Peuraniemelläkin mädätyksestä aiheu-

tuivat pienimmät kokonaispäästöt (syntyvät ja netto) (kuva 22) ja ominaispäästöt (tau-

lukko 51) verrattuna kompostointiin ja polttoon. 

Oulussa biokaasulaitoksella aletaan tulevaisuudessa myös jalostaa liikennepolttoainetta. 

Näissä laskennoissa tapaukselle, jossa liete mädätetään ja tuotetusta biokaasusta tuotetaan 

sekä liikennepolttoainetta että sähköä ja lämpöä, netto-kokonaispäästöt ovat tässä vertai-

lussa toisiksi pienimmät 110 t CO2-ekv. (vaihtoehto 1) ja 125 t CO2-ekv. (vaihtoehto 2) 
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(taulukko 51 ja kuva 23). Vaihtoehdoissa 1 ja 2 lannoitekorvauslaskelmat on tehty eri 

tavoilla ja erilaisilla lähtötiedoilla ja näitä laskentoja on avattu tarkemmin taulukoissa 35 

ja 36. 

Taulukko 51. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Musto-

lan jätevedenpuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin turve-lieteseosta 2 337 t, jonka 

kuiva-ainepitoisuus on 28,2 % (kompostointi) ja lietettä ilman turvetta 1 729 t, jonka 

kuiva-ainepitoisuus on 18,8 % (mädätys ja poltto). 

Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto   

(t CO2-

ekv./t ka 

liete) 
Kompostointi ja mullanvalmista-

minen, vältetyt vaihtoehto 1 

1466 -125 1341 0,57 2,03 

Kompostointi ja mullanvalmista-

minen, vältetyt vaihtoehto 2 
1466 -125 1341 0,57 2,03 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

238 -173 65 0,04 0,20 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

238 -157 81 0,05 0,25 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 1 

220 -110 110 0,06 0,34 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 2 

220 -95 125 0,07 0,39 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Riihimäellä 

735 -352 383 0,22 1,18 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Oulussa 

684 -352 332 0,19 1,02 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

kevyellä polttoöljyllä 

954 -340 613 0,35 1,89 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

prosessihöyryllä (ol. päästöva-

paaksi) 

646 -340 306 0,18 0,94 
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Kuva 22. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Mustolan jätevedenpuhdistamon jäteve-

silietteelle. 

7.5 Mellanaavan jätevedenpuhdistamo 

Ivalossa sijaitsevan Mellanaavan jätevedenpuhdistamon nykyinen lietteenkäsittelymene-

telmä on aumakompostointi. Kompostointialue sijaitsee puhdistamon vieressä. Lietteen 

kompostoinnin tukiaineena käytetään lehtipuuhaketta ja kompostia hoidetaan pääasiassa 

pyöräkoneella. Kompostista ei tällä hetkellä valmisteta multaa ja kompostituotekin jou-

dutaan varastoimaan kompostointialueella jatkokäsitelijöiden puuttuessa. Kompostoinnin 

lisäksi kasvihuonekaasupäästöt on laskettu lietteen mädätykselle, mekaanisesti kuivatun 

lietteen poltolle ja termisesti kuivatun lietteen poltolle (taulukko 52). Kuten Lakeudella-

kin lannoitekorvauslaskelmien vaihtoehdoilla 1 ja 2 tuli kompostoinnin tapauksessa sama 

tulos, vaikka laskentatavat ja lähtötiedot olivat monellakin tapaa täysin erilaiset (taulukot 
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26 ja 27). Syntyvien päästöjen vertailussa suurimmat päästöt ovat termisesti kuivatun liet-

teen poltolla Haapavedellä, kun kuivauksen tarvitsema energia saadaan sähköstä ja kevy-

estä polttoöljystä (taulukko 52 ja kuva 23). Päästöjen suuruuteen vaikuttavia seikkoja ovat 

mm. kuivainlaitteen energiana käytetyt fossiiliset polttoaineet ja sähkö, lietteen pitkät kul-

jetusmatkat Ivalosta Haapavedelle ja termisesti kuivatun lietteen polton päästöt (ks. tau-

lukko 44). Nettopäästöjen tarkastelussa aumakompostoinnista tulee kuitenkin termisesti 

kuivatun lietteen polttoakin suuremmat kokonaispäästöt ja ominaispäästöt (taulukko 52). 

Taulukko 52. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Mel-

lanaavan jätevedenpuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin 568 t jätevesilietettä (ka 

30 %). 

Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t ka 

liete) 

Aumakompostointi ilman mullan-

valmistamista, vältetyt vaihtoehto 1 

469 -37 432 0,76 2,53 

Aumakompostointi ilman mullan-

valmistamista, vältetyt vaihtoehto 2 
469 -37 432 0,76 2,54 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

110 -88 22 0,04 0,13 

Mädätys ja biokaasun hyödyntämi-

nen sähkön ja lämmön tuotannossa 

(CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

110 -84 26 0,05 0,15 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja läm-

mön tuotannossa, vältetyt vaihto-

ehto 1 

100 -54 46 0,08 0,27 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja läm-

mön tuotannossa, vältetyt vaihto-

ehto 2 

100 -50 50 0,09 0,29 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Riihimäellä 

260 -116 144 0,25 0,84 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Oulussa 

237 -116 121 0,21 0,71 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

kevyellä polttoöljyllä 

448 -178 269 0,47 1,58 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

prosessihöyryllä (ol. päästöva-

paaksi) 

353 -178 174 0,31 1,02 
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Kuva 23. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Mellanaavan jätevedenpuhdistamon jä-

tevesilietteelle. 

7.6 Levin jätevedenpuhdistamo 

Kittilässä sijaitsevan Levin jätevedenpuhdistamon liete käsitellään tällä hetkellä kompos-

toimalla se aumoissa. Valmiista kompostituotteesta ei valmisteta multaa vaan komposti-

tuote kuljetetaan lähialueille viherrakentamiseen. Lietteenkäsittelyyn ei ole tulossa lähi-

aikoina muutoksia. Nykyisen lietteenkäsittelymenetelmän lisäksi kasvihuonekaasupääs-

töt on laskettu lietteen mädätykselle sekä termisesti kuivatun lietteen poltolle sekä lietteen 

poltolle ilman termistä kuivausta (taulukko 53 ja kuva 24). Merkittävästi suurimmat syn-

tyvät päästöt sekä nettopäästöt syntyvät lietteen polton eri vaihtoehdoissa. Pitkät lietteen 

kuljetusmatkat ovat yhtenä syynä polton päästöjen suuruuteen. Polton ja termisen kuivaa-
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misen päästöihin vaikuttavat myös lietteen määrät märkäaineena, ja Levillä jatkokäsitte-

lyyn toimitettava liete on vertailluista puhdistamoista märintä (14 ka-%), kun esimerkiksi 

Ivalossa Mellanaavan liete on vertailluista puhdistamoista kuivinta (30 ka-%). 

Taulukko 53. Eri lietteenkäsittelyvaihtoehtojen syntyvät, vältetyt ja nettopäästöt Levin 

jätevedenpuhdistamolle, jossa vuonna 2015 tuotettiin 2 231 t jätevesilietettä (ka 14 %). 

Lietteenkäsittelymenetelmä Syntyvät 

(t CO2-

ekv.) 

Vältetyt 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv.) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t 

liete) 

Netto 

(t CO2-

ekv./t ka 

liete) 

Kompostointi ilman mullanval-

mistamista, vältetyt vaihtoehto 1 

627 -165 462 0,21 1,48 

Kompostointi ilman mullanval-

mistamista, vältetyt vaihtoehto 2 
627 -169 459 0,21 1,47 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 1 

291 -205 86 0,04 0,28 

Mädätys ja biokaasun hyödyntä-

minen sähkön ja lämmön tuotan-

nossa (CHP), vältetyt vaihtoehto 2 

291 -187 104 0,05 0,33 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 1 

270 -130 140 0,06 0,45 

Mädätys ja 50 % biokaasusta hyö-

dynnetään liikennepolttoaineen ja-

lostuksessa ja 50 % sähkön ja 

lämmön tuotannossa, vältetyt 

vaihtoehto 2 

270 -113 157 0,07 0,50 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Riihimäellä 

993 -454 539 0,24 1,73 

Mekaanisesti kuivatun lietteen 

poltto Oulussa 

912 -454 458 0,21 1,46 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

kevyellä polttoöljyllä 

1 080 -327 753 0,34 2,41 

Termisesti kuivatun lietteen poltto 

Haapavedellä; kuivaus sähköllä ja 

prosessihöyryllä (ol. päästöva-

paaksi) 

677 -327 350 0,16 1,12 
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Kuva 24. Lietteenkäsittelyvaihtoehtojen vertailu Levin jätevedenpuhdistamon jätevesi-

lietteelle. 

7.7 Kasvihuonekaasupäästöjen vertailu 

Pienimmät syntyvät kokonaispäästöt saavutettiin tämän diplomityön kaikilla lasken-

noissa mukana olevilla puhdistamoilla jätevesilietteen mädätyksellä, jossa puolet tuote-

tusta biokaasusta johdetaan liikennebiokaasun jalostukseen ja puolesta tuotetaan sähköä 

ja lämpöä. Nämä päästöt olivat Taskilassa 5 233 t CO2-ekv., Lakeudella 878 t CO2-ekv., 

Peuraniemellä 848 t CO2-ekv., Mustolassa 220 t CO2-ekv., Mellanaavalla 100 t CO2-ekv. 

ja Levillä 270 t CO2-ekv. (taulukot 48–53). Suomen ympäristökeskuksen (Manninen & 

Laitinen 2015) laskentamallissa pienimmät Turun seudun puhdistamon päästöt vertailta-

villa lietteenkäsittelyvaihtoehdoilla saavutettiin myöskin biokaasun tuotannossa.  
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Suurimmat päästöt tämän diplomityön vertailupuhdistamoilla syntyivät joko termisesti 

sähköllä ja kevyellä polttoöljyllä kuivatun lietteen poltossa tai aumakompostoinnissa 

puhdistamosta riippuen. Aumakompostointi oli suurin syntyvien päästöjen lähde Lakeu-

den puhdistamon nykyisessä tilanteessa (4 059 t CO2-ekv.), Mustolassa (1 466 t CO2-

ekv.) ja Mellanaavalla (469 t CO2-ekv.). Terminen kuivaus ja termisesti kuivatun lietteen 

poltto oli suurin päästöjen lähde Taskilassa (22 608 t CO2-ekv.), Peuraniemellä (3 728 t 

CO2-ekv.) ja Levillä (1 080 t CO2-ekv.). Turun seudun puhdistamolla suurimmat syntyvät 

päästöt aiheutuivat myöskin lietteen termisestä kuivauksesta ja termisesti kuivatun liet-

teen poltosta (Manninen & Laitinen 2015, s. 25). 

Kasvihuonekaasupäästötarkastelussa on ilmaston kannalta myönteistä, jos kasvihuone-

kaasupäästöjä pystytään välttämään mahdollisimman paljon. Tässä diplomityössä välte-

tyt kokonaispäästöt olivat suurimmat joko termisesti kuivatun lietteen poltossa (Taskilassa -

8 533 t CO2-ekv., Lakeudella -1 388 t CO2-ekv., Peuraniemellä -1 388 t CO2-ekv. ja Mellanaa-

valla -178 t CO2-ekv.) tai mekaanisesti kuivatun lietteen poltossa (Mustolassa -352 t CO2-

ekv. ja Levillä -454 t CO2-ekv.) (taulukot 48–53). Kaikilla puhdistamoilla vältetyt koko-

naispäästöt olivat kaikissa tarkastelluissa lietteenkäsittelymenetelmissä syntyviä koko-

naispäästöjä pienempiä. Turun seudun puhdistamon laskelmissa suurimmat vältetyt pääs-

töt saavutettiin biokaasun tuotannossa, ja tässä tapauksessa vältetyt päästöt olivat synty-

viä päästöjä suuremmat (Manninen & Laitinen 2015, s. 25). 

Kun syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä vähennetään vältetyt kasvihuonekaasupäästöt, 

saadaan tulokseksi kasvihuonekaasujen nettopäästöt. Tässä diplomityössä kaikilla las-

kennoissa mukana olleilla puhdistamoilla pienimmät nettopäästöt saavutettiin mädätyk-

sessä, jossa tuotettu biokaasu hyödynnettiin sähkön ja lämmön tuotannossa ja vältettyjen 

päästöjen lannoitekorvauslaskelmat oli tehty vaihtoehdon 1 mukaan eli pääasiassa Suo-

men ympäristökeskuksen Jätevesilietteen käsittelyn laskentamallin biokaasun tuotannolle 

(Manninen & Laitinen 2016) oletuksilla. Puhdistamoittain nämä mädätyksen ja biokaa-

sutuotannon päästötulokset olivat Taskilassa 722 t CO2-ekv., Lakeudella 82 t CO2-ekv., 

Peuraniemellä 225 t CO2-ekv., Mustolassa 65 t CO2-ekv., Mellanaavalla 22 t CO2-ekv.ja 

Levillä 86 t CO2-ekv. (tauluko 48–53). Turun seudun puhdistamolla pienimmät netto-

päästöt olivat biokaasun tuotannolla, jolla saavutettiin ns. miinusmerkkiset päästöt, mikä 

tarkoittaa, että syntyvät päästöt olivat vältettyjä päästöjä pienemmät (Manninen & Laiti-

nen 2015, s. 25).  
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Tässä diplomityössä aumakompostoinnin nettopäästöt olivat vertailluista jätevesilietteen 

käsittelymenetelmistä suurimmat kaikilla muilla puhdistamoilla paitsi Levillä, jossa suu-

rimmat nettopäästöt (753 t CO2-ekv.) aiheutuivat lietteen termisessä kuivauksessa säh-

köllä ja polttoöljyllä ja termisesti kuivatun lietteen poltossa Haapavedellä. Muilla puhdis-

tamoilla aumakompostoinnin nettopäästöt olivat suuruudeltaan Taskilassa 16 694 t CO2-

ekv., Lakeudella 3 524 t CO2-ekv., Peuraniemellä 3 250 t CO2-ekv., 1 341 t CO2-ekv. 

Mustolassa ja Mellanaavalla 432 t CO2-ekv. Joillakin puhdistamoilla aumakompostoinnin 

nettopäästöt olivat lähes saman suuruiset huolimatta siitä, oliko lannoitekorvauslaskelmat 

tehty vaihtoehdon 1 vai vaihtoehdon 2 mukaan, kuten Mellanaavalla, Mustolassa ja La-

keuden nykytilanteessa. Lannoitekorvauslaskelmien vaihtoehtoisia laskentamenetelmiä 

ja lähtötietoja on selvitetty tarkemmin taulukoissa 48–53. Turun seudun puhdistamon las-

kentatulosten mukaan suurimmat nettopäästöt aiheutuivat lietteen termisestä kuivauk-

sesta ja lietteen poltosta (Manninen & Laitinen 2015, s. 25), kuten Levin puhdistamolla-

kin. 

Vertailtujen laskentatulosten eroavaisuuksiin vaikuttavat osaltaan erityisesti bioperäistä 

hiilidioksidia (CO2) koskevat eroavaisuudet laskentaoletuksissa. Turun seudun puhdista-

mon lietteen kompostoinnin suorissa päästöissä, polttoprosessin päästöissä ja biokaasulla 

tuotetun energian päästöissä päästökertoimet ovat metaanille (CH4) ja typpioksiduulille 

(N2O) (Manninen & Laitinen 2015, s. 5, 12, 20), mutta CO2-päästöt ovat bioperäisinä 

jätetty pois. Tämän diplomityön laskelmissa on otettu huomioon kompostointiprosessin, 

biokaasun tuotannon ja polttoprosessin CH4- ja N2O-päästöjen lisäksi myös CO2-päästöt. 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Jätevesilietteenkäsittelyvaihtoehdoista kasvihuonekaasupäästöt laskettiin aumakompos-

toinnille, mädätykselle, mekaanisen lietteen poltolle ja termisesti kuivatun lietteen pol-

tolle kuudelle Pohjois-Suomessa sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle: Taskilalle (Oulu), 

Lakeudelle (Kempele), Peuraniemelle (Kajaani), Mustolalle (Sotkamo), Mellanaavalle 

(Ivalo) ja Leville (Kittilä). Käsittelymenetelmille laskettiin syntyvät päästöt, vältetyt 

päästöt ja nettopäästöt, joissa syntyvistä päästöistä on vähennetty vältetyt päästöt. Kasvi-

huonekaasuista päästöt laskettiin hiilidioksidille (CO2), metaanille (CH4) ja typpioksiduu-

lille (N2O). Nämä kasvihuonekaasupäästöt on tuloksissa esitetty yhteismitallisina hiilidi-

oksidiekvivalentteina (CO2-ekv.). Kasvihuonekaasupäästölaskentojen tulokset sisältävät 

myös bioperäiset CO2-päästöt, sillä CO2-BIO -hankkeen kannalta oli tärkeää, että saa-

daan selvitettyä kokonaisuudessaan tuotettujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä, vaikka 

niillä ei katsota olevan ilmastonmuutosvaikutusta. Tuloksissa ei ole kuitenkaan eritelty, 

mitkä CO2-päästöt ovat bioperäisiä ja mitkä fossiilisperäisiä.  

Pohjoisen erityislaatuisia olosuhteita lietteenkäsittelyn kannalta ovat pitkä ja kylmä talvi, 

pitkät kuljetusmatkat ja paikoin suhteellisen vähäinen lietteen määrä. Pohjoisista olosuh-

teista saatiin hyvin otettua huomioon esimerkiksi pitkien välimatkojen aiheuttamat pääs-

töt. Sen sijaan monellekaan päästökertoimelle ei löytynyt erityisesti pohjoisissa olosuh-

teissa mitattua arvoa. Jos eri lähteistä löydetyistä päästökertoimissa oli valinnan varaa, 

valittiin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman vastaavissa olosuhteissa mitattuja ar-

voja. Osa laskennoissa käytetyistä arvoista on biojätteen käsittelyyn liittyviä arvoja, jos 

jätevesilietteen käsittelylle ei löytynyt omia arvoja.  Esimerkiksi kompostoinnin metaanin 

ja typpioksiduulin päästökertoimissa huomattiin selvää vaihtelua eri lähteissä, mutta pää-

dyttiin käyttämään luotettavina pidettäviä IPCC:n (2006c) keskiarvoja.  

Kasvihuonekaasupäästölaskentojen perusteella itse prosessin (kompostointi, mädätys, 

poltto) aiheuttamat suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat selvästi merkittävämpiä kuin vä-

lilliset kuljetuksista aiheutuneet päästöt kaikilla tarkastelluilla lietteenkäsittelymenetel-

millä, vaikka lietteen kuljetusmatkat olivat esimerkiksi lietteen polton kohdalla pitkiä sa-

toja tai jopa yli tuhat kilometriä ja lietekuormiakin olisi tullut useita kymmeniä tai satoja 

puhdistamon lietemääristä riippuen. Jos tarkastellaan pelkästään syntyviä kasvihuonekaa-
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sujen kokonaispäästöjä, pienimmät syntyvät kokonaispäästöt saavutettiin kaikilla puhdis-

tamoilla jätevesilietteen mädätyksellä, jossa puolet tuotetusta biokaasusta johdetaan lii-

kennebiokaasun jalostukseen ja puolesta tuotetaan sähköä ja lämpöä. Suurimmat päästöt 

syntyivät termisesti sähköllä ja kevyellä polttoöljyllä kuivatun lietteen poltossa tai au-

makompostoinnissa puhdistamosta riippuen. 

 

Vältettyjen päästöjen suuruuteen vaikuttavat aumakompostoinnissa lannoitteiden korvaa-

minen, mädätyksessä sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineiden korvaaminen 

tuotetulla biokaasulla ja lannoitteiden korvaaminen mädätysjäännöksellä ja lietteen pol-

tossa sähkön ja lämmön yhteistuotannon polttoaineiden korvaaminen lietteen poltosta 

saatavalla energialla. Polton tuhkilla ei laskettu olevan lannoitehyötyä näissä kasvihuo-

nekaasupäästölaskelmissa. Suurimmat vältetyt kokonaispäästöt saavutettiin joko termi-

sesti kuivatun lietteen poltossa tai mekaanisesti kuivatun lietteen poltossa puhdistamosta 

riippuen. Kaikilla puhdistamoilla vältetyt kokonaispäästöt olivat kaikissa tarkastelluissa 

lietteenkäsittelymenetelmissä syntyviä kokonaispäästöjä pienempiä. 

Kaikilla puhdistamoilla pienimmät nettopäästöt saavutettiin mädätyksessä, jossa tuotettu 

biokaasu hyödynnettiin sähkön ja lämmön tuotannossa. Aumakompostoinnin nettopääs-

töt olivat vertailluista jätevesilietteen käsittelymenetelmistä suurimmat kaikilla muilla 

puhdistamoilla paitsi Levillä, jolla suurimmat päästöt aiheutti lietteen terminen kuivaus 

sähköllä ja polttoöljyllä ja termisesti kuivattu liete poltettiin Haapavedellä. Termisessä 

kuivaamisessa päästöjen kannalta merkitystä on sillä, onko kuivainlaitteen käyttämä ener-

gia tuotettu fossiilisilla polttoaineilla.  

Tuloksia tarkastellessa on huomioitava, että monessa tapauksessa kyseessä ovat teoreet-

tiset laskelmat. Todellisuutta vastaavat laskelmat on saavutettu sille menetelmälle, mikä 

on kulloisellakin puhdistamolla käytössään. Muille menetelmille käytettiin samoja liete-

määriä, jotta menetelmiä pystyttäisiin vertailemaan keskenään. Oulussa Taskilan puhdis-

tamolla on käytössä tällä hetkellä useita eri lietteenkäsittelymenetelmiä, joille myös las-

kettiin päästöt. Jätevesilietteen poltto on Suomessa vielä vähäistä, joten etenkin polton 

laskelmat ovat teoreettisia. Mekaanisesti kuivatun lietteen polton laskelmissa on mukana 

Oulun polttolaitos, vaikka todellisuudessa Oulussa ei polteta jätevesilietettä, ja Riihimäen 

polttolaitokselle tullaan tuskin pohjoisesta lietteitä kuljettamaan. Huomioitavina seik-

koina on myös, että polttolaitoksilla jätevesilietteen osuus koko polttoainemäärästä on 
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hyvin pieni, Riihimäellä enintään 10 % ja Haapavedellä vain 2 %, ja laskennoissa mukana 

oleva mädätyslaitos on todellisuudessa yhteismädättämö, jossa jätevesilietteen lisäksi 

mädätetään biojätettä ja muita lietteitä. Laskennoissa käytetyt arvot perustuvat sekä kir-

jallisuudesta että toimijoilta kerättyihin tietoihin, ja monesti on jouduttu tekemään ole-

tuksia ja yleistyksiä. 

Sopivan lietteenkäsittelymenetelmän valinnassa kustannusten ja olemassa olevan infra-

struktuurin lisäksi voidaan tarkastella lietteenkäsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasu-

päästöjä. Jätevedenpuhdistamot, lietteenkäsittelijät ja viranomaiset voivat hyödyntää 

CO2-BIO –hankkeessa tuotettua lietteenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan 

tarkoitettua ”Lietteenkäsittely GHG laskuria” sekä tämän diplomityön kasvihuonekaasu-

päästölaskelmien laskentamenetelmiä ja tuloksia. 
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