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1 TAUSTAA  

1.1 Lietteen mädätyksen historiaa ja nykytilanne 

Suomeen rakennettiin ensimmäiset lietemädättämöt jo 1930-luvulla Helsingissä. Van-
hin edelleen käytössä oleva lietemädättämö on v. 1962 rakennettu Tampereen Raho-
lan jätevedenpuhdistamolla. Vuoteen 2012 mennessä lietemädättämöitä oli yhteensä 
17 kpl 15:ssa eri kunnassa. Uusin, 18. laitos valmistui v. 2012 Kokkolaan.  Pääosa 
mädättämöistä rakennettiin 1980-luvulla ja vuosien 1994 ja 2012 välillä mädättämöitä 
rakennettiin ainoastaan 4 kpl (Lampinen, 2012). Pääosa nykyisistä lietemädättämöistä 
sijaitsee Etelä- ja Lounais-Suomessa. Pohjoisimmat lietemädättämöt sijaitsevat Kok-
kolassa ja Kuopiossa. Näiden lisäksi Turun seudulle on rakennettu pelkästään puhdis-
tamolietteitä käsittelevä biokaasulaitos, joka ei sijaitse jätevedenpuhdistamon yhtey-
dessä. Noin 70 % Suomen jätevedenpuhdistamoista käsittelee kuitenkin lietteen kom-
postoimalla ja lietemädättämöitä sijaitsee tyypillisesti suurempien kaupunkien yhtey-
dessä. Näiden lisäksi Suomessa toimii ns. yhteiskäsittelylaitoksia, eli biokaasulaitok-
sia, joissa puhdistamoliete voi olla yhtenä syötteenä, tyypillisesti yhdyskuntabiojät-
teen kanssa. 
 
Suomessa tuotetusta biokaasusta v. 2012 (150,4 mil.m3) jätevedenpuhdistamojen lie-
temädättämöjen osuus oli n. 20 %.  Lähes vastaava määrä saatiin yhteiskäsittelylai-
toksista, joiden osuus tuotannosta on kasvanut merkittävimmin edellisvuosiin verrat-
tuna. Noin 63 % biokaasusta saatiin kaatopaikoilta, ja pieniä määriä biokaasua tuotet-
tiin myös teollisuuden jätevedenpuhdistamoilla sekä maatilatason laitoksilla (Huttu-
nen ja Kuittinen, 2013).  
 
Kaatopaikoilta kerättävän kaasun määrä tulee tulevaisuudessa laskemaan. Taustalla 
tässä on lainsäädäntö, jolla tähdätään orgaanisen, biohajoavan aineen kaatopaikkakiel-
toon. Biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen sijoittamisesta kaatopaikalle tulee pää-
osin luopua vuoteen 2016 mennessä ja jätettä tulee hyödyntää yhä enemmän materia-
na ja energiantuotannossa. Uusia kaatopaikkoja ei tulla avaamaan ja olemassa oleville 
kaatopaikoille on jo rakennettu kaasun keräys. Biokaasun tuotantoa voidaan kasvattaa 
lietemädättämöiden, yhteiskäsittelylaitosten, teollisia jätevesiä käsittelevien laitosten 
sekä maatalouden saralla. Lietemädättämöiden kapasiteettia voidaan kasvattaa joko 
rakentamalla uusia mädättämöitä tai optimoimalla nykyisiä prosesseja. Uusia mädät-
tämöitä voitaisiin käytännössä rakentaa Pohjois-Suomeen, mutta etenkin pienille puh-
distamoille investoinnit on arvioitu olevan liian suuria.  
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1.2 Yleistä lietemädätyksestä 

Jätevedenpuhdistamoilla muodostuu erilaisia lietteitä, jotka koostuvat esiselkeytyk-
sessä laskeutuneesta kiintoaineesta (ns. primääriliete; raakaliete), kemiallisesti saoste-
tusta fosforista, aktiivilietealtaassa syntyneestä biolietteestä sekä jälkiselkeytyksessä 
erottuvasta laskeutus- tai flotaatiolietteestä. Suuri osa biolietteestä kiertää jäteveden-
puhdistusprosessissa, ns. aktiivilieteprosessissa. Biolietteen määrä kasvaa prosessin 
aikana, ja sitä poistetaan ylijäämälietteenä. Ylijäämäliete muodostaa esi- ja jälkisel-
keytyslietteiden kanssa (raaka)sekalietettä, jonka tyypillinen kiintoainepitoisuus en-
nen tiivistystä on alhainen, noin 1 %. Tämä sakeutetaan tyypillisesti n. 5 %:n kuiva-
ainepitoisuuteen ennen syöttöä mädättämöön. 
 
Puhdistamolietteen määrää voidaan vähentää anaerobisella käsittelyllä eli mädätyksel-
lä. Käsittelyssä lietteen orgaaninen aines tuottaa biokaasua, mikä tältä osin vähentää 
lietteen kuiva-ainetta. Mädätetyssä lietteessä on ravinteita, erityisesti typpeä sekä fos-
foria, jotka voidaan palauttaa takaisin kiertoon esimerkiksi maatalouskäytössä. Liet-
teen käsittely mädättämällä vähentää myös lietteen hajuhaittoja. Biokaasu voidaan 
puolestaan hyötykäyttää sähkön- ja lämmöntuotannossa joko oman laitoksen käyttöön 
tai myydä esimerkiksi kaukolämmöksi. Lisäksi biokaasusta voidaan jalostaa liikenne-
polttoainetta myytäväksi tai kaasuverkkoon syötettäväksi.  
 
Lietemäärät jätevedenpuhdistamoilla kasvavat lisääntyvien jätevesimäärien ja keski-
tettyjen puhdistamojen kasvun myötä. Näin lietteenkäsittelyäkin keskitetään yhä suu-
rempiin yksiköihin. Käsiteltävien lietemäärien lisääntymisen seurauksena myös mädä-
tysjäännösmäärät kasvavat. Käytännössä jo tänä päivänä monet jätevedenpuhdistamot 
ovat joutuneet toteamaan mädättämöreaktorikapasiteetin riittämättömyyden. Mädät-
tämöprosessin optimoinnilla kapasiteettia voitaisiin vähän nostaa, ja samalla tavoitella 
myös parempaa biokaasutuottoa lietteiden kuiva-aineesta. Orgaanisen aineen tehok-
kaamman konversion avulla saadaan myös vähennettyä muodostuneen mädätysjään-
nöksen määrää sekä tuotettua parempilaatuista lopputuotetta. Toisaalta, jäteveden-
puhdistamoilla mädätetty liete yleisesti kompostoidaan, ja kompostoinnissa tavoitel-
laan riittävää lämpötilanousua lietteen hygienisoitumiseksi. Tällöin lietteessä on olta-
va jäljellä vielä kompostoinnissa hajotettavaa orgaanista ainesta, tai hygienisointi on 
varmistettava muilla tavoin.      
 
Mädättämöreaktorin korkeamman kuormituksen myötä syötetään suurempia määriä 
lietettä reaktoriin. Tämä johtaa viipymäajan lyhenemiseen, joka on sitä lyhyempi, 
mitä vesipitoisempaa liete on. Nostamalla lietteen kuiva-ainepitoisuutta, ns. lietesake-
utta, on mahdollista saavuttaa riittävä viipymä myös korkealla orgaanisen aineen 
kuormitustasoilla. Kuvassa 1 on esitetty reaktorikuormituksen (OLR, kgVS/ m3 vrk) 
ja viipymäajan (vrk) välistä riippuvuutta syötelietteen eri kuiva-aine- eli TS-
pitoisuuksilla. Tässä laskennassa on käytetty syötelietteen VS/TS-suhteena 68 % (eli 
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orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta; 68 % vastaa tässä selvityksessä saatua Suo-
men lietemädättämöjen syötelietteiden VS/TS-suhteen keskiarvoa). Kuvaaaja havain-
nollistaa hyvin, miten lietesakeutta nostamalla voidaan ylläpitää korkeampaa viipy-
mää, ja lisätä reaktorin kuormitusta (syöttömäärää) ilman, että viipymä laskee liian 
alas. Alhainen viipymä (< 10-12 vrk) on riski metanogeenien huuhtoutumiselle reak-
torista. Korkeampi viipymä tarkoittaa pidempää aikaa, jonka mikrobit voivat käyttää 
aineen hajottamiseen johtaen näin tehokkaampaan konversioon biokaasuksi.    
 

 
Kuva 1.  Reaktorikuormituksen vaikutus viipymään, syötelietteen eri kuiva-aine- eli 

TS-pitoisuuksilla. Tässä VS/TS-suhde 68 %. 
 

1.3 Lietemädättämöselvitys 

Tämän lietemädättämöille kohdennetun laitosselvityksen taustalla on huoli lietemää-
rien kasvusta ja sitä myötä puhdistamojen lietteenkäsittelykapasiteetin riittävyydestä, 
sekä kiinnostus tehostaa nykyisten lietemädättämöjen toimintaa. Biokaasutuotannon 
tehostaminen nykylaitoksilla on yksi keskeinen toimenpide myös kasvatettaessa val-
takunnallista biokaasutuotantomäärää. Taustalla on myös käsitys, että lietemädättä-
möitä ajetaan Suomessa perinteisesti suhteellisen alhaisella kuormalla ja matalilla 
lietesakeuksilla. Laitoksilla kaivataan tietoa ja ymmärrystä lietesyötön muutosten vai-
kutuksesta prosessiin, jotta reaktorikapasiteetit saataisiin täysin hyödynnettyä.   
 
Tässä selvityksessä pyrittiin saamaan yleiskuva Suomen lietemädättämöjen proses-
siajosta, keskeisimpien tunnuslukujen avulla. Haastattelemalla toimijoita kartoitettiin 
myös perusteluja ja syitä tietylle prosessiajotavalle, sekä kyseltiin näkemyksiä mädä-
tysjäännöksen käytöstä tulevaisuudessa. Haastattelut toteutti HAMK:n projektityönte-
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kijä Milla Salmela heinä-elokuussa 2013. Tämän selvityksen ohella HAMK:ssa teh-
dään käytännön kokeellista tutkimusta lietesakeuden ja kuormitusten vaikutuksesta 
mädätysprosessin hallintaan eri syötelietteillä. Kokeellisen työn tulokset raportoidaan 
erikseen.   
 
Selvitys on osa BIOLIIKE-hanketta, (”Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa”; 
www.hamk.fi/bioliike), jota hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke toteute-
taan yhteistyössä FUAS korkeakoulujen HAMK:n, LAMK:n ja Laurean kesken, 
1.2.2013-31.10.2014. Muut yhteistyökumppanit ovat alueelle toimivia jäte- ja vesi-
huollon toimijoita ja biopolttoaineiden tuottajia. Hanketta rahoittaa Etelä- Suomen 
EAKR-ohjelma, jota koordinoi Päijät-Hämeen liitossa sijaitseva Etelä-Suomen maa-
kuntien yhteinen EU-yksikkö. 
  

2 KYSELYTUTKIMUS 

Lietemädätys -laitosselvitystä varten suoritettiin haastattelututkimus Suomen lietemä-
dättämöiden nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä. Haastattelut tehtiin kesällä 2013 
(3.7-15.8.2013). Haastatteluissa selvitettiin mädättämöiden perustietojen ja prosessi-
parametrien lisäksi myös käyttökokemuksia sekä näkemyksiä mädätysjäännöksen 
käsittelystä ja käyttökohteista tulevaisuudessa. Vastausten avulla tarkasteltiin syöte-
lietteiden koostumusta, vertailtiin laitosten välisiä mädättämöprosessiparametreja ja 
lopputuotteiden laatua. Haastattelut toteutettiin laitosvierailujen yhteydessä tai puhe-
limitse sekä kahden laitoksen osalta sähköpostikyselynä. Taulukossa 1 on esitetty 
haastatteluun osallistuneet laitokset sekä yhteydenpitotavat. Keskustelujen pohjana 
olleet haastattelukysymykset on esitetty liit teessä 1. Laitosvierailujen yhteydessä otet-
tiin myös muutamalta laitokselta lietenäytteitä, kuiva-aineen (TS) ja orgaanisen ai-
neen (VS) analysointia varten.  
 

http://www.hamk.fi/bioliike


 

Taulukko 1.  Kyselytutkimuksen toteutustapa laitoksittain. 
 Haastattelujen toteutus 

Laitos s-postitse puhelimitse vierailu paikan päällä 

Espoo, Suomenoja x x  

Forssa x  x 

Helsinki, Viikinmäki x x  

Hämeenlinna, Paroinen   x 

Joensuu, Kuhasalo x x  

Jyväskylä, Nenäinniemi x x  

Kokkola x x  

Kuopio  x  

Lahti, Ali-Juhakkala x  x 

Lahti, Kariniemi x  x 

Mikkeli, Kenkäveron-

niemi 

x x  

Nurmijärvi, Klaukkala   x 

Riihimäki   x 

Salo x   

Tampere, Rahola x  x 

Tampere, Viinikanlahti x  x 

Turku, Topinoja x   

 

3 LAITOS- JA PROSESSITIETOJA 

3.1 Yleiskuvaus lietteenkäsittelystä mädättämällä 

Haastattelutietojen perusteella lietteen käsittelymäärä Suomen lietemädättämöissä on 
yhteensä n. 2,3 milj m3 vuodessa, mikä vastaa kuiva-aineena n. 90 000 tTS/a. Mädät-
tämössä kuiva-aineesta saadaan muuntumaan biokaasuksi n. kolmannes, jolloin mädä-
tysjäännöstä näiltä laitoksilta tulee kuiva-aineena yhteensä n. 30 000 tTS/a.   
 
Reaktoreiden syöttömäärät vaihtelevat välillä 30 - 1 200 m3/d (eli n. 6 500 - 880 000 
m3/a). Syötettävän lietteen määrään vaikuttaa luonnollisesti reaktorin koko eli kapasi-
teetti, mutta myös lietesakeus, joka vaihtelee laitoksittain. Yleisimmät lietteen sakeu-
tusmenetelmät ovat gravitaatiolaskeutus ja mekaaninen tiivistys, joka voi olla esim. 
rumputiivistin. Gravitaatiosakeutus on käytössä noin 50 %:lla vastanneista ja mekaa-
ninen tiivistys noin kolmasosalla. Loput laitoksista eivät joko sakeuta lietteitä tai niillä 
on käytössä ainoastaan esi/etuselkeytys. Lähiaikoina osa mädättämöistä aikoo sijoittaa 
mekaanisiin tiivistimiin nostaakseen lietesakeuksia. Lingoilla tai rumputiivistimillä 
saavutetaan gravitaatioon perustuvaa tiivistintä korkeampia lietesakeuksia. Gravitaa-
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tiosakeutuksen ja linkoamisen yhdistelmällä voidaan syötelieteen kuiva-ainepitoisuus 
nostaa jopa yli 12 %:iin. Haastatteluun osallistuneista laitoksista ainoastaan muuta-
malla laitoksella oli käytössä linko tai rumputiivistin syötelietteen käsittelyyn. Osa 
laitoksista lisää syötelietteeseen sakeutuspolymeeria tehostamaan tiivistysprosessia, 
mikä luonnollisesti lisää polymeerikustannuksia. 
 
Suomen jätevedenpuhdistamoilla on tyypillisesti yksi tai kaksi mädättämö- eli biokaa-
sureaktoria, joita käytetään rinnan. Suomesta löytyy myös yksi sarjassa syötettävä 
reaktorilaitos. Suurimmalla laitoksella on käytössä neljä reaktoria. Reaktoreiden tila-
vuudet vaihtelevat välillä 500 - 10 000 m3, mutta tyypillisin reaktorikoko on välillä 2 
000 - 3 000 m3. Kokonaisreaktorikapasiteetti näissä lietemädättämöissä on yhteensä n. 
110 000 m3.  Kaikki Suomessa olevat lietereaktorit ovat pystymallisia täyssekoitteisia 
teräsbetoni- tai teräsreaktoreita (Huttunen, M. & Kuittinen, V., 2013). Lähes kaikki 
reaktorit ovat mekaanisella lapasekoittimella varustettuja. Nykyisin ainoastaan yksi 
laitos käyttää kaasusekoitusta. Lähes kaikki reaktorit ovat jatkuvatoimisia, joita syöte-
tään ajoittain. Lietemädätysprosessit ovat yhtä lukuun ottamatta mesofiilisia ja toimi-
vat lämpötilavälillä 33-38 °C. Yksi termofiilinen reaktori toimii lämpötilassa 53-54 
°C. 
 
Mädätyksen jälkeen mädätysjäännös lingotaan polymeerin avulla. Mädätysjäännöksen 
kuivaamisella pyritään pienempään lietemäärään, jolloin mm. sen kuljetus on hel-
pompaa. Rejektivedet mädätyksen eri vaiheista, kuten linkouksesta, kierrätetään ylei-
sesti takaisin jätevedenpuhdistukseen. Lingottu liete jatkokäsitellään pääsääntöisesti 
kypsyttämällä kompostissa. Suurin osa laitoksista on ulkoistanut kompostoinnin. Osa 
laitoksista on siirtynyt ulkoistettuun jatkomädätykseen, joka on huomattu toimivaksi 
ratkaisuksi etenkin, jos mädätysaste on alhainen omalla laitoksella. Suomessa on toi-
minnassa yksi laitos, jossa tehdään lietteen terminen kuivaus linkouksen jälkeen. 
Termistä käsittelyä on tutkittu myös muutamilla muilla laitoksilla, mutta kannattavuus 
on epävarmaa ja investointipäätöksiä ei ole tehty. 
 
Mädätysjäännöstä käytetään pääsääntöisesti maanparannusaineena, multana ja viher-
rakentamisessa. Tulevaisuudessa maanparannusaine ja viherrakennuskäyttö tulevat 
olemaan edelleen käyttökohteita. Useammat tuotesovellukset toisivat kuitenkin kai-
vattua varmuutta tuotemarkkinoille. 
 

3.2 Mädättämön syöteliete 

3.2.1 Koostumuksesta 

Jätevedenpuhdistamoista 70 % mädättää lietettä ainoastaan omalta puhdistamolta ja 
30 % vastaanottaa lietteitä myös muilta puhdistamoilta. Vastaanotetun lietteen määrät 
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vaihtelevat, ollen n. 1-12 % kokonaislietteen määrästä. Kuljetusta varten muiden puh-
distamoiden lietteet on kuivattu n. 20 %:iin.  
 
Puolet vastanneista syöttää mädätysprosessiin myös vähäisiä määriä muita orgaanisia 
jakeita lietteiden lisäksi. Näitä jakeita ovat mm. rasvajätteet, lentokoneiden glykolijät-
teet, puhtaat biojakeet ja hiivateollisuuden jätevedet. Nämä jätejakeet ovat yleensä 
ottaen kuitenkin vain pieni osa verrattuna lietemääriin. Suurin osa laitoksista syöttää 
sako- ja umpikaivolietteet jätevedenpuhdistusprosessin kautta, mutta pieni osa laitok-
sista esikäsittelee nämä lietejakeet ja syöttää mädättämöön.  
 
Mädättämöön syötettävän lietteen koostumus vaihtelee riippuen mm. jätevesipuhdis-
tamoiden koosta ja kokonaisprosessista. Osassa laitoksista esiselkeytyslietteen määrä 
on huomattavasti biolietettä suurempi, kun taas osassa tilanne on päinvastainen. Esi-
selkeytysliete (primääriliete) on koostumukseltaan erilaista kun bioliete. Bioliete 
koostuu pääosin aktiivilieteprosessissa muodostuneesta biomassasta, jonka laskeutu-
misominaisuudet ovat tyypillisesti huonommat, ja täten sen kiintoainepitoisuus on 
yleensä alhaisempi kuin sekalietteellä. Kahdella laitoksella mädättämön syöteliete 
sisältää flotaatiolietettä jälkiselkeytyksessä muodostuvan laskeutuslietteen sijaan. Osa 
laitoksista ei pystynyt arvioimaan eri lietteiden suhteellisia osuuksia syötelietteessä 
johtuen mm. ylijäämälietteen kierrätyksestä takaisin esiselkeytysvaiheeseen. Lietteet 
sekoittuvat esiselkeytysaltaassa ja mitattavat virtaamat koostuvat näin ollen sekaliet-
teestä. 
 
Jätevedenpuhdistusprosessiin syötetyt jätevedet ja puhdistusprosessissa käytetyt ke-
mikaalit vaikuttavat muodostuvan lietteen laatuun. Osa laitoksista vastaanottaa teolli-
suuden jätevesiä, kuten teurastamojätevesiä, meijeriteollisuuden vesiä, etanoli- ja ent-
syymiteollisuuden vesiä. Laitoksista n. 30 % mainitsi vastaanottavansa näitä ja muita 
erilaisia teollisuuden jätevesiä.  
 
Jätevedenpuhdistamoilla käytetään kemikaaleina tyypillisesti ferrosulfaattia ja sam-
mutettua kalkkia. Lisäksi ferrisulfaattia saatetaan käyttää. Osa laitoksista käyttää 
myös metanolia ja fosforihappoa. Jälkiselkeytyksessä voidaan käyttää laskeutuspoly-
meerejä kuten PAC tai PAX ja ALF –alumiinikemikaali tai flotaatiopolymeeriä. En-
nen mädätystä lietteen sekaan saatetaan myös lisätä saostuspolymeeriä tiivistyksen 
yhteydessä (mm. FLOTAM FO 4190, -FO 4240, SUPERFLOC C494, FLOTOW 
FO4125, MILLFLOC Q 70D).  
 

3.2.2 Kuiva-aineen (TS) ja orgaanisen aineen (VS) pitoisuudet 

Laitoksilta saatujen tietojen mukaan tiivistämättömän raakalietteen kuiva-
ainepitoisuus (TS) vaihtelee välillä 0,4-2,6 %, ja on keskiarvoltaan 1,3 %. Laitokset 
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sakeuttavat tämän lietteen ennen syöttöä mädättämöön tyypillisesti TS-pitoisuuteen 
3,7 – 5 %. Korkein TS pitoisuus on 12 %, matalin 2,8 %, keskiarvo- ja mediaanipitoi-
suudet ovat vastaavasti 5,2 % ja 4,0 % (kuva 2). Syötelietteen orgaaninen osuus kui-
va-aineesta vaihtelee tyypillisesti välillä 64 - 73 %, ja on keskiarvoltaan n. 68 % (kuva 
3). Poistelietteessä vastaava osuus vaihtelee välillä 49 – 58 %, ja on keskiarvoltaan 54 
%. Mädättämöissä kuiva-aineen vähenemä eli TS-reduktio on tyypillisesti n. 25 -35 
%, maksimissaan 44 % (kuva 4). Vastaavasti, orgaanisen aineen vähenemä, VS-
reduktio eli mädätysaste, on tyypillisesti n. 39 – 49 %, maksimissaan 57 % (kuva 4). 
TS- ja VS-pitoisuudet ja mädättämöissä saavutetut TS- ja VS-reduktiot on esitetty 
laitoksittain kuvissa 5 ja 6. 
  
Suomen rakennusinsinöörien liiton julkaisun (RIL 2004) mukaan, bioliete sisältää 
tyypillisesti 0,83-1,16 % kuiva-ainetta, josta 58-88 % on orgaanista. Syötettävän seka-
lietteen tyypillinen kuiva-aine on noin 5 % vaihdellen välillä 2-8 %. Sen orgaanisen 
aineen osuus on yleensä n. 65 % (RIL 2004). 
 
Laitoksilta todettiin, että syötelietteen kuiva-ainepitoisuudessa saattaa esiintyä vuosi-
tasolla hieman vaihtelua (n. 1 %:n sisällä), mutta pääsääntöisesti liete on syötteenä 
tasalaatuista. Laatueroja huomataan esimerkiksi keväisin. Liete on tällöin heikompi-
laatuista mädätyksen kannalta. Myös muut poikkeustilanteet, kuten tulvat, voivat ai-
heuttaa lietteen laatumuutoksia. 

s 
Kuva 2.  Syötelietteen ja poisteen eli mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuus (TS). 

Syöte: min 2,8 %, max 12 %, mediaani 4 % ja keskiarvo 5,2 %. 
Poiste: min 2 %, max 9,1 %, mediaani 2,8 % ja keskiarvo 3,6 %.  
(Kuvassa rajattuna alue, jonka sisään jää datasta yli 25 ja alle 75 %, ns. tyy-
pillinen arvoalue. Poikkeamat, outliners, merkitty ruksilla, äärimmäiset arvot 

”viiksillä”. Poikkeama laskettu: yläkvartiili-1,5*(yläk-alak).) 
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Kuva 3.  Syötelietteen ja poisteen eli mädätysjäännöksen orgaanisen aineen (VS) 

osuus kuiva-aineesta (TS). 
Syöte: min 60 %, max 74,2 %, mediaani 69,1 % ja keskiarvo 68,2 %. 
Poiste: min 46 %, max 59,8 %, mediaani 56 % ja keskiarvo 53,9 %.  

 

 
Kuva 4.  Kuiva-aineen (TS) ja orgaanisen aineen (VS) vähenemät eli reduktiot (%) 

mädättämössä. 
TS-reduktio: min 21,4 %, max 44 %, mediaani 32,3 % ja keskiarvo 32 %. 
VS-reduktio: min 30 %, max 56,8 %, mediaani 42,3 % ja keskiarvo 43,7 %.  
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Kuva 5.  Syötteen ja poisteen TS-pitoisuudet (%) ja mädättämössä saavutettu TS-

reduktio-% laitoksittain. 
 
Kuvissa esiintyvä alhaisin TS-reduktio on 1,5 % - tätä seuraavaksi alhaisin arvo on n. 
22 %. Tämä poikkeuksellisen alhainen arvo johtuu todennäköisesti kyseisellä laitok-
sella tapahtuneesta syötteen laadunvaihteluista. Kyseisen laitoksen syötteen kuiva-
ainepitoisuus on alentunut poikkeustilanteesta johtuen ja tämä ei välttämättä vielä näy 
poisteen kuiva-ainepitoisuudessa johtuen reaktorin viipymästä. Kyseiseltä laitokselta 
ei ollut saatavissa pidempiaikaisia kuiva-ainepitoisuustarkasteluja. 
 

 
Kuva 6.  Syötteen ja poisteen VS-pitoisuudet (%) ja mädättämössä saavutettu VS-

reduktio-% laitoksittain. 
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3.3 Reaktorikuormitus (OLR) ja viipymä (HRT) 

 
Kuormituksella tarkoitetaan reaktorin kuutiometriä kohden syötettyä orgaanisen ai-
neen määrää päivässä (kgVS m-3 d-1), mitä kutsutaan myös orgaaniseksi kuormitusar-
voksi, eli lyhennettynä OLR, Organic Loading Rate. Arvo antaa vertailukelpoisen 
parametrin erikokoisten ja eri syöttösakeuksia syöttävien laitosten välille. Kuormituk-
seen vaikuttaa syöttömäärän lisäksi syötteen kuiva-ainepitoisuus ja kuiva-aineen or-
gaaninen osuus. 
 
Kyselystä saatujen tietojen avulla laitoksille laskettiin orgaanisen aineen kuormitus 
(OLR, kgVS m-3 d-1 ). Laitosten kuormitusarvot ovat tyypillisesti välillä 1,1 – 2,2  
kgVS m-3 d-1. Korkein OLR arvo on 4,5 kgVS m-3 d-1, matalin 0,6 , keskiarvo ja medi-
aaniarvo ovat vastaavasti 1,9 ja 1,7 kgVS m-3 d-1  (kuva 7).  Kuormitus vaihtelee lai-
toksilla syötteen TS- ja VS-pitoisuuksien mukaan. Korkeammalla TS-pitoisuudella 
päästään luonnollisesti korkeampiin VS-pitoisuuksiin. Kuormituksen lisäksi myös 
viipymällä on tärkeä rooli hajotusprosessin optimoinnissa.  
 
Jätevesipuhdistamoiden lietemädättämöjä ajetaan tyypillisesti alhaisilla kuormilla  
Lietemädättämöiden kuormitus (OLR) on tyypillisesti välillä 0,8 – 2 kgVS m-3 d-1 
(Liuksia, 2009). Eräs syy alhaisiin kuormituksiin (ja etenkin lietesakeuksiin) löytyy 
vanhojen laitosten mitoituksista. Pumput ja putket tuovat rajoituksia lietesakeuksille. 
Lisäksi, sakeutusmenetelmät eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Näin joudutaankin käy-
tännössä syöttämään vesipitoista lietettä, mikä helposti johtaa alhaisiin viipymäaikoi-
hin, jos kuormitusta nostetaan (kts. kuva 1, s. 4).  
 
Kirjallisuudessa on esitetty lietemädätykselle tyypillisiä kuormitusrajoja, esim. meso-
fiiliselle prosessille on esitetty alarajaksi 0,4 kgVS m-3d-1, ylärajaksi 6,4 kgVS m-3d-1  
(Dohanyos & Zabranska 2001; Shamma & Wang, 2007). Lisäksi laboratoriomittakaa-
vassa on tehty tutkimuksia, joiden mukaan kuormituksen nosto arvoon 5 kgVS m-3d-1 
voisi olla mahdollinen ilman, että reaktorin tasapaino, tuottokyky tai mikrobikanta 
heikkenisi (Gomez ym., 2011). Näihin kirjallisuustietoihin verrattuna, mikäli tarkas-
tellaan pelkästään OLR lukuja, lähes kaikilla tähän kyselyyn osallistuneista mädättä-
möistä olisi varaa nostaa kuormitusta. 
 
Viipymällä tarkoitetaan aikaa, jonka syöte keskimäärin on reaktorissa. Arvo (HRT, 
hydraulic retention time, d) lasketaan jakamalla reaktorin käyttötilavuus vuorokauden 
syöttötilavuudella. Tietyt metanogeenit ovat prosessissa hitaasti kasvavia mikrobeja, 
joiden vaarana on huuhtoutua liian lyhyellä viipymällä prosessista. Tähän on esitetty 
alarajaksi n. 10 d, täyssekoitteisessa reaktorissa. Liian lyhyt viipymä voi myös heiken-
tää mädätysastetta eli mädättämössä saavutettavaa orgaanisen aineen hajoamisastetta. 
Pitkällä viipymällä taas saadaan käsiteltyä pienempi määrä lietettä. Kyselystä saatujen 
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tietojen avulla mädättämöille laskettiin viipymäajat. Reaktorien viipymät ovat tyypil-
lisesti välillä 15 – 27 d, keskiarvo ja mediaaniarvo ovat vastaavasti 22,2 ja 19,8 d (ku-
va 7). 

        
Kuva 7.  Lietemädättämöjen kuormitusarvo (OLR) ja viipymäaika (HRT). 

OLR: min 0,6, max 4,5, mediaani 1,7 ja keskiarvo 1,9 kgVS m-3 d-1 

HRT: min 12, max 47, mediaani 19,8 ja keskiarvo 22,2 d.  
 
Kuten edellä, kuvassa 1 (s.4), havainnollistettiin, viipymä reaktorissa laskee kuormi-
tusta lisättäessä, jos syötteen TS- ja täten VS-pitoisuutta ei nosteta. Käytännössä siis 
kun halutaan saavuttaa reaktorissa tietty minimiviipymä, esim. 20 vrk, tai ylipäätään 
pitää viipymä vakiona, niin kuormitusta lisättäessä täytyy syötelietettä sakeuttaa. Ku-
vassa 8 on esitetty tilanne Suomen lietemädättömöarvojen perusteella: lietesakeus 
(TS) suhteessa kuormitukseen (OLR).  Lisäksi, kuvassa 8 on esitetty vertailu, miten 
syötelietteen TS-pitoisuuden kasvaessa, kasvaa kuormitus, mutta reaktoriviipymä 
pysyy vakiotasolla. Tämä osoittaa, että lietesakeuden nostaminen mahdollistaa korke-
amman kuormituksen, mikä näin vakio viipymäajan. Sakeaa lietettä (TS n. 8 – 12 %) 
käyttäviä mädättämöjä on neljä, ja näistä kolme on selvästi hyödyntänyt tämän myös 
korkeana reaktorikuormitusarvona (3,5 – 4,5 kgVS m-1d-1).   
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Kuva 8.  Reaktorikuormituksen (OLR)  ja syötelietesakeuden ( TS-%) riippuvuus 

Suomen lietemädättämöissä. 
 

 
 
Kuva 9.  Reaktorikuormituksen (OLR)  ja viipymän (HRT) suhde syötesakeuteen 

(TS%) Suomen lietemädättämöissä. 
 

3.4 Biokaasu 

3.4.1 Biokaasutuottotarkastelua 

Tässä selvityksessä laitoksilta kerättyjen tietojen perusteella biokaasua tuotetaan yh-
teensä n. 34,1 milj . m3 vuodessa, ja metaanituottona n. 21,6 milj.m3/a. Biokaasutuot-
tomäärä on tässä korkeampi kuin Suomen Biokaasulaitosrekisterissä n:o 16 (2013) 
raportoitu tuottomäärä vuodelta 2012 (28,6 milj. m3), johtuen että tässä selvityksessä 
on mukana kaksi laitosta, jotka eivät näy laitosrekisterin tiedoissa.  
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Laitoskohtaiset tuottomäärät vaihtelevat välillä 90 000 - 12 300 000 m3/a (kuva 10). 
Metaanipitoisuus vaihtelee välillä 50 - 67 %. Laitosten biokaasu- sekä metaanituotto-
määrät laskettuna syötettyä orgaanista ainetta kohti vaihtelivat merkittävästi: välillä 
214 - 955 dm3/kgVSsyötetty biokaasuna ja vastaavasti 139 - 506 dm3/kgVSsyötetty me-
taanina (kuva 10). Korkeimmat biokaasu- ja metaanituottoarvot (yli 400 
dm3/kgVSsyötetty) vaikuttavat tässä epärealistisen korkeilta siihen nähden, mitä liettees-
tä olisi biokaasua teoreettisestikaan saatavissa. Osasyynä tähän voi olla, että käytän-
nössä on koettu haastavaksi saada jatkuvatoimisesti luotettavia biokaasumäärä- ja 
metaanipitoisuustuloksia mittauksista, eikä laitoksilla ole tarve tähän välttämättä puut-
tua.   

 
Kuva 10.  Biokaasu- ja metaanituotto (dm3) syötettyä orgaanista ainesta (kgVS) kohti, 

laitoksittain. 
 

Kaasutuotannon suurelle vaihtelulle (syötettyä orgaanista ainesta kohti) ei löydetty 
selkeitä perusteita, tässä käytettävissä olevan data-aineiston avulla. Vaihtelu ei ollut 
selitettävissä esim. ulkopuolisten syötejakeiden (muut kuin puhdistamoliete) vaiku-
tuksella. Yksi mahdollinen syy vaihteluille saattaisi löytyä lietteen laadullisista erois-
ta. Valitettavasti, eri lietteiden (esiselkeytysliete, bioliete) osuudesta jätevedenpuhdis-
tusprosessissa muodostuvassa sekalietteessä ei ole kaikkien laitosten osalta tarkkoja 
tietoja, joten vertailu tämän vaikutuksesta kaasuntuottoon on puutteellista. Todetaan, 
että alhaisimman metaanituoton (139 dm3/kgVSsyötetty) tuottava laitos syöttää seka-
lietettä, jossa on jopa 80 % biolietettä. Lisäksi laitos, jonka tiedetään syöttävän 50 % 
esiselkeytyslietettä ja 50 % biolietettä, tuotti kaasua lähes 500 dm3/kgVSsyötetty. Muilla 
laitoksilla, jotka saavuttivat korkeat kaasuntuotot, oli esiselkeytyslietteen osuus kor-
keampi kuin biolietteen. Näiden laitosten lietteiden suhteellisten osuuksien arviointiin 
liittyy kuitenkin mahdollisia virhetekijöitä johtuen käytettyjen lukujen epätarkkuudes-
ta. Lisäksi, yhden laitoksen kohdalla korkea esiselkeytyslietteen osuus ei johtanut yhtä 
korkeisiin tuloksiin kuin muilla saman osuuden omaavilla laitoksilla. Korkeisiin kaa-
suntuottolukemiin pääsee myös laitos, joka esikäsittelee lietteet termisellä hydrolyy-
sillä (THP) ja ajaa prosessia termofiilisesti.  
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Eri prosessiparametrien vaikutusta metaanituottoon ja orgaanisen aineen vähenemään 
selvitettiin data-aineiston avulla. Laitoskohtainen data on esitetty taulukossa 2. Tar-
kastelut osoittivat, ettei metaanituotto (dm3/kgVS) riipu syötesakeudesta (2,8 – 12 %) 
eikä orgaanisesta kuormituksesta (0,6 -4,5 kgVS m-3d-1). Sen sijaan, viipymällä todet-
tiin olevan jonkinasteista vaikutusta. Laitos, joka tuottaa heikosti kaasua (193 
dm3/kgVS) , ajaa prosessia alhaisella 12 päivän viipymällä. Korkeampiin kaasuntuot-
tolukuihin yltävien laitosten viipymät vaihtelevat, mutta ovat kuitenkin vähintään 16 
d. Kuvassa 11 verrataan metaanituottoa reaktoreiden välillä, joissa viipymä on alle tai 
yli 15 d.  
 

 
Kuva 11.    Reaktoriviipymän vaikutus metaanituottoon  

(< 15 d, 5 laitosta; > 15 d, 11 laitosta). 
 
 
Taulukko 2. Prosessiparametreja laitoksittain (n.a. – tietoa ei saatavilla). 
Laitos OLR 

kgVS/m3d 
HRT 

d 
liete TS 

% 
Metaanituotto 

dm3/kgVS 
Biokaasutuotto 

dm3/kgVS 
Mädätysaste  

% 

1 1,77 13 3,7 337 519 33 

2 2,16 13 4,7 241 371 45 

3 1,11 24 3,9 214 335 48  

4 1,65 17 3,75 309 516 57  

5 2,17 15 5,0 139 214 n.a 

6 1,12 35 4,1 329 514 30  

6 1,11 25 4,1 176 275 30  

7 3,32 12 7,4 193 286 40 

8 1,65 29 8,0 253 408 n.a 

9 0,72 25 3,0 506 766 n.a. 

10 3,27 28 12,3 287 467 39 

11 1,30 21 3,7 375 555 41 

12 0,59 47 4,0 478 955 51 

13 1,12 27 4,5 294 588 55 

15 2,24 14 4,3 224 361 48  

16 1,23 16 2,8 442 680 38  

17 4,5 19 11,5 506 756 42  
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3.4.2 Biokaasun käyttö 

Noin 60 % laitoksista hyötykäyttää biokaasun sähkön ja lämmöntuotannossa. Noin 35 
% hyötykäyttää biokaasun lämpönä jo loput 5 % käyttää liikennepolttoaineeksi. 70 % 
hyötykäytöstä on pelkästään oman laitoksen käytössä. 
 

4 MÄDÄTTÄMÖN KÄYTTÖKOKEMUKSIA 

4.1 Syötemuutoskokeilut 

Noin kolmasosa laitoksista on kokeillut eri syötevaihtoehtoja lietemädättämössä. 
Yleisesti niihin suhtaudutaan varoen, sillä koko prosessi saattaa helposti häiriintyä. 
Kokeiluja hankaloittaa myös prosessin jatkuvatoimisuus. Käynnissä olevaa prosessia 
ei haluta häiritä, sillä uudelleen aloittaminen on aikaa vievää. Kokeiluja on kuitenkin 
suoritettu mm. rasvapitoisilla jätejakeilla, meijerituotteilla ja nahkateollisuuden jätteil-
lä. 
 
Rasvapitoisten jätteiden osalta aiheutuu helposti ongelmia rasvojen liian nopean ha-
joamisen ja kaasumuodostuksen vuoksi, minkä seurauksena syntyy vaahtoamista. 
Vaahtoamisen lisäksi liialliset rasva-annokset saattavat tuottaa hankalia rejektivesiä, 
jotka muodostavat ongelmia jätevedenpuhdistusprosessiin. Lisäksi rasvapitoiset syöt-
teet voivat aiheuttaa tukkeumia putkistoihin. Osa laitoksista kuitenkin syöttää rasvapi-
toisia jätejakeita suoraan mädättämöön ilman ongelmia. 
 
Yhden laitoksen osalta, meijerituotteiden käytön kokemukset olivat aluksi lupaavia, 
mutta lopulta prosessi kuitenkin häiriintyi ja synnytti vaahtoa. Syötekokeiluissa maito, 
piimä ja jogurttijakeet vaikuttivat käytettäviltä, mutta kerman lisäyksen myötä or-
gaanisen aineen pitoisuudet kohosivat todennäköisesti liian nopeasti, liian suuriksi. 
 
Uusien lisäsyötteiden käsittelyn ongelmana on myös kapasiteetti. Kasvavissa kaupun-
geissa lietemäärät suurenevat ja lietemädättämöiden kapasiteetti kuroutuu nopeasti 
umpeen etenkin jos ulkopuolista massaa lisätään. Muutamilla alueilla ahtaus on on-
gelmana jo nyt. 
 
Eri lietesakeuksia on mädättämöillä testattu vähän. Ainoastaan kaksi laitosta ilmoitti 
kokeilleensa korkeampia sakeuksia. Yleisin rajoittava tekijä on lietteen tiivistyksessä. 
Laitosten tämän hetkiset tiivistysmenetelmät eivät mahdollista korkeampia kuiva-
ainepitoisuuksia. Sakeuden nosto pelkästään polymeerien avulla on tuottanut epätasa-
laatuista syötettä, joka on johtanut ongelmiin prosessin tasapainossa. Lisäksi varasto- 
ja allaskoot rajoittavat eri syötesakeuksien käyttöä. Laitokselle mitoitetut pumput ja 
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reaktoreiden sekoitusteho voivat myös rajoittaa yli 10 % lietesakeuksien käyttöä. 
Pumput eivät välttämättä jaksa pumpata sakeaa lietettä ja sekoitus saattaa lakata toi-
mimasta. Lisäksi kuormituksen nousu johtaa typpirikkaampaan rejektiveteen ja riip-
puen vedenpuhdistusprosessin tekniikasta ja mitoituksista voi tämä aiheuttaa ongel-
mia puhdistuspuolella. Useat em. ongelmat liittyen lietesakeuden nostoon lisäävät 
investointitarvetta puhdistamolla.  
 
Laihempien lietesakeuksien käytöstä mädättämöllä raportoi kaksi laitosta. Toinen 
näistä havaitsi prosessin toimivan paremmin alemmilla kuiva-ainepitoisuuksilla. Toi-
sen tapauksessa alhaisemmat pitoisuudet ovat olleet poikkeavista olosuhteista johtuvia 
ja tarkkoja mittauksia laadulle ei ole tehty. Kuitenkaan selkeää muutosta ei ainakaan 
kaasun tuotannossa ole havaittu. 
 

4.2 Ongelmatilanteita 

Lietemädättämöt ovat pääasiassa toimineet ilman ongelmia ja käyttökatkoksia. Vaah-
toamista esiintyy toisinaan, mutta ne on yleensä saatu viimeistään kemikaalien avulla 
hallintaan. Yleisimpiä ongelmia vaahtoamisen lisäksi vaikuttavat olevan putkistojen 
ja pumppujen tukokset. Kahdelle reaktorille on jouduttu tekemään tyhjennykset johtu-
en huonosta välppäyksestä. Lisäksi toinen näistä laitoksista joutui uusimaan reaktorin-
sa sekoittimen. Molemmat laitokset uusivat välppänsä ja reaktoreita ei ole tarvinnut 
tämän jälkeen tyhjentää. Eräs teleskooppipoistolla varustettu reaktori halkesi käytön 
aikana. Tämä johtui pinnan tason noususta reaktorissa. Laitos saneerattiin ja varustet-
tiin alta tyhjennettäväksi, minkä jälkeen ongelmat poistuivat. 
 
Puhdistamolietepuolella ongelmia voi aiheuttaa jätevedenpuhdistusprosessiin syntyvä 
Zooglea bakteeri. Bakteeri tuottaa polymeeria, minkä seurauksena lietteen tiivistys 
vaikeutuu. Zooglea bakteeria on todettu syntyvän puhdistusprosessiin mm. kun puh-
distettavien vesien typpipitoisuudet nousevat merkittäväksi.  
 
Mädättämöön muualta vastaanotetut suuret lietemäärät saattavat myös vaikuttaa mä-
dätysjäännöksen laatuun. Laatuvaihtelut mädätysjäännöksessä voivat aiheuttaa haas-
teita linkouksessa. 
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5 MÄDÄTYSJÄÄNNÖS 

5.1 Tuottomäärät 

Reaktorista poistuva mädätysjäännös kuivataan mekaanisesti, yleisesti lingolla – vain 
yhdellä laitoksella on käytössä ruuvipuristin mädätetyn lietteen kuivauksessa. Näin 
saadaan kiintojaetta, jonka kuiva-ainepitoisuus (TS) vaihtelee välillä 25 – 33 %, kes-
kiarvona 29 %.  Tätä tuotetta, mädätysjäännöstä muodostuu kyselyssä saatujen tieto-
jen perusteella yhteensä n. 190 000 t/v, vastaten kuiva-aineena n. 55 000 tTS /a.  
 
Kuivauksessa eronnut nestejae, ns. rejektivesi palautetaan jätevedenpuhdistusproses-
siin. Todettakoon, että puhdistamolietteitä käsittelevillä yhteiskäsittelylaitoksilla, re-
jektivedelle tehdään yleisesti oma prosessointi, yhtenä tavoitteena typen konsentrointi 
tuotteeksi. (Kun yhteiskäsittelyn raaka-aineesta yli 10 % on puhdistamolietettä, niin 
rejektivettä ei voi käyttää sellaisenaan nestemäisenä orgaanisena lannoitteena.)  
 

5.2 Käsittely ja käyttö nyt ja tulevaisuudessa 

Nykyisin suurin osa mekaanisesti kuivatusta puhdistamolietepohjaisesta mädätysjään-
nöksestä kompostoidaan. Kompostoinnin aikana saavutetaan lopputuotteen hygieni-
soituminen niin, että se täyttää lainsäädännön edellyttämät hygieniakriteerit. Hygieni-
sointi on mahdollista toteuttaa myös termisellä käsittelyllä, mutta jätevedenpuhdista-
mojen yhteydessä olevilla lietemädättämöillä tätä ei ole käytössä – tähän selvitykseen 
osallistuvista laitoksista vain yhdellä laitoksella hygienisointi hoidetaan termisellä 
käsittelyllä. Sen sijaan terminen hygienisointi on yleinen tapa yhteiskäsittelylaitoksil-
la.   
 
Vähintään kuusi laitosta 17:stä on ulkoistanut tai on ulkoistamassa mädätysjäännök-
sen kompostoinnin. Yli puolet vastanneista hyötykäyttää lopputuotteen (tai on ulkois-
tanut hyötykäytön) viherrakentamiseen, sisältäen kaatopaikkamaisemoinnin. Viher-
käyttöön liittyy mullan tuotanto. Noin kolmannes laitoksista hyödyntää lopputuotetta 
peltoviljelyssä. Muutamalla laitoksella (2/17) on jo tiedossa muutoksia tulevaisuuden 
käytölle: kaatopaikkamaisemoinnista siirrytään maanparannusaineeksi ja toisella lai-
toksella viherrakentamisen sijaan liete johdetaan jatkomädätykseen. Mädätysjäännök-
sen jatkokäsittelyn ulkoistaminen voi olla taloudellisesti perusteltua, ja käytännön 
toimintaa selkeyttävää, etenkin tiukentuneiden kriteerien (lainsäädäntö) vuoksi.  
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5.2.1 Lannoitevalmistekäyttö 

Hygienisoinnin lisäksi lietteenkäsittelyn tavoite on tuottaa lietteestä hyväksyttävää, 
lannoitevalmistelainsäädännön edellyttämät vaatimukset täyttävää lannoitevalmistetta. 
Tyyppinimeltään puhdistamolietepohjainen mädätysjäännöksestä tuotettu lannoite-
valmiste voi olla joko ”orgaaninen maanparannusaine” tai ”maanparannusaineena 
sellaisenaan käytettävä sivutuote”. Kompostituotteet kuuluvat orgaanisiin maanparan-
nusaineisiin ja mädätysjäännös (suoraan biokaasuprosessista) on sellaisenaan maanpa-
rannusaineeksi soveltuva sivutuote. Suomen lietemädättämöjen mädätysjäännöksestä 
tuotteistetaan siis maanparannuskompostia ja kompostimultaa. Sen sijaan termisesti 
hygienisoitu lopputuote on tuotteistettu sellaisenaan käytettäväksi maanparannusai-
neeksi. 
 
Erona näillä maanparannusaineilla on mm. että orgaaninen maanparannusaine on ol-
tava stabiilia, ja tuotettu hyväksytyllä laitoksella. Sen sijaan sellaisenaan käytettävälle 
sivutuotteelle ei ole stabiilisuusvaatimusta, eikä laitoshyväksyntää vaadita, mikäli 
liete käsitellään syntypaikalla, jv-puhdistamolla. Molempia koskee kuitenkin käytön 
puolen vaatimuksia mm. peltomaan kadmiumseuranta, levitysaika- ja ravinteiden 
enimmäislevitysmäärärajoitukset (nitraattiasetus; ympäristötukiehdot). Lisäksi, sellai-
senaan maanparannusaineena käytettäviä sivutuotteita koskee kaikkien haitallisten 
metallien (Hg, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) kuormituksen seuranta. Puhdistamolietteestä 
tuotetun mädätysjäännöksen tuoteselosteessa (Kymen Bioenergia) todetaan: 
”Mikäli on aihetta epäillä, että viljelymaan haitallisten metallien pitoisuudet ylittävät 
enimmäispitoisuudet, lohkon pitoisuudet tulee analysoida. Näytteen voi ottaa samaan 
tapaan kuin viljavuustutkimuksen maanäytteet. Aihetta epäilyyn voi olla esim. siitä, 
että peltolohkot sijaitsevat raskasmetallilaskeumaa mahdollisesti aiheuttavan teolli-
suuslaitoksen vierellä tai lannoituksessa on aiemmin käytetty sellaisia lannoitevalmis-
teita, joiden käyttöön voi liittyä riski korkeista raskasmetallipitoisuuksista (esim. kuo-
nat, tuhkat,puhdistamoliete erityisesti ennen vuotta 1994).” 
Lisäksi, ” Peltomaan, jolle tuotetta levitetään, pH tulee olla yli 5,8 ja raskasmetallipi-
toisuudet alle alla esitetyn taulukon enimmäispitoisuuksien.” 
 
Taulukko 3. Haitallisten metallien rajoja. (MMMa 24/11, VNp 282/1994) 

 
Metalli 

Peltomaan 
enimmäispitoisuus 

(mg/kg ka) 

Tuotteen käytöstä aiheutuva 
enimmäiskertymä peltoon 

(g/ha/v) 
Elohopea (Hg) 0,2 20 

Kadmium (Cd) 0,5 1,5 (7,5 g/5v) 

Kromi (Cr) 200 300 

Kupari (Cu) 100 600 *) 

Lyijy (Pb) 60 150 

Nikkeli (Ni) 60 100 

Sinkki (Zn) 150 1500 *) 

*) ylitys voidaan sallia, jos maassa on kuparista tai sinkistä puutetta 
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Suomessa mädätysjäännöksen käyttö maanviljelyssä pelloilla on vähentynyt 90 -luvun 
lukemista. Euroopan komissiolle tehdyn selvityksen mukaan (Gendebien, A. 2010) 
vuonna 1995 Suomessa tuotettiin lietettä 141 000 tonnia (TS) vuodessa. Tästä määräs-
tä kierrätettiin pelloille 33 %. Vuonna 2000 lietemäärät olivat kasvaneet 160 000 ton-
niin (TS), josta 12 % kierrätettiin pelloille. Vuonna 2005 lietettä muodostui 147 000 
(TS), josta ainoastaan 3 % kierrätettiin pelloille. Tämä selittyy muun muassa kiristy-
neellä lainsäädännöllä, joka asetti mm. raja-arvot pellolle levitettävän lietteen raskas-
metallipitoisuuksille (Gendebien, A. 2010). Lietteissä saattaa olla esim. lyijyä, kad-
miumia tai elohopeaa. Raskasmetallit ovat yleensä peräisin teollisuuden jätevesistä, 
joskin näiden määrä on oleellisesti vähentynyt, jopa poistunut kokonaan viime vuosi-
na, kun teollisuutta on velvoitettu esikäsittelemään jätevedet ennen johtamista viemä-
riverkostoon ja puhdistamolle. Lisäksi yleinen kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on 
noussut. Puhdistamot havaitsevat kuitenkin toisinaan lähellä raja-arvoja käyviä pitoi-
suuksia, mutta niiden lähteen paikantaminen on haasteellista. Tiukentuneet raja-arvot 
nostavat lietteiden käsittelykustannuksia. Tällä hetkellä lannoitevalmistelainsäädän-
nössä ei vielä ole rajoituksia orgaanisille haitta-aineille, mutta näitä odotetaan tulevan 
jo lähitulevaisuudessa. 
 
Puhdistamojen näkökulmasta, lietteen pelloille levittäminen nähtäisiin toimivana 
vaihtoehtona Suomessa, sillä täällä on tiukka laadunvalvonta. Lisäksi peltokäytössä 
tulee huolehtia, että liete menee oikeanlaiseen viljelyyn eikä esimerkiksi suoraan syö-
täväksi tarkoitetuille kasveille. Lisäksi, puhdistamolietteitä sisältäviä lannoitevalmis-
teita ei ole sallittu käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa. Alla ote tuoteselosteen 
käyttöohjeesta (Kymen Bioenergia): 
”Tuote soveltuu sellaisenaan käytettäväksi maanparannukseen ja ravinnelisäksi pel-
tokäyttöön mm. vilja- ja energiakasveille, sokerijuurikkaalle ja öljykasveille. Nurmel-
le tuotetta voi käyttää, kun nurmi perustetaan suojaviljan kanssa ja tuote mullataan. 
Lisäksi voidaan käyttää muilla viljelymailla, joilla kasvatetaan kasveja, joita ei käyte-
tä ihmisten ravinnoksi tai eläinten rehuksi. Tuotteen käytön jälkeen kyseisellä pellolla 
on perunan, juuresten ja vihannesten viljelyssä viiden vuoden varoaika.”  
 
Peltokäytössä saadaan lietteen sisältämiä ravinteita kiertoon. Näistä nähdään tällä het-
kellä tärkeimpänä fosforin kierrätys. Peltokäyttö on saanut maanviljelijöiltä positiivis-
ta palautetta mm. sen vuoksi, että tuote on maanviljelijöille ilmainen. Jos mädätys-
jäännös muutettaisiin maksulliseksi peltotuotteeksi, sen käyttö todennäköisesti vä-
henisi. Multa on puolestaan maksullinen tuote, mutta kysyntää sille ei ole niin paljoa, 
että koko tuotto kannattaisi jalostaa mullaksi. 
 

5.2.2 Muu käyttö tulevaisuudessa 

Kompostointi on nähty hyvänä käsittelytapana, joskin sen rinnalle toivottaisiin myös 
muita käsittelymenetelmiä ja sitä kautta muita lopputuotevaihtoehtoja. Taloudellisesti 
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ja kilpailutilannetta ajatellen useampi tuote vähentäisi riskejä. Kompostoinnin loppu-
tuote (peltokäyttö, viherrakennus) on saanut positiivista palautetta käyttäjiltään ja 
kompostoidun mädätysjäännöksen käytölle on ollut kysyntää. Suomen mittakaavassa 
kompostointi nähdäänkin järkevänä vaihtoehtona, sillä asukasluku ei ole korkea. Pel-
tokäyttöön mädätysjäännös saataisiin hyvin kulutettua. Väkilukurikkaissa maissa ti-
lanne nähdään kuitenkin haastavampana. 
 
Eräänä tulevaisuuden vaihtoehtona jätevedenpuhdistamoilla nähdään mädätetyn liet-
teen jatkomädätys, etenkin jos laitoksella on heikko mädätysaste. Mutta näinhän käy-
tännössä vaan siirretään tuotetta edelleen käsiteltäväksi ja hyötykäyttö jää seuraavan 
vaiheen tehtäväksi.   Lietteen poltolla vähennettäisiin mädätysjäännöksen määrää, 
tuhkaksi muutettuna. Toisaalta lietteen kuivaus polttoprosessia varten vie energiaa ja 
muodostuneelle tuhkalle tulee löytää hyötykäyttöä. Termistä käsittelyä, muuta kuin 
polttoa, esim. pyrolyysiä on tutkittu muutamilla laitoksilla, mutta sen kannattavuusar-
viot ovat vielä kesken. 
 
Uusien keskuspuhdistamoiden myötä laitoskohtaisesta mädättämöstä saatetaan olla 
luopumassa. Vaihtoehtona nähdään ulkoistettu yhteismädättämö tai esimerkiksi liet-
teen terminen käsittely mädätyksen sijaan.  Mädätysjäännöksen loppukäyttöä ajatellen 
tulee myös huomioida syötemateriaalin koostumus. Lopputuotteen laatuvaatimuksista 
johtuen yhteiskäsittelyissä ei ehkä kannata sekoittaa ”puhtaita” ja ”likaisia” materiaa-
leja keskenään. 
 

5.3 Koostumustietoja 

Liitteessä 3 on esitetty sekä mädätysjäännöksestä kompostoimalla valmistetun maan-
parannuskompostin että mädätysjäännöksestä saadun sellaisenaan käytettävän maan-
parannusaineen analyysituloksia. Nämä näytteet on analysoitu Bioliike-hankkeen 
muiden osatöiden yhteydessä. Analyysit on tehty itse eli HAMK:n laboratoriossa, 
sekä ulkopuolisessa laboratoriossa, Novalabilla. Liitetaulukossa on esitetty myös näi-
den tuotteiden tuoteselosteen mukaiset pitoisuudet.  
 
Mädätysjäännöksessä, sellaisenaan, on korkeammat ravinnepitoisuudet, etenkin liu-
koinen typpipitoisuus. Liukoisen typen osuus kokonaistypestä on molemmissa tuot-
teissa suhteellisen alhainen, n. 5 – 8 % maanparannuskompostissa ja n. 13 % mädätys-
jäännöksessä. Tuotteen lannoitekäytön kannalta tämä tarkoittaa, että kun noudatetaan 
kokonaistypen sallittua levitysmäärää, niin liukoisen typen määrä jää hyvin alhaiseksi, 
mikä käytännössä tarvinnee täydentää mineraalilannoitteella.  
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6 POHDINTAA KUORMITUKSESTA 

Tämä selvitys kohdistui Suomen jätevedenpuhdistamojen yhteydessä toimiviin liete-
mädättämöihin ja yhdelle biokaasulaitokselle, joka käyttää syötteenä 100 %:sti puh-
distamolietettä. Näiden laitosten mädättämöillä käsitellään vuositasolla yhteensä n. 
2,3 milj. m3 syötelietettä, kuiva-aineena (TS) yht. n. 90 000 tTS. Mädättämöreaktori-
kapasiteettia näillä laitoksilla on käytössä yhteensä n. 110 000 m3.  Käsiteltävät liete-
määrät ovat kasvussa, oma reaktorikapasiteetti alkaa olla osalla laitoksista riittämätön 
ja lietteitä joudutaan paikoin kuljettamaan toisaalle käsittelyyn.   
 
Edellä esitetyistä lietemäärä- ja reaktorikapasiteettiarvoista saadaan mädättämöiden 
laskennalliseksi kuiva-ainekuormitukseksi 2,2 kgTS m-3d-1. Tämä kuormitus on tapa-
na ilmaista orgaanisen aineen (VS) kuormituksena. Tämän selvityksen mukaan liet-
teen orgaanisen aineen osuus kuiva-aineesta on keskiarvona 68 %, joten näin saadaan 
orgaaniseksi kuormitusarvoksi 1,5 kgVS m-3d-1. Arvo on alhainen, mihin osasyynä on 
mädättämön syötelietteiden alhaiset kuiva-ainepitoisuudet, keskiarvona n. 5 %, Tällä 
kuormituksella ja lietesakeudelle reaktoriviipymäksi saadaan n. 23 vrk.   
 
Tämä selvitys vahvistaa käsitystä, että lietemädättämöillä olisi nykyisellään selvästi 
vara nostaa kuormitusta, ja tehostaa mädättämöjen toimintaa. Käytännössä tätä rajoit-
taa lähinnä syötelietteen alhainen sakeus, mikä taas johtuu yleensä mekaanisen käsit-
telyn ongelmista laitoksilla; pumppujen ja putkistojen rajoituksista ja tehottomista 
sakeutusmenetelmistä. Mutta itse mädätysprosessin puolesta lietesakeuden nosto 
mahdollistaisi korkeamman kuormituksen, ja samalla varmistettaisiin myös riittävä 
viipymä reaktorissa. Esim. riittäväksi koettu 18 vrk:n viipymä ja kaksinkertainen kä-
sittelykapasiteetti saavutetaan kun lietesakeus kaikissa reaktoreissa olisi 8 %. Tämä 
vastaisi siten orgaanisena kuormituksena arvoa 3 kgVS m-3d-1.  Tästä edelleen, voi-
daan saavuttaa jopa kolminkertainen kapasiteetti, kun lietesakeutena on n. 12 %.  Tä-
män selvityksen perusteella Suomessa on kaksi laitosta, joissa lietesakeus on n. 8 % ja 
kaksi, joissa se on n. 12 %. Näillä laitoksilla on yhtä lukuun ottamatta myös käytössä 
korkeammat kuormitusarvot (3 – 4,5 kgVS m-3d-1).  Näiden reaktorien mädätysaste ja 
biokaasutuotot ovat hyvällä tasolla.  
 
Mikäli paikalliset lietemäärät eivät edellytä käsittelykapasiteetin lisäämistä, mädättä-
mökapasiteetin käyttöä voisi tehostaa muilla syötteillä. Puhdistamolietteiden orgaani-
sen aineen osuus kuiva-aineesta on suhteellisen alhainen (keskiarvona 68 %), samoin 
orgaanisen aineen hajoamisaste (keskiarvona n. 44 %), verrattuna esim. moniin biojät-
teisiin. Näin ollen helposti hajoavan orgaanisen aineen käytöllä voidaan merkittävästi 
tehostaa biokaasutuottoa reaktoritilavuutta kohti. Tämä vaatii tosin laitoksilla inves-
tointeja esim. biojätteiden osalta vaaditaan hygienisointia, mutta samalla tämä tuo 
porttituloja ja lisää biokaasuenergiatuottoa. Maanlaajuisesti ajatellen kaksinkertainen 
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kapasiteettilisäys tarkoittaa kuiva-aineena n. 90 000 tTS/v, mikä on esim. yhdyskun-
tabiojätteenä n. 300 000 tonnia biojätettä (TS 30 %) vuodessa.  
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LI ITE 1/1 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
 

Tuleva liete 
1. Käsitelläänkö mädättämöllä muiden puhdistuslaitosten lietteitä? Jos käsitellään, 

mistä alueilta? Kuinka paljon puhdistamolietettä mädätetään (esim. vuositasolla 
ja kuinka suuret osuudet muilla puhdistamoilla, jos niiden lietteitä vastaanote-
taan)? 

2. Mikä on eri lietejakeiden suhteellinen osuus lietteessä (karkea arvio riittää)? 
(Lietejakeet: Esiselkeytys-, bio-, jälkiselkeytys- tai flotaatioliete) 

3. Jos jälkiselkeytysliete on flotaatiolietettä, onko tiedossa, mitä flotaatiokemikaa-
leja käytetään? Onko jätevedenpuhdistusprosessissa tai lietteen esikäsittelypro-
sessissa käytössä muita erityisiä kemikaaleja? (Onko tietoa muilta puhdistamoil-
ta tulevan lietteen koostumuksesta?) 

4. Käytetäänkö mädättämön syöteseoksessa muita materiaaleja kuin jätevesiliettei-
tä? Esimerkiksi sakokaivot (meneekö puhdistusprosessiin vai mädättämön syö-
teseokseen suoraan)? tai muita erillisiä orgaanisia jakeita, jotka johdetaan suo-
raan mädättämön syöteseokseen.  

5. Tuleeko jätevedenpuhdistusprosessiin erillisiä jätejakeita, jotka voisivat vaikut-
taa mädätettävän lietteen laatuun? 

6. Millä tavoin liete esikäsitellään ennen mädätystä? (mitkä ovat tiivis-
tys/sakeutusmenetelmät ja onko jotain muita käsittelyjä?)  

7. Mitkä ovat lietteen kuiva-ainepitoisuudet ennen ja jälkeen sakeutuksen? 
(TS % tai g/l, onko esim. lietetiheys tiedossa?) 

Mädätysprosessi: 
1. Kuinka monta reaktoria on käytössä ja niiden fyysiset sekä käyttötilavuudet? 

2. Missä lämpötiloissa prosessi toimii? 
8. Mikä on lopullisen syötelietteen kuiva-aine pitoisuus ja orgaanisen aineen 

osuus? ? (TS %, VS/TS % tai g/l, onko esim. lietetiheys tiedossa?) 
3. Poistelietteen/mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuus? Orgaanisen osuus? 

Mädätysaste? 
4. Mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuus käsittelyjen jälkeen? 
5. Kuinka paljon syötettä syötetään vuorokaudessa, kuinka monta kertaa 

vuorokaudessa? Kuinka monena päivänä viikossa? Onko syöttökatkoksia? 
6. Mikä on viipymä ja kuormitus (OLR=kgVS/m 3d-1)?  
7. Onko laitoksella mahdollisuuksia korkeampaan kuormitukseen tai sa-

keamman lietteen käyttöön? Onko kokeiltu eri kuiva-ainepitoisuuksia tai 
kuormituksia? Ongelmia? 

8. Entä eri syötteitä? Ongelmia? 
9. Onko prosessin hallinnassa ilmennyt (muita) haasteita mädättämön toimin-

nan aikana? 
10. Muuta prosessin toimintaan liittyvää kommentoitavaa? 

 



  

 
 

LIITE 1/2 

Lopputuotteet 
1. Kuinka paljon tuotetaan biokaasua ja mädätysjäännöstä (vuorokaudessa, kk tai 

vuodessa huomioiden mahdolliset käyttökatkokset)? 

2. CH4 –pitoisuus? 
3. Miten biokaasu käsitellään (esim. puhdistus)? 
4. Miten biokaasu hyödynnetään (esim. CHP, lämpö?) 
5. Miten mädätysjäännös käsitellään? (esim. polymeerit, linkous, kompostointi…?) 
6. Miten mädätysjäännös hyötykäytetään nykyisin? 
7. Onko soveltunut hyvin tähän käyttötarkoitukseen? Minkälaista palautetta 

lopputuotteen käyttäjiltä on tullut? Jotain muuta lisättävää? 
8. Miten koette tulevaisuuden näkymät mädätysjäännöksen käsittelylle alueellisesti 

(ja yleisesti ajatellen Suomessa, maailmalla)? 

 
Muuta kommentoitavaa: 
 
  



  

 
 

LIITE 2 

LAITOSTEN SYÖTETIETOJA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laitos TS -syöte, % VS reduktio, % Kemikaalit Polymeeri teolisuusvedet muut fraktiot

1 3,70 33 x
nollakuituvesi, glykolivedet syksyllä ja 

keväällä

2 4,72 45

3 3,90 48
AL ALF 

alumiinikemikaali
x Valio, Abloy, Upm

muut puhdistamot (alle 1 % koko 

lietteestä), Kiteen sahalta 

4 3,50 57

5 5,00 sako- ja umpikaivo n. 12% muilta puhdistamoilta (3 kpl)

6 4,00 30 x Valio,Ekokem, sako- ja umpikaivo

7 7,39 40 sako- ja umpikaivo

8 8,00 x

sako- ja umpikaivo 60 %,muut puhdistamot 

10 %, omapuhdistamo 30 %, nahkateollisuus 

kesäkuu -13

9 3,00 x
sakokaivot 2, 3%, ravintolarasvat 0,001 % , 

glykoli 0,003 %

10 12,00 39
PAX, MILLFLOC Q 

70D
x teurastamo

11 3,70 41 PAX x sako- ja umpikaivo muut puhdistamot (15 %)

12 4,00 51 x rasvajäte 1 % , sako/umpikaivo 0,2 %

13 4,46 55 x Emävesi (hiivateollisuus) 35 %

14 3,50
metanoli, 

fosforihappo
sako- ja umpikaivo

muut puhdistamot (10 %), oma puhdistamo 

85 %, sairaala- ja keskuskeittiöiden puhtaat 

biojakeet

15 4,30 48 x
erinäisiä teollisuudesta, sako- ja 

umpikaivo

Teollisuuden jätteitä 0,7-3 % joko prosessiin 

tai mädätykseen

16 2,80 38 metanoli
erinäisiä teollisuudesta, sako- ja 

umpikaivo

rasvajätteet (mädättämöön),  teollisuuden 

jätteitä vaihtelevasti joko jv tai 

mädätäämöön (8 %)17 11,50 42



  

 
 

 
LIITE 3 

Analyysituloksia puhdistamolietepohjaisista lannoitevalmistetuotteista: 
Kompostoitu mädätysjäännöstuote eli maanparannuskomposti  
ja mädätysjäännös sellaisenaan 
 

 
 
 

Mädätysjäännös, 

sellaisenaan

tuoteseloste HAMK lab. Novalab HAMK lab. tuoteseloste

Kuiva-aine % - 38,8 36,6 30,4 32,8

Kosteus % - 61,2 63,4 69,6 67,2

Orgaanine aines / Hehku% - 17,0 - 16,3 16,7

Tuhka % - 21,8 - 14,1 16,1

Tilavuus paino kg/m3 590 547 560 690  730 - 1200

Sähkönjohtokyky mS/m 35 52 - 103 214

pH 6,7 6,9 - 8,3

Ammoniumtyppi kg/tn kostea - 0,19 0,30

Kokonaistyppi kg/tn kostea - 4,54 5,88 11,1 11,2

Kokonaistyppi kg/tn kuiva 14,00 11,70 16,07 36,7 34

Liukoinen typpi kg/tn kostea - 0,23 0,30 1,3 1,4

Liukoinen typpi kg/tn kuiva 1,12 0,59 0,82 4,2 4,34

Nitraatti typpi kg/tn kostea - - <0,1

Nitraatti typpi kg/tn kuiva - - <0,1

Kokonaisfosfori kg/tn kostea - 3,06 1,30 7,6 10,7

Kokonaisfosfori kg/tn kuiva 14,00 7,89 3,60 25,1 32,6

Liukoinen fosfori kg/tn kostea - 0,04 - 0,04 0

Liukoinen fosfori kg/tn kuiva 0,02 0,10 - 0,12 0,12

Kalium kg/tn kostea - - 0,77

Kalium kg/tn kuiva 2,30 - 2,10

enintään, mg/kg ka enintään, mg/kg ka

Haitalliset raskasmetallit Arseeni (As)    5 As 5

Elohopea (Hg)  0,3 Hg 0,5

Kadmium (Cd) 0,8 Cd 0,7

Kromi (Cr) 30 Cr 40

Kupari (Cu) 90 Cu 250

Lyijy (Pb) 15 Pb 30

Nikkeli (Ni) 20 Ni 20

Sinkki (Zn) 300 Zn 400

Maanparannuskomposti; 

mädätysjäännös+tuore puunkuori tai hake


