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Taustaa
• Lietteessä olevat haitta-aineet ovat aiheuttaneet markkinoilla huolta ja lietteen hyötykäyttö 

maataloudessa on tästä johtuen vähentynyt
• Tämä on johtanut yhä suurempien lietevirtojen siirtymiseen multamarkkinoille

• HSY käynnisti vuonna 2015 hankkeen, 
jossa vertailtiin uusia 
lietteenkäsittelymenetelmiä ja niistä 
saatavien lopputuotteiden haitta-
ainepitoisuuksia

• Parhaaksi vaihtoehdoksi valikoitui 
lietteen pyrolysointi, jota tässä 
jatkohankkeessa tutkitaan tarkemmin



Pyrolyysi lietteen käsittelyssä

• Korkeissa lämpötiloissa taudinaiheuttajat ja 
orgaaniset haitta-aineet tuhoutuvat pääosin. 
Myös mikromuovien odotetaan tuhoutuvan.

• Jäljelle jää hiilimäinen aines (kuvassa lietehiiltä 
Suomenojan lietteestä)

• Lietehiilessä on pääasiassa hiiltä (25 %), rautaa 
(17 %), fosforia (5 %) ja kalsiumia (4 %)

• Fosfori on niukkaliukoista rautasaostuksesta 
johtuen.



Työpaketti 1: Jätevesilietteen pyrolysoinnin ja lopputuotteen 
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Työpaketti 1: lupa-asiat
Lietehiiltä on mahdollista käyttää kompostoinnin raaka-aineena
ilman hyväksyntää lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon.

Lietehiilelle voidaan myös hakea tyyppinimeä, jolloin sitä 
voitaisiin käyttää hyväksyttynä maanparannusaineena esim. pelto-
ja puutarhakäytössä, viherrakentamisessa tai kasvualustojen 
raaka-aineena.
• Hyväksynnän saaminen todennäköistä, parhaiten sopiva 

tyyppinimiryhmä 3A3: Maan rakennetta parantavat aineet.
• Pyrolysoitu puhdistamoliete ei kuulu uuden EU-lainsäädännön 

CE-lannoitteiden piiriin. Lietehiileltä kansallisessa 
tyyppinimihyväksynnässä vaadittavat ominaisuudet 
pohjautuisivat EU-lannoitelainsäädännön STRUBIAS-
raporttiin.

Tällä hetkellä ei ole yksiselitteisesti tiedossa, vaaditaanko 
lietehiilelle REACH-rekisteröinti, ja asiaa selvitetään parhaillaan 
tarkemmin.



Tutkimukset työpaketissa 3

Lietehiilen kemiallinen laatu ja haitta-aineet
– Ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus 

(lannoitekäyttö), hiiltymisaste, haitta-aineet ja mikromuovit.
Lietehiilen huokosrakenne ja vedenpidätysominaisuudet

– Hiilten huokosrakenne kuvannetaan röntgentomografiamenetelmällä. 
Saadaan arviot hiilen käyttökelpoisuudesta useissa eri sovelluskohteissa

Lietehiilen kyky pidättää typpeä, lannoitevalmisteen kehittäminen
– Hiilijakeen houkuttelevuutta kierrätyslannoitteena pyritään parantamaan 

lisäämällä hiileen kierrätysstatuksen omaavaa typpeä.
– Eri hiilten kykyä pidättää ja vapauttaa typpeä tarkastellaan sorptio-

desorptiokokeiden avulla ja pidättyneen typen käyttökelpoisuutta 
selvitetään inkubaatio/kasvatuskokeiden avulla.

Lietehiilen kyky tehostaa kompostointiprosessia
– Tutkitaan, onko lietepohjaisella hiilellä biohiiltä vastaavia vaikutuksia 

kompostointiprosessiin. 
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Presenter
Presentation Notes
- Näytteistä määritetään: Ravinne- ja raskasmetallipitoisuudet, pH ja sähkönjohtavuus (lannoitekäyttö), hiiltymisaste, haitta-aineet ja mikromuovit.- Hiilten huokosrakenne kuvannetaan röntgentomografiamenetelmällä. Saadaan arviot hiilen käyttökelpoisuudesta useissa eri ravinteiden kierrätystä edistävissä sovelluskohteissa. - Hiilijakeen houkuttelevuutta kierrätyslannoitteena pyritään parantamaan lisäämällä hiileen kierrätysstatuksen omaavaa typpeä (biokaasu- ja/tai kompostointiprosessi). Eri hiilten kykyä pidättää ja vapauttaa typpeä tarkastellaan sorptio-desorptiokokeiden avulla ja pidättyneen typen käyttökelpoisuutta selvitetään inkubaatio/kasvatuskokeiden avulla.- Kokeillaan laboratoriomittakaavassa, onko lietepohjaisella hiilellä biohiiltä vastaavia vaikutuksia kompostointiprosessiin. Koe toteutetaan mukaillen menetelmää, jota hyödynnettiin HSY:n aiemmin toteuttamassa KOMBI-projektissa (Mäkinen 2016).



Tutkimuksen rinnalla suunnitellaan

• Tutkimushanke tuottaa tietoa, jota 
käytetään Ämmässuolle
rakennettavan laitoksen 
suunnittelussa

• Rakentaminen aloitetaan pilot-
mittakaavan laitoksella (arvioitu 
käyttöönotto 2020) ja jos siitä 
saataisiin hyviä käyttökokemuksia, 
voitaisiin mahdollisesti rakentaa 
täyden mittakaavan laitos (30 000 
tonnia vuodessa, kuvassa keltaisella 
merkitty)

• HSY:n hallitus päätti pilot-laitoksen 
rakentamisesta 15.2.2019 [linkki 
uutiseen]

https://www.hsy.fi/fi/tietoa-hsy/uutishuone/2019/Sivut/HSY-kehittaa-uusia-innovatiivisia-kasittelymenetelmia-jatevesilietteiden-hyodyntamiseksi.aspx


Lisätietoa hankkeesta:
www.hsy.fi/lietehiili

#ravinteetkiertoon
@Aino_Kainulain @hsy_fi

Kiitos!

http://www.hsy.fi/lietehiili
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