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1. Järkki-hankkeen lyhyt esittely ja tilannekatsaus

2. Driverit jätevesilietteen ravinteiden jatkojalostukseen

3. Laitossijainnit ja ravinteiden käyttö

4. Kumppanihankkeen puheenvuoro (HSY – RAHI, Jäteveden ravinteiden 
ja hiilen kokonaisvaltainen talteenotto)

5. Keskustelu/moderoitu tehtävä



Aloitus ja hankkeen lyhyt esittely
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JÄRKKI – JÄTEVEDEN RAVINTEET KESKITTÄEN 
KIERTOON

Jätevedenpuhdistamo

Keskitetty 
lietteidenkäsittely

Maatalous

Teollisuus

Yhdyskunnat

Ruoantuotanto

Jätevedet

Liikennepolttoaineet
Lämpö

Logistiikka
Kierrätysravinteet
(N,P,C)

Logistiikka
Puhdistamoliete• Ympäristöministeriön Raki – ohjelmasta 

rahoitettu hanke, jonka kesto on 2021-
2022

• Rahoittajina myös HS-Vesi ja Riihimäen 
Vesi

• Toteuttajina Gasum ja Hämeen 
ammattikorkeakoulu 



1. Löytää jätevesilietteiden keskitetylle käsittelylaitokselle sopivia kokoluokkia ja sijaintipaikkoja

2. Luoda markkinoilla olevista, tai sinne lyhyellä aikavälillä kehittyvistä teknologioista 2-3 vaihtoehtoista 
keskitettyä, konkreettista lietteidenkäsittelykonseptia, yhdistäen jätevesilietteiden ravinteiden 
kierrätys- ja energian talteenottoratkaisut.

3. Innostaa, osallistaa ja sitouttaa keskeiset sidosryhmät mukaan konkreettisesti uudistamaan Suomen 
lietteidenkäsittelyä
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JÄRKKI – TAVOITTEET
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TP 1 – Lietteet ja logistiikka

• Jätevesilietteiden lähtötietojen tarkentaminen

• Tavoitteena keskitetyn lietteenkäsittelykonseptin 
logistinen optimointi. 

• Simulaatiomalli, jolla voidaan varioida mm. lietteiden 
kuiva-ainetasoja lähtökohteessa ja ravinteiden 
loppukäyttöjä – ja näistä seuraava logistiikkasuoritetta. 

• Simuloinnin tulokset palvelevat laitosratkaisuun, 
kokoluokkaan ja sijoituspaikkaan liittyvää 
päätöksentekoa, taloudellisuuden ja 
ympäristövaikutusten näkökulmasta.  
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TP 2 Laitoskonsepti

• Hankkeessa valmistellaan alustavia vaihtoehtoisia 
konsepteja massataseineen ja lopputuotteineen, ja niitä 
sparrataan laajalle sidosryhmälle suunnatussa 
työpajassa. Työpajan jälkeen valitaan 2-3 konseptia 
jatkokehitykseen.

• Prosessikuvaukset ja niiden teknologisen kypsyyden 
arvio

• Massa – ja energiataseet

• Lopputuotteiden laskennallinen laatu ja volyymi

• AIKATAULU: Suunnittelutyöpaja 9/2021 
(esimerkkikonsepteja), Tarkennettu 
konseptisuunnittelu 2-3 vaihtoehdolle 10/2021–
3/2022



Keskitetty lietteidenkäsittelykonsepti

Nesteytetty
Biometaani (LBG) CO2

Hiilidioksidi - CO2

Puhdas vesi

Typpituote
(esim. Ammoniakkiliuos,

Ammoniunsulfaatti, 
ammoniumnitraatti)

Rautasaostus

Ravita, Bio-P

Fosforituote
(esim. struviitti, 
kalsiumfosfaatti)

Hiili & fosforituote
(esim. lietehiili, HTC- Hiili, 

tuhka)

AD

S

Mädätetty liete

Rikki - S

Energia(?)
• Lämpö
• Sähkö

YLEISKUVA
-Tavoite: ulos vain tuotteita

Kemikaalit
Energia



• Vaihtoehtoisten käsittelykonseptien tuotteet –
määrä, laatu ja turvallisuus, markkinat (SWOT 
analyysi)

• Potentiaaliset käyttökohteet ja 
tuotteistamismahdollisuudet (maatalous, teollisuus, 
maanrakennus, metsälannoitteet ym.)

• Tuotteisiin liittyvä lainsäädännöllinen ohjaus –
mukaan lukien end-of-waste tarve
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TP 3 Lopputuotteet, käyttö ja tuotteistaminen

Puhdas vesi
• Laatu

ojaanlaskukelpoinen
• Käyttö prosessivetenä

Typpituote
• Ammoniakkivesi
• Ammoniumsulfaatti
• Ammoniumnitraatti
• ammoniumfosfaatti

Fosforituote
• Struviitti
• Kalsiumfosfaatti

Hiili / fosforituote
• Humus
• HTC hiili
• Lietehiili (pyrolyysi)
• Tuhka

9



• Kuljetus käsittelyyn (ml. mahdollinen lisäkuivauksen tarve)

• Käsittelyprosessit

• Lopputuotteiden hyödynnys: biokaasu, kiinteät ja nestemäiset 
lannoite- ja muut lopputuotteet (sekä muut mahdolliset 
lopputuotteet)

• Mahdolliset päästöhyvitykset, joita saadaan kierrätysravinteita 
ja biokaasua tuottamalla, korvaten neitseellisten vastaavan 
käyttötarkoituksen ravinteiden ja polttoaineiden valmistusta

• Alustava toteutusaikataulu: 1/2022–12/2022
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TP 4 ELINKAARITARKASTELU



• Hankkeen aikana järjestetään avoimia työpaja- tai 
keskustelutyyppisiä tilaisuuksia (3-4) 

• Nettisivujen, some-kanavien ja tiedotteiden lisäksi 
hankkeesta viestitään myös alan tilaisuuksissa, 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti Esitysdia-, 
raportti- ja artikkelityyppisten tuotosten lisäksi 
tuotetaan havainnollista video- ja 
infograafimateriaalia.

• Viestintäsuunnittelussa ja toteutuksessa tehdään 
yhteistyötä muiden puhdistamolietteisiin liittyvien 
tai niihin vaikuttavien hankkeiden kanssa (mm. 
tässä haussa olevat RAHI/HSY)
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TP 5 VIESTINTÄ



Ohjaustekijät jätevesilietteiden 
ravinteiden jatkojalostamiseksi

2
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Ohjaustekijät jätevesilietteiden
ravinteiden jatkojalostamiseksi
1. Ravinteiden ja lannoitteiden kysyntä ja ravinnetalouden/peltokasvituotannon tarpeet

2. Lainsäädännön muutokset, turvallisen ruuantuotannon varmistaminen

3. Ravinnetuotannon ja biokaasuntuotannon symbioosi

Tavoitteena hallittu ketju jäteveden puhdistuksessa tapahtuvista kehitysaskelista 
aina valmiisiin, turvallisiin ja markkinoilla haluttuihin lopputuotteisiin asti
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Ravinteiden ja lannoitteiden kysyntä ja 
ravinnetalouden tarpeet
• Kysyntä kierrätysravinteista ja –lannoitteista kasvaa valtalannoitteiden

hintojen nousun ja saatavuuden vaikeuksien vuoksi. 

• Tarvitsemme kuitenkin sadontuotantoon ravinteita jatkossakin, 
tuotetaan sitä markkinoille resurssiviisaasti

• Suomen peltomaan kasviravitsemukselliset tarpeet hyvien
peltokasvuolosuhteiden turvaamiseksi. Tilanne nyt ja tulevaisuudessa?

Esim. Tasapaino viljavuudessa  Typenkäytön hyötysuhde heikkenee
kompensointi epäviisaasti  Suora vaikutus lannoituksen
kannattavuuteen  jatkojalostettujen tuotteiden kaupallinen “menestys”

• Teolliset käyttökohteisiin

14



Lainsäädännön muutokset ja turvallisen
ruuantuotannon varmistaminen

• Nykyistä suunnittelua (investointeja) ohjaa näkymä tulevaisuuden kehityssuunnasta

• Lannoitteiden ja ravinnetuotteiden tuotekehityksessä otettavat huomioon mahdolliset
vaikutukset markkinoille saattamiseen:

• Kysyntä
• Markkinahinta
• Jalostuksen kannattavuus
• Laatu ja turvallisuus

• Useampi käyttökohde/ laajempi käytettävyys tavoitteena
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Ravinnetuotannon ja biokaasuntuotannon 
symbioosi

• Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Jätevesilietteiden hyödyntäminen biokaasun 
tuotannon raaka-aineena tehostaa biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa ja jakelua.

• Kiertotalousajattelua ja ympäristöystävällisyyttä tukevat kriteerit kehittyvät ja ohjaajat 
tulevaisuudessa enemmän yritysten toimintaa: Biokaasu polttoaineena lisääntyy muun 
muassa teollisuudessa, raskaassa liikenteessä ja meriliikenteessä. Kysyntä kasvaa myös 
kierrätysravinteilla teollisuudessa ja hiilellä maataloudessa. 

• Tuotannollisesti sekä biokaasun että siitä syntyvien kierrätysravinteiden jalostettujen 
tuotteiden tuotanto pitää olla samalla kestävää että kannattavaa.  
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Laitossijainnit ja ravinteiden käyttö

3

JÄ
R

K
K

I
T
Y
Ö

PA
JA

3

18



4.4.2022

Puhdistamolietteiden
typpi ja fosfori
• Tässä tarkastelussa n. 240 yhdyskuntajäteveden puhdistamoa 

• Nykytilanne:

• Puhdistamolietteiden (kuivatut raakaliete ja mädätetty liete) 
ravinnesisältö yhteensä: 

typpi: 5 500 tN/a 
fosfori:  3 300 tP/a

• Jos kaikilta puhdistamoilta liete tulisi raakalietteenä keskitettyyn 
lietteenkäsittelyyn, typpeä voisi saada talteen 6 900 tN/a (= 
laskeutetussa lietteessä oleva typpipotentiaali)

19



Laskeutettu liete
TS = 3 – 5%

Liukoinen N/kokonais N 
10-15 %

LIUKOINEN TYPPI

LIUKOINEN TYPPI

KIINTOTYPPI

KIINTOTYPPI

LIUKOINEN TYPPI

MEKAANINEN KUIVAUS 
(Linko, Ruuvi)

KIINTOTYPPI
MEKAANINEN KUIVAUS 
(Linko, Ruuvi)

Typen liukoistuminen
mädätyksessä

KIINTOTYPPI
RAAKALIETE
TS = 20-25 %

keskitettyyn käsittelyyn/ 
jatkojalostukseen

KIINTOTYPPI

MÄDÄTE
Liukoinen N/kokonais N 

50-60 %

Jv-käsittely-
prosesssiin

MÄDÄTTEEN KUIVAJAE
TS = 30-35 %

a) N2 ilmaan
b) Nitraatti
purku-
vesistöön

N talteenotto
rejektivedestä
(keskitetty
käsittelylaitos)

Laskeutettu liete
TS = 3 – 5%

iukoinen N/kokonais N 
10-15 %

Puhdistamolietteen typpi

LIUKOINEN TYPPI



4.4.2022

• Nykytilanne
• Sen raakalietteen biokaasuenergiapotentiaali, jota ei 

hyödynnetä jätevedenpuhdistamolla biokaasuksi, on n. 185 
GWh/vuosi (suurelta osalta biokaasuksi jo nykyisinkin 
teollisissa biokaasulaitoksissa)

• Niiden puhdistamoiden, jotka mädättävät itse lietteen (siniset 
neliöt), biokaasuenergiapotentiaali on n. 145 GWh/vuosi

Jos kaikilta puhdistamoilta liete tulisi raakalietteenä 
keskitettyyn lietteenkäsittelyyn, energiapotentiaali olisi 
n. 330 GWh/vuosi (Maksimipotentiaali, mahdollista saavuttaa 
HTC:n avulla)

Järkki työpaja 3

21

Puhdistamolietteiden 
biokaasuenergia



4.4.2022

• Potentiaaliset sijainnit 50 km välein ympäri Suomen

• Optimointia varten lasketaan kuljetusmatkat 
kilometreissä tieverkostoa pitkin puhdistamoilta 
potentiaalisiin laitossijainteihin

• Useampia laitoksia sijoittaessa vertaillaan eri 
sijaintikombinaatioiden yhteen laskettuja 
kuljetusmatkoja

• Puhdistamolta kuljetetaan aina lähimpään laitosvaihtoehtoon

• Valitaan sijainnit, jotka minimoivat lietteen kuljetukseen 
vaaditun matkan

22

Laitosten optimisijainnit



4.4.2022

Laitosten optimisijainnit
• Skenaariot

• Nykytilanne – liete tulee mädätteenä laitoksilta, 
jotka mädättävät sen itse (siniset neliöt), muualta 
raakalietteenä (punaiset ympyrät)

• Kaikki raakalietteenä – liete tulee kaikilta 
puhdistamoilta raakalietteenä

23



4.4.2022

Laitosten optimisijainnit
• Laitosten määrä

• Kaksi tai neljä keskitettyä lietteenkäsittelylaitosta

• Kuljetusrajoite
• 300 km maksimikuljetusrajoitteella ja ilman

• Min. 160 GWh/a kokonaisenergiapotentiaali

• Min. 40 GWh/a jokaisen laitoksen energiapotentiaali

24



4.4.2022

Nykytilanne
Kaksi laitosta

25

• Siniset tähdet = laitosten 
optimisijainnit

• Punaiset pisteet = 
puhdistamot, joilta 
lietettä kuljetetaan

• Violetit kolmiot = 
puhdistamot, joilta 
lietettä ei kuljeteta

• > 300 km kuljetusmatka

2 laitosta 2 laitosta + 300 km kuljetusrajoite
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Fosforia 2400 t/a
Typpeä 3800 t/a

Fosforia 900 t/a
Typpeä 1700 t/a

Fosforia 2300 t/a
Typpeä 3700 t/a

Fosforia 600 t/a
Typpeä 1100 t/a

2 laitosta 2 laitosta + 300 km kuljetusrajoiteNykytilanne 2 laitosta 2 laitosta + 
300 km rajoite

Raakalietteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

430 000,
20 %

360 000,
20 %

Mädätteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

170 000,
29 %

160 000,
29 %

Lietteen määrä 
yhteensä (t/a)

610 000 520 000

Fosforin määrä (t/a) 3300 2900

Typen määrä (t/a) 5500 4900

Energia (GWh/a) 185 160
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HTC

Nesteytetty
Biometaani (LBG)

• 105 GWh/a
• 5100 tn/a LBG

CO2

Hiilidioksidi - CO2
• 14 000 tn/a
• 95% CO2

Puhdas vesi
• 210 000 tn/a

Biokaasu

Ammoniakkiliuos
• 15 700 tn/a 
• 20 % NH3
• N: 2 600 tn/a

(P saostus
raudalla tai 
alumiinillä)

HTC hiili

• 120 000 tn/a
• 60% TS
• N: 1 200 tn/a
• P: 2 400 tn/a

• 241 000 tn/a 
raakalietettä (TS 
21%)

• 155 000 tn/a 
mädätettä (TS29%)

Yhteensä: 396 000 
tn/a 

• N : 3 800 tn/a 
• P: 2 400 tn/a
• C: 

Haihdutus & 
strippaus

INPUT
• Energia

• Sähkö ?? Gwh/a (erityisesti jalostus ja nesteytys, operointi)
• Kaikki lämpöenergia biokaasun omakäytöllä

• Tärkeimmät kemikaalit
• Polymeeri – vedenerotus, ~ tn/a)
• Vaahdonesto ?? tn/a
• Aktiivihiili ?? tn/a
• Pesukemikaalit (rikkihappo, typpihappo, kloorivetyhappo)

HTC
Esimerkkimassatase
kahden keskitetyn
laitoksen mallille

Biokaasua yhteensä 106 GWh
Omakäyttö 27 GWh (sisältää HTC, 
lämmitys ja haihturi/stripperi.
Ei sisällä upgradausta)

680 000 tn/a

440 000 tn/aHTC - neste

Konsentraatti

35 000 m3
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Biometaania 105 GWh/a
Fosforia 2400 t/a
- HTC-hiili, ~2 400 tn
Typpeä 3800 t/a
- Ammoniakkivesi (20%) ~ 2600 tn N
- HTC-hiili  1200 tn N

Nykytilanne 2 laitosta

Raakalietteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

430 000,
20 %

Mädätteen määrä (t/a),
kuiva-aineprosentti

170 000,
29 %

Lietteen määrä 
yhteensä (t/a)

610 000

Fosforin määrä (t/a) 3300

Typen määrä (t/a) 5500

Energia (GWh/a) 185

Biometaania 80 GWh/a
Fosforia 900 t/a
- HTC-hiili, ~900 tn
Typpeä 1 700 t/a
- Ammoniakkivesi (20%) ~ 1 200 tn N
- HTC-hiili  500 tn N
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Nykytilanne
Neljä laitosta

29

• Siniset tähdet = laitosten 
optimisijainnit

• Punaiset pisteet = 
puhdistamot, joilta 
lietettä kuljetetaan

• Violetit kolmiot = 
puhdistamot, joilta 
lietettä ei kuljeteta

• > 300 km kuljetusmatka
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4 laitosta 4 laitosta + 300 km kuljetusrajoite
Nykytilanne 4 laitosta 4 laitosta + 

300 km rajoite

Raakalietteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

430 000,
20 %

380 000,
20 %

Mädätteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

170 000,
29 %

160 000,
29 %

Lietteen määrä 
yhteensä (t/a)

610 000 540 000

Fosforin määrä (t/a) 3300 2900

Typen määrä (t/a) 5500 5000

Energia (GWh/a) 185 165

Fosforia 600 t/a
Typpeä 1100 t/a

Fosforia 1300 t/a
Typpeä 1900 t/a

Fosforia 600 t/a
Typpeä 1200 t/a

Fosforia 800 t/a
Typpeä 1300 t/a

Fosforia 500 t/a
Typpeä 900 t/a

Fosforia 1200 t/a
Typpeä 1800 t/a

Fosforia 500 t/a
Typpeä 1000 t/a

Fosforia 800 t/a
Typpeä 1300 t/a
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Nykytilanne – vaihtoehtojen vertailu
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Raakalietettä
Kaksi laitosta

32

• Siniset tähdet = laitosten 
optimisijainnit

• Punaiset pisteet = 
puhdistamot, joilta 
lietettä kuljetetaan

• Violetit kolmiot = 
puhdistamot, joilta 
lietettä ei kuljeteta

• > 300 km kuljetusmatka
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2 laitosta + 300 km kuljetusrajoiteRaakalietettä 2 laitosta 2 laitosta + 
300 km rajoite

Raakalietteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

730 000,
22 %

700 000,
22 %

Mädätteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

0 0

Lietteen määrä 
yhteensä (t/a)

730 000 700 000

Fosforin määrä (t/a) 3300 3100

Typen määrä (t/a) 6900 6600

Energia (GWh/a) 330 315

Fosforia 1000 t/a
Typpeä 1900 t/a

Fosforia 2200 t/a
Typpeä 4700 t/aFosforia 2200 t/a

Typpeä 4700 t/a

Fosforia 1100 t/a
Typpeä 2200 t/a

2 laitosta
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Raakalietettä
Neljä laitosta

34

• Siniset tähdet = laitosten 
optimisijainnit

• Punaiset pisteet = 
puhdistamot, joilta 
lietettä kuljetetaan

• Violetit kolmiot = 
puhdistamot, joilta 
lietettä ei kuljeteta

• > 300 km kuljetusmatka
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4 laitosta 4 laitosta + 300 km kuljetusrajoiteRaakalietettä 4 laitosta 4 laitosta + 
300 km rajoite

Raakalietteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

730 000,
22 %

720 000,
22 %

Mädätteen määrä 
(t/a),
kuiva-aineprosentti

0 0

Lietteen määrä 
yhteensä (t/a)

730 000 720 000

Fosforin määrä (t/a) 3300 3200

Typen määrä (t/a) 6900 6800

Energia (GWh/a) 330 325

Fosforia 400 t/a
Typpeä 900 t/a

Fosforia 1500 t/a
Typpeä 3300 t/a

Fosforia 500 t/a
Typpeä 1200 t/a

Fosforia 800 t/a
Typpeä 1600 t/a

Fosforia 400 t/a
Typpeä 800 t/a

Fosforia 1500 t/a
Typpeä 3200 t/a

Fosforia 500 t/a
Typpeä 1200 t/a

Fosforia 800 t/a
Typpeä 1600 t/a
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Raakalietettä – vaihtoehtojen vertailu



4.4.2022

Ravinteiden käyttö

37

• Typpituotteet
• Ammoniakkivesi metsäteollisuuteen?

• Metsäteollisuuden typen vuotuista käyttöä ei 
tilastoitu ja tarpeesta ei selvää kuvaa

• 3 600 tnN/a* - jopa 10 000 tnN/a
*(In Forestry) Use of recycled nutrients in biological wastewater treatment Ahvenainen, Sonja 
(2017)

• Ammoniumsulfaatti maatalouteen?
- Ammoniakkivesi (20%) ~ 2 600 tn N

Typpeä 1 700 t/a
- Ammoniakkivesi (20%) ~ 1 200 tn N

”Nykytilanne” 2 - laitosta
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Ravinteiden käyttö

38

• Fosforituotteet
• Struviitti lannoitteeksi

• Kartalla peltojen tarvitsemat 
fosforimäärät kunnittain

• Huomioitu peltojen pinta-alat, maaperän 
sisältämä fosfori ja tarvittava fosforilannoitus 
viljavuuden perusteella

• Yhteensä tarve noin 28 000 t/a



Kumppanihankkeen puheenvuoro 
(HSY – RAHI, Jäteveden 
ravinteiden ja hiilen 
kokonaisvaltainen talteenotto)
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Kokonaisvaltainen ravinteiden ja 
hiilen talteenotto
jätevedenpuhdistamolla
JÄRKKI-hankkeen työpaja



JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA RAVINTEET

Typpi

Fosfori

Orgaaninen 
massa

• Jätevesiä puhdistetaan, jotta 
yhdyskuntien suora 
ympäristökuormitus vesistöihin 
olisi mahdollisimman pieni

• Prosessit suunniteltu 
lähtökohtaisesti 
ravinteiden poistoon eikä 
talteenottoon

• Merkittävä osa puhdistamolle 
tulevista ravinteista sitoutuvat 
puhdistamolietteeseen

• Kierrätysravinnevalmisteisiin 
suuntautuu yhä enemmän 
positiivista mielenkiintoa

Ve
si

st
ö

Liete

Ilma



HSY ON KEHITTÄNYT RAVINTEIDEN TALTEENOTON TEKNOLOGIOITA

HSY on 
kehittänyt 

jätevesien ravinteiden ja 
hiilen talteenoton 

teknologioita RAVITATM

ja pyrolyysihankkeiden
myötä

Molemmat 
teknologiat ovat 

erittäin lupaavia ja ne 
mahdollistavat erittäin 

korkean ravinteiden 
talteenottoasteen

RAHI-hanke 2021-2022
Tavoitteena 

on viedä ravinteiden 
talteenottoa ja 

kierrätystä 
kohti käytännön 

applikaatioita



Esikäsittely Biologinen 
prosessi

Mädätys

Alkalointi

Jälkisaostus

Kuivaus

Terminen 
kuivaus

Kemiallisen 
lietteen erotus

Lähtevä 
jätevesi

Kuivaus

Liuotus

Fosforin ja 
saostus-

kemikaalin 
talteenotto

Fosforihappo
(H3PO4)

Ylijäämä 
H3PO4

Saostus-
kemikaali

Happo

RAVITATM PROSESSI

Saostus-
kemikaali

Rejektiveden 
typen talteenotto

Ammonium 
fosfaatti

(NH4) 3PO4

Pyrolyysi

Hiili

PYROLYYSI
PROSESSI

Kondensaatti

KOKONAISVALTAINEN RAVINTEIDEN TALTEENOTTO

30 % P

70 % P

> 60 % P

< 5 % P



RAHI-HANKE 2021-2022

Rahoittajat ja ohjausryhmän jäsenet:
HSY, YM, HAMK

Osatehtävä 1
RAVITA:n välituotteen eli kemiallisen 
lietteentuotannon markkinatestaus 

täydessä laitosmittakaavassa

Osatehtävä 2
RAVITA:n liuotus- ja uuttoprosessin 

skaalaus täyden mittakaavan 
koelaitosta varten 

Osatehtävä 3
Puhdistamolla syntyvästä 

biolietteestä tehdyn lietehiilen 
hyödyntäminen

• Hankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osatehtävästä, joilla tuodaan ravinteiden 
talteenoton teknologiaa kohti käytännön applikaatioita suomalaisilla puhdistamoilla

• Kaikki osatehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa

• Ympäristöministeriö on myöntänyt RAHI-hankekokonaisuudelle rahoitusta vuosiksi 2021–2022 



MIKÄ ON RAVITATM?

HSY on kehittänyt
RAVITATM –prosessia

vuodesta 2015 lähtien

2019 
RAVITATM DEMO -
laitos 1000 AVL

Prosessissa fosfori
otetaan talteen
fosforihappona

Jatkojalostus
ammoniumfosfaatiksi

Tekninen valmiusaste
tasolla 5-6 (max 9)



RAVITA-PROSESSIN PERUSTEET 

P 27 %

P 73 %

P 7–15 %

P 55–63 %



OSATEHTÄVÄ 1

Tavoitteet
• Osatehtävän tavoitteena on viedä kemiallisen lietteen 

tuotanto teolliseen mittakaavaan sekä

• Arvioida RAVITA:n välituotteen kaupallisia reunaehtoja 
sekä laatua 



OSATEHTÄVÄ 2

• Hankkeen toisessa osassa tavoitteena on liuotus- ja 
uuttoprosessin optimointi 

• Täyden mittakaavan koelaitoksen 
suunnitteluperusteiden ja kaupallisten reunaehtojen 
tarkastelu

Tavoitteet



OSATEHTÄVÄ 3

• Todentaa HSY:n pyrolyysilaitoksella tuotetun lietehiilen 
(sisältäen biohiiltä puusyötteestä) vaikutukset 
biokaasuprosessiin ja tuotetun mädätteen
lannoiteominaisuuksiin.

• Simuloida RAVITA-prosessin vaikutusta lietehiilen 
laatuun ja käyttömahdollisuuksiin pyrolysoimalla
raudatonta, biologisen fosforinpoiston myötä syntynyttä 
lietettä ja vertaamalla sitä aiemmissa tutkimuksissa 
lietehiilestä opittuun. Raudattomuuden odotetaan 
vaikuttavan erityisesti lietehiilen sisältämän fosforin 
liukoisuuteen.

• Toteutetaan yhdessä HAMK BIO:n kanssa

Tavoitteet

• TP 3.1 Pyrolysointi ja lietehiilen laatu
• TP 3.2 Lietehiili biokaasuprosessissa
• TP 3.3 Lannoitevaikutus - lietehiili ja mädäte

Toteutus



Ämmässuon koetoimintalaitos (kapasiteetti 3 000 t/a lietettä, 600 t/a puuhaketta)

Linkki 
esittelyvideoon

https://youtu.be/lgP32gP94lA
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• Hankkeessa on pyrolysoitu liete-puuseosta lämpötiloilla 480 – 650 °C 
ja viipymillä 30 – 120 minuuttia.

• Kaikilla kokeilluilla prosessiolosuhteilla lieteperäiset orgaaniset haitta-
aineet ovat olleet alle määritysrajan

• Viipymällä ei vaikuta olevan vaikutusta lietehiilen laatuun, sillä 
materiaali on hiiltynyt läpi kaikissa ajoissa (moolisuhde H/Corg
keskimäärin 0,3 / vaatimuksen ollessa alle 0,7).

• Metallien konsentroituminen lievästi runsaampaa korkeilla 
lämpötiloilla, mutta erot pieniä (esim. Cu-pitoisuus kaikissa hiilissä 
500 – 600 mg/kgTS (lietteissä ~350 mg/kgTS)).

• Mikromuovien näkökulmasta turvallisinta lienee pitää lämpötila 550 
asteen yläpuolella. Analyysimenetelmät eivät edelleenkään 
mahdollista kunnollista tutkimusta.

• Lietebiohiilen kokonaisfosforista (50 000 mg/kgTS) vain alle prosentti 
(480 mg/kgTS) on liukoista. Tämä johtuu pääosin 
jätevedenpuhdistuksessa käytetystä rautasaostuksesta ja tilanne olisi 
todennäköisesti erilainen, kun pyrolyysi yhdistettäisiin RAVITAan.

Tuloksia: Lietehiilen kemialliset analyysit

Kuva: HSY:n laitoksella tuotettua lietebiohiiltä



Lietteen pyrolyysikäsittelyn hiilitase

52

CO2

Lietteen kuivaus ja 
pyrolysointi

• Hiilen määrä lietteen 
kuiva-aineessa ~33%

• Hiilen määrä puun kuiva-
aineessa ~50 %

Pyrolyysissa orgaanista hiiltä 
vapautuu ilmakehään 
hiilidioksidina, mutta metaani- ja 
typpioksiduulipäästöjä ei muodostu

Lietehiilen käyttö 
maanparannusaineena

Tukiaineen sekoittaminen 
(hake)

Liete 
puhdistamoilta

Lingottu liete 
puhdistamoilta

Lietteen käsittelyn 
orgaanisen hiilen tase 
(toki prosessissa myös 
muita aineita)

Tukiaineen määrä 
n. + 20 %  
lietteeseen nähden*

• 34 % seoksen kuiva-aineessa 
olevasta hiilestä hajoaa pyrolyysissa
hiilidioksidiksi 

• 66 % hiilestä jää lopputuotteeseen 
(lietehiili)

Lietehiileen käytössä vain pieni 
määrä orgaanista hiiltä 
vapautuu takaisin ilmakehään

• n. 9 % hiilestä 
vapautuu ilmakehään

• 91 % jää maaperään 
pysyvästi 
= hiilivarasto

• Puuhakkeen kosteus  ~30%

Tietolähteet: HSY:n lietehiilitutkimus HSY:n lietehiilitutkimus

*Tarkentuu energiataseen 
tarkentumisen myötä

HSY:n data + Woolf et al. 2021: 
https://doi.org/10.1021/acs.est.1c
02425

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c02425


Lietteen kompostikäsittelyn hiilitase
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CO2 , CH4 (+N20) 

Lietteen kompostointi 
aumoissa

• Hiilen määrä lietteen 
kuiva-aineessa ~33%

• Hiilen määrä tukiaineessa 
~50 %

Aumakompostoinnissa ilmakehään 
vapautuva hiilidioksidi ja metaani 
(+ typpioksiduuli)

Kompostin käyttö 
maanparannusaineena

Tukiaineen sekoittaminen 
(turve, tms.)

Liete 
puhdistamoilta

Lingottu liete 
puhdistamoilta n. 80-
90 000 t/a

Lietteen käsittelyn 
orgaanisen hiilen tase 
(toki prosessissa myös 
muita aineita)

Tukiaineen määrä 
n. + 20 % 
lietteeseen nähden

• 45-50 % seoksen kuiva-aineessa 
olevasta hiilestä hajoaa 
kompostoinnissa hiilidioksidiksi ja 
osin myös metaaniksi

• 50-55 % hiilestä jää 
lopputuotteeseen (multa)

Mineralisoitumisessa 
vapautuva hiilidioksidi 
(pitkällä aikavälillä)

• n. 65 % hiilestä 
vapautuu ilmakehään

• 35 % jää maaperään 
pysyvästi = 
hiilivarasto

• Turpeen kosteus  ~47%

Tietolähteet: HSY:n lietehiilitutkimus, 
Metsäpirtin tuotantotiedot

Metsäpirtin kompostiaumojen 
päästömittaukset ja -laskelmat 
2011 (Enwin)

Maanparannusaineiden hiilitase-
vaikutuksen mallinnus (LUKE)
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• Taustalla aiemmat myönteiset kokemukset 
lietehiilen käytöstä biojätteen 
biokaasuprosessissa

• Tavoite selvittää lietebiohiilen vaikutukset 
biojätteen biokaasuprosessiin: prosessin 
vakaus, kaasun laatu, mädäte
kasvualustana

• Lietebiohiilen määrä:  1,5 % ja 5 % 
(biojätteen VS-määrästä)

• Alustavat tulokset viittaavat lietebiohiilen 
lisäävän biokaasuprosessin vakautta ja 
poistavan biokaasusta rikkivetyä.

• Reaktoripoistetta käytetty 
kasvatuskokeissa. 

Lietebiohiili biokaasuprosessissa

Biojäte Biojäte + 
1,5 % (VS) hiili

Biojäte + 
5 % (VS) hiili





Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Helsinki Region Environmental Services Authority 

Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

Kiitos!
www.hsy.fi/rahi | Twitter: @hsy_fi

http://www.hsy.fi/rahi


Keskustelu/moderoitu tehtävä
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Kysymyksiä (Padlet)

Gallup – tuleeko ravinteet ohjata teollisuuteen vai maatalouteen. Miksi 
(haitta-aine, imago, kestävyys, kannattavuus, joku muu?)

• Typpi (ammoniakkivesi, ammoniumsulfaatti, ammoniumnitraatti, 
ammoniumfosfaatti)

• Fosfori + hiili (HTC-hiili, lietehiili, tuhka)

Järkki työpaja 3
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KIITOS
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Järkki työpaja 3

Seuraava Järkki työpaja järjestetään elokuun lopulla 2022
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