
NÄKÖKULMIA YMPÄR ISTÖPOLIT I I KK A AN  |   SYKE POLICY BRIEF  |   30 .11. 2022

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS    |    SYKE . F I    |    YMPAR ISTO. F I

Jätevesien ravinteet 
hyötykäyttöön
Vesihuoltoratkaisuja on muutettava. Uusilla jätevesien ja jätevesilietteen 
käsittelyn tekniikoilla ravinteet saataisiin talteen nykyistä tehokkaammin 
ja puhtaampina, ja ne pystyttäisiin hyödyntämään ruuan tuotannossa  
ja teollisuudessa. Samalla ympäristöhaitat vähenisivät. Ravinteiden  
talteenotto lisäisi huoltovarmuutta epävarmassa maailmantilanteessa, 
jossa ravinteiden saatavuus voi entisestään vaikeutua.

 Jätevedenpuhdistamoilla ja jätevesi- 
lietteen käsittelyssä kannattaa ottaa 
käyttöön uusia tekniikoita erityisesti 
typen talteen ottamiseksi. Typpi on 
kriittinen ravinne ruuan tuotannossa 
ja teollisuuden prosesseissa.

 Uusilla asuinalueilla ja vanhoja vie- 
märiverkostoja saneerattaessa tulisi  
mahdollisuuksien mukaan ottaa käyt-
töön jätevesien syntypaikkaerottelu. 
Syntypaikkaerottelu voidaan toteut-

taa kaksoisviemäröinnillä, jossa ra-
vinnerikkaat jätevedet, kuten käy-
mälävedet, käsitellään erillään muista 
jätevesistä.

 Julkisten hankintojen kriteereihin 
kannattaa sisällyttää ravinteiden tal-
teenottoa ja kierrätystä edistävät kri-
teerit. Esimerkiksi lietteenkäsittelyn 
palveluiden hankintakriteereihin olisi 
hyvä asettaa vaatimus typen talteen 
ottamisesta.

Suositukset kaupungeille ja kunnille Lainsäätäjälle
 Ravinteiden talteenotolle tulisi 

asettaa selkeät velvoitteet sekä EU:n 
että kansallisessa lainsäädännössä.

 Kierrätysravinteiden sisältämille  
haitallisille aineille tulisi asettaa nykyis- 
tä kattavammat raja-arvot ja seuran-
tavelvoitteet, jotta jätevesien ravin-
teiden turvallinen kierrätys voidaan 
varmistaa.

PITKÄN 
AIKAVÄLIN 
RATKAISUT
Syntypaikka-

erottelu

Typpeä talteen 73 %

Fosforia talteen 96 %

Typpeä talteen 6 %

Fosforia talteen 92 %

NYKYINEN  
JÄTEVEDEN- 
KÄSITTELY

 LYHYEN  
AIKAVÄLIN  
RATKAISUT
Uudet tekniikat 

jätevedenpuhdis-
tamoilla

Typpeä talteen 30 %

Fosforia talteen 96 %

Uusilla jätevesiratkaisuilla typpeä saadaan talteen huomattavasti nykyistä enemmän. Talteen otetun fosforin  
määrä ei juurikaan lisäänny, mutta fosfori saadaan talteen kasveille käyttökelpoisemmassa muodossa kuin nykyisin.
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Ravinteet talteen  
nykyistä paremmin 
Jätevesien ravinteiden talteenottoa parantamalla voitai-
siin tuottaa raaka-aineita maataloudelle ja teollisuudelle. 
Uusilla menetelmillä saataisiin jätevedenpuhdistamoilla 
ja lietteenkäsittelylaitoksissa talteen typpeä jopa kol-
minkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Samalla 
fosfori saataisiin talteen muodossa, joka soveltuu 
nykyistä paremmin maatalouden käyttöön.1  
 Esimerkiksi vuonna 2020 maataloudessa käytettiin 
keinolannoitetyppeä lähes 140 000 tonnia. Siitä voi-
taisiin korvata periaatteessa 5–15 prosenttia yhdys-
kuntien jätevesistä talteen otetulla typellä. Vastaavasti 
keinolannoitefosforia käytettiin lähes 11 500 tonnia, 
josta noin 20 prosenttia voitaisiin korvata jätevesien 
fosforilla.2

 Teollisuus käyttää typpeä monissa prosesseissaan, 
esimerkiksi savukaasujen poistossa. Metsäteollisuu-
den jätevedenkäsittelyssä käytettävää ureaa voitaisiin 
osittain korvata lietteenkäsittelystä talteen otetulla 
typellä.
 Typen talteenottoa voidaan tehostaa ottamalla 
talteen lietteenkäsittelyssä muodostuvan rejektiveden 
typpi. Tämä vähentäisi jätevedenpuhdistamolle tulevaa 
typpikuormitusta ja typen poistossa muodostuvia 
kasvihuonekaasupäästöjä, sillä nykyisin rejektivesi 
ohjataan yleensä takaisin puhdistamolle. 
 Lähes 80 prosenttia puhdistamolietteestä mädäte-
tään3. Mädätystä kannattaa jatkossa lisätä, sillä sen 

avulla voidaan muuntaa typpeä kasveille käyttökel-
poiseen muotoon ja ottaa talteen lietteen sisältämää 
energiaa biokaasuna. Lisäksi mädätys vähentää liet-
teenkäsittelystä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.
 Ravinteiden talteenoton jälkeen mädätetty puhdis-
tamoliete tulisi haitallisten aineiden vähentämiseksi 
käsitellä kompostoinnin sijaan esimerkiksi termisillä 
menetelmillä. 
 Nykyinen yhdyskuntajätevesien käsittelyprosessi 
on kehitetty vähentämään vesistöjen pilaantumista. 
Menetelmä perustuu ravinteiden ja orgaanisen aineksen 
poistoon, ei niiden talteenottoon ja hyödyntämiseen. 
Nykyiset jätevedenkäsittelymenetelmät aiheuttavat 
kasvihuonekaasupäästöjä. Päästöt aiheutuvat etenkin 
typenpoistoprosessin haihtuvista typpiyhdisteistä ja 
prosessissa käytetystä energiasta. Päästöjä aiheutuu 
myös fosforin saostuksessa käytettävien kemikaalien 
tuotannosta.

TYPPI
noin 228 000 tonnia/vuosi

 Keinolannoitteet 65 %
 Lanta 33 % 
 Kierrätysravinnevalmisteet  

 (ml. puhdistamoliete) 2 %

FOSFORI 
noin 32 000 tonnia/vuosi

 Keinolannoitteet 35 % 
 Lanta 60 %
 Kierrätysravinnevalmisteet 

 (ml. puhdistamoliete) 5 %
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TYPEN JA 
FOSFORIN  

KÄYTTÖ MAA-
TALOUDESSA
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NYKYINEN 
JÄRJESTELMÄ

SYNTYPAIKKA-
EROTTELU
Kaksois- 

viemäröinti

KÄYMÄLÄ-
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TYPPEÄ  
4,5 KG

FOSFORIA 
0,5 KG

TYPPEÄ  
0,4 KG

FOSFORIA 
0,15 KG

TISKI- JA 
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TYPPEÄ 
4,9 KG
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0,65 KG

RAVINTEET KIERTOON TEHOKKAASTI
Suomalaisen jäteveteen tuottama ravinnemäärä vuodessa

JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO

JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO

ERILLIS-
KÄSITTELY

Tavoitteena syntypaikkaerottelu
Pitkällä aikavälillä jätevesihuollossa tavoitteena tulisi olla jätevesien 
syntypaikkaerottelu. Syntypaikkaerottelussa käytetään kaksois-
viemäröintiä. Sen avulla kotitalouksien käymälävedet ja joillakin 
teollisuuden aloilla muodostuvat ravinnerikkaat jätevedet voidaan 
johtaa erilliseen käsittelyyn ravinneköyhistä ja haitta-ainepitoisista 
jätevesistä, kuten kotitalouksien pesuvesistä ja kaatopaikkojen ja 
teollisuuslaitosten jätevesistä. Ravinnerikkaat jätevedet eivät näin 
laimennu vesimäärältään suuriin ravinneköyhiin vesiin, joista ravin-
teiden talteenotto on hankalampaa.
 Eroteltujen ravinnerikkaiden jätevesien prosessointi mahdollis-
taa ravinteiden tehokkaan ja turvallisen kierrätyksen maatalou-
den ja teollisuuden käyttöön. Prosessoinnin yhteydessä jätevesi-
lietteestä voidaan tuottaa myös biokaasua. Syntypaikkaerottelu 
vähentää jätevedenpuhdistamoille kohdistuvaa kuormitusta ja 
puhdistamoiden kemikaalien ja energian kulutusta.
 Kaupunkialueiden asumisjätevesien syntypaikkaerottelu vähen-
täisi jätevedenkäsittelyn kasvihuonekaasupäästöt noin puoleen 
nykyisestä. Jos syntypaikkaerottelun seurauksena talteen saadut 
ravinteet ja energia vähentäisivät keinolannoitteiden ja fossiilisen 
energian käyttöä, ilmastohyödyt olisivat vielä suuremmat2.
 Jätevesien syntypaikkaerotteluun perustuvia ratkaisuja on jo 
käytössä haja-asutusalueilla. Uusilla kaupunkien asuinalueilla rat-
kaisuja on otettu käyttöön esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa. 
Kokemukset ovat olleet hyviä ja kustannukset kohtuullisia, ja yhä 
suurempia järjestelmiä suunnitellaan. 

LEHTORANTA 20222
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Uusien tekniikoiden 
käyttöönottoa tulee vauhdittaa 
Uusia tekniikoita jätevesien ravinteiden talteenottoon 
on kehitetty Suomessa ja ulkomailla. Osa tekniikoista 
on vielä kehitteillä. 

Lannoitteiden ja ravinnetuotteiden korkea hinta 
parantaa kierrätysravinnetuotannon investointien 
kannattavuutta. Ympäristöministeriö myöntää tukea 
ravinteiden talteenottoa ja turvallisten lannoiteval-
misteiden tuotantoa edistäviin tutkimushankkeisiin 
ja investointeihin4. Tuella pyritään ravinne- ja energia-
omavaraisuuden parantamiseen sekä kierrätysravin-
nemarkkinoiden kehittämiseen. Tutkimusta tarvitaan 
vielä esimerkiksi siitä, miten julkinen valta voi parhaiten 
vauhdittaa ratkaisuja, jotka tukevat huoltovarmuus- ja 
kestävyystavoitteiden saavuttamista. 

Pitkälle jalostetut ravinnetuotteet päätyvät toden-
näköisimmin teollisuuden käyttöön. Ruuantuotannon 
huoltovarmuuden kannalta olisi tärkeää, että ravinteita 
ohjataan tarvittaessa riittävästi myös maatalouden 
käyttöön. 

Suomen viemäriverkostosta tulisi saneerata 40 
prosenttia vuoteen 2040 mennessä5. Kyse on reilun 200 
miljoonan euron investoinnista. Saneerausten yhtey-
dessä tulisi aina selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista 
siirtyä jätevesien syntypaikkaerotteluun.

Uusien tekniikoiden käyttöönottoa puhdistamoilla ja 
lietteenkäsittelylaitoksilla tulisi vauhdittaa asettamalla 
kriteerejä puhdistamolietteen käsittelyn palveluhan-
kintoihin. Kriteereitä voidaan asettaa ravinteiden 
kierron edistämiselle, lopputuotteiden hyötykäytölle, 
energiatehokkuudelle ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiselle. 

Hyviä kokemuksia kiertotalouskriteereistä on saatu 
esimerkiksi Porvoon Veden hankintarenkaan sekä Turun 
seudun puhdistamon tekemissä lietteenkäsittelypalvelun 
kilpailutuksissa. Rovaniemen lietteenpolttolaitoksella 
on jo otettu käyttöön uusia kiertotalousteknologioita.

NYKYISIN JÄTEVEDEN TYPESTÄ SAADAAN  
HYÖTYKÄYTTÖÖN VAIN PIENI OSA   
Nykyisessä jätevedenkäsittelyprosessissa keskimäärin noin kolmasosa 
typestä päätyy prosessissa jäljelle jäävään lietteeseen. Noin vajaat  
kolmasosa haihtuu ilmakehään pääosin haitattomana typpikaasuna, 
jonka lisäksi muodostuu pieni määrä dityppioksidia, joka on erittäin  
voimakas kasvihuonekaasu. Noin kolmasosa typestä päätyy vesistöi-
hin. Lietteen jatkokäsittelystä riippuen, vaihteleva osa typestä palaa  
rejektiveden mukana takaisin jätevedenpuhdistamolle. Typpivirran 
laskenta perustuu keskimääräisiin jätevedenkäsittelymenetelmiin.

Jätevesien ravinteiden 
hyödyntäminen edistää 

huoltovarmuutta ja 
kestävyysmurrosta

Haitalliset aineet hallintaan
Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tulee jätevesiä 
eri lähteistä, ja jätevedet sisältävät laajan kirjon haitta-
aineita. Nykyisiä jätevesien puhdistusprosesseja ja 
lietteenkäsittelyprosesseja ei ole suunniteltu poistamaan 
ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Lietteestä valmis- 
tetuissa lannoitevalmisteissa onkin havaittu haitta-ainei-
ta6. Etenkin pysyvät yhdisteet, kuten PFAS-yhdisteet, voi-
vat kulkeutua lannoitevalmisteiden mukana maaperään.  
 Haitalliset yhdisteet voivat kertyä maaperästä 
viljeltäviin kasveihin, maaperäeliöihin ja edelleen 
ravintoketjun ylemmille tasoille. Haitta-aineiden 
pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksia ympäristöön ei juuri 
tunneta. Tiedot monien yhdisteiden esiintymisestä, 
käyttäytymisestä ja vaikutuksista ovat puutteellisia. 
Lisäksi yhdisteiden runsaus tekee riskinarvioinnista 
vaikeaa. 

Uudet ravinteiden talteenottotekniikat ja jätevesi-
en syntypaikkaerottelu vähentävät haitta-aineiden 
kulkeutumista ravinteiden mukana ympäristöön. 
Näiden ratkaisujen käyttöönotto on edellytys jäteveden 
sisältämien ravinteiden turvalliselle hyödyntämiselle 
esimerkiksi maataloudessa. Jotta jätevesipohjais-
ten ravinteiden käyttöä voidaan lisätä, tulee niiden 
turvallisuus taata. On tärkeää, että lannoitteiden 
sisältämille haitta-ainepitoisuuksille ja niiden seuran-
nalle asetetaan aiempaa kattavammat, käyttökohteen 
huomioivat kriteerit.

VIHER-
RAKENTAMISEEN 

800 t/v
MAATALOUTEEN 

800 t/v

MUUHUN 150 t/v

ILMAKEHÄÄN
8400 t/v

VESISTÖÖN
10400 t/v

REJEKTIVETEEN 6100 t/v

LIETTEEN PROSES-
SOINNISSA TALTEEN 

3100 t/v

REJEKTIVETEEN 1350 t/v

TYPPEÄ
JÄTEVESISSÄ 

PUHDISTAMOILLE 
28 000 tonnia vuodessa

ASUTUS

KAATOPAIKAT

TEOLLISUUS

SAIRAALAT
LIETTEESEEN

9200 t/v
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Jätevesien ravinteilla 
voidaan korvata  
maataloudessa  

käytettäviä keino- 
lannoitteita ja  
teollisuudessa  

käytettäviä ravinteita. 
Tämä parantaa  

huoltovarmuutta.

Jätevesien ravinteiden talteenotto kannattaa

Riippuvuus  
fossiilisista 

polttoaineista 
ja ulkomaan 

tuonnista vähenee.
Luonnonvaroja  

säästyy.

Haitta-aineiden  
kulkeutuminen  
ruokaketjuun ja  

ympäristöön  
vähenee.

Jätevesien  
syntypaikkaerottelu  
vähentää lannoite- 
arvoltaan vähäisen  
ja haitta-aineiden  

takia ongelmallisen  
puhdistamolietteen  

muodostumista.

EU:ssa uudistus käynnissä
EU on parhaillaan uudistamassa yhdyskuntien jäteve-
denkäsittelyä koskevaa direktiiviä. Direktiiviehdotus 
painottaa kiertotaloutta arvokkaiden materiaalien 
talteen saamiseksi. Ravinteiden talteenotolle jätevesi-
lietteenkäsittelyssä tulisi ehdotuksen mukaan asettaa 
minimivaatimukset. Lisäksi lietteiden sisältämiä 
mikromuoveja ja muiden kuin asumisjätevesien si-
sältämiä haitallisia aineita tulisi alkaa seurata.
 Direktiivin tulisi asettaa selkeät ja kunnianhimoiset 
velvoitteet ravinteiden talteenotolle. Siinä tulisi huo-

mioida sekä jätevesilietteen käsittelyssä että suoraan 
jätevedestä talteen otetut ravinteet. 
 Ravinteiden talteenoton minimivaatimusten toteu-
tumista on tärkeää seurata. Seurannassa tulisi ottaa 
huomioon myös syntypaikkaeroteltu jätevesi, jota ei 
käsitellä puhdistamolla. Tämä edellyttää uudenlaista 
seurantaa ja raportointia. 

European Commission 2022. Proposal for a  
revised Urban Wastewater Treatment Directive
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