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Tiivistelmä

Valtioneuvoston päätöksen 1049/1999
mukaan kaatopaikoille ei saa sijoittaa
nestemäistä jätettä. Päätöksen mukaan
nestemäisellä jätteellä tarkoitetaan jäte-
vettä ja muuta nestemäisessä muodossa
olevaa jätettä, ei kuitenkaan lietettä.

Tämän selvitystyön tavoitteena on
ollut määritellä tarkemmin, mitä neste-
mäisellä jätteellä (jolle kaatopaikoille
sijoituskielto on asetettu) tarkoitetaan.
Lähtökohtana selvitystyössä on ollut
Suomessa nykytilanteessa kaatopaikoille
sijoitettavat mahdollisesti nestemäisik-
si luokiteltavat jätetyypit, sekä kaato-
paikkoja ja jätteiden sijoittamista niille
koskeva Suomen ja EU:n lainsäädäntö.
Edellisten lisäksi selvitystyössä on läh-
tötietoina käytetty nestemäisiä jätteitä
ja lietteitä koskevia selvityksiä, kysely-
tutkimuksia ja haastatteluja.

Nykytilaselvityksessä kartoitettiin
tällä hetkellä kaatopaikoille sijoitettavi-
en nestemäisten jätteiden ja lietteiden,
ts. mahdollisesti nestemäisiksi luokitel-
tavien jätteiden, määrää ja ominaisuuk-
sia. Kaatopaikoille, pääasiassa kaato-
paikkapenkereeseen tehtyihin kaivantoi-
hin, sijoitettavien nestemäisten jätteiden
ja lietteiden määrä on yleensä vähäinen,
keskimäärin noin 4 % ja kaikissa tapauk-
sissa vähemmän kuin kymmenesosa
kaatopaikalle sijoitettavan jätteen koko-
naismäärästä. Yleisimmin kaatopaikoil-
le sijoitetaan hiekan- ja rasvanerotuskai-
vojätteitä sekä erilaisia elintarvike- ja
muussa teollisuudessa syntyviä neste-
mäisiä jätteitä ja lietteitä. Joskus myös
umpi- ja sakokaivojätteitä ja yhdyskun-
tien jätevesilietteitä sekä eräitä muita
nestemäisiä jätteitä ja lietteitä, kuten
nestemäisiä biojätteitä, sijoitetaan kaa-
topaikoille.

Suomessa vallitseva nykytilanne
huomioiden nestemäiseksi jätteeksi kat-
sotaan jäte-erät, jotka sisältävät “irtovet-
tä” yli 200 l. “Irtovedellä” tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan kaatopaikkapenkkaan
sijoitettaessa jätteestä välittömästi pois
virtaavaa vettä, jätevettä tai muuta vis-
kositeetiltaan veden kaltaista jätettä.

Päätöksen mukainen nestemäisten
jätteiden sijoituskielto koskee kaatopaik-
kapenkereeseen sijoitettavia nestemäisiä
jätteitä, mutta ei esimerkiksi jätteiden toi-
mittamista kaatopaikka-alueelle, jossa ne
puretaan jätepenkereestä selvästi erillään
olevaan tiiviiseen kaato- tai esikäsittely-
altaaseen ja esikäsitellään ennen niiden
sijoittamista kaatopaikalle. Nestemäisten
jätteiden sijoituskielto ei myöskään estä
ympäristöluvan mukaista vesien hallin-
taan ja käsittelyyn liittyvää kaatopaik-
kaveden palauttamista jätteeseen.

Edellä esitetty nestemäisen jätteen
määrittely sekä ohjeet kaatopaikkakiel-
lon soveltamisesta aiheuttavat sen, että
usean jätteenkuljettajan ja kaatopaikan-
pitäjän on muutettava nykyisiä käytän-
töjä. Muutoksia ja parannuksia tulisi teh-
dä kaatopaikalla suoritettavassa valvon-
tatoiminnassa sekä nestemäisten jättei-
den esikäsittely- ja käsittelytoiminnassa.
Yleensä nykytilanteen korjaaminen edel-
lyttää kaatopaikalla erillisen vastaanot-
to- ja käsittely-yksikön rakentamista.
Mahdollisesti nestemäisten jätteiden
vastaanotto siirtyy kaatopaikanpitäjäl-
tä muiden toimijoiden hoidettavaksi.

Yksinkertainen menetelmä veden
poistoon hiekanerotuskaivojätteestä en-
nen sen sijoittamista kaatopaikalle on sen
vesitys, jolloin hiekanerotuskaivon tyh-
jentämisen yhteydessä hiekanerotuskai-
vojäte imetään ensin loka-autoon, jonka
jälkeen ylimääräinen vesi lasketaan loka-
auton säiliöstä takaisin kaivoon. Neste-
mäisten jätteiden käsittelyssä ennen nii-
den sijoittamista kaatopaikalle voidaan
käyttää myös laskeutusta tai lietelavaa.

Sako- ja umpikaivolietteiden, sa-
moin kuin eräiden elintarviketeollisuu-
dessa syntyvien nestemäisten jätteiden,
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kuten epäkuranttien maito- ja piimäeri-
en, johtamista kunnalliselle jäteveden-
puhdistamolle voidaan usein pitää hy-
vänä ratkaisuna tietyin edellytyksin.

Monien nestemäisten jätteiden, ku-
ten rasvakaivojätteiden, käsittelyä kun-
nallisen jätevedenpuhdistamon lietemä-
dättämöllä voidaan pitää hyvänä ratkai-
suna eräin edellytyksin. Kompostointi
aumoissa tai reaktorissa soveltuu eräille
nestemäisille jätteille, jotka kosteuspitoi-
suuden alentamiseksi on ennen kompos-
tointia imeytetty tukiaineeseen. Neste-
mäisiä jätteitä voidaan käsitellä myös

tarkoitusta varten suunnitellussa laitok-
sessa.

Käytännössä alueellisesti toteutetta-
vat käsittely- ja loppusijoitusratkaisut
riippuvat monista tapauskohtaisista te-
kijöistä. Teknisesti ja taloudellisesti pa-
ras alueellinen toteutusratkaisu vaatii eri
intressitahojen yhteistyötä ja yhteisten
pelisääntöjen luomista alueella. Eräissä
tapauksissa jätettä voidaan joutua kul-
jettamaan käsittelypaikkaan pitkiäkin
matkoja. Nestemäisten jätteiden esikäsit-
telytoiminta voi luoda myös uutta liike-
toimintaa alueelle.
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Johdanto1
Kaatopaikoista ja jätteiden sijoittamises-
ta niille on säädetty jätelaissa (1072/
1993) ja asetuksessa (1390/1993) sekä
kaatopaikoista annetussa valtioneuvos-
ton päätöksessä (861/1997). Päätöksellä
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston
päätöksen muuttamisesta (1049/1999)
on täsmennetty valtioneuvoston päätös-
tä 861/1997. Täsmennykset perustuvat
kaatopaikoista annettuun neuvoston di-
rektiiviin 99/31/EY ja ne olivat tarpeen
direktiivin panemiseksi täytäntöön. Li-
säksi kaatopaikoista annettua valtioneu-
voston päätöstä on muutettu päätöksillä
552/2001 ja 13/2002.

Valtioneuvoston päätöksen 1049/
1999 mukaan kaatopaikoille ei saa sijoit-
taa nestemäistä jätettä. Kielto tuli kaikil-
le kaatopaikoille voimaan alkaen
1.1.2002. Päätöksen mukaan nestemäisel-
lä jätteellä tarkoitetaan jätevettä ja muu-
ta nestemäisessä muodossa olevaa jätet-
tä, ei kuitenkaan lietettä.

Tämän selvitystyön tavoitteena on
ollut määritellä tarkemmin, mitä neste-
mäisellä jätteellä (jolle kaatopaikoille si-
joituskielto on asetettu) tarkoitetaan.
Lähtökohtana selvitystyössä on ollut

Suomessa lainsäädäntö ja nykytilantees-
sa kaatopaikoille sijoitettavat mahdolli-
sesti nestemäisiksi luokiteltavat jätetyy-
pit sekä nestemäisen jätteen määrittely
muissa EU-maissa.

Tässä selvitystyössä jätteen kaato-
paikkakelpoisuutta on tarkasteltu aino-
astaan sen perusteella onko jäte neste-
mäistä vai ei.

Työn tilaajana on ollut Ympäristö-
ministeriö. Tilaajan yhteyshenkilönä on
ollut Ari Seppänen.

Työ on tehty SCC Viatek Oy:ssä, jos-
sa sen ovat tehneet projektipäällikkö Sa-
kari Salonen ja suunnittelija Esa Salmi-
nen.

Projektia varten koottuun ohjaus-
ryhmään ovat edellä mainittujen henki-
löiden lisäksi kuuluneet Klaus Pfister
(Ympäristöministeriö), Tuija Sievi-Korte
(Pirkanmaan ympäristökeskus) ja Aarno
Kavonius (Ekokem Oy Ab) sekä Yrjö Lund-
ström (Helsingin Vesi). Työtä laadittaes-
sa on oltu yhteydessä mm. Jätelaitosyh-
distykseen, kaatopaikanpitäjiin, Ympä-
ristöyritysten Liittoon ja sen jäsenyrityk-
siin sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistyk-
seen.
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2Nykykäytäntö nestemäisten
jätteiden ja lietteiden
käsittelyssä Suomessa

Nykytilannetta käsitellään tässä selvityk-
sessä sekä termeillä ”nestemäinen jäte”
että ”liete” yhtenäisen tulkinnan puut-
teesta ja termien sekavan käytön johdos-
ta. Toistaiseksi termiä ”liete” on pääasi-
assa käytetty kuvaamaan lähes kaikkia
loka- ja säiliöautoilla kaatopaikoille kul-
jetettavia ns. märkäjätteitä.

Tämän nykytilakuvauksen ulkopuo-
lelle on rajattu jäteveden puhdistuksessa
syntyvät suotopuristimella tai muulla
tavoin mekaanisesti kuivatut lietteet, joi-
ta nestemäisen jätteen kaatopaikoille si-
joittamiskielto ei ainakaan koske (pää-
töksen 1049/1999 yksityiskohtaiset pe-
rustelut).

Nykytilaselvityksessä hankittiin tietoa
seuraavasti:
• kysely Jätelaitosyhdistyksen jäsen-

kunnalle
• tarkentavat neuvottelut ja keskuste-

lut kaatopaikan pitäjille
• neuvottelut ja keskustelut ympäris-

töyritysten – pääasiassa märkäjät-
teitä kuljettavien sekä niitä käsitte-
levien yritysten edustajien kanssa

2.1 Nykyisin kaatopaikoille
sijoitettavien nestemäis-
ten jätteiden ja liettei-
den määrä ja ominai-
suudet

2.1.1 Yleistä

Nykytilaselvityksessä kartoitettiin kaa-
topaikoille sijoitettavien nestemäisten
jätteiden ja lietteiden määrää ja ominai-
suuksia. Jätelaitosyhdistyksen jäsenkun-
nalle tehdyn kyselyn tulosten mukaan
kaatopaikoille, pääasiassa kaatopaikka-
penkereeseen tehtyihin kaivantoihin,
vuosittain sijoitettavien nestemäisten jät-
teiden ja lietteiden kokonaismäärät vaih-
televat eri kaatopaikoilla muutamista
kymmenistä tonneista muutamiin tuhan-
siin tonneihin, ollen kaikissa tapauksissa
vähemmän kuin kymmenesosa kaatopai-
koille sijoitettavan jätteen kokonaismää-
rästä (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Muodostuvien suotovesien ja kaatopaikoille sijoitettavien neste-
       mäisten jätteiden ja lietteiden määrä (16 kaatopaikan tiedot).

Keskiarvo Vaihteluväli
Suotovesien muodostuminen (m3/m2) 0,60 0,22-1,4
Nestemäisen jätteen osuus (% jätteestä) 3,8 1,3-5,2
Nestemäisen jätteen osuus (% suotovedestä) 3,0 0,5-6,3
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Yleisimmin kaatopaikoille sijoitetaan hie-
kan- ja rasvanerotuskaivojätteitä sekä eri-
laisia teollisuudessa syntyviä nestemäi-
siä jätteitä ja lietteitä. Joskus myös umpi-
ja sakokaivojätteitä ja yhdyskuntien jä-
tevesilietteitä sekä eräitä muita nestemäi-
siä jätteitä ja lietteitä, kuten nestemäisiä
biojätteitä, sijoitetaan kaatopaikoille.

Seuraavassa on kuvattu yleisimpiä
kaatopaikoille tällä hetkellä sijoitettavia
nestemäisiä jätteitä ja lietteitä. Neste-
mäisten jätteiden ja lietteiden ominai-
suudet voivat vaihdella suuresti riippu-
en monista tapauskohtaisista tekijöistä,
kuten siitä kuinka hyvin veden poisto
jätteestä on suoritettu ennen sen viemis-
tä kaatopaikalle.

Nestemäisistä jätteistä ja lietteistä
puhuttaessa käytetään yleisesti termiä
”irtovesi” kuvaamaan jätteessä olevaa
helposti luonnollisin keinoin eroavaa tai
erotettavissa olevaa vettä tai jätevettä
(ks. kuva 1). Nestemäisen jätteen tai liet-
teen sisältämä irtoveden määrä lienee
tärkeimpiä ominaisuuksia sen kaatopai-
kalle sijoittamiskiellon kannalta.

2.1.2 Hiekan- ja öljynerotus-
kaivojäte sekä viemäri-
hiekka

Loka-autoon imetty hiekanerotuskaivo-
jäte (esim. sadevesikaivohiekka) sekä vie-
märihiekka sisältävät tyypillisesti vettä
ja hiekkaa sekä vaihtelevan määrän
muuta ainesta. Sadevesikaivohiekan se-
assa voi olla esimerkiksi viemäriin pääs-
seitä oksia ja risuja. Irtovesi erottuu hie-
kanerotuskaivojätteestä ja viemärihie-
kasta yleensä helposti. Eräiden tutkittu-
jen kaatopaikalle sijoitettujen hiekanero-
tuskaivojäte-erien ominaisuuksia on esi-
tetty taulukossa 2.

Huoltoasemien, korjaamoiden ja
muiden öljyjä ja liuottimia käsittelevien
laitosten öljynerottimien sakat sekä hie-
kanerotuskaivojätteet, mikäli hiekanero-
tinta käytetään osana öljyisten vesien ja
jätteiden käsittelysysteemiä, eroavat sa-
devesikaivohiekasta niiden usein korkei-
den öljy- ja liuotinpitoisuuksien vuoksi.
Ympäristöministeriön asetuksen yleisim-
pien jätteiden sekä ongelmajätteiden lu-
ettelosta (1129/ 2001) mukaan hiekane-
rottimien ja öljynerottimien kiinteät jät-
teet ovat ongelmajätettä, ellei alueellinen
ympäristökeskus ole jäteasetuksen
(1390/93) 3 a §:n 2 momentin 1 kohdan
nojalla yksittäistapauksessa toisin päät-
tänyt.

Taulukko 2. Eräiden tutkittujen kaatopaikalle sijoitettujen hiekanerotus-
        kaivojäte-erien ominaisuuksia.

Keskiarvo Vaihteluväli
Kuiva-aine (%) 51 3,2-67
Öljyt ja rasvat (g/kg) 49 8,6-110
Mineraaliöljyt (g/kg) 8,5 1,4-16
Mineraaliöljyn osuus öljyistä ja rasvoista (%) 20 13-39

Kuva 1. Tyhjennettäessä hiekanerotuskaivojäte loka-autosta kaatopaikalle
irtovesi erottuu jätteestä ja valuu kaatopaikkapenkerettä pitkin.
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2.1.3 Sako- ja umpikaivo-
lietteet

Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivo-
lietteiden vesipitoisuus on usein korkea.
Sako- ja umpikaivolietteiden sisältämä
vesi on usein huonosti kuiva-aineesta
luonnollisin keinoin erottuvaa. Kuiva-
aineesta huomattava osa on yleensä or-
gaanista ainetta. Sako- ja umpikaivoliet-
teiden ravinnepitoisuus on usein korkea
ja ne voivat olla pahalta haisevia. Eräi-
den tutkittujen sako- ja umpikaivoliete-
erien ominaisuuksia on esitetty taulukos-
sa 3.

2.1.4 Rasvanerotuskaivojäte

Ravintoloissa, kahviloissa sekä teurasta-
moilla ja muussa elintarviketeollisuudes-
sa syntyvä rasvanerotuskaivojäte sisäl-
tää tyypillisesti vettä, öljyjä ja rasvoja
sekä vähäisempiä määriä muuta aines-
ta, kuten ruoantähteitä ja hiekkaa.

Kuva 2. Hiekanerotuskaivon tyhjennys
loka-autoon.

Taulukko 4. Eräiden kaatopaikalle sijoitettujen rasvanerotuskaivojäte-erien
        ominaisuuksia.

Keskiarvo Vaihteluväli
Kuiva-aine (%) 24 1,7-52
Öljyt ja rasvat (g/kg) 190 24-560
Mineraaliöljyt (g/kg) 22 9,8-31
Mineraaliöljyn osuus öljyistä ja rasvoista (%) 25 5,2-41

Taulukko 5. Eräiden jätevedenpuhdistamon lietemädättämölle vietyjen
                   rasvanerotuskaivojäte-erien ominaisuuksia.

Keskiarvo Vaihteluväli
pH 5,0 4,4-6,5
Kuiva-aine (%) 19 2-79
Hehkutushäviö (% kuiva-aineesta) 85 42-98

Taulukko 6. Tutkitun teurastamon rasvakaivojätteen ominaisuuksia.

Kemiallinen hapenkulutus (g/kg) 600
Kuiva-aine (%) 35-70
Hehkutushäviö (% kuiva-aineesta) 96
Öljyt ja rasvat (g/kg) 150

Taulukko 3. Eräiden tutkittujen sako- ja umpikaivoliete-erien ominaisuuksia.

Keskiarvo Vaihteluväli
pH 5,8 4,4-7
Kuiva-aine (%) 3,2 1,3-13,2
Hehkutushäviö (% kuiva-aineesta) 75 45-93
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Rasvanerotuskaivossa rasvat ja öljyt
ovat niiden ominaisuuksista ja olosuh-
teista riippuen osittain jäteveteen liuen-
neina, emulgoituneina tai ne kelluvat
kiinteinä partikkeleina rasvanerotuskai-
von pinnalla. Rasvanerotuskaivojätteen
vesipitoisuus on yleensä korkea. Samoin
sen happea kuluttavan orgaanisen ai-
neen pitoisuus on yleensä korkea. Jätteen
haju voi olla paha.

Irtoveden erottaminen rasvanero-
tuskaivojätteestä on usein vaikeaa, kos-
ka rasvat ja öljyt ovat usein vedestä huo-
nosti erottuvia ja imettäessä niitä loka-
autoon ne sekoittuvat veteen.

Eräiden tutkittujen kaatopaikalle
sijoitettujen ja yhdyskuntajätevedenpuh-
distamon lietemädättämölle vietyjen ras-
vanerotuskaivojäte-erien ominaisuuksia
on esitetty taulukoissa 4 ja 5. Tutkitun teu-
rastamon rasvakaivojätteen ominai-
suuksia on esitetty taulukossa 6.

2.1.5 Teollisuuden nestemäiset
jätteet ja lietteet

Edellä mainittujen rasvanerotuskaivojät-
teiden lisäksi teollisuudessa syntyy omi-
naisuuksiltaan hyvin erilaisia nestemäi-
siä jätteitä ja lietteitä. Karkeasti ominai-
suuksiensa puolesta teollisuudessa syn-
tyvät nestemäiset jätteet ja lietteet voi-
daan jakaa elintarviketeollisuudessa syn-
tyviin ja muussa teollisuudessa syntyviin
nestemäisiin jätteisiin ja lietteisiin.

Elintarviketeollisuudessa syntyvien
nestemäisten jätteiden ja lietteiden hap-

Kuva 3. Ravintolan rasvakaivo ennen sen tyhjentämistä.

pea kuluttavan orgaanisen aineen ja ra-
vinteiden pitoisuus on usein korkea. Jät-
teen haju voi olla paha.

Seuraavassa on lueteltu eräitä tyy-
pillisiä tällä hetkellä joskus kaatopaikal-
le sijoitettavia elintarviketeollisuudessa
syntyviä nestemäisiä jätteitä ja lietteitä:

• pullonpesukoneen tyhjennysjäte
• ravintorasvajäte
• maito
• alkoholituotteet
• pakattu piimä
• pakattu viili
• pullotettu vesi
• oluttehtaan hiivajäte
• pakatut vialliset jäätelöerät
• ioninvaihtohartsia sokeriteollisuu-

desta
• munapakkaamon rikkoutuneet mu-

nat
• makeistuotteet
• kalkkiliete
• perunan pesumulta

Muussa kuin elintarviketeollisuudessa
syntyy vaihtelevia määriä ominaisuuk-
siltaan hyvin erilaisia nestemäisiä jättei-
tä ja lietteitä, joiden happea kuluttavan
orgaanisen aineen ja ravinteiden pitoi-
suudet ovat usein elintarviketeollisuu-
dessa syntyviä nestemäisiä jätteitä ja liet-
teitä alhaisempia, mutta ne sisältävät
useammin mm. haitta-aineita, kuten liu-
ottimia ja metalleja, mikä voi olla myös
niiden kaatopaikalle sijoittamista rajoit-
tava tekijä.

Seuraavassa on lueteltu eräitä tyy-
pillisiä joskus kaatopaikalle sijoitettavia
muussa kuin elintarviketeollisuudessa
syntyviä nestemäisiä jätteitä ja lietteitä:

• emalijäte
• metalliosien pesuvesi
• kalustetehtaan muotopuristuksen

pesuvesi
• maaliliete
• piimaaliete
• ruiskulakkauslinjan altaiden neste-

mäinen jäte
• pesulinjan liete
• ruiskumaalauskaapin vesi ja suoda-

tuslaitteen vesi
• betoniliete
• hiomajäte
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• maaliliete
• maissitärkkelysliimajäteliete
• aaltopahvin valmistuksessa

 syntyvä liete
• liiman pesuvesijäte
• metalliteollisuuden lietteet (esim.

osittain kuivattua galvanointijätet-
tä)

• maalinpesulietteet
• rakennuslevyteollisuuden magne-

siumliete
• kalkkiliete
• farmaseuttinen liete
• keramiikkateollisuuden saviliete
• höyrykattilan peittausliete
• shampoo- ja saippualiuokset

2.1.6 Muut nestemäiset jätteet
ja lietteet

Edellä mainittujen nestemäisten jätteiden
ja lietteiden lisäksi kaatopaikoille sijoite-
taan pienempiä määriä muita nestemäi-
siä jätteitä ja lietteitä.
Esimerkiksi koirien ulostejätöksiä kerä-
tään eräillä paikkakunnilla Molok-syvä-
keräyssäiliöihin. Jätteen vesipitoisuus voi
olla korkea, se haisee ja sisältää usein
ulostejätteen lisäksi runsaasti muuta ai-
nesta, kuten muovipusseja, lasia, sano-
malehtiä ja risuja.

Eräissä kohteissa, kuten sairaalois-
sa ja varuskunnissa, biojätettä kerätään
alipaineimujärjestelmällä. Jätteen vesipi-
toisuus on usein korkea. Samoin sen hap-
pea kuluttavan orgaanisen aineen ja ra-
vinteiden pitoisuudet ovat usein korkei-
ta. Jäte haisee ja sen seassa voi olla epä-
puhtauksia, kuten ruokailuvälineitä.

2.2 Nestemäisen jätteen
kaatopaikkasijoituksesta
aiheutuvia ongelmia

2.2.1 Havaittuja ongelmia suo-
malaisilla kaatopaikoilla

Tällä hetkellä useimmilla kaatopaikoilla
nestemäisiä jätteitä ja lietteitä imeytetään
kaatopaikkapenkkaan, yleensä kaivinko-
neella tehtyihin kaivantoihin (ks. kuvat
4-6). Kaivannon paikkaa yleensä vaih-
dellaan.

Kuva 4. Kaatopaikkapenk-
kaan tehty kaivanto, johon
nestemäisiä jätteitä ja liet-
teitä imeytetään.

Kuva 5. Hiekanerotuskaivojätteen tyhjennys loka-autosta kaivantoon.

Kuva 6. Rasvakaivojätteen
tyhjennys loka-autosta kai-
vantoon.
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Jätelaitosyhdistyksen jäsenille tehdyn
kyselyn mukaan useimmilla kaatopai-
koilla nestemäisten jätteiden ja lietteiden
sijoittamista kaatopaikkapenkkaan ei
pidetä merkittävänä ongelmana. Kaato-
paikoille sijoitettavan nestemäisten jät-
teiden kokonaismäärän katsotaan yleen-
sä olevan merkityksetön kaatopaikalle
sijoitettavan jätteen kokonaismäärään tai
kaatopaikkapenkasta muodostuvaan
suotoveden määrään verrattuna (ks. tau-
lukko 1).

Yleisimpiä suomalaisilla kaatopai-
koilla havaittuja nestemäisten jätteiden
kaatopaikalle sijoittamisesta aiheutuvia
ongelmia ovat sijoitettavasta jätteestä it-
sestään aiheutuvat hajuhaitat ja kaivan-
non kaivuun yhteydessä kaatopaikka-
penkasta vapautuvat hajuhaitat sekä
muut ilmapäästöt (metaani).

Mahdollisena nestemäisten jätteiden
kaatopaikalle sijoittamisesta aiheutuva-
na ongelmana pidetään nestemäisten jät-
teiden aiheuttamaa ravinteiden ja hait-
ta-aineiden kulkeutumisriskiä kaatopai-
kasta suotovesien mukana pohjavesiin.
Ongelma koskee erityisesti kaatopaikko-
ja, joiden pohja ei ole tiivis.

Eräillä suomalaisilla kaatopaikoilla
nestemäisistä jätteistä on aiheutunut on-
gelmia kaatopaikkavesien käsittelyssä,
kuten haihdutuksessa, koska nestemäisis-
tä jätteistä äkillisesti purkautuvat jäteve-
det poikkeavat joskus ominaisuuksiltaan
tavanomaisista kaatopaikan suotovesis-
tä.

Osalla suomalaisista kaatopaikoista
ongelmana pidetään kaatopaikalle sijoi-
tettavien nestemäisten jäte-erien valvon-
taa. Nestemäisen jätteen seassa kaatopai-
kalle on aikaisemmin tuotu mm. ongel-
majätteitä, mm. koska hiekanerotuskai-
volietteen erottaminen öljynerotuskaivo-
lietteestä voi olla vaikeaa.

Eräillä kaatopaikoilla nestemäisen
jätteen sijoituskieltoon suhtaudutaan va-
rauksella. Erityisesti pienillä kaatopai-
koilla vaihtoehtoisen käsittelyratkaisun
löytäminen voi olla vaikeaa, koska näille
kaatopaikoille sijoitettavan jätteen mää-
rä on yleensä pieni.

2.2.2 Kiellon perusteeksi
oletettuja nestemäisestä
jätteestä aiheutuvia
ongelmia

Kaatopaikoista annetussa neuvoston di-
rektiivissä (99/31/EY) tai sen kommen-
tointidokumenteissa ei ole suoraan löy-
dettävissä perusteluita (esim. ongelma-
kohtia) kieltää nestemäisten jätteiden
sijoittaminen kaatopaikalle.

Kiellon perusteena ovat voineet olla:

• Yleiset jätepoliittiset tavoitteet vä-
hentää kaatopaikalle sijoitettavien
jätteiden määrää,

• kaatopaikkojen hoidolle asetetut ta-
voitteet minimoida kaatopaikkave-
si- ja kaasupäästöistä aiheutuvia ter-
veys- ja ympäristöhaittoja; ongelma
erityisesti kaatopaikoilla, joiden poh-
ja ei ole tiivis, eikä kaasunkeräys- ja
talteenottojärjestelmää ole toteutet-
tu,

• Keski-Euroopassa havaitut kaato-
paikkapenkereiden ja lietteitä sisäl-
täneiden kaatopaikka-altaiden sor-
tumat.

Edellä kuvattuja ongelmia on havaittu
erityisesti kaatopaikoilla, joille on sijoi-
tettu huomattavia määriä nestemäisiä
jätteitä tai nestemäisiä jäte-eriä on pu-
rettu pitkään samaan kaivantoon. Täl-
löin jätepenkereen sisäisen veden pinta
on voinut paikallisesti nousta, ja veden
virtaus jätepenkereessä on voinut paikal-
lisesti kasvaa, jolloin nestemäisestä jät-
teestä erottuva jätevesi (irtovesi) on voi-
nut alkaa virrata jätepenkereessä oiko-
virtauksina muutamia laajoja kanavia
pitkin. Tästä on voinut aiheutua mm.
penkan sortumisia, hallitsematonta kaa-
topaikan suotovesien purkautumista pin-
ta- ja pohjavesiin, haitta-aineiden huuh-
toutumisen seurauksena lisääntynyttä
pohjavesikuormitusta, hajuhaittoja sekä
ongelmia kaatopaikkakaasun keräykses-
sä.

Mikäli edellä mainitut seikat ovat
olleet kiellon perusteena, ongelmat ovat
mahdollisesti johtuneet erityisesti nes-
temäisen jätteen irtoveden juoksevasta (engl.
the propensity to flow) ominaisuudesta.
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3.1 Nestemäisen jätteen ja
lietteen määritelmät ja
lainsäädäntö eri EU-
maissa

Kaatopaikkadirektiivin mukaan neste-
mäisellä jätteellä tarkoitetaan jätevettä
ja muuta nestemäisessä muodossa olevaa
jätettä, ei kuitenkaan lietettä.

EU-maissa nestemäistä jätettä ei täl-
lä hetkellä ole määritelty tarkemmin.
Tässä työssä tilannetta kartoitettiin Sak-
saan, Iso-Britanniaan, Alankomaihin ja
Itävaltaan kohdistuvilla kirjallisuusha-
uilla ja kyselyillä.

Kaatopaikkadirektiivin kommen-
tointidokumenteissa on esitetty, että jät-
teen nestemäinen ominaisuus voisi mää-
räytyä esimerkiksi sen kuiva-ainepitoi-
suuden perusteella. Tästä määritelmäs-
tä kuitenkin luovuttiin, eikä direktiiviin
kirjattu mitään nestemäisen jätteen ku-
vausta tai määritelmää.

Eurooppalaisen standardin EN
12832 (1999) mukaan liete on veden ja
kiinteän aineen sekoitus, joka on erotettu
vedestä luonnollisin tai keinotekoisin
menetelmin.

Seuraavassa on esitetty maittain
muutamia esimerkkejä nestemäisen jät-
teen alustavista määrittelyistä sekä nes-
temäisiä jätteitä ja lietteitä koskevista si-
joituskielloista.

3.1.1 Saksa

Kirjallisen tiedonannon (Karl Wagner,
3.12.2001) mukaan Saksassa ollaan kiel-
tämässä nestemäisen jätteen sekä liettei-
den sijoittaminen kaatopaikoille. Valmis-
teilla on kaatopaikkoja koskeva määrä-
ys, jossa kaatopaikoille sijoitettavalle nes-
temäiselle ja lietemäiselle jätteelle asete-
taan mm. tiukat lujuusvaatimukset. Esi-

merkiksi kaatopaikalle sijoitettavan jät-
teen siipikairalla määritetyn leikkauslu-
juuden tulee olla vähintään 25 kN/m2

eräitä poikkeustapauksia lukuun otta-
matta. Käytännössä esimerkiksi suoma-
laiset savet eivät pääsääntöisesti täytä
edellä mainittua lujuusvaatimusta.

Suomessa edellä mainitun vaati-
muksen käyttöönotto saattaisi johtaa
ongelmiin mm. eräiden ylijäämämaiden
sijoituksessa.

3.1.2 Iso-Britannia

Iso-Britanniassa nestemäisen jätteen
määritelmää on haettu oletetusta kiellon
perusteesta. On oletettu, että kiellon pe-
rusteena on nimenomaan ollut nestemäi-
sen jätteen vapaan veden juokseva omi-
naisuus.

DEFRA:n (Department for Environ-
ment, Food and Rural Affairs) teettämäs-
sä konsulttiselvityksessä nestemäisen
jätteen määritelmäksi on ehdotettu seu-
raavaa:

• jäte, joka lähes välittömästi virtaa
jätteen pintaan tehtyyn aukkoon

• jäte-erä, joka sisältää vapaasti pois
valuvaa nestettä yli 250 l tai yli 10 %
jäte-erän kokonaismäärästä.

3.1.3 Alankomaat

Kirjallisen tiedonannon (Vincent Cozijn,
12.11.2001) mukaan Alankomaissa nes-
temäisen jätteen sijoittaminen kaatopai-
kalle on kiellettyä, mutta nestemäisiä jät-
teitä ei ole määritelty tarkemmin. Toisaal-
ta tiettyjen jäteluokkien, kuten viemäri-
ja saostuskaivojätteen, jäteveden biolo-
gisessa puhdistamossa syntyneen liejun,
sekä galvaanisen lietteen, sijoittaminen
kaatopaikalle on kielletty. Perusteena
edellä mainittujen jätejakeiden kaatopai-

Nestemäisen jätteen määrittely 3
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kalle sijoittamiskiellolle on mm. esitetty,
että jätteet voidaan ohjata uusiokäyttöön
tai hävittää polttamalla kaatopaikalle si-
joittamisen sijaan. Kaatopaikalle sijoitta-
miskielto tulee voimaan niin pian kuin
jäteluokalle on saatu riittävä polttoka-
pasiteetti tai uusiokäyttömahdollisuu-
det.

3.1.4 Itävalta

Kirjallisen tiedonannon (Mathilde Dan-
zer, 12.11.2001) mukaan Itävallassa nes-
temäisen jätteen sijoittaminen kaatopai-
kalle on kiellettyä mutta nestemäisiä jät-
teitä ei ole määritelty tarkemmin. Lisäk-
si pastamaisten ja lietemäisten sekä hie-
nojakoisten jätteiden sijoittaminen kaa-
topaikalle on kiellettyä, jos niiden sijoit-
taminen kaatopaikalle vaarantaa kaato-
paikkapenkereen vakavuuden tai aihe-
uttaa ongelmia kaatopaikkavesien kerä-
yksessä tai käsittelyssä.

3.2 Nestemäisen jätteen
määrittely Suomessa,
ehdotus

Päätöksen kaatopaikoista annetun val-
tioneuvoston päätöksen muuttamisesta
(1049/1999) mukaan kaatopaikalle ei saa
sijoittaa nestemäistä jätettä. Päätöksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa on to-
dettu mm. seuraavaa:

Nestemäisellä jätteellä tarkoitetaan
jätevettä ja muuta nestemäisessä muo-
dossa olevaa jätettä, ei kuitenkaan lietet-
tä. Säännöksessä tarkoitetun lietteen tu-
lisi olla suotopuristimella tai muulla ta-
voin mekaanisesti kuivattua. Tarkemmin
nestemäistä jätettä ei ole määritelty.

Suomessa vallitseva nykytilanne
huomioiden nestemäiseksi jätteeksi kat-

sotaan jäte-erät, jotka sisältävät “irtovet-
tä” yli 200 l. “Irtovedellä” tässä yhtey-
dessä tarkoitetaan kaatopaikkapenkkaan
sijoitettaessa jätteestä välittömästi pois
virtaavaa vettä, jätevettä tai muuta vis-
kositeetiltaan veden kaltaista jätettä.

Käytännön syistä ei ole järkevä laatia
tarkempaa (esimerkiksi testillä varmennet-
tavaa) määritelmää nestemäiselle jätelle. Jo
edustavan näytteen saaminen autokuormas-
ta on vaikeaa. Lisäksi pienien vesimäärien
joutumisesta kaatopaikkapenkkaan ei ole ha-
vaittu olevan teknistä eikä ympäristönsuo-
jelullistakaan haittaa.

Jätekuormien sisältämän irtoveden lii-
allista joutumista jätetäyttöön on kuitenkin
rajoitettava. Varsinkin nestesäiliöissä tuo-
tavien jäte-erien purkua on syytä näköha-
vainnoin seurata. Käytännössä suurimmil-
la kaatopaikoilla kannattanee ko. kuormat
purkaa vastaanottoaltaaseen, josta mahdol-
linen irtovesi voidaan johtaa jätevesien kä-
sittelyyn.

Nestemäisten jätteiden sijoituskiel-
to koskee vain kaatopaikkapenkereeseen
sijoitettavia nestemäisiä jätteitä, mutta
ei esimerkiksi jätteiden toimittamista
kaatopaikka-alueelle, jossa ne puretaan
jätepenkereestä selvästi erillään olevaan
tiiviiseen kaato- tai esikäsittelyaltaaseen
ja esikäsitellään ennen niiden sijoittamis-
ta kaatopaikalle.

Nestemäisten jätteiden sijoituskiel-
to ei myöskään estä ympäristöluvan mu-
kaista vesien hallintaan ja käsittelyyn liit-
tyvää kaatopaikkaveden palauttamista
jätteeseen. Menettelyn hyväksyttävyys
ilmenee myös päätöksen liitteen 1 koh-
dasta 2:

Jos kaatopaikkavettä tai sen käsitte-
lyssä muodostuneita sakkoja tai lietteitä
palautetaan jätepenkereeseen, on var-
mistuttava, että tämä tehdään hallitusti
haittaa aiheuttamatta.



15Ympäristöministeriö

Seuraavassa on kuvattu eräitä mahdol-
lisia teknisiä ratkaisuja yleisimpien suo-
malaisille kaatopaikoille tällä hetkellä
sijoitettavien nestemäisten jätteiden esi-
käsittelyyn ja käsittelyyn.

4.1 Esikäsittely syntypaikalla

Yksinkertainen menetelmä irtoveden
poistoon hiekanerotuskaivojätteestä en-
nen sen sijoittamista kaatopaikalle on sen
vesitys. Vesityksellä tässä yhteydessä tar-
koitetaan toimenpidettä, jossa hiekanero-
tuskaivon tyhjentämisen yhteydessä hie-
kanerotuskaivojäte imetään ensin loka-
autoon, jonka jälkeen ylimääräinen vesi
lasketaan loka-auton säiliöstä, yleensä
purku- tai imuventtiilin kautta, takaisin
kaivoon.

Edellä kuvattu menetelmä soveltuu
lähinnä hiekanerotuskaivojätteen käsit-
telyyn, jolloin jäljelle jäävä jäte sisältää
yleensä vain vähäisiä määriä irtovettä ja
voitaneen sijoittaa kaatopaikalle.

Menetelmä ei kuitenkaan yleensä
sovellu rasvakaivojätteelle, koska paino-
voimainen öljyn tai rasvan ja veden erot-
taminen on yleensä vaikeampaa kuin ir-
toveden erottaminen hiekasta. Rasvakai-
vossa öljy tai rasva erottuu vedestä osit-
tain muodostaen kaivon pinnalle öljy- tai
rasvakerroksen, joka kuitenkin sekoittuu
muuhun rasvakaivon sisältöön, kun se
imetään loka-autoon. Rasva on lisäksi
yleensä osittain veteen emulgoituneena,
mikä myös vaikeuttaa sen erottamista
vedestä.

Teknisiä ratkaisuja
nestemäisten jätteiden
esikäsittelyyn  ja käsittelyyn 4

Loka-auton tyhjennyksessä kaatopaikal-
la säiliön huuhtelussa käytetään usein
painepesuria tai säiliön omaa pesulait-
teistoa, jolloin pieniä määriä vettä jou-
tuu jätteen mukana kaivantoon. Käytet-
täessä loka-autoa tyhjennettäessä täry-
tintä ei huuhteluvettä välttämättä tar-
vitse käyttää.

Teollisuudessa on käytössä erilaisia
menetelmiä veden poistamiseen neste-
mäisistä jätteistä niiden syntypaikalla.
Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa
syntyvät pakatut nestemäiset jätteet,
kuten epäkurantit maito- ja piimäerät,
voidaan usein esikäsitellä erottamalla
pakkausjäte nestemäisestä jätteestä, esi-
merkiksi tyhjentämällä tai murskaamal-
la pullot ja puristamalla tölkit, joista erot-
tuva nestemäinen jäte johdetaan edelleen
asianmukaiseen käsittelyyn.

4.2 Esikäsittely  laskeutus-
altaassa

Eräillä kaatopaikoilla nestemäisten jät-
teiden käsittelyssä ennen niiden sijoitta-
mista kaatopaikalle käytetään laskeutus-
ta tai lietelavaa. Nestemäinen jäte kaa-
detaan tiiviiseen kaatoaltaaseen tai sa-
laojitetulle hiekka- tai turvealustalle, jos-
ta erottuva jätevesi johdetaan kaatopai-
kan tasausaltaaseen ja edelleen asianmu-
kaiseen käsittelyyn. Sakeutusaltaan poh-
jalle jäänyt kiinteä jäte voidaan usein si-
joittaa kaatopaikkapenkkaan sellaise-
naan.
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4.3 Käsittely jäteveden-
puhdistamon liete-
mädättämöllä

Monien runsaasti orgaanista ainetta si-
sältävien nestemäisten jätteiden, kuten
rasvakaivojätteen ja nestemäisen biojät-
teen käsittelyä kunnallisen jätevedenpuh-
distamon lietemädättämöllä voidaan pi-
tää hyvänä ratkaisuna, jos materiaali omi-
naisuuksiltaan on kyseisellä lietemädät-
tämöllä käsiteltävissä ja vesilaitos antaa
siihen luvan.

Monien nestemäisten jätteiden, ku-
ten rasvan, ominaismetaanintuottopo-
tentiaali mädätyksessä on huomattavas-
ti esimerkiksi jätevesilietteen ominaisme-
taanintuottopotentiaalia korkeampi. Eri-
laisten jätteiden yhteiskäsittelyn on useis-
sa tutkimuksissa myös todettu paranta-

Kuva  7.  Jätteen purku loka-autosta laskeutusaltaaseen.

Kuva 8.  Laskeutusallas.

van mädättämön toimivuutta. Erilaisten
jätteiden käsiteltävyyttä lietemädättä-
möllä tulee kuitenkin aina tarkastella ta-
pauskohtaisesti.

Nestemäisten jätteiden sisältämän
happea kuluttavan orgaanisen aineen pi-
toisuus on usein korkea, mikä voi rajoit-
taa vesilaitoksen mahdollisuuksia ottaa
vastaan nestemäisiä jätteitä. Lietemädät-
tämön käsittelykapasiteetti on rajallinen
eikä sitä yleensä lyhyellä aikavälillä pys-
ty muuttamaan. Suuret hetkelliset kuor-
mitushuiput, rasvakaivolietteen ja run-
saasti typpeä sisältävien jätteiden syöttö
mädätysprosessiin suurina kerta-annok-
sina sekä haitta-aineet, kuten öljyt ja
metallit voivat mädätyksessä aiheuttaa
ongelmia.

Kuormitusta lietemädättämöllä voi-
daan joskus tasata käyttämällä neste-
mäisten jätteiden syötössä tasausaltaita
ja syöttämällä ne mädätysprosessiin ta-
saisesti pieninä erinä.

Nestemäisen jätteen sisältämät epä-
puhtaudet, kuten hiekka, aiheuttavat
mädätyksessä teknisiä ongelmia, kuten
pumppujen kulumista, minkä vuoksi
välppäys tai hiekanerotus ennen jättei-
den johtamista mädätykseen on yleensä
tarpeen.

Ominaisuuksiltaan tavanomaisesta
jätevedenpuhdistamon mädättämöllä
käsiteltävästä lietteestä poikkeavat teol-
lisuuden nestemäiset jätteet voivat jos-
kus heikentää mädätetyn lietteen hyöty-
käyttömahdollisuuksia.

4.4 Kompostointi

Kompostointi aumoissa tai reaktorissa
soveltuu eräille runsaasti orgaanista ma-
teriaalia sisältäville nestemäisille jätteil-
le, jotka kosteuspitoisuuden alentamisek-
si on ennen kompostointia imeytetty tu-
kiaineeseen. Materiaalista riippuen kos-
teuspitoisuuden yläraja kompostoinnis-
sa vaihtelee välillä 60-75 %. Jäykät ja
huokoiset materiaalit kuten puunkuori
ja olki sallivat yleensä suuremman kos-
teuspitoisuuden.

Esimerkiksi rasvakaivolietteen kom-
postoinnin on useissa tutkimuksissa to-
dettu olevan vaikeaa mm. rasvakaivo-
lietteen korkean vesipitoisuuden ja ravin-
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teiden puutteen vuoksi. Myös hajuhaitat
voivat käsittelyssä muodostua ongel-
maksi.

4.5 Laitosmainen fysikaalis-
kemiallinen käsittely

Nestemäisiä jätteitä ja lietteitä voidaan
käsitellä myös tarkoitusta varten suun-
nitellussa laitoksessa.

Esimerkiksi erilaisia elintarvike- ja
rehuteollisuuden prosessilietteitä, ras-
vanerotuskaivojen tyhjennyslietteitä,
prosessipuhdistuksista tulevia pesuliet-
teitä, maataloustuotannon lietteitä sekä
säiliökerättyjä biolietteitä ja vastaavia
voidaan käsitellä seuraavassa kuvatus-
sa käsittelyprosessissa: Nestemäisestä
jätteestä erotetaan kiinteä jäte seuloin ja
ruuvipuristimin. Rasvanerotuksessa jät-
teen pintaan kerääntyvä rasva erotetaan.
Kiinteä jäte ja rasva johdetaan kompos-
tointiin tai mädätykseen. Jätevesi johde-
taan edelleen kemialliseen saostukseen,
josta selkeytynyt jätevesi johdetaan edel-
leen asianmukaiseen käsittelyyn ja saos-
tunut liete johdetaan suotonauha-käsit-
telyyn. Suotonauhalla kuivattu kiintoai-
ne johdetaan kompostointiin tai mädä-
tykseen ja jätevesi johdetaan edelleen asi-
anmukaiseen käsittelyyn.

4.6 Nestemäisen jätteen
johtaminen jäteveden-
käsittelyyn

Sako- ja umpikaivolietteiden, samoin
kuin eräiden elintarviketeollisuudessa
syntyvien nestemäisten jätteiden, kuten
epäkuranttien maito- ja piimäerien, joh-
tamista kunnalliselle jätevedenpuhdista-
molle voidaan usein pitää hyvänä rat-
kaisuna tietyin edellytyksin. Vesihuolto-
lain (9.2.2001/119) mukaan vesihuolto-
laitos on velvollinen käsittelemään sen
toiminta-alueella syntyvät asutuksen jä-
tevedet sekä asutukseen rinnastettavas-
sa elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnassa

syntyvät jätevedet, mutta ei teollisuudes-
sa syntyviä jätevesiä tai nestemäisiä jät-
teitä eikä sen toiminta-alueen ulkopuo-
lella syntyviä sako- ja umpikaivoliettei-
tä. Näiden jätteiden ja jätevesien käsitte-
ly kunnallisella jätevedenpuhdistamol-
la on mahdollista ainoastaan kyseisen ve-
sihuoltolaitoksen luvalla.

Jos sako- ja umpikaivolietteitä ja elin-
tarviketeollisuudessa syntyviä nestemäi-
siä jätteitä johdetaan kunnalliselle jäte-
vedenpuhdistamolle, voi niiden usein
sisältämät korkeat happea kuluttavan
orgaanisen aineen ja ravinteiden pitoi-
suudet aiheuttaa jätevedenpuhdistamol-
la ongelmia, koska jätevedenpuhdista-
mon käsittelykapasiteetti on rajallinen
eikä sitä yleensä lyhyellä aikavälillä pys-
ty muuttamaan. Etenkään pienillä kun-
nallisilla jätevedenpuhdistamoilla ei lä-
heskään aina ole mahdollisuutta ottaa
vastaan nestemäisiä jätteitä. Kuormitus-
ta jätevedenpuhdistamolla voidaan jos-
kus tasata käyttämällä nestemäisten jät-
teiden syötössä tasausaltaita ja syöttä-
mällä ne edelleen jätevedenpuhdistus-
prosessiin tasaisesti pieninä erinä.

Nestemäisen jätteen sisältämät epä-
puhtaudet, kuten hiekka, aiheuttavat tek-
nisiä ongelmia jätevedenpuhdistamolla,
kuten pumppujen kulumista, minkä
vuoksi nestemäisen jätteen välppäys tai
hiekanerotus ennen sen johtamista jäte-
vedenpuhdistusprosessiin on usein tar-
peen.

Rasvakaivojätteestä aiheutuu jäte-
veden puhdistamolla teknisiä ongelmia,
kuten kaapimien ja välppien sekä altai-
den seinämien likaantumista, minkä
vuoksi niiden johtamista jätevedenpuh-
distamolle ei pidetä suositeltavana me-
nettelytapana.

Ominaisuuksiltaan tavanomaisesta
jätevedestä poikkeavat teollisuuden jät-
teet ja jätevedet voivat jätevedenpuhdis-
tamolla aiheuttaa ongelmia myös liet-
teenkäsittelyssä ja heikentää lietteen hyö-
tykäyttö mahdollisuuksia.
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Edellä esitetty nestemäisen jätteen mää-
rittely sekä ohjeet kaatopaikkakiellon so-
veltamisesta aiheuttavat sen, että usean
jätteenkuljettajan ja kaatopaikanpitäjän
on muutettava nykyisiä käytäntöjä.

Muutoksia ja parannuksia tulisi teh-
dä kaatopaikalla suoritettavassa valvon-
tatoiminnassa sekä nestemäisten jättei-
den esikäsittely- ja käsittelytoiminnassa.
Yleensä nykytilanteen korjaaminen edel-
lyttää kaatopaikalla erillisen vastaanot-
to- ja käsittely-yksikön rakentamista.
Mahdollisesti nestemäisten jätteiden vas-
taanotto siirtyy kaatopaikanpitäjältä
muiden toimijoiden hoidettavaksi.

Valtioneuvoston päätös kaatopai-
koista (1997/861) edellyttää, että jätteen
haltija tai muu tuoja on velvollinen esit-
tämään kaatopaikan pitäjälle, mitä jätet-
tä hän tuo kaatopaikalle sekä varmista-
maan jätteen kaatopaikkakelpoisuus.
Toisaalta kaatopaikan pitäjä on velvoi-
tettu tarkastamaan kuormat kaatopai-
kalle vastaanotettaessa ja kuormaa tyh-
jennettäessä. Viimeistään tässä yhteydes-
sä tulisi myös varmistaa, ettei kaatopai-

kalle tuotu jäte-erä ole nestemäiseksi jät-
teeksi luokiteltavaa. Epäselvissä tapauk-
sissa nestemäiseksi epäilty jäte-erä voi-
daan kaataa esimerkiksi kaatopaikka-
alueella tiiviiseen kaatoaltaaseen, josta
kiinteä jäte viedään kaatopaikkapenk-
kaan ja erottuva jätevesi johdetaan asi-
anmukaiseen käsittelyyn.

Käytännössä alueellisesti toteutetta-
vat käsittely- ja loppusijoitusratkaisut
riippuvat monista tapauskohtaisista te-
kijöistä. Teknisesti ja taloudellisesti pa-
ras alueellinen toteutusratkaisu vaatii eri
intressitahojen (ympäristöviranomai-
nen, kaatopaikanpitäjä, vesilaitos ja kul-
jetusyrittäjät) yhteistyötä ja yhteisten pe-
lisääntöjen luomista alueella.

Eräissä tapauksissa, jos paikallinen
nestemäisen jätteen käsittely ei ole tekni-
sesti ja taloudellisesti mahdollista, jätet-
tä voidaan joutua kuljettamaan käsitte-
lypaikkaan pitkiäkin matkoja.

Nestemäisten jätteiden esikäsittely-
toiminta voi luoda myös uutta liiketoi-
mintaa alueelle.

Johtopäätökset ja
jatkotoimenpidesuositukset5
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Statsrådets beslut 1049/1999 förbjuder att flytande avfall deponeras på avstjälpningsplatserna. Enligt beslutet avses med flytande avfall avloppsvatten och
annat avfall i flytande form, dock inte slam.
Utredningen syftar till att närmare bestämma vad som avses med flytande avfall. Utgångsläget har varit de typer av avfall som i dag eventuellt klassas
som flytande avfall och som deponeras på avstjälpningsplatserna samt de nationella bestämmelser och den del av EU-regelverket som gäller avstjälp-
ningsplatser och deponering av avfall
Utredningen inleddes med en undersökning av hur mycket flytande avfall och slam som för närvarande deponeras på avstjälpningsplatserna och vilka
egenskaper de har. I allmänhet deponeras relativt lite flytande avfall och slam på avstjälpningsplatserna och då huvudsakligen i gropar eller schakt i
bankarna; mängden kan uppskattas till ca 4 % av allt deponerat avfall. De vanligaste typerna är rester från slam- och fettavskiljningsbrunnar samt olika
slags flytande avfall och slam från livsmedels- och annan industri. Ibland deponeras på avstjälpningsplatserna också avfall från avlopps- eller sedimen-
teringsbrunnar, slam från avloppsreningsverk samt vissa andra typer av flytande avfall och slam såsom flytande bioavfall.
I Finland avses med flytande avfall i nuläget sådana avfallspartier som innehåller mer än 200 l ”löst vatten”. I detta sammanhang avser ”löst vatten” sådant
vatten, avloppsvatten eller vätska med motsvarande viskosistet som vatten som vid deponeringen omedelbart strömmar bort.
Den ovan anförda definitionen på flytande avfall samt anvisningarna om användningen av avstjälpningsplatserna leder till att den praxis som nu tillämpas
av många avfallstransportörer och många avstjälpningsplatser måste ändras. Likaså krävs ändringar och förbättringar i övervakningen av avstjälpningsplat-
serna samt i förbehandlingen och behandlingen av flytande avfall. Över lag bör separata mottagnings- och behandlingsenheter anläggas på många
avstjälpningsplatser för att råda bot på situationen. Det är också möjligt att mottagningen och behandlingen av flytande avfall borde skötas av separata
instanser.
Det finns alternativa sätt att behandla flytande avfall. En del av avfallet kan förbehandlas vid källan, en del kan behandlas t.ex. vid kommunala
avloppsreningsverk eller vid slamanläggningar. Kompostering i valmar eller i reaktorer lämpar sig för vissa typer av flytande avfall som före
komposteringen filtrerats genom andra ämnen i syfte att minska fukthalten.
I praktiken beror den regionala behandlingen och slutdeponeringen på faktorer som varierar från fall till fall. De regionala lösningar som är bäst i tekniskt
och ekonomiskt hänseende kräver samarbete mellan olika intressenter samt gemensamma spelregler. I vissa fall kan man bli tvungen att transportera
flytande avfall långa sträckor. Förbehandlingen av flytande avfall kan också leda till att det uppstår nya företag.
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Sakari Salonen, Esa Salminen

Kaatopaikoille sijoittamista koskevat rajoitukset - nestemäisen jätteen sijoituskielto
(Restrictions on landfill deposits - prohibition against depositing liquid wastes)

The objective of the present study was to define liquid waste, the disposal of which is banned in landfills
in accordance with the Finnish government decision on landfills (1049/1999). The study was based on
a review of current practices in depositing liquid waste and sludge in landfills. The national and EU
regulations on landfills and waste deposition were reviewed as well.

In order to improve current practices in the treatment and disposal of liquid waste, changes are needed
in the pre-treatment, treatment, and disposal of liquid wastes, and in the supervision of landfills. Liquid
wastes should be pre-treated separately before being disposed of in landfills.

The treatment and disposal of liquid wastes should be re-evaluated in a regional context. Additionally,
in order to achieve economically feasible and technically viable solutions for the management of liquid
wastes, co-operation is needed between various local interested parties. As a result, the need for waste
transportation may increase. On the other hand, the pre-treatment of liquid waste may also create new
business opportunities.


