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HSY:n kehittämässä RAVITATM-
prosessissa jäteveden sisältämä fosfori 
otetaan talteen 
jätevedenpuhdistusprosessin lopuksi. 
RAVITA ottaa talteen puhdistamolle 
tulevasta fosforikuormasta yli 60 %. 
Tämän lisäksi puhdistamoilla 
biolietteeseen sitoutuu luonnollisen 
mikrobitoiminnan kautta arviolta noin 
kolmasosa tulevasta fosforista. Tämän 
osan käsittely pyrolyysilla nostaa 
fosforin kokonaistalteenottoastetta ja 
kierrätysmahdollisuuksia vielä 
entisestään sekä mahdollistaa hiilen 
sidonnan.
Molemmat prosessit ovat 
pilottivaiheessa ja yhdistelmän 
kehittämistä edelleen tukee YM. Tutustu 
lisää www.hsy.fi/rahi

Jäteveden ravinteiden ja hiilen kokonaisvaltainen kierrätyskonsepti

http://www.hsy.fi/rahi


Lietteiden kehittyneet käsittelymenetelmät
• Lietehiilihankkeen taustalla on päätös käsitellä uuden Blominmäen puhdistamon 

lietteet Ämmässuolla
– Alueella ei mahdollista toteuttaa lietteen aumakompostointia, joten tarvitaan 

laitosmainen ratkaisu. Taustalla myös loppukäyttäjissä herännyt huoli puhdistamolietteen 
haitta-aineista (mikromuovit ja lääkeainejäämät).

• Ratkaisua etsittiin vuonna 2015 käynnistyneessä Biomassat-hankkeessa. Usean 
karsintavaiheen ja kokeiluiden sekä niiden lopputulosten päädyttiin jatkamaan 
tutkimusta pyrolyysin parissa.

www.hsy.fi/lietehiili

• Pyrolyysissä orgaaninen aines käsitellään termisesti hapettomissa 
oloissa. Lopputuotteena muodostuu puuhiilen tapaista lietehiiltä, 
polttokelpoista ja energiapitoista pyrolyysikaasua sekä -öljyä. 
Pyrolyysi keskikorkeassa lämpötilassa (n. 450 – 650 °C) 
mahdollistaa onnistuessaan lietteen hyödyntämisen haitattomasti, 
säilyttäen suuren osan raaka-aineista.

• Jäljelle jää hiilimäinen aines. Pyrolyysilla tuotettu hiili on stabiilia eikä 
palaudu ilmakehään. Hiilen sidonta edistää osaltaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaa

http://www.hsy.fi/lietehiili


Tuore ja tuleva tutkimus

HSY, Gasum & Luke 2018 - 2020
Lietehiilen kemiallinen laatu ja haitta-aineet
Lietehiilen huokosrakenne ja vedenpidätysominaisuudet
Lietehiilen kyky pidättää typpeä, lannoitevalmisteen kehittäminen
Lietehiilen vaikutus kompostointiprosessiin 

Lietehiili
Pajuhiili

HSY & HAMK 2020 - 2022
Lietehiilen käyttö biojätteen mädätyksessä sekä mädätteen
lannoiteominaisuudet (käynnissä)
Lietehiilen käyttö huleveden suodatuksessa (suunnitteilla)

Kuvat © Luke 

Kuvat © HAMK / 
Annakaisa Elo



Jätevesilietteen pyrolyysin koetoiminta 2021-2022
• Koko prosessiketjun toiminnan varmistaminen ja käyttökokemusten 

hankkiminen mahdollista täyden mittakaavan laitosta ajatellen
• Lähtötiedot ympäristöluvitusta varten
• Käsittelyprosessin todellisten käyttökustannusten selvittäminen
• Prosessin optimointi operointiparametreja ja asetuksia muuttamalla, 

kuten esimerkiksi tutkimalla pyrolyysia eri lämpötiloilla ja viipymillä 
sekä syötteen erilaisilla seossuhteilla 

• Termisen kuivaimen toiminta lietteellä ja puuaineksella
• Savukaasujen ominaisuudet ja tarvittava savukaasujen käsittely 
• Prosessin energiatase 
• Prosessin tuottamat jäte- ja jätevesivirrat

Havainnekuva pyrolyysin koetoimintalaitoksen sijoittumisesta 
nykyiseen pilot -halliin



Jätevesilietteen pyrolyysin koetoimintalaitos 
• Kapasiteetti 3 000 t/a 

jätevesiliete, 600 t/a viherjäte 
tai puuhake

• Lietteen varasto- ja 
syöttökaukalo

• Viherjätteen tai puuhakkeen 
varasto- ja syöttökaukalo

• Tarvittavat kuljettimet ja 
pumput

• Terminen kuivain
– Happopesuri ja biofiltteri 

poistoilman 
puhdistamiseen

• Pyrolyysireaktori
– Pyrolyysikaasukattila ja 

lämmöntalteenotto
– Savukaasujen puhdistus

• Lietehiilen varastointi ja 
kuljetus (käyttö biojätteen 
kompostoinnissa tai 
mädätyksessä)
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www.hsy.fi/lietehiili

www.hsy.fi/rahi

Jätevesilietteen ravinteet ja hiili turvalliseen 
kiertoon pyrolyysilaitoksen avulla –
YouTube

Tutustu aineistoihin verkossa

Kiitos!

http://www.hsy.fi/lietehiili
http://www.hsy.fi/rahi
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lgP32gP94lA
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