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Esipuhe 

BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015-2016 – hanke 

oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Hankkeessa testattiin ensimmäistä kertaa virtsan keräystä, 

kuljetusta ja lannoitekäyttöä peltomittakaavassa. Siksi se herätti paljon kiinnostusta, mielipiteitä, 

kritiikkiä ja kannustusta. Hankkeen tulokset ovat rohkaisevia ja toiveena on, että se toimisi 

päänavauksena sekä tarpeellisille jatkoselvityksille että toimille, joilla tämän tehokkaan 

kierrätyslannoitteen käyttöä edistettäisiin ja mahdollistettaisiin aidosti. Suomi kierrätyksen mallimaaksi 

– tässä on mahdollisuus. 

  

Virtsan käyttöön lannoitteena sisältyy monia ennakkoluuloja ja asenteita, joihin voi tutkitulla tiedolla 

vaikuttaa. Vaatii rohkeutta ja uskallusta lähteä kokeilemaan uusia, vielä hyväksymättömiä menetelmiä 

ja tästä rohkeudesta haluamme kiittää yhteistyökumppaneitamme, erityisesti hankkeeseen mukaan 

lähteneitä yhteistyöviljelijöitä – Maria Kämäriä ja Jussi Mikkolaa Iittalasta sekä Kari ja Juha Sipilää 

Kangasalta. Toinen hankkeen toteutumisen kannalta ainutlaatuinen yhteistyökumppani oli Lassila & 

Tikanojan Tapahtumapalvelut ja Mika Paananen, jonka avulla saimme tarpeeksi lannoitevirtsaa 

käyttöön kokeisiin. Lisäksi haluamme esittää lämpimät kiitokset muille yhteistyökumppaneille: 

tapahtumajärjestäjille, yksityistalouksille ja tahoille, jotka olitte mukana keräämässä virtsaa hankkeen 

käyttöön. Kiitokset myös hankkeen harjoittelijoille Laura Puuruselle, Alexandra Gorbatovalle ja Kaisa 

Karimäelle arvokkaasta avusta hankkeen kenttätöissä ja opinnäytetyöntekijä Michael Kloetille struviitin 

valmistuksesta. Projekti-insinööri Gerbrand Grobler on ollut hankkeessa mukana merkittävässä roolissa 

kaikissa hankkeen käytännön toimissa, mistä hänelle suuret kiitokset. Kiitokset TAMKin 

koulutuspäällikkö Mika Niemiselle raportin kommentoinnista. Kiitos myös SYKEn erikoistutkija Tuomas 

Mattilalle avusta tiedon tuottamisessa virtsan ja kompostoidun puhdistamolietteen lannoitearvon 

määrittämisessä. 

 

Hankkeen aktiivisessa ja keskustelevassa ohjausryhmässä ovat toimineet tutkimusjohtaja Perttu Heino 

(Tampereen ammattikorkeakoulu), johtava asiantuntija Pertti Keskitalo (Ramboll Finland Oy), 

asiantuntija Airi Kulmala (MTK), ylitarkastaja emerita Arja Vuorinen (Evira), johtava asiantuntija 

emeritus Erkki Santala (SYKE, Hajaputsari ry), Mia O’Neill (Käymäläseura Huussi ry), neuvotteleva 

virkamies Ari Seppänen ja neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, Ympäristöministeriö, mistä 

heille suuret kiitokset. Lisäksi mainittakoon kiitoksin hyvä ja rakentava yhteistyö hankkeen valvojien 

Anne Salmisen ja Karoliina Jaatisen kanssa. 

 

BIOUREA-hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön RAKI-ohjelmasta vuosina 2015-2016. 

 

 

Tampereella ja Helsingissä tammikuussa 2017 

 

tekijät 
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Tiivistelmä 

BIOUREA -hankkeessa testattiin virtsan erilliskeräystä, kuljetusta ja varastointia sekä tehtiin virtsan 
erilliskeräilyä koskeva ravinnepotentiaalin ja ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi arvioitiin 
lannoitevalmisteiden kustannuksia ja logistisia ratkaisuja ja tehtiin lannoitekokeita, joissa erilliskerätyn 
virtsan, käymäläkompostin ja virtsasta saostetun struviitin lannoitetehoa ja turvallisuutta tutkittiin. 
Tutkimus painottui virtsan lannoitekokeisiin peltomittakaavassa sekä lannoitepotentiaalin ja 
elinkaarianalyysin tekemiseen. Struviitin ja käymäläkompostin lannoitetestit tehtiin pienemmässä 
mittakaavassa astiakokein ja niiden tulokset ovat suuntaa antavia.  
 
Hankkeen päätulokset tiivistettynä ovat:  

 Erilliskerätty virtsa ja käymäläkomposti täyttivät lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ehdot 
hygieenisen turvallisuuden (taudinaiheuttajaindikaattorit E. coli ja Salmonella) ja haitallisten 
metallien pitoisuuksien osalta. Lisäksi ravinnepitoisuudet ovat korkeat – NPK yhteensä noin 3,5 
%. Esitämme, että virtsa hyväksyttäisiin mukaan lannoitevalmisteasetukseen tyyppiin 3 

Maanparannusaineet ja tyyppinimiryhmään 3A5 Maanparannusaineena sellaisenaan 
käytettävät sivutuotteet. 

 Erilliskerätty virtsa on lannoiteteholtaan väkilannoitteen veroinen. Kokonaissato oli 
väkilannoitteella saadun sadon veroinen ja sato lannoittamattomaan verrattuna oli selvästi 
korkeampi. Optimilannoitus on tärkeää, ettei virtsan lannoiteteho mene hukkaan, vaan tulee 
käytettyä jyvien kasvuun. Virtsaa voidaan kuljettaa ja levittää samalla kalustolla kuin lietettäkin, 
joskin multausta suositellaan typpihäviöiden minimoimiseksi ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi. 
Myös käymäläkomposti voisi toimia varteenotettavana maanparannusaineena astiakokeiden 
perusteella.  

 Virtsasta löytyi lääkeainejäämiä, erityisesti tulehduskipulääkkeitä. Niiden määrät olivat 
kuitenkin varsin pieniä, tasolla µg/l ja alle. Maaperästä ja ohran jyvistä kasvukauden lopussa 
otetuista näytteistä ei löytynyt mitattavia määriä lääkeaineita tai hormoneja. Ainoana 
poikkeuksena oli progesteroni, jota löytyi jyvistä ja jota saattaa esiintyä kasveissa myös 
luonnostaan. Virtsan lannoitekäytön seurauksena ei havaittu lääkeaineiden kertymistä 
maaperään tai jyviin. 

 Nykytilanteessa haja-asutusalueella kaksi kolmannesta typestä ja kolmannes fosforista päätyy 
ympäristöön rehevöittävinä päästöinä. Virtsan erilliskeräilyn avulla fosforista saataisiin jopa 
neljä ja typestä yli kymmenen kertaa enemmän ravinteita talteen haja-asutuksen 
nykytilanteeseen verrattuna. Samalla rehevöittävät päästöt ympäristöön pienenevät 
viidennekseen entisestä.  

 Jos kaikki yhdyskuntien ja haja-asutuksen virtsa kerättäisiin talteen ja hyödynnettäisiin, 
jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pienenisi noin neljännekseen ja fosforikuormitus 
puolittuisi nykyisestä.  

 Virtsa toimii taloudellisesti hyvänä lannoitteena, mikäli keruu-, käsittely-, varastointi-, jakelu- ja 
levityskustannukset ovat kohtuulliset. Suurin arvo muodostuu typestä ja kaliumista. 

 
Vastoin ennakko-oletuksia, asennoituminen virtsan lannoitekäyttöön oli usein myönteistä. Aihe herätti 
runsaasti median huomiota ja kiinnosti yleisöä. Elintarviketeollisuuden piirissä osa suhtautuu suurella 
varauksella virtsan mahdolliseen lannoitekäyttöön, sillä se rinnastetaan jätevesilietteeseen, jolla on 
käyttörajoituksia ruoantuotannossa. Virtsan käyttöönottoon lannoitteena tarvitaan ohjauskeinoja, 
kannustimia ja asennemuutosta. Valtio voisi ohjata toimintaa virtsan erottelun suuntaan tukemalla sitä, 
jotta toiminta laajenee ja kysyntä kasvaa. Ensimmäinen askel voisi olla testata syntypaikkaerottelua 
käytännössä esimerkiksi tapahtumissa, uusilla asuinalueilla tai haja-asutusalueilla. Rohkeita kokeiluja ja 
avauksia tarvitaan! 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Luonnossa ei ole jätettä, vaan kaikki jätökset ja tuotteet ovat jonkin muun ekosysteemin osaprosessin 

raaka-ainetta ja sekä ravinteet että orgaaninen aines kiertävät systeemissä tarkoituksenmukaisesti. 

Lantaa sekä muita eläin- tai kasviperäisiä tuotteita käytetään kierrätyslannoitteina tai 

maanparannusaineina, mutta ihmisten tuottamaa ravinnemäärää ei kuitenkaan hyödynnetä 

lannoitteena kasvintuotannossa useistakin syistä. Ensinnäkin, tämänhetkinen lainsäädäntö ei tue 

virtsan tai käymäläkompostin hyötykäyttöä viljelyssä, sillä lannoitevalmisteita koskeva asetus ei tunnista 

eroteltua virtsaa lannoitevalmisteeksi (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Toiseksi ihmisten 

käymäläjätteet mielletään usein kuuluvan samaan kategoriaan jätevesilietteiden kanssa. 

Jätevesilietteillä ja niistä tehdyillä lannoitevalmisteilla on huono kaiku, sillä niiden käytön riskinä 

katsotaan olevan haitalliset metallit ja monenlaiset haitta-aineet ja kemikaalit, mitä jätevedessä 

esiintyy. Ravinteiden käytettävyyden kannalta on tärkeää huomata, että jätevesilietteet ja lietepohjaiset 

lannoitevalmisteet sisältävät vain vähän kasveille käyttökelpoisia ravinteita, sillä fosfori on niissä 

pääsääntöisesti niukkaliukoisessa muodossa ja suurin osa typestä on poistettu jäteveden 

käsittelyprosessissa.  

 

Nykyisellään ruoantuotantojärjestelmän resurssien käyttö on merkittäviltä osin avoin järjestelmä, joka 

vaatii jatkuvasti lisää ravinteita tuottaakseen yhteiskunnalle hyödykkeitä. Samalla lannoitteen raaka-

aineena tarvittavan fosforimalmin määrä hupenee nopeaa vauhtia globaalisti (Cordell, et al., 2009). 

Suomessa käytettiin lannoitteiden muodossa kasvukaudella 2011/12 kaikkiaan 138 miljoonaa kiloa 

typpeä, 10 miljoonaa kiloa fosforia ja 31 miljoonaa kiloa kaliumia (Leppänen, et al., 2012). Ruoasta 

saadun typen ja fosforin määrä on korkeampi Suomessa kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Vuonna 

2004 suomalaiset saivat ruoassa 28 500 t fosforia ja 4600 t typpeä, mistä suurin osa päätyi 

jätevesienpuhdistamoille (Antikainen, et al., 2005).   

 

Suomi on sitoutunut tehostamaan ravinnekiertoa, jo vuonna 2010 asetettiin tavoitteeksi tehdä 

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on nostanut ravinteiden 

kierrätyksen yhdeksi hallituskauden kärkihankkeeksi ja tukee uusien menetelmien tutkimista ja 

kaupallistamista hankerahoituksin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Muun muassa Järki Lanta -

hankkeessa (JÄRKI LANTA, 2014) on kehitetty uudenlaisia tapoja hyödyntää maataloudessa syntyviä 

materiaalivirtoja. Käymäläjätteiden hyväksikäyttöä ei kuitenkaan toistaiseksi ole Euroopan laajuisesti 

tutkittu pilottihankkeissa tarpeeksi, vaikka lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että eroteltu virtsa on 

oikein käsiteltynä hygieeninen ja ravinnerikas lannoite (Johansson, 2001; WHO, 2006; Pradhan, 2010; 

Viskari, et al., 2008; Richert, 2010). 

 

Jätevesistä syntyviä puhdistamolietteitä käytetään lannoituksessa ja maanparannusaineina niiden 

heikosta lannoitetehosta huolimatta, joskin kiinnostus lietteiden hyödyntämiseen ruoantuotannossa on 

vähäistä. Puhdistamolietteitä syntyy Suomessa kaikkiaan noin miljoona kuutiometriä vuodessa. Lietettä 

käytetään lannoitevalmisteiden raaka-aineina (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011) 

tyyppinimiryhmissä 1. orgaaniset maanparannusaineet, 2. maanparannusaineena sellaisenaan 

käytettävät sivutuotteet ja 3. nestemäisinä orgaanisina lannoitteina sellaisenaan käytettävät 

sivutuotteet (Tontti, 2014). Viimeksi mainitussa tyyppinimiryhmässä voi olla kuitenkin enintään 10 % 

puhdistamolietettä. Näihin tyyppinimiryhmiin kuuluvia lannoitevalmisteita myytiin 
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toiminnanharjoittajien vuosi-ilmoitusten perusteella Suomessa pelto- ja puutarhakäyttöön vuonna 

2015 yhteensä 556 miljoonaa kiloa (Venelampi, 2015). 

 

Nykyinen kaupunkialueiden jätevesi- ja viemäröintiin liittyvä infrastruktuuri perustuu täysin vedellä 

huuhteluun ja kuljettamiseen jätevedenpuhdistamoille. Jätevesi- ja viemäröintijärjestelmä on 

rakennettu viimeisen 100 - 150 vuoden aikana ja se on kovaa vauhtia rapistumassa. Viemärien 

saneeraustarve kasvaa koko ajan, kun kunnilla ei ole varaa korjata rapistuvaa verkostoa tarpeen mukaan 

(Finnish Consulting Group, 2008). Lisäksi vanhenevat jätevedenpuhdistamot kamppailevat 

typenpoistovaatimusten ja jätevesilietteen käsittelyn ongelmien kanssa. Siksi on perusteltua miettiä 

myös hajautettuja ratkaisuja. Hajautettujen järjestelmien ylläpito, riskien hallinta ja suunnittelu ovat 

huomattavasti nykyistä laajalle levitettyä viemäriverkostoa helpompaa ja kestävämpää (Mattila, 2005).  

 

Suurin osa yhdyskuntajäteveden ravinteista on peräisin käymäläjätteistä. Jätevesien sisältämästä 

typestä 80 % ja 50 % fosforista on peräisin virtsasta (Valtioneuvoston asetus 209, 2011). Jätevesien 

kuljettaminen vaatii runsaasti puhdasta vettä ja puhdistus vaatii energiaa, lisäksi ravinteiden talteenotto 

on jätevesistä haastavaa.  Typpi saadaan jätevesistä poistettua melko hyvin, mutta sitä ei saada 

nykymenetelmillä talteen, vaan se suurelta osin joutuu takaisin ilmakehään. Teollisten 

typpilannoitteiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet jopa nopeammin kuin fosforilannoitteiden 

ja samalla typen merkitys vesistöjen ja merten rehevöitymisessä on kasvamassa. Lisäksi 

typpilannoitteiden valmistaminen on erittäin energia-intensiivistä. Jätevedenpuhdistuslaitosten 

typpipäästöt ovat myös merkittävä kasvihuonekaasujen lähde (McCarty, et al., 2011). Typenpoiston 

kiristyvät vaatimukset aiheuttavat yhä suurempia kustannuksia ja teknisiä vaatimuksia 

jätevedenpuhdistuslaitoksille.  

 

Virtsan erilliskeräys olisi resurssitehokkain tapa hyödyntää ihmisten käymäläjätteiden sisältämät 

ravinteet, jolloin jätevesien käsittely ja esimerkiksi typenpoisto jätevedenpuhdistamoilla helpottuisivat 

huomattavasti. Jo nyt eri tapahtumista ja julkisista tiloista on mahdollista kerätä erikseen virtsaa ja 

käymäläkompostia, jotka ovat potentiaalisia lannoitteita ja maanparannusaineita. Kuivakäymälöiden 

avulla hoidetaan Euroopassa monia isoja yleisötapahtumia (esim. Natural Event yritys Englannissa). 

Lisäksi monissa rakennuksissa on siirrytty käyttämään mm. vedettömiä urinaaleja, näistä esimerkkeinä 

ABC:n ja Nesteen huoltoasemat, kymmenet ravintolat ja baarit, julkiset rakennukset (mm. Finlandia-

talo, Finnkinon teatterit ja Tuurin kyläkauppa) sekä koulut. Toistaiseksi kuivakäymälöistä ja 

vedettömistä urinaaleista kerättäviä tuotoksia ei kuitenkaan käytetä kaupallisessa viljelyssä 

lannoitteena. Lisäksi jätevesiverkostojen ulkopuolella on vajaat 200 000 kiinteistöä, joissa 

jätevesijärjestelmän saneerauksen arvioidaan olevan tarpeen ja joiden tulee huolehtia 

jätevedenkäsittelystä itse voimassa olevia vaatimuksia noudattaen (Kallio, 2015) Erottelevan 

kuivakäymälän käyttö sekä harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa on yksinkertainen ja toimiva 

menetelmä haja-asutusalueella. Iso- ja pienisäiliöisiä erilliskerääviä kuivakäymälämalleja on jo laajasti 

markkinoilla.  Käyttämällä erottelevaa kuivakäymälää päästään hajajätevesiasetuksen (Valtioneuvoston 

asetus 209, 2011) tavoitteisiin laskennallisesti typen ja fosforin osalta ja orgaanisen aineksen poistoon 

riittävät olemassa olevat menetelmät hieman paranneltuina. Mikäli käymäläjätteitä ei sekoitettaisi 

muihin jätevesiin, niihin ei sekoittuisi silloin myöskään muiden jätevesien mahdollisesti sisältämiä 

haitallisia metalleja tai muita haitta-aineita, jotka tekevät lietteiden hyötykäytöstä haastavaa. 
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1.2 Hankkeen tavoite ja toimet 

Hankkeen tavoitteena oli kokeilla käytännössä erilliskerätyn virtsan keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön 

teknisiä toteutuksia, lannoitevaikutusta ja -tehoa sekä laatia malli hyötykäytön prosessiksi ja edistää 

virtsan ja käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteiksi. Hankkeessa laskettiin 

syntypaikkaerotellun virtsan ja käymäläkompostin ravinnepotentiaalit, verrattiin 

syntypaikkaerottelevien ratkaisujen ympäristövaikutuksia nykytilaan elinkaariarvioinnin keinoin ja 

tehtiin kustannus-hyötylaskelmia virtsan lannoitekäytöstä. Yksi hankkeen tavoitteista oli myös vaikuttaa 

aihetta koskeviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin koko ketjun (kuluttajat, tuottajat ja muut toimijat) 

osalta mm. tiedotuksen avulla ja tarjota lisätietoa ihmisten tuottamien ravinteiden potentiaalista ja 

käytöstä sekä turvallisuudesta. Hankkeen aikana testattiin erilaisia virtsan keräystapoja, kuljetusta ja 

säilyttämistä sekä lannoitekäyttöä peltomittakaavan kokeissa ja tehtiin hygieniaan, turvallisuuteen ja 

ravinnearvoihin liittyvät fysikaalis-kemialliset testit ja analyysit. Lisäksi testattiin virtsasta saostetun 

struviitin ja kuivakäymäläkompostin käyttöä lannoitteena astiakokeilla.  
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2 Virtsa ja uloste lannoitteina 

2.1 Virtsa 

Yksi henkilö tuottaa keskimäärin noin 400 l virtsaa ja noin 40 kg ulosteita vuodessa. Virtsasta 95 % on 

vettä, ja loput ravinteita ja erilaisia yhdisteitä. Vuosittain tuotamme typpeä noin 4 kg ja fosforia noin 

0,40 kg henkilöä kohden. Koko Suomen tasolla tämä tarkoittaa noin 2,2 miljoonaa m3 virtsaa, 220 

miljoonaa kiloa ulostetta, jotka sisältävät yhteensä 22 miljoonaa kiloa typpeä ja 2,2 miljoonaa kiloa 

fosforia. Tuoreen virtsan pH on noin 6 ja tällöin suurin osa virtsan typestä on ureana. Fosfori, typpi ja 

kalium ovat kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa (ionimuodossa).  

 

Raskasmetallien pitoisuudet virtsassa ovat alhaisia, sillä ravinnossamme ja ympäristössä ei niitä enää 

ole suurina määrinä (Viskari, et al., 2008; Viskari, et al., 2009). Suurin osa raskasmetalleista poistuu 

elimistöstä ulosteiden mukana. Lisäksi verrattuna eläinten lantaan (Winker, et al., 2009) ja orgaanisiin 

lannoitteisiin, virtsan raskasmetallipitoisuudet ovat alhaisempia (Jönsson, et al., 2004). Virtsa sisältää 

pääravinteiden lisäksi myös mikroravinteita (esimerkiksi kalsiumia, magnesiumia, natriumia, 

mangaania, rautaa, sinkkiä, seleeniä ja kuparia) ja erilaisia suoloja, kuten kloridia ja sulfaattia. Kloridin 

määrä virtsassa voi olla varsin suuri, jopa useita grammoja litrassa (Pradhan, 2010). Näin ollen virtsan 

pitkäaikaisessa lannoitekäytössä voi olla riski maaperän suolaantumiseen. 

 

Virtsan lannoitekäyttöä on tutkittu monissa eri yhteyksissä jo 1990-luvun loppupuolelta lähtien 

(Johansson, 2001; Mnkeni, et al., 2008; Kirchmann & Pettersson, 1995; Heinonen-Tanski, et al., 2007). 

Tutkimuksissa on todettu, että virtsa on tehokas ja turvallinen lannoite monille viljelykasveille (Pradhan, 

2010). Myös käymäläkomposti on hyvä maanparannusaine, sillä se lisää maaperän orgaanisen aineksen 

määrää ja parantaa näin maan rakennetta sekä vedenpidätyskykyä.  

 

Virtsan lannoitusvaikutus peltoviljelyssä riippuu voimakkaasti ympäristöolosuhteista, kuten maaperästä 

ja kasvukauden sääolosuhteista. Ruotsissa tutkittiin virtsan keräystä, käsittelyä ja hyötykäyttöä 2000-

luvun taitteessa. Vuosina 1996-1998 ohralla tehdyissä kokeissa virtsan todettiin olevan lähes 

orgaanisten lannoitteiden veroinen ohran kokonaissadon kannalta, sillä sato oli 80-90 % väkilannoitteen 

tuottamasta sadosta. Hieman pienemmän sadon selittävät osittain virtsalannoituksen typpihäviöt 

ilmaan. Häviöt olivat 2-10 % vuodessa lannoitustasosta riippuen (Johansson et al. 2001). Virtsaa voidaan 

levittää sellaisenaan viljakasveille, eikä sen ole todettu olevan liian vahvaa tai myrkyllistä. Virtsan levitys 

kannattaa kuitenkin tehdä multaavalla laitteistolla, sillä se pienentää typpihäviötä ilmaan merkittävästi 

(Johansson, 2001).  

 

Virtsan lannoitekäytöstä on laadittu ohjeistusta koskien mm. virtsan käsittelyä ja varastointia, virtsan 

levittämisen ajoitusta ja laimennusta. Lisäksi ohjeissa on otettu huomioon eri maiden viljelyolosuhteita 

tapausesimerkkien avulla (Richert, et al., 2010). Ohjeet eivät kuitenkaan ota huomioon eri maiden 

lainsäädäntöä ja sitä, onko virtsaa ylipäätään luvallista käyttää lannoitteena. Tämä on seikka, joka estää 

tai hidastaa virtsan lannoitekäyttöä, vaikka se fysikaalis-kemiallisilta ja mikrobiologiselta laadultaan olisi 

turvallista käyttää. 
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2.2 Virtsan käytön riskit 

2.2.1 Hygienia ja terveysriskit 

Lähtökohtaisesti terveen ihmisen virtsa on steriiliä, eikä siinä ole taudinaiheuttajia. Ulosteperäisten 

mikrobien kontaminaatio tapahtuukin yleisimmin virtsatiehyiden ulkopuolella (Pradhan, 2010; WHO, 

2006). Tuore virtsa sisältää keskimäärin alle 10 000 bakteeria/ml ja nämä ovat pääsääntöisesti peräisin 

virtsarakon ulkopuolelta. Joitakin taudinaiheuttajamikrobeja on todettu erittyvän virtsan kautta, 

esimerkiksi Leptospira interrogans (bakteeri), Salmonella typhi (bakteeri), Salmonella paratyphi 

(bakteeri) ja Schistosoma haematobium (loismato) ja jotkut virukset. On tärkeää, että virtsan 

käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ettei kontaminaatioita syntyisi. Virtsan ja käymäläkompostin 

lannoitekäytön mahdollisia terveysriskejä on tutkittu laajasti ja niiden käsittelyä ja käyttöä varten on 

laadittu WHO:n toimesta ohjeet (WHO, 2006). WHO:n ohjeiden mukaan säilytettynä ja käsiteltynä virtsa 

voidaan turvallisesti kierrättää lannoitteena. Ohjeissa suositellaan virtsan säilyttämistä riittävän pitkän 

ajan. Tällöin virtsassa oleva urea hydrolysoituu ammoniumiksi ja virtsan pH nousee noin yhdeksään ja 

ylikin, mikä tuhoaa taudinaiheuttajamikrobit (Taulukko 1).  

 

Taulukko 1. Suositellut varastointiajat ja lämpötilat virtsan patogeenien tuhoamiseksi WHO:n mukaan 

(2006). 
Varastointilämpötila 

(oC) 

Varastointiaika Mahdolliset jäljellä olevat 

patogeenit 

Viljelykasvit 

4 ≥ 1 kuukausi virukset, alkueläimet Ruoka ja rehukasvit, jotka prosessoidaan 

4 ≥ 6 kuukautta virukset Ruokakasvit, jotka prosessoidaan, rehukasvit 

20 ≥ 1 kuukausi virukset Ruokakasvit, jotka prosessoidaan, rehukasvit 

20 ≥ 6 kuukautta Ei mitään Kaikki viljelykasvit 

2.2.2 Lääkeaineet ja kemikaalit  

Virtsassa on käytännössä vain sellaisia yhdisteitä ja alkuaineita, joita saamme ravinnossa tai 

elimistöömme joutuu muutoin. Koska esimerkiksi raskasmetalleja ei ympäristössä ja ravinnossa ole 

juurikaan, ei niitä myöskään virtsassa ole paljoa havaittavissa. Olemme kuitenkin jatkuvasti alttiina 

monenlaiselle kemikaalialtistukselle, joten väistämättä myös virtsasta löytyy erilaisia kemikaaleja.  

 

Ihmisten käyttämistä lääkeaineista keskimäärin 2/3 osaa erittyy virtsan kautta ja noin 1/3 ulosteiden 

mukana (Lienert, et al., 2007). Huolenaiheeksi lannoitekäytössä ovatkin nousseet erilaisten lääkeaine- 

ja hormonijäämien aiheuttamat mahdolliset riskit sekä muut mahdolliset haitta-aineet, joiden 

esiintymisestä virtsassa ja käyttäytymisestä maaperässä on vielä vähän tietoa. Riski kemikaalijäämien 

kulkeutumiseen ravintoketjussa on selkeästi olemassa. Tutkimuksissa on osoitettu, että kasvit voivat 

ottaa tiettyjä pysyviä lääkeaineita (esimerkiksi karbamatsepiini, joka on epilepsialääke) maasta juurien 

kautta ja ne voivat kertyä juuriin ja lehtiin (Winker, et al., 2010; Carter, et al., 2014; Bartha, 2012), mutta 

kertyneet määrät ovat olleet niin pieniä, että niistä ei ole katsottu olevan terveysriskiä (Winker, et al., 

2010).  Tiettyjen lääkeaineiden hajoamista ja kertymistä maaperässä on tutkittu ja todettu, että 

esimerkiksi tulehduskipulääke naprokseeni (Topp, et al., 2008) ja antibakteeriset yhdisteet triklosaani 

ja triklokarbaani (Prosser, et al., 2014) hajoavat maaperässä lähes kokonaan, eivätkä ne kerry kasveihin 

tai aiheuta haittaa kasvien kasvulle. Useat lääkeaineet hajoavat maaperässä nopeasti (Song & Guo, 

2014; Carter, et al., 2014), mutta on myös niitä lääkeaineita, jotka ovat pysyvämpiä maaperässä 

(esimerkiksi karbamatsepiini, difenhydramiini, fluoksetiini), ja joiden kertyminen saattaa aiheuttaa 

ympäristöriskejä (Wu, et al., 2010). Huolta aiheuttavat myös erityisesti antibioottijäämät, jotka 
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saattavat pitkällä aikavälillä aiheuttaa antibioottiresistenssien mikrobikantojen syntymistä. 

Lääkeainejäämiä jätevesissä ja virtsassa on tutkittu paljon Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, 

mutta Suomessa tutkimus on ollut vielä varsin vähäistä. Tämä saattaa johtua siitä, että lääkeaineiden 

käyttö ja esiintyminen ympäristössä on Suomessa Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan verrattuna 

maltillisempaa. 

 

Lääkeaineiden saanti ja mahdollinen kertyminen kasveihin maaperästä riippuu lääkeaineen 

ominaisuuksista, erityisesti sen biohajoavuudesta ja adsorboitumisesta, maaperän laadusta, orgaanisen 

aineksen määrästä ja pH:sta (Jjemba, 2002; Song & Guo, 2014). Tutkittua tietoa tarvitaan lääkeaineiden 

kulkeutumisesta, hajoamisesta maassa ja mahdollisesta kertymisestä erityisesti Suomen olosuhteissa. 

2.3 Virtsan keräys ja varastointi 

Suomessa kuivakäymälöitä on käytössä haja-asutusalueilla lähinnä loma-asunnoissa, mutta jossain 

määrin myös kiinteistöissä, joissa asutaan vakituisesti. Västanfjärdin kunta toteutti jo 1996-2006 

ympäristöohjelmaa Västanfjärd – päästötön kunta, missä kuntaan sijoitettiin kymmenen erottelevaa 

kuivakäymälää. Kunnassa on noin 800 asukasta ja sen maa-ala koostuu useista kallioisista saarista. 

Makeaa vettä on rajallisesti saatavilla ja kunnasta puuttuu oma jätevedenpuhdistamoa (Sjöblom, 2005). 

Erottelevien käymälöiden virtsa kerättiin keskitetysti säiliöön ja käytettiin koeluonteisesti lannoitteena. 

Västanfjärdin kunnan esimerkkiä lukuun ottamatta Suomessa ei ole tehty laajamittaisia toteutuksia 

virtsan erilliskeräilystä ja käsittelystä.  

 

Virtsaa on tällä hetkellä mahdollista kerätä suurempina määrinä ainoastaan massatapahtumista, missä 

on käytössä erottelevat urinaalit. Virtsa kuitenkin toimitetaan tällä hetkellä jätevedenpuhdistamolle 

yhdessä muiden käymäläjätösten kanssa loppukäsittelyyn. Monissa julkisissa tiloissa on myös käytössä 

miesten käymälöissä erottelevia urinaaleja, mutta niistä virtsa johdetaan viemäriverkkoon ja hyöty 

niiden käytöstä tulee ensisijaisesti veden säästön muodossa. Tällaisia esimerkkejä ovat mm. Tampere-

talo, Finlandia-talo, ABC:n ja Nesteen huoltoasemat sekä Tuurin kyläkauppa. 

 

Kiinassa toteutettiin vuosina 2003-2007 ekokaupunkiprojekti Sweden-China Erdos Eco-Town Project. 

Siinä rakennettiin 825 huoneistoa käsittävä asuinalue, mihin tuli 2-3-kerroksisia kerrostaloja ja lisäksi 

siellä sijaitsi iso päiväkoti ja julkisia palveluita. Kaikkiin asuntoihin asennettiin erottelevat kuivakäymälät, 

joista virtsa kerättiin maanalaisiin säiliöihin ja ulosteet huoneistokohtaisiin astioihin kellariin, mistä 

molemmat kuljetettiin paikallisen maanviljelijän pellolle lannoitteeksi. Lisäksi harmaat vedet käsiteltiin. 

Hankkeen konsulttina toimi Stockholm Environment Institute/EcoSanRes-ohjelma. Hankkeen taustalla 

oli Sisä-Mongoliaa vaivaava krooninen vesipula ja sillä tähdättiin merkittävään veden säästöön (Lixia, et 

al., 2008). Hanke oli erittäin kunnianhimoinen, vaativa ja merkittävä uusi avaus ratkaista vesipula. 

Valitettavasti käymälöiden toteutus ei tapahtunut täysin suunnitelmien mukaan ja niiden toiminta oli 

heikkoa. Myöhemmin kuivakäymälät vaihdettiin vähävetisiin alipainekäymälöihin, mutta ravinteiden 

talteenotto ja lannoitekäyttö jatkuivat edelleen. Vastaavia rohkeita kokeiluja tarvittaisiin myös 

Suomessa. 

 

Yksi virtsan käyttöön liittyvä haaste on virtsan suuri tilavuus, jonka vuoksi virtsan varastointiin tarvitaan 

suuret tilat. Virtsan suuri tilavuus aiheuttaa myös logistisia haasteita. Korroosion välttämiseksi säiliö ei 

myöskään saa olla metallinen ja putkien on kestettävä virtsan korkea pH ja suuri ammoniakkipitoisuus. 
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2.4 Käymäläkomposti 

Ulosteiden mukana erittyy runsaasti erilaisia bakteereja ja viruksia sekä alkueläimiin ja loismatoihin 

kuuluvia taudinaiheuttajia. Useimmat näistä inaktivoituvat tai kuolevat erittämisen jälkeen maaperässä, 

pääsääntöisesti 1-6 kuukaudessa, mutta viimeistään vuoden kuluessa. Kaikkein hankalin patogeeni on 

suolinkainen, loismato (Ascaris), joka saattaa säilyä elinkykyisenä maaperässä jopa useita vuosia. 

Suolinkainen ei kuitenkaan ole Suomessa enää merkittävä taudinaiheuttaja. Mahdolliset infektiot ovat 

peräisin ulkomailta.  WHO:n tutkimusten mukaan virusten, bakteerien, alkueläinten ja loismatojen 

elinkyky säilyy viljelykasveissa enintään kaksi kuukautta, mikäli kontaminaatiota on päässyt 

tapahtumaan.  

 

WHO on ohjeistanut myös kuivakäymälöiden ulosteiden käsittelyä. Sen mukaan ulosteita ja 

ulostekompostia tulisi säilyttää ulkoilmalämpötilassa (2-20 oC) vähintään 1,5-2 vuotta ennen 

lannoitekäyttöä. Mikäli ollaan lämpimämmässä ilmanalassa, riittää enintään vuoden varastointi ennen 

käyttöä. Kalkituskäsiteltyä käymälätuotosta, missä pH nostetaan yli 9, suositellaan säilytettäväksi 

vähintään 6 kuukautta ennen käyttöä (WHO, 2006). 

2.5 Struviitti 

Struviitti on fosfaattimineraali, joka sisältää fosfaatin lisäksi ammoniumtyppeä ja magnesiumia. 

Struviitti tunnetaan myös lyhenteellä MAP eli magnesiumammoniumfosfaatti ja sen kemiallinen kaava 

on MgNH4PO4. Struviittia muodostuu siellä missä fosforin, ammoniumtypen ja magnesiumin 

ionipitoisuudet sekä ympäristön olosuhteet ovat sopivia. Tärkeimmät tekijät ovat em. ioneista kylläinen 

liuos sopivissa moolisuhteissa ja emäksinen pH n. 8 – 10. Kolmas tärkeä tekijä on lämpötila, 25 - 90 °C. 

Struviittia saostuu jossain määrin itsestään virtsan varastoinnin aikana. 

 

Struviitilla voitaisiin korvata hupenevia fosfaattivaroja.  Jätevirtojen ravinteita saadaan struviittina 

tehokkaasti talteen ja siitä valmistettava lannoite on kasveille sopivan hidasliukoinen. Hidasliukoisuus 

voi joissakin tapauksissa vähentää ravinteiden huuhtoutumista. Mikäli ravinteet vapautuvat vasta 

sadonkorjuun jälkeen, voi toisaalta huuhtoutuminen myös kasvaa. Struviitin tuotannossa myös jäljelle 

jäävän nesteosan käyttökelpoisuus lannoitteena paranee sopivamman fosfori/typpisuhteen 

seurauksena (Sääluoto, 2015). Haasteena on tilavuuden pienentäminen ja rejektin väkevöiminen sekä 

muiden ravinteiden (kuten typpi ja kalium) talteenotto rejekteistä. 

 

Struviitin valmistus on tehokkainta, mikäli voidaan käyttää erilliskerättyä virtsaa, missä fosforin ja typen 

pitoisuudet ovat korkeimmillaan. Struviitin saostaminen on kohtuullisen yksinkertaista ja struviittia 

voidaan valmistaa myös jätevedenpuhdistamoilla mädätysprosessin rejektivesistä, ja sitä tehdäänkin 

monin paikoin jo Euroopassa. Kemeacheevakul ym. tutkivat lääkeaineiden käyttäytymistä struviitin 

saostuksen yhteydessä ja totesivat, että vain osa kymmenestä tutkitusta lääkeaineesta jää struviittiin 

(Kemacheevakul, et al., 2012). Schürmannin ym. tutkimuksessa puolestaan todettiin, että yhtään 

virtsassa olleista lääkeaineista (bisoprolol, karbamatsepiini, klorkinoni, diklofenaakki, hydroklorotiatsidi, 

ibuprofeeni, metoprololi, nebivololi, sufadimidiini ja tramadol) ei löytynyt struviitista prosessin ja 

kuivaamisen jälkeen (Schürmann, et al., 2012). 
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3 Ravinteet talteen ottavien vesihuoltoratkaisujen 

tarkastelua  

Tässä osiossa tarkastellaan haja-asutuksen ja taajama-alueiden vesihuollon nykytilannetta sekä 

esitellään vaihtoehtoisia ratkaisuja, mitkä mahdollistavat ravinteiden paremman talteenoton. Haja-

asutuksen vaihtoehtoja verrataan nykytilanteeseen niin ympäristönäkökohtien kuin 

ravinnepotentiaalin osalta. Tässä osiossa tarkastellaan myös, mikä on virtsan ja kompostoidun 

puhdistamolietteen taloudellinen arvo lannoitteena sekä arvioidaan eri vaihtoehtojen kustannuksia niin 

kuluttajalle kuin viljelijälle. Lopussa on esitelty muutamia esimerkkilaskelmia kustannuksista. 

3.1 Haja-asutus 

Lähtökohtana oli vertailla nykyistä vesihuoltoinfraa ravinteet paremmin talteen ottaviin vaihtoehtoihin. 

Haja-asutuksen osalta valittiin kaksi vaihtoehtoa, joita vertailtiin vallitsevaan nykytilaan. Vaihtoehtojen 

määrittely on esitetty seuraavissa kappaleissa. 

3.1.1 Haja-asutuksen nykytila – kaikkien jätevesien käsittely maasuodattamossa  

Nykytilaksi määriteltiin tilanne, jossa kiinteistöllä on ns. yksiputkijärjestelmä, jossa kaikki asumisessa 

syntyvät jätevedet siirtyvät kolmiosastoisen saostussäiliön kautta maasuodattamoon (VE0 haja-asutus). 

Kotitaloudella on käytössään perinteinen vesikäymälä (2 kpl). Saostussäiliössä syntyvä ylijäämäliete 

tyhjennetään kahdesti vuodessa ja kuljetetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. 

Jätevedenpuhdistamo sisältää seuraavat prosessivaiheet; esikäsittely + esiselkeytys + 

aktiivilieteprosessi + rinnakkaissaostus + lietteen kuivaus.  Syntyvän ylijäämälietteen mädätys ja 

jälkikompostointi tehdään erillisessä laitoksessa. Lopputuotteena syntynyt kompostoitu liete oletetaan 

käytettävän lähes kokonaan viherrakentamisessa (97 %) ja loput maataloudessa (3 %). Error! Reference 

source not found. on esitetty tarkasteltavan järjestelmä. 

 

 

 
Kuva 1. Haja-asutuksen nykytila – kaikkien jätevesien käsittely maasuodattamossa (VE0 haja-asutus).  

3.1.2 Erotteleva kuivakäymälä, virtsan erilliskeräys ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa 

Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa ratkaisussa (VE1 kuivakäymälä) kiinteistöllä on ns. kaksoisviemäröinti. 

Käytössä on erotteleva kuivakäymälä, josta virtsa kerätään talteen erilliseen säiliöön kiinteistöllä. 

Kerätty virtsa kuljetetaan vuosittain maatilalle, missä sitä vanhennetaan 6 kk ennen käyttöä 

lannoitteena. Käymälän uloste kompostoidaan kiinteistöllä ja harmaat vedet johdetaan kaksiosastoisen 

saostussäiliön kautta maasuodattamoon. Saostussäiliössä syntyvä ylijäämäliete tyhjennetään 1,5 kertaa 
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vuodessa ja kuljetetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistamon ja lietteen 

käsittelyprosessit ovat vastaavat kuin VE0:ssa. Error! Reference source not found. on esitetty 

tarkasteltava järjestelmä.  

 

 
Kuva 2. Erotteleva kuivakäymälä ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa (VE1 kuivakäymälä). 

3.1.3 Alipainekäymälä ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa 

Toisessa vaihtoehtoisessa ratkaisussa (VE2 alipainekäymälä) kiinteistöllä on myös kaksoisviemäröinti. 

Käytössä on alipainekäymäläjärjestelmä (2 istuinta), jonka kautta käymäläjätevedet kerätään talteen 

erilliseen säiliöön kiinteistöllä. Kerätyt käymäläjätevedet kuljetetaan vuosittain maatilalle, missä ne 

hygienisoidaan mädättämällä ennen käyttöä lannoitteena. Harmaat vedet johdetaan kaksiosastoisen 

saostussäiliön kautta maasuodattamoon.  Saostussäiliössä syntyvä ylijäämäliete tyhjennetään 1,5 

kertaa vuodessa ja kuljetetaan käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenpuhdistamon ja 

lietteen käsittelyprosessit ovat vastaavat kuin VE0:ssa. Kuva 3 on esitetty tarkasteltava järjestelmä.  

  

 
Kuva 3. Alipainekäymälä ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa (VE2 alipainekäymälä). 
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3.2 Taajamat ja yhdyskunnat 

Kaupungit ja taajama-alueet ovat Suomessa suurimmaksi osaksi viemäröityjä. Siirtyminen ravinteet 

talteen ottaviin vaihtoehtoihin vaatii mittavampia saneerauksia ja investointeja kuin haja-asutusalueilla. 

Nykytilanteessa taajama-alueella johdetaan kaikki asumisessa syntyvät jätevedet viemäriverkostoon ja 

edelleen käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle (ns. erillisviemäröinti). Jätevedenpuhdistamo sisältää 

useimmiten seuraavat prosessivaiheet; esikäsittely + esiselkeytys + aktiivilieteprosessi + 

rinnakkaissaostus + lietteen kuivaus. Ylijäämälietteen käsittely tehdään usein joko kompostoimalla tai 

mädättämällä ja jälkikompostoimalla joko jätevedenpuhdistamon yhteydessä tai erillisessä laitoksessa. 

Lopputuotteena syntynyt kompostoitu liete käytetään nykyisin lähes kokonaan viherrakentamisessa (97 

%) ja loput maataloudessa (3 %). Lietteen maatalouskäyttöä heikentävät saostetun fosforin huono 

liukenevuus kasvien käyttöön sekä lietteen haitalliset metallit ja muut haitta-aineet. Kuva 4 on esitetty 

tässä tarkastelussa oletettu nykytilaa kuvaava järjestelmä.  

 

 
Kuva 4. Jätevesien käsittelyn nykytilaa kuvaava järjestelmä yhdyskunnissa (VE0 taajamat). 

Taajama-alueilla ja kaupungeissa on useita vaihtoehtoja ravinteiden tehokkaammalle talteenotolle. 

Kaksoisviemäröinnillä voidaan erotella jo syntypaikalla käymäläjätejakeet tai virtsa muista jätevesistä. 

Syntypaikkaeroteltuja jakeita on helpompi jatkokäsitellä ja jalostaa lannoitekäyttöön, koska ravinteet 

ovat niissä suurempina pitoisuuksina. Kaksoisviemäröintiä hyödyntämällä taajama-alueilla voidaan 

erotella joko käymäläjätevedet harmaista vesistä tai virtsa muista jätevesistä. Jätevedenpuhdistamon 

kuormitus vähenee syntypaikkaerottelulla, sillä suurin osa jätevesien sisältämistä ravinteista on 

käymäläjätteissä. Typestä yli 80 % on virtsassa ja noin 10 % ulosteessa. Fosforista virtsassa on noin 50 

% ja ulosteessa vajaa 30 %. Loput 10 % typestä ja 20 % fosforista ovat harmaissa jätevesissä 

(Valtioneuvoston asetus 209, 2011).  

 

Mikäli nykytilanteen tavoin kaikki asumisessa syntyvät jätevedet johdetaan viemäriverkostoon ja 

edelleen käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle, voidaan jätevedestä talteen otettujen ravinteiden 

käyttökelpoisuutta parantaa monin nykyaikaisin menetelmin. 

 

Kaksoisviemäröintiä hyödyntämällä voidaan erotella käymäläjätevedet harmaista vesistä. Käymälänä 

voidaan käyttää tällöin joko tavanomaista vesikäymälää tai alipainekäymälää, jota käytettäessä 

vedenkulutus puolittuu, mutta sähkönkulutus nousee. Paineviemärijärjestelmässä putkikoko on myös 

pienempi kuin painovoimaisessa viemärissä. Nykytilanteeseen verrattuna sekä kiinteistön sisäpuoliset 

viemäriputket että koko viemäriverkosto pitää uusia ns. kaksiputkijärjestelmäksi. Helpointa 

kaksoisviemäröinti olisi toteuttaa uusissa kohteissa, mutta myös viemäriverkostojen saneerauksen 

yhteydessä. Muutoksia tarvittaisiin myös jätevedenkäsittelyprosesseihin, koska käsiteltäväksi tulisi kaksi 

jaetta; harmaat vedet ja käymäläjätevedet. Maailmalla on sovellettu alipainekäymäläjärjestelmää mm. 
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alueilla, missä vedensaantimahdollisuudet ovat heikot. Tekniikkaa itsessään hyödynnetään jo nyt mm. 

laivoissa, junissa ja lentokoneissa.  

 

Eroteltu käymäjätevesijae voidaan käsitellä joko suoraan mädättämällä tai ottamalla siitä ravinteet 

talteen esim. struviitin muodossa. Mädätetty käymäläjäte voidaan hyödyntää maataloudessa. Mikäli 

virtsa erotellaan muista käymäläjätteistä sekä harmaista vesistä, voidaan käymälänä käyttää 

kuivakäymälän sijasta myös erottelevaa vesikäymälää. Kuivakäymälöiden hyödyntäminen taajama-

alueella on myös mahdollista, mutta se edellyttää erilaisia logistisia ratkaisuja muille käymäläjätteille.  

 

Taajama-alueella ja kaupungeissa virtsan erilliskeräys ja kuljetus sellaisenaan maatilalle 

hygienisoitavaksi ei ole kustannustehokas ratkaisu pitkien kuljetusmatkojen vuoksi. Sen sijaan 

esimerkiksi kerrostaloissa tai julkisissa tiloissa eroteltu virtsa voidaan johtaa erilliseen säiliöön ja 

valmistaa siitä struviittia. Näin on tehty esimerkiksi hollantilaisen ministeriön toimistotiloissa, jossa 

hyödynnetään vedettömiä urinaaleja ja erittäin vähävetisiä käymälöitä, joiden avulla virtsa ja 

konsentroituneessa muodossa oleva käymäläjätevesi kerätään talteen. Saman rakennuksen tiloissa 

erilliskerätystä virtsasta valmistetaan struviittia ja käymäläjätevesistä sekä biojätteestä tehdään 

biokaasutuksella energiaa (Nutrient Platform NL, 2016).  

 

Fosforia voidaan ottaa talteen jätevedenkäsittelyn eri vaiheista: lietteestä, mädätyksen rejektistä tai 

lietteen polton tuhkasta. Monet fosforin talteenottomenetelmät lietteestä tai mädätteestä vaativat 

optimaalisimmin toimiakseen biologisen fosforin poiston (BioP), Suomessa nykyisin yleisemmin 

käytössä olevan kemiallisen saostuksen sijaan. BioP on Suomessa käytössä vain muutamalla 

puhdistamolla, eikä sitä voida ottaa käyttöön läheskään kaikilla nykyisillä puhdistamoilla. Siirtyminen 

menetelmän käyttöön vaatii aina puhdistamokohtaisen tarkastelun, sillä sitä ei voida toteuttaa 

kaikkialla. Fosforin talteenotto tuhkasta edellyttäisi siirtymistä lietteen erilliseen polttoon (Mikola, et 

al., 2016). 

3.3 Ravinnepotentiaalit 

3.3.1 Taustaoletukset 

Haja-asutuksen ja taajamien nykytilaa vertailtiin haja-asutuksen vaihtoehtoisiin ratkaisuihin (luku 3.1) 

laskemalla niiden typpi-, fosfori- ja orgaanisen aineen taseet. Laskelmissa käytettiin samoja oletuksia 

kuin elinkaarilaskennassa (luku 3.4). Jätevedenpuhdistamon ainetaseet vaikuttavat olennaisesti eri 

vaihtoehtoketjujen laskelmiin ja seuraavassa on esitetty laskelmissa käytetyt oletukset.  

 

Orgaaninen aine, BOD7 

Laskelmissa oletettiin, että jätevedenpuhdistamon esiselkeytysvaiheen orgaanisen aineen poistoteho 

on 30 % (Kinnunen, 2013; Karttunen, 2004). Lisäksi oletettiin, että biologisessa käsittelyvaiheessa 

biomassaan sitoutuu vajaa puolet jäljellä olevasta orgaanisesta aineesta ja sama määrä haihtuu 

mikrobiaineenvaihdunnan seurauksena hiilidioksidina ilmaan. Toisin sanoen, kun lähtevän jäteveden 

orgaanisen aineen osuudeksi oletetaan 4 % (BOD:n puhdistusteho 96 %), niin biolietteeseen sitoutuvan 

ja hiilidioksidina ilmaan haihtuvan orgaanisen aineen osuudet alkuperäisestä ovat molemmat noin 33 

%.  Biologisen hiilidioksidin laskennallinen päästökerroin on tällöin 1,81 kg CO2bio/kg BODtuleva. Kuva 5. 
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Kuva 5. Orgaanisen aineen virrat jätevedenpuhdistamolla. 

Typpi 

Puhdistamoille tulevassa jätevedessä typpi esiintyy orgaanisiin aineisiin sitoutuneena (n. 40 %) sekä 

epäorgaanisena ammoniumtyppenä (n. 60 %) (Henze, et al., 2002). Laskelmissa oletettiin 

esiselkeytyksen typenpoistotehoksi 10 % ja lietteeseen (puhdistamon aktiiviliete) sitoutuvan typpeä 5 

%:a orgaaniseen aineeseen verrattuna (ravinnesuhde 100:5:1), jolloin lietteeseen sitoutuvan typen 

määräksi saatiin orgaanisen aineen tase huomioiden 21 % puhdistamolle tulevasta typestä. Kun 

vesistöön menevän typen osuus on 36 %, jää biologisen typenpoiston seurauksena ilmaan vapautuvan 

typpikaasun osuudeksi 33 % (päästökerroin 0,07 kgN2/kg Ntuleva). Lisäksi ammoniakin päästökertoimena 

käytettiin 0,00015 kg NH3/kg Ntuleva  (HSY, 2016; HSY, 2015; HSY, 2014) 

 

Fosfori 

Jäteveden sisältämästä fosforista noin 70 prosenttia on liuenneena ja loput 30 prosenttia on 

sitoutuneena jäteveden sisältämään orgaaniseen aineeseen (Tchobanoglous, et al., 2003). Laskelmissa 

oletettiin lietteeseen sitoutuvan fosforia 1 %:a orgaaniseen aineeseen verrattuna (ravinnesuhde 

100:5:1), jolloin lietteeseen sitoutuvan fosforin määräksi saatiin orgaanisen aineen tase huomioiden 11 

% puhdistamolle tulevasta fosforista. Kun vesistöön menevän fosforin osuus on 4 %, on saostuvan 

fosforin osuus 55 % tulevasta fosforista. 

3.3.2 Ravinnetaseet 

Taajamien nykytila 

Vuonna 2011 yhdyskuntajätevesilietteistä vajaa 3 % hyödynnettiin maanviljelyksessä, reilu prosentti 

päätyi kaatopaikoille ja loput hyödynnettiin mm. viherrakentamisessa (VVY, 2011; Salmela & 

Kymäläinen, 2014).  

 

Hankkeessa tehtyjen laskelmien mukaan taajamissa puolet yhden henkilön tuottamasta fosforista ja 

vajaa kymmenes typestä päätyy nykyisellään puhdistamolietekompostiin, missä fosfori on sitoutuneena 

kemiallisesti metallisuoloina, eikä ole siten kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Typestä merkittävä 

osa päätyy edelleen vesistöön ja lähes sama määrä vapautuu kaasuna ilmaan biologisen typenpoiston 

seurauksena.  

 

Typestä 20 % ja fosforista 36 % jää mädätyksen rejektivesiin. Rejektivedet kiertävät nykyisellään takaisin 

puhdistamolle, mutta niiden sisältämät ravinteet voitaisiin kerätä talteen esimerkiksi struviitin 

muodossa. Kuva 6. 
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Kuva 6. Taajamien jätevesien ravinnetaseen nykytila. 

Haja-asutuksen nykytila 

Suurin osa yhden henkilön vuodessa tuottamista ravinteista päätyy maasuodattamosta ympäristöön – 

typestä 70 % ja fosforista 30 % ja vain 1 % typestä ja 13 % fosforista päätyy mädätettyyn ja 

kompostoituun lietteeseen. Typestä 2 % ja fosforista 9 % on mädätyksen rejektivesissä. Kuva 7. 

 

 
Kuva 7. Haja-asutusalueiden jätevesien ravinnetaseiden nykytila 

VE1: Erotteleva kuivakäymälä ja virtsan erilliskeräys 

Noin puolet yhden henkilön tuottamista ravinteista on virtsassa. Virtsan käytössä ja säilytyksessä 

typpihävikki voi muodostua suureksi puutteellisen säilytyksen ja levitystavan vaihtelujen vuoksi. Virtsan 

oikealla levitystavalla vaikutetaan merkittävästi levitysvaiheen päästöihin. Lannoitepotentiaalia on 

myös kotikompostissa, mihin päätyy ravinteista typpeä 14 % ja fosforia 30 %. Yhden henkilön vuodessa 

tuottamista ravinteista hyvin pieni osa päätyy mädätettyyn ja kompostoituun lietteeseen 

(sakokaivolietteet harmaista vesistä). Kuva 8. 
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Kuva 8. VE1 Erotteleva kuivakäymälä ja virtsan erilliskeräys. 

VE2: Alipainekäymälä 

Alipainekäymälävaihtoehdossa suurin osa ravinteista päätyy mädätyksen rejektivesiin, mitkä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi struviitin valmistuksessa. Mädätettyihin käymälävesiin jää typpeä 25 % ja fosforia 

46 % yhden henkilön tuottamasta ravinnemäärästä. Hyvin pieni osa päätyy mädätettyyn ja 

kompostoituun lietteeseen (sakokaivolietteet harmaista vesistä). Kuva 9. 

 

 
Kuva 9. VE2 Alipainekäymälä 

3.3.3 Ravinteiden kulkeutuminen ja määrät 
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Kuva 10 on esitetty vaihtoehtoisten skenaarioiden ravinnepotentiaalit sekä ravinteiden kulkeutuminen 

eri jakeisiin. Haja-asutuksen nykytilan lisäksi kuvassa on esitetty vertailuna myös taajamien nykytilaa 

kuvaava vaihtoehto, jossa kaikki jätevedet on viemäröity jätevedenpuhdistamolla käsiteltäviksi.  

 

 

 
 
  

 

 

 

Kuva 10. Ravinteiden kulkeutuminen eri vaihtoehdoissa. 

Kasvien käyttöön menevä osuus kuvastaa sitä ravinteiden määrää, joka voitaisiin käyttää 

lannoitetarkoitukseen eri vaihtoehdoissa. Tämän lisäksi myös mädätyksen rejektivesissä ja 

kotikompostissa on ravinnepotentiaalia.  

 

Kasvien käyttöön päätyvän fosforin osuus on lähes nelinkertainen kuivakäymälä-, alipainekäymälä- ja 

taajamien nykytilavaihtoehdoissa verrattuna haja-asutuksen nykytilaan. Taajamien nykytilanteessa 

kasvien käyttöön menevä ravinteiden määrä on samaa suuruusluokkaa erottelevien menetelmien 

kanssa, mutta kaikki fosfori on nykytilanteessa sitoutunut kemiallisesti metallisuoloiksi, eikä ole kasvien 
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VE0 haja-asutus: jätevedet käsitellään kiinteistökohtaisesti maasuodattamossa ja saostussäiliöliete käsitellään 

jätevedenpuhdistamolla, 

VE1: Virtsa ja uloste kerätään erikseen erottelevassa kuivakäymälässä, virtsa kuljetetaan ravinteeksi maatilalle, uloste 

kompostoidaan kiinteistöllä ja harmaat vedet käsitellään samoin kuin VE0 (haja-asutus) -vaihtoehdossa, 

VE2: Virtsa ja uloste kerätään yhtenä jakeena alipainekäymäläjärjestelmän avulla ja kuljetetaan ravinteeksi maatilalle, harmaat 

vedet käsitellään samoin kuin VE0 (haja-asutus) -vaihtoehdossa, 

VE0 taajamat: Jätevedet on viemäröity käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolla. 
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käyttökelpoisuuden kannalta parhaassa muodossa. Erotteleva kuivakäymälä -vaihtoehdossa 

kotikompostiin menevän liukoisen fosforin osuus on lähes 40 % ja alipainekäymälä- ja taajamien nykytila 

-vaihtoehdoissa yhtä suuri osuus menee rejektivesiin.  

 

Typpipotentiaali on kiistatta paras virtsan erottelevassa kuivakäymälävaihtoehdossa, kun taas 

alipainekäymälävaihtoehdossa suurin osa typestä päätyy rejektivesiin. Merkille pantavaa on myös se, 

että molemmissa nykytilavaihtoehdoissa kasvien käyttöön jäävä typen osuus on hyvin pieni.  

Suurin osa orgaanisesta aineesta osalta vapautuu ilmaan mm. hiilidioksidina ja metaanina.  

 

Ravinnepotentiaalit (kg/hlö/vuosi) vertailtavissa vaihtoehdoissa on esitetty Kuva 11. Typen kohdalla 

virtsan typpipotentiaali on määrällisesti suurin (VE1).  Typen kokonaispotentiaali on ylivoimaisesti paras 

erottelevissa vaihtoehdoissa (VE1 ja VE2), mutta alipainekäymälä -vaihtoehdossa suurempi 

typpipotentiaali sisältyy mädätyksen rejektivesiin kuin käymäläjätevesiin.  

 

Fosforipotentiaali on suurin taajamien nykytilavaihtoehdossa, mutta yli puolet fosforista on 

kemiallisesti sitoutuneena lietteessä.  Fosforin kokonaispotentiaali on hyvä myös erottelevissa 

vaihtoehdoissa ja niissä noin puolet potentiaalista on virtsassa/käymäläjätevesissä ja puolet 

mädätyksen rejektivesissä. 

 

Virtsan ja käymäläjätevedet erottelevilla ratkaisuilla saadaan ihmisten tuottamista ravinteista talteen ja 

hyödynnettäväksi merkittävästi enemmän typpeä ja fosforia kuin nykytilanteessa, jossa kaikki jätevedet 

sekoitetaan toisiinsa. Erottelevaa kuivakäymälää käyttämällä typestä jopa 70 % (virtsa 45 % ja 

kotikomposti 25 %) ja fosforista 74 % (virtsa 36 %, kotikomposti 38 %) voidaan hyödyntää kasvien 

lannoitteina. Alipainekäymälällä vastaavat luvut ovat typelle 18 % ja fosforille 39 %. 

Alipainekäymälävaihtoehdossa suurin osa typestä (61 %) päätyy mädätyksen rejektivesiin ja 

fosforistakin 37 %. Jätevedenpuhdistamoissa lietteeseen jäävän typen osuus on vähäinen.  Jätevesien 

fosforista voidaan sitoa nykymenetelmin noin 46 %, mutta vain alle 1 % tästä on liukoista ja helposti 

kasvien hyödynnettävissä olevaa fosforia. Maatalouden ympäristökorvausohjelman ehtojen mukaan 

puhdistamolietteen fosforista huomioidaan 60 % fosforilannoitusmäärää laskettaessa. Orgaanisen 

lannoitevalmisteen sisältämä fosfori otetaan huomioon siitä lannoitevalmisteen sisältämästä raaka-

aineesta, jota lannoitevalmisteessa on eniten. 

   

Nykytilanteessa haja-asutusalueella yli 70 % jätevesien sisältämästä typestä ja reilu 30 % fosforista 

päätyvät rehevöittävinä päästöinä ympäristöön.  Taajamissa puolestaan keskimäärin reilu 35 % 

jätevesien sisältämästä typestä ja 4 % fosforista päätyy vesistöön rehevöittävinä päästöinä. Mikäli 

käytetään virtsan tai käymäläjätevedet erottelevia käymäläratkaisuja vesistökuormitus vähenee 

merkittävästi. Erottelevaa kuivakäymälää käyttämällä rehevöittävät päästöt ovat alhaisemmat, ja 

ympäristöön päätyy typestä vain n. 15 % ja 13 % fosforista. Alipainekäymälää käyttämällä vastaavat 

luvut ovat typelle 9 % ja fosforille 13 %.  

 

Typen ravinnepotentiaali erottelevassa kuivakäymälä- ja alipainekäymälävaihtoehdossa on lähes 4,5 

kg/hlö/a, kun taas haja-asutuksen nykytilanteessa luku on vain 0,1 kg/hlö/a. Erottelevassa 

kuivakäymälässä potentiaali muodostuu virtsasta (85 %) ja kotikompostista (15 %) ja alipainekäymälässä 

käymäläjätevesistä (30 %) ja mädätyksen rejektivesistä (70 %). 

 

Fosforin ravinnepotentiaali erottelevassa kuivakäymälä- ja alipainekäymälävaihtoehdossa sekä 

yhdyskuntien nykytilanteessa on vajaa 0,7 kg/hlö/a.  Erottelevassa kuivakäymälässä potentiaali 
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muodostuu virtsasta (85 %) ja kotikompostista (15 %) ja alipainekäymälässä käymäläjätevesistä (30 %) 

ja mädätyksen rejektivesistä (70 %). 

 

 

 

 
Kuva 11. Ravinnepotentiaalit eri vaihtoehdoissa. 

3.4 Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset 

Haja-asutuksen osalta uusien ratkaisujen toteutus ja käyttöönotto ovat helpompia ja vaativat 

huomattavasti pienempiä investointeja kuin taajamien kohdalla. Lisäksi tietoa potentiaalisista 

tekniikoista ja vaihtoehdoista on paremmin saatavilla. Vaihtoehtoisten haja-asutusratkaisujen 

ympäristövaikutuksia arvioitiin soveltamalla elinkaariarviointi-menetelmää (Life Cycle Assessment, 

LCA).   

 

Täydellinen tuotteen tai palvelun elinkaari käsittää materiaalien hankinnan luonnosta, niiden 

prosessoinnin ja kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen, jakelun, käytön, mahdollisen uudelleenkäytön 

ja huollon, kierrätyksen sekä päätymisen jätteeksi. Elinkaariarvioinnin avulla voidaan tunnistaa kussakin 

elinkaaren vaiheessa syntyvät ympäristövaikutukset ja siten hyödyntää arvioinnin tuloksia kehitettäessä 

yhä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. 

3.4.1 Elinkaariarvioinnin vaiheet 

Elinkaariarviointi koostuu neljästä vaiheesta kansainvälisen standardin (ISO, 2006) mukaisesti. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään mm. arvioinnin yksityiskohtaisuus ja tarkasteltava ajanjakso sekä 
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päätetään, mitkä ympäristövaikutusluokat sisällytetään tarkasteluun ja valitaan toiminnallinen yksikkö. 

Päästöt lasketaan toiminnallista yksikköä kohden.  

 

Tässä tarkastelussa toiminnalliseksi yksiköksi valittiin yhden henkilön vuodessa tuottama ravinnemäärä 

(kg/hlö/vuosi). Taulukko 2 on esitetty ravinnemäärät yhden henkilön vuodessa tuottamille jätejakeille.  

 

Taulukko 2. Yhden henkilön tuottamat ravinnemäärät vuodessa. (Valtioneuvoston asetus 209, 2011; 

Udert, et al., 2006; Weckman, 2005)  

  N (kg/hlö/a) P (kg/hlö/a) BOD (kg/hlö/a) 

Virtsa 4,13 0,40 1,83 

Uloste 0,52 0,21 5,48 

Muu 0,37 0,15 10,95 

Yhteensä 5,02 0,75 18,25 

 

Yksityiskohtaisten elinkaariarviointien sijaan voidaan tehdä yksinkertaistettuja arviointeja, joissa 

tarkastellaan esimerkiksi joitain tiettyjä ympäristövaikutusluokkia. Tässä tutkimuksessa tarkasteluun 

valittiin ympäristövaikutusluokista ilmastonmuutos (hiilijalanjälki), vesistöjen rehevöityminen sekä 

happamoituminen.  

 

Tarkasteltavaksi ajanjaksoksi valittiin 20 vuotta. Laskelmissa käytettiin oletuksena kolmen hengen 

kotitaloutta 85 % käyttöasteella.  Taustaoletuksena kaikissa vaihtoehdoissa oli, että kohteen 

jätevesijärjestelmä on saneeraustarpeessa. Tarvikkeiden loppukäyttö rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. 

Päästöt luokiteltiin eri alaluokkiin tulosten tulkinnan helpottamiseksi kappaleen 3.4.2 mukaisesti. 

Tarkasteltavat vaihtoehdot on kuvattu kappaleessa 3.1. Tarkemmat oletukset eri vaihtoehdoille on 

esitetty Liitteessä A. 

 

Elinkaariarvioinnin toisessa vaiheessa kerätään tarvittavat tiedot mm. päästöistä ja energian 

kulutuksesta, eli suoritetaan ns. elinkaari-inventaario (Life Cycle Inventory, LCI). Huomioitavaa on, että 

inventaariota tehdessä tulee kiinnittää erityistä huomiota saatavilla olevan tiedon luotettavuuteen. 

Inventaariossa joudutaan tekemään runsaasti erilaisia olettamuksia parhaan saatavilla olevan tiedon 

avulla. Tästä syystä elinkaariarvioinnilla tuotettua tietoa ei tule pitää yksiselitteisenä vaan ennemminkin 

suuntaa antavana.  

 

Inventaariossa kerättyjä tietoja käytetään vaikutusarvioinnissa eli elinkaariarvioinnin kolmannessa 

vaiheessa. Tässä vaiheessa inventaariotiedot muutetaan ympäristövaikutuksiksi ja sitä varten eri 

päästöt karakterisoidaan, eli muutetaan yhteismitallisiksi kunkin vaikutusluokan sisällä. 

Yhteismitallistetut tulokset voidaan tämän jälkeen normalisoida eli esimerkiksi suhteuttaa tuotteen tai 

palvelun ilmastovaikutukset koko Euroopan ilmastomuutosvaikutukseen. Tällöin voidaan arvioida 

kuinka merkittäviä eri ympäristövaikutukset ovat toisiinsa nähden. Normalisoidut tulokset voidaan 

lisäksi painottaa. Normalisointi ja painotus ovat kuitenkin vapaaehtoisia vaiheita elinkaariarvioinnissa. 

Tässä tutkimuksessa päästöjen karakterisoinnissa käytettiin Liitteen A (Taulukko A 1) mukaisia 

karakterisointikertoimia. Vaikutusluokkaindikaattoritulokset normalisoitiin eli suhteutettiin 

keskimääräisen eurooppalaisen kulutuksen päästöihin. 

 

Elinkaariarvioinnin viimeisessä vaiheessa arvioidaan mm. tuloksiin vaikuttavia tekijöitä ja tulosten 

herkkyyttä. Herkkyystarkastelun avulla voidaan selvittää, mitkä osatekijät vaikuttavat merkittävästi 

kokonaisuuteen. Tulokset on esitetty kappaleessa 3.4.3. 
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Elinkaariarviointimallinnus toteutettiin käyttämällä SimaPro-ohjelmistoa ja hyödyntämällä siihen 

kytkettyä Ecoinvent-tietokantaa. 

3.4.2 Päästöjen jaottelu 

Tarkasteltavan järjestelmän rajaus on esitetty Kuva 12. Syntyvät päästöt jaoteltiin seuraavasti: 

 

1 Käyttö kiinteistöllä  

 kiinteistöllä tapahtuvan jätevedenkäsittelyn (saostussäiliö + maasuodatin) vesi- ja ilmapäästöt 

 kiinteistöllä tapahtuvan kompostoinnin vesi- ja ilmapäästöt 

 kiinteistöllä umpisäiliössä säilöttävän virtsan / mustien vesien ilmapäästöt 

 kiinteistöllä käymälöistä ja jätevesien käsittelystä aiheutuvat sähkönkulutuksen välilliset 

päästöt 

2 Käymäläjärjestelmä 

 käymälälaite, putket ja säiliöt 

 tarvikkeiden valmistus ja kuljetus kiinteistölle 

 käymäläjärjestelmään liittyvien putkien ja säiliöiden asennus 

 tarvittavat maa-ainekset ja niiden kuljetus- sekä konetyö 

3 Maasuodattamo 

 maasuodattamo ja siihen kuuluvat putket ja säiliöt 

 tarvikkeiden valmistus ja kuljetus kiinteistölle 

 maasuodattamon rakentaminen 

 tarvittavat maa-ainekset ja niiden kuljetus- sekä konetyö 

4 Sakolietteen käsittely puhdistamolla 

 saostussäiliössä muodostuvan lietteen (= sakoliete) kuljetus puhdistamolle 

 sakolietteen käsittely puhdistamolla (energia, kemikaalit) 

5 Lietteen ja virtsan jatkokäsittely  

 puhdistamolietteen / virtsan / mustien vesien kuljetus jatkokäsittelyyn  

 puhdistamolietteen mädätys 

 mädätysjäännöksen kuljetus kompostointiin ja kompostointi  

 mustien vesien jatkokäsittely mädättämällä 

 virtsan hygienisointi varastoimalla 

6 Käyttö lannoitteena 

 jatkokäsitellyn lietteen / virtsan / mustien vesien kuljetus lannoitekäyttöön 

 jatkokäsitellyn lietteen / virtsan / mustien vesien levitys  

7 Hyvitykset  

 lannoitekäytöstä 

 energiantuotannosta 
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Kuva 12. Tarkasteltavan järjestelmän rajaus. 

Tarkat oletukset ja päästökertoimet on esitetty Liitteessä A. 

3.4.3 Tulokset 

Eri vaihtoehtojen normalisoidut ympäristövaikutukset on esitetty Kuva 13. Eri jätevesien 

käsittelyvaihtoehtojen hiilijalanjälki, normalisoidut arvot.Vertailtavien vaihtoehtojen tarkastellut 

ympäristövaikutukset olivat suhteellisen pieniä, jonkin verran vaihtelua esiintyi rehevöittävissä ja 

happamoittavissa päästöissä. Kaikissa vaihtoehdoissa hiilijalanjäljen osuus eurooppalaisen 

vuosikulutuksen päästöistä oli vähäinen, vain 0,5-0,6 %. Rehevöitymisvaikutus sen sijaan oli nykytilassa 

jopa 15,1 %, mutta vaihtoehtoisilla ratkaisuilla rehevöitymisvaikutusta voidaan vähentää jopa 

viidennekseen (2 %). Happamoitumisvaikutukset ovat kaiken kaikkiaan pieniä, mutta käyttämällä virtsaa 

lannoitteena happamoittava vaikutus nousee 5 %:iin.  

 

 
Kuva 13. Eri jätevesien käsittelyvaihtoehtojen hiilijalanjälki, normalisoidut arvot. 
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Vertailtavien vaihtoehtojen hiilijalanjäljet on esitetty Kuva 14. Nettovaikutuksissa ei ollut merkittäviä 

eroja eri vaihtoehtojen välillä. Ilmaston lämpenemisen kannalta epäedullisin vaihtoehto oli VE2 

(alipainekäymälä ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa). VE1:ssä (erotteleva kuivakäymälä 

ja harmaiden vesien käsittely maasuodattamossa) käyttö kiinteistöllä ja käyttö lannoitteena aiheuttivat 

suuremmat päästöt kuin VE2:ssa. Sen sijaan VE2:ssa käymäläjätevesien kuljetuksen (hygienisointi 

mädättämällä) osuus oli merkittävämpi kuin virtsan kuljetuksen (hygienisointi maatilalla) VE1:ssa.  

 

Vaikka VE1:ssä käyttö lannoitteena aiheuttaa merkittävimmän päästön verrattuna muihin 

tarkasteltaviin vaihtoehtoihin, niin hyvitykset lannoitekäytöstä vähentävät kokonaisvaikutusta jopa 40 

%. Tämä selittyy sillä, että virtsan ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa, kun taas 

käymäläjätevesien mädätteessä ravinteiden käyttökelpoisuus heikkenee ja lisäksi suuri osa ravinteista 

päätyy mädätyksen rejektivesiin, minkä lannoitekäyttöä ei tässä tarkastelussa ole huomioitu. 

 

Huomion arvoista on, että kaikissa vaihtoehdoissa maasuodattamon ja käymäläjärjestelmän (sisältäen 

mm. tarvikkeet ja maa-ainekset) osuus on merkittävä 58 - 80 % bruttovaikutuksista. Käyttö kiinteistöllä 

on suurin VE1:ssa johtuen käymäläjätteen kompostoinnin päästöistä (seosaineen hajoaminen) sekä 

energiankulutuksen välillisistä päästöistä (kuivakäymälän ilmanvaihto).  

 

Kuivakäymälä (VE1) ja alipainekäymälä (VE2) vaativat enemmän tarvikkeita (mm. umpisäiliö, komposti, 

virtsasäiliö, säiliöiden kaivutyöt) kuin vaihtoehdossa VE0. Kaikille jätevesille tarkoitetun 

maasuodattamon (VE0) tarvikkeet ja rakentaminen eivät aiheuta merkittävästi enempää päästöjä kuin 

harmaille vesille tarkoitettu maasuodattamo. 

 

Kiinteistöllä syntyvät päästöt ovat alhaisimmat alipainekäymälävaihtoehdossa (VE2). 

Kuivakäymälävaihtoehdossa (VE1) kiinteistöllä syntyviä päästöjä nostaa mm. ulosteen kompostointi, 

joka aiheuttaa kiinteistöllä syntyvistä päästöistä 52 % sekä tuulettimen sähkönkulutus (43 %). 

Kiinteistöllä syntyvät päästöt ovat korkeammat vaihtoehdossa VE0, koska maasuodattamossa syntyy 

enemmän N2O- ja CH4-päästöjä kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. 

  

Alipainekäymälävaihtoehdossa (VE2) lietteen ja virtsan jatkokäsittelyn päästöt syntyvät lähes 

yksinomaan mustien vesien kuljetuksesta. 

 

 
Kuva 14. Hiilijalanjälki kg CO2e henkilöä kohden kolmen henkilön kotitaloudessa. 
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Rehevöityminen 

Vertailtavien vaihtoehtojen rehevöittävät päästöt on esitetty Kuva 15. Suurimmat rehevöittävät päästöt 

syntyivät nykytilaa kuvaavassa vaihtoehdossa VE0 (kaikkien jätevesien käsittely maasuodattamossa), 

missä suurin osa päästöistä aiheutui maasuodattamosta syntyvistä päästöistä (käyttö kiinteistöllä). 

Vertailtavissa vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 maasuodattamossa käsitellään vain harmaita vesiä, joten 

päästöt ovat selvästi alhaisemmat. Rehevöitymiskertoimena kaikissa vaihtoehdoissa käytettiin 50 % eli 

oletettiin, että noin puolet rehevöittävistä päästöistä päätyy vesistöön.  

 

Rehevöitymisen kannalta edullisin vaihtoehto oli VE2 (alipainekäymälä ja harmaiden vesien käsittely 

maasuodattamossa), mutta myös VE1 (erotteleva kuivakäymälä ja harmaiden vesien käsittely 

maasuodattamossa) oli selvästi nykytilaa (VE0) parempi. Vaihtoehdossa VE1 merkittävin osa 

rehevöittävistä päästöistä syntyi lannoitekäytöstä, mutta toisaalta myös hyvitykset lannoitekäytöstä 

olivat suurimmat.  

 

  
Kuva 15. Rehevöitymisvaikutukset kg PO4e henkilöä kohden kolmen henkilön kotitaloudessa.  

Happamoituminen 

Yleisimmät happamoittavat kaasut ovat rikkidioksidi (SO2) ja typen oksidit (NOx), joita syntyy energian 

tuotannosta, teollisista prosesseista ja liikenteestä. Lisäksi happamoitumiseen vaikuttavat 

ammoniakkipäästöt, joita muodostuu pääasiassa maataloudesta lannan ja virtsan varastoinnista ja 

käsittelystä.  

  

Vertailtavien vaihtoehtojen happamoitumisvaikutuksissa oli merkittäviä eroja, mutta kokonaisuutena 

happamoittavat päästöt olivat melko pieniä. Suurin happamoittava vaikutus oli virtsan lannoitekäytöllä. 

Virtsan lannoitekäytössä (VE1) haihtuu runsaasti ammoniakkia, jonka oletettiin tässä tarkastelussa 

olevan 15 % liukoisesta typestä. Liukoisen typen osuus virtsassa on 100 %, kun taas mädätteessä 

keskimäärin vain 13 % ja kompostissa vain 8 % (HSY, ei pvm; Salmela & Kymäläinen, 2014). 

Levitystekniikalla voidaan vaikuttaa syntyviin ammoniakkipäästöihin merkittävästi (1-30 %) (Kuva 16). 
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Kuva 16. Happamoitumisvaikutukset kg SO2e henkilöä kohden kolmen henkilön kotitaloudessa.  

3.5 Virtsan ja kompostoidun puhdistamolietteen arvo lannoitteena 

Kierrätyslannoitteiden käyttö kasvintuotannossa on haastavaa, sillä ne sisältävät useita ravinteita ja 

niiden ravinnesuhteet eivät yleensä ole optimaaliset kasvien tarpeeseen nähden, jolloin saatetaan 

tarvita täydennyslannoitusta. Lannoitussuunnittelussa huomioidaan kasvin tarpeen lisäksi myös 

maaperän ravinnetila sekä ympäristösäädösten aiheuttamat rajoitukset lannoitteiden käytölle.  

3.5.1 Ravinnesisällön arvo 

Ensimmäinen arvio kierrätyslannoitteen arvosta voidaan tehdä laskemalla sen sisältämien ravinteiden 

arvo. Fosforin käyttökelpoisuuden arviointi on haastavaa, mutta ensimmäisenä arviona voidaan käyttää 

ympäristökorvauksessa käytettyä 60 % fosforin käyttökelpoisuutta lietteelle ja 100 % 

käyttökelpoisuudesta virtsalle. Typen osalta liukoisen typen lisäksi arvioidaan hiili:typpisuhteen 

perusteella kasvin käyttöön vapautuva orgaanisen aineen typpi (Sullivan, et al., 2010). C:N suhteen 

sijaan voidaan käyttää typpipitoisuutta, kun oletetaan, että orgaanisesta aineesta on 40 % hiiltä. Tällöin 

esimerkiksi 1 % typpipitoisuus vastaa C:N-suhdetta 1:40 ja 4 % suhdetta 1:10. Kompostoitu 

puhdistamoliete sisältää noin 3,7 % typpeä orgaanisesta kuiva-aineesta (HSY, ei pvm; Salmela & 

Kymäläinen, 2014), joten Kuva 17 mukaisesti kokonaistypestä voidaan arvioida vapautuvan noin 40 % 

kasvien käyttöön. Virtsan typpi on kokonaan käyttökelpoista ja vastaa lannoitetyppeä. Esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa virtsan keskimääräinen NPK-suhde oli 20-1,2-4. Esimerkiksi YaraMila Y1:n, NPK-suhde on 

27-1,3-4 eli melko lähellä virtsan NPK-suhdetta. 
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Kuva 17. Orgaanisesta aineesta kasvin käyttöön vapautuvan typen riippuvuus orgaanisen aineksen 

typpipitoisuudesta. (Sullivan, et al., 2010). 

Sivu- ja hivenravinteiden osalta kompostoidun puhdistamolietteen kalsium-, magnesium-, rikki-, boori- 

ja mangaanipitoisuuksia ei tiedetty. Rikin oletettiin noudattavan suhdetta 1:5. Virtsan säilytyksessä 

magnesium ja kalsium sakkautuvat, joten niiden määrästä huomioitiin puolet. Mangaanin, sinkin, 

kuparin ja boorin määrät arvioitiin keskimääräisten tietojen perusteella, mutta määrät ovat 

huomattavan alhaisia.  

 

Ravinteille laskettiin vertailuarvot käyttäen markkinoilla olevia kaupallisia väkilannoitteita, 

maanparannusaineita ja kalkitusaineita. Näiden avulla laskettiin virtsan ja kompostoidun 

puhdistamolietteen ravinnearvo, mikäli kaikille niiden sisältämillä ravinteille on käyttöarvoa (Kuva 18). 

 

Tulosten perusteella kompostoidun puhdistamolietteen ravinnearvo on noin 22 €/t ja virtsan 13 €/t. 

Esimerkiksi Metsäpirtin kompostoidun puhdistamolietteen hinta on Uudenmaan alueella korkeintaan 

4,2 €/t (2,5 €/m3), mikä sisältää myös rahtikulut (HSY Hinnasto, 2016), ja levitys on 4,1 €/t (2,5 €/m3) 

(Palva, 2015). Suurin osa kompostoidun puhdistamolietteen arvosta muodostuu sen fosforisisällöstä. 

Sinkin ja typen arvo on myös merkittävä. Virtsan arvosta suurin osa muodostuu typestä ja kaliumista. 

Virtsan levitys- ja kuljetuskustannukset ovat luokkaa 4-6 €/t (4-6 €/m3), mikäli virtsa saadaan kerättyä 

kohtuulliselta ajomatkalta.  

 

 
Kuva 18. Kompostoidun puhdistamolietteen ja virtsan lannoitearvot, mikäli kaikille niiden sisältämille 

ravinteille on käyttöarvoa.  
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Huomattavaa kompostoidun puhdistamolietteen ja virtsan arvossa on se, että yhden ihmisen jätöksistä 

saadaan tuotettua vuosittain noin 15 kg kompostoitua puhdistamolietettä, mutta noin 400 litraa 

virtsaa. Haja-asutusalueilla, missä jätevedenpuhdistamolle kuljetetaan vain sakokaivolietteet, yhden 

ihmisen jätöksistä saadaan tuotettua vain noin 0,3 kg kompostoitua puhdistamolietettä. Jätösten 

arvosta suurin osa muodostuu siis virtsasta, jonka lannoitearvo on vuosittain noin 5 €/hlö/vuosi. 

3.5.2 Viljelytekninen arvo  

Vaikka tuotteiden ravinnearvo on huomattavasti korkeampi kuin niiden hinta, kaikille ravinteille ei 

kuitenkaan ole aina tarvetta, jolloin tuotteen käytön hyöty laskee. Tätä havainnollistetaan kolmen 

esimerkkilohkon avulla (Taulukko 3) Ensimmäinen lohko on Varsinais-Suomelle tyypillinen 

runsasfosforinen savimaa, toinen eteläpohjanmaalainen multamaa ja kolmas Hämeelle tyypillinen 

karkea kivennäismaa. Ravinnepitoisuudet haettiin Viljavuuspalvelun Tuloslaari-palvelusta ja ne 

edustavat alueen keskimääräisiä pitoisuuksia. Lohkot edustavat viljavuudeltaan melko hyvää tilannetta, 

mutta kustakin lohkotyypistä löytyy myös ravinteita, joiden lisäyksestä olisi hyötyä. Tässä oletettiin 

yksinkertaistaen, että ravinnetta kannattaa lisätä peltoon hyvän viljavuuden saavuttamiseen saakka, 

muttei sen enempää.  

 

Ravinnetarpeiden laskennassa oletettiin, että 2 kg/ha ravinnelisäys nostaa maan ravinnepitoisuuksia 1 

mg/l. Kyseessä on melko yleinen oletus, joka pohjaa arvioon ruokamultakerroksen painosta. 

Ravinteiden arvosta huomioitiin se osuus, joka tarvitaan lohkon ravinnepitoisuuksien nostoon hyvälle 

tasolle. Ylittävän osan ravinteiden arvo asetettiin nollaksi. Tällöin kunkin kierrätyslannoitteen arvo 

riippuu lohkon ravinnetilasta ja jo lisättyjen ravinteiden määrästä. Lisärajoitteina asetettiin 

ympäristökorvausehtojen fosfori- ja typpilannoitusrajat. Lisäysmäärät laskettiin optimoimalla viljelijän 

saamaa hyötyä, joka määritettiin ostokierrätyslannoitteiden hinnan ja ravinteiden arvon erotuksena.  

 

Taulukko 3. Kolmen esimerkkilohkon viljavuustiedot. Lihavoidut luvut ovat alle hyvän viljavuuden. 

Viljavuuspalvelu, Tuloslaari, keskimääräiset tulokset 2006-2010).  

 Savimaa  

Varsinais-Suomi 

Eloperäinen maa  

Etelä-Pohjanmaa 

Karkea kivennäismaa  

Häme 

pH 6,3 5,5 6,2 

P (mg/l) 14 9 14 

K (mg/l) 227 102 145 

Ca (mg/l) 2 467 1 995 1 525 

Mg (mg/l) 400 301 156 

S (mg/l) 15 29 15 

Cu (µg/l) 6 4 3 

Zn (µg/l) 3 5 3 

Mn (µg/l) 20 43 26 

B (µg/l) 0,8 0,8 0,8 

 

Tuloksena saatiin taloudellisesti optimaaliset lisäysmäärät kolmelle lohkolle (Taulukko 4). Virtsan osalta 

lisäysmäärät pohjautuivat käytännössä typen tarpeeseen ja rajoituksiin. Kun typen tarve täyttyy, virtsan 

lisäys muuttuu kannattamattomaksi. Virtsaa ei kannata käyttää pelkkänä kaliumlannoitteena, mutta 

viljelijän saama hyöty on suurempi, mikäli virtsan sisältämälle kaliumille on kasvinravitsemuksellisesti 

tarvetta. Esim. savimaalla sama käyttömäärä tuottaa noin 50 € pienemmän hyödyn kuin multamaalla, 

sillä kaliumin ja fosforin tarve on pienempi. Eloperäisillä mailla, joissa kaliumin tarve on suuri, hyöty on 

savimaalla saatavaa suurempi myös pienemmillä käyttömäärillä.  
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Virtsan käytön varjopuolena on sen sisältämä natrium ja kloridi, jotka lisäävät maan suolaantumista ja 

esimerkiksi natrium heikentää mururakennetta etenkin savimailla. Käytännössä yli 100 kg/ha 

natriumlisäystä olisi syytä välttää. Optimaalisilla, alle 10 t/ha lisäysmäärillä natriumia tulee kuitenkin 

vain noin 22 kg/ha. Mahdollisen kertymisen maaperään voi arvioida viljavuusanalyysillä.  

 

Kompostoidun puhdistamolietteen arvo on pääosin sen sisältämässä fosforissa, joten fosforirikkaalla 

savimaalla kannattavasti lisättävän kompostin määrä on alhainen ja hyödyt jäävät vähäisiksi. 

Eloperäisillä mailla ja karkeilla mailla käyttömäärät ovat suurempia ja riippuvat lähinnä siitä, paljonko 

fosforia halutaan lisätä. Tässä selvityksessä ei huomioitu kompostin muita hyötyjä viljelylle esimerkiksi 

maan multavuuden ja fysikaalisen rakenteen paranemisen kannalta.  

 

Taulukko 4. Kolmelle esimerkkilohkolle lasketut taloudelliset käyttömäärät kompostoidulle 

puhdistamolietteelle ja virtsalle.  

 Savimaa Eloperäinen maa Karkea kivennäismaa 

Virtsan käyttömäärä t 9,80 6,65 9,82 

Hehtaarikustannus € 59 40 59 

Korvatut väkilannoitteet € 83 87 129 

Hyöty € 24 47 70 

    
    
Kompostoidun puhdistamolietteen 

käyttömäärä t 

0,3 4,8 3,6 

Hehtaarikustannus € 2 40 30 

Korvatut väkilannoitteet € 6 83 77 

Hyöty € 4 43 47 

3.6 Kustannusarviot 

Vertailtavien vaihtoehtojen kustannuksia tarkasteltiin asukkaan näkökulmasta (Kuva 19). 

Kustannuksissa huomioitiin investointikustannukset, joihin kuului maasuodattamon ja 

käymäläjärjestelmän laiteinvestoinnit putkineen sekä tarvittavat kaivinkone- ja asennustyöt. Lisäksi 

huomioitiin käyttö- ja ylläpitokustannukset, joihin sisältyi myös syntypaikkaeroteltujen jakeiden (virtsa 

tai käymäläjätevedet) kuljetus maatilalle.  

 

 
Kuva 19. Keskimääräiset kokonaiskustannukset asukkaalle 15 vuoden tarkastelujaksolla. 

Pelkät investointikustannukset nykytilavaihtoehdossa (VE0 haja-asutus) olivat noin 2 100 €. 

Erottelevalla kuivakäymälällä kustannukset olivat 29 % ja alipainekäymälällä 89 % korkeammat. 

0 € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 € 300 € 350 €

VE0
haja-asutus

VE1
kuivakäymälä

VE2
alipainekäymälä

€/hlö/a

Käyttö ja ylläpito
Käymäläjärjestelmä - investointi
Maasuodattamo - investointi
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Laskelmassa tulee huomioida, että nykytila- ja alipainekäymälävaihtoehdoissa käymäläistuimia oli kaksi 

ja kuivakäymälävaihtoehdossa vain yksi.   

 

Vuotuiset keskimääräiset kustannukset 15 vuoden tarkastelujaksolla olivat 180 €, 274 € ja 341 € eri 

vaihtoehdoissa (Kuva 19).  

 

Vaikka kuljetuskustannus tulisi viljelijän maksettavaksi, olisi kierrätysravinteiden käyttö 

kustannustehokasta kohtuullisilla, noin 20 ± 10 km, kuljetusetäisyyksillä.  

3.7 Käytännön esimerkkejä (korvaavuudet ja kustannukset) 

3.7.1 Väkilannoitteiden korvattavuus käymäläjätteillä  

Ajantasaisin kooste arvioiduista kokonaisfosforin ja kokonaistypen käyttömääristä sekä kotimaisten 

kierrätysravinteiden osuudesta koko maan tasolla ja eri toimialoilla sisältyy Suomesta ravinteiden 

kierrätyksen mallimaa -työryhmämuistioon (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011). Ravinteiden neljä 

käyttäjäryhmää ovat maatalous (kasvinviljely), viherrakentaminen, metsätalous ja kalatalous, josta 

maatalous käyttää fosforista yli 96 % ja typestä 97 %.  

 

Muistion mukaan jäte- ja sivutuotteissa syntyi vuonna 2011 24 100 t fosforia ja 128 100 t typpeä, josta 

lannan osuus oli suurin (fosforista 71 % ja typestä 78 %). Merkittäviä ravinnelähteitä olivat myös 

elintarvike- ja rehuteollisuus (fosforista sekä typestä 13 %) sekä yhdyskuntien puhdistamoliete 

(fosforista 11 % ja typestä vajaat 4 %). Yhdyskuntien biojätteen osuus fosforista oli noin 3 % sekä typestä 

vajaat 5 %. 

 

Fosforin lannoitekäyttö oli vuonna 2011 33 100 t/a, josta kierrätyslannoitteiden osuus oli 53 % ja 

vastaavasti typen 230 700 t/a, josta kierrätyslannoitteiden osuus oli 35 %. Kuva 20 on esitetty, kuinka 

paljon voidaan korvata väkilannoitefosforia ja -typpeä, mikäli virtsa tai käymäläjätevedet 

syntypaikkaeroteltaisiin haja-asutusalueilla tai taajamissa. Vertailun vuoksi on esitetty korvaavuus myös 

puhdistamolietteelle. Haja-asutuksen laskelmissa huomioitu kiinteistöt, joissa asuu 3 asukasta tai 

enemmän. 
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Kuva 20. Väkilannoitteiden korvattavuus haja-asutuksen ja yhdyskuntien virtsalla ja 

puhdistamolietteellä Suomessa. 

Tulosten perusteella noin 10 % väkilannoitteista on korvattavissa, mikäli haja-asutuksen ja yhdyskuntien 

virtsa syntypaikkaeroteltaisiin ja hyödynnettäisiin lannoitteena.  

3.7.2 Ihmisen käymäläjätteet suhteessa eläinten lantaan 

Lantaa käytetään lannoitteena ja lannan ravinteiden lannoitusvaikutusta pidetään hyvänä. Error! 

Reference source not found.Taulukko 5 on esitetty vertailua siitä, kuinka paljon käymäläjätteitä 

tuotamme ja kuinka paljon niissä on fosforia ja typpeä verrattuna nautakarjan, sikojen ja siipikarjan 

lantaan. Taulukon tiedoissa ei ole arvioitu hävikkejä. Ihmisten tuottamat käymäläjätteet (virtsa ja 

ulosteet) vastaavat 15 %:a kaikesta lannasta.  Typen osalta määrä vastaa sianlannan typpimäärää ja 

fosforin osalta 9 % kaikesta fosforista vuosittain. Taulukko 6 nähdään, että fosforin ja kaliumin osalta 

ihmisten virtsan lannoitearvo on selvästi yleisesti lannoitteena käytettyä naudan- ja sianlietettä 

heikompi, koska lietteessä on ulosteet mukana. Typen osalta virtsa on täysin vertailukelpoinen naudan- 

ja sianlietteeseen verrattuna. Ihmisten virtsa ja ulosteet voisivat siis olla varsin merkittävä ravinteiden 

lähde, mikäli ne kerättäisiin ja käytettäisiin lannoitteina. 

 

Taulukko 5. Ihmisten, nautojen, sikojen ja siipikarjan tuottamat lanta-, typpi- ja fosforimäärät vuosittain. 

(Luonnonvarakeskus, 2016; Valtioneuvoston asetus 209, 2011; E-SOFT sivusto, 2016; Toppari, 2016) 

  Lukumäärä 

(miljoonaa) 

% Lannan määrä 

(milj.kg/a) 

% Kokonaistyppi 

(milj. kg/a) 

% Kokonaisfosfori 

(milj. kg/a) 

% 

Väestö 5,4 28 3 000 15 25,6 22 3,5 9 

Naudat 0,9 5 12 530 64 57,6 50 20 54 

Siat 1,2 6 3 520 18 25,3 22 10,6 29 

Siipikarja 11,8 61 410 2 6,4 6 3 8 

Yhteensä 19 100 19 460 100 114,9 100 37,1 100 

 

 

Taulukko 6. Nautojen ja sikojen lannan ja virtsan ravinnearvon vertailu ihmisten virtsaan (Riiko, 2014; 

E-SOFT sivusto, 2016). 

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Puhdistamoliete (mädätys + kompostointi)

Puhdistamoliete (harmaat vedet, mädätys)

Syntypaikkaeroteltu virtsa (hygienisointi
vanhentamalla)

Käymäläjätevedet (hygienisointi mädättämällä)

Käymäläjätevedet (hygienisointi mädättämällä)

Syntypaikkaeroteltu virtsa (hygienisointi
vanhentamalla)

t/a

Korvaa fosforilannoitettaHAJA-ASUTUS - 450 000 
asukasta*

YHDYSKUNNAT (4,6 milj. 
asukasta) 

* Haja-asutuksen kiinteistöt, joissa asukasmäärä ≥ 
3

Väkilannoitteiden käyttö 
vuonna 2011 (MMM, 2011)

Typpi 150 000 t/a 
Fosfori 16 000 t/a
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Ravinnepitoisuus g/kg tuoretta lantaa/virtsaa 

  
N P K 

Naudan lietelanta 3,3 0,7 4,2 

Naudan virtsa 3,1 0,2 5 

Sian lietelanta 4,2 1,3 1,2 

Sian virtsa 2,6 0,3 1,4 

Ihmisen virtsa 3 0,2 0,5 

3.7.3  Virtsan erilliskeräys toimistorakennuksissa 

Työssäkäyvä väestö viettää aikaa työpaikoilla ja -matkoilla keskimäärin 8,03 tuntia päivässä eli noin 33 

% ajasta (Tilastokeskus 2009). Merkittävä osa käymäläkäynneistä tapahtuu yhteiskäymälöissä, jolloin 

ravinteiden talteenottoa voitaisiin tehdä. Toimistorakennuksissa ja varuskunnissa käymälöiden määrä 

mitoitetaan siten, että yksi käymälä palvelee useita kymmeniä henkilöitä. Suuremmissa rakennuksissa 

virtsan varastointitilan järjestäminen on myös usein helpompaa. 

 

Yhdysvalloissa on pilotoitu virtsan erilliskeräystä toimistorakennuksesta (Gagnon, 2016). Kohteena oli 

Hampton Roads Sanitation District HRSD:n päärakennus Virginia Beachissä, jossa virtsaa kerättiin 

viidestä vedettömästä urinaalista sekä miesten että naisten käymälätiloista. 50 päivän kestävän 

kokeilun aikana kerättiin 7720 litraa virtsaa, josta kiteytettiin 7,54 kg struviittia. Virtsan keräilyputkisto 

asennettiin normaaliputkiston rinnalle. Virtsaa vanhennettiin 3-9 kuukautta, jonka jälkeen siitä 

kiteytettiin struviittia. Struviitin valmistukseen käytettiin Ostara NRT, Inc.:n Pearl™ 0.5 leijupetireaktoria 

(upflow fluidized bed reactor, UFBR). Kokeilussa fosforin talteenoton saanto oli 60 %, joka on pienempi 

kuin suuremman mittakaavan struviittilaitoksilla.  

 

Hollannissa valtion virastotaloon asennetaan talotekniikkaremontin yhteydessä erottelevat käymälät. 

Virtsasta on tarkoitus valmistaa struviittia ja sähköä. Käymäläjätteestä valmistetaan myös biokaasua 

(Nutrient platform, 2016). 

 

Myös Saksassa on kokeiltu erottelevia käymälöitä toimistorakennuksissa (Winker, 2013; Saniresch, 

2012). 38 erottelevaa käymälää ja 23 vedetöntä urinaalia asennettiin GIZ:n pääkonttoriin Eschborniin. 

Saanto oli 65 %, joka johtui ilmeisimmin teknisen laadun magnesiumoksidista, jota käytettiin sen 

edullisen hinnan vuoksi. Hanke arvioi myös virtsan keräilyn taloudellista kannattavuutta. Perinteinen 

viemäröinti ja mineraalilannoitteet ovat edullisempia struviitin valmistukseen verrattuna, mutta 

herkkyysanalyysin mukaan potentiaalia on olemassa. Etenkin käymälälaitteiden hankinta- ja 

huoltokulut vaikuttavat kokonaishintaan, kuten myös struviitin saostuksen vähäinen automatiikka ja 

tarvittavat varastointitilat. Hankkeen aikana käymälälaitteita jouduttiin huoltamaan 221 kertaa 20 

kuukauden aikana. 

 

Sveitsissä EAWAG-tutkimuslaitoksen pääkonttoriin (Forum Chriesbach) Dübendorfiin rakennettiin 

vuonna 2005 erottelevat käymälät (EAWAG, 2015). Virtsaa kootaan tutkimustarkoituksiin ja muu 

käymäläjäte johdetaan viemäriin. Rakennuksessa on muutenkin huomioitu ympäristönäkökohdat. 

Esimerkiksi sadevettä käytetään wc:n huuhteluun. 

 

Mustien jätevesien kierrätys ja suljettuja vesikiertoja on pilotoitu suurissa asuntoyksiköissä ja 

toimistorakennuksissa pitkään. Suomessa Biolan Oy:n pääkonttorilla mustat jätevedet viemäröidään 
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erikseen, puhdistetaan ja huuhteluvetenä käytetään kierrätysvettä (Biolan, 2016). Myös Tampereen 

ammattikorkeakoulun tiloissa testataan sisäkuivakäymälöiden toimintaa. 

3.7.4 Esimerkkitarkastelu: 2000 asukkaan maaseutukylä 

Esimerkissä laskettiin 2000 asukkaan kylän lannoitepotentiaalia, mikäli kylän virtsat kerättäisiin talteen 

erottelevassa kuivakäymälässä ja uloste kompostoitaisiin kiinteistöllä ja käytettäisiin omassa 

puutarhassa. Harmaat vedet johdettaisiin jätevedenpuhdistamolle. 

 

Huomioiden keskimäärin 85 %:n käyttöaste ja hävikit, käytettävissä olevat kokonaisravinnemäärät 

olisivat 5,5 t N/a ja 0,5 t P/a sekä orgaanista ainetta 2,5 t BOD/a. Virtsan kokonaistilavuus olisi 714 

m3/vuosi, joka vastaa noin 36 kuormaa (levitys 20 m3:n multaavalla lietekärryllä). Virtsan 

kuljetusetäisyyden kiinteistöiltä pellolle arvioitiin olevan keskimäärin 20 km (edestakainen matka). 

 

Kokonaishinnaksi kuljetukselle ja levitykselle saadaan 141 €/kuorma, josta noin puolet muodostuu 

kuljetuksista ja puolet levityksestä ja siirtoajosta maatilan sisällä. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa reilua 

5 000 €/vuosi. 

 

Kylän virtsat riittäisivät lannoittamaan noin 55 - 111 ha peltoa vuosittain, jos levitysmäärä olisi 50 - 100 

kg N/ha (maatilojen keskikoko n. 50 ha). Rahallinen hyöty viljelijöille olisi lähes 5 000 €, vaikka viljelijä 

maksaisi kuljetuksen. 

 

Kuljetuskustannukset 

Taulukko 7. Lietelannan levityksen kustannuksia * (ALV 0%). (Koneviesti, 2015) 

Työ Yksikkö Vaihtelu Veloitus keskim. 
2014 

Vastauksia 2014, 
kpl 

Lietelannan levitys, sijoitus €/h 88-117 102,5 19 

Lietelannan levitys, sijoitus €/m3 2,64-2,86 2,75 32 

Lannan siirtoajo €/h 75-114 94,5 8 

Lannan siirtoajo, levityksen 
yhteydessä 

€/m3/km 0,3-0,51 0,4 8 

*Arvioidut hinnat 2015 ja 2016 perustuvat 3 % vuosittaiseen hinnan nousuun. 
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4 Viljelykokeet 

4.1 Yhteistyöviljelijät ja koepellot 

Hankkeeseen saatiin mukaan kaksi tilaa, MTY Sipilä Kari ja Juha Kangasalan Kaivannosta sekä Maria 

Kämäri ja Jussi Mikkola Iittalasta. Kangasalla koe tehtiin Laukkapellolla (noin 1 ha), joka sijaitsee 

tilakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Iittalan Kuivuripelto sijaitsee myös tilakeskuksen yhteydessä 

ja sen pinta-ala on 0,57 ha.  

 

Hanketta edeltävänä vuonna 2015 Laukkapellolla viljeltiin kauraa (lajike Marika) ja lannoituksena oli 

Yara Y1 200 kg/ha (53 kg N/ha). Sato oli arviolta 3500 kg/ha (Sipilä, 2016). Iittalassa Kuivuripellolla 

viljeltiin kevätvehnää (lajike Wanamo) ja lannoituksena oli Yara Pellon Y3 (NPK 140-13-40). Sato oli noin 

5000 kg/ha (Kämäri, 2015).   

 

Koepeltojen tiedot ja lannoitekäsittelyiden vertailu on esitetty Taulukko 8.  

 

Taulukko 8. Koepeltojen ja koeasetelman vertailu.  

 Kangasala/Laukkapelto Iittala/Kuivuripelto 

Pinta-ala n. 1 ha 0,57 ha 

Ohralajike Wolmari Harbinger 

Kylvö pvm 9.5.2016 11.5.2016 

Virtsan levitys pvm 23.5.2016 25.5.2016 

Näytteenotto pvm 17.8.2016 22.8.2016 

Puinti pvm 24.8.2016 3.9.2016 

Levitetyn virtsan määrä koealueella 4,8 m3/2500 m2 1,5 m3/400 m2 

Levitetyn typen määrä virtsan mukana 54 kg N/ha 100 kg N/ha 

Lannoitus väkilannoitetulla koealueella 200 kg/ha Yara CAN N27 + Mg 54 kg 

N/ha (54 kg N/ha) 

430 kg/ha YaraMila Y3 

100 kg N/ha 

Kasvinsuojelu 3.6.2016 

Cantor 0,6 l/ha 

5.6.2016 

Primus XL 0,75 l/ha  

Premium Classic SX 12 g/ha   

Agrimarket MCPA 0,5 l/ha  

Karate ZEON 0,4 dl/ha  

4.2 Kokeissa käytetyt lannoitteet 

 

Viljelykokeissa testatut lannoitteet olivat erilliskerätty virtsa, jonka lannoitetehoa testattiin ohran 

viljelyssä peltomittakaavan viljelykokeissa. Lisäksi testattiin ohralla virtsan, virtsasta saostetun struviitin 

ja kuivakäymäläkompostin lannoitetehoa astiamittakaavan kokeissa Tampereen ammattikorkeakoulun 

laboratoriossa. Vertailukäsittelyinä molemmissa kokeissa oli väkilannoite ja lannoittamaton käsittely. 

4.2.1 Virtsa 

Viljelykokeissa käytetty virtsa hankittiin eri kokeisiin eri lähteistä kesän 2015 aikana. Taulukko 9 on 

esitetty yhteenveto virtsan keräyspaikoista, -tavoista ja käyttöpaikasta. Yhteensä virtsaa kerättiin kesän 

2015 aikana 7 m3. 

 

Helsingissä järjestetyistä Weekend-festivaaleista (7.-8.8.2015) erilliskerättiin miesten kuivaurinaaleista 

virtsaa Lassila & Tikanojan tapahtumapalvelujen toimesta. Virtsa kuljetettiin Kangasalle 
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yhteistyöviljelijän tilalle syyskuussa 2015 ja varastoitiin 1 m3 konteissa talven yli kevään 2016 käyttöä 

varten. Kaikista virtsaeristä ja tankeista otettiin näytteet kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä varten. 

 

Virtsaa kerättiin myös muista tapahtumista ja festivaaleista kiertävän KeKo-kuivakäymälän ja urinaalien 

avulla, sekä yksityistalouksilta. 

 

Taulukko 9. Tiedot virtsan keräyksestä ja säilytyksestä. 

Virtsan keräyspaikka Keräysaika Määrä 

(m3) 

Keräystapa Käyttöpaikka/säilytys 

Yksityistalous/Pirkanmaa 2014-2015 1,5 Naturum–erotteleva 

kuivakäymälä, josta 

virtsa johdettiin 

maanalaiseen 

betonisäiliöön 

Iittala koepelto/ 

konttisäiliöt 

Tapahtumat ja festivaalit: 

Maailma kylässä, Puntala-

Rock, Tammerfest, Waltteri-

festivaali sekä yksityishenkilöt 

touko-elokuu 

2015 

0,8 Kiertävä KeKo-

kuivakäymälä ja -

urinaali, 

yksityishenkilöiden omat 

erottelevat käymälät 

TAMK-astiakokeet ja 

struviitin 

valmistus/konttisäiliö 

Weekend-festivaali 7.-8.8.2016 4,8 Miesten kuivaurinaalit Kangasala 

koepelto/konttisäiliö 

4.2.2 Käymäläkomposti 

Viljelykokeissa käytetty käymäläkomposti saatiin käyttöön Nekalan siirtolapuutarhalta Tampereelta, 

missä on käytössä kompostoivat kuivakäymälät. Komposti haettiin TAMKille syksyllä 2015. Tuolloin se 

oli jo kompostoitunut yli vuoden ja sitä jälkikompostoitiin TAMKilla sisätiloissa vielä kevääseen 2016 asti 

ennen käyttöä (WHO, 2006).  

4.2.3 Struviitti 

Struviitti valmistettiin TAMKin omassa Kemian ja ympäristötekniikan laboratoriossa. 

Saostuskemikaalina käytettiin magnesiumkloridia (MgCl2) ja sitä käytettiin saostamiseen Mg:P suhteella 

1:1. Saostusreaktori on panostoiminen ja sen tilavuus on n. 30 litraa. Saostuksessa panoksena käytettiin 

20 litraa virtsaa, johon lisättiin magnesiumkloridia (MgCl2) Mg:P-suhteella 1:1. Käytetyn 

saostuskemikaalin määrä riippuu siis panoksen kokonaisfosforimäärästä. Virtsa-MgCl2-seosta 

sekoitettiin 5 minuuttia, jonka jälkeen reaktorin sisältö laskettiin suodatinpussin läpi (Kuva 21 ja Kuva 

22) Struviittisakka jäi suodatinpussiin ja rejekti valui sen läpi. Yhdestä panoksesta tuli noin 27 g struviittia 

(Kloet, 2016) (Kuva 21Kuva 22) 
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Kuva 21. Struviittireaktori ja struviitin saostusta (Kuva Michael Kloet). 

 
Kuva 22. Virtsasta saostettua struviittia (Kuva Michael Kloet). 

 

4.3 Analyysit 

Virtsasta, peltomaan maanäytteistä ja käymäläkompostista tehtiin ja teetettiin lukuisia fysikaalis-

kemiallisia analyysejä ja mittauksia. Koepelloilta otettiin maaperänäytteet lokakuussa 2015 

kymmenestä eri pisteestä eri puolilta peltoa (Kuva 23 ja Kuva 24) ja niistä analysoitiin pH, johtokyky, 

hehkutushäviö, pää- ja hivenravinteet sekä haitalliset metallit taustapitoisuuksien selvittämistä varten. 

Virtsan lääkeaine- ja hormonianalyysit teetettiin Ramboll Analytics Oy:n laboratoriossa Lahdessa. 

Virtsalannoitettujen peltolohkojen maaperästä ja ohran jyvistä analysoitiin lisäksi lääkeaineet ja 
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hormonit kahdesta rinnakkaisesta näytteestä. Liitteessä D on esitetty analysoitujen lääkeaineiden ja 

hormonien lista määritysrajoineen. Virtsan anioni- ja alkuaineanalyysit sekä mikrobiologiset (E. coli ja 

Salmonella sp.) tutkimukset teetettiin KVVY:n laboratoriossa Tampereella ja muut analyysit tehtiin 

TAMKin Kemian ja ympäristölaboratoriossa omana työnä. Taulukko 10 Error! Reference source not 

found.on esitetty kootusti virtsan, käymäläkompostin ja maaperän analyysien menetelmät ja 

tekopaikat. 

 

Ohran itävyys määritettiin seulotuista jyvistä. Jyviä laskettiin 100 kpl kostutettuun suodatinpussiin, joka 

laitettiin muovipussissa 10 oC lämpötilaan pimeään seitsemäksi vuorokaudeksi. Kultakin koepellolta ja 

lannoitekäsittelystä tehtiin viisi rinnakkaista itävyyskoetta. Välillä tarkistettiin, että pussit olivat edelleen 

kosteita. Seitsemän vuorokauden jälkeen pussit otettiin huoneenlämpöön ja pidettiin kolme 

vuorokautta, edelleen kosteina, jonka jälkeen itäneiden jyvien määrä laskettiin (Ikkala, 2001). 

 

 
Kuva 23. Maanäytteiden ottopisteet (10 kpl) Kangasalan koepellolla ennen lannoituskokeiden alkua. 

Kuvan lähde GoogleEarth. 
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Kuva 24. Maanäytteiden ottopisteet (10 kpl) Iittalan koepellolla ennen lannoituskokeiden alkua. Kuvan 

lähde GoogleEarth. 

 

Taulukko 10. Eri näytteiden analyysimenetelmät ja analyysien tekijät. 

 Menetelmä/Standardi Tekijä 

Virtsanäytteet 

pH SFS-EN-ISO 10523, 2012 TAMK/ Kemian- ja ympäristölaboratorio 

johtokyky SFS-EN 27888, 1994 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Alkuaineet (pl. Cd, Pb, Se ja As) SFS-EN ISO 11885, 2009 modifioitu, SFS-EN 

ISO 15587-2, 2002 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Cd, Pb, Se ja As SFS-EN ISO 17294-1;2006 ja SFS-EN ISO 

17294-2;2005 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Anionit SFS-EN ISO 10304-1:2009 KVVYn laboratorio, Tampere 

Nitraatti- ja nitriittityppi Sisäinen menetelmä KVVY LA118, suljettu 

putkimenetelmä 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Kokonaistyppi Kjeldahl-menetelmä, SFS-EN 16169; 2012 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Kokonaisfosfori HACH-Lange, LCK 349 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Lääkeaineet ja hormonit Kiinteäfaasiuutto, UPLC/MS Modifioitu EPA 

1694 ja EPA 539 

Ramboll Analytics, Lahti 

Salmonella ISO 6579:2002/Amendment 1:2007 KVVYn laboratorio, Tampere 

E. coli NMKL 125:2005, modifioitu KVVYn laboratorio, Tampere 

Maaperä- ja kompostinäytteet 

pH SFS-ISO 10390, 2007 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Johtokyky SFS-EN 13038, 2011 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Kuiva-aine SFS 3008:1990 TAMK 

Hehkutusjäännös   

Alkuaineet (pl. Cd, Pb, Se ja As) SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3 haj. + 

ICP-OES mittaus) 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Cd, Pb, Se ja As SFS-EN ISO 17294-1; 2006 ja SFS-EN ISO 

17294-2; 2005 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Kokonaistyppi Kjeldahl-menetelmä, SFS-EN 16169; 2012 TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

Kokonaisfosfori SFS-EN ISO 11885, 2009 modif. (HNO3+ICP-

OES mittaus) 

KVVYn laboratorio, Tampere 
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Lääkeaineet ja hormonit Asetonitriiliuutto ja SPE-puhdistus, 

Nestekromatografinen menetelmä, 

UPLC/MS/MS (Modifioidut EPA 1694 ja EPA 

539) 

Ramboll Analytics, Lahti 

Salmonella (komposti) NMKL 71:1999 KVVYn laboratorio, Tampere 

E.coli (komposti) sisäinen menetelmä, perustuu NMKL 

125:2005 

KVVYn laboratorio, Tampere 

Ohra 

Lääkeaineet ja hormonit Asetonitriiliuutto ja SPE-puhdistus, 

Nestekromatografinen menetelmä, 

UPLC/MS/MS (Modifioidut EPA 1694 ja EPA 

539) 

Ramboll Analytics, Lahti 

Raakavalkuainen Kjeldahl-menetelmä, SFS-EN ISO 20483, 

2014, kerroin 6,25 

TAMK/Kemian- ja ympäristölaboratorio 

4.4 Viljelykokeiden toteutus 

4.4.1 Säätiedot 

Molemmille koepelloille sijoitettiin Davis Vantage Pro -sääasemat, joiden avulla seurattiin tuulen 

suuntaa ja nopeutta, ilman kosteutta, sadantaa ja lämpötilaa kasvukauden ajan. Sademäärien osalta 

Kangasalan sääaseman tulokset eivät olleet kaikilta osin luotettavia, sillä sääasema pääsi kallistumaan 

välillä ja sadeveden keräys osittain epäonnistui. Siksi sademäärät otettiin Ilmatieteen laitoksen 

sääaineistosta Tampereen Härmälän ja Hämeenlinnan Katisen säähavaintoasemilta (Ilmatieteen laitos, 

2016). Sääolosuhteita seurattiin, jotta voitaisiin vertailla sääilmiöiden mahdollisia vaikutuksia ohran 

kasvuun ja satoon. 

4.4.2 Peltoviljelykokeet 

Peltoviljelykokeissa tavoitteena oli, että koe toteutetaan viljelijän kannalta mahdollisimman vähäisellä 

ylimääräisellä vaivalla sovittamalla virtsanlevityksen aikataulu viljelijöiden kylvöaikatauluun ja 

lannoitusmäärä viljelijän suunnittelemaan lannoitusmäärään. Lannoituskäsittelyitä oli molemmilla 

koepelloilla yhteensä kolme: virtsa- ja väkilannoitekäsittely, joissa annettiin typpeä sama määrä, mitä 

normaalissa viljelyksessä lohkolla käytettiin sekä vertailukäsittelynä lannoittamaton koeala. Virtsan 

lisäksi ei annettu täydennyslannoitusta.  

 

Väkilannoite levitettiin pelloille kylvön yhteydessä. Kussakin lannoituskäsittelyssä oli kymmenen 

koeruutua, kooltaan 0,5 m*0,5 m, jotka merkittiin pellolle. Näistä koeruuduista seurattiin kasvukauden 

aikana kasvuasteen kehitystä ja mahdollisia kasvitauteja ja tuholaisia. Kasvukauden lopussa 

koeruuduista kerättiin ennen pellon puintia talteen oljet ja ohran tähkät satoanalyysiä varten. Oljet ja 

jyvät kuivattiin laboratoriossa. Jyvät eroteltiin tähkistä ja koeruutujen jyvien kokonaismassa ja tilavuus 

mitattiin, samoin mitattiin olkien massat ja laskettiin jyvien ja olkien hehtaarisato, määritettiin 

tuhannen jyvän paino ja hehtolitrapaino. Lisäksi määritettiin ohran itävyys ja raakavalkuaisen määrä. 

Kuva 25 ja Kuva 26 näkyvät eri lannoitekäsittelyt ja ohran kasvun seuranta- ja näytteenottopisteet 

koepelloilla. 

 

Taulukko 8 (sivu 35) on esitetty yhteenveto molempien koepeltojen käsittelyistä kasvukauden aikana. 

Virtsa levitettiin kaksi viikkoa kylvön (Kuva 27) jälkeen kertalevityksellä. Kangasalla virtsa (4,8 m3) 

levitettiin koneellisesti multaavalla lietevaunulla (Kuva 28). Levitys ja ajo tehtiin ainoastaan 

virtsakäsitellylle koealalle, joten ajon vaikutusta ei erikseen eliminoitu pellolla. Levityksen aikana 
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tarkkailtiin virtsasta tulevaa hajua ja todettiin sen hävinneen ympäristöstä alle minuutin kuluessa 

levityksestä. Iittalassa virtsakäsittelyn koeala ja levitettävä virtsamäärä olivat sen verran pienempiä (800 

l), että levitys tehtiin käsin hankehenkilöstön ja viljelijöiden talkoilla (Kuva 29).  

 

 
Kuva 25. Ohran kasvun seuranta- ja näytteenottopisteet Kangasalan koepellolla, Laukkapelto 

(VL=väkilannoite, EL= ei lannoitusta, V= virtsalannoitus). Kuvan lähde GoogleEarth. 

 
Kuva 26. Ohran kasvun seuranta ja näytteenottopisteet Iittalan koepellolla, Kuivuripelto 

(VL=väkilannoite, EL= ei lannoitusta, V= virtsalannoitus). Kuvan lähde GoogleEarth.  
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Kuva 27. Koepellon kylvö Kangasalla 9.5.2016. (Kuva Kari Sipilä) 

 

  
Kuva 28. Virtsan levitys Kangasalla 23.5.2016 (Kuva Mika Säpyskä/Viestikettu). 
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Kuva 29. Virtsan levitystä Iittalassa talkoilla. Kuvassa Eeva-Liisa Viskari, Jussi Mikkola, Susanna 

Pakula ja Kaisa Karimäki. 

4.4.3 Astiakokeet 

Peltokokeiden lisäksi TAMKilla aloitettiin astiamittakaavan kokeet 16.5.-29.7.2016, missä käytettiin 

virtsan lisäksi lannoitevalmisteina käymäläkompostia ja virtsasta valmistettua struviittia (Kuva 30). 

Kasvualustana oli Kangasalan Laukkapellolta haettua maata (Taulukko 11Taulukko 12). Käsittelyitä 

verrattiin väkilannoitteeseen (Yara Y3) ja lannoittamattomaan käsittelyyn. Lannoitustaso oli 100 kg N/ha 

vastaava määrä. Tavoitteena oli tutkia virtsan lisäksi käymäläkompostin ja virtsasta saostetun struviitin 

tehoa ja toimivuutta lannoitteina. Virtsa lisättiin kertalisäyksellä kahden viikon kuluttua kylvöstä eli 

vastaavasti kuten peltokokeissa tehtiin. Kutakin lannoitekäsittelyä testattiin kahdessa laatikossa 

rinnakkaisina käsittelyinä. Kuhunkin laatikkoon kylvettiin siemenet kahteen riviin, 20 siementä/laatikko 

ja laatikoiden ulkomitat olivat P*L*K 59*13*19 cm. Kaksi käytettyä laatikkoa oli mitoiltaan 56*12*18 

cm. Laatikoita kasteltiin kaikissa käsittelyissä samalla määrällä koko kokeiden ajan. Koe jouduttiin 

päättämään ennen aikaisesti jo heinäkuun lopussa, sillä linnut tuhosivat sadon täydellisesti. 

 

Uusi koe aloitettiin 15.8.2016 ulkona ja laatikot siirrettiin kasvihuoneeseen kuukauden kuluttua 

aloituksesta keinovalon alle. Kasvualustana käytettiin näissä kokeissa seosta, jossa oli 35 tilavuus-% 

hiekkaa (0-3 mm), 60 % luonnonturvetta ja 5 % puutarhamultaa. Tällä seoksella tavoiteltiin 

laskennallisesti Laukkapellon maata vastaavaa ravinteiden koostumusta. Kasvualustaan lisättiin myös 

puutarhakalkkia, jolla pH nostettiin tasolle 6,5. Valosykli kokeen aikana sisätiloissa oli 18 h valoa, 6 h 

pimeää ja lämpötila oli 19-22 oC. Valon lähteenä oli kasvihuonekäyttöön tarkoitetut 

suurpainenatriumlamput, kaikkiaan kuusi kappaletta, kukin teholtaan 400 W. Pian laatikoiden 

siirtämisen jälkeen ohrissa havaittiin sekä kirvoja, että härmää, joten ne ruiskutettiin 
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kasvinsuojeluaineilla: Danadim (0,5 l/ha vastaava määrä, ruiskutuspäivä 16.9.2016) ja PROSARO EC 250 

(1 l/ha vastaava määrä, ruiskutuspäivä 22.9.2016). 

 

Astiakokeet päätettiin 13.12.2016, jolloin korjattiin talteen erikseen tähkät ja oljet. Ne kuivattiin ja 

tähkistä eroteltiin jyvät. Sekä jyvien että olkien massa punnittiin ja vertailtiin satoa eri käsittelyiden 

välillä. 

 

 
Kuva 30. TAMK astiakokeet kesällä 2016. Käsittelyt ovat: ei lannoitusta, virtsalannoitus, väkilannoitus, 

struviitti ja komposti kukin 100 kg N/ha. 

4.5 Viljelykokeiden tulokset 

4.5.1 Taustamittaukset 

Taulukko 11 on esitetty koepeltojen viljavuustutkimusten tulokset ja Taulukko 12 on koottu tässä 

hankkeessa tehtyjen maanäytteiden analyysitulokset koepelloilta.   

 

Taulukko 11. Viljavuustutkimuksen tulokset koepelloilla. 

 Kangasala/Laukkapelto Iittala/Kuivuripelto 

Näytteenottopäivämäärä 29.9.2015 10.11.2011 

Näytteet analysoitu Suomen Viljavuuspalvelu  

Pinta-ala (ha) n. 1 0,57 

Maalaji  Hietamoreeni (HtMr) Hietamoreeni (HtMr) 

Multavuus  runsasmultainen (rm) multava (m) 

pH 6,7 6,3 

johtoluku (10*mS/cm) 1,4  

P (mg/l) 9,6 9,3 

K (mg/l) 97 190 

Ca (mg/l)  1700 

Mg (mg/l) 190 130 

S (mg/l) 7,3 16,7 

Cu (mg/l)  2,1 

Mn (mg/l)  19 

Zn (mg/l)  1,5 
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Taulukko 12. Koepeltojen maanäytteiden analyysitulokset ennen lannoitekokeita. N=10/koepelto 

 Kangasala/Laukkapelto Iittala/Kuivuripelto 

Näytteenottopäivämäärä 10.11.2015 10.11.2015 

Kosteus laboratorioon tullessa 19,6 % 20,4 % 

Hehkutusjäännös  4,2 % 5,1 % 

pH 6,1 5,6 

Johtokyky (µS/cm) 74 133 

Kokonaistyppi (mg/kg ka) 1,3 1,5 

Kokonaisfosfori (mg/kg ka) 728 580 

 

Tässä tutkimuksessa käytettyjen lannoitevalmisteiden fysikaalis-kemialliset sekä mikrobiologiset 

analyysitulokset sekä virtsan lääkeaine- ja hormonipitoisuudet on esitetty taulukoissa 13-17. Sekä 

käymäläkomposti että virtsa osoittautuivat hygieeniseltä ja kemialliselta laadultaan käyttökelpoisiksi, 

sillä kummastakaan ei löytynyt lannoitevalmisteasetuksessa (Maa- ja metsätalousministeriö, 2011) 

esitettyjä haitallisia taudinaiheuttajaindikaattoreita E. colia tai Salmonellaa eikä haitallisia määriä 

raskasmetalleja. Virtsa osoittautui hieman odotettua laimeammaksi, sillä kaikissa virtsaerissä typen 

määrä oli 2,5-3,4 g/l.  

Taulukko 13. Virtsan pH ja johtokyky, sekä alkuaine- ja anionipitoisuudet. Kangasalan tulokset 

perustuvat viiden ja muut kolmen rinnakkaisnäytteen keskiarvoon. 
 

Virtsan käyttöpaikka Enimmäispitoisuus 

(mg/kg ka) (MMa 

24/11) 
 

Kangasala/ 

Laukkapelto 1) 

Iittala/ 

Kuivuripelto 2) 

TAMK 3)  

pH  9,1 9,2 9,2  

Johtokyky (mS/cm) 18,2 22,4 17,6  

Kokonaistyppi (g/l) 2,8 2,5 3,4  

Kokonaisfosfori (mg/l) 161 234 196  

Kalium (mg/l) 486 730 890  

F- (mg/l) 127 55 150  

Cl- (mg/l) 950 1100 1600  

SO42- (mg/l) 472 500 560  

NO3- (ug/l) 548 370 550  

NO2- (ug/l) 65 52 96  

Cr (ug/l) <5 <5 <5 300 

Fe (ug/l) 268 340 12  

Cu (ug/l) <10 <10 <10 600 

Mo (ug/l) <20 <20 <20  

Ni (ug/l) <10 <10 <10 100 

Zn (ug/l) 98 270 120 1500 

Ca (mg/l) 19 22 34  

Mn (ug/l) <5 8,6 <5  

Na (mg/l) 544 730 870  

Mg (mg/l) 2,1 14 15  

Co (ug/l) <5 <5 <5  

Bo (ug/l) 290 520 620  

Cd (ug/l) <0,2 <0,2 <0,2 1,5/2,5 

Pb (ug/l) <0,8 <0,8 4,6 100 
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Se (ug/l) 7,4 10 8,8  

As (ug/l) 4,8 5,5 9 25 

1) Kerätty Weekend-festivaalilta 6.-7.8.2015 miesten kuivaurinaaleista  

2) Kerätty yksityistaloudesta, jossa nelihenkinen perhe (2 alle kouluikäistä lasta), erotteleva kuivakäymälä, josta 

virtsa kerätään erilliseen kaivoon 

 

3) Kerätty eri tapahtumista (mm. Maailma kylässä, Valtteri-festivaali, Puntala-Rock, Tammerfest) 

KeKomobiilikuivakäymälällä sekä yksityistalouksista Tampereella 

 

Taulukko 14. Käymäläkompostin ravinneanalyysit ja mikrobiologinen laatu (Maa- ja 

metsätalousministeriö, 2011)). Tulokset perustuvat kolmen rinnakkaisen näytteen keskiarvoon.  

Näytteenottopäivä  20.1.2016 Enimmäispitoisuus 

(mg/kg ka) (MMa 24/11) 

Hehkutusjäännös 92 %  

Kokonaistyppi (mg/kg ka) 12,5  

Kokonaisfosfori (mg/kg ka)   

K (g/kg ka) 7,8  

Cu (mg/kg ka) 6,2 600 

Ca (g/kg ka) 5,7  

Fe (g/kg ka) 2,0  

Mn (mg/kg ka) 81,4  

Ni (mg/kg ka) 2,4 100 

Zn (mg/kg ka) 60,3 1500 

Na (g/kg ka) 4,8  

Mo (mg/kg ka) <10  

Co (mg/kg ka) <4  

Se (mg/kg ka) <0,5  

B (mg/kg ka) <40  

As (mg/kg ka) 0,4 25 

Cd (mg/kg ka) 0,16 1,5/2,5 

Pb (mg/kg ka) 6,4 100 

Mg (g/kg ka) 2,5  

E.coli (pmy/g) <10  

Salmonella sp (pmy/25 g) Ei todettu  

 

Eri virtsaeristä löytyi 55 tutkitusta lääkeaineesta kaikkiaan yhteensä 16 eri lääkeainetta. Eniten erilaisia 

lääkeaineita (16) löytyi virtsaerästä, joka oli kerätty erilaisista tapahtumista (Maailma kylässä, Valtteri-

festivaali, Puntala-Rock, Tammerfest) KeKo-mobiilikuivakäymälällä sekä yksityistalouksista 

Tampereella. Weekend Festivaalilta kerätyistä virtsaeristä löytyi yhteensä 13 erilaista lääkeainetta ja 

vähiten (5) yksityistaloudesta kerätystä virtsasta ( 

Taulukko 15). Määrällisesti eniten virtsaerissä oli tulehduskipulääkkeiden vaikuttavia aineita, kuten 

ibuprofeenia, ketoprofeenia ja naprokseenia sekä piristeenä käytettyä kofeiinia. Lisäksi virtsasta löytyi 

erilaisia beetasalpaajia (bisoprololi, metoprololi, propanololi), (tulehdus)kipulääkkeitä (diklofenaakki, 

parasetamoli), verenpainelääkettä (enalapriili), masennuksen hoitoon käytettävää lääkeainetta 

(sitalopraami), epilepsialääkettä (karbamatsepiini) sekä antibiootteja (ofloksasiini, sulfometoksatsoli, 

tetrasykliini ja trimetopriimi). On mahdollista, että virtsassa oli muitakin lääkeaineita, mutta niiden 

pitoisuudet olivat niin pieniä, ettei niitä pystytty tällä määritysmenetelmällä havaitsemaan ja 

kvantifioimaan. Lisäksi virtsaeristä löytyi mitattavia määriä kolmea eri naissukuhormonia estriolia, 

estronia ja progesteronia (Taulukko 16). Kaikkien tutkittujen lääkeaineiden lista, määritysrajat ja 

käyttötarkoitus on esitetty liitteessä C. 
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Taulukko 15. Virtsasta löytyneet lääkeaineet ja hormonit, sekä niiden pitoisuudet. Kangasalan tulokset 

perustuvat viiden rinnakkaisnäytteen keskiarvoon ja muut yhteen mittaukseen. 
 

Virtsan käyttöpaikka  

 
Kangasala/ 

Laukkapelto 
1) 

Iittala/ 

Kuivuripelto 2) 

TAMK 3)  

Lääkeaine  Pitoisuus µg/l Kuvaus 

bisoprololi  1,14  6,1 beetasalpaaja 

diklofenaakki  1,638  0,97 tulehduskipulääke 

enalapriili    4 verenpainelääke 

ibuprofeeni  4160 250 3500 tulehduskipulääke 

karbamatsebiini    2,2 epilepsialääke 

ketoprofeeni  13,6  16 tulehduskipulääke 

kofeiini  852 57 1100 piriste 

metoprololi    2,8 beetasalpaaja 

metyyliprednisoloni  8,44 18 20 allergialääke 

naprokseeni  99,2 7,9 200 särkylääke 

ofloksasiini**    130 antibiootti 

parasetamoli 

(asetaminofeeni)**  

36 140 210 särkylääke 

propranololi**  1,52  6,6 beetasalpaaja 

sitalopraami  2,8  12 masennuslääke 

sulfametoksatsoli  14,2   antibiootti 

tetrasykliini  36,2  2,7 antibiootti 

trimetopriimi  2,02  1,8 antibiootti 

Lääkeaineet yhteensä  5222 473 5215  

1) Kerätty Weekend-festivaalilta 6.-7.8.2015 miesten kuivaurinaaleista  

2) Kerätty yksityistaloudesta, jossa nelihenkinen perhe (2 alle kouluikäistä lasta), erotteleva kuivakäymälä, josta 

virtsa kerätään erilliseen kaivoon 

 

3) Kerätty eri tapahtumista (mm. Maailma kylässä, Valtteri-festivaali, Puntala-Rock, Tammerfest) KeKo-

mobiilikuivakäymälällä sekä yksityistalouksista Tampereella 

 

 

 

Taulukko 16. Virtsasta löytyneet hormonit ja niiden määrät. 
 

Virtsan käyttöpaikka 

  Kangasala/ 

Laukkapelto 1) 

Iittala/ 

Kuivuripelto 2) 

TAMK 3) 

Hormonit Pitoisuus µg/l 

17a-etyyniestradioli (EE2)  - - - 

17b-estradioli (E2)  - - - 

estrioli (E3)  0,91 29 28 

estroni (E1)  1,14 4,2 4,8 

progesteroni 1,62 52 2,2 

1) Kerätty Weekend -festivaalilta 6.-7.8.2015 miesten kuivaurinaaleista 

2) Kerätty yksityistaloudesta 2015, jossa nelihenkinen perhe (2 alle kouluikäistä lasta), erotteleva kuivakäymälä, josta 

virtsa kerätään erilliseen kaivoon 
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3) Kerätty eri tapahtumista (mm. Maailma kylässä, Valtteri -festivaali, Puntala-Rock, Tammerfest) KeKo -

mobiilikuivakäymälällä sekä yksityistalouksista Tampereella kesällä 2015 

4.5.2 Sääolosuhteet kokeiden aikana 

Lannoitekokeiden aikainen lämpösumma oli Kangasalla 1408 oCvrk (9.5.-17.8.2016) ja Iittalassa 1644 
oCvrk (11.5.-22.8.2016). Vastaavasti sadesumma oli 224 ja 212 mm (Ilmatieteen laitos, 2016). 

Koepeltojen lämpötilavaihtelut, tuuliruusu, tuulen nopeus, ilman kosteus ja ilmanpaine, sekä 

sademäärät molemmilta koepelloilta on esitetty kuvina Liitteessä B.  

4.5.3 Ohran kasvu ja sato 

Heinäkuussa otetuissa ilmakuvissa näkyy selkeästi eri lannoitekäsittelyiden rajat lannoittamattomaan 

käsittelyyn verrattuna (Kuva 31 ja Kuva 32). Kuvassa 31 näkyy myös, kuinka Kangasalan koepellosta osa 

oli selvästi savisempaa, mikä vaikutti ohran kasvuun kaikissa käsittelyissä. Savimaalla ohra ei kasvanut 

kuten muualla lohkolla ja siksi savisella osalla sijainneiden koeruutujen satoja ei otettu lopputuloksissa 

huomioon.  

 

Koepelloilla ei ollut merkittävää lakoontumisongelmaa kasvukauden aikana. Elokuussa, ennen 

sadonkorjuuta, oli sateista ja ajoittain rankkojakin sateita, mutta ne eivät aiheuttaneet viljan 

lakoontumista merkittävästi. Iittalassa oli väkilannoitteella käsitellyllä koealueella nähtävissä jonkin 

verran lakoontumista (Kuva 32). Kangasalla ei eroja eri käsittelyiden välillä ollut. 2-tahoisella Harbinger-

lajikkeella havaittiin selvästi voimakkaampaa pensoittumista ja varren kasvua virtsa- ja 

väkilannoitekäsittelyissä lannoittamattomaan verrattuna. 

 

 
Kuva 31. Kangasala Laukkapelto kuvattuna 20.7.2016. Lannoitustaso pellolla oli 54 kg N/ha ja käytetty 

ohralajike Wolmari. 
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Kuva 32. Iittalan Kuivuripelto kuvattuna 26.7.2016. Lannoitustaso pellolla oli 100 kg N/ha ja käytetty 

ohralajike Harbinger. 

Kuva 33 ja Kuva 34 on esitetty kasvuasteen kehitys koejakson aikana. Koepellolla, missä käytetty 

typpitaso oli alhaisempi 54 kg N/ha, lannoittamattoman koealueen kasvu kehittyi selvästi hitaammin, 

kuin lannoitetuilla koealoilla. Myös korkeamman typpitason koepellolla (100 kg N/ha) 

lannoittamattoman koealan kasvu oli hivenen hitaampaa, mutta ero ei ollut niin selkeä. 

 

Kuva 33. Kasvuasteen kehitys kasvukauden aikana eri lannoitekäsittelyissä, kun lannoitetaso oli 54 kg 

N/ha. Ohralajike oli Wolmari. 
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Kuva 34. Kasvuasteen kehitys kasvukauden aikana eri lannoitekäsittelyissä, kun lannoitetaso oli 100 

kg N/ha. Ohralajike oli Harbinger 

Ohran laskennallinen keskimääräinen hehtaarisato oli molemmilla koepelloilla virtsa- ja 

väkilannoitekäsittelyissä selvästi lannoittamatonta suurempi (Kuva 35). Kangasalla, missä annettiin 54 

kg N/ha, virtsalannoitetun koealueen sato oli noin 6200 kg/ha ja väkilannoitekäsittelyssä noin 6800 

kg/ha, kun lannoittamattomassa käsittelyssä kokonaissato oli noin 4500 kg/ha. Iittalassa, missä 

typpitaso oli 100 kg/ha satotulokset olivat vastaavasti noin 7600 kg/ha ja 7200 kg/ha sekä 

lannoittamaton 4400 kg/ha.  

 

 

 
 

 Kuva 35. Ohran sato (kg/ha ka) eri lannoitekäsittelyissä ja koepelloilla. Koepeltojen yksityiskohtaiset 

tiedot on esitetty Taulukko 8. Eri kirjaimella merkityt saman koepellon tulokset eroavat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi (ANOVA, Duncan Post Hoc Test p<0,05). N=30 *) Savimaalla olleiden 

näytepisteiden osuutta ei ole tuloksissa otettu huomioon, N=21 
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Tuhannen jyvän paino (tjp) oli lannoitekäsittelyssä 54 kg N/ha virtsalla (39,6 g) ja väkilannoitetulla (38,3 

g) selkeästi suurempi, kuin lannoittamattomalla alueella (35,9 g). Typpitasolla 100 kg N/ha vastaavasti 

virtsalannoitetulla alueella tjp oli 41,2 g, väkilannoitteella 40 g ja lannoittamattomalla selkeästi 

suurempi 44,5 g (Kuva 36). Tämä saattaa johtua siitä, että korkeampi typpitaso aiheutti voimakasta 

korren kasvua ja pensoittumista, mikä johti tähkien sisäiseen kilpailuun ja siten pienempään 

jyväkokoon. Laskennallinen hehtolitrapaino oli typpitasolla 54 kg N/ha virtsalannoitetulla alueella 45,5 

kg, väkilannoitteella 46,7 kg ja lannoittamattomalla alueella 46 kg eli samaa suuruusluokkaa kaikissa 

käsittelyissä. Lannoitetasolla 100 kg N/ha vastaavat tulokset olivat virtsakäsittelyssä 57,7 kg, 

väkilannoitteella 51,7 kg ja lannoittamattomassa käsittelyssä 67,5 kg (Kuva 37). Viljellyistä lajikkeista 

Wolmari on monitahoinen (jyvät tähkässä kuudessa rivissä) ja Harbinger kaksitahoinen (jyvät tähkässä 

kahdessa rivissä). Tyypillisesti monitahoisen ohran tähkä antaa enemmän jyviä, mutta ne ovat kooltaan 

pienempiä kuin kaksitahoisen ohran jyvät. Tämä kävi ilmi myös tämän tutkimuksen aikana. Kangasalan 

Wolmari-ohran jyvät olivat kooltaan pienempiä, kuin Iittalan Harbinger –lajikkeen jyvät.  

 

 
Kuva 36. Tuhannen jyvän paino (TJP, g) eri lannoitekäsittelyissä ja koepelloilla. Koepeltojen 

yksityiskohtaiset tiedot on esitetty Taulukko 8. Eri kirjaimella merkityt saman koepellon tulokset eroavat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (ANOVA, Duncan Post Hoc Test, p<0,05). N=30 *) Savimaalla 

olleiden näytepisteiden osuutta ei ole tuloksissa otettu huomioon, N=21. 
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Kuva 37. Hehtolitrapaino (HLP, kg ka) eri lannoitekäsittelyissä ja koepelloilla. Koepeltojen 

yksityiskohtaiset tiedot on esitetty Taulukko 8. Eri kirjaimella merkityt saman koepellon tulokset eroavat 

toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (ANOVA, Duncan Post Hoc Test, p<0,05). N=30. *) Savimaalla 

olleiden näytepisteiden osuutta ei ole otettu huomioon tuloksissa (N=21)  

 

Hankkeessa tutkittiin myös olkien massan vaihtelua eri käsittelyissä. Lannoitetasolla 54 kg/ha olkien 

massa oli keskimäärin virtsalannoituksella 2800 kg/ha, väkilannoituksella 3300 kg/ha ja 

lannoittamattomassa käsittelyssä 1800 kg/ha. Lannoitetasolla 100 kg N/ha puolestaan 

virtsalannoituksella olkien massa oli 3900 kg/ha, väkilannoituksella 4900 kg/ha ja lannoittamattomassa 

2400 kg/ha. On mahdollista, että korkeampi typpitaso aiheutti Harbinger-ohralla voimakkaan varren 

kasvun eli typpi käytettiin hyödyksi suhteessa enemmän korressa, kuin jyvän kasvattamisessa. Toisaalta 

on myös mahdollista, että virtsan typpi käytettiin maaperästä loppuun, eikä sitä riittänyt enää jyvän 

täyttymiseen. Sadon alhainen valkuaispitoisuus tukee tätä havaintoa.  (Kuva 38 ja Kuva 39).  
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Kuva 38. Olkien massa (kg/ha ka) eri lannoitekäsittelyissä ja koepelloilla. Koepeltojen yksityiskohtaiset 

tiedot on esitetty Taulukko 8.  Eri kirjaimella merkityt saman koepellon tulokset eroavat toisistaan 

tilastollisesti merkitsevästi (ANOVA, Duncan Post Hoc Test, p<0,05). N=30 *) Savimaalla olleiden 

näytepisteiden osuutta ei ole tuloksissa otettu huomioon, N=21. 

4.5.4 Ohrasadon laatu 

Lannoitekäsittelyllä ei ollut vaikutusta ohran raakavalkuaisen pitoisuuteen. Se oli 54 kg N/ha 

lannoitustasolla 9,6-9,8 % eri käsittelyissä ja 100 kg N/ha lannoitustasolla 10-10,5 %, eivätkä erot olleet 

tilastollisesti merkitseviä (Kuva 39).  

 

Viljan itävyyteen lannoituskäsittelyllä ei ollut vaikutusta 100 kg N/ha lannoituskäsittelyssä. Itävyys 

vaihteli eri käsittelyissä 90 ja 97 %:n välillä (ohralajike Harbinger). Lannoituskäsittelyssä 54 kg N/ha 

itävyys oli virtsakäsittelyssä 89 %, väkilannoituksella yllättävän alhainen, vain 81 % ja 

lannoittamattomassa käsittelyssä 94 % (Kuva 40). Lannoittamattoman käsittelyn jyvien itävyys oli 

tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin lannoitettujen käsittelyiden (ohralajike Wolmari). 
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Kuva 39. Ohran raakavalkuaispitoisuus eri lannoitekäsittelyissä ja koepelloilla. Koepeltojen 

yksityiskohtaiset tiedot on esitetty Taulukko 8. Eri lannoitekäsittelyissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 

eroja (ANOVA, Duncan Post Hoc Test, p<0,05).  N=30 *) Savimaalla olleiden näytepisteiden osuutta 

ei ole tuloksissa otettu huomioon, N=21. 

 

 
Kuva 40. Viljan itävyys eri lannoitekäsittelyissä. Koepeltojen yksityiskohtaiset tiedot on esitetty 

Taulukko 8. Eri kirjaimella merkityt saman koepellon tulokset ovat eroavat toisistaan tilastollisesti 

merkitsevästi (ANOVA, Duncan Post Hoc Test, p<0,05).  N=30 *)  
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4.5.5 Lääkeainejäämät jyvissä ja maaperässä 

Virtsalla lannoitettujen koealueiden maaperästä sekä Kangasalta että Iittalasta ja ohran jyvistä 

molemmista paikoista analysoitiin lääkeaineet ja hormonit kahdesta rinnakkaisesta 

kokoomanäytteestä. Kaikkien analysoitujen lääkeaineiden ja hormonien (55 kpl, Liite B) pitoisuudet 

jäivät alle analyysimenetelmän määritysrajan kaikissa maaperänäytteissä. Näytteitä analysoitiin kaksi 

rinnakkaista virtsakäsittelyä kohti. Myöskään jyvistä ei löytynyt lääkeaineita eikä hormoneja muutoin, 

mutta progesteronia löytyi 3 µg/kg kaikista jyvänäytteistä. Lääkeainejäämien tulokset perustuvat 

kahteen rinnakkaiseen näytteeseen, joten niitä voidaan pitää tilastollisesti vain suuntaa-antavina. 

Progesteronin osalta tulos on sikäli erikoinen, että progesteronia löytyi täsmälleen sama määrä, vaikka 

pelloilla käytetyt virtsamäärät olivat erilaiset, eikä peltojen maaperästä progesteronia löytynyt 

kasvukauden lopussa ollenkaan. Mitatut pitoisuudet olivat myös selkeästi yli määritysrajan (0,0005 

mg/kg ka, Liite B), joten mittavirheestä ei ole kysymys. Progesteronia on todettu esiintyvän kasveissa 

myös luonnostaan (Janeczko, 2012).  

 

4.5.6 Astiakokeet  

Ensimmäinen astiakoe toteutettiin 16.5.-29.7.2016, jolloin seurattiin kasvuasteen kehitystä eri 

lannoitekäsittelyissä. Kokeesta ei saatu satotuloksia, sillä linnut tuhosivat ne vain kaksi viikkoa ennen 

suunniteltua sadonkorjuuta. Kasvuasteen kehittymisessä ei ollut kuitenkaan siihen saakka merkittäviä 

eroja eri lannoitekäsittelyiden kesken (Kuva 41).  

 

 
Kuva 41. Kasvuasteen kehitys ensimmäisessä astiakokeessa eri lannoitekäsittelyissä (100 kg N/ha). 

Ohralajike on Wolmari. 

Toisessa astiakokeessa (15.8.-13.12.2016) kasvu oli selvästi hitaampaa, sillä keinovalo ja sisäolosuhteet 

eivät luonnollisestikaan vastaa täysin niitä kasvuolosuhteita, jotka ohralla normaalisti ovat. Lisäksi ohraa 

vaivasi sieni-infektio (härmä), jota ei ruiskutuksesta huolimatta saatu täysin pois.  Kuva 42 ja Kuva 43 on 

esitetty ohran jyvien ja olkien kokonaismassat eri lannoitekäsittelyissä. 

 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että ohrasato oli väkilannoitteen veroinen käymäläkompostilla 

lannoitettuna. Struviitilla ja virtsalla lannoitettuna jyvien massa jäi selvästi alhaisemmaksi, kuin 

kompostilla ja väkilannoitteella, mutta se oli silti selvästi lannoittamatonta suurempi. Olkien massa sen 

0

10

20

30

40

50

60

70

K
a

s
v
u

a
s
te

 Z
a

d
o

k
s

Struviitti Komposti Virtsa Keinolannoite Ei lannoitusta



56 

 

sijaan oli kaikissa lannoitekäsittelyissä samaa suuruusluokkaa ja selvästi lannoittamatonta suurempi. 

Tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina, sillä aineisto on sen verran pieni, ettei siitä pysty 

tekemään tilastollista käsittelyä. Lisäksi härmä vaivasi ohraa sen verran selvästi, että se vaikutti 

merkittävästi ohran kasvuun. Merkittävää on se, että komposti, joka myös täyttää 

lannoitevalmisteasetuksen vaatimukset mikrobiologisen laadun ja haitallisten metallien osalta, on myös 

potentiaalinen lannoitevalmiste, joskaan ei vielä hyväksytty käyttöön. 

 

 
Kuva 42. Ohran (lajike Wolmari) jyvien kokonaismassat eri lannoitekäsittelyissä astiakokeissa. 

 

 
Kuva 43. Ohran (lajike Wolmari) olkien kokonaismassat eri lannoitekäsittelyissä astiakokeissa.  
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

5.1 Ravinteet talteen ottavat vesihuoltoratkaisut 

Yhdyskuntien jätevesien typpikuormitus oli vuonna 2013 25 900 t/a ja fosforikuormitus 3 961 t/a (Säylä 

& Vilpas, 2010). Jos kaikki taajamissa ja haja-asutuksessa syntyvä virtsa kerättäisiin talteen ja 

hyödynnettäisiin, jätevedenpuhdistamoiden kuormitus pienenisi noin neljännekseen ja 

fosforikuormitus puolittuisi nykyisestä. 

 
Hankkeessa tehtyjen ravinnetaselaskelmien mukaan nykyisin haja-asutuksessa syntyvistä ravinteista 

kaksi kolmannesta typestä ja kolmannes fosforista päätyy ympäristöön rehevöittävinä päästöinä. Tämä 

tarkoittaa nykyiset hajajätevesisäädökset täyttävillä jätevesienkäsittelyratkaisuilla vuositasolla noin 

2 900 t typpi- ja 180 t fosforikuormitusta, joista yli 95 % syntyy kiinteistökohtaisesta jätevesien 

käsittelystä. Sijainti vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka suuri osuus ravinteista päätyy vesistöön asti. 

Haja-asutuksen asukkaista noin 460 000 (n. 60 %) asuu alle 500 metrin etäisyydellä vesistöstä ja lisäksi 

vajaa 50 000 asukasta (n. 6 %) asuu pohjavesialueilla (Kallio & Nurmio, 2015; Hajajätevesityöryhmä, 

2015). Etenkin fosforin kohdalla haja-asutuksen jätevesienkäsittely ei ole vielä nykysäädösten tasolla, 

koska tilastollinen vuosiarvio haja-asutuksen fosforikuormitukselle oli vuonna 2015 400 t P/a 

(Ympäristo.fi, 2015). 

 

Mikäli ryhdyttäisiin virtsan erilliskeräykseen haja-asutusalueilla, positiiviset vaikutukset ympäristön 

tilaan olisivat merkittävät. Erilliskeräilyn avulla fosforista saadaan jopa neljä ja typestä yli kymmenen 

kertaa enemmän ravinteita talteen haja-asutuksen nykytilanteeseen verrattuna. Samalla rehevöittävät 

päästöt pienenevät viidennekseen entisestä, kun huomioidaan virtsalla korvatuista väkilannoitteista 

aiheutuvat päästövähennykset. Vuositasolla suora ravinnekuormitus ilman hyvityksiä olisi 670 t N ja 41 

t P, josta suurin osa muodostuisi virtsan lannoitekäytöstä. Tällöin fosfori- ja typpikuormituksen osuus 

Suomen kokonaisravinnekuormituksesta olisi enää noin prosentin luokkaa (1,1 % N ja 1,5 % P), kun tällä 

hetkellä ne ovat typelle 4,3 % ja fosforille 13,1 %. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn merkitys laskisi 

myös olennaisesti, koska käsiteltäviksi jäisi enää harmaat vedet.  Virtsan ja käymäläjätteen 

lannoitekäyttö nostaa happamoitumisriskiä, mutta päästöihin voidaan vaikuttaa käyttämällä 

esimerkiksi sijoittavaa levitystekniikkaa. Lannoitekäytön ympäristövaikutuksien arviointi on 

haasteellista, sillä olosuhteiden ja levitystekniikoiden vaihtelu aiheuttaa epävarmuuksia.  

 

Virtsan levitys Kangasalan koepellolle osoittautui kalliiksi, kun se tehtiin kertaluontoisesti ja levityksen 

tehnyt yritys joutui tuomaan kaluston paikalle päiväksi ja pesemään sen etukäteen huolella, jotta virtsan 

käytön tutkimukselliset tarpeet täyttyisivät. Käytännössä virtsan levitys on verrattavissa lietelannan 

levitykseen, joka tulee tehdä sijoittavalla tai multaavalla laitteella haihtuvien typpiyhdisteiden sekä 

fosfori- ja typpihuuhtoutumien minimoimiseksi. Virtsan levitystyön kustannus ei eroa merkittävästi 

lietelannan levityskustannuksista ja perinteiseen hajalevitykseenkin verrattuna ne ovat vain noin 15 % 

suuremmat. Levitystyön kustannukset voivat nousta korkeammiksi, kun levitettävän virtsan määrää 

täytyy säädellä tarkasti ja sopivaa levityskalustoa ei ole saatavilla lähialueella.  

 
Suurin osa virtsan lannoitearvosta on sen sisältämässä typessä ja kaliumissa. Sen viljelytekninen arvo 

riippuu lohkosta. Virtsa on hyvä kierrätyslannoite, mikäli sen sisältämille ravinteille on tarvetta ja se on 

taloudellisesti mielekäs typpilannoite, jos keruu- ja käyttökustannukset saadaan pysymään 

kohtuullisina. Jos virtsan sisältämästä kaliumista on puutetta, virtsan käyttö on erittäin kannattavaa. 
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Noin 10 % väkilannoitteista olisi korvattavissa, mikäli haja-asutuksen ja yhdyskuntien virtsa 

hyödynnettäisiin lannoitteena.  

 

Virtsan keräily, kuljetus ja varastointi vaativat merkittäviä investointeja, suunnittelua ja ohjausta. 

Virtsan varastointi lannoitekäyttöä ajatellen olisi paras tehdä suurissa säiliöissä (vrt. kotieläintilojen 

lietesäiliöt), mistä virtsa kuljetetaan pelloille ja levitetään samalla kalustolla kuin lietelanta. Säiliöiden 

tulisi olla kuitenkin mahdollisimman tiiviitä ammoniakin haihtumisen minimoimiseksi. Tampereen 

ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä (Ryewendela, 2012) todettiin, että virtsan 

erilliskeräys ja kuivasanitaation toteuttaminen olisi selkeintä aloittaa haja-asutusalueilta. Jo nyt 

tapahtumien sanitaatiopalveluiden järjestäjät voivat kerätä virtsaa erilleen, mutta virtsan vastaanotto 

ei ole mahdollista muualla kuin jätevedenpuhdistamolla.  

 

Virtsan kuljetuksen logistiset haasteet voidaan ratkaista kehittämällä käymäläjätteistä helppokäyttöisiä 

lannoitetuotteita. Fosforin talteenottoa struviittina (MgNH4PO4*6H2O) on tutkittu melko runsaasti, 

mutta kaliumin ja typen talteenottoa koskevia tutkimuksiakin on tehty (Wilsenach et al. 2007, Murunga 

2011, Beler-Baykal, et al., 2011, Beler Baykal, et al., 2009). Virtsaa voidaan käyttää myös parantamaan 

ravinteiden talteenottoa muista sivuvirroista. Esimerkiksi mädätysjäännöksen typen talteenotto parani, 

kun mädätteen joukkoon lisättiin virtsaa väkevöimään ammoniumpitoisuuksia (Morales et al. 2013). 

Mädätysjäännöksen ravinteiden väkevöintiä tutkitaan ja kehitetään aktiivisesti, joten eräs vaihtoehto 

virtsan ravinteiden talteenotolle olisi sen yhdistäminen muihin kierrätyslannoiteprosesseihin. 

 

Yhdyskuntien vaihtoehtoiset ratkaisut vaativat vielä kehitystyötä ennen kuin niiden käyttö on 

taloudellisesti kannattavaa kierrätyslannoitteiden kysynnän puutteen ja paikoin korkean hinnan vuoksi. 

Uusia tekniikoita kehitetään ja tutkitaan paljon, mutta käyttöönottoon tarvitaan ohjauskeinoja, 

kannustimia ja asennemuutosta. Ensimmäinen askel olisi testata syntypaikkaerottelua käytännössä 

haja-asutusalueiden lisäksi esimerkiksi uusilla asuinalueilla. Tähän tarvitaan rohkeita kokeiluja, mutta 

myös poliittista ohjausta ja päätöksiä, jotta kierrätyslannoitteiden käyttö lisääntyisi ja niille syntyisi 

markkinoita. 

5.2 Virtsan lannoiteteho ohran viljelyssä 

Tämän tutkimuksen perusteella sekä erilliskerätty virtsa että käymäläkomposti osoittautuivat 

lannoitevalmisteita koskevan asetuksen ehdot täyttäviksi hygieenisen turvallisuuden 

(taudinaiheuttajaindikaattorit E.coli ja Salmonella) ja raskasmetallien pitoisuuksien osalta. Virtsan 

ravinnepitoisuuksien vaihtelu eri virtsaerien välillä on kuitenkin melko suurta. Virtsassa on kuitenkin 

pääravinteita, typpeä, fosforia ja kaliumia yhteensä keskimäärin noin 3,5 %. Maa- ja 

metsätalousministeriön asetuksen lannoitevalmisteista (24/11) mukaan tyypin 3 maanparannusaineet 

ovat lannoitevalmisteita, joiden vaikutus kasvien kasvua edistävästi perustuu niiden kykyyn parantaa 

kasvien kasvuedellytyksiä vaikuttamalla maaperän kemiallisiin, fysikaalisiin ja/tai biologisiin 

ominaisuuksiin. Maanparannusaineet voivat sisältää myös merkittävässä määrin pää- ja sivuravinteita. 

Lisäksi tyyppinimiryhmän 3A5 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävien sivutuotteiden tulee 

olla sellaisia, että niillä on todettavissa maan fysikaalisia, kemiallisia tai biologisia ominaisuuksia edistävä 

vaikutus. Ne voivat sisältää myös merkittävässä määrin pää- ja sivuravinteita. Sivutuotteen käytöstä ei 

saa aiheutua haju- tai muuta ympäristöhaittaa. Tässä tutkimuksessa todettiin, että virtsasta ei ole 

hajuhaittaa levityksen yhteydessä juuri lainkaan, vaan haju haihtui pellolta alle minuutissa virtsan 
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levityksestä. Mikäli virtsa säilötään suljetuissa tai katetuissa säiliöissä, ei hajuhaittoja ole myöskään 

säilytyksen aikana. Käsittelyn aikana niitä jonkin verran esiintyy, mutta ei enempää kuin lietteidenkään 

käsittelystä. Ennen lannoitevalmistehyväksyntää on mahdollista, että virtsalta vaaditaan vielä 

hygienisointimentelmän validointi.  Validoinnissa tulee osoittaa käytetyn hygienisointimenetelmän ja 

käsittelyolosuhteiden tehokkuus luotettavin analyysituloksin. Lisäksi lopputuotteen, eli varastoidun 

virtsan tulee täyttää tyyppinimikohtaiset vaatimukset. Asetuksen mukaan maanparannusaineina 

sellaisenaan käytettävät sivuotteet soveltuvat pelto- ja puutarhakäyttöön, energiakasvien viljelyyn sekä 

maisemoinnissa eroosion estoon.  

 
Virtsaa voisi myös jalostaa esimerkiksi struviitiksi ja käsittelemällä rejektiä siten, että ravinteet saataisiin 

talteen. Struviitin saostaminen on yksinkertaista ja prosessi toimii hyvin erilliskerätylle virtsalle, mutta 

ratkaistavaksi ongelmaksi jää vielä, miten rejektin ravinteet saataisiin talteen kustannustehokkaasti. 

Mikäli tämä pystytään ratkaisemaan, voitaisiin virtsaa käsitellä myös lannoitevalmisteiden raaka-

aineena. 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan ohra kasvoi peltokokeissa vähintään yhtä hyvin virtsalla lannoitettuna 

väkilannoitteeseen verrattuna. Kokonaissato oli väkilannoitteen veroinen molemmilla koepelloilla ja 

molemmilla ohralajikkeilla. Sääolosuhteilla ei ollut merkittäviä eroja eri koepeltojen kesken, eikä 

pelloilla ollut merkittävää lakoontumista havaittavissa. Ohran laskennallinen satotaso oli varsin korkea 

molemmilla koepelloilla ja selvästi korkeampi, kuin viralliset lajikekokeet osoittavat. Luonnonvarakeskus 

tekee ns. viralliset lajikekokeet, jotka toteutetaan eri puolilla Suomea kunkin lajikkeen viljelyyn 

soveltuvalla alueella. Ne ovat käytännön viljelyä vastaavia kenttäkokeita. Taulukko 17 on esitetty 

Luonnonvarakeskuksen tekemien virallisten lajikekokeiden tuloksia tässä tutkimuksessa käytettyjen 

ohralajikkeiden osalta (Laine, et al., 2016). Tässä tutkimuksessa tuhannen jyvän paino (TJP), 

hehtolitrapaino (HLP) ja valkuaispitoisuus jäivät lajikekokeiden keskiarvoa pienemmiksi. Sen sijaan 

kokonaissato oli selvästi lajikekokeita suurempi molemmilla koepelloilla ja lannoitekäsittelyissä. Syynä 

tähän saattaa olla se, että koeruuduilta kerättiin sato talteen erittäin tarkkaan ja kun pienen 0,25 m2 

koeruudun sato ekstrapoloidaan hehtaaria kohti, pienetkin määrät kertautuvat suuriksi luvuiksi. 

Tärkeämpää on verrata eri käsittelyitä keskenään kuin absoluuttisia satotuloksia, sillä olosuhteet ja 

lajike ovat olleet peltokohtaisia, ainoastaan lannoitekäsittely on ollut erilainen. Myös muiden tulosten 

osalta (tjp, HLP) eroja virallisiin lajikekokeisiin oli, mutta ne olivat melko pieniä. 

 
Taulukko 17. Virallisten lajikekokeiden tulosten (2008-2015) vertailu peltokokeiden tuloksiin 

tutkimuksen (Laine, et al., 2016). 

 Wolmari Harbinger 

 Lajikekokeet 54 kg N/ha 

virtsa/väkilannoite/ei 

lannoitusta 

Lajikekokeet 100 kg N/ha 

virtsa/väkilannoite/ei 

lannoitusta 

Sato kg/ha (karkeat 

kivennäismaat) 

5917 (27)*) 6200/6800/4500 5752 (20)*) 7600/7200/4400 

TJP, g 40,2 39,6/38,2/35,9 47,7 41,2/40,1/44,5 

HLP, kg 63,5 45,5/46,7/46 68,1 57,7/51,7/67,5 

Valkuainen % 11,8 9,7/9,8/9,7 11,5 10,0/10,5/10,1 

 

Ohran laatua mitattiin tässä tutkimuksessa määrittämällä itävyys ja raakavalkuaisen määrä. 

Lannoituskäsittelyllä ei ollut vaikutusta raakavalkuaisen määrään kummallakaan lannoitustasolla tai 

ohralajikkeella. Wolmari-lajikkeen, jota käytettiin alemman typpitason lannoitekäsittelyssä (54 kg N/ha) 

raakavalkuaisen määrän oli kaikissa käsittelyissä 9,7-9,8 %. Tämä on noin 83 % virallisten lajikekokeiden 
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valkuaispitoisuuden tasosta. Harbinger-lajikkeella korkeamman typpitason lannoitekäsittelyssä 

raakavalkuaisen määrä oli 10-10,5 % välillä, mikä on 91 % virallisten lajikekokeiden 

valkuaispitoisuudesta. On mahdollista, että erityisesti Wolmari lajikkeella alhainen valkuaispitoisuus 

viittaa siihen, että maaperän typpi käytettiin kasvuvaiheessa loppuun, eikä sitä riittänyt enää jyviin 

riittävästi valkuaispitoisuuden nostamiseksi. 

 

Harbinger-lajikkeen itävyydessä oli eroa lannoittamattoman käsittelyn hyväksi (94 %). Virtsalla 

lannoitettujen jyvien itävyys oli n. 89 %, joka tilastollisesti oli lannoittamattoman käsittelyn kanssa 

samaa suuruusluokkaa ja väkilannoitetun vain 81 %, johon ero oli merkitsevä. Wolmari-lajikkeella ei 

eroa itävyydessä eri käsittelyiden välillä ollut, vaan ne olivat 90-97 % välillä eri käsittelyissä, eivätkä erot 

olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Astiakokeiden tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina ja niiden perusteella käymäläkompostin käyttö 

on myös varteenotettava vaihtoehto lannoitteena tai maanparannusaineena. Käymäläkompostissa ei 

ole niin paljoa typpeä, kuin virtsassa, mutta toisaalta siinä on maaperän mikrobitoiminnan kannalta 

edullista orgaanista ainesta. 

5.3 Lääke- ja haitta-aineet 

Lannoitteena käytetystä virtsasta löytyi useita lääkeaineita. Weekend Festivaalilta ja Kangasalan 

koepellolla käytetystä virtsasta löytyi yhteensä 13 eri lääkeainetta 55 tutkitusta. Iittalan koepellolla 

käytettiin yksityistalouden virtsaa ja sieltä löytyi yhteensä viittä eri lääkeainetta. Struviitin valmistukseen 

ja astiakokeisiin käytettiin virtsaerää, josta löytyi yhteensä 16 eri lääkeainetta. Lääkeaineiden kirjo oli 

sitä suurempi, mitä erilaisimmista tapahtumista se oli kerätty. Luonnollisesti tällöin on kokoontunut 

yhteen monia ihmisiä, joilla on erilaisia lääkityksiä. Yksittäisistä lääkeaineista ylivoimaisesti eniten löytyi 

ibuprofeenia, joka on yleisin Suomessa käytetty tulehduskipulääke. Ibuprofeenin pitoisuus eri 

virtsaerissä oli keskimäärin noin 4100 µg/l eli noin 72 kpl 400 mg tablettia kaikessa kerätyssä virtsassa 

(7 m3).  Muita lääkeaineryhmiä, joita virtsanäytteistä löytyi, olivat tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni, 

ketoprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki) ja kipulääkkeet (parasetamoli), antibiootit 

(sulfometoksaksoli, tetrasykliini, trimetopriimi), allergialääkkeet (metyyliprednisoloni), betasalpaajat 

(bisoprololi, propanololi), masennuslääkkeet (sitalopraami), epilepsialääkkeet (karbamatsepiini), sekä 

kofeiinia, jota oli varsin paljon, keskimäärin noin 850 µg/l. Virtsan lääkeaineiden määrät ja koostumus 

riippuvat luonnollisesti siitä, missä tilaisuudessa, keneltä ja mihin aikaan virtsaa on kerätty.  

 

Kasvukauden lopussa molempien koepeltojen virtsalannoitettujen lohkojen maaperästä otettiin 

kokoomanäytteet (2 kpl/virtsalannoitekäsittely), joista analysoitiin samat lääkeaine- ja hormonijäämät 

kuin virtsanäytteistäkin. Samoin näillä lohkoilla kasvaneen ohran jyvien lääkeaine- ja hormonijäämät 

analysoitiin. Jyvien progesteronipitoisuuksia lukuun ottamatta (3 µg/kg ka), kaikkien analysoitujen 

lääkeaineiden ja hormonien pitoisuudet jäivät alle määritysrajan. Toisin sanoen, niitä ei joko ollut 

mitattavia määriä tai määrät jäivät alle menetelmän havaitsemisrajan. Näin ollen virtsan mukana 

maaperään joutuneet lääkeaineet ilmeisesti hajoavat kasvukauden aikana, eivätkä näiden tulosten 

valossa näytä kertyvän jyviin. Näiden tulosten valossa riskiä lääkeaineiden kertymisestä jyviin ei ole, 

joskaan tuloksilla ei ole tilastollista merkitsevyyttä vähäisestä rinnakkaismäärityksistä johtuen. Tuloksia 

voidaan siten pitää suuntaa antavana. Tämä tulos ei sulje kuitenkaan pois muiden haitta-aineiden 

mahdollista kertymistä tai kulkeutumista, eikä sitä, etteikö maaperässä voisi olla näiden 
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hajoamistuotteita. Progesteronin osalta voidaan todeta, että sitä on viime vuosien aikana tehdyissä 

tutkimuksissa todettu esiintyvän kasveissa myös luonnostaan (Janeczko, 2012), mutta sen merkitystä 

kasveille ei vielä tunneta. Endogeenistä progesteronia on määritetty esimerkiksi vehnästä (Janeczko, et 

al., 2013).  

 

Suomessa sekä eläinlääkkeiden että ihmisille määrättyjen lääkkeiden käyttö on maltillisempaa, kuin 

monissa Euroopan maissa (ESVAC, 2016). Siksi aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty useita mm. 

Pohjois-Amerikassa ja Keski- ja Etelä-Euroopassa. Lääkeaineet saattavat nousta virtsan käyttöä 

rajoittavaksi tekijäksi siellä, missä niitä käytetään runsaasti. Useat lääkeaineet eivät hajoa juurikaan 

varastoinnin aikana (Schürmann et al. 2012). Kiteytys struviitiksi vähentää useiden lääkeaineiden 

pitoisuutta (Kemacheevakul, et al., 2014; Schürmann, et al., 2012), mutta esimerkiksi tetrasykliini-

antibiootit kertyvät struviittiin (Kemacheevakul, et al., 2012). Tetrasykliiniä päätyy maahan merkittäviä 

määriä myös lietelannan mukana, mikäli eläimille on annettu kyseistä antibioottia. Toistuvassa käytössä 

tetrasykliinien määrät voivat nousta huomattavan korkeiksi (Brambilla, et al., 2007), mikä vaikuttaa 

toisaalta maaperän mikrobiologiseen toimintaan sekä antibioottiresistenssin yleistymiseen. Haittoja on 

havaittu lähinnä tilanteissa, joissa käytetään toistuvasti samoilla pelloilla sian lietelantaa yksiköistä, 

joissa antibiootteja käytetään runsaasti. Virtsan käytön riskit ovat oletetusti pienemmät, mutta asiaa on 

syytä tutkia ennen laajempaa peltomittakaavan sovellusta. Käytön mukana tulevat antibioottimäärät ja 

niiden hajoaminen maaperässä määrittävät mahdolliset haitat peltoekosysteemille ja muulle 

ravintoketjulle. Tässä tutkimuksessa virtsasta löytyi antibiooteista eniten tetrasykliiniä, keskimäärin 

noin 36 µg/l. 

 

Muiden kuin struviittikäsittelyn vaikutuksia virtsan haitta-ainepitoisuuksille ei ole tutkittu. Toisaalta 

esimerkiksi antibioottien puhdistusta lääketeollisuuden jätevesistä zeoliitin avulla on tutkittu 

(Malakootian et al. 2016). Erilaisten esikäsittelyiden vaikutuksia haitta-aineiden pitoisuuksiin olisi syytä 

selvittää, sillä lääkejäämien poisto parantaisi virtsan ja siitä jalostettujen kierrätyslannoitteiden 

käytettävyyttä.  

5.4 Asenteet ja arvot 

Virtsan lannoitekäyttö herättää ihmisissä monenlaista mielenkiintoa. Lannoitekokeiden uutisointi ja 

julkisuus on tuonut esille selvästi aiheeseen liittyviä voimakkaita arvoja ja asenteita sekä puolesta että 

vastaan. Hanke herätti mediassa runsaasti kiinnostusta, mikä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta. 

Tutkimuskäytössä virtsaa on mahdollista käyttää lannoitteena, mutta toistaiseksi sen käyttö viljelyssä ei 

ole mahdollista, koska virtsalla ja käymäläkompostilla ei ole lannoitevalmisteasetuksen mukaista 

hyväksyntää, eikä sitä ole toistaiseksi kukaan hakenut. Molemmat täyttäisivät 

lannoitevalmisteasetuksen ehdot hygieenisen laadun ja raskasmetallien enimmäispitoisuuksien osalta 

kirkkaasti. Haasteena on virtsan ravinteiden määrien voimakas vaihtelu eri virtsaerien kesken.  

 

Suomalainen elintarviketeollisuus haluaa vaalia suomalaisen puhtaan ruuan mainetta. Osa 

elintarviketeollisuudesta suhtautuu mahdolliseen virtsan käyttöön lannoitteena kielteisesti. Syynä 

tähän on se, että virtsa rinnastetaan yksiselitteisesti jätevesilietteeseen. Huolena on virtsan sisältämien 

lääke- ja haitta-ainejäämien mahdollinen kertyminen ja vaikutukset ympäristössä. Jätevesiliete on 

ominaisuuksiltaan ja fysikaalis-kemialliselta laadultaan varsin erilaista, eikä sitä voi verrata virtsan 

ominaisuuksiin suoraan. Virtsassa ravinteet ovat valmiiksi kasveille käyttökelpoisessa muodossa toisin 
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kuin jätevesilietteissä, missä esimerkiksi fosfori on niukkaliukoista. Jotkut lääkeaineet saostuvat ja 

konsentroituvat jätevesilietteeseen ja niiden kulkeutumisesta on toistaiseksi varsin vähän tietoa. Tämän 

tutkimuksen perusteella virtsan lääkeaineet eivät kertyneet mitattavissa määrin maaperään tai jyviin, 

joten tämän perusteella virtsan käyttö ei näytä lisäävän riskiä lääkeaineille altistumiselle. 

 

Arvoihin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa mm. tuottamalla tieteellistä tietoa ihmisten tuottamien 

ravinteiden turvallisuudesta ja lannoitepotentiaalista, mutta tarvitaan myös muunlaista vaikuttamista. 

Avoin keskustelu eri toimijoiden välillä, asioista tiedottaminen ja vaikuttaminen ihmisten tunnepitoisiin 

reaktioihin liittyen vahvoihin inhoreaktioihin ovat tärkeitä tekijöitä aiheen hyväksyttävyyden 

parantamisessa. Avoin vuorovaikutus sekä kuluttajien että tuottajien ja muiden ketjun toimijoiden 

kanssa on osoittautunut tieteellisen tiedon tuottamisen lisäksi hedelmälliseksi. Lisäksi tarvitaan 

päättäjien taholta vahvaa signaalia aiheen legitimoimiseksi. Kun uusia käytäntöjä luodaan, on 

lainsäädännön merkitys suuri laajemman hyväksynnän kannalta. 
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6 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa on osoitettu, että virtsa on lannoiteteholtaan väkilannoitteen veroinen lannoite. 

Se ja käymäläkomposti täyttävät hygieeniseltä laadultaan ja raskasmetallipitoisuuksiltaan 

lannoitevalmisteita koskevat vaatimukset, kun käsittely ja varastointi ennen käyttöä tehdään ohjeiden 

mukaan. Virtsan erottelua ja hyötykäyttöä tukevat myös sen merkittävä ravinnepotentiaali ja selkeästi 

pienemmät ympäristövaikutukset verrattuna perinteisiin jätevesien käsittelymenetelmiin. Tämän 

tutkimuksen perusteella ei havaittu myöskään lääkeaineiden kertymistä maaperään tai ohrasatoon, 

vaikka niitä jossain määrin virtsassa esiintyikin. Tässä tutkimuksessa on osoitettu selkeästi virtsan 

erottelun ympäristöhyödyt ja lannoitekäytön positiiviset vaikutukset. Mahdolliset ympäristöön 

kohdistuvat negatiiviset vaikutukset muun muassa haitallisten aineiden ja happamoitumisen osalta on 

todettu vähäisiksi. Tulosten perusteella virtsaa esitetään hyväksyttäväksi lannoitevalmisteasetuksen 

tyyppinimiryhmään 3A5 Maanparannusaineena sellaisenaan käytettävät sivutuotteet. 

 

Erityisesti haja-asutusalueilla ja uusilla, suunniteltavilla asuinalueilla olisi mahdollisuus ottaa käyttöön 

ravinteet talteen ottavia vesihuoltojärjestelmiä. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan poliittisia linjauksia ja 

rohkeita päätöksiä sekä yhdyskuntasuunnittelun että kierrätyslannoitteiden käytön osalta. Lisäksi 

tarvitaan vielä tarkempia tutkimuksia niin muiden haitta-aineiden kuin lääkeainejäämien esiintymisestä 

ja mahdollisista vaikutuksista viljelykäytössä, sillä esimerkiksi elintarviketeollisuuden suhtautuminen 

virtsan lannoitekäyttöön on varauksellista. Mikäli Suomi tavoittelee ravinteiden kierrätyksen mallimaan 

asemaa, tulisi asenteiden muuttua kierrätysravinteita kohtaan myötämielisemmäksi, jotta kysyntää 

ravinteille syntyisi. Tämä edellyttää lisää tutkimuksia ja tietoa niin haitta-aineista kuin niiden 

kulkeutumisesta, mutta myös eri vaihtoehtojen selvittämistä sekä käytännön pilottitoteutuksia 

esimerkiksi uusilla asuinalueilla. 
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Liite A - Elinkaariarviointiin liittyvät taustaoletukset 

Sisältö: 

1 Karakterisointikertoimet 

2 Käyttö kiinteistöllä 

3 Käymäläjärjestelmä 

4 Maasuodattamo 

5 Sakolietteen käsittely puhdistamolla 

6 Lietteen ja virtsan jatkokäsittely 

7 Käyttö lannoitteena 

8 Hyvitykset 

9 Kuljetukset 

10 Taustaoletukset laskennalle  

 

1 Karakterisointikertoimet 

Elinkaarilaskennassa huomioitiin kolme eri vaikutusluokkaa (ilmastonmuutos, happamoituminen ja 

rehevöityminen). Taulukko A 1 on esitetty vaikutusluokissa huomioidut päästöt ja niille käytetyt 

karakterisointikertoimet. Tulokset normalisoitiin ReCipen keskipistemenetelmää soveltaen. 

 

Taulukko A 1. Ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetyt karakterisointikertoimet (a=päästö ilmaan, 

w=päästö veteen). 

Ympäristöä kuormittava 

ja muuttava tekijä 

Ilmastonmuutos 

(kg CO2 eq) 

Happamoituminen 

(kg SO4 eq kg) 

Vesien rehevöityminen 

(kg PO4 eq kg) 

CO2(a) 1   

CH4(a) 28   

N2O(a) 265 0,56  

NH3(a)  2,45 0,04 

NOx(a)  0,56 0,015 

SO2(a)  1  

N(w)   0,42 

P(w)   3,06 

Lähde ReCipe Midpoint  (2007) ReCipe Midpoint  (2007) Seppälä et al. (2004) 

 

Laskentaan liittyvät oletukset ja niiden lähteet on esitetty alla. 

2 Käyttö kiinteistöllä 

 kiinteistöllä tapahtuvan jätevedenkäsittelyn (saostussäiliö + maasuodatin) vesi- ja ilmapäästöt 

 kiinteistöllä tapahtuvan kompostoinnin vesi- ja ilmapäästöt 

 käymälöiden ilmapäästöt 

 kiinteistöllä käymälöistä ja jätevesien käsittelystä aiheutuvat sähkönkulutuksen välilliset päästöt 

 

Maasuodattamon puhdistustehoiksi eri parametreille arvioitiin typpi 30 %, fosfori 70 % ja orgaaninen aines 

90 % (Hajajätevesiasetus 209/2011). Saostussäiliöön jäävien ravinteiden osuus on esitetty kohdassa 3.1.4.  
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Vesiin päätyvien ravinteiden osalta käytettiin aiemmin MASU -hankkeessa (Matikka, et al., 2012) käytettyä 

rehevöitymiskerrointa, joka kuvaa vesistöön kulkeutuvien rehevöittävien ravinteiden määrää suhteessa 

lähtevän jäteveden kokonaisravinnemäärään. Kertoimen oletettiin olevan yksi, jos kaikki ravinteet päätyivät 

vesistöön ja nolla, jos ravinteita ei päätyisi lainkaan vesistöön. Maasuodattamon rehevöitymiskertoimena 

käytettiin arvoa 0,5. 

 

Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn ilmapäästöt arvioitiin taulukossa A 4 esitettyjen 

jätevedenpuhdistamon päästökertoimien avulla. Metaanin päästökertoimena käytettiin samaa kerrointa 

kuin jätevedenpuhdistamolla, mutta typpioksiduulin päästökerroin oletettiin puolet pienemmäksi. Muita 

mahdollisia ilmapäästöjä ei huomioitu niiden vähäisyyden vuoksi. 

 

Kiinteistöllä tapahtuvan ulosteen kompostoinnista sekä jätevesilietteen kompostoinnista aiheutuvat 

ilmapäästöt laskettiin käyttäen kohdan ”Lietteen ja virtsan jatkokäsittely” Taulukossa A 5 esitettyjä 

kertoimia. Kuivakäymälässä oletettiin käytettävän kuivikkeena turpeen ja hakkeen seosta, mistä turpeen 

osuus oli n. 5 kg/hlö/a. Turpeelle huomioitiin sen hajoamisessa syntyvät hiilidioksidipäästöt. Konetyön ja 

turvetuotantoajan aikaiset maaperäpäästöt jätettiin tarkastelussa huomiotta niihin liittyvien 

epävarmuuksien sekä päästöjen vähäisen merkittävyyden vuoksi (Seppälä, et al., 2010). Laskennassa 

käytettiin turpeen hajoamiselle sadan vuoden aikajänteellä kerrointa 860kg CO2/tonni turvetta (Manninen, 

et al., 2016). Kotikompostoinnista aiheutuvat rehevöittävät päästöt arvioitiin vähäisiksi ja niitä ei huomioitu 

laskelmissa.  

 

Urean hydrolyysin seurauksena virtsan pH nousee, mikä altistaa ammoniakin haihtumiselle virtsan 

varastoinnin, kuljetuksen ja levityksen aikana. Kaikki virtsan ja virtsaa sisältävien jakeiden varastointiin 

tarkoitetut säiliöt ja vastaavat tulisi olla mahdollisimman tiiviitä. Koska ammoniakin haihtumista ei voida 

täysin estää, oletettiin, että 1 % virtsan (VE1) ja mustien vesien (VE2) kokonaistypestä haihtuu 

ammoniakkina umpisäiliövarastoinnin ja kuljetuksen aikana. Umpisäiliössä varastoitavien virtsan (VE1) tai 

mustien vesien (VE2) typestä oletettiin haihtuvan varastoinnin aikana 0,5 % NH3:na lähinnä liittyen 

tyhjennyksen aikana tapahtuviin hallitsemattomiin vuotoihin (Udert, et al., 2006). Kuivakäymälässä 

mahdollisesti syntyvien ilmapäästöjen oletettiin olevan merkityksettömiä.  

 

Sähkönkulutuksesta aiheutuvia epäsuoria päästöjä syntyi kuivakäymälän puhaltimesta (4 W, VE1) ja 

alipainekäymälän pumpusta (900 W, VE2). Puhaltimen sähkönkulutuksena käytettiin 0,096 kWh/vrk (per 

kiinteistö) ja alipainejärjestelmän pumpun 0,0075 kWh/hlö/vrk (= 0,023 kWh/vrk per kiinteistö).  

3 Käymäläjärjestelmä 

 käymälälaite, putket ja säiliöt 

 tarvikkeiden valmistus ja kuljetus kiinteistölle 

 käymäläjärjestelmään liittyvien putkien ja säiliöiden asennus 

 tarvittavat maa-ainekset ja niiden kuljetus sekä konetyö 

 

Taustaoletuksena kaikissa vaihtoehdoissa oli, että kohde on saneeraustarpeessa. Viemäriputkien 

uusiminen huomioitiin siltä osin, kuin se aiheutti eroja vertailtavissa vaihtoehdoissa. 

 

VE0 Kiinteistöllä oletettiin olevan kaksi vesikäymälää. Käymälän valmistusmateriaalina oli posliini (28 kg) ja 

sen käyttöiäksi arvioitiin 20 vuotta. Talon sisäpuoliset putket vesikäymälöistä olivat pituudeltaan 2x8 m (PP, 

 110) ja käyttöikä 20 vuotta.  
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VE1 Kiinteistöllä oletettiin olevan erotteleva kuivakäymälä (1 kpl). Käymälän valmistusmateriaaleina olivat 

PE-muovi (20 kg), teräs (2,5 kg) ja lasikuitu (5 kg) (Biolan). Käymälän käyttöiäksi arvioitiin 15 vuotta. 

Kuivakäymälässä eroteltu virtsa oletettiin johdettavan umpisäiliöön (PE, 2 m3, 150 kg), jonka käyttöiäksi 

arvioitiin 15 vuotta. Putki käymälästä virtsan umpisäiliöön oli pituudeltaan yhteensä 16 m, 8 m talon sisällä, 

8 m talon ulkona (PP,  110) ja käyttöikä 15 vuotta. Tarvittavat ilmanvaihtoputket olivat pituudeltaan 10 

m (PP,  110) ja käyttöikä 15 vuotta. Uloste oletettiin kompostoitavan kompostorissa (PE, 30 kg), jonka 

käyttöiäksi arvioitiin 30 vuotta. Laskelmissa oletettiin, että erottelevassa kuivakäymälässä 95 % erotellusta 

virtsasta saadaan talteen ja loppu virtsa menee ulostejakeen sekaan (Weckman, 2005, Jönssön et al., 1997).  

 

VE2 Kiinteistöllä oletettiin olevan alipainekäymäläjärjestelmä kahdella käymäläistuimella. Käymälän 

valmistusmateriaalina oli posliini (28 kg). Käymäläistuimien käyttöiäksi arvioitiin 20 vuotta. 

Alipainekäymälässä muodostuvat mustat vedet oletettiin johdettavan umpisäiliöön (PE, 5,4 m3, 265 kg), 

jonka käyttöiäksi arvioitiin 15 vuotta. Käymälöiden putket talon sisällä olivat pituudeltaan yhteensä 2x8 m 

(PP,  50) ja käyttöikä 15 vuotta. Alipainejärjestelmään kuuluvan pumpun tehona käytettiin 900W 

(Tulisähkö Oy) ja käyttöiäksi arvioitiin 8 vuotta. Pumpun materiaaleiksi oletettiin pronssi 10 kg ja 

ruostumaton teräs 8kg. (Taulukko A 2) 

 

Taulukko A 2. Eri vaihtoehtojen teknisiä tietoja. 

  VE0: 
Vesikäymälä + maasuodatus 
(kaikki jätevedet)  

VE1: 
Erotteleva kuivakäymälä, 
umpisäiliö (virtsa), 
kompostointi (uloste), 
maasuodatus (harmaat vedet) 

VE2: 
Alipainekäymälä, 
umpisäiliö (käymäläjätevedet), 
maasuodatus (harmaat vedet) 

1.1 Käymälä       

Tyyppi Vesikäymälä (2 kpl) Erotteleva kuivakäymälä (1 kpl) Alipainekäymälä (2 kpl) 

Käyttöikä 20 vuotta 15 vuotta 20 vuotta 

Pöntön valmistusmateriaalit 28 kg posliini 29 kg PE 
2,5 kg teräs 
5 kg lasikuitu 

28 kg posliini 
 

Raaka-aineiden kuljetus 
tehtaalle 

  250 km PE 
250 km teräs 
400 km lasikuitu 

  

Sähkölaitteet   Tuuletin, 10 W (0,5 kg PE) Alipainepumppu, 900 W (10kg 
pronssi, 8 kg teräs) 

Sähkölaitteen käyttöikä   8 vuotta 8 vuotta 

Komponenttien kuljetus 
valmistajalle 

  500 km 500 km 

Putket 16 m (PP, 110 mm) 16 m (PP, 110 mm) 24 m (PP/PE, 50 mm) 

Putkien käyttöikä 20 vuotta 15 vuotta 15 vuotta 

1.2 Umpisäiliö       

Umpisäiliö   150 kg PE, 2 m3 (virtsan varastointi) 265 kg PE, 5,4 m3, mitat 2,4 x 2,6 
x 2,5 m (lxsxk) (käymälävesien 
varastointi) 

Umpisäiliön käyttöikä   15 vuotta 15 vuotta 

Putket   10 m (PE, 110 mm); 
ilmanvaihtoputket  

- 

Putkien käyttöikä   15 vuotta - 
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Maankaivu umpisäiliölle ja 
putkille 

  Yht. 30,5 m3: 
Virtsaputki 1x1x8 = 8 m3 (8 m talon 
sisältä umpisäiliöön, suurin sallittu 
syvyys 0,75 m,  
Umpisäiliö 2,5x3x3 m = 22,5 m3 

Yht. 42 m3: 
1x1x8 = 8 m3 (8 m talon sisältä 
umpisäiliöön, suurin sallittu syvyys 
1 m,  
Umpisäiliö 3,4x3,6x2,8 m = 34 m3 

Sepeli 5-16 mm (1,45 t/m3)   Yht. 12 m3 -> 17,4 t 
Virtsaputken ympärille 0,5x0,5x8 = 2 
m3 -> 2,9 t 
Umpisäiliön ympärille 10 m3 -> 14,5 t 

Yht. 22 m3 -> 31,9 t 
Virtsaputken ympärille 0,5x0,5x8 = 
2 m3 -> 2,9 t 
Umpisäiliön ympärille 20 m3 -> 29 t 

1.3 Kompostori       

Kompostori    30 kg PE   

Kompostorin käyttöikä   20 vuotta   

4 Maasuodattamo 

 maasuodattamo ja siihen kuuluvat putket ja säiliöt 

 tarvikkeiden valmistus ja kuljetus kiinteistölle 

 maasuodattamon rakentaminen 

 tarvittavat maa-ainekset ja niiden kuljetus sekä konetyö 

 

Kiinteistökohtaiseksi jätevesien käsittelyjärjestelmäksi oletettiin saostussäiliö ja maasuodattamo. 

Saostussäiliö oli kaksi- (harmaat vedet = VE1 ja 2) tai kolmeosainen (kaikki jätevedet = VE0) ja tilavuudet 

vastaavasti 1,5 m3 tai 2 m3. Maasuodattamokentän mitoitus oli harmaita vesiä käsiteltäessä 75 % kaikki 

jätevedet käsittelevän kentän mitoituksesta. Maasuodattamoon tarvittavien materiaalien ja tarvikkeiden 

määrät arvioitiin markkinoilla olevien valmistajien (Uponor, Jita, Pipelife, Wavin-Labko) tarjoamien 

tuotteiden sekä RT-kortin ”Haja-asutuksen jätevesien käsittely” (RT, 2013) mukaan. Maasuodattamon 

käyttöiäksi oletettiin 20 vuotta. 

 

Tarvittavien kaivantojen tilavuudet arvioitiin kussakin vaihtoehdossa tarvittavien säiliöiden, putkien ja 

maasuodattamokentän mittojen perusteella. Tarvittavien maa-ainesten määrä arvioitiin säiliö- ja 

putkivalmistajien ohjeiden sekä RT-kortin ”Haja-asutuksen jätevesien käsittely” (RT 66-11133, 2013) 

mukaan.  Maa-aineksille käytettiin seuraavia tiheyksiä; hiekka 0-8 mm (1,55 t/m3), sepeli 5-16 mm ja sepeli 

8-16 mm (1,45 t/m3), sepeli 16-32 mm (1,5 t/m3). 

 

Tarkemmat erittelyt laskelmissa käytetyistä arvioista on esitetty Taulukko A 3. (mm. maa-ainesten 

tilavuudet jne.) 

 

Taulukko A 3. Laskelmissa käytettyjen arvioiden tietoja. 

  VE0: 
Vesikäymälä + maasuodatus 
(kaikki jätevedet)  

VE1: 
Erotteleva kuivakäymälä, 
umpisäiliö (virtsa), 
kompostointi (uloste), maasuodatus 
(harmaat vedet) 

VE2: 
Alipainekäymälä, 
umpisäiliö (käymäläjätevedet), 
maasuodatus (harmaat vedet) 

Maasuodattamo       

Saostussäiliö 150 kg PE, 2 m3 (sis. 
virtauksenjakaja), mitat  
1,2m x 2,6m x 1,65 (lxsxk)  

112,5 kg PE, 1,5 m3 (sis. 
virtauksenjakaja), mitat  
1,2m x 2,6m x 1,65 (lxsxk) x 75 % 

112,5 kg PE, 1,5 m3 (sis. 
virtauksenjakaja), mitat  
1,2m x 2,6m x 1,65 (lxsxk) x 75 % 
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Putket Yht. 105 m (PE, 110 mm): 
 
Tuloputki talolta maasuod. 40 m 
 
Imeytys- ja kokoomaputket 2x2,4 
mx11 kpl = 52,8 m 
 
Ilmanvaihto- ja umpiputket  
5x2,4 m =12 m 

Yht. 92 m (PE, 110 mm): 

 
Tuloputki talolta maasuod. 40 m 
 
Imeytys- ja kokoomaputket (2x2,4 mx11 
kpl) x 75 % = 39,6 m 
 
Ilmanvaihto- ja umpiputket  
5x2,4 m =12 m 

Yht. 92 m (PE, 110 mm): 
 
Tuloputki talolta maasuod. 40 m 
 
Imeytys- ja kokoomaputket (2x2,4 
mx11 kpl) x 75 % = 39,6 m 
 
Ilmanvaihto- ja umpiputket  
5x2,4 m =12 m 

Jakokaivo 20 kg PE, 170 l  
(sis. virtauksenjakaja) 

20 kg PE, 170 l  
(sis. virtauksenjakaja) 

20 kg PE, 170 l  
(sis. virtauksenjakaja) 

Näytteenottokaivo 20 kg PE, 170 l  20 kg PE, 170 l  20 kg PE, 170 l  

Suodatinkangas 17,5 kg = 35 m2 x 0,5 kg/m2 13,1 kg = 35 m2 x 0,75 x 0,5 kg/m2 13,1 kg = 35 m2 x 0,75 x 0,5 kg/m2 

Suodattamon ja sen  
osien käyttöikä 

20 vuotta 20 vuotta 20 vuotta 

Maankaivuutyö Yht. 200 m3: 

 
Tuloputki 1,5x1x40 = 60 m3 (40 m 
talolta maasuodattamolle) 

 
Maasuodatin 2x3x20m = 120 m3 
 
Saostussäiliö 2,2x3,6x2m = 16 m3  
 
Jakokaivo 1x1x1,5m = 1,5 m3 
 
Kokoomakaivo 1x1x2,5m = 2,5 m3 

Yht. 166 m3: 
 
Tuloputki 1,5x1x40 = 60 m3 (40 m talolta 
maasuodattamolle) 

 
Maasuodatin 120 m3 x 75%=90 m3 
 
Saostussäiliö 16 m3 x 75% = 12 m3  
 
Jakokaivo 1x1x1,5 m = 1,5 m3 
 
Kokoomakaivo 1x1x2,5 m =2,5 m3 

Yht. 166 m3: 
 
Tuloputki 1,5x1x40 = 60 m3 (40 m 
talolta maasuodattamolle) 

 
Maasuodatin 120 m3 x 75%=90 m3 

 
Saostussäiliö 16 m3 x 75% = 12 m3 
 
Jakokaivo 1x1x1,5 m = 1,5 m3 
 
Kokoomakaivo 1x1x2,5 m =2,5 m3 

Hiekka 0-8 mm  
(1,55 t/m3) 

35 m3 -> 54 t, suodatinkerros 
2,9x0,8x15 m  

27 m3 -> 40 t, suodatinkerros 2,9x0,8x15 
m x75 % 

27 m3 -> 40 t, suodatinkerros 
2,9x0,8x15 m x75 % 

Sepeli 5-16 mm  
(1,45 t/m3) 

Yht. 27 m3 -> 39 t 
Tuloputken ympärille 0,5x0,5x40m  
 = 10 m3 
Kaivojen/putkien ympärille 
12+2+3=17 m3 

Yht. 25 m3 -> 36 t 
Tuloputken ympärille 0,5x0,5x40m 
= 10 m3 
Kaivojen/putkien ympärille  
10+2+3=15 m3 

Yht. 25 m3 -> 36 t 
Tuloputken ympärille 0,5x0,5x40m  
= 10 m3 
Kaivojen/putkien ympärille  
10+2+3=15 m3 

Sepeli 8-16 mm  
(1,45 t/m3) 

Yht. 12 m3 -> 17,4 t, kokoomakerros 
2,5x0,3x15 m ~ 12 m3  

Yht. 8,5 m3 -> 12 t, kokoomakerros 
2,5x0,3x15 m x 75 % ~ 8,5 m3  

Yht. 8,5 m3 -> 12 t, kokoomakerros 
2,5x0,3x15 m x 75 % ~ 8,5 m3  

Sepeli 16-32 mm  
(1,5 t/m3) 

Yht. 15 m3 -> 22,5 t, jakokerros 
3x0,3x15 m ~ 15 m3 

Yht. 11 m3 -> 16,5 t, jakokerros 3x0,3x15 
m ~ 11 m3 

Yht. 11 m3 -> 16,5 t, jakokerros 
3x0,3x15 m ~ 11 m3 

5 Sakolietteen käsittely puhdistamolla  

 saostussäiliössä muodostuvan lietteen (=sakoliete) kuljetus puhdistamolle 

 sakolietteen käsittely puhdistamolla (energia, kemikaalit) 

 

Saostussäiliön tyhjennystiheydeksi arvioitiin 1,5 (kaikki jätevedet = VE0) tai 1 (harmaat vedet = VE1 ja 2) 

kertaa vuodessa. Lietettä oletettiin tyhjennettävän kerrallaan saostussäiliön tilavuuden verran eli 2 m3 

(VE0) tai 1,5 m3 (VE1 ja VE2).  

 

Saostussäiliön puhdistustehot eri parametreille arvioitiin siten, että ulosteen osuuden oletettiin jäävän 80 

%:sti saostussäiliöön ja harmaista vesistä 5 % (N, P) tai 10 % (BOD7). Tällöin saostussäiliön 

puhdistustehokkuudeksi eri parametreille saatiin typelle 8,7 %, fosforille 23,2 % ja orgaaniselle aineelle 30,0 

%. Saostussäiliölietteeseen jäävä ravinnemäärä = jätevedenpuhdistamolle tuleva ravinnemäärä. 

 

Jätevedenpuhdistamon puhdistustehojen, energian- ja kemikaalinkulutuksien sekä syntyvän lietemäärän 

määrittämiseksi käytettiin Hämeenlinnan, Mikkelin, Mäntsälän, Nurmijärven (Klaukkala ja kirkonkylä) ja 

Porvoon jätevedenpuhdistamoiden vuosien 2013 - 15 keskiarvotietoja (SYKE, Ympäristötietojen raportit). 

Energiankulutuksen arviointiin käytettiin lisäksi HSY:n puhdistamoiden vuosiraportteja (HSY, 2014; HSY, 

2015; HSY, 2016), Tampereen veden vuosiraporttia (Tampereen vesi, 2012, 2013, 2014, 2015) ja 
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vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöihin liittyvää diplomityötä (Tukiainen, 2009). 

Jätevedenpuhdistamon infraa ei huomioitu, sillä se oli olemassa samanlaisena kaikissa vaihtoehdoissa.  

 

Jätevedenpuhdistamon puhdistustehot laskettiin kolmen vuoden keskiarvoina ja olivat typelle 63,5 %, 

fosforille 96,2 % ja orgaaniselle aineelle 98,3 %. Jätevedenpuhdistamon energiankulutukseksi oletettiin 

0,48 kWh/m3 (sähkö 0,36 kWh/m3 ja lämpö 0,12 kWh/m3). Kemikaaleista huomioitiin ferrosulfaatti ja kalkki, 

joiden kulutusarvoina käytettiin 0,18 kg/ kg Ptuleva ja 0,064 kg/kg Ptuleva. Syntyvän lietteen määrän arvona 

käytettiin 1,53 kg lietettä/m3 (KA 20,6 %).  

 

Jätevedenpuhdistusprosessissa ilmaan haihtuvista yhdisteistä huomioitiin metaani (CH4), typpioksiduuli 

(N2O), ammoniakki (NH3) ja typen oksidit (NOx). Biologista hiilidioksidia (CO2bio) ei huomioitu, koska sen 

katsotaan olevan hiilineutraalia. Metaania (CH4) voi syntyä hapettomissa prosessivaiheissa tai vapautua 

ilmaan jätevesien siirtyessä verkostosta puhdistamoon. Jos puhdistamolla on lietteenkäsittelyyn mädätys, 

niin mädätyksen osuus kaikista puhdistamolla syntyvistä metaanipäästöistä olisi 25 % (Daelman, et al., 

2012; Tukiainen, 2009). Typpioksiduulia (N2O) voi syntyä jätevedenpuhdistamolla biologisen typenpoiston 

yhteydessä ja niiden muodostuminen riippuu mm. prosessiolosuhteista. Laskelmissa käytetyt 

päästökertoimet on esitetty Taulukko A 4. 

 

Taulukko A 4. Jätevedenpuhdistamon (ilman mädätystä) päästökertoimet. 

Päästö Päästökerroin  Viite 

Metaani, CH4 0,002 kg CH4/kg BODtuleva 

 

Daelman et al., 2012 ja 2013, Wang et al., 2011, 

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 

(HSY) 

Typpioksiduuli, N2O 0,022 kg N2O/kg Ntuleva 

 

Foley et. al. 2010 ja 2011, Kampschreur, 2009, Wicht and Beier, 

1995, Kosonen et. al., 2016, Jätevedenpuhdistus 

pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 (HSY) 

Ammoniakki, NH3 0,00015 kg NH3/kg Ntuleva Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 

Typen oksidit, NOx  0,00062 kg NOx/kg Ntuleva Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 

6 Lietteen ja virtsan jatkokäsittely 

 puhdistamolietteen / virtsan / mustien vesien kuljetus jatkokäsittelyyn  

 puhdistamolietteen mädätys 

 mädätysjäännöksen kuljetus kompostointiin ja kompostointi  

 mustien vesien jatkokäsittely mädättämällä 

 virtsan hygienisointi varastoimalla 

 

Jätevedenpuhdistamolla syntyvä liete (VE0) oletettiin kuivattavan kuljetusta varten kuiva-ainepitoisuuteen 

20 %. Etäisyyden mädätys- ja kompostointilaitokseen oletettiin olevan 50 km (edestakainen matka). 

Kompostointiin kuljetettavan mädätysjäännöksen kuiva-ainepitoisuudeksi arvioitiin 30 %. Umpisäiliön 

tyhjennystiheydeksi oletettiin 2 (VE1) tai 1 (VE2) kertaa vuodessa. Vaihtoehdossa 1 umpisäiliöön kerätty 

virtsa oletettiin kuljetettavan maatilalle. Vaihtoehdossa 2 umpisäiliöön kerätyt mustat vedet oletettiin 

kuljetettavan mädätyslaitokseen. Kuljetuksen aikana virtsan (VE1) tai mustien vesien (VE2) typestä 

oletettiin haihtuvan 0,5 % NH3:na. 

 

Jätevedenpuhdistamon liete (VE0) oletettiin mädätettävän ja kompostoitavan. Virtsaa (VE1) oletettiin 

hygienisoitavan varastoimalla maatilalla > 6kk, jonka jälkeen se levitetään sellaisenaan ilman käsittelyä. 

Hygienisoinnin aikana virtsan (VE1) typestä oletettiin haihtuvan 0,5 % NH3:na. Mustat vedet (VE2) oletettiin 

jatkokäsiteltävän mädättämällä lietteen hygienisoimiseksi.  
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Mädätyksessä arviolta noin 76 % hiilestä muuttuu biokaasuksi (CH4 ja CO2) (Schievano, et al., 2011). 

Mädätyksessä osa syntyvän biokaasun metaanista ja hiilidioksidista oletettiin karkaavan ilmapäästöinä. 

Mädätyksessä mahdollisesti vapautuvan typpioksiduulin määrä oletettiin merkityksettömäksi. Pienen osan 

typestä ja fosforista oletettiin kertyvän mädätysreaktorin seinämiin (Schievano, et al., 2011). Laskelmissa 

hävikin määräksi oletettiin 5 %. Mädätyksen rejektivesiin oletettiin menevän mädätettävän lietteen typestä 

70 %, fosforista 40 % ja orgaanisesta aineesta 35 % (Heinonen, 2014; Wäger-Baumann, 2011). Rejektivesien 

käsittely rajattiin järjestelmän ulkopuolelle, koska yleinen käytäntö jätevedenpuhdistamoiden 

läheisyydessä sijaitseville mädättämöille on kierrättää rejektivedet takaisin puhdistamolla käsiteltäviksi. 

Luvun Error! Reference source not found. ravinnepotentiaaliarvioissa (Kuva 11, s. Error! Bookmark not 

defined.) rejektivesien osuudet on esitetty erikseen, jotta niihin sitoutuvien ravinteiden potentiaali voidaan 

ottaa resurssina huomioon.  

Mädäte (VE0) oletettiin kompostoitavan maanparannuskompostiksi yhdessä turpeen ja hiedan kanssa 

suhteessa 45 % mädätettyä lietettä, 36 % hietaa ja 18 % turvetta (Metsäpirtti). Kompostoinnissa noin 55 % 

hiilestä muuttuu CO2:ksi (Andersen, et al., 2010; Andersen, et al., 2009; Brown & Subler, 2007; Osada, et 

al., 2000; Washington State University, 2016). Kompostoinnissa haihtuva hiilidioksidi on biologista, joten 

sitä ei huomioitu, mutta sen sijaan kompostin tukiaineena käytetyn turpeen hajoamisen päästöt 

huomioitiin. Kompostoinnin rejektivesiä ei huomioitu. 

 

Sekä mädätys että kompostointi tuottavat päästöjä sekä suorina haihduntapäästöinä että 

energiankulutuksen kautta. Laskennassa käytetyt mädätyksen energiankulutus- ja tuotto sekä 

kompostoinnin energiankulutus sekä niihin liittyvät päästökertoimet on esitetty Taulukko A 5. 

Mädätyksessä syntyvälle lämmölle ja sähkölle laskettiin päästökompensaatiot.  

 

Taulukko A 5. Mädätyksen ja kompostoinnin energiankulutus ja päästökertoimet. 

Päästö Päästökerroin  Viite 

MÄDÄTYS   

Energiankulutus kulutus 0,22 kWh/m3 käsiteltyä jätevettä 

(sähkö 0,04 kWh/m3 ja lämpö 0,18 

kWh/m3)  

tuotto 0,46 kWh/m3 käsiteltyä jätevettä 

(sähkö 0,16 kWh/m3 ja lämpö 0,3 

kWh/m3) 

Myllymaa et al., 2008, Pöyry, 2007, Tukiainen, 2011, 

Tampereen vesi vuosikertomus 2012-13 

Metaani, CH4 0,006 kg CH4/kg BOD tuleva 

 

Daelman et al., 2012 ja 2013, Wang et al., 2011, 

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 

(HSY) 

Hiilidioksidi (fossiilinen),  

CO2 fossil 

0,012 kg CO2 fossil/kg BOD tuleva Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013, 2014 ja 2015 

(HSY) 

KOMPOSTOINTI   

Energiankulutus 20 kWh/t lietettä (KA n. 30 %)  Myllymaa et al. 2008, Pöyry 2007, Tukiainen 2011 

Metaani, CH4 0,02 kg CH4/kg BOD kompostiin Andersen et al., 2010, Andersen et al., 2009, Brown et al., 

2007, Osada et al., 2000, Washington State University, 2016 Typpioksiduuli, N2O 0,013 kg N2O/kg N kompostiin 

Ammoniakki, NH3 0,066 kg NH3/kg N kompostiin 

7 Käyttö lannoitteena 

 jatkokäsitellyn lietteen / virtsan / mustien vesien kuljetus lannoitekäyttöön 

 jatkokäsitellyn lietteen / virtsan / mustien vesien levitys  
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Vaihtoehdossa VE0 mädätetty ja kompostoitu liete oletettiin kuljetettavan lannoitekäyttöön maatilalle (3 

%) ja lopun päätyessä viherrakentamiseen (97 %). Valmiin kompostin kuiva-ainepitoisuudeksi oletettiin 40 

%. Vaihtoehdossa 1 maatilalla varastoitu ja hygienisoitu virtsa käytettiin paikan päällä sellaisenaan. 

Vaihtoehdossa 2 mädättämällä hygienisoidut mustat vedet oletettiin kuljetettavan lannoitekäyttöön 

maatilalle (100 %). Kompostoitu jätevesiliete kuljetettiin loppukäyttöön.  

 

Virtsan levitys oletettiin tapahtuvan multauskärryllä, joka ruiskuttaa laimennetun virtsan maan sisälle 

minimoiden haihtumisvaikutukset. Levitys suoritetaan keväällä, kun vilja on oraalla. Traktori vetää 

multaavaa kärryä. Erityisesti virtsalla levitykseen liittyvä ammoniakkihävikki voi olla > 30 %, mutta 

kehittyneemmillä tekniikoilla, kuten letkulevitys ja multavat laitteet, voidaan hävikkiä pienentää 

merkittävästi jopa 1-10 %:iin (Johansson, 2001; Udert, et al., 2006). Mädätyksen jälkeen mädäte voidaan 

levittää pellolle samalla kalustolla, millä mm. puhdistamolietettä levitetään. Laskelmissa levityksen 

ammoniakkihävikin oletettiin olevan 15 % sekä lietteillä, virtsalla että mustille vesillä. Levityksessä haihtuu 

myös typpioksiduulia (N2O) oli kyse mistä lannoitteesta tahansa. Typpioksiduulin päästökertoimena 

käytettiin 1 % kokonaistypestä (IPCC, 1996). Pumppaukset oletettiin tapahtuvan tekniikalla, missä ei synny 

hävikkiä. Pumppauksen energiankulutusta ei huomioitu sen vähäisen merkityksen vuoksi. 

8 Hyvitykset 

Lietteen, mustien vesien mädätteen sekä virtsan ravinnepitoisuuden perusteella laskettiin niiden 

peltokäytölle päästökompensaatio, missä typestä korvattiin 100 % ja fosforista 40 % (ympäristötukeen 

perustuen). Virtsan sisältämä typpi ja fosfori korvaavat mineraalilannoitteita. Virtsan ja käymäläjätteen 

liukoinen typpi korvaa kokonaisuudessaan mineraalityppeä. Liukoisen typen määrä on 

mädätysjäännöksessä 13 %, kompostissa 8 % ja virtsassa 100 % (liukoinen fosfori 1 % mädätysjäännös ja 

komposti, virtsa 100 %). 

 

Kaikissa vaihtoehdoissa lietteen/virtsan/mustien vesien ravinteiden oletettiin olevan kokonaisuudessaan 

kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Tosiasia kuitenkin on, että vaihtoehdossa VE0 suurin osa fosforista 

on sitoutunut kemiallisesti rauta-/tai alumiinisuoloihin, jolloin sen käyttökelpoisuus kasveille on 

huomattavasti huonompi. Toisaalta ei tiedetä, miten metallisuoloihin liuennut fosfori vapautuu 

maaperässä ja siksi myös lietteen fosforipitoisuus huomioitiin kokonaisuudessaan.  

 

Kompostoidusta jätevesilietteestä oletettiin menevän peltokäyttöön n. 3 %. Vaihtoehdossa VE3 mustien 

vesien mädätteen oletettiin päätyvän peltoon 100 %:sesti. Kotikompostille laskettiin 20 % päästöhyvitys 

typen ja fosforin osalta (eli korvaa ostettuja lannoitteita kiinteistöllä). 100 % virtsasta oletettiin päätyvän 

myös peltokäyttöön. 

9 Kuljetukset 

Tarvikkeiden kuljetusmatkaksi kaupasta kiinteistölle arvioitiin 50 km (edestakainen matka) ja ne tehtiin 

kuorma-autolla. Maa-ainekset oletettiin kuljetettavan kiinteistölle täysperävaunurekalla sekä rekalla. Sekä 

kompostoidun lietteen että mustien vesien kuljetus oletettiin tehtävän rekka-autolla. Käytettävän 

ajoneuvon päästöt saatiin VTT:n LIPASTO-laskentajärjestelmästä (Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen 

ja energiankulutuksen laskentajärjestelmä). Huoltoon liittyviä tarvikematkoja ei huomioitu, koska niiden 

oletettiin liittyvän muihin päivittäistavarakauppamatkoihin (Taulukko A 6).  
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Taulukko A 6. Kuljetukset ja etäisyydet. 

Jae Edestakainen 

matka (km) 

Kuljetusmuoto 

Tarvikkeiden kuljetus 50 lorry (Euro 5, diesel, 9t full load) 

Maa-ainekset 30 semi trailer (Euro 5 diesel, 17,5t 70% load) , full trailer combination 

(Euro 5 diesel, 40t full load) 

Raaka-aineiden kuljetukset tehtaalle 250 full trailer combination (Euro 5 diesel, 40t full load) 

Sakolietteen kuljetus 50 lorry (Euro 5, diesel, 9t full load) 

Virtsan kuljetus hygienisointiin 50 lorry (Euro 5, diesel, 9t full load) 

Lietteen kuljetus mädätykseen  50 full trailer combination (Euro 5 diesel, 40t full load) 

Mustien vesien kuljetus mädätykseen 50 lorry (Euro 5, diesel, 9t full load) 

Mädätysjäännöksen kuljetus kompostointiin 20 full trailer combination (Euro 5 diesel, 40t full load) 

Kompostin kuljetus jatkokäyttöön  100 full trailer combination (Euro 5 diesel, 40t full load) 

10 Laskennan taustaoletukset 

Taulukko A 7. Laskennan taustaoletukset. 

Suure Oletus Yksikkö 

Kotitalouden koko 3 hlö 

Käyttöaste 85 % 

WC-huuhtelu 

 

Käyttökerrat 

5 l/huuhtelu perustilanne 

0,5l/huuhtelu vähävetinen käymälä 

wc kertoja 6kpl/pvä 

 

Harmaiden vesien määrä 32 850 l/hlö/a 

Virtsan määrä 384 l/hlö/a 

Ulosteen määrä 38,5 kg/hlö/a 

WC-paperin kulutus 2 rullaa viikossa/kotitalous 

WC-istuintenmäärä 2 kpl/talous 

Käymäläjätevesien määrä 

(alipainekäymälä) 

1095 l/hlö/a 

Putken paino (110mm) 2,19 kg/m 

Putken paino (60mm) 1,5 kg/m 

Hiekka 0-8 mm 1,55 t/m3 

Sepeli 5-16 mm  1,45 t/m3 

Sepeli 8-16 mm  1,45 t/m3 

Sepeli 16-32 mm  1,5 t/m3 

 

Taulukko A 8. Käytetty tausta-aineisto. 

Käytetty tausta-aineisto Lähde 

Maa-ainekset   

Sand {RoW}| gravel and quarry operation | Alloc Def, U Ecoinvent 

Gravel, crushed {RoW}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Kemikaalit, materiaalit ja niiden valmistus   

Iron sulfate {RoW}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Quicklime, milled, loose {GLO}| market for | Alloc Def, U Ecoinvent 

Glass fibre {RER}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Steel, low-alloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U Ecoinvent 

Bronze {GLO}| market for | Alloc Def, U Ecoinvent 
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Polyethylene, high density, granulate {RoW}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Cellulose fibre, inclusive blowing in {CH}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Electronics, for control units {RoW}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Sanitary ceramics {GLO}| market for | Alloc Def, U Ecoinvent 

Extrusion, plastic pipes {GLO}| market for | Alloc Def, U Ecoinvent 

Blow moulding {RoW}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Muut (hyvitykset ym.)   

Nitrogen fertiliser, as N {RER}| calcium ammonium nitrate production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Phosphate fertiliser, as P2O5 {RER}| diammonium phosphate production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Peat {NORDEL}| production | Alloc Def, U Ecoinvent 

Suomen verkkosähkö, tuotanto (elinkaaripäästöt) SYKE 

Heat, central or small-scale, other than natural gas {FI}| heat and power co-generation, biogas, gas engine | Alloc 

Def, U 

Ecoinvent 

Kuljetukset   

Transport, tractor and trailer, agricultural {RoW}| processing | Alloc Def, U Ecoinvent 

Transportation, lorry Lipasto 

Transportation, semi trailer Lipasto 

Transportation, full trailer Lipasto 

Excavation, hydraulic digger {RER}| processing | Alloc Def, U Ecoinvent 
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Liite B - Säätiedot Kangasalan ja Iittalan koepelloilla 

 

 
Kuva 44. Lämpötila Kangasalan koepellolla kesä-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 
Kuva 45. Kangasalan koepellon tuuliruusu (tuulen suunta ja voimakkuus) kesä-elokuun väliseltä ajalta.  
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Kuva 46. Tuulen nopeus Kangasalan koepellolla kesä-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 

 
Kuva 47. Sademäärä touko-elokuun välisenä aikana. Säätiedot on otettu Ilmatieteen laitoksen havaintopisteestä 

Tampereen Härmälästä. 
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Kuva 48. Ilman kosteus Kangasalan koepellolla kesä-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 
Kuva 49. Ilmanpaine Kangasalan koepellolla kesä-elokuun välisenä aikana. 
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Kuva 50. Lämpötila Iittalan koepellolla touko-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 

 
Kuva 51. Iittalan koepellon tuuliruusu (tuulen suunta ja voimakkuus) touko-elokuun väliseltä ajalta. 
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Kuva 52. Tuulen nopeus Iittalan koepellolla touko-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 

 
Kuva 53. Sademäärä touko-elokuun välisenä aikana. Säätiedot on otettu Ilmatieteen laitoksen havaintopisteestä 

Hämeenlinnan Katisesta. 
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Kuva 54. Ilman kosteus Iittalan koepellolla touko-elokuun välisenä aikana. 

 

 

 
Kuva 55. Ilmanpaine Iittalan koepellolla touko-elokuun välisenä aikana. 
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Liite C - Analysoidut lääkeaineet, käyttötarkoitus ja analyysin 

määritysrajat  

Taulukko C 1. Analysoitujen lääkeaineiden ja hormonien luettelo, CAS-numero, käyttötarkoitus ja analyysin 
määritysrajat virtsasta ja kiinteistä näytteistä (maanäytteet, jyvät). 

Lääkeaine CAS 

 
 
Käyttökohde/vaikutustapa Määritysraja 

(µg/l) 

Määritysraja 
kiinteästä 
näytteestä 
(mg/kg ka) 

atenololi  29122-68-7  beetasalpaaja 0,5 0,001 

beklometatsoni  4419-39-0  kortikosteroidi/allergialääke 0,5 0,001 

betsafibraatti  41859-67-0  kolesterolilääke 0,5 0,001 

bisoprololi  66722-44-9  beetasalpaaja 1 0,001 

diklofenaakki  15307-86-5  tulehduskipulääke 0,5 0,001 

doksisykliini  564-25-0  antibiootti 2 0,001 

enalapriili  75847-73-3  ACE-estäjä/sydän- ja verenpainelääke 1 0,001 

entakaponi  130929-57-6  Parkinsonin taudin hoito  1 0,001 

felodipiini  86189-69-7  verenpainelääke 5 0,001 

fenbendatsoli  43210-67-9  sisäloislääke 0,5 0,001 

flubendatsoli  31430-15-6  sisäloislääke 0,5 0,001 

fluoksetiini  54910-89-3  masennuslääke 1 0,001 

furosemidi**  54-31-9  diureetti 5 0,010 

gemfibrotsiili  25812-30-0  kolesterolilääke 1 0,001 

hydroklooritiatsidi  58-93-5  diureetti 5 0,005 

hydrokortisoni  50-23-7  kortikosteroidi/tulehduslääke 1 0,001 

ibuprofeeni  15687-27-1  tulehduskipulääke 5 0,010 

ifosfamidi  3778-73-2  sytostaatti/syöpälääke 2 0,001 

iopamidoli  60166-93-0  varjoaine 2 0,001 

iopromidi  73334-07-3 varjoaine 2 0,001 

ivermektiini  70288-86-7  ulkoloislääke/syyhyn hoito 1 0,010 

karbamatsebiini  298-46-4  antiepileptinen lääke 0,5 0,001 

ketokonatsoli 65277-42-1  antifungaalinen lääke/sieni-infektiot 1 0,001 

ketoprofeeni  22071-15-4  tulehduskipulääke 0,5 0,001 

klenbuteroli  37148-27-9  astmalääke (eläimille) 0,5 0,001 

klofibriinihappo  882-09-7 kolesterolilääke 5 0,001 

kofeiini  58-08-2  piriste 1 0,001 

metoprololi  37350-58-6  beetasalpaaja 1 0,001 

metotreksaatti  59-05-2  reumalääke 1 0,001 

metronidatsoli  443-48-1  antibiootti 2 0,001 

metyyliprednisoloni  83-43-2  kortikosteroidi/tulehduslääke 1 0,005 

naprokseeni  22204-53-1  tulehduskipulääke 1 0,001 

noretindroni  68-22-4  ehkäisylääke 2 0,001 

norfloksasiini 70458-96-7  antibiootti 5 0,010 

ofloksasiini 82419-36-1  antibiootti 5 0,010 

oksitetrasykliini  79-57-2  antibiootti 5 0,001 

parasetamoli 103-90-2  kipu- ja kuumelääke 5 0,001 

paroksetiini  61869-08-7 masennuslääke 0,5 0,001 
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propranololi 525-66-6  beetasalpaaja 1 0,001 

salbutamoli (albuteroli)  18559-94-9  astmalääke 1 0,001 

simvastatiini  79902-63-9  kolesterolilääke 50 0,10 

siprofloksasiini 85721-33-1  antibiootti 5 0,01 

sitalopraami  59729-33-8  masennus-/paniikkihäiriön hoito 1 0,001 

sotaloli  3930-20-9  beetasalpaaja 1 0,001 

sulfametoksatsoli  723-46-6  antibiootti 1 0,010 

syklofosfamiidi  50-18-0  sytostaaatti/syöpälääke 0,5 0,001 

terbutaliini  23031-25-6  astmalääke 1 0,001 

tetrasykliini  60-54-8  antibiootti 1 0,001 

trimetopriimi  738-70-5  antibiootti 0,1 0,001 

tylosiini  1401-69-0  ripulilääke (eläimille) 2 0,001 

varfariini  81-81-2  antikoagulantti/verenohennuslääke 0,5 0,001 

Hormonit      

17a-etyyniestradioli (EE2)  57-63-6  naissukuhormoni 0,1 0,001 

17b-estradioli (E2)  50-28-2  naissukuhormoni 0,5 0,001 

estrioli (E3)  50-27-1  naissukuhormoni 0,5 0,005 

estroni (E1)  53-16-7  naissukuhormoni 0,5 0,001 

progesteroni 57-83-0  naissukuhormoni 0,1 0,0005 

testosteroni 58-22-0 miessukuhormoni 0,5 0,001 
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