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Puhdistamoiden hiilijalanjälkilaskennasta

311.11.2021

✓Hiilijalanjälki on työkalu tuotteiden, palveluiden, organisaatioiden, 
prosessien ilmastovaikutusten arviointiin

✓Sisältää ainakin fossiiliset kasvihuonekaasupäästöt (mm. CO2, CH4 ja N2O)
✓ Raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina CO2eq

✓Khk-päästöt jaetaan suoriin ja epäsuoriin päästöihin

✓Päästöhyvityksiä voi koitua esim. tuotetusta energiasta ja lannoitteista

Suorien päästöjen lähteitä Epäsuorien päästöjen lähteitä

Jätevedenpuhdistusprosessi Kemikaalien valmistus

Lietteenkäsittelyprosessi Energiantuotanto

Purkuvesistö ja lietteen loppukäyttö Kuljetukset

Päästölähteiden 
tunnistaminen

Vähennystoimenpiteiden 
suunnittelu

Vähennystoimien 
vaikutusten seuranta

Raportointi ja viestintä



Tutkimuksen tausta

411.11.2021

Suomalaisten puhdistamoiden 
hiilijalanjälkilaskelmat

Puhdistamoiden hiilijalanjälkitutkimuksia 
Puolassa

Puolalaisten puhdistamoiden 
hiilijalanjälkilaskelmat

Analysointi ja 
vertailu



Jätevedenpuhdistamot

511.11.2021



• Selvityksessä 
käytettiin 
kaikilta 
puhdistamoilta 
vuoden 2017 
dataa

• Lupaehtoihin ja 
prosesseihin 
muutoksia 
tämän jälkeen
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Jätevedenpuhdistamot



Haasteet

711.11.2021

✓Puhdistamoiden hiilijalanjälkitutkimuksissa käytetään eri toiminnallisia yksiköitä

käytettiin yksikköä, joka kuvaa kokonaisvaltaista poistotehoa

✓Laskennan rajaukset

yhdenmukaistettiin rajaukset

✓Suorien päästöjen arviointi 

koska ei mittausdataa, käytettiin päästökertoimia (N2O-kerroin: IPCC, 2019)

kg CO2eq/m3 kg CO2eq/AVL kg CO2eq/kg TNinf kg CO2eq/kg TNrem jne.



Laskenta
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✓Toiminnallinen yksikkö: TPErem Total Pollution Equivalent Removed

𝑇𝑃𝐸𝑟𝑒𝑚 𝑡 = σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖 ∗ 𝑃𝑂𝐿𝑟𝑒𝑚, 𝑖(𝑡)

✓Hiilijalanjäljen yksikkö tutkimuksessa siis kg CO2eq/ kg TPErem

Muuttuja (POLrem) Painokerroin (W)

kokonaisfosfori 100

kokonaistyppi 18

kiintoaine 2

biologinen hapenkulutus 1

kemiallinen hapenkulutus 1



Laskenta

911.11.2021

✓Toiminnallinen yksikkö: TPErem Total Pollution Equivalent Removed

𝑇𝑃𝐸𝑟𝑒𝑚 𝑡 = σ𝑖=1
𝑛 𝑊𝑖 ∗ 𝑃𝑂𝐿𝑟𝑒𝑚, 𝑖(𝑡)

✓Hiilijalanjäljen yksikkö tutkimuksessa siis kg CO2eq/ kg TPErem

Muuttuja (POLrem) Painokerroin (W)

kokonaisfosfori 100

kokonaistyppi 18

kiintoaine 2

biologinen hapenkulutus 1

kemiallinen hapenkulutus 1



Tulokset
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Tulokset

• Suomalaisilla 
puhdistamoilla 
keskimäärin n. 50 % 
suuremmat päästöt 
kuin puolalaisilla

• Epäsuorissa 
päästöissä ero 
suurempi, n. 80 %

11.11.2021 11

Puhdistamoiden hiilijalanjäljet huomioiden päästöhyvitykset:



Suorat päästöt
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✓Suorien päästöjen arvioinnissa epävarmuutta

✓Arvioitu ero johtuu pääosin siitä, että puolalaisilla puhdistamoilla tulevassa 
vähemmän typpeä (~14 vs. ~11 g N/AVL/d).

✓Yksi mahdollinen syy ravinnon suurempi proteiinipitoisuus Suomessa (39 vs. 
36 kg/hlö/a, FAO)

✓Erot teollisuusjätevesien osuudessa ja laadussa voivat myös vaikuttaa asiaan

✓Pieni vaikutus tarkasteltujen puolalaisten puhdistamoiden pienemmillä 
typpipäästöillä purkuvesistöön



Epäsuorat päästöt: energia
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✓Puolalaisten puhdistamoiden sähkön päästökerroin 
yli kolminkertainen

✓Puolalaiset puhdistamoilla korkeampi 
energiaomavaraisuusaste (>50%)
✓Hyötyvät myös päästönäkökulmasta enemmän

✓Energiantuotannon päästöt puolalaisilla ja 
suomalaisilla puhdistamoilla kutakuinkin samalla 
tasolla 

✓Energiankäytön päästöosuuksissa selvä ero: 
✓ suomalaisten puhdistamoiden hiilijalanjäljestä 18 %

✓ puolalaisten puhdistamoiden hiilijalanjäljestä 26 %

✓suuremmat puhdistamot energiatehokkaampia



Epäsuorat päästöt: kemikaalit
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✓Suomalaisilla puhdistamoilla kemikaalien osuus 8 % ja 
puolalaisilla 1 %

✓puolalaisilla puhdistamoilla biologinen fosforinpoisto, 
suomalaisilla käytetään kemiallista saostusta

✓puolalaisilla puhdistamoilla ei alkalointikemikaalia
✓Puolan maaperä ei niin hapanta kuin Suomen

✓Teollisuusjätevesien mahdollinen vaikutus ei ole tiedossa

✓Jäteveden kemiallinen hygienisointi ja lietteen 
käsittely lisäävät yhden puhdistamon päästöjä

✓Näiden käytöllä on toki perusteensa



Päästöhyvitykset
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✓Päästöhyvityksiä syntyi 

✓ lannoitteiden korvaamisesta käsitellyllä lietteellä 
(9/9);

✓Sähkön myynnistä (5/9);

✓Lämmön myynnistä (1/9); sekä 

✓biokaasun jalostamisesta liikennepolttoaineeksi 
(1/9) 

✓Kolmen puhdistamon päästöhyvitykset 
välillä 10-30 %

✓Kaikilla biokaasun hyödyntäminen avainasemassa



Toiminnallinen yksikkö
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Suositukset
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Suomalaiset puhdistamot:

✓Biokaasun hyödyntäminen energiantuotannossa (on-site tai off-site)

✓Mahdollisuuksien mukaan saostuskemikaalin valinnassa suurempi painotus 
ilmastovaikutuksilla
✓ Riittävä fosforinpoistoteho kuitenkin varmistettava

✓Biologisen fosforinpoiston käyttö mahdollisuuksien mukaan
✓Orgaaninen aines ei monilla puhdistamoilla riitä, koska sitä tarvitaan denitrifikaatioon

✓ Puolalaisilla puhdistamoilla BOD/TP = 51, suomalaisilla BOD/TP = 31

Puolalaiset puhdistamot:

✓Biokaasulaitosten optimointi kivihiilipohjaisen ostoenergian korvaamiseksi

✓Yhteismädätyslaitokset



Johtopäätökset
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✓Ehdotettu toiminnallinen yksikkö huomioi kokonaisvaltaisen puhdistustehon
✓Painokertoimien valintaa voidaan selvittää edelleen

✓Toimintaolosuhteet ja puhdistusvaatimukset vaikuttavat selvästi hiilijalanjälkeen 
mm. resurssien käytön vuoksi

✓Päästövähennysten suunnittelu puhdistamokohtaisesti muu lupaehtojen 
mukainen toiminta huomioiden

✓Tutkimus painottui epäsuorien päästöjen erojen selvittämiseen
✓Suorista päästöistä ei ole mittaustietoa



Johtopäätökset
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✓Ehdotettu toiminnallinen yksikkö huomioi kokonaisvaltaisen puhdistustehon
✓Painokertoimien valintaa voidaan selvittää edelleen

✓Toimintaolosuhteet ja puhdistusvaatimukset vaikuttavat selvästi hiilijalanjälkeen 
mm. resurssien käytön vuoksi

✓Päästövähennysten suunnittelu puhdistamokohtaisesti muu lupaehtojen 
mukainen toiminta huomioiden

✓Tutkimus painottui epäsuorien päästöjen erojen selvittämiseen
✓Suorista päästöistä ei ole mittaustietoa

Uusi Aalto-vetoinen tutkimushanke käynnistyy vuonna 2022:
Suorat kasvihuonekaasut jätevedenkäsittelyssä - puhdistamon hiilijalanjäljen 
suurin pala?



Kiitos mielenkiinnostanne! Kysymyksiä?

Henri Haimi

prosessiasiantuntija, Vesi

henri.haimi@fcg.fi

p. 044 704 6298
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Hyvän elämän tekijät


