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PÄÄKIRJOITUS

Ilmastonmuutos ja raakaaineresurssien rajallisuus
vaikuttavat myös
vesihuoltoon
Aika pitkään vesihuoltoa on kehitetty samojen peruspilareiden varaan. Perinteisiä vesien käsittelymenetelmiä on hiottu paremmiksi ja taloudellisemmiksi, mutta isoja periaatteellisia muutoksia ei ole
juuri nähty. Viime vuodet ovat kuitenkin muuttaneet asetelmia. Ilmastonmuutoksen torjunta on lähes
kaikkien toimintojen yksi olennaisimmista huomioon otettavista seikoista ja raaka-aineresurssien
rajallisuus on lopulta herättänyt niin tutkijat kuin käytännön toimijat.

T

ämän lehden pääteemoina ovat
energian säästäminen ja ravinteiden kierrättäminen erilaisista
kulmista katsottuna. Nämä
koko maailmaa koskettavat aiheet ovat
olleet Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa –hankkeen selvitysten ja tutkimusten
kohteena. Tiedon lisäämisen rinnalla hankkeessa on toteutettu myös käytännön kehitystyötä, jotta vesihuollon parissa toimivat
saisivat taloudellisesti ja ympäristön kannalta
tavalla toimivaa teknologiaa.

HARRI MATTILA

TkT, dosentti, tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu
e-mail: harri.mattila@hamk.fi

kestävällä

Hanketta on tukenut Euroopan aluekehitysrahasto
(EAKR) Uudenmaan ja Hämeen liittojen kautta, ja
sitä on koordinoinut Hämeen ammattikorkeakoulu.
Muut toimijat ovat olleet Aalto-yliopisto, Laureaammattikorkeakoulu, Suomen Ympäristöopisto SYKLI
ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Hanke on
kantanut nimilyhennettä KEHÄ ja se on toiminut ajalla
9/2016 – 11/2018. Lisätietoja hankkeesta voi hakea osoitteesta http://www.hamk.fi/keha.
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Vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta käsittelee artikkelissaan myös johtava asiantuntija
Tomi Kiuru. Artikkeli on syntynyt
Vesihuoltolaitosyhdistyksen ja
Motivan toteuttaman Energiatehokas
vesihuoltolaitos –hankkeen pohjalta.

Koska niin ilmaston lämpeneminen
kuin resurssien niukkuus koskettaa
koko maapalloa, tähän lehteen on
koottu myös muita artikkeleita kuin em. hankkeiden
tuotoksista kirjoitettuja. Dosentti Jarmo Hukka tarkastelee vesihuoltopalveluiden kattavuutta maailmanlaajuisesti ja dosentti Petri Juuti ja DI Riikka Rajala puuttuvat
ajankohtaiseen vesipulaan eteläisessä Afrikassa.
Toivottavasti lukijamme kiinnostuvat artikkeleista ja
saavat niistä innostusta vesihuollon kehittämiseen niin
kotimaassa kuin koko maailmankylässä.
Lukemisiin!
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Energian ja ravinteiden
kierrätys- ja kehityshaasteet
kansainvälisesti katsottuna
Artikkelissa esitetään esimerkkejä energian ja ravinteiden kierrätyksen nykykäytännöistä ja ratkaisuista kunnallisessa vesihuollossa, maataloudessa ja karjanhoidossa valituissa kohdemaissa.
Artikkeli perustuu puolistrukturoidun kyselyn tuloksiin. Kysely on toteutettu osana KEHÄ-hanketta
”Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa” (EAKR, 9/2016 – 11/2018).
Tiedonkeruun piiriin kuuluivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivat alan asiantuntijat ja
organisaatiot valituissa kohdemaissa.

K
MARINA WECK

TkT, DI, MBA
Hämeen ammattikorkeakoulu
e-mail: marina.weck@hamk.fi
Kirjoittaja työskentelee Hämeen
ammattikorkeakoulun Älykkäät
palvelut -tutkimusyksikössä.
Hänen tehtäviinsä kuuluvat
tutkimus- ja kehitystoiminta.

ohtaamme jatkuvasti globalisoituvassa maailmassamme
suuria energiahaasteita kuten
kasvavat primäärienergian
tarpeet ja vähenevät fossiilisten polttoaineiden varastot. Näistä haasteista
seuraa huoli, miten voimme varmistaa
luotettavan sekä talouden ja ympäristön
kannalta kestävän energiantuotannon
itsellemme ja tuleville sukupolville. Kaikkien teollisten alojen kestävälle kehitykselle on tärkeää, että strategisena painopisteenä on tavoittaa merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä.
Toinen maailmanlaajuisesti merkittävä
strateginen kysymys on arvokkaiden
ravinteiden kuten fosforin, typen ja kaliumin talteenotto ja uudelleenkäyttö.
Nämä päätyvät usein jätevesiin keittiöistämme ja kylpyhuoneistamme sekä
valumavesinä maataloudesta ja karjanhoidosta. Ravinteiden kierrätyksellä on
useita hyötyjä, joista tärkeimpinä ovat
maatalouden tuottavuutta ylläpitävät
säästöt raaka-ainekustannuksissa.
Jätevedenpuhdistuksessa erityisesti kulutetaan suuria määriä energiaa päästöstandardien noudattamiseksi. Energian
talteenotto on hyvin tärkeä tutkimus- ja
kehitystehtävä. Samalla perinteisessä jätevedenpuhdistuksessa poistetaan ravin-

teita, jotka voitaisiin ottaa talteen uudelleenkäyttöä varten. Kunnallinen jätevedenpuhdistus esimerkiksi tuottaa suuria
määriä lietettä, joka vaatii huolellista
ja kestävää käsittelyä ennen sen poistamista [1]. Vuonna 2005 koko EU: ssa,
kaikki 27 jäsenvaltiota mukaan lukien,
vuotuisen lietteen kokonaismäärä oli
10,9 miljoonaa tonnia kuiva-aineeksi
laskettuna, ja sen arvioidaan lisääntyvän merkittävästi seuraavina vuosina,
yli 13 miljoonan tonnin vuoteen 2020
menneessä [2, 3].
Pelkästään Suomessa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla syntyy vuosittain
lietettä kuiva-aineeksi laskettuna 150
000–160 000 tonnia [4]. Uskotaan, että
lietteen määrä kasvaa jatkuvasti tulevina
vuosikymmeninä ja jää pysyväksi ongelmaksi, mikä edellyttää asianmukaisia
ratkaisuja [5, 6]. Itse asiassa liete on erinomainen raaka-aine energian ja ravinteiden tuotannossa, mikä tekee lietteen
ja energian kestävästä käsittelystä houkuttelevan vaihtoehdon. Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden lietteiden käsittely on kuitenkin hyvin monimutkainen
prosessi ja korkeaa vuosittaista tuotantomäärää ajatellen se on myös hyvin kallista
monissa maissa.
Yhtenä vastauksena näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin toteutettiin kysely
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energian ja ravinteiden kierrätyksen nykytilasta kuntien,
maatalouden ja karjanhoidon vesihuollossa 11 valikoidussa maassa ympäri maailman osana KEHÄ –
hanketta ”Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet
mahdollisuudet vesihuollossa” (9/2016 – 11/2018,
http://www.hamk.fi/circle). Kyselyyn valitut maat olivat
Latvia, Brasilia, Ghana, Makedonia, Tanska, Suomi,

Venäjä, Vietnam, Laos ja Indonesia sekä Colorado
USA:ssa. Tiedonkeruu suoritettiin pääosin puolistrukturoidun kyselyn avulla, haastattelemalla alan asiantuntijoita
julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioista ja koulutuslaitoksista sekä hallintoviranomaisten edustajia. Lisäksi
tietolähteinä olivat tieteelliset julkaisut, tilastot, verkkokeskustelut ja WWW-sivustot.

Latvia

Puhdistusprosessin tila ja
laajuus

Talteenotetun energian muoto
Talteenotetun energian käyttö
Käyttöönotto
Tietoa teknologiasta

”Menerga AquaCond” -laitteisto esitellään sivustolla:
http://buvlaukums.lv/en/news/article/siltuma-atgusana-no-notekudeniem-2038/
Laitteiston päätehtävä on tuottaa kuumaa vettä käyttäen yleensä viemäreihin päästettävästä jätevedestä saatavaa
lämpöä; pääpiirteissään tällä tarkoitetaan kotitalouksissa veden lämmittämiseen tarvittavan energian päästöä.
Lämmönvaihtimen ja lämpöpumpun yhteistoiminta voi merkittävästi alentaa kuuman veden tuotantoon
tarvittavan lämmitystehon määrää ja säästää jopa 90 % siitä energiasta, jota tarvitaan veden lämmitykseen
rakennuksissa verrattuna vastaavaan määrään vettä, joka on lämmitetty perinteisillä järjestelmillä.
Järjestelmässä on kaksi toimintatapaa:
• perustilassa lämpö otetaan talteen jätevedestä ja sillä lämmitetään kylmää vettä;
• automaattinen lämmönvaihtajien sisäosien puhdistus laitokseen sisäänrakennetun järjestelmän avulla
Lämpö
Kylmän veden lämmitys
2006
Lämmön talteenotto, kotimainen teknologia: ”Menerga AquaCond” http://www.menerga.lv/lv/par-menerga/
”SIA Menerga Baltic” menerga@menerga.lv

Makedonia

Puhdistusprosessin tila ja
laajuus

Talteenotetun energian muoto
Talteenotetun energian käyttö
Käyttöönotto
Tietoa teknologiasta
Indonesia
Puhdistusprosessin tila ja
laajuus
Talteenotetun energian muoto
Talteenotetun energian käyttö
Käyttöönotto
Tietoa teknologiasta
Puhdistusprosessin vaihe ja
laajuus
Talteenotetun energian muoto
Talteenotetun energian käyttö
Käyttöönotto
Tietoa teknologiasta
Vietnam
Puhdistusprosessin tila

Käyttöönotto

Tietoa teknologiasta
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Makedoniassa energiaa otetaan talteen jätevedenpuhdistusprosessissa ainoastaan Kumanovon
jätevedenpuhdistamolla, jonka kapasiteetti on 91,000 PE (asukasvastineluku) ja keskimääräinen päivittäinen
syöttö 1,000 m3. Se on tavanomainen puhdistamo, jossa käytetään biologista puhdistusmenetelmää ja aktiivisia
lietteenpuhdistusprosesseja. Puhdistamolla suoritetaan jälkipuhdistusta yhtäaikaisten hiilen ja ravinteiden
vähentämiseen tähtäävän nitraattien poiston ja fosforiyhdisteiden vähentämiseen tähtäävän kemiallisen
saostamisen prosessien kautta.
Kumanovon jätevedenpuhdistamolla on anaerobinen mädätyssäiliö ja lisälaitteisto biokaasun tuotantoa varten.
Sähkö ja lämpö
Puhdistamon tarpeet
2006
Käyttäjä Vodovod–Kumanovon kunnallinen liikelaitos
Jätevedenpuhdistamo Tegal Gundil
Biokaasureaktori, anaerobinen reaktori, kypsytysaltaita, lietteen kuivauspeti
Lämpö
Paikallisyhteisö
2013
Biokaasureaktori (kiinteä kupu)
Jätevedenpuhdistamo Gampong Jawa
Biomädätyssäiliöitä, stabilointireaktori, anaerobinen reaktori, sorasuodattimia, kypsytysaltaita, lietteen kuivauspeti.
Vuoto todettu.
Biomädätyssäiliö, kypsytysaltaita, lietteen kuivauspeti, kaasusoihtu. Elvytetty.
Sähkö ja lämpö
Paikallisyhteisö
2007 ja 2015
Biokaasureaktori ja biomädätyssäiliö
Aiemmin miljoonia tonneja maatalouden jätevesiä ja lantaa päästettiin avoimiin kanaviin ja pelloille. Teknologisen
kehityksen myötä biokaasun tuotanto kotitalouksien jätevesistä, eläinten lannasta, ruokajätteistä ja kasvijätteistä
on lisääntynyt Vietnamin maaseutualueilla.
Vuoteen 1990 mennessä Vietnamissa oli noin 2000 pientä tai perhekohtaista biokaasuyksikköä. Niiden koko
vaihteli välillä 3 m3 ja 10 m3. Vuonna 2002 maatalous- ja aluekehitysministeriö (MARD) julkaisi ensimmäiset pieniä
biokaasujärjestelmiä säätelevät standardit (10TCN 499:2002). Vuoteen 2007 mennessä biokaasuyksiköiden määrä
oli noussut 73,000 yksikköön. Silloinen tavoite oli, että vuonna 2010 maassa olisi 140,000 laitosta mukaan lukien
suuret biokaasulaitokset.
Yleisimmät pienet biokaasuyksiköt ovat: kelluvat kaasusäiliöyksiköt (teräsbetonisäiliöt), biokaasu nylonsäkeillä
ja kiinteäkupuiset biokaasulaitokset. Näistä suurimmat osuudet ovat kiinteäkupuisilla laitoksilla. Niillä on kolme
merkittävää eri versiota: mädätyssäiliö yhdensuuntaisilla putkilla: RDAC -tyyppi (uusi), Can Tho yliopiston tyyppi
TG-BP ja energiainstituutin tyyppi LN-6.
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On tärkeää huomata, että tiedonkeruu suuressa osassa
valikoituja maita oli hyvin haastavaa, koska lähes mitään
tietoja ei ollut yleisesti saatavilla. Siksi tiedonkeruu ei kata
kaikkia mahdollisia teknologioita tai toimijoita näissä
maissa. Tämä artikkeli esittää vain osan kyselyn kahteen
pääteemaan (energian ja ravinteiden kierrätys) liittyvistä
tuloksista. Täydellinen selvitysraportti julkaistaan joulukuussa 2018 Hämeen ammattikorkeakoulun verkkojulkaisuna, ja sähköisen raportin osoitetta voi tiedustella
tämän artikkelin kirjoittajalta.

Energian kierrätys
On tärkeää mainita, että useita eri energian kierrätyksen
käytäntöjä ja ratkaisuja oli käytössä kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa kaikissa valikoiduissa maissa Laosia ja
Vietnamia lukuun ottamatta. Vietnamissa on kuitenkin
keskusteltu energian talteenotosta kunnallisen jäteveden lietteestä (mädätys – biokaasun tuotanto), mutta
tarkkoja suunnitelmia tähän tarkoitukseen rakennettavaa laitosta varten ei ole. Maassa on ainoastaan visio
kaupunkien viemäröinnin ja jätevesien hallinnan tulevasta kehityksestä (päätös 1930/QD-TTg, 20.11.2009).
Tämän mukaisesti noin 20–30 % puhdistetusta jätevedestä tulisi hyötykäyttää vuoteen 2025 mennessä [7].
Taulukko sivulla 6 esittää esimerkkejä teknologisista
ratkaisuista, joita eri maissa käytetään energian kierrätykseen jätevedenpuhdistuksessa.
Koska tietoja energian kierrätyksestä maatalouden ja
karjanhoidon vesihuollossa puuttuu, olisi mahdollista

tehdä yleinen johtopäätös, että olemassa olevia teknologioita ei ole vielä kehitetty maatalouden käyttöön tai
panostukset energiatehokkuuteen eivät tässä tapauksessa
ole taloudellisesti perusteltuja. Lähes jokaisesta maasta
kuitenkin löytyy useita esimerkkejä energian talteenotosta
maatalouden lietteestä ja lannasta. Taulukossa sivulla
6 on esitetty Vietnamin tilanne.

Ravinteiden kierrätys
Ravinteiden kuten fosforin, typen ja kaliumin kierrätyksestä oli tietoja saatavilla vain vähän. Tietoja ravinteiden talteenotosta kunnan jätevedenpuhdistusprosesseissa tai maatalouden jätevedestä, lietteestä tai tuhkasta
ei juurikaan ollut saatavilla. On kuitenkin mainittava, että
esimerkiksi Latviassa ravinteita kuten typpeä ja fosforia
vapautetaan jätevedenpuhdistusprosesseissa (Daugavriga
-laitos, SIA Rigas Udens *).
Huolimatta siitä, että monissa tapauksissa ravinteiden
talteenotto on energiatehokkaampaa kuin niiden poisto
ja tuotanto luonnonvaroista [8], kyselyn tulokset paljastavat, että ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä kuntien,
maatalouden ja karjanhoidon vesihuollossa pitää parantaa
huomattavasti. Ympäristönsuojelun ja ravintoketjussa
olevien ravinteiden tasapainon sekä agroekologisen järjestelmän kannalta on välttämätöntä maksimoida ravinteiden
talteenotto ja kierrätys käyttämällä taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä teknologioita. Kyselyn tulokset
kuitenkin paljastavat, että näihin haasteisiin vastaaminen
on tutkijoiden päätavoite monissa maissa.

Kirjallisuus
[1] Kelessidis, A. & Stasinakis, A.A. (2012). Comparative study of the methods used for treatment and final disposal of sewage sludge in European countries
(Vertaileva tutkimus lietteen käsittelyssä ja loppusijoittamisessa käytettävistä menetelmistä Euroopan maissa). Waste Management, 32, 1186–1195.
[2] Milieu Ltd., WRc & Risk & Policy Analysts Ltd. (RPA) (2010). Environmental, economic and social impacts of the use of sewage sludge on land (Maanviljellyssä lietteen
käytöstä johtuvat ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset). Final Report, Part III: Project Interim Reports, DG ENV.G.4/ETU/2008/0076r, 10.2.2010.
[3] Leonard, A. (2011). Management of wastewater sludge’s: A hot topic at the European Level (Lietteen hallinta: tärkeä aihe Euroopassa). Journal Residues Science
Technology, 8, 38.
[4] Säylä, J. ja Vilpas, R. (2012). Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 2010. Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 21/2012.
[5] Fytyili, D. & Zabaniotou, A. (2008). Utilization of sewage sludge in EU application of old and new methods – a review (Lietteen käyttö EU:ssa vanhoin ja uusin
menetelmin – tutkimus). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, 116–140.
[6] Rulkens, W.H. (2008). Sewage Sludge as a Biomass Resource for the Production of Energy: Overview and Assessment of the Various Options (Liete
biomassavarana energiantuotannolle: yleiskatsaus ja eri vaihtoehtojen arviointi). Energy & Fuels, 22, 9-15.
[7] JICA (2011), Research Report on Vietnam Urban Environmental Management (Tutkimusraportti ympäristönhallinnasta Vietnamin kaupunkialueilla).
[8] Maurer, M., Schwegler, P. & Larsen, T.A. (2003). Nutrients in urine: energetic aspects of removal and recovery (Ravinteet virtsassa: energian erotus ja
talteenotto). Water Science and Technology, 48 (1), 37-46.

*https://www.rigasudens.lv/par-mums/uznemuma-finansetie-projekti/attirisanas-stacijas-rekonstrukcija/
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Vesihuolto vihreän talouden
aikakaudelle
Vihreä talous on mielestäni resilientti talous, joka luo ja ylläpitää hyvinvointia tasa-arvoisesti kaikille
planeetan ekologisten rajojen puitteissa. Se on uusi askel kohti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Vihreässä kasvustrategiassa institutionaaliset innovaatiot ovat avainasemassa. Ne muodostavat pelisäännöt kestävälle vesihuollon liiketoiminnalle sekä edistävät kiertotalouden periaatteiden
mukaisten teknisten ratkaisujen hyödyntämistä.

Y

JARMO J. HUKKA

K:n jäsenmaat sopivat
New Yorkissa syyskuussa
2015 järjestetyssä huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta, jotka ohjaavat kestävän kehityksen ponnisteluja vuoteen 2030
asti. Kestävän kehityksen tavoite
6 on: Varmistaa veden saanti ja
kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
Yhdistyneiden kansakuntien (YK)

kestävän kehityksen huippukokouksen (Rio+20) mukaan vihreä talous
on kestävän kehityksen keskeinen
työkalu ja YK:n ympäristöohjelman
(UNEP 2011) mukaan kestävien vesihuolto- ja sanitaatiopalvelujen saatavuus on vihreän talouden
perusta. Turvallinen vesihuolto ja
sanitaatio tukevat myös läheisesti
kaikkien muiden 16 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

TkT, dosentti
(vesialan tulevaisuudentutkimus)
Vesihuoltopalvelujen tutkimusryhmä
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)
Kirjoittaja on toiminut kehitysyhteistyöhankkeissa Cayman-saarilla 1982–84,
Sri Lankassa 1984–88, Keniassa 1994–
96, Pristinan yliopistossa Kosovossa
2000–03, Afrikan kehityspankin
johtavana asiantuntijana Gambiassa,
Ghanassa, Liberiassa, Nigeriassa ja
Sierra Leonessa 2007–09, sekä myös
TTY:llä aina vuodesta 1988 alkaen.

Kuva 1. Vettä jonotetaan Kakatassa, Liberiassa (Hukka 2009).
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VESIHUOLLON RESURSSITEHOKKUUS
Vihreään talouteen siirtyminen – myös kestävien
teknisten järjestelmien, prosessien ja laitteiden hyödyntäminen, sekä vesihuollon infrastruktuurin koko elinkaaren aikainen resilientti ylläpito – edellyttää kuitenkin
mahdollistavia olosuhteita eli ns. institutionaalista
toimintaympäristöä. Nämä pelisäännöt muodostuvat
UNEP:n mukaan kansallisista säädöksistä, periaatteista
ja kannustimista, sekä kansainvälisistä markkinoista ja
lainsäädännön infrastruktuurista, kaupasta ja teknisestä
avusta.

Vesihuollon tila
YK:n vesivuosikymmenen ohjelman (2011) mukaan
vihreän talouden saavuttaminen ei ole mahdollista takaamatta, että jokaisella on vesihuolto- ja sanitaatiopalvelut.
Maapallolla – pääosin kehittyvissä maissa – on arviolta
kuitenkin 2,1 miljardia ihmistä ilman turvallista vesihuoltoa sekä 4,5 miljardia ihmistä ilman turvallista sanitaatiota. Lähes miljardi ihmistä tekee yhä tarpeensa ulkosalla. Tämä ihmiskunnan suurimman häpeätahran aiheuttamat vaikutukset yhteiskuntien, perheiden ja kansalaisten
hyvinvoinnille, terveydelle, taloudelle ja ympäristölle –
erityisesti makean veden ekosysteemeille – ovat merkittäviä ja suunnatonta kärsimystä tuottavia.
Vuosittain arviolta 3,5 miljoonaa ihmistä kuolee puhtaan
veden, turvallisen sanitaation ja asianmukaisten hygieniaolojen puutteeseen. Tämä on huomattavasti enemmän
kuin kaikkeen väkivaltaan kuolleet henkilöt yhteensä
mukaan lukien erilaiset konfliktit ja sodat. Kuolleisuus ja
sairaudet koskevat erityisesti köyhiä, naisia ja lapsia. Tämä
vaikuttaa myös osaltaan lasten alikehitykseen – heidän
aivojensa kehittymiseen, pituuskasvuun sekä alipainoisuuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan
turvallisen sanitaation puute aiheuttaa vuosittain taloudellisia menetyksiä kaikkiaan USD 260 miljardin edestä.
Kehittyvissä valtioissa BKT vähenee sen vuoksi 0,5 prosentista aina 7,2 prosenttiin (Hutton 2012).
Kestävän kehityksen tavoite 6 on jaettu useisiin alatavoitteisiin. Talousvettä, sanitaatiota ja hygieniaoloja koskevien alatavoitteidenkin 6.1 ja 6.2 saavuttaminen vaatii
kehittyvien maiden osalta vuosittain noin kolminkertaisesti investointeja verrattuna siihen, mitä niissä on
käytetty keskimäärin vuosittain vesihuolto- ja sanitaatiojärjestelmien rakentamiseen vuosien 2000–14 välisenä aikana. Vuotuinen investointitarve on USD 114
miljardia, joka olisi vain 0,39 prosenttia niiden 140 maan
BKT:sta, joissa on alhainen vesihuollon, sanitaation ja
hygienian peruspalvelujen saatavuus. Näissä maissa elää
noin 85 prosenttia maapallon ihmisistä. (Hutton ja
Varughuse 2016)

Huomion arvoista on myös se, että kestävän kehityksen
tavoitteet koskevat kaikkia maita. Siksi onkin syytä olla
erityisen huolissaan myös OECD-maiden vesihuollon
infrastruktuurin ikääntymisestä ja rapautumisesta riittämättömien korvausinvestointien vuoksi. Yhdysvalloissa
arvioidaan vesihuollon infrastruktuuriin käytettävän
rahoituksen olevan USD 45 miljardia vuosina 2016–
2025, mutta investointitarve arvioidaan USD 150 miljardiksi. Suomessa pitäisi lähes kolminkertaistaa vesihuollon
saneerausinvestointeihin käytettävä vuotuinen rahoitus,
jos vesihuoltomme halutaan toimivan asianmukaisesti
myös tulevaisuudessa.
WHO varoittaakin, että rakennettujen vesihuollon
järjestelmien avulla saatujen hyötyjen pieneneminen on
huomattava riski, ellei ylläpitoon ja käyttöomaisuuden
hallintaan kiinnitetä enemmän huomiota. Jotkut kehittyvät maat ovat onnistuneet hyvin kansallisten vesihuoltoja sanitaatiotavoitteiden saavuttamisessa, mutta kuitenkin
enemmistössä maissa henkisiin ja taloudellisiin voimavaroihin liittyvät ongelmat estävät merkittävästi kehitystä.
Riittävä henkilöstönmäärä on jo kauan todettu olevan
yksi sektorin vaikeimmista ongelmista kehittyvissä maissa.
Koko vesialan välittömän tarpeen on arvioitu olevan esim.
Afrikassa jopa yli kaksi miljoonaa insinööriä ja teknikkoa.
OECD:n raportin (2016) mukaan 65 prosentissa tutkituissa 48 OECD- ja kehittyvässä maassa liian vähäinen
vesilaitosten henkilöstö sekä laitosten johtamiseen liittyvän osaamisen puute on Akilleen kantapää laitosten
toiminnassa. Kehittyvissä maissa, kuten myös OECDmaissa, yliopistotasoisia koulutusohjelmia tarkasteltaessa
niistä puuttuu lähes tyystin järjestelmien elinkaaren ja
käyttöomaisuuden hallinnan ja johtamisen opetus. Niihin
liittyvä tieteellinen tutkimus on myös marginaalista.
Onko järkevää investoida ja kehittää vihreän infrastruktuurin teknisiä järjestelmiä ja prosesseja, kun
nykyisten pelisääntöjen vallitessa vanhatkin järjestelmät ja infrastruktuuri ikääntyy ja rapautuu
suunniteltua huomattavasti nopeammin?

Vihreä talous
Vihreällä taloudella UNEP tarkoittaa talousjärjestelmää,
joka pitää sisällään kestävän kehityksen taloudellisen,
sosiaalisen ja ympäristöulottuvuuden. UNEP määrittelee vihreän talouden sellaiseksi, jonka avulla kansalaisten hyvinvointi ja sosiaalinen tasa-arvo lisääntyvät
samanaikaisesti, kun ympäristöön kohdistuvia riskejä
ja ekologista niukkuutta vähennetään huomattavasti.
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VESIHUOLLON RESURSSITEHOKKUUS
Köyhyyden vähentäminen korostuu keskeisenä osana
UNEP:n määritelmää. Vihreää taloutta koskevan aloitteen tarkoituksena on tukea hallituksia taloutensa vihreän
rakennemuutoksen toteuttamisessa. Tämä tapahtuu
uudistamalla hallintoa ja politiikkatoimia ja kohdentamalla pääomia vihreän talouteen.
Muutoksen kannalta keskeisiksi sektoreiksi UNEP nimeää
vihreän talouden raportissaan maatalouden, metsät, kalastuksen, veden, uusiutuvan energian, teollisuuden, jätteet,
rakennukset, kuljetuksen, turismin ja kaupungit. Vihreän
talouden edistämiseksi investointeja tulee kohdistaa näille
sektoreille, jotta talouden kasvua voidaan edistää kaikki
kestävän kehityksen ulottuvuudet huomioiden. Vihreän
talouden edistäminen mahdollistaa näin myös kestävän
kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.
OECD:n (2013) mukaan vihreän kasvun ja köyhyyden
vähentämisen välillä on tärkeitä toisiaan täydentäviä
elementtejä, jotka voivat auttaa vuosituhattavoitteiden
saavuttamisessa.
Näitä ovat:
1) Lisätä energia-, vesi- ja kuljetuspalvelujen saatavuutta
ja tehokkaampaa infrastruktuuria;
2) Lievittää huonoja terveysoloja, jotka liittyvää
ympäristön tilan huononemiseen; ja
3) Ottaa käyttöön tehokkaita teknologioita,
jotka voivat vähentää kustannuksia ja lisätä tuottavuutta samalla, kun ympäristöön kohdistuvaa
kuormitusta vähennetään.
Vihreä talous nähdään käytännön tasolla erityisesti sellaiseksi tulojen ja työllisyyden kasvua edistäväksi investoinneiksi, jotka vähentävät päästöjä ja ympäristön pilaantumista, sekä ehkäisevät
luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen häviämistä. Lähestymistapaa voidaan
kuvata viiden pääoman avulla, jotka leikkaavat
kolmen kestävän kehityksen peruspilarin lävitse
(Kuva 2, United Nations 2011).

tämisestä seuraavat monet hyödyt liittyen terveyteen,
odotettavissa olevaan elinikään, koulutukseen ja taloudelliseen toimintaan vapautuvaan aikaan, ovat laajalti
tunnettuja. Suoria hyötyjä yhteiskunnalle voidaan odottaa
saatavan lisääntyneistä investoinneista vesihuolto- ja sanitaatiosektoreilla mukaan lukien investoinnit vedestä riippuvien ekosysteemien suojeluun. Investoimalla vesisektoriin voidaan luoda enemmän työpaikkoja ja saada aikaiseksi suurempaa hyvinvointia. Nämä mahdollisuudet ovat
kiistatta suurimmat alueilla, joilla ihmisillä ei vielä ole
puhdasta juomavettä eikä asianmukaista sanitaatiota.
Perusvesihuoltoon ja -sanitaatioon käytettävien investointien on arvioitu tuottavan selkeitä taloudellisia hyötyjä
kehittyvissä maissa. WHO:n raportin mukaan globaalilla
tasolla hyödyt ovat vesihuollon osalta yli nelinkertaiset
ja sanitaation osalta yli kolminkertaiset jokaista investoitua USD kohden. Sanitaation järjestäminen kaikille
vielä ulkosalla tarpeensa tekeville ihmisille tuottaa hyötyjä
jopa yli seitsemän USD jokaista investoitua USD kohden.
Näissä arvioissa ei huomioitu useita hyötyjä, kuten parannettuun sanitaatioon liittyvät ympäristöhyödyt, lisääntynyt yksityisyyden suoja ja ihmisarvo, koska niiden rahallista arvoa on vaikea mitata. Lisäksi epäsuorien terveysvaikutusten hyötyjä ei huomioitu täysimääräisinä. Jos kaikki
hyödyt voitaisiin arvioida rahallisesti, hyöty-kustannussuhde olisi vielä merkittävästi suurempi. (Hutton 2015)

Ympäristön
pilari

Talouden
pilari

Sosiaalinen
pilari

Luonnon pääoma

Luonnon resurssipohja,
ekosysteemipalvelut jne.

Henkinen pääoma

Työvoima, koulutus,
terveys, jne.

Sosiaalinen pääoma

Sosiaalinen infrastruktuuri,
kulttuuri, peruspalvelut,
jne.

Teollisesti tuotettu pääoma

Rakennettu infrastruktuuri,
teollisuudenalat, jne.

Vesihuollon merkitys vihreässä
taloudessa
Vesihuollon ja sanitaation voidaan katsoa
muodostavat itsessään taloudellisen sektorin,
ja niitä voidaan pitää muutosvoimana, jolla on
omat hinnoittelun, infrastruktuurin ja hallinnan
dynamiikkansa (UNEP 2012). Palvelujen järjes-
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Taloudellinen pääoma

Rahoituslaitokset,
investoinnit, jne.

Kuva 2. Vihreän talouden muutosvoimat (United Nations 2011).
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Jos Yhdysvalloissa arvioitu investointivaje saataisiin
hoidettua, niin se synnyttäisi taloudellista toimintaa
vuosittain yli USD 220 miljardin edestä. Investoinnit
toisivat ja ylläpitäisivät noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa
kymmenen vuoden ajan. Investoinnit säästäisivät lisäksi
yritysten kustannuksia vuodessa noin USD 94 miljardin
edestä seuraavien kymmenen vuoden aikana ja vuosittain
jopa USD 402 miljardia vuodesta 2027 vuoteen 2040.
(ASCE 2013)

Myös Rotmansin (2012) mukaan vihreässä taloudessa ei
ole kuitenkaan kyse pelkästään teknologisista ratkaisuista
vaan myös kestävistä elämäntavoista, uusista instituutioista ja kulttuurisista muutoksista. Antikainen, Lähtinen,
Leppänen ja Furman (2013) korostavat, että vihreä talous
tarkoittaa uudenlaisten toimintatapojen käyttöönottoa
elämän kannalta olennaisten tarpeiden, kuten asumisen,
liikkumisen, ruoan, energiankäytön ja koulutuksen
tyydyttämiseksi sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (EPA 2012)
arvion mukaan vesihuollon investoinnit luovat yli 16
prosenttia enemmän työpaikkoja kuin työntekijöille
suunnatut verohelpotukset, lähes 40 prosenttia enemmän
työpaikkoja kuin yleiset veronalennustoimenpiteet, ja yli
viisi kertaa enemmän työpaikkoja kuin tilapäiset yritysten
veronalennukset.

OECD:n Oslon käsikirjassa ekoinnovaatio on määritelty
uusien tai merkittävästi parannettujen tuotteiden (tavarat
ja palvelut), prosessien, markkinointitapojen, organisaatiorakenteiden ja institutionaalisten järjestelyjen kehittämisenä tai käyttöönottamisena, jotka – tarkoituksellisesti
tai tahattomasti – johtavat ympäristön tilan parantumiseen verrattuna muihin järkeviin vaihtoehtoihin (OECD
ja Eurostat 2005). Kuvassa 3 esitetään yleiskuva ekoinnovaatiosta ja sen luokittelujärjestelmä.

Institutionaaliset innovaatiot avainasemassa

Ekoinnovaation tavoitteet

OECD (2011) korostaa innovaation olevan avainasemassa
vihreässä kasvustrategiassa. Innovaatiotoimintaa ei pitäisi
kuitenkaan nähdä ainoastaan teknologisten ratkaisujen
löytämisenä (ns. teknologia ratkaisee kaiken -lähestymistapa). UNEP:n mukaan institutionaaliset innovaatiot,
kuten muutokset arvoissa, uskomuksissa, tietämyksessä,
normeissa, ja hallinnollisissa toimenpiteissä kuuluvat
myös ekoinnovaatioihin, kuten myös muutokset johtamisessa, organisaatiossa, lainsäädännössä ja hallintajärjestelmissä, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia.

Instituutiot
Organisaatiot
ja markkinointikeinot
Prosessit
ja tuotteet

Ensisijaisesti
ei-teknologinen
muutos

Yhteenveto
Kehittyvissä maissa järkevät investoinnit vesihuoltoon
sekä jätevesien puhdistukseen ja hallintaan tuottavat
merkittäviä taloudellisia, ekologisia ja yhteiskunnallisia
hyötyjä, sekä auttavat vähentämään köyhyyttä, ylläpitämään ekosysteemipalveluja ja parantamaan vesi- ja ruokaturvallisuutta. Vihreän talouden kannalta on erityisen
kriittistä, että jätevesien kestävään ja kokonaisvaltaiseen
hallintaan panostetaan kiireellisesti ja sille annetaan erittäin korkea prioriteetti olennaisena osana kaupunkisuunnittelua sekä yhdennettyä valuma-alueiden
ja rannikkoseutujen hallintaa.

Suuremmat
mahdollisuudet
taloudellisille,
sosiaalisille ja
ympäristöhyödyille,
mutta vaikeampi
koordinoida

Ensisijaisesti
teknologinen
muutos
Muutta- Uudelleen Vaihto- Luominen
minen suunnittelu ehdot
Ekoinnovaatiotyypit

Kuva 3. Ekoinnovaation luokittelujärjestelmä (OECD ja
Eurostat 2005, Hukan muokkaama julkaisussa Hukka,
Nyanchaga ja Katko 2016).

Koska vesihuollon infrastruktuurin ikääntyminen ja rapautuminen on merkittävä ongelma
sekä OECD- että kehittyvissä maissa, niin täyden
kustannusvastaavuuden takaava lainsäädäntö sekä
tehokas vesihuoltolaitosten taloudellisen liiketoiminnan valvonta ovat tulevaisuuden tärkeimpiä
institutionaalisia keinoja varmistaa maksut, jotka
vastaavat järjestelmien kaikkia todellisia elinkaarikustannuksia. Kustannusvastaavuus on myös
tärkein edellytys sille, että kehitetyt tulevaisuuden
tekniset ratkaisut, järjestelmät, prosessit ja laitteet tuottavat suunniteltuja hyötyjä koko niiden
oletetun eliniän ajan.
Lisääntyvien investointien tueksi sekä kehittyvissä että OECD-maissa tulisi toteuttaa institutionaalisia parannuksia hallintojärjestelmissä,
muutoksia vesisektorin lainsäädännössä sekä
koulutuksessa.
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Reformiprosessien avulla tulisi kehittää seuraavia keskeisiä
elementtejä:
1) vahva mahdollistava toimintaympäristö;
2) selkeät, vahvat institutionaaliset roolit alan toimijoille; ja
3) lean-ajatteluun perustuvat hallinta- ja valvontajärjestelmät koskien erityisesti laitosten liiketoimintaa ja strategista käyttöomaisuuden hallintaa.
Kehitysyhteistyövaroja tulisi kohdentaa enemmän ja
nopealla aikataululla vihreään talouteen siirtymisen
näkökulmasta vesihuollon prioriteettikohteisiin eli institutionaalisen toimintaympäristön kehittämiseen, järke-

viin infrastruktuuri-investointeihin ja niihin liittyvään
massiiviseen teknisen avun sekä yliopistotason koulutuksen tarpeeseen. Kehittyvien maiden omaa tutkimus- ja
innovaatiotoimintaa tulisi myös vahvistaa. Tämä tarjoaisi
mahdollisuuksia myös suomalaisen teknologian, teknisen
avun, ja koulutuksen viennin osaamiselle.

Kiitokset
Tutkimusta ovat tukeneet Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Emil Aaltosen säätiö ja Suomen Akatemia (Päätös nro 288153). Siihen liittyvä raportti:
Hukka, J.J. 2014. Vesihuolto vihreän talouden aikakaudelle. 55 s.
http://www.cadwes.com/publications/others/. Myös arvioitsija ansaitsee kiitokset.
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Vesihuoltolaitosten
energiatehokkuus haltuun

TOMI KIURU

johtava asiantuntija, Motiva
e-mail: tomi.kiuru@motiva.fi

Vesihuoltolaitoksille energiakustannukset ovat merkittävä kuluerä vuosittain. Jokainen säästetty kilowattitunti ja euro parantavat laitoksen kannattavuutta ja vähentävät hintojen korotuspaineita. Energiatehokkuudella on
myös laajempi merkitys kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Motiva, Vesilaitosyhdistys ja
Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä useat suomalaiset vesihuoltolaitokset ovat yhteistyössä koonneet tietoa ja esimerkkejä energiatehokkuustoimista ja teknisistä ratkaisuista, jotka auttavat vesilaitoksia entistä fiksumpaan ja taloudellisempaan energiankäyttöön. Jokaisessa laitoksessa on
mahdollista vähentää primäärienergiantarvetta ja tehostaa energiankäyttöä.

Kirjoittajalla on
lähes 20 vuoden
kokemus teollisuuden
energiatehokkuudesta.

E

nergiatehokkuus ei saisi olla joukko yksittäisiä
projekteja – vaan jatkuvaa, systemaattista ja
pitkäjänteistä työtä. Parhaat tulokset saavutetaan
energiatehokkuuden jatkuvalla parantamisella ja
kokonaisvaltaisella johtamisella.
Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen edellyttää oman energiankäytön tuntemista ja seurantaa
sekä tietoa omista energiansäästömahdollisuuksista.
Energiakatselmukset ja -selvitykset auttavat teknis-taloudellisesti kannattavien energiatehokkuustoimien määrittämisessä ja toteuttamisessa. Toiminnan energiatehokkuuden kehittyminen jatkuvasti paremmalle tasolle vaatii
myös fiksumman energiankäytön tavoittelemista niin
toimintatavoissa kuin investoinneissa ja hankinnoissakin.

Mitä et mittaa, et voi johtaa

Tukholman Hammarbyn jätevedenkäsittelylaitoksella
syntyy biokaasua liikennekäyttöön. (Kuva: Harri Mattila)

Tavoitteellisen ja tuloksellisen energiatehokkuustyön
perustana on, että ymmärretään, mitkä tekijät vaikuttavat energiankulutukseen ja -tehokkuuteen. Päätösten
tueksi tarvitaan mittauksista jalostettua tietoa ja energiatehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja. Kaikkea ei kuitenkaan voi eikä kannata mitata, eikä kaikkien mittausten
tarvitse olla yhtä tarkkoja. Vesihuoltolaitosten on suositeltavaa mitata ja seurata ainakin seuraavia energiankulu-
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tuksen tunnuslukuja, joita on mahdollista benchmarkata
Vesilaitosyhdistyksen Venla-järjestelmässä:
•
•
•
•

Vedentuotannon energiankulutus (MWh/m³)
Vedenjakelun energiankulutus (MWh/m³)
Jätevesiviemäröinnin energiankulutus (MWh/m³)
Jätevedenpuhdistuksen ja lietteenkäsittelyn energiankulutus (MWh/m³)
• Oma energiantuotanto (MWh/m³)
• Muu energiankulutus (MWh/m³)
Tulevaisuudessa tekoäly hoitaa mittaustiedon analysoinnin. Käyttäjän tehtäväksi jää kuitenkin aina määrittää
seurattavat tunnusluvut ja visualisointi sekä asettaa tavoitteet, jotka palvelevat toimintaa ja ohjaavat energiatehokkuuteen ja kustannussäästöihin.
Vesihuoltolaitoksen energiankulutukseen vaikuttavat
muun muassa vesimäärien vaihtelut, vuodenaika ja
ulkolämpötila, valitut tekniset ratkaisut, prosessien
ajotavat ja -arvot, käytettävät kemikaalit ja niiden määrät,
puhdistusvaatimukset sekä erilaiset toimintahäiriöt.

Pumpataan, pumpataan
Jopa 2–3 prosenttia maailman sähkönkulutuksesta on
arvioitu kuluvan pumppauksiin vedenjakelujärjestelmissä.
Kevyen puhdistusprosessin pohjavesilaitoksilla verkostopumppauksen osuus energiankulutuksesta on yleensä
30–70 prosenttia. Joissain kohteissa pumppauksiin kuluu
yhteensä jopa yli 90 prosenttia energiankäytöstä.
Suurin osa vesilaitoksen tulevasta energiankulutuksesta
määräytyy suunnitteluvaiheessa tehtävien valintojen
perusteella. Ne liittyvät pitkälti pumppaustarpeisiin ja
niiden järjestelyihin. Korkean hyötysuhteen komponentit
ovat edellytys hyvälle kokonaishyötysuhteelle. Yhdessä
oikean mitoituksen ja ohjauksen kanssa ne muodostavat
energiatehokkaan pumppaamon.
Elinkaarilaskentaa on käytettävä kaikissa komponentteja
ja pumppausjärjestelmää koskevissa hankinnoissa ja energiansäästötoimenpiteissä. Tästä ei kannata tinkiä projektien kustannuspaineista huolimatta. Sähkömoottorin koko
elinkaaren aikaisista kustannuksista suurimmat ovat energiakustannukset. Jatkuvasti käyvällä moottorilla energiakustannukset ovat jopa 97 prosenttia, kun hankintahinta
muodostaa vain kaksi prosenttia ja kunnossapito yhden
prosentin kaikista moottorin aiheuttamista kuluista.
Pumppauksen ja koko järjestelmän häviöt on myös
tärkeä ymmärtää, sillä energiatehokkuuden paranta-
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minen on suurelta osin juuri näiden häviöiden vähentämistä. Pumppauksen häviöt koostuvat taajuusmuuttajan häviöistä (3–5 %), sähkömoottorin häviöistä
(5–10 %) sekä pumpun häviöistä (15–20 %) loppuosan käytetystä energiasta muuttuessa veden hydrauliseksi energiaksi. Verkoston häviöt pienentävät tätä
hydraulista energiaa (10–20 %) ja verkostosta poistuu
veden hydraulisena energiana noin puolet käytetystä
kokonaisenergiasta.

Miten arvioida pumppauksen
energiatehokkuutta?
Vesihuollossa ei ole standardoitua yhtenäistä menetelmää pumppauksen energiatehokkuuden arviointiin.
Pumppauksen energiatehokkuutta voi kuitenkin arvioida
muutamilla erilaisilla tunnusluvuilla. Näitä ovat ominaisenergiankulutus, joka tarkoittaa energiankulutusta siirrettyä vesi- tai jätevesikuutiota kohden sekä pumppauksen
energiatehokkuuden tunnusluku, joka on patentoitu
laskentamenetelmä energiatehokkuuden määrittämiseen.
Pumppauksen energiatehokkuus koostuu pumppaamon
energiatehokkuudesta ja järjestelmän energiatehokkuudesta. Energiatehokas pumppaus edellyttää kummankin
tekijän yhtäaikaista optimaalista toimintaa.

Analyysi selvittää energiatehokkuuden tason
Pumppaamon energiatehokkuutta on mahdollista selvittää
analyysillä, josta saadaan tietoa, kuinka hyvin pumppaamon suunnittelussa, pumppujen valinnassa ja pumppuyhdistelmien toiminnan ohjauksessa on onnistuttu
käyttämään pumppaamoa energiatehokkuuden kannalta.
Järjestelmän energiatehokkuuden analyysi tutkii pumppaamojen kapasiteettien ja sijaintien sopivuutta verkoston
ja järjestelmäkokonaisuuden toimintaan. Tavoite on minimoida painehäviöitä verkoston hydraulisen kuormituksen
tasapainotuksella.

Ilma maksaa
Ilmastus on jätevedenpuhdistamon suurin sähkösyöppö.
Ilmastuksen suuren sähkönkulutuksen vuoksi hapen- ja
ilmantarve kannattaa optimoida ja ilmansyötön energiankäyttö minimoida. Tärkein jätevedenpuhdistamon energiankulutusta määrittävä tekijä on usein kompressorien
ja säätöventtiilien oikea mitoitus ja ohjaus käsiteltävään
kuormitukseen ja sen päivittäiseen vaihteluun nähden.
Kompressoreja on parasta ajaa optimiarvoilla ja valita käyttöön energiatehokkain malli. Todellisuudessa kompressorien, putkiston ja säätöventtiilien mitoitus eivät aina vastaa
todellista kuormitusta.
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Energiatehokkuuden kannalta tärkeässä roolissa ovat
instrumenttien määrä, sijoitus, tarkkuus sekä ohjausja säätöjärjestelmä. Valitsemalla säätöventtiilien tyyppi
oikein on mahdollista saavuttaa säästöjä. Myös asetusarvojen ja säätöpiirien viritykseen ja seuraamiseen on hyvä
käyttää aikaa. Laitteiston hyvä kunto on lähtökohta ja
perusedellytys fiksulle energiankäytölle.

Lietteen energiasisältö kannattaa hyödyntää
Energiatehokkuusnäkökulmasta katsottuna lietteen
energiasisältö on hyvä saada hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja ottaa talteen lietteen sisältämät ravinteet mahdollisimman pienellä energiankäytöllä. Yksiselitteisesti parasta ratkaisua tähän ei ehkä
ole. Esimerkiksi sakeutus-mädätys-kuivaus-pyrolyysi tai
poltto- käsittelyketju tuottaa enemmän energiaa kuin
kuluttaa. Kompostointi mädätyksen jälkeen on perinteinen pienikulutuksinen käsittelymuoto ja tarjoaa luonnollisen ravinteiden hyödyntämisen maanparannusaineena käytettäessä. Haasteet tälle käytölle sekä kiertotaloustavoitteet ovat kuitenkin kasvattaneet tarpeita fosforin
ja typen talteenotolle, mutta hankaluutena on kustannustehokkaiden ratkaisujen puute. Talteenottoratkaisut
ovat endotermisiä prosesseja, mutta toisaalta kiertolannoitteiden käyttö vähentää energiaintensiivisten keinolannoitteiden käyttöä. Fosforivarantojen riittävyys ja hinnan
nousu kannustavat ja aikaansaanevat talteenoton yleistymisen. Tuleviin ratkaisuihin lienee vaikutuksensa myös
energian hinnalla.
Suomessa lähes 70 prosenttia lietteestä mädätetään.
Positiivisten ilmastovaikutusten aikaansaamiseksi biokaasulla kannattaisi aina pyrkiä korvaamaan korkean hiilidioksidipäästökertoimen energiantuotantoa. Kansallisen
energia- ja ilmastostrategian tieliikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi biokaasun jalostaminen liikennepolttoaineeksi ja sen käytön lisääminen
on tärkeää. Biokaasulla voi tuottaa myös sähköä omaan
käyttöön. Tulevaisuudessa tämä nousee enemmän esiin
muun muassa kysyntäjouston ja energian varastoinnin
yhteydessä.

Lämmöt talteen
Vesihuoltolaitoksilla primäärilämmön tarvetta voi korvata
lämmön talteenotolla ja lämpöpumpuilla. Kannattavinta
se on kohteissa, joiden kiinteistössä on vesikiertoinen
lämmitys, suuri lämpimän veden tarve ja/tai suuri prosessilämmityksen tarve. Jäteveden puhdistamo voi olla osan
vuodesta energiaomavarainen mädättämön biokaasulla
tuotetun lämmön ja sähkön, tehokkaan lämmön talteenoton ja aurinkopaneelien avulla.

Ympäristövaatimukset kiristyvät
tulevaisuudessa
Tulevaisuudessa kirittävää vesihuoltolaitosten energiankäyttöön ja energiatehokkuuteen tuovat mm. EU:n energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön uudet
tavoitteet, kiristyvät ympäristövaatimukset sekä kasvava
tarve poistaa haitta-aineita ja kehittää lietteen käsittelyä.
Tästä syystä laitosten kannattaa kiinnittää enemmän
huomiota energiatehokkuuteen kaikessa toiminnassa ja
käyttää kehittyneimpiä prosesseja esim. lietteen käsittelyssä. Tärkeää on myös pyrkiä kohti suurempaa energiaomavaraisuutta, pienempää ostosähkön ja -lämmön
määrää sekä pienempiä suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä.
On hyvä varautua jätevedenpuhdistuksen typpioksiduulija metaanipäästöjen vähentämiseen typenpoistolaitoksella
ja haitta-aineiden, kuten lääkeaineiden ja mikromuovien
poistamiseen. Haitta-aineiden vähentäminen poistuvasta
jätevedestä kasvattaa laitoksen energiankulutusta.

Valtio tukee energiansäästöä ja
energiatehokkuuden parantamista
Energiatehokkuussopimukseen liittymällä vesihuoltolaitos sitoutuu energiatehokkuuden tavoitteelliseen
parantamiseen ja voi hyödyntää valtion harkinnanvaraista
energiatukea investoinneissaan. Vain sopimukseen liittyneille voidaan myöntää tukea tavanomaisen teknologian
energiatehokkuusinvestointeihin. Lisäksi sopimuksessa
mukana olevat pk-yritykset ja kunnalliset toimijat saavat
muita korkeampaa tukea energiankäytön tehostamismahdollisuuksia selvittäviin energiakatselmuksiin.

Linkkejä
Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille: www.motiva.fi/vesihuoltolaitos
Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista:
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi
Lisätietoja energiakatselmuksista: www.motiva.fi/energiakatselmus
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Vesiliiketoiminta vuoteen
2037 – tulevaisuuden
innovaatiot kehiin!
Onko vesihuoltoala vuonna 2037 yhteiskunnan perustoimintaa vai kehittyykö siitä kansainvälistä liiketoimintaa, jonka avulla maailma pelastuu? Skenaariotarkastelussa pohditaan uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia, mutta myös kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Älyputket korjaavat itse itseään,
kuluttaja seuraa reaaliajassa omaa vedenkäyttöä ja säämanipulaatiolla luodaan sateita kuivuudesta
kärsiville alueille.
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kenaariot ovat osa modernia tulevaisuudentutkimusta. Ne auttavat
kuvittelemaan, mikä on mahdollista ja analysoimaan, mikä on
todennäköistä, mutta ne toimivat myös
perustana valittaessa haluttavaa ja toteutettavaa tulevaisuutta. Skenaariopohjainen
ajattelu korostaa tulevaisuuden eiennustettavuutta, mutta antaa organisaatioille
ja sen ihmisille aktiivisen toimijan roolin:
tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omilla
valinnoilla ja teoilla. Skenaariopohjaisessa tarkastelussa joudutaan joka hetki
tekemään päätös, suunnitellako lisää vai
toimiako jo. Oman toiminnan ketteryys
ja toimintaympäristön jatkuva seuranta
korostuvat. Tavoitteena on toiminnan
aikaansaaminen tulevaisuuskuvien
pohjalta (Meristö 1993).
Kehä-hankkeessa skenaarioita on rakennettu yhdessä alan toimijajoukon kanssa:
tietoa ja näkemyksiä on kerätty verkkokyselyllä, näkemyksiä on työstetty työpajoissa visioivan konseptoinnin ja palvelumuotoilun menetelmien avulla ja tutkijatiimissä on tehty synteesejä, joita on
esitelty tulevaisuuden tutkijoiden tiedeyhteisölle kansainvälisissä konferensseissa.
Artikkelissa esitellään rakennetut skenaariot vesihuollon tulevaisuudesta 20 vuotta
eteenpäin sekä kuvataan tulevaisuuden
mahdollisia konsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia laadituissa skenaarioissa.

Vesihuollon tulevaisuusskenaariot
Skenaarioiden muutosajurit tiivistettiin
laajan aineiston pohjalta: Suomen vesihuollon keskeinen muutosvoima on se,
hoidetaanko olemassa olevan infrastruktuurin korjausvelka ja pidetään suomalaisen yhteiskunnan vesihuolto jatkossakin maailman kärjessä vai jätetäänkö se
hoitamatta ja panostetaan uusille markkinoille ja uusiin liiketoiminta-alueisiin ja mennään enemmän liiketoiminta
kuin yhteiskunnan vesihuolto edellä tulevaisuuteen. Toinen muutosvoima tulee
teknologisesta megatrendistä: hyödynnetäänkö alan kehittämisessä täysimääräisesti digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia vai tyydytäänkö perinteisempään
teknologiaan.
Tarkastelemalla ajureita vastakkain
saadaan nelikenttä, jonka eri lohkot
muodostavat lähtökohdat vesihuollon
skenaarioille (Kuva 1). Digitaalisuutta
hyödyntäen, uusia markkinamahdollisuuksia avaten tehdään maailman pelastamisesta kannattavaa liiketoimintaa
(Skenaario 1), kun taas perinteisemmillä
teknologioilla ala keskittyy viemään nykyosaamista maailmalle (Skenaario 2). Jos
keskitytään korjausvelan hoitoon, digitalisuutta hyödyntämällä siirrytään älyputkien maailmaan (Skenaario 4), kun perinteisempien teknologioiden voimin kehitys
jatkuu konservatiivisesti (Skenaario 3).
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Skenaario 1. Maailman pelastaminen

Skenaario 2. Nykyosaamisen vienti maailmalle

Tavoitteena on avata uusia mahdollisuuksia vesiliiketoiminnalle erityisesti hyödyntämällä digitaalisuutta sisältäviä teknologioita. Kohteena ei ole pelkästään liiketoiminta B to B- tai B to P -mielessä, vaan myös B to C
-ratkaisuja etsitään. Yritykset, julkisen sektorin edustajat ja kuluttajat ovat sitoutuneet pelastamaan maailmaa
ja ympäristöä. Myös kansalaisjärjestöjen ääni kuuluu.
Skenaariossa kehitettävät ratkaisut liittyvät liiketoimintaan ja sosiaalisiin innovaatioihin.

Lähtökohtana on perinteisiin teknologioihin perustuvan
koulutus- ja projektiosaamisen vienti uusille markkinoille.
Vesihuoltoon ja yleisemminkin veteen liittyvän liiketoiminnan kysyntä kasvaa kaikkialla maailmassa. Suurin tarve
kohdistuu Afrikkaan, vaikka myös Aasian suurissa metropoleissa on kysyntää maailman kärkeä olevalle osaamiselle, jota Suomesta löytyy yhdessä muiden Pohjoismaiden
kanssa. Erityisesti vedenpuhdistukseen ja vedenjakeluun
liittyvää suomalaista osaamista arvostetaan maailmalla.

Lähtöoletuksena on lainsäädäntö, joka rajoittamisen
asemasta mahdollistaa uusien liiketoimintojen kehittämisen niin, että vapaassa markkinataloudessakin huoltovarmuus turvataan. Toimialalla panostetaan uusiin teknologioihin, päästään irti konservatiivisuudesta ja etsitään
uusia mahdollisuuksia. Vesilaitokset muodostavat pienten
yritysten kansainvälisen verkoston, jossa paikalliset olosuhteet otetaan huomioon ja kehitystä viedään eteenpäin
globaalien standardien puitteissa, paikallisesti soveltaen.

EU-lainsäädäntö tukee vesiliiketoiminnan kehittämistä
ja vientimahdollisuuksia. Suomessa vesihuoltolaitoksen
omistajiksi tulee myös yksityisiä yrityksiä kuntien lisäksi.
Vapaan markkinatalouden ympäristössä huoltovarmuus
on varmistettu lainsäädännöllä. Kilpailullisessa toimintaympäristössä suomalainen vesiosaaminen kehittyy ketteräksi ja korkeatasoiseksi. Arvostus puhdasta laadukasta
vettä kohtaan on noussut eikä sitä Suomessakaan pidetä
enää itsestäänselvyytenä. Puhtaasta vedestä ollaan valmiita
myös maksamaan ylimääräistä. Erillisiä käyttömaksuja
veteen ei tule, vaan vesihuollon infrastruktuurin rahoitus
hoidetaan Suomessa verotuksen kautta. Suomalaisten
haja-asutusalueiden vesihuoltoratkaisut ovat yhtenäisiä ja
korkeatasoisia. Haja-asutusalueiden vesihuolto-osaamiselle löytyy myös globaalia kysyntää. Vesiosaamisen vientiä
tukee myös kehittynyt myyntiosaaminen ja uusien markkinoiden avaamisessa hyödynnetään Suomeen muuttaneita maahanmuuttajia, joilla on lähtömaihin liittyvää
paikallisosaamista.

Vesivarojen riittävyys on turvattu uudella teknologialla,
mutta myös alan hallinto ja maksujen keruu on kunnossa.
Kimmokkeena kehitykselle ovat veden perässä tapahtuvat
kansainvaellukset, jotka herättävät ja havahduttavat myös
suomalaisia, joilla ei ole kokemusta veden puuttumisesta
juuri lainkaan. Vesikriisit ovat tiedostettu riski, minkä
puolesta tehdään työtä. Johtava maa liiketoiminnan kehittämisessä on Kiina, kun taas sosiaalisissa innovaatioissa
Eurooppa johtaa kehitystä.

Kuva 1. KEHÄ-skenaariot nelikenttämuodossa.
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Suomalainen vesiosaaminen perustuu perinteisten teknologioiden korkeatasoiseen osaamiseen, mutta digitalisaatioon ja tekoälyyn perustuvat ratkaisut tukevat perinteisiä
teknologioita. Suomessa puhdistamotoimintaan integroitu energiatuotanto yleistyy, joka lisää osaltaan uusia
vientimahdollisuuksia. Myös ravinteiden kierrätykseen
liittyvä osaaminen kehittyy ja luo uusia mahdollisuuksia
osaamisen viennille. Suomalaista vesiosaamista tukee
alan korkeatasoinen koulutus, joka on toteutettu koordinoidun monitoimijaisen foorumin avulla. Osaamisen
kehittymistä tukee myös vesialan tiivis yhteistyö bio- ja
kiertotalouden kanssa.

Skenaario 3. Konservatiivinen vesihuolto
Lähtökohtina ovat perinteisten teknologioiden käyttö
vesialalla ja infrastruktuurin korjausvelan hoitaminen
ennen uusien mahdollisuuksien etsintää ja avaamista.
Vesivarojen riittämättömyys kriisiytyy konflikteiksi.
Erityinen ongelma maapallon mittakaavassa on olematon
ulostehuolto, samoin olematon jätevesien käsittelytaso.
Johtavat vesihuoltomaat tulevat Euroopasta, erityisesti
Hollannista ja pääasialliset markkinat ovat maailman
suurissa kaupungeissa, erityisesti niiden slummialueilla.
Euroopassa lainsäädäntö avaa uusia mahdollisuuksia,
mutta Suomessa lainsäädäntö on enemmän luonteeltaan
rajoittavaa. Tietoisuus puhtaan veden tärkeydestä kasvaa
ja ihmiset ovat valmiita maksamaan hiukan ylimääräistä
puhtaasta vedestä myös jätevesimaksujen muodossa.
Älyteknologia on otettu laajasti käyttöön ennakoivien
valvontaratkaisujen ja säätöjen yhteydessä ja puhdistamotoimintaan integroidut energiaratkaisut ovat ”uusi
normaali” erityisesti ilmastomuutoskeskustelun ansiosta.
Maahanmuutolla ei ole suuria vaikutuksia vesihuoltoon;
ne ovat lähinnä paikallisia esim. pakolaiskeskusten vesihuollon järjestelyjä.
Suomessa panostetaan digitaaliseen teknologiaan myös
vesihuoltoalalla ja markkinat nähdään globaaleina
uusien mahdollisuuksien etsintänä. Kuitenkin yritysten
toimintafilosofia on luonteeltaan konservatiivinen,
säilyttävä ja alan avaintoimijat ovat edelleen vesihuoltoalan yrityksiä, joiden omistus on paikallista. Talouskasvu
ei ole kovin korkea ja vesialan koulutus ja osaaminen
on taantumassa ja tarjonta vähenee. Alalla yleistyy
public-private -yhteistyö eli tilanne, jossa vesilaitosten
omistus on kunnilla, mutta palvelut tulevat yrityksiltä.
Vesihuoltoliiketoiminta nähdään enenevässä määrin
osana bio- ja kiertotaloutta, synergiaetuja hyödyntäen.
Tällaiselle yhdistelmälle on kysyntää globaalisti, mutta
se vaatii investointeja infrastruktuuriin nykyisilläkin
markkina-alueilla.
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Skenaario 4. Älyputkimaailma
Lähtöoletuksena on panostus digitaalisuutta hyödyntäviin teknologioihin ja infran korjausvelan hoitamiseen.
Jotta molempiin voidaan panostaa, tarvitaan vähintään
tasainen, mieluiten hyvä talouskasvu maailman tasolla.
Myös ilmastomuutossopimuksesta saavutetaan yhteisymmärrys ja pidetään kiinni ainakin nykytasoisesta sitoutumisesta sekä ratkaisukeskeisyydestä. Mikään maa maailmassa ei ole veturin asemassa vesihuoltoalan kehityksessä,
vaan kaikki nähdään tasavertaisina toimijoina suurten
kaupunkien vesihuoltoasioiden hoidossa.
Asioiden hoito edellyttää alueellista yhteistyötä ja pppmallien laajaa toteutumista. EU-lainsäädäntö mahdollistaa kiertotalousratkaisuja ja rikkaat isot kaupungit ovat
maksuhalukkaita puhtaasta vedestä tai siihen liittyvien
ratkaisujen kehittämisestä. Lisärahoitustarvetta ratkotaan uusien maksujen muodossa, esim. hulevesimaksuilla.
Haja-asutusalueiden kysyntä ei ole kiinnostava markkinapotentiaali, mutta kaupungistuminen mahdollistaa uutta
liiketoimintaa muuttuvien kulutustottumusten ansiosta.
Älyteknologia on käytössä valveutuneilla toimijoilla
ja digitalisointi yleistyy kaikissa vesialan toiminnoissa.
Ravinteiden kierrätykseen tulee uusia läpimurtoteknologioita ja koko innovaatiojärjestelmä uusitaan ja muokataan, joten toimiala pääsee mukaan uuteen kehitysvaiheeseen. Markkinat ovat yli alueellisten rajojen, kuitenkin
paikalliset erityispiirteet ja olosuhde-erot huomioiden.
Koko alan on pyrittävä radikaaleihin uudistuksiin, jotta
skenaarion hyödyt voidaan realisoida ja kotiuttaa. Alan
toimijat ovat isoja, kansallisia yrityksiä, jotka hakevat bioja kiertotaloudesta synergioita ehkä fuusioiden kautta.

Tulevaisuuden konsepteja vesiliiketoimintaan
Toimialan kehittämisessä ja siihen liittyvässä liiketoiminnan kehittämisessä innovaatioilla on suuri rooli. Ne
voivat olla tuotteita, palveluita tai toimintatapoja, jotka
ovat kokonaan uusia tai merkittävästi parannettuja verrattuna aiempiin ratkaisuihin. Innovaatiot voidaan luokitella
radikaaleihin eli mullistaviin innovaatioihin ja vähittäisin
muutoksin kehittyviin inkrementaalisiin innovaatioihin,
mutta myös teknologisiin, liiketoiminnallisiin ja sosiaalisiin innovaatioihin.
Tulevaisuuden konsepteja vesiliiketoimintaan kehitettiin visioivan konseptoinnin menetelmällä (Kokkonen et
al. 2005) työpajassa, jonka osallistujat edustivat vesialan
osaamista. Pienryhmät pohtivat konsepteja koulutuksen, haja-asutusalueiden ja kuluttajan näkökulmista.
Yhteensä tulevaisuuden konsepteja ideoitiin kolmessa
eri ryhmässä 35 kappaletta. Luokittelimme visioivan
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konseptoinnin työpajassa syntyneet konseptit eri innovaatiotyyppeihin Taulukon 1 mukaisesti. Jotkin konsepteista sopivat yhtäaikaisesti useampaankin luokkaan.
Teknologisia, liiketoiminnallisia ja sosiaalisia innovaatioaihioita ideoitiin kutakuinkin yhtä paljon, mutta kukin
niistä painottui erilailla eri skenaarioissa. Sosiaaliset
innovaatiot korostuvat Skenaariossa 1. Maailman pelastaminen, sillä siinä korostuvat yksilön vastuu kestävyyden kehittämisessä. Liiketoimintainnovaatioita on
eniten skenaarioissa 2 ja 3. Niissä painopiste on perinteisessä teknologiassa, jolloin näköpiirissä oleva tulevaisuus ohjaa innovaatioita liiketoimintapainotteiseksi.
Skenaariossa 4. Älyputkimaailma korostuvat teknologiset innovaatiot, jota selittää suuriin investointeihin
liittyvä pitkä aikatähtäin. Radikaalien innovaatioiden
vähäisyyteen vaikuttanee ääriskenaarion puuttuminen.
Osaltaan syynä voivat olla myös verkkokyselyn vastauksissa mainitut alan konservatiivisuus sekä kunnallisen
toiminnan painottuminen liiketoiminnan sijaan.
Yhteenveto työpajassa ideoiduista innovaatioista teemoittain lajiteltuna on esitetty Taulukossa 2.

Visioivan konseptoinnin työpajan tuloksia täydentävät
Laurean YAMK-opiskelijoiden (kevät 2017) skenaariotyöt ja trendikortit (Student reports 2017) sekä Laurean
Hyvinkään liiketalouden P2P-opiskelijoiden tekemät
ydinpätevyyspuukartoitus ja mediaseuranta (Pursiainen
et al. 2017). Opiskelijoiden tarkasteluissa näkökulmana
oli veteen liittyvä liiketoiminta laajemminkin kuin pelkkä
vesihuolto. Opiskelijatöissä tulevaisuuden ratkaisuiksi
ehdotettiin radikaalejakin ideoita, esimerkiksi Skenaarioon
1. Maailman pelastaminen liittyvä radikaali konsepti
on säämanipulaatiolla sateen luominen kuiville aluille.
Nykyosaamisen vientiin eli 2. skenaarioon sopivia konsepteja ovat esimerkiksi vesiosuuskuntaosaamisen tai ppposaamiseen liittyvä vienti. Toisaalta ekologista veteen liittyvää tietoisuutta voi levittää myös järvimatkailuun yhdistettynä. Skenaarioon 3. Konservatiivinen vesihuolto sopiva
konsepti on esimerkiksi brändätyn filtteröidyn veden
vieminen. Toinen sopiva konsepti on myös reaaliaikainen
vedenkulutuksen seurannan mahdollistaminen kuluttajakohtaisesti. Tämä teknologinen innovaatio ei vaadi suuria
ponnistuksia. Skenaarioon 4. Älyputkimaailma sopiva
konsepti puolestaan on itse itseään korjaavat putkistot.

Taulukko 1. Yhteenveto innovaatiotyyppien lukumääristä työpaja-aineistossa.
Skenaario
1. Maailman pelastaminen
2. Nykyosaamisen vienti
3. Konservatiivinen vesihuolto
4. Älyputkimaailma
YHTEENSÄ

Teknologinen innovaatio Liiketoimintainnovaatio Sosiaalinen innovaatio Radikaali innovaatio
2
3
6
1
1
5
2
–
–
5
3
–
8
1
2
2
11
14
13
3

Muu
4
1
–
2
7

Taulukko 2. Yhteenveto työpajan innovaatioaihioista teemoittain.
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Lopuksi: kuka ja millaisella osaamisella tekee
tulevaisuuden?
Vesihuollon toimijajoukko koostuu ydin- ja tukitoimijoista sekä mahdollistajista. Verkkokyselymme mukaan
tärkeimmät toimijat alan tulevaisuuden kehittämisessä
ovat vesihuoltolaitokset, valtakunnan tason päätöksentekijät, yritykset sekä viranomaiset. Tulevaisuuden
menestyksekäs tekeminen edellyttää monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tulevaisuuden tekeminen
vaatii myös osaamisen uudistamista. On huolehdittava
tiedoista ja taidoista sekä verkostoista sekä kotimaassa
että kansainvälisesti, mutta myös asenteita on tarkistettava (Meristö 1993): vastuullisuus, pitkäjänteisyys sekä
ymmärrys puhtaan veden merkityksestä elämälle ovat
tärkeitä kaikissa skenaarioissa.
Koska suomalaisessa vesihuollossa päätöksentekijöitä ja
toimijoita on runsaasti, koko vesiliiketoiminnan makrotasolla yhteisten skenaarioiden tehokas toteutuminen/
toteuttaminen verkostomaisessa yhteistyössä on kuitenkin
enemmän tai vähemmän idealismia. Erityisesti muutosvoimien ”Uusien mahdollisuuksien avaaminen” ja
”Digitaalisuutta hyödyntävien teknologioiden” omaksuminen vesihuollon toimijoiden yhteisiksi liiketoiminnallisiksi
taktiikoiksi edellyttäisi, että suuri joukko toimijoita kykenisi
sopimaan yhteisistä tavoitteista ja liiketoiminnallisesti kehittämisestä. Ilman taloutta ja kehitystä ohjaavaa järjestelmää se
tuskin on mahdollistakaan. ”Konservatiivisuus” ja ”perinteisyys” toteutunevat ilman ponnistelujakin.
Suuri osa vesihuollon toimijoista ei nyky-Suomessa
harrasta lainkaan markkinaperusteista liiketoimintaa.
Siksikin vesiliiketoiminta voi kehittyä toimiala-tasolla
yhteisten intressien mukaisesti vain, jos julkisen vallan
toimenpiteet (säädökset, markkinainterventiot, verotus,
kärkihankkeet yms.) muokataan tukemaan halutun
kaltaisen skenaarion toteutumista. Oleellista on kehittää
vesihuollon toimintaympäristöä liiketoimintoja suosivaksi ja rohkaista toimijoita siten, että liiketoiminta on
niille houkuttelevaa ts. tehdä markkinaehtoista vesiliiketoimintaa edistävää talouspolitiikkaa. Sekä toimialaa
koskevien poliittisten ohjausten ja päätösten tekeminen
että alaa koskevien säädösten valmistelu olisi ilmeisesti
syytä aloittaa ministeriöiden tasolla. Käytettävissä on
onneksi suuri joukko alan osaajia erilaisiin valmisteleviin
työryhmiin. Vesiliiketoimintaa kehittävän talouspolitiikan
yhtenä tavoitteena voisi olla, että laajassa kuntakentässä
toimijoiden liiketoiminnallinen potentiaali yhteisten
ponnistusten kautta kasvaa enemmän kuin yksittäisten
pioneeritoteutusten tapauksessa.
Tulevaisuuden kuvia voidaan käyttää osana strategiatyötä
useilla eri tavoilla. Olennaista on hahmottaa sekä organi-
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saation riskinkantokyky että päätöksentekijöiden riskinottokyky. Riskejä karttava yrittää muotoilla strategiaa, jolla
selviää kaikissa mahdollisissa maailmoissa ja ennustaja
valitsee todennäköisimmältä vaikuttavan kehityskulun.
Riskinottaja puolestaan valitsee lopputuloksen kannalta
parhaimman vaihtoehdon, kun taas realisti korostaa nopeaa
päätöksentekoa ja kehittää joustovaraa valitsematta jääneiden
vaihtoehtojen varalta. Tulevaisuuden tekijä tekee yhteistyötä
lisätäkseen samalla omaa vaikutusvaltaa vaikuttaa siihen,
että haluttu tulevaisuus toteutuu. Huonoin vaihtoehto on
odottaa varmaa tietoa tulevaisuudesta (Meristö 1991).
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Vuotaako Sampo vaurauden hukkaan?

Vesihuoltopalvelujen tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatioklusterin
(VEPATUKI) ensimmäinen vuosi
keskittyy saneeraustarpeeseen
Useissa tutkimuksissa, vesihuoltoalaa koskevissa selvityksissä ja koulutustilaisuuksissa kuten VETOohjelma (TTY) sekä seminaareissa ja Valtakunnallisilla vesihuoltopäivillä on todettu, että vesihuoltosektorilla ja erityisesti vesihuoltolaitoksilla on tarvetta tutkitulle tiedolle erilaisista vesihuoltopalvelujen
organisointiin, strategiseen johtamiseen ja fyysisen omaisuuden hallintaan liittyvistä kysymyksistä.

T
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e-mail: petri.juuti@tut.fi

RIIKKA RAJALA

TkT, Tampereen teknillinen yliopisto
e-mail: riikka.rajala@uta.fi

TY:n Vesihuoltopalveluiden tutkimusryhmän
(CADWES) toteuttamassa VEPATUKIklusterissa on mukana kahdeksan
vesilaitosta sekä Vesihuoltolaitosten
kehittämisrahasto. Klusteriin osallistuvien vesilaitosten johtajat
muodostavat ohjausryhmän, joka
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Lisäksi järjestetään osallistujien kesken työpaja, keskusteluja tiedonvaihtotilaisuus kunkin
vuoden keskeisiin teemoihin liittyen. Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista.
Klusteri toimii myös vertaistukena samojen suurien kysymysten
parissa kamppaileville osallistujille.
Ensimmäisen vuoden teemana on
saneeraustarve ja toimenpiteet sekä
prosessit ja menetelmät saneeraustoiminnan edistämiseksi mukaan
lukien vesihuoltolaitosten tuloutusvaatimukset ja niiden kohtuullisuus. VEPATUKI jatkuu viisi
vuotta.

Ensimmäisen vuoden teemana
on saneeraustarve
Yhdyskuntateknisten verkostojen ja
laitosten rapistuminen jatkuu, vaikka
se ei ole vielä heijastunut kriittisesti
niiden toimintavarmuuteen. On
ollut jo pitkään selvillä, että vesihuoltoverkosto ikääntyy ja se tulee
vaatimaan saneerausta. Onko nyt
kuitenkin käynyt niin, että saneerausrahat on suunnattu muualle ja on
jääty odottamaan saneerauspakkoa?
Vesihuoltosektorin uudistuminen
ja uuden teknologian hyödyntäminen on alkanut, mutta kehityspotentiaalia ja -tarpeita on edelleen
runsaasti. Vesihuoltoverkoston kunto
on heikkenemässä. Suurin osa nyt
korjaustarpeessa olevasta vesijohtoja viemäriverkoista on rakennettu
1960–1980-luvuilla. Tämän vilkkaimman rakennuskauden alkutaipaleella putkimateriaalit olivat usein
heikkolaatuisia ja kiireen takia asennustyön laatu saattoi jäädä huonoksi.
Monella kunnalla onkin edessään erittäin suuri saneeraustarve.
Vesihuoltoverkostot muodostavat
pääosan, arviolta peräti 80 prosenttia,
vesihuoltolaitosten pääomasta.
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Suomessa on kaikkiaan yli 100 000 kilometriä vesijohtoverkostoa, josta 6 000 kilometriä on arvioitu erittäin
huonokuntoiseksi.1 Korjauksia tehdään tällä hetkellä vain
noin 700–900 kilometriä vuodessa. Viemäriverkostoa
on kaikkiaan noin 50 000 km, joista erittäin huonokuntoisia on myös noin 6 000 km.2 Korjaustarve kasvaa
siis jatkuvasti, vaikka putkirikkojen ja vuotojen määrä
on ollut laskussa. Verkostot muodostavat peräti noin 80
prosenttia vesihuoltoinfrastruktuurista. Kyseessä on näin
valtava omaisuusmassa. Tarvitaan voimakasta lisäpanostusta saneeraukseen, siihen liittyvään kehitystoimintaan
sekä tutkimukseen. Näillä toimilla saavutetaan erittäin
suuret taloudelliset hyödyt.

Hyvin toimiva vesihuolto on omistajalleen kuin
tarujen Sampo.
ROTin mukaan pienten vesihuoltolaitosten toiminnan
ja korjausten varmistamiseksi hajallaan olevia palveluja
olisi syytä koota suuremmiksi yksiköiksi.3 Aikaisempien
liitosten perusteella on kuitenkin syytä epäillä, että tämä
ei ole välttämättä paras keino ongelmien ratkaisemiseksi.
Sen sijaan kunkin kunnan tai vesilaitoksen omat pitkäjänteiset toimenpiteet näyttävät johtavan positiiviseen kehitykseen. Haasteet näkyvät mm. kuntaliitosten myötä tapahtuneissa pienten vesilaitosten sulautumisessa osaksi uuden
kunnan/kaupungin laitosta. Jos joku yhdistyneistä vesihuoltolaitoksista on vaatinut saneerausta, on se laitettu
kuntoon ”uuden vesilaitoksen kustannuksella”. On muistettava ja huomattava, että läheskään aina se kaikkein pienin
liittynyt laitos ei ole ollut se huonoimmassa kunnossa oleva.
Korjaaminen kasvaa tällä hetkellä 1–2 prosentin vuosivauhdilla, mutta VTT:n mukaan korjausvelan hoitoon
tarvittaisiin seuraavien kymmenen vuoden aikana
16 miljardin euron panostus. Sillä saavutettaisiin 34
miljardin euron taloudelliset hyödyt. Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostamisella arvioidaan olevan vielä
suurempi vipuvaikutus eli kaksi euroa jokaista investoitua
euroa kohti. Vuoden 2017 ROTI-arvioinnin mukaan
vesihuollon korjaus- ja korvausinvestoineihin käytetään
0,5–1 prosenttia verkostojen pääoma-arvosta eli noin 120
miljoonaa euroa kun tarvittava taso olisi vähintään 2–3
prosenttia eli noin 320 miljoonaa euroa sekä pääomaarvoon että verkostopituuteen suhteutettuna.4
Panostamalla merkittävästi enemmän vesihuollon saneeraukseen sekä sitä koskevaan tutkimus- ja kehitystoi1
2
3
4

MTV.fi 2016.
Roti 2017; Seppälä & Rontu 2018.
Roti 2017.
Silfverberg 2017; ROTI 2017.
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mintaan, saavutettaisiin merkittävät taloudelliset hyödyt
sekä paikallisesti että myös kansantalouden kannalta.
Panostamalla näin vuosittain 320 miljoonaa euroa (saneeraus 270 Me, 25 Me kehitystoiminta ja 25 Me tutkimus)
saavutettaisiin yli 700 miljoonan taloudelliset hyödyt.5
Vesimaksut puhuttavat kuntalaisia ja päättäjiä ympäri
Suomea. Monessa kunnassa ohjaus päättäjien suunnasta
vesilaitokselle on, että veden hinta tulisi olla maan keskiarvoa halvempi. Tämä saattaa johtaa vaikeaan tilanteeseen esimerkiksi, jos saneerausvelkaa uhkaa karttua lisää.
Esimerkiksi ohjaus voi olla tällainen:
”Ongelmana on, että veden hintaa ei haluta nostaa, kun
muutkaan ei nosta. Meillä oli pitkään hallituksen ajatuksena, että vesilaitosten hintavertailussa meidän piti olla
halvemman puoliskon puolella riippumatta siitä mikä
meidän todellinen rahan tarve saneeraukseen olisi ollut.
Sama ongelma on varmasti monella laitoksella, varsinkin
vesiosuuskunnilla. Saneerausvelka-asia tulisi nostaa
suureksi ongelmaksi ja laskelmin osoittaa kuinka paljon
kullakin vesilaitoksella pitäisi saneeraukseen satsata euroja,
jotta saneerausvelan lisääntyminen saataisiin katkaistua.”6

Alustavia havaintoja ja johtopäätöksiä
Vesihuoltolaisten lähtökohdat ovat hyvin erilaisia.
Pääsääntöisesti vesilaitokset omistaa kunta tai kaupunki,
joka omistajana haluaa osakeyhtiöltään/taseyksiköltään/liikelaitokseltaan tuottoa yhteiseen kassaan.
Vuonna 2017–2018 klusterissa mukana olleiden laitosten
johtajien haastattelujen mukaan putkistojen suositusikä vaihteli 40–60 vuoteen. Arvio perustui alalla yleisesti vallitsevaan käsitykseen. Toki osa putkista oli täysin
käyttökelpoisia ja huomattavasti vanhempia (esim.
70-luvun alun valurautaputket olleet hyvää materiaalia
case-kaupungissa). Huolestuttavaa oli, että 1990-luvullakin asennettuja putkia pitää uusia. Tällöin kysymyksessä
oli väärä materiaalivalinta maaperään nähden ja huolimaton asennus. Toisaalta 1960-luvun muoviputket klusterissa mukana olevassa kaupungissa ovat edelleen käyttökelpoisia. Käytännössä kukaan ei tiedä – eikä voi varmasti
tietää – milloin mikäkin putki tulee elinikänsä päähän.
Laskennassa käytetyt arvot ovat aina hyviä arvauksia.
Asiaan tarvitaan yhteismitalliset arvot, jos saneeraustarvetta halutaan vertailla kaupunkien kesken. Kaavassa
huomioitava materiaalin, maaperän, putken iän lisäksi
myös putken koko. Selkeintä lieneekin puhua saneeraukseen tarvittavasta euromäärästä.
5 Silfverberg 2017; ROTI 2017.
6 Julkaisematon muistio 15.3.2018.
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Saneerausmenetelmät olivat CADWES-ryhmän toteuttamassa vesihuoltolaitoksille suuntaamassa webropol-kyselyssä 2018 vastanneiden mielestä riittävällä tasolla, mutta
lisää kilpailua kaivattiin alalle.
Vesilaitokset ovat määrätietoisesti nostamassa saneerausmääriä. Tavoitetasoon pääseminen tarkoittaa
monessa tapauksessa vesimaksujen nostoa jatkossa.
Suuri kysymys on se, miten saada tonttien omistajat
saneeraamaan omat johtonsa. Siihenkään ei usein
vesihuollon ongelmiin lääkkeeksi tarjottu laitoskoon
suurentaminen auta mitenkään. Aluesaneerausta tulisi
kehittää edelleen. Sen suhteen olisi ratkaistava miten
saada kiinteistön omistajat mukaan saneeraamaan omat
tonttijohtonsa.
Kaikkien webropol-kyselyyn 2018 vastanneiden mielestä
saneerausmenetelmät ovat hyvällä tasolla eli saneerausmenetelmien kehittämisestä ei löydy apua saneerausvelan
pienentämiseen. Samassa kyselyssä suurimpana saneerausvelan syntymisen syynä pidettiin sitä, että vesimaksuja ei
haluta nostaa. Monessa kunnassa poliitikot haluavat pitää
vesimaksun naapureita alempana tai ainakin keskitasossa
valtakunnan mittakaavassa.
Kyse on joskus siitä, että mikä priorisoidaan omistajan toimesta tärkeimmäksi. Esimerkiksi uudisrakentaminen vai saneeraus. Etenkin takavuosikymmeninä uudisrakentaminen vei paikoin saneerauksenkin resurssit. Osakeyhtiömallisissa vesilaitoksissa on
vapaammat kädet priorisoida saneeraus korkealle ja näin
saada saneeraus tavoitetasolle. Tällä hetkellä webropolkyselyyn vastanneiden mukaan uudisrakentaminen ei
ole este saneeraukselle, vaikka se sitä on joskus ollut.
Etupäässä nyt saneerauksen kohteena ovat 1950–70lukujen verkostot.
Myös termejä korjausvelka, saneerausvelka ja saneeraustarve käytetään kirjavasti. Ehdotammekin, että:

Mukana VEPATUKI-klusterissa ovat:
• Kurikan Vesihuolto Oy
• Tampereen Vesi
• Kymen Vesi Oy
• Ylöjärven Vesi Oy
• Riihimäen Vesi
• Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy
• Huittisten Puhdistamo Oy
• Äänekosken Energia
• Vesilaitosyhdistyksen Kehittämisrahasto

Toivotamme kaiken kokoiset vesilaitokset
lämpimästi mukaan.
Lisätiedot:
petri.juuti@tut.fi p. 050 447 8805/Petri Juuti ja
riikka.rajala@tut.fi p. 050 447 9998/Riikka Rajala

Kirjallisuus

Korjaustarpeesta puhutaan niin kauan kuin saneeraus on
sillä tasolla, että verkostot ja vesihuoltojärjestelmä pysyvät
kunnossa ja uusiutuvat realistisessa odotettavissa olevassa
elinkaaressa. Putkistojen odotettavissa oleva ikä vaihtelee
alueittain (enintään 70–100 vuotta).

2018 toteutettu WEBROPOL-kysely vesilaitoksille, toteuttaja
CADWES-tutkimusryhmä.
MTV.fi 2016. 6000 kilometriä huonokuntoisia putkia
– Suomen vesijohtoverkosto rapistuu ja korjausvelka kasvaa, KOTIMAA JULKAISTU 08.02.2016 19:58
QR-koodi.

Korjausvelkaa/saneerausvelkaa tulee kun saneeraustahti jää jälkeen hyvän ylläpidon ja realistisen uusiutumisen edellyttämästä määrästä. Saneerausvelka ilmaistaan
lopullisessa muodossa rahamääränä, joka verkostoon tulisi
investoida, että verkoston ja vesihuoltojärjestelmän tila
olisi hyvä ja että se uusiutuisi realistisesti odotettavissa
olevana kestoaikana.

Roti 2017. Rakennetun omaisuuden tila 2017. Saatavilla:
http://www.ril.fi/fi/alan-kehitys-2/roti-2017.html.
Seppälä Osmo & Rontu Mika 2018. Vesihuoltoverkostojen korjausvelka.
Koneyrittäjä 3/2018, s.40–41.
Silfverberg P. 2017. Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle.
Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 44. Helsinki.
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NPHarvest – energiansäästöä
typen talteenottoon uudella
kalvotekniikalla
Ekologisesti kestävän tulevaisuuden kannalta energiankulutusta pitäisi vähentää ja ravinteiden kierrätyksen tehokkuutta parantaa. Aalto-yliopiston NPHarvest-hanke kehittää nestemäisten jätevirtojen
käsittelyyn uudenlaista tekniikkaa, jolla molemmat näistä tavoitteista saavutettaisiin. Ensimmäisissä
kokeissa mädättämön rejektivedellä saatiin rohkaisevia tuloksia.

T

JUHO KALJUNEN

DI, jatko-opiskelija
Aalto-yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä
e-mail: juho.kaljunen@aalto.fi

ANNA MIKOLA

tutkijatohtori
Aalto-yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä
e-mail: anna.mikola@aalto.fi

SURENDRA PRADHAN
e-mail: surendra.pradhan@aalto.fi
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ehokkaiden lannoitteiden
käyttö on mahdollistanut
väestön räjähdysmäisen kasvun
teollisen aikakauden aikana.
Lannoitteiden käyttö tulee olemaan
jatkossakin tarpeellista. Resurssien rajallisuus ja tehokas käyttö ovat olleet viime
aikoina enenevissä määrin pinnalla. Kaksi
tärkeintä ravinnetta ovat fosfori ja typpi,
jonka talteenottoon tässä artikkelissa käsiteltävä tekniikka keskittyy. Typen suhteen
ei ole riittävyysongelmia, sillä ilmakehä
sisältää enemmän typpeä kuin ikinä
saisimme käytettyä.
Ongelmaksi on muodostunut energiankulutus, sillä typen sitominen ilmakehästä
on energiasyöppö prosessi (Liu 2014).
Fosforin osalta kriittistä on riittävyys, sillä
se on louhittava mineraali. Riittävyysarviot
vaihtelevat, mutta todennäköisesti fosforivarannot riittävät vielä muutamaksi
sadaksi vuodeksi (Walan et al. 2014).
Fosforin suhteen tilannetta monimutkaistaa se, että lähes 90 prosenttia neitseellisistä fosforilähteistä on Marokon, Kiinan,
Algerian, Syyrian ja Etelä-Afrikan hallinnassa. Tämä voi vaikuttaa tulevaisuudessa
markkinoiden hintapolitiikkaan.
Ravinteisiin liittyvä toinen huomionarvoinen seikka on niiden kertyminen vesiympäristöön. Eliöille saatavilla olevan
typen ja fosforin määrät ovat kasvaneet ympäristössä aiheuttaen muutoksia,
esimerkiksi rehevöitymistä. Erään arvion
mukaan näiden ravinteiden biokemial-

listen virtojen määrät ovat kasvaneet jo
niin suuriksi, että muutos ympäristössämme on pysyvä (Steffen et al. 2015).

NPHarvest-prosessi
NPHarvest-tekniikan keskeinen ajatus
on siinä, että ravinteita kerätään talteen
energiatehokkaasti. Prosessin energiatehokkuus perustuu hydrofobisen ammoniakkiselektiivisen kalvon käyttöön. Kalvo
erottaa typen passiivisesti, minkä jälkeen
se sitoutuu reaktiossa happoon. Energiaa
ei siis kulu typen poistamiseen jätevirrasta
esimerkiksi ilmastetussa aktiivilieteprosessissa tai sen sitomiseen ilmakehästä HaberBosch -prosessissa. Tätä on havainnollistettu Kuvassa 1. Samalla prosessissa saostetaan fosfori.
Typen talteenottoa testattiin laboratoriomittakaavan pilottireaktorilla. Pienellä reaktorillamme pääsimme 60 prosentin talteenottotehokkuuteen 8 tunnin hydraulisella
viipymäajalla. Yhteensä 20 testin sarjassa
testattiin hapon ominaisuuksien, rejektin
pH:n ja viipymäajan sekä kalvon pinta-alan
ja paksuuden vaikutusta typen siirtymistehokkuuteen kalvon yli ja talteenottotehokkuuteen. Kokeet ajettiin Viikinmäen jäteveden puhdistamon mädättämöiden rejektivedellä, joka kerättiin linkojen jälkeen.
Lähestymistapamme takia rejektiä ei tarvitse
esikäsitellä perusteellisesti esimerkiksi ultratai nanosuodatuksella: kalvo sietää jonkin
verran kiintoainetta, koska rejektivettä ei
paineisteta kalvoa vasten.
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Seuraava vaihe prosessin kehityksessä on pilotin siirtäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Tähän
vaiheeseen sisältyy myös suuremman kalvoreaktorin
rakentaminen. Kun se on valmis, tekniikkaa testataan
pidempiaikaisilla ajoilla ja erilaisilla jätevirroilla kuljettaen laitteistoa jätevirtojen luo.

Rejektiveden korkea kiintoainepitoisuus (1000–
2000 mg/l) on kuitenkin ongelma kalvojen likaantumisen
ja pilottilaitteiston toimintavarmuuden takia. Kiintoaine
tukkii reaktoria helposti ja heikentää sekoitusta. Tämän
vuoksi yhteistyössä Kemiran ja Nordkalkin kanssa prosessille suunniteltiin esikäsittelylaitteisto, jolla kiintoaineesta
saadaan poistettua noin 90 prosenttia ja samalla saostamme
jätevedestä fosforin. Kiintoaineen erotusta testattiin
suodatukseen, flotaatioon ja mikrohiekalla tehostettuun
laskeutukseen perustuvilla menetelmillä. Oikean koagulantin ja polymeerin valinta osoittautui erittäin tärkeäksi.
Laboratoriomittakaavan kokeiden perusteella päädyttiin
käyttämään laskeutukseen perustuvaa menetelmää.

Typpeä on saatavilla, mutta kannattaako sitä
ottaa talteen?
Tekniikan taloudellista kannattavuutta voidaan tarkastella vertaamalla NPHarvestin investointi- ja käyttökustannuksia talteenotettua ja sellaisenaan hyödynnettävää ravinnekiloa kohti perinteisen puhdistusprosessin
kustannuksiin. Jätevedenpuhdistamoilla mädättämön
rejektivesi yleensä käsitellään puhdistamon typenpoistoprosessissa muun jäteveden kanssa. Tämän tarkastelun
ajatuksena on se, että NPHarvest-tekniikalla käsiteltäisiin rejektivesi, jotta ravinnekuorma ja siten kustannukset puhdistusprosessille pienenevät. Kuvassa 2
nähdään esimerkki tästä sovellettuna pelkästään typen
talteenotolle: NPHarvest-tekniikan osittaiskustannukset
on esitetty katkoviivoina ja niiden summakäyrää verrataan perinteisen prosessin kustannuskäyrään, joka on
lineaarinen. Esimerkistä huomataan, että tietyllä talteenottotehokkuudella NPHarvest-tekniikan kustannukset
ovat pienemmät typpikiloa kohti kuin perinteisellä
prosessilla. Tässä tapauksessa NPHarvest on taloudellisesti kannattava, vaikka prosessin lopputuotteelle ei
laskettaisi myyntiarvoa.

  
NPHarvest-prosessi:
Typen kierto
  
 


   
 










 

NPHarvest-prosessi ottaa typen talteen
jätevedestä ravinteiden kierron hyödyksi.

 

  

Kuva
1. NPHarvest
ja typen kierto.
     

Kustannukset (€/a per 2 500 m3/d)
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Kuva 2. NPHarvestin lähestymistapa kannattavuuslaskelmaan.
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NPHarvest-tekniikalle olisi markkinoilla tilaa. Suomessa
tuotetaan suuria määriä nestemäisiä jätevirtoja, joissa on
runsaasti typpeä ja fosforia, jotka on esitelty Kuvassa 3
sivulla 27. Ravinteiden kokonaisvaltaiselle kierrätykselle ei tällä hetkellä ole olemassa teknologiaa tai infrastruktuuria. NPHarvest-tekniikan tuominen markki-

noille edesauttaisi ravinteiden kierron kehitystä sekä itse
tekniikan että lopputuotteen muodossa.
Tätä projektia on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahaston ja Helsinki-Uusimaan ja Hämeen alueneuvostojen toimesta. Lisäksi Ympäristöministeriö on rahoit-

Prosessin yksityiskohtainen kuvaus

(a) NPHarvest-prosessikaavio.

P

rosessi on esitetty kuvassa (a) ja se voidaan
jakaa esikäsittelyyn, jossa fosfori ja kiintoaine
saostetaan, ja kalvoreaktoriin, jossa typpi
otetaan talteen. Esikäsittely koostuu koaguloinnista, jossa polyalumiinikloridia syötetään rejektivirtaan. Sekoittumisen jälkeen virtaan syötetään
polymeeri ja LKD (lime kiln dust), jotka sekoitetaan
tehokkaasti nopean sekoituksen vaiheen aikana.
Hitaan sekoituksen yhteydessä flokit pääsevät kasvamaan niin suuriksi, että ne laskeutuvat tehokkaasti selkeytysaltaassa. Puhtaampi nestevirta
jatkaa pH-säädön kautta typpireaktorille ja laskeutunut liete otetaan talteen.
Kalvoreaktorissa nestevirta on kontaktissa hydrofobisen ammoniakkiselektiivisen kalvon kanssa.
Kuvassa (b) on esitetty sen toimintaperiaate:
ammoniakki siirtyy passiivisesti diffuusiolla kalvon
yli konsentraatiogradientin takia. Kalvon sisäpuolella virtaa rikkihappoa, jonka kanssa ammoniakki
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(b) Kalvon toimintaperiaate.

reagoi heti, pitäen ammoniakin konsentraatiogradientin kalvon eri puolilla vakiona. Tällöin ammoniakin erotteluun ei kulu energiaa.
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tanut tätä projektia ohjelmasta ”Ravinteiden kierrätyksen
parantaminen ja Saaristomeren tila.” Yhteistyössä on ollut
useita yrityksiä, joista tiiviimmin yhteistyössä ovat olleet
Nordkalk, Gasum ja Kemira.
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Kuva 3. Typen saatavuus erilaisissa jätejakeissa.
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Yhdessä vai erillään?

– Kuivasanitaation mahdollisuuksia
vesihuollossa ja ravinteiden kierrossa
Nykyinen jätevesien käsittely taajamissa perustuu viemäröintiin ja vedellä huuhteluun ja kuljettamiseen jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi. Jätevesi-infran korjausvelka kuitenkin kasvaa koko
ajan ja toisaalta ravinteiden kiertoa tulisi tehostaa ja ravinnevalumia ehkäistä entistä tehokkaammin.
Artikkelissa pohditaan jätevesien nykyisen käsittelyjärjestelmän ja erottelevien käsittelyjärjestelmien
mahdollisuuksia, hyötyjä ja haittoja erityisesti ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta. Erityisesti syntypaikkaerotellun virtsan lannoitekäyttöä ja ravinteiden talteenottoa pohditaan sekä tekniseltä, että
ympäristöhyötyjen näkökannalta.
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ielä 1800-1900-luvun taitteessa valtaosa Suomen
väestöstä sai toimeentulonsa
maataloudesta. Ruoantuotanto oli silloin paikallisesti omavaraista, ravinteiden kierto oli paikallista ja suljettua. Ihmis- ja eläinlannan
keräys ja käyttö lannoitteena maataloudessa oli tavallista ja jopa välttämätöntä.
Veden käyttö oli huomattavasti vähäisempää kuin nykyisin eikä sitä suinkaan tarpeettomasti sekoitettu jätteisiin. 1800-luvun loppupuolella alkanut
kaupungistuminen ja teollistumiskehitys toivat tähän muutoksen. Väestön
määrä alkoi nopeasti kasvaa ja kaupunkeihin muutto lisääntyi. Samaan aikaan
alkoi kaupunkien vesi- ja viemärilaitoksen kehittyminen (Rasila ym., 2003,
Juuti ym., 2017). Sittemmin Suomeen
on rakennettu yli 50 000 km jätevesi- ja
hulevesien viemäriverkostoa ja yhdyskuntien jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamoilla (VVY, 2018). Sen sijaan
haja-asutusalueilla käsittelyjärjestelmät
ja niiden taso vaihtelevat, joskin ns.
hajajätevesiä koskevan asetuksen (VNa
157/2017) siirtymäkauden päättyessä
2019 pitäisi pohjavesialueilla ja lähellä
vesistöjä sijaitsevien järjestelmien olla
vaatimusten mukaisia.
Samalla kun vesi- ja jätevesihuolto
on kehittynyt, ravinnekierrätyksen ja
-taseen kannalta järjestelmä ei enää

ole paikallinen, eikä suljettu, kuten
se oli vielä maatalousyhteiskunnassa.
Jätevedenpuhdistamoilta sivutuotteena
muodostuva ravinnepitoinen liete (n.
900 miljoonaa kg/a) hyödynnetään
nykyisin vain osittain maataloudessa.
Yli puolet lietteestä käytetään viherrakentamiseen, maisemointiin tai varastoidaan (VVY, 2018). Viimeaikaiset
uutiset siitä, että suomalainen viljateollisuus ei enää hyväksy yhdyskuntien
jätevesilietteillä lannoitettua viljaa, ei
ole omiaan tukemaan ravinteiden kierrätystä. Kuitenkin useat pitkän aikavälin tutkimukset ovat osoittaneet lietteisiin perustuvan lannoituksen olevan
turvallista esimerkiksi raskasmetallien suhteen (esim. Magid ym, 2007,
López-Rayo, 2016). Virtsan erilliskeräyksellä olisi mahdollista välttää
osa haitta-aineista, sillä erilliskerätty
virtsa sisältää vain niitä aineita, joita jo
saamme ravinnon mukana, käytämme
itse esim. lääkityksessä tai muutoin
altistumme ihokosketuksen tai hengitysilman kautta. Lisäksi virtsan fosfori
on valmiiksi liukoisessa muodossa.
Nykyinen jätevesien viemäröintijärjestelmä, joka siis perustuu vähintäänkin
kymmeniä vuosia vanhoihin rakenteisiin, on kovaa vauhtia rapistumassa ja
viemäriverkostojen saneeraustarve ja
korjausvelka kasvaa koko ajan. Vesija viemärilaitosyhdistys on arvioinut,
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että jopa 12 % viemäriverkostosta on erittäin huonossa
kunnossa (Promaint, 2015, VVY, 2018). Lisäksi vanhenevat
jätevedenpuhdistamot kamppailevat lisääntyneiden typenpoistovaatimusten ja jätevesilietteen käsittelyn ongelmien kanssa. Näistä syistä on perusteltua miettiä myös
muunlaisia ratkaisuja jätevesien käsittelyyn. Yksi vaihtoehto voisi olla siirtyminen putken loppupäähän lisättävistä ratkaisuista erilaisiin syntypaikkaerottelun mahdollistaviin menetelmiin. Nämä mahdollistaisivat paremmin
ravinteiden tehokkaamman ja turvallisen talteenoton ja
hyödyntämisen. Siirtyminen syntypaikkaerotteluun vaatisi
kuitenkin mittavia saneerauksia ja investointeja.
Jo nykyisin markkinoilla olevat ratkaisut, kuten kuivakäymälät ja alipainekäymälät, mahdollistavat syntypaikkaerottelun, mutta mm. logistiikkaan liittyvät haasteet ja
infran rakentaminen vaativat vielä uusia ratkaisuja, joita
on jo tutkittu mm. Hollannissa (esim. Tervahauta ym.,
2013, Wielemaker ym., 2016).

Vesihuoltoinfran vaihtoehtoja –
erilliskeräyksellä ravinteet talteen?
Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa,
vuonna 2016 päättyneessä BIOUREA-hankkeessa vertailtiin haja-asutusalueella vallitsevan vesihuoltoinfran ja erilliskeräykseen perustuvien vaihtoehtoisten infraratkaisujen
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Suomen ympäristökeskuksen toteuttamassa vertailuissa tehtiin elinkaariarviointia ja tarkasteltiin ilmasto-, rehevöitymis- ja happamoitumisvaikutuksia. Lisäksi tarkasteltiin haja-asutuksen
ja yhdyskuntien ravinnetaseita ja arvioitiin eri vaihtoehtojen potentiaalia lannoitekäyttöön hyödynnettävien
jakeiden osalta (Viskari ym., 2017). Tulosten mukaan
nykyisin haja-asutuksessa syntyvistä ravinteista kaksi
kolmannesta typestä (noin 2 900 t vuodessa) ja kolmannes
fosforista (noin 180 t vuodessa) päätyy ympäristöön rehevöittävinä päästöinä. Mikäli haja-asutusalueilla virtsa
kerättäisiin erilleen talteen ja käytettäisiin lannoitteena,
saataisiin fosforista jopa nelinkertainen määrä ja typestä
yli kymmenkertainen määrä enemmän ravinteita talteen
nykytilanteeseen verrattuna. Samalla rehevöittävät päästöt
pienenisivät viidennekseen. Haja-asutuksen jätevesien
käsittelyn merkitys laskisi myös olennaisesti, koska käsiteltäviksi jäisivät ainoastaan harmaat jätevedet. Tällöin
täytettäisiin laskennallisesti haja-asutusalueiden jätevesien
käsittelyä koskevat vaatimukset typen ja fosforin osalta
ja orgaanisen aineksen poistoon riittävät olemassa olevat
menetelmät hieman paranneltuina. Virtsan erilliskeräyksellä ehkäistäisiin myös muista jätevesistä peräisin olevien
haitta-aineiden päätyminen lannoitekäyttöön. Kuvassa 1
on esitetty jätevesien käsittelyvaihtoehtojen ravinteiden
hyödyntämispotentiaali. Vaihtoehtoisia jätösten käsittely-

vaihtoehtoja – alipainekäymälät (VE1) erottelevat kuivakäymälät (VE2) – verrattiin taajamien (VE0 taajamat)
ja haja-asutuksen (VE0 haja-asutus) nykyisiin vallitseviin
jätevesien käsittelyjärjestelmiin.
Jos myös kaikki taajamissa ja haja-asutuksessa syntyvä virtsa
kerättäisiin erilleen ja hyödynnettäisiin, jätevedenpuhdistamoiden typpikuormitus pienenisi noin neljännekseen ja
fosforikuormitus puolittuisi nykyisestä. Samalla typen ja
fosforin hyötykäytön potentiaali lisääntyisi selvästi, kun
typpeä ei tarvitsisi poistaa ilmaan jätevedenpuhdistamolla
ja fosfori olisi valmiiksi kasveille käyttökelpoisessa, liukoisessa muodossa. Lisäksi erottelemalla yhdyskuntien virtsa
omaksi jakeekseen, jäljelle jäävien puhdistamoille johdettavien jätevesien orgaanisen aineen, typen ja fosforin
suhde olisi puhdistusprosessin toimivuuden kannalta
lähellä optimia, jolloin fosforin kemiallisesta saostuksesta
voitaisiin mahdollisesti luopua kokonaan ja typenpoistovaatimukset tulisivat täytettyä nykymenetelmin.
Typpipotentiaali
VE0
taajamat
VE2
alipainekäymälä
VE1
kuivakäymälä
VE0
haja-asutus
0

1

2

3

4

kg N/hlö/vuosi
Liete

Mädätyksen rejektivesi
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Fosforipotentiaali
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VE2
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Kuva 1. Käymäläjätösten ravinteiden hyödyntämispotentiaalit eri jätevesien käsittelyvaihtoehdoissa. Kuvassa esitetyt jätevesien käsittelyvaihtoehdot ovat: VE0
taajamat=taajamien nykytila, VE0 haja-asutus=haja-asutuksen nykytila, VE1=alipainekäymälä, VE2=erotteleva
kuivakäymälä) (Viskari ym. 2017).
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Virtsa ravinteiden lähteenä
Yksi henkilö tuottaa keskimäärin noin 400–500 l virtsaa
ja noin 40–50 kg ulosteita vuodessa. Näissä jätöksissä on
typpeä noin 4 kg ja fosforia noin 0,40 kg henkilöä kohden.
Koko Suomen tasolla tämä tarkoittaa noin 2,2 miljoonaa
m³ virtsaa ja 220 miljoonaa kiloa ulostetta, jotka sisältävät yhteensä 22 miljoonaa kiloa typpeä ja 2,2 miljoonaa
kiloa fosforia. Kun em. määrät jätöksiä sekoitetaan veteen
huuhtelun yhteydessä, siitä muodostuu moninkertainen
määrä jätevettä, arviolta 60–70 miljoonaa m³ vuodessa.
Virtsassa on pääravinteita, typpeä, fosforia ja kaliumia ja
lisäksi mikroravinteita ja erilaisia suoloja, kuten kloridia
ja sulfaattia. Virtsa ei sisällä juurikaan haitallisia metalleja
(esim. Jönsson ym., 1997, Viskari ym., 2017). Lisäksi
lähtökohtaisesti terveen ihmisen virtsa on steriiliä, eikä
siinä ole taudinaiheuttajia. WHO:n ohjeiden mukaan
säilytettynä ja käsiteltynä virtsa voidaan turvallisesti kierrättää lannoitteena.
Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimien
BIOUREA- ja HIERAKKA-hankkeiden tulosten perusteella sekä erilliskerätty virtsa että käymäläkomposti ovat
osoittautuneet lannoitevalmisteita koskevan asetuksen
ehdot täyttäviksi hygieenisen turvallisuuden (taudinaiheuttajaindikaattorit E. coli ja Salmonella spp.) ja haitallisten metallien pitoisuuksien osalta. Virtsan lannoitekäyttö ei kuitenkaan ole Suomessa tällä hetkellä mahdollista, koska sille ei ole haettu tyyppinimihyväksyntää.
Tällä hetkellä lannoitevalmisteita koskeva lainsäädäntö
10000

on uudistuksen alla, joten lannoitehyväksynnän osalta
ollaan odottavalla kannalla. Tehtyjen lannoitekokeiden
mukaan erilliskerätty virtsa oli lannoiteteholtaan väkilannoitteen veroinen (Kuva 2). Virtsassa on kuitenkin lääkeainejäämiä kaikista käyttämistämme lääkeaineista. Suurin
virtsasta löydetty lääkeaineiden ryhmä ovat erilaiset tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni),
kipulääkkeet (parasetamoli) ja kofeiini. Lisäksi virtsassa on
pienempiä määriä muita lääkeaineita (Viskari ym., 2017).
Kahden vuoden seurannassa ei kuitenkaan ole havaittu
lääkeaineiden kertymistä maaperään tai jyviin. Virtsassa
on lisäksi varsin merkittäviä määriä kloridia ja sulfaattia,
jotka voivat aiheuttaa maaperän suolaantumisen riskin.

Virtsasta voi jalostaa lannoitetuotteita
Virtsan hyötykäytön haasteena on sen suuri tilavuus ja
kuljetustarpeet. Virtsasta on mahdollista ottaa ravinteita talteen ja eri menetelmiä tutkitaankin nyt paljon.
Yksinkertainen menetelmä on saostaa virtsasta fosfaattimineraali struviittia, joka sisältää fosforia, typpeä ja magnesiumia. Hämeen ammattikorkeakoulussa on tutkittu
saostamista virtsasta, separoidusta lietelannasta sekä
rejektivedestä. Tutkimuksen perusteella virtsasta saatiin
-1, Wolmari
Lannoitustaso
54 kg N ha97,3
fosforia talteen
eniten, keskimäärin
% ja virtsa olisi
10000
tutkituista syötteistä optimaalisin struviitin tuotantoon
90003). (Peltonen 2018.) Struviittia saostamalla saadaan
(Kuva
8000kuitenkin vain osa virtsan ravinteista. Elokuussa
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7000
Tampereella
järjestetyssä kuudennessa kansainvälisessä
6000
kuivakäymäläkonferenssissa
esiteltiin lisäksi useita muita
5000
menetelmiä, missä virtsan ravinteet, erityisesti typpi ja
4000 saadaan talteen (Käymäläseura Huussi ry, 2018).
fosfori,
3000 ovat esimerkiksi virtsan sisältämän typen stripTällaisia
paus2000
ammoniakkina ja talteen otto kaasua läpäisevän
1000
kalvon avulla. Virtsa voidaan myös imeyttää imeyttäminen 0tuhkaan tai kalkkiin ja haihduttaa kuiviin niin, että
2016 muotoon. Virtsaa voidaan
2017 myös
ravinteet jäävät kiinteään

Ohran sato kg ha-1

Ympäristövaikutuksiltaan virtsan erilliskeräyksen merkittävin hyöty haja-asutusalueilla, olisi rehevöitymisen väheneminen. Virtsan ja käymäläjätteen lannoitekäyttö puolestaan nostaa happamoitumisriskiä jonkin verran, mutta
hiilijalanjälkeen eri käsittelymenetelmillä ei ole merkittävää vaikutusta (Viskari ym. 2017)
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Kuva 2. Ohran
sato kahdella
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N ha-1, Harbingerja ohralajikkeella (Viskari ym., 2017, BIOUREA ja HIERAKKA-hankkeet).
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Kuva 3. Virtsasta saostettua struviittia kuivattuna eri pituisia aikoja +50 °C:ssa. Kuivatusajan pidentyessä struviitista
tulee vaaleampaa ja hajuttomampaa.

konsentroida esimerkiksi ultrasuodatuksen ja käänteisosmoosin avulla. Struviitin saostamista lukuun ottamatta,
useat menetelmät ovat kuitenkin vielä kokeiluasteella.

Kohti erottelua?
Monet tutkimukset ovat osoittaneet virtsan tehokkuuden
ja turvallisuuden lannoitteena, joskaan lannoitekäyttö ei ole
täysin riskitöntä. Koska ravinteiden entistä tarkempi kierrätys
on väestön kasvun vuoksi tulevaisuuden ruoantuotannon
kannalta välttämätöntä, on otettava käyttöön kaikki keinot
sen edistämiseksi. Näihin kuuluvat myös omien jätöstemme

sisältämät ravinteet. Ravinteiden kierrätys tulee kuitenkin
tehdä parhaan käytettävissä olevan tekniikan avulla, turvallisesti. Erityisesti haja-asutusalueilla olisi mahdollisuuksia
siirtyä ravinteet talteen ottaviin sanitaatioratkaisuihin. Lisäksi
Suomessa viemäriverkostojen ja jätevedenpuhdistamoiden
saneerausten yhteydessä olisi mahdollista rakentaa erilliskeräyksen mahdollistavia järjestelmiä. Tutkimuksen osalta tämän
hetken suuntaus on, että jätöksistä jalostetaan erilaisia lannoitevalmisteita tai otetaan pelkät ravinteet talteen esimerkiksi
virtsasta. Edistämällä näitä toimia, Suomessa olisi mahdollista
saavuttaa edelläkävijän rooli jätevesien ravinteiden talteenottoteknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.
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Haja-asutuksen
vesihuoltotieto haltuun
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) loi ja testasi osana Kehä-hanketta menettelytapaa digitaaliseen tiedonkeruuseen haja-asutusalueilla sijaitsevista kaivoista ja jätevesijärjestelmistä. Tietoinventaariolla
selvitettiin mitä tietoa eri tahot tarvitsevat ja missä tiedot nykyisin sijaitsevat. Yhteistyössä jätevesineuvonnan kanssa luotiin paikkatietopohjainen tietokanta sekä mobiililaitteella toimiva lomake tiedon siirtoon
kiinteistöltä tietokantaan ja sieltä tiedon käyttäjille eli neuvontajärjestölle ja kunnalle.

H
MINTTU PEURANIEMI

Länsi-Uudenmaan vesi ja
ympäristö ry
e-mail: minttu.peuraniemi@luvy.fi

aja-asutuksen vesihuollon
tiedonhallinnan haasteet ovat olleet läntisen
Uudenmaan kunnissa
huolenaihe jo yli vuosikymmenen ajan.
Jäteveden käsittelytiedot ovat hajallaan kiinteistöillä ja vain uusimpien,
lupamenettelyiden piiriin tulleiden
kohteiden osalta kuntien käytössä.
Talousvesikaivojen tiedot ovat vain
kiinteistöjen omistajilla, koska kaivot
eivät ole luvanvaraisia. Haja-asutuksen
jätevesijärjestelmien aiheuttamia
riskejä vesiluonnolle tai terveydelle ei
voida arvioida näiden tietojen, erityisesti sijaintitietojen, puuttuessa.

ja ympäristönsuojeluviranomaisen
näkökulmia.

Tietoinventaario paljasti
sijaintitiedon tärkeyden

Vesihuoltolaitokseen liittyminen on
nykyään osa Rakennus- ja huoneistorekisteriä, mutta mikäli liittymää ei
ole, jätevesijärjestelmästä tai talousvesikaivosta ei jää rekisteriin mitään
tarkempaa tietoa. Lupavaiheen
sähköistämistä taas on kehitetty viime
vuosina runsaasti mm. Lupapistepalvelun kautta. Siksi huomio keskitettiin ennen muuta niihin vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisiin
kohteisiin, jotka eivät ole lupamenettelyn piirissä tai jotka eivät ole sinne

Tiedonhallintahaasteen purkaminen
aloitettiin tietoinventaariolla, jonka
avulla hahmotettiin haja-asutuksen
kiinteistön jätevesiin ja talousvesiin liittyviä tietotarpeita ja tietojen
sijaintipaikkoja. Lähtökohdaksi otettiin LINKKI-hankkeen kartoitus- ja
neuvontakäyntien tietomalli, joka on
aikanaan kehitetty jätevesineuvonnan
tarpeisiin. Näin ollen se sisältää paljon
sekä kiinteistön haltijan, että neuvojan
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Tietomallia täydennettiin kuntien
valvontaviranomaisten eli ympäristönsuojelun, terveydensuojelun ja
jäteviranomaisten näkökulmilla, joita
hahmotettiin haastattelujen ja lainsäädäntökatsauksen avulla. Näiden
pohjalta tunnistettiin tärkeiksi näkökulmiksi myös mm. huoltohenkilöstön
(kuten lietetyhjentäjät), vesihuoltolaitoksen (liittyminen verkostoihin) sekä
uuden tai uusittavan järjestelmän lupavaiheeseen liittyvien tahojen (rakennusvalvonta, jätevesisuunnittelu, asentaja) näkökulmat.

www.vesitalous.fi
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Kuva 1. Haja-asutuksen vesihuoltotiedon kokonaiskuvan tarkastelu osoittaa, miten tieto on hajallaan eri toimijoilla.
Tummalla sinisellä kunnalliset viranomaiset, vaalealla sinisellä yksityiset yritykset, keskisinisellä muut toimijatyypit.

lähiaikoina tulossa. Tietoinventaariossa tunnistettiin myös
mahdolliset henkilötietosuojan piirissä olevat ja/tai salassa
pidettävät tiedot.
Jätevesineuvonnan tietomalli osoittautui melko kattavaksi
pohjaksi uudelle tietomallille. Täydennystarpeet vesihuoltotiedon kokonaiskuvaan (Kuva 1) liittyivät pääpiirteissään talousvesikaivon tarkempiin tietoihin (kaivotyypin
lisäksi veden laatu ja tarkemmat rakennetiedot), lietetyhjennykseen liittyviin tietoihin (lietteen tyhjennyskerrat ja
määrät, minne liete kuljetetaan) sekä kiinteistön haltijan
henkilötietoihin, joita voisi tarvita esimerkiksi poikkeuslupaharkinnassa. Paikkatieto tunnistettiin keskeiseksi tekijäksi, sillä sekä riskin arviointi, että käytännön rakennusja huoltotyöt edellyttävät suuntaa-antavaa sijaintitietoa.
Sijainnin ei tarvitse olla kovin tarkka, mutta sen tulee
antaa osviittaa siitä, missä kohde sijaitsee suhteessa esimerkiksi muihin kohteisiin, vesistöön, pohjavesialueen rajaan
tai kulkukelpoiseen tiehen.

mukaisesti ja oikea-aikaisesti eri lähteistä. Mahdollisilla
eri kerääjätahoilla ei ole realistista mahdollisuutta tai
valtuuksia kerätä kaikkea tarvittavaa tietoa. Myöskään
kaikilla tiedon käyttäjillä ei ole tarvetta tai lupaa saada
tietoonsa kaikkia asiaan liittyviä tietoja. Sen sijaan laaja
potentiaalinen tiedonkerääjäjoukko katsottiin mahdollisuudeksi kehittää tiedonhallintaa hajautetusti ja portaittain. Hankkeessa toteutetun pilotoinnin kohteeksi valittiin jätevesineuvonnan tiedonhallinta.

Jätevesineuvojien avulla tieto siirtyy
kiinteistöltä kartalle

Asennustyö on tästä poikkeus, sillä asentamisessa tarvittavat tiedot ovat luonnollisesti hyvin tarkkoja. Sijainti
on mukana jätevesineuvonnan tietomallissa, mutta
käytännön syistä sijaintia ei ole onnistuttu tallentamaan
kiinteistöä tarkemmalla tasolla. Tärkeäksi nähtiin, että
jätevesijärjestelmälle, purkupaikalle ja talousvesikaivolle
on merkittävissä omat sijaintinsa.

LINKKI-hankkeen jätevesineuvonnassa on kerätty
vuosina 2009–2016 tiedot yli 6 000 kiinteistön jäteveden
käsittelyn tilasta. Tämä aineisto on tällä hetkellä läntisen
Uudenmaan laajin sähköisessä muodossa oleva tieto hajaasutuksen vesihuollosta. Tieto on kerätty yhdenmukaisella paperisella lomakkeella ja se on tallennettu tarkoitusta varten laadittuun Excel-tiedostoon (jätevesitaulukko). Tiedonhallintajärjestelmä on melko vakaa ja
luotettava, mutta kohteiden määrän ollessa tuhansia ja
tietokenttien (sarakkeet) määrän ylittäessä 200 ei taulukointi enää puolla paikkaansa tiedonhallintatyökaluna.
Lisäksi tiedonkeräystapa mahdollistaa vaihtelevia kirjauksia (numero, teksti, eri sanamuodot), mikä hankaloittaa
raportoimista ja aineiston hyödyntämistä.

Viimeistään tässä vaiheessa oli selvää, että kaikkia tiedontarvitsijoita palvelevaa kokonaiskuvaa ei ole mahdollista tai
edes järkevää muodostaa yhteen isoon ja yhteiseen tietokantaan, sillä tietoa ei kerry tarpeeksi kattavasti, yhden-

Jätevesineuvonnalle rakennettiin kartoitus- ja neuvontakäyntien tietojen hallintaa varten paikkatietokantamalli (PostgreSQL ja PostGIS paikkatietolaajennos).
Malli rakennettiin kartoitus- ja neuvontakäyntien
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tietojen tallentamista varten käytetyn jätevesitaulukon
pohjalta, kehittäen sitä laajempaa käyttötarkoitusta varten
(Kuva 2). LINKKI-hanke konvertoi vanhan datan uuden
mallin mukaiseksi ja vuosina 2009–2016 kerätyt tiedot
vietiin uuteen tietokantaan. Tietokannasta muodostettiin
näkymä, jonka kautta hanke voi tarkastella tietoa paikkatieto-ohjelmassa (käytössä QGIS ja QField) tai graafisesti
tietokantamuodossa (esim. PgAdmin).
Sähköinen kenttälomake rakennettiin tämän paikkatietokantamallin pohjalta. Lomake toimii selainpohjaisesti sekä
mobiililaitteella että pöytäkoneella, ja se sijaitsee LUVY:n
suojatulla palvelimella. Tieto siirtyy kenttäkoneelta tietokantaan neuvojan valitsemalla hetkellä, eli käytännössä
jokaisen käynnin jälkeen. Näin ollen tieto kertyy tietokantaan lähes reaaliajassa. Tieto säilyy väliaikaisesti myös
mobiililaitteella internet-katveen varalta. Neuvoja voi
myös tarkistaa kentällä ollessaan keräämänsä tiedon oikeellisuuden sekä ennen tiedon lähetystä, että sen jälkeen
(Kuva 3).
Kenttälomake otettiin LINKKI-hankkeessa käyttöön
asteittain: vuoden 2017 neuvontakäyntien tiedot kerättiin vielä pääosin paperilomakkeella ja vietiin tietokantaan sähköisellä kenttälomakkeella. Vuonna 2018 tiedot
on tarkoitus kerätä pääosin mobiililaitteella ja tukeutua
paperilomakkeisiin vain ongelmatapauksissa. Uudistuksen
ansiosta neuvonnan työvaiheista poistuu työläs tiedon
tallennus, joka on aiemmin tehty käsin ja johon on voinut
kulua neuvojaa kohti 0,5–1 päivää viikossa. Samalla virhemerkintöjen määrä vähenee ja neuvonnassa kerätty data
yhdenmukaistuu ja raportointi helpottuu. Lomake ja
tietokanta ovat päivitettävissä ja laajennettavissa kohtuullisella vaivalla, mikäli esimerkiksi neuvontatyötä halutaan
laajentaa sisällöllisesti. Päivitystyö ei ole riippuvainen
mistään tietystä laite- tai ohjelmistotoimittajasta.

Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen helpottuu,
kun tietokanta on kunnossa
Tietokannan aineistot on valmiiksi visualisoitu luokittain
ja teemoittain valitussa paikkatieto-ohjelmassa siten, että
LINKKI-hanke voi tarkastella keräämiänsä tietoja havainnollisessa muodossa yhdessä muun ympäristödatan kanssa.
Aineistosta on mahdollista tehdä erilaisia, myös spatiaalisia, kyselyitä sekä tuottaa taulukkomuotoista aineistoa.
Tietokannan päälle voi rakentaa erilaisia raporttigeneraattoreita. Neuvojan keräämät tiedot ovat helposti löydettävissä esimerkiksi asiakkaan palatessa uudelleen asiaan.
Neuvonnassa kerätyn tiedon tärkein tarvitsija on kunnan
ympäristönsuojelutoimi, joka myös rahoittaa LINKKIhankkeen kartoitus- ja neuvontatyötä. Neuvonnassa
asiakkaalta saadaan yleensä lupa kerätyn tiedon luovutukseen kunnalle ja tämä tieto on tähän asti luovutettu
siistittynä otteena taulukosta ko. viranomaiselle. Kuntien
toiveena on ollut saada kerätyt tiedot siten, että ne on
helppo integroida heidän omiin järjestelmiinsä, kuten
Louhi Kuntapalvelimeen tai muihin käytössä oleviin paikkatieto-ohjelmiin. Lisäksi tavoitteena on lisätä aineiston
havainnollisuutta visualisoinnin avulla. Tätä tarkoitusta
varten jätevesineuvonnan datasta tehdään sopivat, kuntakohtaiset aineistorajaukset ja julkaistaan niistä suojatut
rajapinnat (WFS- ja/tai WMS).

Johtopäätökset ja jatkotyötarve
KEHÄ-hankkeen hajavesihuollon tiedonhallintapilotti toteutettiin yhteistyössä LINKKIjätevesineuvontahankkeen kanssa, jossa järjestelmä otettiin käyttöön onnistuneesti. LINKKI-hankkeen tavoitteena on kartuttaa tietoa lähes tuhannelta kiinteistöltä
vuosittain. Menettelytapa on mahdollista ottaa pienellä
vaivalla käyttöön myös muissa jätevesineuvontajärjestöissä, jolloin tietoa haja-asutuksen vesihuollosta kart-

Kuva 2. Tietokannan tietotaulujen rakenne.
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Kuva 3. Kartoitus- ja neuvontakäynnin tiedonkeräyksen uusi tiedonkulkumalli.

tuisi useiden tuhansien kiinteistöjen vuosivauhdilla. Myös
muut tiedonkerääjät, kuten viranomaiset, lietekuljettajat
ja jätevesisuunnittelijat voivat soveltaa kehitettyä menettelytapaa. Tällöin tietokantaa ja lomaketta tulisi toisaalta
laajentaa, ja toisaalta supistaa käyttötarkoitukseensa sopivaksi. Potentiaalisia tiedonkerääjiä olisi tällöin moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Näin hajautettu
ja portaittainen tiedonhallinnan kehittäminen toteutuisi.

lupamenettelyn kehittämisessä. Nykytilanteessa kunnan
lupapalveluun ei tallenneta yksityiskohtaista tietoa suunnitellusta ja toteutetusta jätevesijärjestelmästä, vaan suunnitelma piirustuksineen liitetään lupahakemukseen pdftiedostona. Näin ollen mm. paikkatieto jää kiinteistön
tasolle. Tietojen ajantasaisena pitämisen menettelytapoihin tulee kiinnittää huomiota, sillä vanhentuneesta tai
virheellisestä tiedosta ei hyödy kukaan.

Ympäristönsuojelulainsäädännön muutos vuodelta 2017
vapautti valtaosan haja-asutuksen kiinteistöistä jätevesijärjestelmien uudistamiselta siirtymäajassa (31.10.2019).
Nämä kiinteistöt tulevat varovaisten arvioiden mukaan
lupaprosesseihin ja sitä kautta tietojärjestelmiin noin
50 vuoden kuluessa. Mikäli näiden kohteiden nykyisistä jätevesijärjestelmistä tarvittaisiin tietoa esimerkiksi
valvontaa tai jätteenkuljetusta varten tätä aiemmin, tulisi
tiedot kerätä kiinteistöiltä esimerkiksi jätevesiselvitysten
muodossa. Tiedonhallintapilotin menettelytapaa kehittämällä voitaisiin tämä hoitaa digitaalisesti. Oman haasteensa muodostaa tällöinkin kerätyn tiedon paikkansapitävyys, sillä asukkaiden ja kiinteistönhaltijoiden tietotaso
jätevesijärjestelmiensä suhteen ei ole kovin korkea.

Rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja hyödynnetään
mm. ympäristöhallinnon VEMALA-vesistökuormitusmallinnuksessa (Huttunen et al. 2016), jossa rakennuksille annetaan kuormitusarvo riippuen sen käyttötavasta
(kiinteä asutus/asukasmäärä vai vapaa-ajan asutus). Tämän,
sekä rakennuksen sijaintitiedon pohjalta VEMALA-malli
tuottaa arvion vesistön haja-asutusperäisestä ravinnekuormituksesta. Malli käsittelee vastaavasti myös muita
maankäyttömuotoja. Lopputuloksena saadaan arvio
kokonaiskuormituksesta ja sen jakautumisesta kuormittajien kesken. Tarkemman vesihuoltotiedon avulla tätä
VEMALA-mallinnusta voitaisiin tarkentaa siten, että
pystyttäisiin paremmin hahmottamaan esimerkiksi millä
alueilla ravinnekuormituksesta voitaisiin tehdä resurssi.

Oma työnsarkansa on rakennus- ja huoneistorekisteri,
johon ei nykyisellään voi syöttää yksityiskohtaisia tietoja
kiinteistön vesihuollosta, jos se ei ole liittynyt vesi- ja
viemäriverkostoon. Sen rinnalle olisi hyödyllistä kehittää
jonkinlainen vesihuoltorekisteri, jonka rakentamisessa
voitaisiin hyödyntää tehtyä tietoinventaariota ja tietokantaa. Tehtyä työtä voisi hyödyntää myös sähköisen

Kirjallisuus
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Vesihuollon
koulutuspotentiaalia etsimässä
Yhteiskunnan kannalta vesihuollon toimintavarmuus on olennainen tekijä. Samalla vesihuollon rooli
on murroksessa, kun energiatehokkuus, ravinnekierrot, ja toisaalta huoltovarmuus, ikääntyvä infrastruktuuri ja digitalisaatio nostetaan yhä suurempaan rooliin. Miten vesihuolto voi vastata muuttuviin
tarpeisiin? Ainakin vesihuollon koulutusta tulisi lisätä ja sen sisältöjä tarkistaa vastaamaan uusia tarpeita.
Tätä osaamista voidaan soveltaa ja viedä myös muualle maailmaan.

H

arva ala on niin korvaamaton yhteiskunnan
toimintojen kannalta
kuin vesihuolto. Ilman
toimivaa vesihuoltoa ihmiset jäävät
janoisiksi, nälkäisiksi, likaisiksi ja
sairaiksi, teollinen toiminta pysähtyy ja
vesistöt rehevöityvät.

MIA O’NEILL

FT, projektipäällikkö
Suomen ympäristöopisto SYKLI
e-mail: mia.oneill@sykli.fi

HARRI MATTILA

Dosentti, TkT, tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy,
Biotalouden tutkimusyksikkö
e-mail: harri.mattila@hamk.fi
Kirjoittajat tekevät työtä vesihuollon
koulutuksen ja sen kehittämisen
sekä koulutusviennin parissa.
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Onkin erikoista, että Suomesta ei juuri
löydy vesihuollon koulutusta siinä mittakaavassa kuin koulutusta on tarjolla
monille muille aloille. Vesihuoltoalaan
liittyvää koulutusta tarjotaan 9 ammattikorkeakoulussa ja kolmessa yliopistossa, mutta suoranaista vesihuollon
pääainetta ei ole enää nykyään tarjolla
kuin muutamassa paikassa. Nykyinen
koulutus on sidottu usein energian ja
ympäristötekniikan koulutusohjelmiin,
tai sitten vesialaa tarkastellaan hydrologian tai biotieteiden näkökulmasta.
Varsinaista vesihuollon infrastruktuurin
rakentamista ja ylläpitoa ei suoranaisesti
kouluteta enää juuri missään. Vesialan
opintojen laajuus jää harmittavan usein
alle 60 opintopisteen, usein vain 15–30
opintopisteeseen, mikä ei mahdollista
laajaa perehtyneisyyttä aiheeseen. (esim.
Salminen ym. 2015)
Ammatillisella puolella on tarjolla vesihuoltoalan ammattitutkinto sekä ympäristöalan erikoisammattitutkinnon vesihuollon osaamisala. Näitä tarjoaa vain
muutama ammatillinen oppilaitos koko
maassa - erikoisammattitutkintoa ainoastaan Suomen ympäristöopisto SYKLI.
Ammatillinen koulutus soveltuu pääasi-

assa niille, jotka jo työskentelevät vesihuollon parissa ja joilla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa. Alalle hakeutuville nämä
koulutusmuodot eivät sen vuoksi välttämättä sovellu. Uusia vesihuollon uraja opintopolkuja tarvitaan vastaamaan
työelämän muuttuvia tarpeita.

Rakennemuutos – uhka vai
mahdollisuus?
Vesihuoltoalan väitetään olevan rakennemuutoksen kourissa. Tähän vastaamaan on aloitettu muun muassa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaan kuuluva hanke ”Vesihuollon tila
ja rakennemuutos”, jossa tarkastellaan
vesihuollon saneeraustarpeita sekä alan
ohjauskeinoja (Aalto 2018). Hankkeen
on määrä pureutua infrastruktuurin
heikkoon tilaan ja sen haasteisiin vastaamiseen, mutta epäilemättä ohjauskeinona on käsiteltävä myös koulutusta.
Mittavan korjausvelan lisäksi vesihuoltoalan työntekijöistä suuri osa on
eläköitymässä vuoteen 2022 mennessä.
Työmarkkinoilta poistuvien osaajien
mukana on poistumassa suuri määrä
hiljaista tietoa, jonka avulla etenkin
pieniä laitoksia on hoidettu vuosikymmenten ajan. Uusia työntekijöitä ei
kouluteta riittävällä kapasiteetilla eikä
esimerkiksi ympäristöalan diplomiinsinöörillä ole välttämättä riittävää
käytännön kokemusta laitoksen tehtävien hoitamiseen. (esim. VVY 2017;
Salminen ym. 2015; Finnish Water
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Forum 2011). Toisaalta esimerkiksi ammattikoulutuksen
käynyt LVI-osaaja ei välttämättä hallitse vesihuoltolaitoksella vaadittuja laajempia kokonaisuuksia, suunnittelusta
ja hallinnosta puhumattakaan.

Vesihuollon rooli murroksessa?

Vesihuoltolaitosten on myös aika katsoa omaa toimialuettaan laajemmalle. Maa- ja metsätalousministeriön Sinisen
biotalouden ohjelman rahoittama Vesihuoltolaitokset
kansainvälisen toiminnan partnereiksi -hanke pyrkii lisäämään vesihuoltoalan toimijoiden kiinnostusta ulkomaan
toimintaan esimerkiksi henkilövaihdon ja hankekumppanuuksien muodossa. (VVY 2018.) Tulevaisuuden vesihuoltolaitoksessa tarvitaan avarakatseisuutta, laaja-alaista
osaamista ja ennakkoluulottomuutta yhä enemmän.
Tarvitaan siis osaajia, jotka tuntevat vesihuollon käytännöt
ja tekniikan, mutta joilla on kapasiteettia ja osaamista
kehittää toimintaa kohti tulevaisuuden tarpeita.

Ratkaisuna koulutuksen kehittäminen ja vienti
Vesihuollon toimijat ovat hiljalleen heräämässä alan
murrokseen ja sen vaatimia toimenpiteitä on alettu suunnitella. Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole näkynyt.
Yksi KEHÄ-hankkeen kärjistä oli vesihuoltoalan koulutuksen kansainvälinen vienti, mitä kokeiltiin pienimuotoisesti. Selvää on, että laajempaa koulutuksen kehitystä ja
tuotteistusta tarvitaan jatkossakin ennen kuin varsinaisiin
tuloksiin päästään. KEHÄ-hankkeen toimijat ja artikkelin
kirjoittajatahot, HAMK ja SYKLI, ovat osaltaan aktiivisia vesihuoltoalan koulutuksen kehittäjiä. Jo 2010 järjestetty vesihuollon ALKU-koulutus (SYKLI 2010) tunnisti
koulutuksen kehittämistarpeen ja jatkotoimenpiteitä on
suunniteltu siitä asti. Nyt myös muualla ollaan heräämässä
tähän tarpeeseen, kun muutamat yritykset ja organisaatiot etunenässä ennakoivat osaajapulaa. Tässä yhteydessä
pitää muistaa korostaa myös muuhun vesihuollon järjestämiseen liittyvä osaaminen kuin vain tekniikkaan keskittyvä. Tarvitaan myös järjestelmien hallintaan, strategiseen
suunnitteluun, talouteen sekä laitosten ja ihmisten johtamiseen liittyvää koulutusta. (Katko 2007)

Maveplan 1/3

Vesihuollon yhteiskunnallinen rooli on hiljalleen muuttumassa. Vesihuoltolaitokset eivät enää vain puhdista
vettä vaan toimivat tulevaisuudessa enenevässä määrin
energia- ja lannoitetehtaina osana laajempaa kokonaisuutta. Teknologian kehitys mahdollistaa energiatehokkaat ratkaisut, energiankierrätyksen sekä ravinteiden
talteenoton jätevesistä – tulevaisuudessa varsin kustannustehokkaalla tavalla. (Repo 2016.)
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Kotimaassa kokonaisvaltainen vesihuollon osaaminen
energian ja ravinteiden kierrätyksen osalta olisi olennaista
vesihuoltolaitosten kehittymiselle. Uusia investointeja
suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon energiatehokkaat
ja energiaa kierrättävät ratkaisut, kuten aurinkovoima,
lämmöntalteenotto ja virtausenergian hyödyntäminen.
Ravinteiden kierrätys on sekin tätä päivää. Yhä useammalta laitokselta liete kuljetetaan edelleen käsiteltäväksi
biokaasulaitokselle, josta kunta sitten ostaa multaa maisemointia varten; tämä ei välttämättä ole kustannustehokkain ratkaisu. Jätevesiperäisen mullan lannoitekäyttö on
viime aikoina ollut vastatuulessa, vaikka yhä useampia
tekniikoita ravinteiden erottamiseen jätevedestä prosessin
eri vaiheissa on tutkittu, muun muassa KEHÄ-hankkeessa.
Ravinteiden uudet talteenottomenetelmät, kuten erilaiset
kalvotekniikat, voivat mullistaa vesihuoltolaitosten roolin
lannoitebisneksessä. Tästäkin laitoksilla tulisi olla ajantasaista tietoa.
Suomalainen vesiosaaminen on perinteisesti ollut korkealla tasolla. Meillä noudatetaan hyvää hallintotapaa ja
osaamme usein ennakoida riskitilanteita. Vaikka kehittämiskohteita riittää, on suomalaisilla kuitenkin paljon
annettavaa myös muihin maihin. Etenkin kehittyvien
maiden vesihuolto on siinä tilassa, että suomalaisella
osaamisella voidaan ohjata toimintaa parempaan suuntaan. Suomalaisen vesiosaamisen viennin kehittäminen
olisi hyödyksi kansainväliselle vesiosaamiselle. Lisäksi vesiosaamisen vienti olisi monestakin syystä järkevämpää kuin
pelkästään tekniikkaan keskittyvä vesivienti. Ovathan
esimerkiksi kehitysmaiden vesihuoltoon liittyvät ongelmat
usein muualla kuin teknologiassa, kuten laitosten hallin-

nossa, budjetoinnissa, vesimaksujen keräämisessä tai
johtamistaidoissa. (Junttila 2006)

Vesihuollon kehittämissuunnitteluosaamista
Brasilian Novo Hamburgoon

K

EHÄ-hanke toteutti keväällä 2018 kolmen päivän mittaisen koulutuksen vesihuollon kehittämissuunnittelusta Feevalen yliopistolla Brasilian Novo Hamburgossa. Koulutukseen osallistui kaikkiaan 32 yliopiston jatkoopiskelijaa ja opettajaa. Yrityksistä huolimatta koulutukseen ei saatu mukaan Novo Hamburgon tai kaupungin
vesihuoltolaitoksen väkeä. Koulutuksen tavoitteena oli
paitsi suunnitteluosaamisen vienti niin myös suomalaisen
vesihuollon teknologiaosaamisen esille tuonti.
Saadun palautteen perustella koulutus onnistui erinomaisesti. Yliopiston edustajat vakuuttivat ymmärtävänsä
paremmin vesihuollon kokonaisuutta ja strategisen tason
suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja.
Kokemus osoitti, että tiedon tarve vesihuollon kehittämissuunnittelusta on olemassa ja koulutusta kannattaa mahdollisuuksien mukaan jatkaa. Harkittavaksi jää, tulisiko
käytännön toimijoille järjestää erillistä koulutusta sen
sijaan, että heidät kutsutaan yliopistoväen kanssa samaan
tilaisuuteen. Toisaalta, yliopistolla järjestettävään koulutukseen olisi hyvä saada mukaan myös käytännössä vesihuollon kanssa työskenteleviä.
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Moltenon vesiallas valmistui 1886. Se on edelleen käytössä ja vaatisi perusteellisen saneerauksen. (Juuti 2017)

Kapkaupungin pysyvä vesikriisi
– ratkeaako vesipula, jos lisää vettä
pumpataan vuotavaan verkostoon?

Kapkaupunki, Etelä-Afrikan ”äitikaupunki” eli vanhin kaupunki perustettiin vuonna 1652. Kaupunki on
koko olemassa olonsa ajan taistellut vesihuollon kanssa. Vettä ei ole ollut riittävästi jatkuvasti kasvaneeseen vedentarpeeseen. Vesipula konkretisoitui jälleen, kun pormestari ennusti vesihanojen sulkeutuvan huhtikuussa 2018.
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RIIKKA RAJALA

e-mail: petri.juuti@tut.fi

e-mail: riikka.rajala@uta.fi

Kirjoittajat ovat University of South African,
UNISAn vierailevia tutkijaprofessoreja
2017-2021. UNISA on Etelä-Afrikan suurin
yliopisto, jossa on noin 430 000 opiskelijaa.
Artikkeli perustuu tutkijoiden tekemiin
artikkeleihin ja kenttätutkimuksiin EteläAfrikassa ja Kapkaupungissa.

un kaupunki perustettiin 1600-luvulla, otettiin vesi lähteistä ja
puroista sekä muutamista kaivoista linnoituksen Castle
of Good Hopen tarkoituksiin sekä
pienelle asujaimistolle. Paljon vettä
tarvitsivat myös laivat. Luontaisia
vesilähteitä oli kohtuullisen paljon,
pieniä puroja virtaili siellä täällä
Pöytävuorelta alas kaupunkiin.
Kaupunkiin vuonna 1679 valmistunut linnoitus tarjosi suojaa sotilaille ja virkamiehille sekä hyvää
vettä kahdesta kaivostaan (Juuti,
Mäki & Wall).

Tultaessa 1800-luvun puoliväliin oli
asutuksen vedentarve kasvanut jo niin
suureksi, että kaivojen vesi ei mitenkään riittänyt. Etenkin kun myös
kaivot saastuivat asutuksen ja eläinten
jätteistä. Pitkien tutkimusten ja suunnittelun jälkeen päätettiin rakentaa
vesilaitos, jonka ensimmäiset vesialtaat valmistuivat vuosina 1852 ja
1856. Ne olivat nimiltään numero
1 (kapasiteetti 11 000 kuutiometriä)
ja numero 2 (55 000 kuutiometriä).
Lisäkapasiteettia tarvittiin kuitenkin
pian, ja tilavuudeltaan huomattavasti suurempi Moltenon patoallas
(2 000 000 kuutiometriä) valmistui
vuonna 1881.
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Jatkuvasti kasvavaan vedentarpeeseen rakennettiin
1890-luvulla vesilaitos ja useita massiivisia patoaltaita.
Ensimmäisenä niistä valmistui Woodhead vuonna 1897,
seuraavana Mocke 1896, Hely-Hutchinson vuonna
1904 ja niin edelleen. Rakennustyöt olivat kiivaimmillaan vuosina 1892-1904. samanaikaisesti patoaltaiden
kanssa rakennettiin runkoverkostoa sekä tehtiin muita
vesilaitoksen rakennustöitä. Vesilaitosyhtiö, Cape Town
District Waterworks Company perustettiin vuonna 1889
ja vuonna 1902 alkoi vedentoimituksen suuremmassa
mittakaavassa asiakkaille. (Juuti & Mäki; Mäki 2007)
Tämä hanke oli hurja ponnistus ja insinööritaidon mestarinäyte, joka tarjosi muutamaksi vuosikymmeneksi riittävän vedensaannin kaupungin yhä kasvaviin tarpeisiin.
Samanaikaisesti pohdittiin myös meriveden hyödyntämistä
ja sitä käytettiinkin mm. kaupungin katujen pesemiseen.

Tyypilliset vesikalusteet Kapkaupungissa. Huomaa kaksiotehana, valtava WC huuhtelusäiliö sekä suihkussa ämpärit
pesuveden talteenottoa varten. (Juuti 2017)
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Ajan kuluessa patoaltaita rakennettiin yhä enemmän
veden saamiseksi mahdollisimman tarkkaan talteen
Pöytävuorelta, mutta nämäkään rakennusponnistuksen
eivät olleet tarpeeksi ja vettä jouduttiin hakemaan
kaupungin tarpeisiin yhä kauempaa. Jatkuva veden puute
oli keskeinen piirre 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.
Riittämätön kapasiteetti oli ongelma silloin ja on sitä
edelleen.
Kaupunki alkoi kasvaa 1860-luvulla kiihtyvällä vauhdilla, ja vuonna 1872 veden saanti ei kaupungin vesilaitoskomitean mukaan enää vastannut kulutusta, keskimääräinen kulutus oli kuusi litraa asukasta kohden päivässä
väkiluvun ollessa noin 30 000. Tämän vuoksi jouduttiin
vedenjakelu katkaisemaan öisin. Kun Moltenon vesiallas
valmistui 1886, alkoi vesihuollon tilanne Kapkaupungissa
parantua.

Huoltokaivon kansi rikki. Asialle ei tapahtunut mitään kuukauteen. (Juuti 2017)
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Merivesi vaihtoehtona
Kaupungin vesi-insinööri esitti vuonna 1902 suunnitelman käyttää merivettä, jota oli käytetty ensimmäisen
kerran katujen kasteluun jo 1861. (Juuti & Mäki) Vuosien
saatossa samat suunnitelmat esiintyivät useasti, mutta
tuloksetta. Esimerkiksi Vuonna 2005 Kapkaupungin
kaupunginvaltuusto suunnitteli meriveden suodattamista
yhteisön tarpeisiin, ja tällä kertaa myös suoraan ihmisten
käyttöön.
Etelä-Afrikka kärsi vuonna 2017 pahimmasta
kuivuudesta koskaan. Lisää vettä pyrittiin hankkimaan useista pohjavedenottokohteesta sekä maalle
perustettavista meriveden suolanpoistolaitoksista.
Suolanpoistolaitoksia on suunnitteilla ainakin kolme:
Granger Bay, Hout Bay ja Dido Bay. Granger Bayn
laitos tulisi lähelle Green Pointin valtavaa jalkapallostadionia. Laitoksista saataisiin 500 miljoonaa litraa vettä
päivässä, jolloin kaupunki ei olisi enää riippuvainen
patoaltaiden vedestä. Mossel Bayssa oli 2017 koelaitos
käynnissä ja siitä saatiin 10 miljoonaa litraa eli tuhat
kuutiometriä vettä päivässä.

2010-luvun loppupuolella kaupungin vedentarve on
edelleen huutava. Varsinkin kuivina kausina vesipula
on niin kova, että Kapkaupungissa rajoitetaan vedenkäyttöä. Tulevia ratkaisuja odoteltaessa Kapkaupunki on
ottanut käyttöön vedenkäyttörajoitukset. Kovemmat ns.
viidennen tason rajoitukset tulivat voimaan syyskuussa
2017, tammikuussa 2018 alkoivat kuudennen tason
rajoitukset ja ne kiristyvät entisestään helmikuussa 2018.
Yhteensä kaupungissa käytettiin 642 000 kuutiometriä eli
642 miljoonaa litraa vettä päivässä.
Viidennen tason vedenkäyttörajoitukset tarkoittivat
mm. sitä, että autojen pesu, nurmikoiden ja koristekasvien kastelu on kielletty vesijohtovedellä ja että vesiannos
per henkilö vuorokaudessa on 87 litraa. Helmikuussa
2018 annos per päivä laskee 50 litraan. Pesuvesien kierrätystä suositetaan painokkaasti ja esimerkiksi suihkuvedet
käytetään mahdollisen puutarhan kasteluun tai vessan
huuhteluun.
Massiivinen ongelma on verkoston huono kunto ja siitä
johtuvat jatkuvat vuodot. Tarkkoja tilastoja vuotovesien

INTEGRAL viemäröintiin
Integral-putki on hyvä valinta
• silloin, kun liikennekuormat ovat suuria tai
peittosyvyys on suuri – sg-valurautainen putki
säilyttää muotonsa.

saint-gobain

• koska sisäpuolinen alumiinioksidisementti takaa
mekaanisen ja kemiallisen kestävyyden.
• koska ulkopuolinen sinkki-alumiinipinnoite
estää korroosion.
• silloin, kun vaaditaan ehdotonta tiiviyttä.
• kun vaaditaan nopeaa asennettavuutta.

Saint-Gobain PAM – Harjavalta/Helsinki
0207 424 600 | info.pamline@saint-gobain.com | pamline.fi
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määrästä ei löydy, mutta varovaistenkin arvioiden mukaan
ne ovat ainakin 20 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että
useita miljoonia, ellei jopa yli 10 miljoonaa kuutiometriä
vuodessa valuu hukkaan. Päivittäin kaupunki vastaanottaa
yli 700 ilmoitusta rikkoutuneista vesijohdoista.

Mitä olisi tehtävissä vesipulan ratkaisemiseksi?
Helppoja keinoja ei ole luvassa ja uusien raakavesilähteiden haku yhä kauempaa ja kauempaa ei loputtomiin ole
mahdollista. Keinoja on nähdäksemme kolme:
1) Veden säästö: vettä säästetään tällä hetkellä, mutta se
jää säästötarve huomioiden lähinnä näpertelyn asteelle.
Suuria vuotoja esiintyy laajalti, kotitalouksien hanat,
suihkut, ammeet ja vessat ovat erittäin vanhanaikaisia ja
kuluttavat vettä moninkertaisesti vaikkapa suomalaisiin
verrattuina.
2) Meriveden käyttö: merivettä käytettiin jo 1800-1900lukujen vaihteessa. Erilaisia suunnitelmia onkin jatkuvasti
ollut, mutta laajamittainen hyödyntäminen on valitettavasti jäänyt. Paikassa, jossa auringonvaloa on runsain
mitoin saatavilla lähes joka päivä vuoden ympäri, aurinkovoimaan perustuva suolanpoisto olisi varmasti vakavasti
harkittava vaihtoehto. Merivettä on rajattomasti käytössä.
Kun kuitenkin kymmeniä prosentteja vedestä vuotaa
verkostosta hukkaan, tulisi ensin saada verkosto kuntoon.

3) Organisaation ja järjestelmän laajamittainen saneeraus on helpoiten toteutettavissa oleva asia. Verkostot ovat
mitä ilmeisimmin akuutin saneerauksen tarpeessa, sillä
vuotoja näkyy siellä täällä. Patoaltaat ovat useissa paikoissa
ruokottomassa kunnossa ja osittain jo sortuneita. Alan
ammattilaiset, koulutetuin kärki, muuttaa laajamittaisesti
ulkomaille ja koulutusvaje on hurja. Vaikuttaa myös siltä,
että verkoston saneerauksen ja ylläpidon perustehtäviä
ei arvosteta tarpeeksi. Isommat vuodot kyllä korjataan,
mutta jo muutaman viikon oleskelun aikana näki, kuinka
sama vuoto jatkui päivästä toiseen. Paikalliset asukkaat
vaativat säännöllisin välein verkostojen saneeraamista.
Kapkaupungissa tällä kertaa hanat eivät sulkeutuneet
täysin, vaikka 2017 jo alkoi siltä näyttää. Kyseessä ei
ollut pelastus tai lopullinen ratkaisu vaan sateiden alkaminen ja säästötoimet vedenkulutuksessa mahdollistivat
säännöllisen vesihuollon jatkumisen. Suuret ongelmat
eivät kuitenkaan kadonneet mihinkään. Kuivuus ei ole
pysyvästi kadonnut, verkostot vuotavat vettä valtavasti
hukkaan, vedenkulutus kasvaa, väestö kasvaa eikä hallinto
ole riittävän notkea ja uusiutumiskykyinen vastatakseen
näihin vaativiin ongelmiin.

Kiitokset
VEPATUKI-klusterille ja Tampereen Teknilliselle yliopistolle kiitokset tuesta.
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Komennuksella Käppalassa
Joulukuussa 2017 tarjoutui mahdollisuus päästä työkomennukselle Tukholmaan Käppalan jätevedenpuhdistamolle pilotointiprojektin försöksledaren hommiin. Käppalan puhdistamo on Tukholman toiseksi suurin puhdistamo, jonka AVL on tällä hetkellä noin 675 000. Käppalan puhdistamolle johdetaan
Tukholman 11 lähikunnan jätevedet. Kunnat ovat nopeasti kasvavia, joten Käppalan kapasiteettia tulee
nostaa tulevaisuudessa. Lisäksi puhdistamon lupaehdot ovat kiristymässä ja prosessia täytyy tehostaa.
Uusi luparaja on laskettu 900 000 AVL:n kokoluokalle.

P
MAIJA FORSS (OS. RENKONEN)
DI, prosessisuunnittelija
Pöyry Finland Oy
E-mail: maija.forss@poyry.com

ilotointiprojektissa ideana on
koeajaa muutokset pilotointilinjalla ennen koko laitoksen
muokkauksia. Puhdistamo
sijaitsee kallion sisällä (Kuva 1), minkä
takia tavoitteena on nykyisten prosessien
tehostamisella välttää laajentamistarpeet luolassa. Tulevan lupaehdon vaatimukset ovat kokonaistypelle 6 mg/l,
fosforille 0,2 mg/l ja 6 mg/l BOD7:lle.

muokattiin pilotointikoeajoja varten.
Muokkaustöiden valmistuttua laitoksella oltiin valmiita aloittamaan täyden
mittakaavan koeajot vuoden 2018 alusta
alkaen. Laitoksella oli resurssipulan
vuoksi kiire saada apuja koeajojen käynnistämisvaiheeseen. Tarjouksen tekemiseen annettiin viikko aikaa, joten oli
nopeasti päätettävä, onko valmis lähtemään, jos työ tilataan.

Pilotointiprojektissa laitoksen 11. linja
oli eristetty muista linjoista. Vuoden
2017 aikana linjan prosessiratkaisuja

Ensimmäinen ajatukseni oli, etten voi
lähteä, sillä mietitytti tulevan kesän häät
sekä koiranhoito. Iltaisin kuitenkin vain

Kuva 1. Näkymä kallion sisällä pääkäytävällä.
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pyörittelin ajatusta päässä, että mitä jos lähtisinkin ja mitä
kaikkea pääsisin mahdollisesti kokemaan. Nopeasti mieli
muuttui, kun päällimmäiseksi ajatukseksi nousi se, ettei
tällaista tilaisuutta voi jättää käyttämättä.
Tarjous lähetettiin Käppalaan ja muutama päivä ennen
jouluaattoa tuli tieto, että minut oli valittu työhön!
Siitä alkoi nopea asunnonmetsästys yhteistyössä Pöyryn
Tukholman-toimiston kanssa. Alle viikossa onnistuttiin
löytämään Östermalmilta minulle ja lapinkoiralleni Sulolle
koti. Muutto alkoi tuntua jo todelliselta. Tammikuun
toisella viikolla seisoinkin jo Silja Linen kannella katsomassa Käppalan puhdistamon korkeita piippuja ja miettimässä, että mitenhän täällä pärjää.
Ensimmäinen päivä jännitti todella paljon. Ruotsin kieltä
en koskaan aiemmin ollut työkielenä käyttänyt ja arkenakin lähinnä kuunnellut, enkä itse puhunut. Laitoksella
minut otti vastaan Stefan Erikstam, joka oli Käppalan
työntekijöistä toinen pilottiryhmän jäsen. Hän kysyi,
haluanko, että puhutaan ruotsia vai englantia. Vastasin
heti, että pelkkää ruotsia, sillä ehdottomasti halusin saada
kehitettyä kielitaitoa. Ensimmäisellä viikolla tuli paljon
uutta tietoa ja sanastoa. Otin tavakseni kerätä ammattisanastoa ylös vihkoon nopeuttaakseen oppimista. Yllättävän
nopeasti sain kriittiset sanat haltuun ja pääsin vauhtiin
töiden kanssa.

kanssa. Laitoksella oltiin äärimmäisen tarkkoja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Lisäksi huolehdin koelinjan
CE-merkinnän hankkimisesta.
Linjan 11 prosessimuutosten takia osa laitteista ja instrumenteista oli erilaisia kuin muilla linjoilla. Tästä syystä
koelinjalle piti tehdä riskitarkastelu kriittisistä laitteista
ja niiden varaosista. Lisäksi käyttöhenkilökunnalle piti
tehdä listaus eri laitteiden ja instrumenttien korjausten
kiireellisyyksistä. Riskianalyysin lopputuotteena saatiin
lista ostettavista varaosista sekä päivystyksen ohjeistus.
Käppalan puhdistamon prosessi koostuu esikäsittelystä,
esiselkeytyksestä, aktiivilieteprosessista ja hiekkasuodatuksesta. Prosessi on esitetty tarkemmin kuvissa 2 ja 3.
Vesi pumpataan tulokanavasta välppäyksen, esi-ilmastuksen ja hiekanerotuksen läpi. Esikäsittelyvaiheet ovat
linjoille yhteiset. Pilottilinja 11 alkaa esiselkeytyksestä,
joka on eristetty muista linjoista. Esiselkeytyksestä
alkaen lähtevän jäteveden purkuun asti pilottilinja ei
yhdisty muiden linjojen kanssa. Esiselkeytykseen on
pilotointilinjalla lisätty esisaostus. Muilla linjoilla on
käytössä rinnakkaissaostus. Esisaostuksen tarkoituk-

Ehdottomasti parasta ensimmäisissä päivissä oli se, miten
innokkaita Käppalassa oltiin siitä, että olin Suomesta
muuttanut tekemään töitä heidän kanssaan. Minut otettiin heti mukaan porukkaan ja mm. yhteisiin lounastreeneihin. Monet olivat innostuneita kuulemaan muumiruotsia ja oppimaan suomenkielisiä sanoja.
Pilotointiryhmän toinen jäsen Sari Vienola saapui talvilomalta tammikuun lopussa. Hänen vanhempansa ovat
suomalaisia, mutta hän on asunut koko ikänsä Ruotsissa.
Suomalainen kuitenkin tunnistaa toisen samanlaisen
nopeasti. Meitä alettiin kutsua ”finska tjejer”. Meille
syntyi kevään aikana uskomaton yhteishenki kolmistaan Stefanin ja Sarin kanssa. Parhaimmat kokoukset
olivat nimenomaan meidän kolmen hengen pilotointiryhmämme kesken. Kirjoitin kokouksessa muistiota,
joka oli ruudulla heidän nähtävillään samanaikaisesti.
Kirjoitusvirheeni huvittivat heitä suuresti, ja ”kostoksi”
opetin Sarin kanssa Stefanille suomalaisia sanoja.
Työnkuvani muokkaantui aina tarpeen mukaan, mutta
alussa keskityin paljon pilotointiprojektin hallinnolliseen
puoleen. Linjan 11 muokkaustöille oli tehty työturvallisuustarkistus, jonka puutelistaa vein eteenpäin laitoksen
henkilökunnan sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden
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Kuva 2. Käppalan prosessikaavion alkuosa.

Utlopp
Kemisk
rening
Biobassänger
Sandﬁlter
Eftersedimentering

Kuva 3. Käppalan prosessikaavion loppuosa.
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sena oli vähentää biologiseen puhdistukseen päätyvää
kuormaa. Saostusta tullaan kokeilemaan useilla eri
kemikaaleilla.
Ilmastusaltaan hapellisesta lohkosta on eristetty
hapeton lohko, johon syötetään ulkoista hiililähdettä (BrentaPlus). Kemikaali on siirappimaista proteiini-, sokeri- ja alkoholisekoitetta. Tarkoituksena on
tehostaa typenpoistoa. Lisäksi viimeiseen lohkoon on
asennettu kaksi eri ilmastustekniikkaa, joiden soveltuvuutta tullaan vertailemaan. Altaaseen on asennettu
HCMA-sekoitin, joka toimii tarvittaessa myös ilmastimena. Toisena ilmastusvaihtoehtona altaan pohjalle
on asennettu lautasilmastimia. Ilmastusaltaan jälkeen
vesi johdetaan jälkiselkeytykseen, johon ei ole tehty
muutoksia. Jälkiselkeytyksestä vesi pumpataan yhdelle
hiekkasuodattimelle, joka eristettiin muista koeajoja
varten. Muilla linjoilla vesi johdetaan jälkiselkeytyksestä yhteiseen kanavaan, josta vesi valuu hiekkasuodattimille. Suodatusta tehostetaan jälkisaostuksella.
Saostusta tullaan kokeilemaan eri kemikaaleilla.
Jälkiselkeytyksestä pumpataan ilmastusaltaalle palautusliete, josta osa poistetaan ylijäämälietteenä lietteen käsittelyyn. Pilotointilinjalla osa palautuslietteestä ajetaan
lietehydrosyklonien läpi. Tarkoituksena on parantaa lietteen ominaisuuksia. Hydrosykloni erottelee raskaan ja
kevyen lietefraktion. Raskas fraktio johdetaan palautuslietteenä ilmastusaltaalle ja kevyt poistetaan ylijäämälietteenä. Päätavoitteena on parantaa lietteen laskeutuvuutta.
Tiiviimpi liete ilmastusaltaassa vie vähemmän tilavuutta ja
tällöin säästää kapasiteettia.
Pilotoinnin koeajot aloitettiin vuoden 2018 alussa ja niitä
on tarkoitus jatkaa vuoden 2019 loppuun asti. Tämän
jälkeen saatujen koetulosten avulla päätetään, miten
laitoksen investoinnit tullaan toteuttamaan.
Kevään edetessä pääsin myös mukaan itse koeajojen
seurantaan ja ohjaukseen. Kerran kuukaudessa jokaisesta
viidestä pilotoinnin osakoeajosta tehtiin tilanneraportti.
Tulosten perusteella mietittiin seuraavat jatkotoimenpiteet. Käppalassa on oma laboratorio, joka analysoi viikoittain laitokselta monia eri parametreja. Pilotointilinjalle oli
asennettu lisänäytteenottimia ja tihennetty näytteenottoohjelmaa muihin linjoihin verrattuna. Tein myös keväällä
ylimääräisiä analyysejä esisaostuksen ja lietehydrosykloneiden osalta.
Työ Käppalassa oli äärimmäisen mielenkiintoista sekä
monipuolista. Laitoksella vallitsi mahtava yhteishenki.
Kaikista onnistumisista osattiin ottaa ilo irti! Laitoksella
järjestettiin kerran kuukaudessa teema-aamupala kaikille

Kuva 4. VI resursutVINNER avLOPPET!

työntekijöille. Kesäkuussa oli prosessiyksikön vuoro, ja
suunnittelimme Sarin kanssa suomalaisen aamupalan.
Tarjolla oli tietysti karjalanpiirakoita munavoilla!
Työkavereista muodostui läheisiä ja ahkera urheilu oli
Käppalassa yhdistävä tekijä. Komennukseni aikana järjestettiin mäkihyppyharjoituksia, hiihto-, juoksu- ja pyöräilykilpailuja. Omasta mielestä kohokohtana oli Blodloppet
Djurgårdenilla kesäkuussa. Kuvassa 4 on meidän
juoksutiimimme!
Komennuksen jälkeen on helppo todeta, että ruotsalaiseen työkulttuuriin pääsee nopeasti mukaan. Suomi on
kuitenkin vanha kaukainen maakunta, kuten Käppalassa
puhuttiin. Samankaltaisuutta on niin paljon enemmän
kuin eroavaisuutta. Kokemuksena komennus oli todella
hieno mahdollisuus, ja olen äärimmäisen kiitollinen, että
asiat järjestyivät niin, että pääsin lähtemään.
Kielen kehitys oli myös hurjan tehokasta, kun käytti niin
töissä kuin vapaa-ajallakin pelkästään ruotsia. Parasta
palautetta oli komennuksen loppupuolella, kun Kemiran
suomenruotsalainen edustaja luuli minuakin äidinkieleltäni ruotsinkieliseksi.
Voin lämpimästi suositella niin Ruotsissa työskentelyä kuin
ruotsalaisten kanssa yhteistyön tekemistä. Kokemuksesta
jäi pelkästään positiiviset muistot. Nyt syksyllä saan
onneksi jatkaa töitä pilottilinjan parissa Suomesta käsin
ja joka toinen viikko paikan päällä!
Ehkä klisee, että Ruotsissa asiat ovat pikkuisen paremmin,
on ainakin osittain totta.
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VESITALOUS-LEHDEN

LIIKEHAKEMISTO

Vesitalous 1/1
Valitse osastosi ja nosta yrityksesi tunnettavuutta.
Toista tai vaihda ilmoitusta numeroittain.
Palstan leveys liikehakemistossa 80 mm,
kaksi palstaa 170 mm.

Kysy tarjousta!
ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
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TIETOISKU

TEKSTI: MARTTI PULLI e-mail: marttipulli@hotmail.com

Pumppaamon universaali energiatehokkuus
– uusi käsite ja menetelmä
Lyhyesti määriteltynä; energiatehokkuus lähestyy
maksimaalista arvoaan, kun pumppujen operatiiviset hyötysuhteet lähestyvät parhaita pumpputyypille ominaisia arvoja ja samanaikaisesti pumppaamon kaikki energiahäviöt lähestyvät nollaa.

P

atentoitua menetelmää on lyhyesti kuvailtu
Motivan ja VVY:n seminaariaineistossa; energiatehokas vesihuoltolaitos 2018 ja täydellisesti
patentin (Pat. FI 124877 B) menetelmäselostuksessa sekä Virtaustekniikka R2018 kirjassa.
Energiatehokkuus on ajan funktio ja sitä kuvaava tunnusluku on:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑡𝑡

𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡
𝜂𝜂𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡

ηpas (t ) = pumppaamon hyötysuhde mittaushetkellä ja
ηpka (t ) = käynnissä olevien pumppujen nimellishyötysuhteiden painotettu keskiarvo mittaushetkellä.
Jos pumppaamon pumppujen nimellishyötysuhteet ovat
heikompia kuin vastaavan tehoisten parhaiden pumppujen,
eli pumppujen valinnassa alun perin ei ole aivan onnistuttu,
nimittäjässä pumppujen hyötysuhteet korvataan parhailla
hyötysuhteilla. Tällainen paras hyötysuhde saadaan yhdenmuotoisuussääntöihin perustuvan ominaiskierrosluvun
avulla määritellyistä tiedoista (esim. Virtaustekniikka R2018).
Menetelmässä on tunnusomaista lyhyiden mittausjaksojen
ja riittävän pitkän mittausajan puitteissa huomioida kaikkien pumppaamon laitteiden, putkistojen, virtausteknisten
ratkaisujen, häiriöiden ja asennusten vaikutusten lisäksi se,
kuinka hyvin pumppujen ja pumppuyhdistelmien valinnassa ja ohjauksessa on onnistuttu tilanteiden vaihdellessa
pumppaamossa ja siihen liittyvässä verkostossa.

Tunnusluvussa pumppaamon hyötysuhdetta kuvaavassa osoittajassa voidaan haluttaessa myös huomioida
pumppaamon talotekniikka (lämmitys, ilmanvaihto,
valaistus…) tai mikä tahansa pumppaamoon liittyvä energiankäyttö, jolloin tunnusluku kuvaa sitä, kuinka hyvin
pumppaamo kokonaisuudessaan suoriutuu sille asetetusta
tehtävästä energiatehokkuuden kannalta.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusraportin
no.6 mukaan käytössä olevat pumppaamot toimivat keskimäärin huonolla energiatehokkuudella. Raportin tiedoista
voidaan laskea tällaisten pumppaamoiden energiatehokkuuden tunnusluvun olevan heikon ja erittäin heikon välillä.
Erilaisilla laite- ja säätötaparatkaisuilla on mahdollista korjata
energiatehokkuutta useimmiten varsin pienin investoinnein.
Vaikka rakennettu pumppaamo saataisiinkin erilaisilla
ohjaus- ja säätötavoilla toimimaan pienimmällä ominaisenergiallaan (kWh/m³), energiatehokkuus voi silti jäädä
huonoksi (huono pumppaamo vain toimii vähemmän
huonosti). Syitä tähän voivat olla esim. huonot/kuluneet
pumput, sisäiset laite- ja putkistohäviöt. ETpu-luvun
avulla tällainen tilanne voidaan havaita ja ryhtyä tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin.
Suunniteltaessa pumppaamoiden saneerauksia energiateknisen kunnon tunteminen auttaa töiden priorisoinnissa.

Kirjallisuus
Patentin FI 124877 B menetelmäselostus havainto-, diagnoosi- ja
korjaustaulukoineen.
Motivan ja VVY:n seminaariaineisto, energiatehokas vesihuoltolaitos, 2018.
Virtaustekniikka R2018, Tammertekniikka.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto, tutkimusraportti 6,
ISBN 978-952-214-982-4.

Arvotustaulukko; Motivan ja VVY:n seminaariaineisto ja menetelmäselostus:
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TEKSTI: TUOMO HÄYRYNEN

Pohjoismaiden neuvoston
ympäristöpalkinto 2018
– merten muoviroskat vahvasti esillä

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2018 ympäristöpalkinnon painopisteenä on merensuojelu. Muun
muassa mereen päätyvä muovi, merten roskaantuminen, kestävä juomavesihuolto ja jätevedessä olevien ravinteiden kierrätys ovat teemoja, joiden parissa tämänvuotiset palkintoehdokkaat työskentelevät. Suomesta ehdolla ovat HSY ja Ålands Vatten.

P

ohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinto
jaetaan nyt 24. kerran. Palkinnonsaaja julkistetaan neuvoston istunnon yhteydessä Oslossa
30. lokakuuta. Palkintoja luovuttamassa ovat
Norjan pääministeri Erna Solberg, kruununprinsessa
Mette-Marit, kirjailija Gunilla Bergström ja säveltäjä
Sofia Jernberg. Palkintosumma on 350 000 Tanskan
kruunua eli noin 47 000 euroa.

Ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle yritykselle, organisaatiolle tai henkilölle, joka on esikuvallisesti
ottanut luonnon ja ympäristön huomioon toiminnassaan tai joka on muutoin antanut merkittävän panoksen
luonto- ja ympäristötyöhön. Viime vuoden palkinnon
sai suomalainen RePack verkkokaupan tarpeisiin kehittämistään kierrätettävistä kuljetuspakkauksista ja niiden
palautusjärjestelmästä.

K.H.Renlundin säätiö 1/2

K.H. RENLUNDIN SÄÄTIÖ, apurahoja geologisiin ja
ympäristöprojekteihin vuodelle 2019

V

uonna 1915 perustettu K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä
n. 700 000 euroa. Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maankamaran raaka-aineja vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee mineralogian
ja geologian alojen teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita
(ei kongressimatkoja eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö on tänä vuonna valmis harkitsemaan
myös monivuotista panostusta uuden malminetsintäidean testaamiseksi, mineraalivarojen
kestävän käytön tai siihen liittyvän kiertotalouden edistämiseksi. Säätiö voi rahoittaa
julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.
Rahoitushakemukset lähetetään sähköisesti säätiön
kotisivun www.khrenlund.fi kautta 30.11.2018 mennessä.
Lisätietoja antaa: Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Fakulteten för naturvetenskaper
och teknik, Åbo Akademi, FI-20500 Turku, carl.ehlers@khrenlund.fi (lisätietoja: www. khrenlund.fi)
tai prof. Veli-Pekka Salonen, veli-pekka.salonen@khrenlund.fi.
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AJANKOHTAISTA
Palkinnon saajaehdokkaiksi on nimetty 10 organisaatiota eri
Pohjoismaista. Ruotsin, Norjan ja Tanskan ehdokkaat ovat
keskittyneet merten muoviroskaongelman ehkäisemiseen.
Suomesta ehdokkaana ovat Ålands Vatten AB ja Helsingin
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY. Ehdokkaat
ovat tehneet paitsi konkreettista työtä ongelmien ratkaisemiseksi, myös onnistuneet työllään vaikuttamaan julkiseen päätöksentekoon sekä viestinnän avulla tavoittaneet
miljoonia ihmisiä vaikuttaen yleiseen mielipiteeseen.

Yhdyskuntatekniikka

2019

Näyttely ja seminaareja

Ålands Vatten tekee pitkäkestoista ja vastuullista kestävän
juomavesihuollon strategiatyötä, joka tukee Ahvenanmaan
kehitys- ja kestävyystavoitteita sekä useita YK:n kansainvälisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Ålands Vattenin
työ perustuu ABCD-menetelmään, joka tunnetaan myös
nimellä backcasting. ABCD-menetelmä on tapa sitouttaa
useita toimijoita yhteiseen etenemissuunnitelmaan, jolla
pyritään toteuttamaan visio puhtaammasta meriympäristöstä. Ålands Vatten on julkaissut verkkosivuillaan dokumentaarisen videon, joka tarjoaa opastusta vastaavasta
toimintatavasta kiinnostuneille.
HSY on tutkinut ja testannut fosforin talteen ottamista
jätevedestä vuodesta 2014 lähtien. Tulosten pohjalta syntyneessä RAVITA-hankkeessa fosfori otetaan talteen fosforihappona, mikä antaa mahdollisuuden hyödyntää fosforia
laajasti erilaisissa teollisuusprosesseissa sekä lannoitetuotannossa. RAVITA-hanke on edennyt siihen vaiheeseen, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle rakennetaan tämän vuoden aikana fosforihapon valmistuksen
kokeilulaitos. Ensi vuonna tehdään tuotantotesti, jonka
tavoitteena on säätää prosessin toimintaa ja tehdä prosessikehityksen edellyttämää tutkimusta. Testien perusteella
voidaan tehdä tarkempia kustannushyötylaskelmia.

YT 2019

”Fosforin raaka-aineena käytettävä fosfaattikivi on EU:n
kriittisten mineraaliraaka-aineiden listalla. Maailman
fosforivarojen arvioidaan riittävän 40–100 vuotta.
Fosforin kaupallisen arvon kehittyminen tulevaisuudessa onkin hyvä kannuste jätevedenpuhdistamoille ottaa
prosessi käyttöön. Sen lisäksi, että edistämme työllämme
kiertotaloutta ja ravinteiden päätymistä takaisin luonnon
kiertokulkuun, edistämme myös ympäristön hyvinvointia.
Mitä parempi jäteveden puhdistustulos, sitä parempi asia
vesistöjen rehevöitymisen näkökulmasta, toteaa HSY:n
jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja Mari Heinonen.

Lisätietoa
https://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvoston-ymparistopalkinto
https://vattenskydd.ax/
https://www.hsy.fi/ravita

Ilmoittaudu näytteilleasettajaksi:

www.yhdyskuntatekniikka.fi
Vesitalous 5/2018
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

AJANKOHTAISTA VESIYHDISTYKSELTÄ

Kansallinen mallinnusseminaari 11.12.2018
Kaupungit ja maaseutu – hule- ja luonnonvesien hallinta

Kaupunkien ja maaseutujen rakennetut ympäristöt tarvitsevat tehokasta vesienhallintaa. Uudet ratkaisut
ja laskennalliset menetelmät tarjoavat työkaluja ja mahdollisuuksia kestävien, kustannustehokkaiden ja
luonnonmukaisten ratkaisujen löytämiseen luonnon- ja hulevesissä. Muuttuvat olosuhteet haastavat perinteisten
vesienhallintamenetelmien toimivuuden ja uusia ratkaisuja tarvitaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Erityisesti kaupunkiympäristössä uusien menetelmien soveltamista hidastavat monet asiat, kuten epätarkat
lähtöaineistot, mittausaineistojen puute, vajavaiset käyttökokemukset, mallinnusstandardien puute
hulevesisuunnittelussa ja epävarmuus tulevaisuuden ilmaston vaikutuksista.
Kansallinen mallinnusseminaari on perinteeksi muodostunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen vesialan käytännön,
hallinnon ja tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä
(http://mallinnusseminaari.fi/). Toivotamme kaikki ympäristön mallintamisen, seurannan, suunnittelun ja
kunnostuksen parissa työskentelevät tervetulleeksi Viikkiin kuuntelemaan ja esittelemään teemaan liittyvää
viimeisintä tutkimustietoa, käytännön kokemuksia, esimerkkejä ja kehitystarpeita!
Tänä vuonna tilaisuus järjestetään Suomen Ympäristökeskuksen uusissa tiloissa Viikissä. Tilaisuuden järjestämiseen
osallistuvat Suomen Vesiyhdistyksen Hydrologian jaosto ja Hulevesijaosto.
Aika: 11.12.2018 klo 9.00–16.00
Paikka: Suomen ympäristökeskus, Viikki, Helsinki
Järjestäjä: Suomen ympäristökeskus ja Vesiyhdistys
Kohderyhmä: Ilmakehä-, geoinformatiikka-, kaupunki-, metsä-, ympäristö- ja vesitutkimuksissa matemaattisten
mallien parissa työskentelevät suunnittelijat, opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat
Abstraktit ja ilmoittautuminen:
- Abstraktien toimittaminen (englanniksi) 5.11.2018 jari.silander@ymparisto.fi
- Ilmoittaudu 19.11.2018 mennessä: https://syke.etapahtuma.fi/
- Tilaisuus on maksuton ja englanninkielinen
Lisätietoja: http://www.vesiyhdistys.fi/ tai jari.silander@ymparisto.fi (Hydrologian jaosto) ja nora.sillanpää@aalto.fi
(Hulevesijaosto)

Vesiyhdistyksen uudistetut säännöt on hyväksytty PRH:ssa
Vesiyhdistyksen 19.4.2018 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset on hyväksytty Patenttija rekisterihallituksessa. Uudistetut säännöt ovat luettavissa Vesiyhdistyksen www-sivujen kohdassa
www.vesiyhdistys.fi Esittely -> Säännöt. Muutosten tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkimys saada hallituksen
kokoonpanon suuremman vaihtuvuuden kautta paremmin käyttöön jäsenistön osaamista ja voimavaroja.
Rotaation varmistamiseksi perustettavan kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on ehdokasasettelussaan
valvoa alueellisen, ammatillisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
www.vesitalous.fi
– on50
terveellistä
VT1805.indd 50
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SUOMEN VESIYHDISTYS RY
Water Association Finland

Vesihuoltojaoston 10-vuotisjuhlaseminaari
Aika: Torstai 1.11.2018
Paikka: Makerspace, Aalto-yliopiston oppimiskeskus, Otaniementie 9, Espoo
Klo 14–15
Klo 15.00

Vesihuoltojaoston vuosikokous
Seminaarin avaus, vesihuoltojaoston puheenjohtaja Nasti Korhonen
Asiantuntija Tiia Lampola, WSP: Vesihuollon huomioiminen suurissa rakennushankkeissa case Länsi-Metro

Kahvitauko
Klo 16.00– Vesihuollon rakennemuutos
Prof. Riku Vahala, Aalto yliopisto: Vesihuollon tila ja rakennemuutos -hankkeen tulokset
DI Paul Silfverberg, Planpoint: Vesihuollon kehittämisen suuntaviivat 2020-luvulle

Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu:
* Prof. Antti Belinskij, Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus
* Erityisasiantuntija Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto ry
* Kansanedustaja Antti Rantakangas, Eduskunta
* Toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys
* Toimitusjohtaja Joni Vihanta, Kannuksen Vesiosuuskunta
Seminaari päättyy noin kello 18, jonka jälkeen juhlimme 10-vuotiasta vesihuoltojaostoa viinitarjoilun ja purtavan
ääressä.
Ilmoittaudu mukaan Vesiyhdistyksen verkkosivujen www.vesiyhdistys.fi kautta!

Pohjoinen vesiosaaminen –tapahtuma Oulussa
Vesiyhdistyksen jaostot järjestävät yhdessä Oulun yliopiston, Finnish Water Forumin ja muiden yhteistyötahojen
kanssa pohjoiseen vesiosaamiseen keskittyvän tapahtuman 12.12.2018 Oulun yliopiston Tellus Arenalla. Tilaisuus
kokoaa yhteen alan yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat.
Tervetuloa mukaan verkostoitumaan, esittelemään ja kuulemaan vesiosaamisen uusista mahdollisuuksista.
Ohjelma julkaistaan osoitteessa www.vesiyhdistys.fi.

Vesi – kohtuullisesti nautittuna
– on terveellistä
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LIIKEHAKEMISTO
b AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT

b VESIHUOLLON KONEET JA LAITTEET


Tehdään
yhdessä
Slatek (80 x 80)
maailman parasta
vettä.


TUOTTEITAMME:




Välppäysyksiköt

Fennowater (80Hiekanerotusx 60) ja
kuivausyksiköt
Lietekaapimet




Sekoittimet
Ruuvipuristin FW 400/1250/0.5, Q = 150 kgDS/h

Ruuvipuristin FW250/750/0.5, Q= 60kgTS/h
hydraulinen kapasiteetti 4m³/h



Lastausväylä 9, 60100 Seinäjoki
Karjalankatu 2 A 17, 00520 Helsinki
Puh. 06 – 420 9500, Fax. 06 – 420 9555



www.fennowater.fi

Lietteentiivistys- ja
kuivausyksiköt
Kemikaalinannostelulaitteet
Flotaatioyksiköt
Lamelliselkeyttimet
Biologiset
puhdistamot

www.slatek.fi

b JÄTEVESIEN- JA LIETTEENKÄSITTELY
Pa-Ve (80x100)
Huber (80 x 50)
WASTE WATER Solutions

Ympäristötekniikkaa - Maailmanlaajuisesti
Hydropress Huber AB
Puh 0207 120 620
info@huber.fi
www.huber.fi

b VEDENKÄSITTELYLAITTEET JA -LAITOKSET
www.kaiko.fi

•

b VESIKEMIKAALIT

Vuodonetsintälaitteet

• (80 x 50)
Kaiko
Vesimittarit

•
•
•

Annostelupumput
Venttiilit

Vedenkäsittelylaitteet

Puhelin (09) 684 1010
Kaiko Oy
Henry Fordin katu 5 C kaiko@kaiko.fi
www.kaiko.fi
00150 Helsinki

RICTOR® PYÖRREFLOTAATIO
• Maailman tehokkain veden- ja
jäteveden puhdistusmenetelmä
• Flotaatiolaitossuunnittelua
Rictor (80 x
ja toimituksia yli 50 vuotta
SIBELIUKSENKATU 9 B

30)

Sovelluksia juoma- ja
jätevedenkäsittelyyn
Kemira (80x80)
Tarjoamme asiakkaillemme sovelluksia
aina kemiallisesta saostamisesta
biologisen käsittelyn tukemiseen, hajunja korroosiontorjuntaan, desinfiointiin ja
lietteenkäsittelyyn Ratkaisemme ongelmat
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Lue lisää: www.kemira.com/fi

PUH. 09-440 164

5200250 www.vesitalous.fi
HELSINKI
www.rictor.fi
Rictor_2017.indd 1
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LIIKEHAKEMISTO
b PLANKTONMÄÄRITYKSET

b SUUNNITTELU JA TUTKIMUS

Plankton
Ramboll (80x60)
Zwerver Zwerver 80x50
Arkadiantie 2
25700, Kemiö
www.zwerver.fi
info@zwerver.fi
040-7079385

Laskentakyvetit

Planktonille ja humukselle.

Huokea kotimainen vaihtoehto.

Olisiko tässä paikka sinun
ilmoituksellesi?
Pyydä tarjous ilmoituksesta
ja suunnittelusta:

Pöyry (80 x 70)

ilmoitus.vesitalous@mvtt.fi
Tuomo Häyrynen 050 585 7996
www.poyry.fi
vaihde 010 3311

VESIHUOLTO INFRA GEO
SUUNNITTELU
TUTKIMUKSET
Sweco (80
x 40)
KONSULTOINTI LUVAT
MALLINNUS HULEVESI

WSP (80 x 40)

WATER ENGINEERING

wsp.com
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ABSTRACTS

FINNISH JOURNAL FOR PROFESSIONALS IN THE WATER SECTOR
Published six times annually | Editor-in-chief: Timo Maasilta | Address: Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki, Finland

Marina Weck: The development challenges of recycling
energy and nutrients viewed internationally
his article focuses on the practices and solutions currently
being used to recycle energy and nutrients in the supply
and sewage management of municipalities, agricultural land
and livestock farming in the selected target countries. It is based
on the results of a survey carried out as part of the CIRCLE
project: “New Opportunities for Energy and Nutrient Recycling
in Water Supply and Sewage Management” (ERDF, 9/2016 –
11/2018, http://www.hamk.fi/circle). The data for the study
was collected through a semi-structured inquiry from experts
and organisations operating in the water management field in
the selected target countries and representing both the public
and private sectors.

need in the water services sector and especially at water treatment
plants for researched data on questions related to the organisation
of various water services, their strategic management and the
management of their physical attributes. The VEPATUKI cluster
arranged by Tampere University of Technology is participated in
by eight water treatment plants and the Development Fund of the
Finnish Water Utilities Association. The objective is to produce
research data in support of responsible decision-making for the
sector’s key water supply services and matters and requirements
for their management. The theme for the first year is the need
for renovations and action as well as processes and methods for
the promotion of renovation, including water treatment plants’
revenue requirements and how reasonable they are. VEPATUKI
will continue for five years.

Jarmo Hukka: Water services for the green economy era
he importance of water services and sanitation is fundamental to the green economy because it is linked with many
of the problems of sustainable development, such as health, food
safety and poverty. In the green growth strategy, institutional
innovations are in key position. They constitute the “ground
rules” for sustainable water services business and they promote
the application of technical solutions in line with the principles
of the circular economy.

Juha Kaljunen, Anna Mikola and Surendra Pradhan:
NPHarvest – energy conservation for nitrogen recovery
with new membrane technology
opulation growth over the last century has put stress on global
food production and this in turn on fertilizer use. The two
most important nutrients are phosphorus and nitrogen and their
use will be critical in the future. NPHarvest technology recycles
these nutrients, reducing the need for virgin resources and energy
consumption. The process is based on ballasted sedimentation
for solids and phosphorus and membrane stripping for nitrogen.

T

T

Tomi Kiuru: Taking control of water treatment plants’
energy efficiency
he energy costs of water treatment plants are a considerable
annual expense item. Every kilowatt hour and euro saved
improve a plant’s profitability and reduce pressure to raise prices.
Energy efficiency also has a broader importance in attaining
national emission reduction targets and in fighting climate
change. Motiva, the Finnish Water Utilities Association and a
number of Finnish water treatment plants have collaboratively
assembled information and examples of action on energy efficiency and technical solutions assisting treatment plants for
smarter and more economical energy use. Every plant has possibilities for reducing the demand for primary energy and for
streamlining energy consumption.

T

Tarja Meristö and Jukka Laitinen: Water services business
to the year 2037 – future innovations enter the ring!
n 2037, will the water services sector be a basic function of
society or will it develop into an international business which
will help to save the world? A review of scenarios considers the
opportunities of new technology as well as changes in consumer
behaviour. Smart pipes will be self-repairing, consumers will
monitor their own water consumption in real time, and weather
manipulation will create rainfall in regions suffering from drought.

I

Petri Juuti and Riikka Rajala: Is Sampo wasting prosperity? The water services research, development and innovation cluster VEPATUKI
n a number of researches, studies on the water services sector
and training sessions such as the VETO programme (Tampere
University of Technology) as well as seminars and the Finnish
national water services days, it has been noted that there is a

I
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Eeva-Liisa Viskari and Laura Peltonen: Together or separately? Possibilities for dry sanitation in water supply and
in nutrient recycling
urrently wastewater treatment in built-up areas is based on
sewerage and rinsing with water and transport to wastewater treatment plants for processing. However, the wastewater
infrastructure’s repair backlog is growing all the time, while
nutrient recycling needs to be intensified and nutrient run-off
should be prevented more effectively. The article considers
the possibilities, advantages and disadvantages for the current
processing system and for separating treatment systems, particularly from the nutrient recycling perspective. In particular,
using urine for fertilizer and nutrient collection at the point of
origin are considered from the viewpoints of technology and
environmental benefits.

C

Other articles
Harri Mattila: Climate change and limited raw material
resources also have an impact on water services (Editorial)
Minttu Peuraniemi: Taking control of data on water
services in thinly populated areas
Mia O’Neill and Harri Mattila: Seeking the training
potential for water services
Petri Juuti and Riikka Rajala: The ongoing water crisis
in Cape Town – will the water shortage be solved by
pumping more water into a leaking network?
Maija Forss: On duty in Käppala
Riitta Silvennoinen and Nani Pajunen: The circular
economy of water
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Veden kiertotalous
”Lauletaanpa vedestä, jota aina riittää…” Laulettiin opiskeluaikojen illanistujaisissa. Vaikka laulussa
veden loppumista uhkaakin pääasiassa juhlien jälkeisen aamun jano, usein vesi nähdään Suomessa
itsestäänselvyytenä ja ehtymättömänä luonnonvarana. Puhdas vesi ei ole ollut myöskään kiertotaloudessa keskeisessä asemassa, vaikka se on maailmasta ensimmäisenä loppuva luonnonvara.

K

iertotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen. Kiertotalouteen perustuvassa
talousmallissa maailmantalous ei
perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. Tulevaisuudessa ei tuoteta
jatkuvasti lisää tavaroita, vaan
kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden
käyttämiseen: jakamiseen,
vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Tuotteissa
hyödynnetään uusiutuvia
RIITTA SILVENNOINEN
tai jo kierrossa olevia luonasiantuntija, Sitra
nonvaroja ja tuotteen eline-mail: riitta.silvennoinen@sitra.fi
kaaren lopussa materiaaleja
ei tuhota, vaan niistä syntyy yhä
uudelleen uusia tuotteita.
Kiertotaloutta on hyvä miettiä materiaalin elinkaaren
kautta: miten materiaalia hyödynnetään esimerkiksi
erilaisten tuotteiden valmistuksessa, kuljetuksessa ja
käytössä mahdollisimman resurssitehokkaasti ja hukkaa
välttäen? Millainen olisi veden toimiva kiertotalous?
Luonnosta saatavaa puhdasta vettä käytetään raakaaineena teollisuudessa, maataloudessa sekä muualla
yhteiskunnassa. Kiertotaloudessa kierrätetyn veden käyttö
lisääntyy merkittävästi. Esimerkiksi teollisuuden puhdistetut vedet voidaan käyttää maataloudessa tai vessojen
huuhteluvesinä, jotka taas erilliskerättyinä, puhdistettuina
ja hygienisoituina voidaan käyttää peltojen lannoitteena.
Vesi säilyy kierrossa nykyistä pitempään, kun yhteistyö
teollisuuden, maatalouden ja vesihuollon välillä tehostuu
ja uusia innovatiivisia ratkaisuja otetaan käyttöön.
Vettä käyttävät teollisuuden yritykset ovat olleet jo pitkään
tietoisia siitä, paljonko vettä kuluu vuodessa ja minkälaista
vettä tarvitaan mihinkin prosessiin. Teollisuudella onkin
valtava vientivaltti vesipulasta kärsivissä maissa, jos se pystyy
myymään suljetulla vesikierrolla toimivia ratkaisuja tai tarjoamaan käyttämänsä puhdistetun veden uudelleen kasteluvetenä tai jopa juomavetenä. Teollisuuden onkin tärkeää
huomioida paikalliset olosuhteet ja vesivarannot: sama
tehdas tai kaivos saattaa kuormittaa ympäristöä Australiassa
kymmenkertaisesti verrattuna Suomen olosuhteisiin.

Piilovesi, eli tuotteisiin valmistusprosessin aikana käytetty
vesi, ei sen sijaan ole monenkaan yrityksen tiedossa ja
siihen onkin vaikeampi tarttua. Yrityksille ja organisaatioille on nykyään tarjolla uusia työkaluja vesiriskin ja piiloveden hallintaan.
Esimerkiksi vesivastuusitoumus
haastaa tunnistamaan vesiriskejä ja kehittämään kestävää
veden käyttöä ja hallintaa.
Jos yritykset pystyisivät
kertomaan tuotteissaan
olevasta piilovedestä kuluttajille, kuluttajat pystyisivät
NANI PAJUNEN
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valinnoillaan tukejohtava asiantuntija, Sitra
maan
veden
järkevää käyttöä.
e-mail: nani.pajunen@sitra.fi
Kuluttajilla on jo nyt suuri
mahdollisuus vaikuttaa veden kestävään käyttöön. Hengailu kuumassa suihkussa
sekä muut turhat veden lotraamiset ovat olleet jo pitkään
mustalla listalla, mutta tuotteisiin sitoutunut piilovesi on
jäänyt vähälle huomiolle. Suomalaistenkin kuluttamasta
vedestä melkein puolet on käytetty maamme rajojen ulkopuolella. Tämä kulutus on aiheutunut ruuan tuottamisesta ja muiden tuotteiden, kuten vaatteiden, valmistamisesta. Harva ajattelee farkkuja ostaessaan, että niiden
valmistukseen on kulunut jopa 11 000 litraa vettä!
Veden arvoketjun aikana olisi myös tärkeä varmistaa se,
ettei vettä hukata matkalle putkistovuotojen tai huonosti
toimivien laitteiden takia. Digitaalinen, ajantasainen
seuranta ja vesiverkoston uusimisen yhteydessä tehtävät
innovatiiviset ratkaisut voivat parantaa veden tehokasta
käyttöä. Kuluttajalle suunnatut työkalut, joilla omaa
vedenkulutusta voi helposti ja hauskasti seurata, voivat
toimia opastavina ja ohjaavina työkaluina lisäten tietoisuutta ja vesiviisasta toimintaa.
Miten sinusta veden kiertotalouden pitäisi toimia ja miten
sitä voisi Suomessa parhaiten edistää? Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi, koska Sitra on päivittämässä kiertotalouden tiekarttaa Suomelle ja 22.10.–11.11. kaikilla
on mahdollisuus kommentoida sitä Sitra.fi nettisivuilla.
Tule mukaan tekemään kanssamme kestävää ja vesiviisasta
huomista kiertotalouden ratkaisuilla!
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Uponor Infra
Water Monitoring Services
Asioita joita voi havaita, voi myös hallita

uponor

Uponor Water Monitoring Services
on palvelukonsepti kunnallisen
käyttövesiverkon valvontaan. Järjestelmä
mittaa veden virtausta, suuntaa, määrää ja
laatua reaaliaikaisesti. Se tunnistaa vuodot,
ennaltaehkäisee putkirikot ja havaitsee
poikkeamat veden laadussa.

Lisätietoja

Ȥ Langaton tiedonsiirto
Ȥ Anturit asennettavissa ilman katkoja
vedenjakeluun
Ȥ Nopeampi poikkeamien käsittely,
putkivuotojen tunnistus ja paikannus
Ȥ Nettokapasiteetti ylös – kustannukset alas
Tutustu kattavaan palvelukonseptiimme
osoitteessa https://www.uponor.fi/
palvelut/water-monitoring-services
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kim.barlund@uponor.com
020 129 2895
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jussi.niemela@uponor.com
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