
Eero Antikainen
Savonia ammattikorkeakoulu oy

7.10.2020

Vesihuollon ja vesiosaamisen merkitys alueiden kehittämisessä



Yleistä Suomen vesihuollon tilanteesta:

- Suomalaisista n. 80 % on liittyneenä kunnallisiin jäteveden-

puhdistamoihin

- Suomessa on noin 540 kunnallista jätevedenpuhdistamoa (PE > 

50)

- Yli 100 000 asukkaan jäteveden puhdistamoita on 10 kpl

- Jäteveden käsittelyprosessien puhdistusteho on hyvällä tasolla:

- BOD

- P 97 %

- N 56 % (esim. Helsingissä jopa 90 %)

- Teollisuus on suurin veden kuluttaja Suomessa vastaten noin 80 

% osuudesta kokonaiskulutuksesta              

- Isoilla teollisuuslaitoksilla on tyypillisesti omat puhdistamonsa

VESIHUOLON JA VESIOSAAMISEN MERKITYS ALUEIDEN KEHITTÄMISESSÄ



Kyse on yhdestä keskeisimmästä perushyödykkeestä kaiken 

ihmistoiminnan näkökulmasta

- Yhdyskunnat: Ihmisten päivittäinen vedenkulutus on luokkaa 150 – 200 

l/vrk/henkilö. Esim. Kuopiossa puhtaan veden tarve on yli 20 

milj.litraa/vrk vastaavasti jätevettä syntyy reilut 20 milj.litraa/vrk 

edellyttäen puhdistusta

- Maatalous: Karjan hoito yms. aktiviteetit tarvitsevat runsaasti vettä. 

Veden saatavuus ja hygienia tärkeässä roolissa vastaavasti 

tarve ravinteiden hallinnan kehittämiseen ja kierrätykseen korostuvat 

erityisesti vesistöjen varsilla

- Teollisuus: Erityisesti vesi-intensiiviset teollisuusalat tarvitsevat 

runsaasti vettä prosesseihinsa edellyttävät vastaavasti mittavia 

investointeja jätevesien puhdistukseen

VESIHUOLON JA VESIOSAAMISEN MERKITYS ALUEIDEN KEHITTÄMISESSÄ



Vettä on saatava, muuten menee vaikeaksi

Ja vesistöjä on suojeltava, jotta sitä vettä saadaan jostain

MUTTA toisaalta tarvitsemme myös elinkeinoelämän 

toimintoja yhteiskunnan vaurauden luojana

Vesiosaaminen on keskeisessä roolissa varmistettaessa mm. 

vesi-intensiivisten toimialojen toimintaedellytyksiä Suomessa 

myös tulevaisuudessa ympäristön kannalta kestävällä tavalla 

VESIHUOLON JA VESIOSAAMISEN MERKITYS ALUEIDEN KEHITTÄMISESSÄ



Savonia
• Development of 

water treatment 
technologies

• Lab to pilot-scale 
experimentation

• Smart water
solutions

GTK

• Water 
management and 
monitoring

• Groundwater 
modelling and 
monitoring

• Expertice in 
Mining ind.

THL + FFA

• Comprehensive 
risk management 

• Microbiology

• Water Safety

UEF

• Environment and 
process 
monitoring 

• Innovative water
purification
materials

• Water chemistry

Luke

• Blue Bioeconomy

• Sustainable use of 
natural resources

• Expertice in 
Agriculture

GTK - Geological Survey of Finland

Savonia - Savonia University of Applied Sciences

THL - Finnish Institute for Health and Welfare

UEF - University of Eastern Finland

Luke - Natural Resources Institute Finland

FFA - Finnish Food Authority
Funded by:

Ainutlaatuinen vesialan osaamiskeskittymä

http://environmentalengineering.savonia.fi/en


VESIOSAAMISESTA UUTTA LIIKETOIMINTAA



Kuopio Water Clusterin tuotekehityspalveluiden fokuksessa 

ovat:

- Prosessit: Vedenkäsittelyteknologioitten ja suljettujen vesikiertojen 

kehittäminen

- Ympäristö: Vesistöjen ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen, 

maatalouden vesistökuormituksen ja teollisuusvesien hallinta

- Smart Solutions: Älykkäät vesihuollon ratkaisut

TUOTEKEHITYSTOIMINNAN FOKUS



- Vesialalle pyrkivät Startup-yritykset, kuten:
- BioSO4 Oy, Preventos Informatics Oy, 3AWater Oy, Led Future Oy…

- Vesialalla toimivat PK-yritykset

- Isot teknologiatoimittajat (veturiyritykset)

- Vesi-intensiivinen teollisuus (loppuasiakkaat), kuten:
- Agnico Eagle Finland Oy, Stora Enso Oy, Finnish Minerals Group Oy, 

Yara Finland Oy…

- Vesihuoltosektori, kuten:
- Kunnalliset vesilaitokset, vesiosuuskunnat, teknologiatoimittajat…

- Maatalous ja alkutuotanto, kuten:
- 3420 kpl Pohjois-Savolaista maatalousyrittäjää, Valio Oy…

Ratkaisujen tuottajat

Loppuasiakkaat

KUOPIO WATER CLUSTERIN KOHDERYHMÄT
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Kiertotalous on tulossa vahvasti mukaan myös erilaisten jätevesien 

käsittelyyn

• Kiertotalouden myötä mielenkiinto on siirtymässä ”pelkästä” veden 

puhdistamisesta jäteveden sisältämien hyödynnettävissä olevien aineiden 

talteenottoon vedestä

vesi puhdistuu talteenottoprosessin ”sivutuotteena”
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Kiertotalous on tulossa vahvasti mukaan myös erilaisten jätevesien 

käsittelyyn

• Kiertotalouden myötä mielenkiinto on siirtymässä ”pelkästä” veden 

puhdistamisesta jäteveden sisältämien hyödynnettävissä olevien aineiden 

talteenottoon vedestä

vesi puhdistuu talteenottoprosessin ”sivutuotteena”

• Ajureina ovat tyypillisesti:

• Toiminnan taloudellisen kannattavuuden muutokset positiiviseen 

suuntaan ja/tai

• Tiukentuvat ympäristövaatimukset, jotka velvoittavat uusien menetelmien 

käyttöönottoon

Nämä luovat edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönotolle
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Hyötykäyttömuodot ovat tyypillisesti:

• Materiaalina, esim. veden sisältämät ravinteet ja harvinaiset metallit

• Energiana, esim. veden ja/tai lietteiden sisältämän hiilen muunnos 

metaaniksi ja sen hyödyntäminen energialähteenä
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Hyötykäyttömuodot ovat tyypillisesti:

• Materiaalina, esim. veden sisältämät ravinteet ja harvinaiset metallit

• Energiana, esim. veden ja/tai lietteiden sisältämän hiilen muunnos 

metaaniksi ja sen hyödyntäminen energialähteenä

• Potentiaalisia kohteita kiertotalouden näkökulmasta ovat esim.:

• Kunnalliset jäteveden puhdistamot

ravinteiden ja hiilen kierrätys takaisin hyötykäyttöön, lietteiden 

energiasisällön hyödyntäminen biokaasuna 
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Hyötykäyttömuodot ovat tyypillisesti:

• Materiaalina, esim. veden sisältämät ravinteet ja harvinaiset metallit

• Energiana, esim. veden ja/tai lietteiden sisältämän hiilen muunnos 

metaaniksi ja sen hyödyntäminen energialähteenä

• Potentiaalisia kohteita kiertotalouden näkökulmasta ovat esim.:

• Kunnalliset jäteveden puhdistamot

ravinteiden ja hiilen kierrätys takaisin hyötykäyttöön, lietteiden 

energiasisällön hyödyntäminen biokaasuna 

• Sellu- ja paperiteollisuus

jätevesien sisältämän orgaanisen hiilen ja rikin yhdisteiden 

hyödyntäminen energiana ja materiaalina
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VESIOSAAMINEN OSANA KIERTOTALOUTTA

• Hyötykäyttömuodot ovat tyypillisesti:

• Materiaalina, esim. veden sisältämät ravinteet ja harvinaiset metallit

• Energiana, esim. veden ja/tai lietteiden sisältämän hiilen muunnos 

metaaniksi ja sen hyödyntäminen energialähteenä

• Potentiaalisia kohteita kiertotalouden näkökulmasta ovat esim.:

• Kunnalliset jäteveden puhdistamot

ravinteiden ja hiilen kierrätys takaisin hyötykäyttöön, lietteiden 

energiasisällön hyödyntäminen biokaasuna 

• Sellu- ja paperiteollisuus

jätevesien sisältämän orgaanisen hiilen ja rikin yhdisteiden 

hyödyntäminen energiana ja materiaalina

• Kaivosteollisuus

liukoisten metallien ja sulfaatin talteenotto ja hyödyntäminen
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- Case kunnalliset jäteveden puhdistamot

• Jätevesien puhdistusprosessi on perinteisesti ollut 
suoraviivainen ”once through” –prosessi
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Kiertotalous kääntää konseptin ”puhdistusprosessista” osaksi 
”tuotantoprosesseja” hyödyntäen jätevesien sisältämät materiaalit 
energiaksi ja/tai raaka-aineiksi
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Lietteen sisältämän energia-

potentiaalin hyötykäyttö biokaasuna

Kiertotalous kääntää konseptin ”puhdistusprosessista” osaksi 
”tuotantoprosesseja” hyödyntäen jätevesien sisältämät materiaalit 
energiaksi ja/tai raaka-aineiksi
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Lietteen sisältämän energia-

potentiaalin hyötykäyttö biokaasuna
Lietteen sisältämien ravinteiden (P, N) sekä hiilen 

hyödyntäminen lannoitteena ja/tai viherrakentamisessa

Kiertotalous kääntää konseptin ”puhdistusprosessista” osaksi 
”tuotantoprosesseja” hyödyntäen jätevesien sisältämät materiaalit 
energiaksi ja/tai raaka-aineiksi
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ESIMERKKINÄ KUOPION BIOKAASULAITOS

Kuopion biokaasulaitoksella syntyvä 

biokaasumäärä vastaa n. 100 bussin tai n. 3 000 

henkilöauton vuotuista energiakulutusta
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TEOLLISUUDEN JÄTEVEDET OSANA KIERTOTALOUTTA

• Kehittyneet vedenkäsittelyprosessit vesi-intensiivisillä teollisuusaloilla: 

• Kaivosteollisuudessa erityispiirteenä ovat mm. liukoisten metallien ja 

sulfaatin poistotarpeet vesistä 

Fysikaalis-kemiallisilla käsittelyprosesseilla pyritään 

mahdollistamaan esim. harvinaisten metallien (REE-metallit yms.) 

talteenotto ja hyötykäyttö; samalla vesi puhdistuu metalleista

Ajureina mm. akkumateriaalien kysynnän kasvu ja sen 

tuoma taloudellinen potentiaali
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JÄTEVEDET JA KIERTOTALOUS TEOLLISUUDESSA

• Kehittyneet vedenkäsittelyprosessit vesi-intensiivisillä teollisuusaloilla: 

• Sellu- ja paperiteollisuudessa erityispiirteenä ovat suuret vesimäärät 

sekä mm. korkea orgaaninen kuormitus (COD) jätevesissä 

Biologisilla käsittelyprosesseilla on mahdollista vähentää  

orgaanisen hiilen määrää vedessä samalla muuntaen osa tästä 

hiilestä metaaniksi, joka on hyödynnettävissä tehtaan 

prosesseissa energiana; samalla vesi puhdistuu COD-

kuormituksesta

Ajureina jäteveden käsittelyprosessin kustannusten 

pienentäminen ja osittainen ”takaisinmaksu” 

prosessissa tuotettavan metaanin muodossa



Uusien talteenottoprosessien kehitystyön osalta on oleellista 

päästä testaamaan niiden toimivuutta käytännön 

olosuhteissa



Esimerkkejä Kuopio Water Clusterin kehittämistoiminnasta

Testausvalmiuksia laboratoriomittakaavan koetoimintaan



Testausvalmiuksia on-site –tyyppiseen pilot-mittakaavan 

koetoimintaan 

Esimerkkejä Kuopio Water Clusterin kehittämistoiminnasta



https://youtu.be/iKIpGGR8ui0 

Esimerkkejä Kuopio Water Clusterin kehittämistoiminnasta

Case kaivosteollisuuden typpipäästöjen puhdistaminen

https://youtu.be/iKIpGGR8ui0


- Vesihuollolla varmistetaan alueiden elinvoimaisuutta turvaamalla 

yhden keskeisimmän perushyödykkeen saatavuus ja turvallinen 

käyttö

- Vesiosaaminen mahdollistaa uusien teknologioiden ja 

liiketoiminnan kehittymisen sinisen biotalouden alalle

- Vesiosaamisen oikeanlaisella hyödyntämisellä pystytään 

varmistamaan myös vesi-intensiivisten teollisuusalojen 

toimintaedellytykset Suomessa 

Näillä kaikilla osa-alueilla on ISO merkitys alueiden 

kehittämisen ja elinvoimaisuuden näkökulmasta

VESIHUOLON JA VESIOSAAMISEN MERKITYS ALUEIDEN KEHITTÄMISESSÄ



31


