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KV-selvityksen tavoite

• Kv-selvitys toteutettiin osana KEHÄ –hanketta 
• KV-selvityksen tavoitteena oli selvittää energian ja 

ravinteiden kierrätyksen nykytilaa vesihuollossa, 
tulevaisuuden suuntaviivoja sekä mahdollisia 
koulutustarpeita valituissa kohdemaissa

• Selvitys toteutettiin 2017-2018
• Valikoidussa 11 maassa ympäri maailman: Latvia, 

Brasilia, Ghana, Makedonia, Tanska, Suomi, Venäjä, 
Vietnam, Laos ja Indonesia sekä Colorado USA:ssa 
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KV-selvityksen toteutus

• Tiedonkeruun osallistuivat 18 henkilöä eri maista:
• Prof. Fernando Spilki, Prof. Zoran Markov, Asst. Prof. 

Sybil Sharvelle, Han Heijnen, Prabesh Kc, Wita
Purwasih, Dhanang Tri Wuriyandoko, Arina Priyanka, 
Pranandya Wijayanti, Ira Ryksi Wahyuni, Asep Winara, 
Valeriya Efremova, Nhung Nguyen, Samuel Owusu 
Ansah, Alevtina Kulianu, Vladimir Kerenskii, Anastasia 
Slavnikova and Elena Biriukova

• Tiedonkeruu suoritettiin pääosin puolistrukturoidun 
kyselyn avulla 
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Tiedonkeruu ja haasteet
• Haastattelemalla alan asiantuntijoita julkisen ja yksityisen 

sektorin organisaatioista ja koulutuslaitoksista sekä 
hallintoviranomaisten edustajia 

• Lisäksi tietolähteinä olivat tieteelliset julkaisut, tilastot, 
verkkokeskustelut ja WWW-sivustot 

• 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 

• Samasta syystä hyvin monet luopuivat tiedonkeruusta
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KV-selvityksen rakenne

• Neljä pääosaa: 
A. ENERGIAN KIERRÄTYS
B. RAVINTEIDEN KIERRÄTYS
C. VESIVARAT
D. KOULUTUSTARVE

• Yhteensä  23 laajaa kysymystä
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KV-selvityksen pääkysymykset

A. ENERGIAN KIERRÄTYS
• Mitä tehdään tällä hetkellä ravinteiden (esim. fosfori, typpi 

tai orgaaninen aine) kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä 
kunnallisessa ja maa- ja karjatalouden 
(karjasuojat/kanalat/sikalat/jne.) vesihuollossa?

B. RAVINTEIDEN KIERRÄTYS
• Mitä tehdään tällä hetkellä ravinteiden (esim. fosfori, typpi 

tai orgaaninen aine) kierrätyksessä ja uudelleenkäytössä 
kunnallisessa ja maa- ja karjatalouden 
(karjasuojat/kanalat/sikalat/jne.) vesihuollossa?
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KV-selvityksen pääkysymykset
C. VESIVARAT
• Harjoitetaanko maassanne veden kierrättämistä ja 

uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maa- ja 
karjatalouden (karjasuojat/kanalat/sikalat/jne.) 
vesihuollossa?

D. KOULUTUSTARVE
• Onko maassanne koulutustarvetta seuraavilla 

osaamisalueilla ja missä määrin:
a) vesihuolto, b) jätehuolto, c) ravinnekierto,
d) kiertotalous yleensä, c) muu, mikä? 
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Päätulokset: energian kierrätys

• Energian talteenotto on hyvin tärkeä tutkimus- ja 
kehitystehtävä kaikissa maissa ja 

• Monissa maissa on tehty merkittäviä parannuksia 
energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käytössä

• On huomattu, että kunnallisessa jäteveden-
puhdistuksessa kaikissa valikoiduissa maissa Laosia ja 
Vietnamia lukuun ottamatta on käytössä eri energian 
kierrätyksen käytäntöjä ja ratkaisuja. 

• Vietnamissa on kuitenkin keskusteltu energian 
talteenotosta kunnallisen jäteveden lietteestä
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Päätulokset: energian kierrätys
• Koska tietoja energian kierrätyksestä maatalouden ja 

karjanhoidon vesihuollossa puuttuu kokonaan, olisi 
mahdollista vetää yleinen johtopäätös, että 

- olemassa olevia teknologioita ei ole vielä kehitetty 
maatalouden käyttöön tai 

- panostukset energiatehokkuuteen eivät tässä 
tapauksessa ole taloudellisesti perusteltuja. 

• Lähes joka maasta kuitenkin löytyi useita esimerkkejä 
energian talteenotosta maatalouden lietteestä ja 
lannasta. 
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Päätulokset: ravinteiden kierrätys
• Tietoja ravinteiden kuten fosforin, typen ja kaliumin 

talteenotosta ja uudelleenkäytöstä kunnan 
jätevedenpuhdistusprosesseissa tai maatalouden 
jätevedestä, lietteestä tai tuhkasta ei juurikaan ollut 
saatavilla

• Esimerkiksi Latviasta kuitenkin ravinteita kuten typpeä 
ja fosforia vapautetaan jätevedenpuhdistus-
prosesseissa 

• Tulokset paljastavat, että ravinteiden talteenottoa ja 
kierrätystä kuntien, maatalouden ja karjanhoidon 
vesihuollossa pitää parantaa huomattavasti
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Päätulokset: vesivarat

• Esimerkkejä veden kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä 
kunnan jätevedenpuhdistusprosesseissa ei löytynyt 
kaikissa maissa ja maa- ja karjataloudessa tietoa ei 
juurikaan ollut saatavilla

• Olisi mahdollista vetää tässäkin yleinen johtopäätös, että 
- olemassa olevia teknologioita ei ole vielä 

kehitetty maatalouden käyttöön tai 
- panostukset eivät tässä tapauksessa ole 

taloudellisesti perusteltuja 
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Päätulokset: koulutustarve

• Koulutustarve on arvioitu hyvin tärkeäksi kaikissa 
maissa

• Koulutustarve on suuri erityisesti seuravilla 
osaamisalueilla: 

- jätehuollossa 
- ravinteiden kierrätyksessä
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KIITOS HUOMIOSTANNE!

13


	��Energian ja ravinteiden kierrätys- ja kehityshaasteet kansainvälisesti katsottuna �
	KV-selvityksen tavoite
	KV-selvityksen toteutus
	Tiedonkeruu ja haasteet
	KV-selvityksen rakenne
	KV-selvityksen pääkysymykset
	KV-selvityksen pääkysymykset
	Päätulokset: energian kierrätys
	Päätulokset: energian kierrätys�
	Päätulokset: ravinteiden kierrätys
	Päätulokset: vesivarat
	Päätulokset: koulutustarve
	Slide Number 13

