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Energia, ravinteet, digitaalisuus, tulevaisuus

Energian tuotanto ja kulutus on sidoksissa ilmastonmuutokseen

Fosfori on ehtyvä ja strategisesti tärkeä ravinne

Vesihuollon tiedonhallinnassa on kehittämisen tarvetta

Vesihuolto tulevaisuudessa ?



Hankkeen tavoitteet
• Päätavoitteena on tehostaa energian ja ravinteiden kierrätystä ja 

uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa

• Kehitetään energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, 
taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia toimintamalleja

• Kartoitetaan ja kehitetään vedenkäsittelyprosessien hallintaan, 
ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia 
digitaalisia vesitietoratkaisuja ja mittaristoja

• Tavoitteena on tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen

• Vahvistetaan alan suomalaisten toimijoiden 
edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan



Hankkeen tulokset
• Ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden pilotit yhteistyökumppanien 

kanssa

• Käytännön prosessien monitoroinnit, optimoinnit ja mallinnukset

• Tulevaisuuden toimintamallien hahmottaminen

• Säädöksiä koskevat kehitysehdotukset

• Kartoitus alan vientimahdollisuuksista ja kv-yhteistyöverkoston 
rakentaminen

• Asiantuntija-artikkeleita sisältävä hankejulkaisu (Vesitalous-lehti 
syyskuu 2018)
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WaterData

- pohjautuu todettuun tarpeeseen luoda viranomaisia ja 
alan yrityksiä palveleva paikkatietopohjainen 
tiedonhallintajärjestelmä:

yhdenmukaisesti kerätyt tiedot kiinteistöjen 
talousvedenhankinnasta ja jätevesijärjestelmästä 
(tyyppi, sijainti, huolto, mahdolliset ongelmat)

minttu.peuraniemi@luvy.fi
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NPHarvest 

•Nykyinen  typpikierto on energiasyöppö
•Haber-Bosch (arviolta 2 % maailman energian kulutuksesta)
•Denitrifikaatio-nitrifikaatio-puhdistusprosessi (50 % jäte- 
vedenkäsittelyn energiasta)

•Lisäksi kemikaaleja kuten kalkkia ja metanolia

•NPHarvest pyrkii ‘leikkaamaan’ tätä kiertoa
•Tällä tavalla vältetään kaksi energia-intensiivistä vaihetta 
kierrossa

juho.kaljunen@aalto.fi



Lietelannan separointi

- Mustialan tutkimusnavetan yhteydessä separaattori, 
jolla kiinteä ja nestejae saadaan eroteltua

- Nesteet N-lannoitteeksi
- Kuiva jae hygienisoidaan ja palautetaan kuivikkeeksi 

tai se käytetään maanparannukseen ja P-lannoitteena

- Separaattori on siirrettävä => uusia kohteita?
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Struviitti

- Erikseen kerätyn virtsan jalostaminen struviitiksi
- ‘Jatkoa’ TAMK:n ja Käymäläseura Huussi ry:n 

toteuttamalle Biourea-hankkeelle

- Voidaanko soveltaa myös esim. biokaasutuksen 
rejektivesille?
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Energiansäästötoimenpiteiden kartoitus

– Energiankäytön seuranta

– Vuotovesien hallinta

– Investoinnin elinkaari

– Mittausjärjestelmät (seuranta ja analysointi)

– Pumppaamojen ohjausjärjestelmät

– Saneeraukset

– Laitehankinnat

– Prosessin ohjaus

– Typenpoistoprosessit

– Kasvihuonekaasupäästöjen minimointi

– Verkostojen hallittu laajentaminen



Energiankierrätysmenetelmien selvitystä

– Biokaasun hyödyntäminen
– Aurinkosähkö
– Lietteen poltto
– Lietteen kuivatus
– Lämmön talteenotto
– Ilmastuksen tehostaminen
– Virtausenergian hyödyntäminen
– Aktiivilieteprosessin lietekierto ja energiatehokkuus
– Savukaasun energian talteenotto (ORC)



Vesihuollon ravinnekierron tarkastelua

– Kompostointi

– Typen talteenotto

– Fosforin talteenotto

– Poltto, tuhkan käyttö

– Mädätteen lannoitekäyttö 

– Kemiallisesti käsitelty liete ja lannoitekäyttö

– Mädätyksen ja kompostoinnin rejektiveden 
lannoitekäyttö

– Vaihtoehtoiset tekniikat (esim. virtsan erottelu)



Tulevaisuuden vesiliiketoiminnan uudet mahdollisuudet

PESTE-tekijät (poliittiset, 
ekonomiset, sosiaaliset, 
teknologiset, ekologiset) 
muokkaavat tulevaisuutta, 
esim.
-Lainsäädännön vaikutukset
-Uudet rahoitus- ja yhteistyömallit
-Väestön kasvu
-Teknologian kehitys
-Saastuminen 

Globaaleilla trendeillä 
lokaaleja vaikutuksia!

Trendit usein 
vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa!

Ydintoimijoiden ja lähialojen 
lisäksi tarvitaan 
mahdollistajia, esim. 
-Viranomaiset
-Koulutus
-Yrittäjäjärjestöt
-Lainsäädäntö



Tulevaisuusnäkökulma KEHÄ-hankkeessa – 
aikajänne +20v. tulevaisuuteen

Tulevaisuutta ei voi täysin ennustaa – 
näkemykselliset tiedot ovat arvokkaita! 

Puhdas vesi on yksi (tulevaisuuden) kriittisistä 
hyödykkeistä! 

Tekijät, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesihuollon tulevaisuuteen - 
myös heikot signaalit.

Myös Suomen elinkeinorakenne on murroksessa ja uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia on haettava aktiivisesti mm. uusien yritysten ja 
työpaikkojen luomiseksi. 


