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Lähtökohtia 
• Ilmastonmuutos etenee - vuosi 2010 oli  toisiksi lämpimin  

vuoden 1880 jälkeen 
 

• Kehittyneillä mailla – kuten Suomella – moraalinen 
velvollisuus toimia päästöjen vähentäjänä: olemme 
ongelman aiheuttaneet ja muutosta ei kehittyvissä maissa 
(Kiina, Intia, Brasilia) tapahdu jos emme näytä mallia; EU-
päästövähennysvelvoitteet 
 

• Vesi liittyy energiaan monella tavalla ja siten sen 
vastuullinen käyttö on osa ilmastonmuutoksen 
hillintäratkaisua 

• Vesi tuotteissa –  ruoan tuotanto ja teollisuusprosessit 
•  Talousvesi 

• Veden pumppaus ja  käsittely 
• Veden lämmitys 
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Tuija Tukiaisen  diplomityö (2009): 

 Vesihuoltolaitosten  
• sähkönkäyttö Suomessa  n. 500 GWh/a  (n. 0,6% sähköstä)   
• kasvihuonekaasupäästöt n. 0,31–0,40 milj. t CO2ekv/a:   

  n. 50–60 % vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöistä 
 muodostuu haihduntapäästöistä (CH4, N2O) 

 Kotitalouksissa vedenlämmittämisen khk-päästöt noin1,3–1,4 
miljoonaa t CO2ekv vuodessa. 

 
Vesihuoltolaitosten energiankäyttöä voidaan tehostaa  
 parantamalla verkostojen kuntoa, 
 tehostamalla pumppausta verkostoissa ja laitoksilla  
 tehostamalla ilmastusta jätevedenpuhdistamoilla  
 huomioimalla verkostojen energiatehokkuus maankäytön suunnittelussa. 
 
 merkittävä päästövähennyspotentiaali liittyy lietteen ja puhdistetun 
 jäteveden energiasisältöjen nykyistä laajempaan hyödyntämiseen. 
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Esimerkkejä  Hiilineutraalit kunnat 
(HINKU) -hankkeen kunnista 

 
•  Vesi- ja viemärilaitos Padasjoella 

• Verkostoon pumpattu vesimäärä 132  054 m3/a,   
• veden pumppauksen sähkö 56 MWh/a 
• Jätevesipuhdistamon AVL 1800, käsitelty jätevesimäärä  202 755 m3/a, 

valmistunut vuonna 2000 
• Sähkö puhdistamolla 306 MWh/a, jv-pumppaamolla 48 MWh/a 
• Liete kuivataan  ja viedään Lahteen  (40 km ) kompostointiin (250 t /a) 

 
•  Vesi- ja viemärilaitos Kuhmoisissa samaa suuruusluokkaa Padasjoen kanssa 

 
• Suunnitteilla yhteinen biokaasulaitos, johon kuntien puhdistamon lietteet ja jossa 

sikala olisi pääasiallinen raaka-aineen toimittaja 
 

• Mahdollinen biokaasulaitos pystyy kuitenkin tuottamaan puhdistamoiden lietteestä 
selvästi alle 10 % vesi- ja viemärilaitostoiminnan tarvitsemasta energiasta 

 
 

 



Parikkalan bioenergiapotentiaali (lähde LTY 2009): 
 
- jätevesipuhdistamossa ALV 3000 
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 Uusikaupunki 

• Vesi- ja viemärilaitostoiminta: sähköä 3 300 MWh/a, kaukolämpöä 800 MWh/a 
(jätevedessä  3 kunnan alueen jätevesiä) 

• Energiakatselmusten ja auditointien  seurauksena uskotaan sähkönkulutuksen tippuvan   
 20 % vuoteen 2015 mennessä 
• Lietteet kuorma-autolla Topinojan biokaasulaitokselle ( n. 70-80 km yhteen suuntaan) 
• Topinojan kaatopaikalta  sähköä145 MWh/a, lämpöä 610 MWh/a (karkea arvio 

jätevesimäärän perusteella) 
 

 Mynämäki 
• Sähkö: vesilaitos:553 MWh/a ja viemärilaitos 447 MWh/a, 
• jätevesi siirtolinjaa pitkin Turun puhdistamolle, josta liete kuorma-autolla Topinojan 

biokaasulaitokselle 
• Topinojan kaatopaikalta sähköä 22  MWh/a, lämpöä  94 MWh/a 
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Padasjoen vedenkulutuskatselmointi 
(Innotek, Pasi Tainio (Hinku)): 

  8 kunnan kiinteistöä (esim. koulut, kunnan talot, terveyskeskus), 
vedenkulutus  yht. 16230 m3/a 

 Veden lämmitykseen n. 470 MWh/a, käsittelyyn sähköä 35 MWh/a 
 Katselmoinnin ja investointien jälkeen lämmitykseen 85 MWh/a 

vähemmän, 6 MWh/a vähemmän sähköä,  vettä 2892 m3/a vähemmän 
 ->  20 %:n vähenemä vesimäärässä  
 Keskeisimmät muutokset: hanasuuttimet 10-20 l/s -> 3 l/s, 
 vessojen huuhtelu 31,5 l -> 19,2 l, suihkusekoittimet 18 l/s -> 10 l/s 

 
 Kustannussäästöjä jopa 13 000 euroa/a,  kaikki kulut (katselmointi + 

investoinnit) alle 20 000 euroa 
 Päästövähenemä noin 20-30 t CO2 ekv/a 
(tulokseen vaikuttaa hyvin paljon se millä veden lämmitys tehdään, 

Padasjoella biopolttolaitos) 
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Asuinkerrostalojen hoitokulujen 
keskimääräinen jakauma (v.2010)  

.Lähde: Vesiverto 

Sähkö 5% 

      Korjaus 15% 
15%15% Palkat 6% 

Kiinteistövero 5% 
5% Muut MMuut hoitokulut 10% 

110010%        Hallinto 8% 
8% Lämmitys 18% 

1818% Vesi 13% 

Veden Veden lämmitys 8% 
888% Vesi ja veden lämmitys 21% 

Käyttö ja huolto 12% 



 Vuoden 2011 alussa tulleen lain mukaan 
huoneistokohtainen vedenmittaus 
uudisrakennuksissa, joissa on enemmän 
kuin yksi huoneisto. Lisäksi mittarit on 
asennettava toimisto- ja liikekiinteistöihin.  

 
 Taustalla tutkimukset, joiden perusteella 

oma mittari vähentänyt vedenkulutusta 
30%:lla. 
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Mitä jos kaikilla suomalaisilla 
olisi oma vesimittari ? 
• Noin 2 miljoonaa suomalaista asuu ilman omaa vesimittaria rivi- ja 

kerrostaloissa (noin 700 000:lla on oma mittari) 
 

• Keskimääräinen vedenkulutus asunnoissa, joissa ei omaa mittaria, on 
160 l/hlö, vrk 
 

• Vettä kuluu 117 milj. m3  vuodessa 
 

• Lämmintä vettä kuluu 40% eli 47 milj. m3 
 

• Veden lämmittämiseen kuluu energiaa 2,7 milj. MWh vuodessa 
 

• Tästä säästöpotentiaali on 30% eli 820 000 MWh (29 milj. €) vuodessa 
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.Lähde: Vesiverto 



Kohti hiilineutraalia talousvettä 

 Vesi- ja viemärilaitos: suoran energiakäytön tehostaminen, 
vihreän energian hankinta, lietteiden ja jäteveden 
energiasisällön hyödyntäminen 
 

 Vedenkäyttäjät: tekniikka + kulutustottumukset 
 
 

24
.3

.2
01

1 


	 �Ilmastonmuutoksen hillitseminen��Jyri Seppälä�SYKE
	Lähtökohtia
	Tuija Tukiaisen  diplomityö (2009):
	Esimerkkejä  Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -hankkeen kunnista
	Parikkalan bioenergiapotentiaali (lähde LTY 2009):��- jätevesipuhdistamossa ALV 3000
	Dia numero 6
	Padasjoen vedenkulutuskatselmointi�(Innotek, Pasi Tainio (Hinku)):
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Mitä jos kaikilla suomalaisilla olisi oma vesimittari ?
	Kohti hiilineutraalia talousvettä

