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Kun ravinteet saadaan kiertoon, ne eivät rehevöitä vesistöjä 
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Vesihuolto ja hiilineutraalisuustavoitteet

Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 (Hallitusohjelma)

EU on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä (Green Deal, EU:n ilmastolaki) 

• Vesihuoltosektorilla on energiaintensiivisenä alana tärkeä rooli                       
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

• 3% kaikesta Euroopan energiankulutuksesta

• pelkän jätevesisektorin osuus noin 1 %

• jopa 30 – 50 % yhdyskuntien energiankulutuksesta

• Vesihuoltosektorin suorat ilmapäästöt merkittävässä roolissa
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Energiankulutuksen optimointi ja suorien päästöjen hillintä - Tavoitteena tasapaino 
ympäristötavoitteiden, taloudellisen toteutettavuuden ja kohtuuhintaisten vesipalvelujen välillä!



Kertaluonteinen määräraha 
energiatehokkuuden edistämiseen

-> Vuoden 2020 IV lisätalousarvio 10 M€

• Tarve nopeasti vaikuttaviin elvytystoimiin ja investointeihin kunnissa

• Tuetaan kuntia tai kuntien vesihuoltolaitoksia ja käynnistetään toimia, 
joilla edistetään:

• Jätevesien ravinnekierrätystä

• Jätevesien käsittelyn energiatehokkuutta

• Jätevesien energian talteenottoa

• Kuntien ja/tai vesihuoltolaitosten välistä yhteistoimintaa; mm. uudet 
toimintamallit, ravinnekierrätyksen symbioosit
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Vesisektorin energiatehokkuus 
ja ravinteiden kierrätys

• Ravinteiden kierrätys ja talteenotto

• Vesien ja ilman suojelu, kiertotalous, ravinneomavaraisuus

• Korvata epäorgaanisia lannoitevalmisteita ja fossiilisia polttoaineita

• Parhaassa tapauksessa jätevesien ravinteiden käsittelytarve pienenee, mikä vaikuttaa suoraan jätevedenkäsittelyn 
vaikutuksiin (pienentynyt energian, kemikaalien ja muiden hyödykkeiden tarve)

• Kokonaiskestävyyden arviointi   

• Energiatehokkuus

• Energiankulutuksen pienentäminen, energiatehokkuuden parantaminen, energian tuotanto

• Energiankulutuksen välillisten päästöt pieneneminen

• Energiaomavaraisuuden parantaminen

• Korvataan fossiilisia polttoaineita 
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Keinoja energiankulutuksen pienentämiseen 
ja energiatehokkuuden edistämiseen

• Energia-auditoinnit säästökohteiden tunnistamiseksi ja kohdentamiseksi 

• Prosessien ja laitteiden modernisointi

• Prosessien ajotapojen optimointi (mm. automaatio)

• Jäteveden/lietteen lämmön talteenotto

• Jätevesilietteen energiasisällön hyödyntäminen, lietteenkäsittelyn tehostaminen

• Ravinteiden kierrätys ja talteenotto

• Muut: esim. aurinko- ja tuulienergia, lämmitys, valaistus 
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Avustushaku 2020
• 3 M€ jätevesien ravinteiden talteenottoon ja ravinteiden kierrätyksen symbiooseihin

• 10 M€ jätevesien ravinteiden kierrätykseen ja jätevesien käsittelyn energiatehokkuuteen ja/tai energian 
talteenottoon 
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Lämmön talteenotto

 Kouvolan Mussalon jätevedenpuhdistamon 
lämmöntalteenottohanke (280 000 €)

 Viikinmäen jätevedenpuhdistamon mädätetyn lietteen 
lämmöntalteenotto (290 000 €)

 Kuhasalon lämmöntalteenoton tehostaminen (89 000 €)
 Jäteveden hukkalämmön hyödyntäminen 

kaukolämpöverkkoon Lahdessa (1,4 M€)
 Imatran Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus ja 

tehostaminen (1,1 M€)
 Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa ja 

vaikutus jätevesien käsittelyyn (340 000 €)
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Ilmastuksen 
tehostaminen

 Helsingin Viikinmäen ilmastintiheyden
kasvattaminen (135 000 €)

 Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon 
ilmastuksen tehostaminen (80 000 €)

 Raaseporin Skeppsholmenin
jätevedenpuhdistamon energiatalouden 
parantaminen (65 000)

 Uuden teknologian hyödyntäminen 
jätevedenpuhdistamon ilmastuskompressorin 
energiatehokkuuden sekä energian
talteenoton tehostamiseksi (260 000 €) 
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Lietteenkäsittely

 Taskilan jätevedenpuhdistamon ravinteiden kierrätys 
(24 000 €)

 Lapin biokaasulaitos (35 000 €) 
 Kariniemen jätevedenpuhdistamon rejektivesien 

erilliskäsittelyn rakentaminen (935 000 €) 
 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon 

lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen 
energiatehokkuuden parantaminen (2,9 M€)
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Energiatehokkuuden 
parantaminen

Energiakatselmukset, jatkuvatoiminen kulutuksen 
seuranta
 Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon 

jätevedenkäsittelyn energiatehokkuus (80 000 €)
 Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamon 

energiatehokkuuden parantaminen (40 000 €)
Prosessin optimointi
 Kyrönmaan jätevedenpuhdistamon energiakulutuksen 

vähentäminen prosessioptimoinnilla (37 000 €)
 Laihian JVP:n energiatehokkuuden parantaminen, 

ilmastusautomaation, laitteiston ja ajotapamuutosten 
avulla (40 000 €)
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Ravinteiden kierrätys 
ja talteenotto
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 HSY - Jätevesien ravinteiden ja hiilen 
kokonaisvaltainen talteenotto, RAHI (615 000 €)

 Gasum - Jätevesilietteiden ravinteet keskittäen 
kiertoon, JÄRKKI (115 000 €)

 Kaiku Ympäristö - Mobiili typenpoistopalvelu MobiN
(290 000 €)

 Vesikolmio - Kohti hiilineutraalia Kalajokilaakson 
jätevedenpuhdistusta (1 milj.€)

 Pietarsaaren Vesi - Orgaanisen kuormituksen 
leikkaaminen viirasuodatuksella (960 000 €)

 Seinäjoen Energia ja Vesi - Fosforin talteenotto 
jätevedenpuhdistamolla (525 000 €)



Suomen kestävän kasvun ohjelma

• Rahoitus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) jäsenvaltion esittämän kansallisen 
elpymis- ja palautumissuunnitelman (RRP) mukaisesti

• Suomen kestävän kasvun ohjelma

• Suunnitelman täytäntöönpanopäätös hyväksytty lokakuussa

• Valmistelussa toimeenpanon hallinto-, valvonta- ja tarkastuskäytännöt

• Vihreän siirtymän pilarin osa-alueeseen ”Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset” ratkaisut 
sisältyy toimenpide ”Peltojen kipsikäsittely ja ravinteiden kierrätys” (P1C1I5), yht. 20 M€ 

• Ravinteiden kierrätyksen hankkeet tullaan kohdentamaan erityisesti jätevesien ravinteiden 
kierrätyksen ja talteenoton TKI- ja investointihankkeisiin. 

• Hankkeiden osalta vaatimuksena on mm., että hyödynnettävien jäte- ja/tai sivuvirtojen sisältämistä ravinteista 
saadaan talteen vähintään 50% siten, että syntyvillä ravinnetuotteilla voidaan korvata uusioraaka-aineita.

• Tekniikoiden kypsyys: tavoitteena vähintään taso 6

• Kaikkien hankkeiden arvioinnissa ja valvonnassa tulee seurattavaksi ”Ei merkittävää haittaa”-periaatteen (DNSH) 
toteutuminen.
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Kiitos! 

Riikka Malila
Projektipäällikkö, Ympäristöministeriö
puh. 0295 250 160
riikka.malila@gov.fi


