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RAVINNENEUTRAALISUUSPILOTTI: 

HELSINGIN PUHDISTETTUIHIN JÄTEVESIIN JÄÄVÄN 
FOSFORIN KOMPENSOINTI

Lotta Ruokanen
Itämerihaasteen koordinaattori, Helsingin kaupunki

MIKÄ FOSFORINEUTRAALISUUSPILOTTI?

Pilotissa mukana Helsingin kaupunki, Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut HSY, John Nurmisen säätiö sekä Vitebskin
vesilaitos Valko-Venäjältä

Kaupunkien välinen fosforipäästöjen neutralointi

Pilotissa kokeillaan ensimmäistä kertaa erittäin tehokkaasti 
puhdistettuihin jätevesiin jäävän fosforin neutralointia 
vähentämällä fosforikuormitusta toisessa 
jätevedenpuhdistamossa

Tavoitteena siis kompensoida omiin puhdistettuihin jätevesiin 
jäävä kuormitus toisaalla Itämeren valuma-alueella 
toteutettavalla ravinnekuormituksen vähentämisellä
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TAUSTAA: VITEBSK

Vitebskin kaupungin (n. 350 000 asukasta) ravinnekuormitus päätyy 
Itämereen Latvian läpi virtaavan Väinäjoen (Daugava) kautta

Kaupungin vesilaitoksella ei Valko-Venäjän lainsäädännön mukaan 
ole velvoitetta puhdistaa jätevesiään Itämeren suojelukomissio 
HELCOM:n suosittamalle tasolle (0,5 mg/l fosforia)
taloudellisen tilanteen vuoksi ei mahdollisuutta toteuttaa kansallisia 
määräyksiä tiukempia päästövähennyksiä ilman ulkopuolista tukea
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TAUSTAA: HELSINKI

Helsinkiläisen fosforipäästö on 1/7 vitebskiläisen fosforipäästöstä

Pohjoismaiden suurimmassa, HSY:n Viikinmäen kalliopuhdistamossa 
Helsingissä käsitellään Helsingin sekä myös Vantaan keski- ja itäosien, 
Keravan, Tuusulan, Järvenpään ja Sipoon, yhteensä n. 800 000 
asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet
keskimääräinen virtaama n. 270 000 m3/vrk (noin 100 milj. m3/vuosi)
ympäristölupaa tiukemmat Helsingin kaupunginvaltuuston 
Itämerilinjaukset
2014 puhdistustulos:

97 % fosforista (0,22 mg/l)
91 % typestä (4,4 mg/l) 
97 % org. aineksesta (6,3 mg/l)
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FOSFORINEUTRAALISUUSPILOTTI 
KÄYTÄNNÖSSÄ

Pilotissa HSY ja Helsingin kaupunki rahoittavat fosforinpoistokemikaalin 
ostoa Vitebskissä 24 000 eurolla

JNS:llä osaaminen toimia luotettavasti valkovenäläisten kanssa (mm. 
hankkeiden rekisteröinti ministeriöissä, tulliasiat, hankinnat ja 
investoinnit, vesilaitos: luottamus ja käytännön yhteistyön järjestäminen)

Tehostettu fosforinpoisto saatiin käyntiin Vitebskissä marraskuun alussa
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Kuva: Elena Kaskelainen/JNS

Vitebskin vesilaitos rahoittaa itse puolet 
tarvittavasta kemikaalista ja toteuttaa 
fosforin saostamisen jätevesistä John 
Nurmisen säätiön valvonnassa

Päästövähennys vastaa kaikkien 
helsinkiläisten vuoden  fosforikuormitusta, 
joka jää puhdistettuihin Viikinmäen 
jätevesiin (20 tonnia)

Tulos: Vitebskiläisen fosforikuormitus 
laskee neljännekseen nykyisestä

HELSINGIN KAUPUNKI EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Meri on Helsingille tärkeä menestystekijä, kansainvälinen 
yhteistyö meren tilan parantamiseksi on muutenkin laajaa 

Ravinneneutraalisuustavoitteita voidaan toteuttaa myös 
kompensaatiolla

Uusia avauksia ja kokeiluja tarvitaan ravinnepäästöjen 
vähentämiseksi nopeasti siellä, missä se on hyvin 
kustannustehokasta

Yhteistyössä HSY:n, John Nurmisen säätiön ja Vitebskin
vesilaitoksen kanssa saadaan aikaan merkittävä, 
konkreettinen kuormitusvähenemä 
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www.turku.fi/ymparisto www.hel.fi/ymk

www.waterprotectiontools.net

www.twitter.com/BSC_network

www.facebook.com/itamerihaasteentutkimusmatka

www.facebook.com/thebalticseachallenge


