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• Miten teollisuusjätevesiä 
hallitaan? Suorat vs. epäsuorat 
päästöt, ”Suomen malli”

• Teollisuusjätevedet kunnallisessa 
viemärissä: haasteet!

• Ratkaisut haasteisiin: BEST-
hankkeen toimet ja suositukset
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Teollisuusjätevesien hallinta: ”big picture”

1. Oma puhdistuslaitos
– Teollisuuden päästödirektiivi (IED), suorapäästö

– Best Available Techniques – päätelmät

2. Esikäsittelyn jälkeen kunnalliselle puhdistamolle
– IED ja yhdyskuntajätevesidirektiivi (UWWTD), epäsuorapäästö

– Suomessa mm.: Elintarvike- ja juomateollisuus, pintakäsittely, 
jätteidenkäsittely

-> Haaste: Kunnalliset puhdistamot suunniteltu 
puhdistamaan talousjätevesiä. 
Teollisuusjätevesien kuormitus poikkeaa 
määrältään, laadultaan ja vaihtelultaan näistä. 



Suomen malli

Suomen mallin toimivuuden 
perusta: 
- Lupaviranomaisen ja 

vesilaitoksen tiivis 
yhteistyö luvan ja 
sopimuksen laatimisen ja 
valvonnan osalta

- Teollisuuden tietoisuus 
omista jätevesistään ja 
niiden aiheuttamista 
riskeistä puhdistamolle.  
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Esiin nousseita haasteita
(BEST-hankkeen taustaselvitys)

• ”Huonot” teollisuusjätevesisopimukset
– Intressiristiriita vesihuoltolaitos vs. kunta ->”neuvotteluvoima vs. 

poliittinen paine”

– Ristiriidat ympäristöluvan ja jätevesisopimuksen ehtojen välillä

• Häiriötilanteet ja satunnaispäästöt
– Mahdotonta saada lähdettä kiinni, mittavat ympäristövaikutukset

• Haitalliset aineet!
– Puuttuvat osittain luvista ja sopimuksista tiedonpuutteesta johtuen

• Jätevesiosaaminen teollisuudessa ja resurssit pienillä 
vesihuoltolaitoksilla
– Teollisuudessa puutteellista tietoa jätevesien sisällöstä, muutoksista 

ja niiden aiheuttamista ongelmista puhdistamolla
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Ratkaisuaihioita
(BEST-hankkeen taustaselvitys)

 Yhtiöittäminen suuremmiksi vhl-yksiköiksi
 neuvotteluvoima ja resurssit kasvavat

 Ennakkoneuvottelu ennen ympäristölupaa: 
toiminnanharjoittaja, viranomainen ja vh-laitos
 asiat saadaan käytyä läpi molemmin puolin

 Räätälöityä teollisuusjätevesikoulutusta, ”luvituksen
koulutuspaketti”

 Toimialakohtainen selvitys haitta-aineista

 Teollisuusjätevesisopimuksen ja ympäristöluvan välisen 
suhteen selkeyttäminen, yhtenäistäminen?
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TAVOITE
Parantaa teollisuusjätevesien hallintaa edistämällä kuntien, 
teollisuusyritysten ja vesilaitosten yhteistyötä ja hyvää hallintoa 
teollisuusjätevesien käsittelyssä Itämeren alueella.

BEST – Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment



Partnerit
Kaupunkeja, teollisuusyrityksiä, 
asiantuntija- ja verkosto-organisaatioita, 
yliopistoja ja jätevedenpuhdistamoita
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Rahoitus ja kesto
• 1.10.2017-30.9.2020, 3-vuotinen hanke

• Budjetti 3,6 milj. €

• Rahoitus:
– Interreg Itämeri- ohjelma (75/85%)

– Venäjän federaation taloudellinen tuki

– Valtion vastinrahoitusta

– Partnereiden omarahoitusta

• Hankkeelle on myönnetty EUn Itämeri-strategian 
lippulaivastatus 
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Toimenpiteet

Kansalliset ja 
Itämeren laajuiset 
uudet suositukset 

teollisten jätevesien 
paremmalle 
hallinnalle

1. Nykytilan selvitys 
teollisuusjätevesien 

hallinnasta 
Itämeren alueella ja 

maakohtaisesti

2. Osaamisen ja 
tietotaidon 

kehittäminen: 
tapahtumat ja 
kouluttaminen

3. Investoinnit ja 
pilotoinnit

3. Investoinnit ja 
pilotoinnit



• Esikäsittelyä juustotehtailla (Epiim Viro, 
Latvijas Piens, Latvia): säännöstelytankki ja 
flokkulaatio prosessivaiheen investointi 

• Puhdistamo-teollisuusyhteistyön
kehittäminen: esikäsittelyä (juustotehdas
Epiim) ja tulevan jäteveden laadun seurantaa
mobiilinäytteenottolla (JVP Põlsamaa, Viro)

• Mädätyspilotti puhdistamolla (Leszno, 
Puola): teollisuusjäteveden hyödyntäminen 
biokaasuun tuotannossa

• Fosforin talteenotto ja kierrättäminen
jätevedestä puhdistamolla (Doruchow
Commune): innovatiivisen huokoisen kalsium-
silikaattimateriaalin pilotointi
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Kiitos!

Projektipäällikkö
Kajsa Rosqvist
kajsa.rosqvist@hel.fi
040-5102294

Twitter @BestBalticBSR
Nettisivu www.bestbalticproject.eu

mailto:kajsa.Rosqvist@hel.fi
http://www.bestbalticproject.eu/

