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Vesilaitosyhdistys 
(VVY) 

on vesihuoltolaitosten 
toimialajärjestö

jonka jäseninä noin 300 laitosta kattaen 
noin 90 % maamme vesihuollosta; 
yhteistoimintajäseninä yli 170 alalla 
toimivaa yritystä ja muuta yhteisöä
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Kansallinen vesihuoltouudistus
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KANSALLISEN 
VESIHUOLTO-
UUDISTUKSEN 
KESKEISET 
TOIMENPITEET

Lähde: Kansallisen 
vesihuoltouudistuksen ohjelma, 
MMM

Alueellisten vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien yhteistyön edistäminen
Ravinteiden kierrätyksen ja energiatehokkuuden tehostaminen



VISIO 
2030

Vesihuolto on kriittistä 
infrastruktuuria, joka 
mahdollistaa koko 

yhteiskunnan kestävän 
toiminnan ja kehityksen.



Vesihuollossa vesi kiertää osana veden 
jatkuvaa kiertokulkua.

Jätevedenpuhdistamot ovat tärkeitä kiertotalous-
ja ympäristötoimijoita. 
Jätevedet käsitellään (energia)tehokkaasti, 
puhdistamoliete hyödynnetään 
lannoitevalmisteena ja ravinteet saadaan 
kiertoon. 

Jäteveden orgaaninen aine voidaan hyödyntää 
energiana.

Jäteveden lämmöntalteenotolla voidaan tuottaa 
kaukokylmää ja kaukolämpöä. 

Talousveden hankinnassa vettä otetaan käyttöön 
kestävästi vesivaroihin nähden. Vesihukka on 
pientä. 

Kuva:
Kohti vesiviisasta kiertotaloutta 
Jani Salminen, Sarianne Tikkanen, Jari Koskiaho (toim.)
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 16/2017
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Yhdyskuntajätevesiliete
• Suomessa syntyy yhdyskuntajätevesilietettä

vuosittain n.150 000 t kuiva-aineena eli noin
1,0 miljoona tonnia märkäpainona

• Liete sisältää orgaanista ainetta, fosforia, 
typpeä ja hivenaineita
 parantaa viljelymaan fysikaalisia ja 

biologisia ominaisuuksia
 Ravinteet kiertävät

• Biokaasuratkaisuissa myös lietteen 
sisältämä energia voidaan hyödyntää

• Sisältää n. 11 % kierrossa olevasta 
fosforista



Lietteen käsittely ja hyötykäyttö 2020
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Lähde: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus-vuosilta-2019-2020/



Ravinteiden talteenotto
 Ravinteiden talteenoton tekniikoita on 

Suomessa tarkasteltu ja kehitetty 
tutkimushankkeissa. 

 Useimmat fosforin talteenoton tekniikat eivät 
vielä ole teknis-taloudellisesti kypsiä 
täysmittaisesti käyttöön otettaviksi
 Kuva vieressä: 

 Nuolen pituus kuvaa tarvittavan 
muutoksen suuruutta

 Punainen väri kertoo, että tarvitaan 
teknistä kehitystä ennen 
laitosmittakaavan sovelluksia.
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Lähde: Jätevesien fosfori hyötykäyttöön - uusia ohjauskeinoja tarvitaan, Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2017



Kiertotaloutta kierrätyslannoitevalmisteita hyödyntämällä
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 Kierrätyslannoitevalmisteita 
hyödyntämällä voidaan korvata 
neitseellisistä raaka-aineista 
valmistettuja lannoitevalmisteita ja 
edistää kiertotaloutta

 Valtakunnallinen jätesuunnitelma: 
 Kuntien ja muiden julkisten 

hankkijoiden viherrakentamisen 
hankintaohjeita kehitetään edistämään 
kierrätysravinteiden käyttöä 

 Vapaaehtoista 
kierrätyslannoitevalmisteiden 
laatujärjestelmää markkinoidaan ja 
kehitetään 

Kuva: https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/ , Lähde: Kierrätyksestä kiertotalouteen: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027

https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/


Elinkaaritarkastelut vesihuollossa
 Esimerkkejä
 Aktiivihiilisuodatuksen sosiaalinen 

vastuullisuus ja ympäristöjalanjälki
 Jätevedenpuhdistusprosessille Viikinmäen 

puhdistamolla sekä lietteen 
jatkojalostusprosessille Metsäpirtin 
kompostointikentällä suoritettiin kattava 
elinkaarianalyysi.
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Mölsä, Kia, Elinkaariarvioinnin avulla kohti ympäristöystävällisempää jätevedenpuhdistusta, Vesitalous 3/2020, Mölsä, 
Kia, 2020. Life cycle assessment of a wastewater treatment and a sludge handling process - Current state and future
scenarios. Aalto-yliopisto. diplomityö.
Vilén, Anna, Aktiivihiilisuodatuksen sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristöjalanjälki, Vesitalous 3/2022, Vilén, Anna. 2021. 
Environmental impact of activated carbon production from various raw materials. Aalto-yliopisto. diplomityö.



Kiertotalous vesihuollon 
infrarakentamisessa
• Vesihuollon infrarakentamista tarkasteltu 

kiertotalouden kannalta vielä melko 
vähän.

• Esimerkkejä
– Vesihuollon verkostosaneerausten 

hiilijalanjäljen pienentäminen, diplomityö 
Juuli Haapakoski

– Turun vesilaitoksen 
kasvihuonekaasupäästölaskelmissa 
todettiin verkostojen putkimateriaalien 
osuus kokonaisuudessa merkittäväksi. 
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Haapakoski, Juuli. 2022. Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen.2022. Tampereen yliopisto. 
diplomityö ,
Vähähiilisempää vettä - Turun Vesihuollon tiekartta päästöjen vähentämiseen, esitelmä vesiyhdistyksen seminaarissa 
11.11.2021, AFRY, Turun Vesihuolto

https://vvy.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/Hanke/1674/LOPPURAPORTTI_Haapakoski_Juuli.pdf


Päästöttömät työmaat -green deal sopimus
• Vapaaehtoisella sopimuksella vauhditetaan päästöjen 

vähentämistä työmailla.
• Sopimus koskee infrarakentamista, kunnossapitoa ja 

kunnossapidon urakointia, uudiskohteiden rakentamista 
sekä korjausrakentamista ja purkua. 

• Sopimuksessa luodaan etenemispolku päästöttömiin 
työmaihin, vaikutetaan muun muassa vähäpäästöisten 
työkoneiden osuuden lisäämiseen, uusien 
toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoon niin 
työmailla kuin hankintaprosesseissa sekä 
organisaatioiden ja urakoitsijoiden osaamisen 
kehittämiseen. 

• Sopimuksessa tavoitteet vuoden 2030 loppuun asti
• Hankintayksiköt sitoutuvat sopimuksen tavoitteisiin.  
• Tavoitteena on, että organisaatioiden työmaat ovat 

vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia.
• Vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä 

työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 
prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

• Vesihuoltolaitoksista (ainakin) HSY mukana
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Lähde: https://sitoumus2050.fi/paastotontyomaa#/



Kiertotalous 

• Käynnissä olevia vesihuollon 
kiertotaloutta tukevia hankkeita
– AFRY, Vesihuoltolaitosten 

tiekartta kiertotalouteen
– AFRY, Vesihuoltolaitoksen 

ilmastotyökalut
– Suomen ympäristökeskus, 

Vesihuollon 
hiilineutraalisuuden ja 
kiertotalouden edistäminen 
(Vesihuki)
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Lähde: AFRY, Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen



Lähteitä
• Kansallinen vesihuoltouudistus: https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
• VVY:n strategia: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vvy-n-strategia/
• Kohti vesiviisasta kiertotaloutta (2017), Jani Salminen, Sarianne Tikkanen, Jari Koskiaho (toim.), Suomen ympäristökeskuksen 

raportteja 16/2017
• Lähde: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/jatevedet/yhdyskuntalietteen-kasittelyn-ja-hyodyntamisen-nykytilannekatsaus-vuosilta-

2019-2020/
• Jätevesien fosfori hyötykäyttöön - uusia ohjauskeinoja tarvitaan, Valtioneuvoston kanslia Valtioneuvoston selvitys- ja 

tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2017, https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=21702
• https://metsapirtinmulta.fi/yritysasiakkaille/
• Kierrätyksestä kiertotalouteen: Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027, 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163978
• Mölsä, Kia, Elinkaariarvioinnin avulla kohti ympäristöystävällisempää jätevedenpuhdistusta, Vesitalous 3/2020, Mölsä, Kia, 2020.

Life cycle assessment of a wastewater treatment and a sludge handling process - Current state and future scenarios, Aalto-
yliopisto. diplomityö.

• Vilén, Anna, Aktiivihiilisuodatuksen sosiaalinen vastuullisuus ja ympäristöjalanjälki, Vesitalous 3/2022, Vilén, Anna. 2021. 
Environmental impact of activated carbon production from various raw materials. Aalto-yliopisto. diplomityö.

• Vähähiilisempää vettä - Turun Vesihuollon tiekartta päästöjen vähentämiseen, esitelmä vesiyhdistyksen seminaarissa 11.11.2021. 
https://www.vesiyhdistys.fi/wp-content/uploads/2021/11/5_TVH_vahahiilisempaa_vetta_2021-11-11_final.pdf

• Haapakoski, Juuli. 2022. Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen.2022. Tampereen yliopisto. diplomityö 
https://vvy.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/Hanke/1674/LOPPURAPORTTI_Haapakoski_Juuli.pdf

• Lähde: AFRY, Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen (kesken)
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Lisätietoja:
Vesilaitosyhdistys 
Ratamestarinkatu 7 B
00520 HELSINKI

Puhelin 09 868 9010
Sähköposti vvy@vvy.fi
www.vvy.fi

KIITOS!

Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa 
vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla 

vesilaitosten toimintakykyä.
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