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Contact:
TAUSTA



 Yhdyskuntajätevedenpuhdistamot ovat ensisijaisesti 
suunniteltu käsittelemään talousjätevettä

 Teollisuusjätevesi poikkeaa talousjätevedestä sekä 
laadultaan, määrältään ja vaihtelevuudeltaan. 

 Teollisuusjätevesi voi aiheuttaa vakavaa häiriötä 
puhdistamon toimivuudelle jos sitä ei hallita asianmukaisesti. 



EU:n säädöskehys
TEOLLISUUS

Teollisuuden
päästödirektiivi
2010/75/EU

Tavoitteena teollisuuden
päästöjen rajoittaminen:

Sisältää
- ympäristöluvityksen
- ympäristötarkastukset
- julkisen osallisuuden

lupahakemuksiin, 
lupiin ja 
seurantatietoihin

KUNNALLINEN VESIHUOLTO

Yhdyskuntajätevesidirektiivi
91/271/EEC and 98/15/EC

Vaatimus teollisuuden jäteveden 
sääntelylle ennen verkostoon 
johtamista: 

- esikäsittely
- puhdistuslaitoksen ja 

henkilökunnan terveyden
turvaaminen

- lietteen loppukäsittelyn 
turvaaminen

VESIYMPÄRISTÖ

Vesipuitedirektiivi
2000/60/EC

Direktiivi ympäristön
laatunormeista
2008/105/EC ja 
prioriteettiaineista
2013/39/EC



Mitä direktiivit tarkoittavat käytännössä?



Contact:
HANKKEEN TAVOITE, 
PÄÄSPEKSIT JA 
PARTNERIT



Hankkeen tavoite
On parantaa kunnallisille jätevedenpuhdistamoille johdettavien
teollisuusjätevesien käsittelyä edistämällä teknisiä ratkaisuja ja hyviä
yhteistyökäytäntöjä teollisuuden, kunnallisten
jätevedenpuhdistamoiden ja ympäristöviranomaisten välillä Itämeren
alueella. 

Pääkysymykset joihin haettiin vastauksia
1) Miten teollisuusjätevesiä hallitaan Itämeren alueella tällä hetkellä?
2) Mitkä ovat parhaat tekniikat ja käytännöt?
3) Minkälaiset suositukset voimme antaa paremmalle hallinnalle?



Me = partnerit
Kuntia, vesilaitoksia, teollisuusyrityksiä, 
asiantuntijaorganisaatioita, säätiöitä ja 
vesilaitosyhdistyksiä.
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Kesto ja rahoitus

Kesto: 1.10.2017 – 30.9.2020

Budjetti: 3,4 miljoonaa €

Tukirahoitus: 
Euroopan Unionin Interreg Itämeri-ohjelma (75/85 %),  
Venäjän federaatio
Partnereiden omarahoitus

Hankkeelle on myönnetty EU:n Itämeri-strategian lippulaiva 
status (politiikka-alue Nutri)



Contact:
PÄÄTULOKSET JA 
LOPPUTULEMAT



1) Miten teollisuusjätevesiä
hallitaan Itämeren alueella tällä
hetkellä?

Nykytilan selvitys kunnallisille 
jätevedenpuhdistamoille johdettavien 
teollisuusjätevesien hallinnasta Itämeren alueella

Vastuuvetäjä Riga Technical University

https://bestbalticproject.eu/outputs/current-situation-in-
industrial-wastewater-treatment-in-baltic-sea-region/

https://bestbalticproject.eu/outputs/current-situation-in-industrial-wastewater-treatment-in-baltic-sea-region/
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Nykytilan selvityksen sisältö
• EU:n lainsäädännän implementointi Itämeren alueen 

maissa (Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Venäjä, Ruotsi ja 
Saksa)

• Erityistä huolta eri maissa kunnallisille puhdistamoille 
aiheuttavien teollisuuden alojen tunnistaminen

• Ympäristölupiin ja teollisuusjätevesisopimuksiin liittyvät 
kansalliset käytännöt

• Esikäsittelyn ja lietteen hyödyntämisen käyttöaste ja 
tekniikat
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Figure from: Dejus, S., Zviedris, J., Tihomirova, K., Juhna, T. 2019 Industrial Wastewater Discharge to 
Municipal Sewer System in Countries of Baltic Sea Region. In: Book of Abstracts, 11th IWA Eastern 
European Young Water Professionals Conference, Prague, Czech Republic, pp.175-176, ISBN: 978-80-
7592-054-6
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Haasteryppäitä…

• Puutteellisia ympäristölupia ja 
teollisuusjätevesisopimuksia

• Heikkoa jäteveden laadun seurantaa

• Puuttuvaa esikäsittelyä

• Heikkoa yhteydenpitoa teollisuuden, vesilaitoksen ja 
ympäristöviranomaisen välillä

• Aluepolitiikan vaikutus

• Tieto, osaaminen ja resurssit 



2) Mitkä ovat parhaat
tekniikat ja käytännöt?

 Investointeja, pilotteja ja paikallisia yhteistyömalleja
 Parhaita ratkaisuja ja käytäntöjä
 Koulutusmalleja ja -materiaaleja osaamisen lisäämiseksi

PARHAIDEN KÄYTÄNTÖJEN TYÖKALUPAKKI

Gdansk Water Foundation, Estonian Waterworks Association,
Doruchow Commune, Leszno municipality WWTP, Põltsamaa municipal WWTP, 
Latvijas Piens and Epiim dairy companies

https://bestbalticproject.eu/outputs/toolbox/
https://bestbalticproject.eu/about/pilots-at-wwtps-and-industries-wp4/

https://bestbalticproject.eu/outputs/toolbox/
https://bestbalticproject.eu/about/pilots-at-wwtps-and-industries-wp4/


• Esikäsittelyä juustotehtailla
– Tasausallas ja flokkulointi-flotaatiokäsittely

(E-Piim Tootmine and Latvijas Piens, Latvia) 

• Jätevedenpuhdistamoiden ratkaisut
– Näytteenottolaite sisääntulevan

teollisuusjäteveden monitorintia varten
(Põltsamaa Vesi, Estonia)

– Uusi teollisuusjätevesilinja joka käyttää
kalsium-silikaattiin perustuvaa
suodatusmateriaalia mahdollistaen fosforin
talteenoton (Doruchow Commune, Poland) 

– Teollisuusjätteen ja -lietteen hyödyntäminen 
fermentaatioissa (Leszno, Poland)

• Yhteistyömallien kehittäminen paikallisesti 
investoivien partnereiden toimesta

Investointeja, pilotteja ja 
paikallisia yhteistyömalleja
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Parhaiden käytäntöjen työkalupakki

• Työkalukortteja ja videoita parhaista 
käytännöistä ja ratkaisuista 



3) Minkälaiset suositukset
voimme antaa paremmalle
hallinnalle?

 Suositukset teollisten jätevesien hallinnalle 

Politiikkasuositukset – Kohti parempaa teollisten 
jätevesien käsittelyä

Vastuuvetäjä John Nurminen Foundation

https://bestbalticproject.eu/outputs/guidelines-for-management-of-
industrial-wastewaters/

https://bestbalticproject.eu/outputs/guidelines-for-management-of-industrial-wastewaters/
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Suositukset
• Suositukset sisältävät kattavia neuvoja

– Lakisääteisille ja institutionaalisille kehitystarpeille

– Yhteiskäsittelylle ja esikäsittelylle

– Teollisuusjätevesisopimusten laatimiselle

– Yhteistyön ja viestinnän rakentamiseen

• Politiikkasuositukset perustuvat suosituksiin 
mutta ovat suunnattu eri vastuutahoille joille 
annetaan kohdennettuja toimenpiteitä
– Teolliset toiminnanharjoittajat

– Ympäristöviranomaiset

– Jätevedenpuhdistamot

– Poliittiset päätöksentekijät
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Dziękuję, спасибо, äitäh, paldies, kiitos!


