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Pääkirjoitus
Vuoden 2017 aikana Measurepolis Development 
Oy on sulautunut osaksi Kajaanin ammattikorkea-
koulun ja CEMIS-tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
toimintaa.   On ollut ilo saada Measurepoliksen 
huippuosaajat vahvistamaan CEMISiä etenkin kan-
sainvälisessä hankevalmistelussa. 
 
Suomessa sekä kansallinen ja alueellinen tutkimus-
rahoitus on laskenut viime vuosina ja tämä kehi-
tyssuunta tulee jatkumaan myös tulevina vuosina.
Lisäksi valmistelussa oleva maakunta- ja   sote-uu-
distus luo lisää epävarmuutta aluekehitysrahoi-
tukseen vuodesta 2020 alkaen. Edellä mainittujen 
haasteiden vuoksi myös CEMISin on tavoiteltava 
yhä aktiivisemmin uusia tuloja kansainvälisistä 
rahoituskanavista, suorista yritystoimeksiannoista 
sekä tutkimustulosten kaupallistamisesta. 
 
Haasteista huolimatta, meillä on kaikki eväät me-
nestykseen jatkossakin. CEMISissä ja sen kumppa-
niverkostossa on erittäin vahvaa mittaustekniikan 
osaamista, myös kansainvälisessä mittakaavassa. 

Tärkeimmät kohdealueemme, cleantech sekä hy-
vinvointi ja urheilu, ovat globaaleja toimialuet-
ta, joilla on suuri tarve uusille innovaatioille ja 
ratkaisuille vielä pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi 
EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelman viimei-
nen ohjelma vuosille 2018-2020 tarjoaa useita ha-
kumahdollisuuksia myös CEMIS-toimijoille. 
 
Mukautuminen muuttuvaan toimintaympäris-
töön ei ole aina helppoa, mutta meillä CEMISissä 
on motivoitunut huipputiimi vastaamassa uusiin 
haasteisiin. Olen luottavainen, että CEMIS, nyt 
vahvistettuna Measurepoliksen osaamisella, on-
nistuu myös tulevana vuonna 2018 saavuttamaan 
huipputuloksia sekä kotimaisella että kansainvä-
lisellä tasolla.
 

Mikko Kerttula 
Johtaja, CEMIS
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Vesien käsittelyn 
kiertotaloutta: 

toisen jäte on toisen 
adsorbentti

Meillä Suomessa on nykyisin 65 % pinta-
vesistä ja 85 % järvien vesistä niin puh-
dasta ja hyvälaatuista, että vettä voisi jopa 
juoda sellaisenaan. Tämä tärkeä ja ainut-
laatuinen luonnonvara on välttämätöntä 
saada säilymään myös tulevaisuudessa.

Vesien tila voi kuitenkin muuttua monien mekanis-
mien kautta. Kuormitusta vesiin syntyy teollisuuden 
prosesseista; esim. kaivosten ja paperiteollisuuden 
purkuvedet sisältävät metallijäämiä ja korkeita 
sulfaattipitoisuuksia. Joskus paikallinen maaperä voi 
olla ominaisuuksiltaan sellainen, että luonnollisten 
mekanismien vuoksi pohjavesi saastuu juomakelvot-
tomaksi ja vesi on puhdistettava ennen ihmisten tai 
eläinten käyttöä. Myös lannoitteiden käyttö kuormit-
taa vesistöä.

Adsorbentti on kiinteä aine, joka adsorboi muita 
aineita pinnalleen. Adsorbentti toimii vedenpuhdis-
tuksessa kohteissa, joissa on pienet haitta-ainepitoi-
suudet ja samalla isot virtaukset. Sitä voidaan käyttää 
aktiivisessa vedenpuhdistuksessa, mutta myös passii-

visissa patorakenteissa. Koska materiaalia tarvitaan 
suuria määriä, taytyy adsorbenttina toimivan aineen 
olla edullista ja helposti saatavaa. Siitä ei saa myös-
kään liueta myrkyllisiä aineita. Vaikka tämä kuulos-
taa hankalalta rajoitteelta, valtava määrä mahdollisia 
adsorbentteja on kuitenkin olemassa. 

Adsorbtio on väljästi määritelty ilmiö, joka perustuu 
adsorbentin ja adsorbantin fyysikaaliseen vuorovai-
kutukseen. Ioninvaihtomekanismit, liukenematto-
mat kelaatit, pintasaostus sekä kemisorptio luetaan 
vedenpuhdistuksessa usein mukaan adsorptioon.
Koska haitta-aineilla voi olla monia eri ominaisuuk-
sia, valitaan adsorbentti käyttötarkoituksen mukaan. 
Metallien poistoon sopivat adsorbentit, jotka joko 
alentavat paikallisesti pH:n ja saostavat metallin 

Esther Takaluoma & Outi Laatikainen, KAMK



6

hydroksidina pinnalleen tai adsorbentilla on paljon 
erilaisia hydroksyyli- ja karboksyyliryhmiä, johon 
metallit voivat tarttua. Esimerkkinä orgaanisiin 
aineisiin pohjautuvia adsorbentteja ovat turve, ak-
tiivihiili, kitosaanit sekä riisin tai banaanin kuorista 
saatavat derivaatit.

Luonnonaineita, kuten savea, käytetään laajasti 
adsorbenttina. Savi puhdistaa myös luonnossa poh-
javettä. Elektrostaattiset vuorovaikutukset kiteessä 
sitovat metallit itseensä ja ajan kuluessa metalli voi 
siirtyä sisimpään rakenteeseen, jolloin ionisidos 
muodostuu ja metalli on pysyvästi sitoutunut.

Adsorbenteilla voidaan 
puhdistaa vesistä esim. 
metalleja ja ravinteita.  

Arvoaineiden talteenotto ja uudelleen hyödyntämi-
nen on kiertotalousperiaatteen mukainen tavoite.
Myös lannoitteiden käyttö kuormittaa vesistöä. 
Ammoniumtyppeä, nitraattityppeä, ja fosfaattiravin-
teita levitetään usein isona kerta-annoksena pelloil-
le hyvin liukoisessa muodossa. Sadevesi huuhtoo 
ravinteita, jotka kulkevat pohjaveteen ja pintavesis-
töihin, mistä seuraa vesien rehevöitymistä. Samalla 
synteettisen ammoniumin tuotantoon tarvitaan 
paljon energiaa (500°C lämpö ja 200 baarin paine) 
ja globaalisti katsottuna fosfaatti on rajallinen ja 
korvaamaton mineraali. Fosfaattia louhitaan täällä 
hetkellä Suomessa ainoastaan Yaran kaivoksessa 
Siilinjärvellä. Suuri osa käytettävistä fosfaattilannoit-
teista tuodaan ulkomailta. 

KAMKilla on yhteistyössä Aquamineralsin kanssa 
täällä hetkellä käynnissä tutkimushankkeita, joissa 
kehitetään adsorbtioratkaisuja jäte- ja hulevesien 
ravinteille. Tyypillinen jätevesi sisältää noin 50 mg/l 
ammoniumia ja hieman alle 10 mg/l fosfaattia. 
Adsorbentilla voidaan laskea ammoniumin pitoi-
suutta n. 80 % ja fosfaatti poistuu tehokkaasti lähes 
kokonaan. Käyttämämme adsorbentti on teollisuu-
den sivuvirtana saatava alkaliaktivoitu geopolymeeri 
(kuituliete, masuunikuona). Ammoniumin osalta 
adsorbentti on regeneroitavissa, jolloin syntyy väke-
vämpää ammoniumlietettä lannoitteiden raaka-ai-
neeksi, täällä hetkellä noin 3.5 g/l. Mutta käytetty ad-

sorbentti voidaan käyttää myös sellaisenaan hitaasti 
ravinteet vapauttavaksi lannoitteeksi.
Myös osa haitallisista metalleista, kuten sinkki, 
kupari, nikkeli, rauta, koboltti ja kadmium poistuvat 
lähes 100%:sti saostus- ja ioninvaihtomekanismilla 
teollisuuden jätteistä tuotettujen geopolymeerien 
avulla.

Aquaminerals on Paltamossa sijaitseva adsorbent-
teihin pohjautuvia vedenpuhdistusratkaisuja tuot-
tava yhtiö. Vedenpuhdistuskonseptit räätälöidään 
asiakkaan vesimatriisin mukaan. Käyttökohteita 
ja asiakkaita ovat mm. kaivosyhtiöt, kunnalliset 
vedenpuhdistamot ja juomaveden tuotanto. Jälkim-
mäisenä mainitut juomavesivalmistajat sijaitsevat 
täällä hetkellä Länsi-Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 
Vedenpuhdistuskokonaisuus rakennetaan yhteen tai 
useampiin kontteihin, eli kokonaisuus on helposti 

Ammoniumtypen kemiallinen koostumus.

Vedenpuhdistuskontti pilottikäytössä.
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siirrettävissä paikasta toiseen ja voidaan helposti ja 
nopeasti asentaa myös syrjäisiin paikkoihin. Kapasi-
teettia voidaan tarpeen mukaan helposti nostaa. Tällä 
hetkellä esimerkiksi Länsi-Afrikkaan on rakenteilla 
juomavesilaitoksia, jossa poistamme arseenia vedes-
tä adsorbentilla (1.2 – 2 mg/l → < 10 µg/l). Tämän 
jälkeen poistetaan orgaaniset haitta-aineet aktiivihii-
lisuodatuksella ja vesi desinfioidaan UV-valolla.

Kaivosten kuivanapitovesi sisältää pieniä metallipi-
toisuuksia. Koska virtaus voi olla iso, on ympäristön 
kannalta tärkeää saostaa vesissä olevat metallit ennen 
ympäristöön purkamista. Aquaminerals on toimitta-
nut Ghanassa sijaitsevaan kaivokseen vesilaitoksen, 
joka puhdistaa 200 – 300 m3/h kapasiteetilla arseenia 
kaivosvedestä. Arseeni on hyvin myrkyllinen aine, 
mutta arseenilla kyllästetty aine on ”tavallista”, ei-vaa-
rallista jätettä, sillä arseeni muuttuu erittäin niukasti 
liukenevaksi.

Adsorbentteja voidaan 
tuottaa useista 

teollisuuden sivuvirroista.        

Raaka-aineena voi olla esim. masuunikuona, kaivos-
teollisuuden sivuvirrat tai kuitulietteet.

Täällä hetkellä KAMKilla ja Aquamineralsin tutki-
mustyö ei keskity vain metallien poistoon vaan myös 
arvometallien talteenottoon, muun muassa CMEcon 
projektin kautta. Esimerkiksi kupari voidaan uut-
taa sopivalla amiini-pohjaisella reagenssilla, jolloin 
adsorbentin voi käyttää uudelleen. Kuparia voidaan 
myös ottaa talteen hydrometallurgisella menetelmäl-
lä, esimerkiksi saostamalla sulfiitiksi. Kuparin poisto 
tapahtuu lähes kvantitatiivisesti ja regeneroinnin 
saanti on yli 80 % Cu2S. Näin metallien myyntiar-
vo voi kattaa merkittävän osan vedenpuhdistuksen 
kustannuksista. Teollisuuden sosiaalinen toimilupa 
paranee, ympäristö säästyy ja verrattain alhaiset 
investointi- ja käyttökustannukset ovat tärkeitä kan-
nattavan teollisuuden ylläpitämiseksi. Kiinnostuksen 
kohteena on myös löytää ratkaisuja koboltin tal-
teenottoon, sillä koboltin arvo nousee sähköautojen 
litiumakuissa tarvittavan koboltin vuoksi.

Pienoisvedenpuhdistamo liikkuvalla trailerilla, 
1-10 m3/t.

Kaivoksen kuivanapitoveden puhdistuksen 
pilottikontti.
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Pohjoisten korkeakoulujen 
University of Arctic –

verkostosta vauhtia arktisen 
kiertotalouden kehittämiseen

Pohjoisessa on paljon uusia liiketoimintamahdol-
lisuuksia, mutta ilmastonmuutos tuo tullessaan 
myös suuria ympäristöriskejä, joiden ehkäise-
miseksi tarvitaan tutkittuun tietoon perustuvia 
laajamittaisia toimenpiteitä. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu on liittynyt Poh-
joisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ver-
kostoon (University of Arctic, UArctic). Verkoston 
jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, 
että KAMK on entistä aktiivisemmin mukana 
pohjoisen kehittämisessä. Kajaanin ammatti-
korkeakoulu on yksi maailman pohjoisimmista 
korkeakouluista, joten on luontevaa olla osana 
UArctic verkostoa.

University of Arctic on toiminut parisen kym-
mentä vuotta. Tavoitteena on ollut alusta alkaen 
yhdistää pohjoisia korkeakouluja, tutkimuslai-
toksia ja muita toimijoita laajan, monivivahteisen 
alueen koulutus – ja tutkimustoiminnan edistä-
miseksi.  Tämä vuorostaan edistää alueiden ja 
niiden asukkaiden hyvinvointia kestävästi pitkäl-
lä tähtäimellä.
UArcticin käytännön tutkimus- ja kehittämis-
toiminta tehdään teemaryhmissä, joita on yli 
kolmekymmentä. Teemat ryhmissä vaihtelevat 
tieteenalakohtaisista poikkitieteellisiin ilmiöpoh-
jaisiin kokonaisuuksiin. Yhteistä kaikille teema-
ryhmille on pohjoinen näkökulma sekä se, että 
teemaryhmän toiminnassa on runsaasti toimijoi-

Pohjoinen ulottuvuus, arktisuus ja Barentsin alue                       
ovat lisääntyvän mielenkiinnon kohteena kaikkialla maailmassa. 

Syitä mielenkiinnon kasvamiseen ovat alueella olevat                 
raaka-ainevarat, lisääntyvä matkailu sekä pohjoiset merireitit,  

jotka ovat tulleet mahdolliseksi ilmaston lämpenemisestä johtu-
van jäätiköiden sulamisen vuoksi. 

Mikko Keränen & Outi Laatikainen, KAMK
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ta mukana eri puolilta pohjoista aluetta. 

Kiertotalouteen ja vesiasioihin erikoistuneita teema-
ryhmiä on muutamia UArctissa. Kajaanin ammatti-
korkeakoulun kone- ja kaivostekniikka on lähdössä 
mukaan the Artic Wash –nimiseen teemaryhmään, 
joka keskittyy teknologisten ja muiden ratkaisujen 
kehittämiseen juoma- ja jätevesiin arktisissa olosuh-
teissa, erityisesti pienissä, etäällä sijaitsevissa yh-
dyskunnissa. Teemaryhmää vetää Tanskan teknisen 
yliopiston ja Grönlannin teknisen opiston yhteinen 
arktisen tutkimuksen keskus Artek, jolla on toimi-
piste sekä Tanskassa että Grönlannissa.

Teemaryhmä keskittyy tutkimusprojektien to-
teuttamiseen, edistämään tiedon levittämistä sekä 
opintojen tukemista eri puolilla pohjoista aluetta. 
Käytännön tasolla tämä tarkoittaa tieteellisiä artik-
keleita, seminaareja, konsortioissa tutkimusrahoi-
tusten hakuja sekä opintojaksojen kehittämistä. Ensi 
vuodelle on suunnitteilla maisteritason yliopisto-
kurssi ja käytännön kurssi vedestä, puhtaanapidosta 
ja terveydestä käytännön toimijoille.

The Arctic Wash- teemaryhmä tekee tärkeää työtä, 
koska monilla pohjoisilla alueilla vesien hallinta ja 
kiertotalous ovat vasta kehittymässä. University of 
Arcticin vuosikokouksessa Nuukissa tutustuttiin 
nykytilanteeseen Grönlannissa. Valtavan maan 
useassa, pienessä eristyneessä yhteisössä jätevesiä 
ei puhdisteta ollenkaan, vaan ne menevät suoraan 
käsittelemättöminä mereen. Myös kiinteitä jätteitä 
kipattiin suoraan mereen. Samoin pohjoisia meriä 
kiertävät jättimäiset risteilyalukset laskevat usein 
jätevedet suoraan mereen. Näiden alusten asiakas-
kunta on hyvin iäkästä, joten jäteveden mukana 
menee lääkeainejäämiä suoraan hyvin herkkään 
ympäristöön. Kasvava meriliikenne öljy- ja raskas-

metallipäästöineen kuormittaa vesistöjä kasvavissa 
määrin. Kaikki tämä vaikuttaa hyvin paljon herk-
kään ekosysteemiin samalla, kun jätteissä oleva 
energia- ja ravinnepotentiaali hukataan. Tämä on 
tilanne monessa paikassa. 

Sinällään varsin pienet yhteisöt ovat infrastruktuu-
rin osalta eristyksissä. Usein vain vesi- ja ilmatiet 
yhdistävät, tiestökin puuttuu. Näissä paikoissa 
tarvitaan esimerkiksi jätteiden käsittelyyn energia-
tehokkaita ratkaisuja, jotka toimivat äärimmäisissä 
olosuhteissa. Tässä tarvitaan teknologisia ratkaisu-
ja, joita myös suomalaiset yritykset ja tutkimuslai-
tokset voivat yhdessä kehittää. 

Mutta kiertotalousosaamisella tasapainoa voi-
daan kehittää merkittävästi: esim. meressä olevien 
levämassojen hallinta tarjoaa mahdollisuuksia 
ainakin kahdesta näkökulmasta katsottuna; levät 
sekä sitovat raskasmetalleja että tarjoavat ravintei-
ta, joista pohjoisella maaperällä on puutetta. Arc-
tic WASH –ryhmää koodinoivan Pernille Erland 
Jensenin mukaan Grönlannissakin on mahdollisuus 
kasvattaa ravinneomavaraisuutta ja saada uuden-
laisilla toimintamalleilla alueellista kiertotaloutta 
kehittymään. Jensenin edustamassa DTU Artek 
–tutkimuskeskuksessa on mm. kokeiltu pilotti-
mittakaavassa biokaasun tuotantoa merilevää ja 
kalateollisuuden sivutuotteita yhdistämällä. Kumpi-
kaan raaka-aine ei sovellu yksistään raaka-aineeksi, 
mutta yhdistämällä nämä alueellisesti omaleimaiset 
raaka-aineet prosessi saadaan toimimaan – ja tu-
loksena saadaan sekä paikallisesti tuotettua bio-
kaasua että ravinteeksi sopivaa lannoitetta. Mutta 
kehitystyötä ja kokeiluja vaaditaan vielä paljon, 
jotta prosesseista saadaan toimivia ja taloudellisesti 
mahdollisia.

University of Arctic on perustettu 2001 yh-
distämään pohjoisia korkeakouluja, tutkimus-
laitoksia ja muita organisaatioita kaikkialla 
pohjoisilla alueilla.  Jäseniä on tällä hetkellä yli 
180, joista noin 80 % sijaitsee Pohjoismaissa, 
Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Lisäksi jäseniä 
on eri puolilta maailmaa. Verkoston päätoimisto 
sijaitsee Rovaniemellä. Järjestö on arktisen neu-
voston alainen. Lisätietoja http://www.uarctic.
org/
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Turvallinen vesihuolto ei tulevaisuudessa ole itses-
tään selvyys; ympäristön toksisuuden lisääntyminen 
näkyy mm. erilaisten jäämien (raskasmetalli, lää-
kejäämät, hormonit) kerääntymisenä myös yhdys-
kuntavesiin. Toisaalta jätevedet tulisi kiertotalous-
periaatteiden mukaan käsitellä siten, että arvoaineet 
saataisiin irrotettua uudelleen hyödynnettäviksi ja 
erilaiset saatavissa olevat energiamuodot tulisivat 
hyötykäyttöön. 

Eurooppalainen n. 130 organisaatiosta koostuva ve-
sialan asiantuntijaryhmä WssTP - Water supply and 
sanitation Technology Platform on julkaissut näke-
myksensä kestävän veden käytön saavuttamiseksi 
tarvittavista linjauksista ja toimenpiteistä Euroopassa 
raporttiin The Value of Water – The Water Vision 
2030. WssTP –ryhmä linjaa raportissaan mahdollisia 
ja kestävän vedenkäyttöasteen saavuttamiseksi tarvit-
tavia teknologisia, liiketoiminnallisia ja vesisysteemin 
hallinnan mahdollistavia tavoitteita ja ratkaisuja. 

Nykytila – riittääkö vesi ja miksi visiota tarvitaan 
 
Euroopan tasolla vesivarojen riittävyys ei ole lähi-
mainkaan itsestäänselvyys, vaikka globaalisti ver-
tailtuna Euroopan vesivarat ovat varsin hyvät. Tällä 
hetkellä Euroopan alueella yli 90% jokialueista, n. 
50% pintavesistä ja n. 33% pohjavesistä arvioidaan 
altistuneen jollain tavalla merkittävälle saastumiselle. 
Saastumisen muotojen voidaan sanoa muuntuneen, 
kun osa teollisuudenaloista on kehittynyt voimak-
kaasti vähemmän saastuttavaan ja vesiviisaampaan 
suuntaan. Samalla kuitenkin määrälliset ja välillisesti 
laadullisetkin kuormitukset johtuen esim. ympä-
ristön muokkauksesta, maataloudesta ja ilmasto-
muutosten myötä syntyvistä tulvista ja kuivuudesta 
ovat lisääntyneet. Kokonaisuutta esim. kemiallisten, 
lääke- tai hormonijäämien osalta ei tunneta edel-
leenkään kattavasti. Maatalous ja uusien vesien 
hallinnan kannalta tärkeiden ratkaisujen/toiminta-
muotojen löytäminen tässä toimintaympäristössä 

Vesivarojen kestävä hallinta ja käyttö on paitsi globaalisti, myös 
Euroopassa yksi merkittävimpiä kysymyksiä tulevaisuuden 

elin- ja toimintamahdollisuuksien turvaamisessa. Vesihuolto,
 yhdyskuntavesien käsittely ja ympäristövesien hallinta on 

perinteisesti ollut ansaintalogiikaltaan hankalaa aluetta 
kehittämisen ja investointien kannalta, sillä investoinnit eivät 
tuota samalla tavalla rahallisesti mitattavaa hyötyä kuin teolli-

suuden vesikiertoihin investoiminen.

Juttu julkaistu aiemmin lehdessä Vesitalous 4/2017 

Outi Laatikainen, Risto Oikari & Kaarina Prittinen
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on erittäin merkittävä tekijä eurooppalaisen ympä-
ristökuormituksen kasvamisessa tai vähentämisessä 
tulevaisuudessa. Tapausesimerkkinä maatalouden 
kuormituksen muodoista voi nostaa eläintuotan-
non antibioottien käytön, jossa on v. 2016 European 
Medical associationin tekemän kartoituksen mukaan 
jopa 22-kertaisia eroja Euroopan eri maiden välillä 
per tuotantoeläin.  

 Ilmastonmuutoksen aiheuttamien kustannusten 
(mm. tulvien ja kuivuuden ja niiden seurausten 
hallinnan) arvioidaan kasvavan Euroopassa nykyta-
sosta 60% vuoteen 2050 mennessä. Puhtaasti veden 
käyttömäärien kannalta veden kulutuksen arvioidaan 
kasvavan globaalisti 55% vuoteen 2050 mennessä 
, samalla kun nykyinenkin globaali vedenkäyttö 
ylittää kestävyysrajan. The Value of Water –raportissa 

Harmaan ja  vihreän vesi-infran yhdistetty hallinta luo pohjan kestävälle 
vedenkäytölle
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vesimäärien osalta tavoite on, että 2030 mennessä 
Euroopassa kokonaisuudessaan käytetty luonnonve-
sien määrä eli vesijalanjälki laskee nykyisesti reilusta 
1000 km3/v tasosta 50% tasolle 650 km3/v. Jotta 
tämä saavutettaisiin, kierrätetyn veden osuuden ta-
voitellaan kasvavan 30%:iin nykyisestä 5-10% osuu-
desta. Keskimääräinen hävikki putkistoissa pyritään 
saamaan nykyisestä reilusta 20%:sta tasolle 5-10%. 
Uusien vaihtoehtoisten vesilähteiden (ml. sadevedet, 
tulvavedet, suolainen vesi)  tulisi kattaa 15% koko-
naisvesitarpeesta. Nykyisin näiden vaihtoehtoisten 
vesilähteiden osuus on minimaalisen pieni. 

Energiantuotantoon käytettävän veden suhteellinen 
osuus kokonaisvedenkäytöstä tulisi pienentyä tasolle 
10-20% nykyisestä 25% kokonaisvedentarpeesta.  
Kestävä malli vesiviisaalle yhteiskunnalle 
 
Raportissa esitetty malli vesiviisaan yhteiskunnan 
saavuttamiseksi koostuu neljästä avaintekijästä; 

1) veden arvon ymmärtämisestä ja määrittelystä, 

2) uusista teknologia- ja digitaalisista ratkaisuista, 

3) harmaan ja vihreän vesi-infan tehokkaasta yhdis-
tämisestä

4) vesialan hallinnan ja päätöksenteon uusista toteut-
tamistavoista. 

  Veteen liittyvän 
liiketoiminnan osalta on 

todettu, että ”veden 
todellinen arvo” tulisi 

määritellä, 
jotta ymmärrettäisiin 

hyvien vesivarojen tuoma 
yhteiskunnallinen hyöty ja 

saataisiin perusta 
järkevälle vedenkäytölle. 

Vesiin liittyvän systeemisen kokonaisuuden kehit-
tyminen edellyttää esim. kiertotalouden ratkaisujen 
laajaa käyttöönottoa, poikkitieteellistä kehittämistä ja 
veteen suoraan ja välillisesti liittyvän kehittämistoi-
minnan rahallista mahdollistamista.  
Osana tätä systeemistä visiota on erilaisista vesija-
keista hyödynnettävissä olevien energiamuotojen 
käyttö, esim. lämpö, energia, mineraalit, ravinteet. 
Jälkimmäisestä on tapausesimerkkinä arvio, että 
mikäli 10% Euroopan jätevesissä olevasta fosfaatista 
hyödynnettäisiin, sen markkina-arvo olisi 13 MRD 
EUR.  
 
Toisena näkökulmana on uusien digitaalisten ja 
vesiteknologioiden kehittäminen ja käyttöönotto niin 
Euroopassa kuin globaalisti. Uudet monitorointitek-
nologiat mahdollistavat lähes reaaliaikaisen tiedon, 
jonka avulla saadaan realistinen kuva nykytilasta ja 
pystytään hallitsemaan sekä hajautettuja että keski-
tettyjä vedenkäsittelyjä hyvässä synergiassa.

Uudet veden laatutekijöitä 
kuvaavat teknologiat 

mahdollistavat erilaisten 
vesijakeiden 

tunnistamisen ja 
määrittämisen.

Tätä kautta myös aiemmassa avainkohdassa koroste-
tun erilaisten arvoaineiden ja energian talteenoton.
Globaalin alan markkinan kooksi on arvioitu tällä 
hetkellä 650 MRD EUR ja eurooppalaisten toimijoi-
den jalansijaa markkinoilla halutaan vahvistaa.   
 
Kolmantena näkökulmana vesien jakelun, käsittelyn 
ja varastoinnin infran uudelleen ajattelu ja suunnitte-
lu, missä tavoitteena on ihmisten rakentaman ”har-
maan” ja luonnon oman ”vihreän” vesi-infan joustava 
ja tehokas yhteiskäyttö (kuva 2). Tällä tavoitellaan 
parempaa kykyä hyödyntää vaihtoehtoisia vesilähtei-
tä, kuten tulvien ja rankkasateiden aikana saatavaa 
vettä.Tämä osaaminen parantaa resilienssiä myös 
ilmastonmuutoksen myötä jatkuvasti kasvavissa tul-
vien ja kuivuuden ääri-ilmiöissä. 



 
 Neljäntenä näkökulmana on uusi yhteistoiminnal-
linen tapa hallita vesivaroja. Tavoitteena on löytää 
tavat, joiden avulla tieto vesivarojen saatavuudesta ja 
tilasta liikkuisi erilaisten vesien käyttäjien (esim. teol-
lisuus, maatalous, kaupungit, vesiliikenne) välillä ja 
kytkeytyisi osaksi eri tasojen päätöksentekoa. Aiem-
min mainittu uusien teknologia- ja monitorointirat-
kaisujen mahdollistama lähes reaaliaikaisen tiedon 
saatavuus on keskeinen osa päätöksentekoa. Keskei-
simmät vaikuttavuustavoitteet 
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  WssTP tavoittelee 
konkreettista 

vaikuttavuutta kolmen 
avainkohdan ja niille 

asetettujen määrällisten 
tavoitteiden kautta 

seuraavasti: 

Ennustettu vedentarpeen kasvu eri käyttökohteissa 2000 -2050



 Vähennetään Euroopan yhteiskunnallisen 
 toiminnan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia  

vesistöille :
a. lisäämällä kierrätyn veden osuus nykyises-
tä 5%:sta 30%:iin, mikä vapauttaa 300 km3   

vettä/vuosi muuhun käyttöön 

b. vähennetään jakeluverkostoissa tapahtuvaa hävik-
kiä arvioidusta nykyisestä 20% keskiarvosta 5-10% 
tasolle 

c. lisätään huomattavasti vaihtoehtoisten vesilähtei-
den käyttöä (suolainen vesi, sadevesi, sade- ja huleve-
det), mitä kautta on mahdollista saada 50 -100 km3/
vuosi uutta vesikapasiteettia 

d. vähennetään vedenkulutusta maataloudessa, 
teollisuudessa ja kaupungeissa uusien innovatiivisten 
ratkaisujen ja kasvavan tietoisuuden avulla. Tämän 
odotetaan johtavan vedenkäytön vähenemiseen 150 
km3/vuosi 

e.  vähennetään energiantuotantoon käytettävän 
veden määrää 10-20 % (nykyisin 25% kaikesta veden 
kulutuksesta) edistämällä vaihtoehtoisten uusien 
energialähteiden käyttöä ja lisäämällä energia-ve-
si-yhteistyötä  

f.  vesilähteiden suojelu ja saastumisen syntypaikoilla 
tapahtuvien kontaminaatioiden ehkäisy  
 
 

 Tunnistetaan veden todellinen arvo,     
 edistetään sekä eurooppalaisten vesit   

teollisuusmarkkinoiden kehittymistä että eu-
rooppalaisen vesiteollisuuden kilpailukykyä 
globaaleilla markkinoilla seuraavasti: 

a. kehitetään uusia edistyneitä vesienkäsittelyteknolo-
gioita (vähentämään saastumista ja edistämään kier-
rätystä eri tarkoituksiin), uusia hallintamalleja, infra-
ratkaisuja ja vesien systeemisen hallinnan ratkaisuja 
tukemaan erilaisten, erilaisille käyttäjille ja eri tarkoi-
tuksiin soveltuvien vesijakeiden syntymistä. Näille 
ratkaisuille haetaan kaupallisia mahdollisuuksia sekä 
Euroopassa että 650 MRD EUR arvoisilla maailman-
markkinoilla (vesiin liittyvä palvelu ja varustelu). 

b.  tavoitellaan 5-10 –kertaista lisäystä vesistä saata-
vien tuotteiden (lämpö, energia, ravinteet, mineraa-
lit, metallit, kemikaalit jne.) arvontuotossa. Tämän 
odotetaan avaavan uusia MRD-tason markkinoita 
talteenotetuille arvoaineille. Jo aiemmin todettiin 
tapausesimerkkinä, että yksistään 10% Euroopan 
jätevesien sisältämästä fosfaatista arvioitaisiin olevan 
markkina-arvoltaan yli 13 MRD EUR.   
 

     Varmistetaan yhteiskunnan veden saata-
vuuden pitkän tähtäimen resilienssi,vakaus 
ja kestävyys  

a. luomalla robusti, joustava ja ulkoisten olosuhtei-
den tarpeiden mukaan mukautettavissa oleva jake-
lujärjestelmä yhdistämällä luonnon omaa vesi-infaa 
ja ihmisten tekemiä järjestelmiä uusia teknologia- ja 
digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Tavoitteena on 
parantaa resilienssiä siten, että 1) tulvat aiheuttavat 
50% nykyistä vähemmän vahinkoja, 2) maatalouteen 
haitallisesti vaikuttavaa kuivuuutta esiintyisi 50% 
vähemmän, 3) vesikuljetuksia haittaavia kuivuusta-
pauksia esiintyisi 50% vähemmän ja 4) lämpöaalto-
jen haittavaikutustapaukset vedestä riippuvaisessa 
energiantuotannossa vähenisivät 50% (esim. jäähdy-
tysveden puute).   

b. vähentämällä merkittävästi saastumista ja eutrofia-
tapauksia, auttamalla biodiversiteettiä palautumaan 
samalla kun integroidaan luonto osaksi kestävää 
tulevaisuuden vesisysteemiä.   

c.  luomalla rahallinen /pääoman arvo vedelle teol-
lisuuden kasvavan resurssitehokkuuden avulla ja 
lisääämällä energian harvestointia vedestä 5-10 –
kertaiseksi nykyiseen nähden. Em. asiat ovat uusia 
lähteitä taloudelliselle kestävyydelle.  

d.  suunnittemalla ja toteuttamalla uusia taloudel-
lisen toiminnan, investointien ja hallinnan malleja 
turvaamaan vesisysteemin pitkän tähtäimen rahalli-
nen ja hallinnallinen ylläpito. 
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Water-M –hankkeen yhteistyöllä 
uusia mahdollisuuksia vedenjakelun 

monitorointiin

Uusille ratkaisuille puhtaan veden jakeluverkoston 
monitorointiin nähdään kasvavia tarpeita kansain-
välisillä markkinoilla. Uudet ratkaisut voivat tuottaa 
vesilaitoksille merkittäviä kustannussäästöjä myös 
Suomessa, mikäli esim. vuotoja pystytään paikallista-
maan ja korjaamaan nykyistä nopeammin. Water-M 
hankkeessa on kehitetty suomalaista on-line-mittaus-
ratkaisujen, datanhallinnan ja verkoston hydraulisen 
tilan jatkuvatoimisen seurannan palvelupakettia, jolla 
saadaan lähes reaaliajassa tietoa verkostossa tapahtu-
vista ilmiöistä.
Hankkeessa kehitetyistä uusista ratkaisuista on saatu 

käyttökokemuksia Kuopion Veden ja Oulun veden 
kanssa yhteistyössä toteutetuista pilotoinneista. Yh-
teistyötä ja vertailua nykyisiin käytössä oleviin ratkai-
suihin nähden on tehty erityisesti hankkeessa kump-
paneina olevien Ranskan ja Turkin kanssa. 
 
On arvioitu, että Euroopassa puhtaan veden jakelu-
verkostossa vuodoissa häviävän veden osuus on 20-
30% koko vesimassasta. Suomessakin osuus on lähellä 
20% ja tyypillisesti isompien vuotojen paikallistami-
sen ja korjauksen kulut nousevat helposti vähintään 
tasolle 10 – 100 kEUR EUR/vuototapaus, riippu-

Water-m on TEKESin rahoittama osana ITEA3 – IT for European 
Advancement –ohjelmaa toteutettava projekti. 

Suomen konsortioon kuuluvat Keypro Oy, EHP-Tekniikka Oy, 
Econet Group Oy, Remote MX oy, Savonia AMK, THL, Oulun 

yliopisto ja Kajaanin AMK. 
 

Projektissa on kehitetty ja pilotoitu vedenjakeluverkoston lähes 
reaaliaikaisia hydraulisen tilan seurantamenetelmiä, uusia veden 
laadun ja monitorointiratkaisuja, tiedonhallinnan ratkaisuja ja 

paikkatietoa hyödyntäviä visuaalisia käyttöliittymiä.   
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vedenjakeluverkoston hallintajärjestelmää. THL on 
toteuttanut vedenlaadun jatkuvatoimista seurantaa 
ja tuottanut kartoituksen terveysriskien hallinnasta. 
KAMK on toiminut Suomen konsortion koordinaat-
torina, tuottanut markkinatietoa ja luonut yhteyksiä 
hankkeessa kehitetyn suomalaisen tarjooman kan-
sainväliseen käyttöön.  
 
Kuopion veden mukaan pilotoidun kokonaisuuden 
avulla on mahdollisuus saavuttaa merkittäviä kustan-
nussäästöjä vesilaitoksen vuosittaisessa toiminnassa 
samalla, kun vedenjakelun seurannan taso paranee. 
Pilottikohteeksi valittiin pohjavesipumppaamo ja sii-
hen liittyvä jakelualue, jossa on mahdollista että sula-
misvesien aikana tapahtuu pintavesikontaminaatiota, 
minkä tunnistaminen on tarpeen jakeluun lähtevän 
veden laadun takaamiseksi.

Savonia AMK:n kehittämä SAMI-tietojärjestelmä on 
jatkuvatoimiseen mittaamisen tarpeisiin soveltuva 
tietovarasto, joka on toteutettu avoimella lähdekoo-
dilla ja julkaistu avoimesti  GitHub-palvelussa. SAMI 
–tietojärjestelmä toimii alustana sen päälle rakennet-

en vuodon laajuudesta ja alueesta jolla operoidaan. 
Puhtaan veden tuotannossa jakeluun lähtevän veden 
laatua seurataan tällä hetkellä useiden parametrien 
osalta laboratorioanalytiikalla, mutta tulevaisuudes-
sa automaattisiin on-line –ratkaisuihin siirtyminen 
mahdollistaisi jatkuvan tiedon saamisen myös mah-
dollisista laadullista muutoksista - ja yleensä ihmisiä 
sitovan työtavan sijaan myös kustannustehokkaam-
min. Jakeluinfran ja käytettävän raakaveden luontees-
ta riippuen tarpeita jatkuvatoimiselle mittaukselle voi 
olla monia. Hankkeessa on pilotoitu jatkuvatoimista 
mittausta raskasmetalleille ja redoxille.   
 
Water-M hankkeessa pilotoitu kokonaisuus sisäl-
tää Oulun yliopistossa kehitetyn ja Meoline Oy:ssa 
kaupallistetun pienien metallipitoisuuksien on-li-
ne-seurannan, EHP-tekniikan tuottaman laatuteki-
jöiden seurannan, Econetin virtausmittausratkaisujen 
hyödyntämisen, RemoteMX:n tiedonsiirto ja las-
kenta-alustan käytön sekä Savonian kehittämän SA-
MI-mittaustietokannan avulla toteutetun verkoston 
hydraulisen tilan seurannan ja ennakoinnin. Pilotoitu 
kokonaisuus on kytketty osaksi Keypro Oy:n Keyaqua 

Laatumittausten pilottiasennukset tehtiin pohjaveden pumppausasemalle 
prosessista otettuun sivuvirtaan
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lä-Amerikan ja tiettyjen Euroopan maiden markki-
noiden ja alan investointien kehittymistä sekä luonut 
yhteyksiä vesioperaattoreihin ja alan muihin toimijoi-
hin.

Outi Laatikainen 
Erityisasiantuntija 
Kajaanin Ammattikorkeakoulu 
CEMIS outi.laatikainen@kamk.fi 
0447101662 www.kamk.fi www.cemis.fi  
 
Teemu Räsänen 
Lehtori 
Savonia Ammattikorkeakoulu  Ympäristötekniikan 
opetus- ja tutkimusyksikkö
teemu.rasanen@savonia.fi 
+358 44 785 6219 
www.savonia.fi

taville informaatiopalveluille, jollainen on esimerkiksi 
Water-M –hankkeessa kehitetty lähes reaaliaikainen 
vedenjakeluverkoston seurantapalvelu. Dynaamisen 
ja oppivan palvelun avulla voidaan tunnistaa verkos-
ton normaali hydraulinen tila ja tunnistaa mahdolli-
set poikkeustilanteet automaattisesti. Tämän palvelun 
toimintaa testattiin Kuopion Veden toiminta-alueel-
la olevassa Vehmersalmen vedenjakeluverkostossa.   
Projektissa SAMI-tietojärjestelmä on kytketty Keypro 
Oy:n tarjoamaan KeyAqua –verkostotiedon hallinta-
järjestelmään, johon on kytketty myös EHP-tekniikan 
kautta saatava vesien monitorointitarjonta. Econet on 
toteuttanut pilotin tiedonsiirron ja on lanseerannut 
projektin aikana uuden yhdistetyn virtaus-paine mit-
tausinstrumentoinnin Aquamatrix- startup-yrityksen 
kautta. Remote MX on kehittänyt projektin aikana 
MachForc laskenta-alustaa ja lanseerannut pulssipe-
rustaisen virtausmittarin.

Uudella suomalaisella tuotekokonaisuudella täh-
dätään uusin yhteisiin liiketoiminta-avauksiin niin 
kotimaassa, Euroopassa kuin muillakin potentiaali-
silla kv-alueilla. KAMK on luodannut erityisesti Ete-

Kerättyyn mittaustietoon pohjautuva veden kulutusprofiili ja raja-arvojen-
määritys
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Raskasmetallipäästöt hallintaan Meoline 
Oy:n jatkuvatoimisten mittausratkaisujen 

avulla
Teksti: Outi Laatikainen Kuvat Mika Mahosenaho

Raskasmetallipäästöt vesistöihin ovat merkittävä terveysongelmien aiheuttaja, sillä raskasmetallit 
ovat erittäin pysyviä ja rikastuvat ravintoketjun ylimpiin kuluttajiin, kuten ihmisiin. CEMIS-yhtei-
sössä syntynyt startup-yritys Meoline Oy on kehittänyt reaaliaikaisen mittalaitteen raskasmetallien 

mittaamiseen haastavissa olosuhteissa, kuten arktisissa oloissa tai ilman saatavilla olevaa sähkövirtaa.  
Laitteen toiminta perustuu sähkökemialliseen menetelmään, jossa metallit erottuvat hapetus-pelkis-
tysreaktioiden avulla. Tällä hetkellä laitteella pystytään mittaamaan kuparia, sinkkiä, lyijyä, eloho-

peaa ja nikkeliä. Menetelmää kehitetään edelleen esim. raudan, arseenin ja kadmiumin mittaukseen. 
Yrityksen ensimmäiset laitetoimitukset on tehty Suomeen ja Chileen, missä laitteen toimintaympä-
ristö on erityisen haastava hankalien kulkuyhteyksien, puuttuvan sähkönjakelun ja ilmasto-olosuh-
teiden vuoksi. Meolinen perustalla olevaa tutkimus- ja kehitystyötä on tehty osana Oulun yliopiston 

Kajaanin yliopistokeskuksen toimintaa.

Chilen mittauskohde. Asiakkaat suorit-
tavat itse perushuollon ja asentavat 
laitteen uudelleen paikalleen

Mittalaite raskasmetallien reaaliaikaiseen 
mittaukseen.
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Fuusiossa tavoitellaan ennen kaikkea vah-
vistuvaa kansallista ja kansainvälistä vaikut-
tavuutta teknologiaosaamisen kehittämi-
sessä ja uudistamisessa – ja ennestäänkin 
vahvojen yhteistyösuhteiden tiivistämistä 
käytännön työssä yritysten tueksi. Fuusios-
sa Kajaanin ammattikorkeakoulun valit-
semat strategiset kehityksen painopisteet 
saivat tuekseen vahvaa toimialaosaamista 
Measurepoliksen tärkeimmiltä toimialoil-
ta biotaloudesta, teollisuus-, ympäristö- ja 
yhdyskuntavesien käsittelystä ja kaivannais-
teollisuuden ympäristönhallinnasta. Samalla 
tiivistämme voimavaroja uusiin teknolo-
giaratkaisuihin tähtäävien kansallisten ja 
kansainvälisten kehityshankkeiden ja niistä 
syntyvien liiketoimintaketjujen vauhditta-
misessa.  

Measurepolis Development Oy:n henkilöstö 
siirtyi fuusiossa kokonaisuudessaan Kajaa-
nin ammattikorkeakoulun TKI- palvelujen 
työntekijöiksi vahvistamaan tutkimuslaitok-
sista koostuvaa CEMIS-yhteisöä. Työtilat 

Kainuun mittaustekniikan osaamisen 
uudet askeleet – 

Measurepolis sulautui osaksi 
CEMIS-yhteisöä ja 

Kajaanin Ammattikorkeakoulua

löytyvät KAMK:n kampukselta Vim-
pelinlaaksosta ja toiminnan fokus säi-
lyy edelleen alueen teknologialähtöistä 
liiketoimintaa tukevana. 

Measurepolis-nimeä alettiin käyttää 
kajaanilaisen mittaustekniikan osaami-
sen markkinoinnissa vuonna 2003, kun 
Kajaani sai ensimmäistä kertaa valta-
kunnallisesti tunnustetun aseman mit-
taustekniikan osaamiskeskuksena. Toi-
minta yhtiöitettiin vuonna 2009, jolloin 
perustettiin Kajaanin kaupungin 100 
%:sti omistama tytäryhtiö Measurepolis 
Development Oy. Halusimme jälleen 
olla edelläkävijöitä ja järjestää toiminnan 
rakenteet siten, että pystymme yhdessä 
toimimaan ja kehittymään mahdollisim-
man vahvana kainuulaisena yhteisönä.

Outi Laatikainen
CEMIS / Kajaanin Ammattikorkeakoulu 

Oy

Kajaanin pitkäjänteinen panostaminen mittaustekniikan ja 
teknologialähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen otti uuden 

askeleen, kun Measurepolis Development Oy sulautui syksyllä 
2016 osaksi CEMIS-tutkimuskeskusta ja Kajaanin 

Ammattikorkeakoulu Oy:tä. 
 




