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1. JOHDANTO

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen ollaan suunnittelemassa kehitys- ja ko-
keilualustaa, jossa voidaan kehittää, testata ja esitellä esimerkiksi uusia jätevedenkäsittelyn tai
ravinteiden kierrätyksen tekniikoita. Uuden puhdistamon prosessiksi on valittu aktiiviliete- ja kan-
toaineprosessin yhdistelmä (IFAS) sekä tertiäärikäsittelyksi kiekkosuodatus. Kehitys- ja kokei-
luympäristölle on annettu työnimi KEKO-keskus. Tavoitteena on luoda yrityksille uudenlainen yh-
teistoiminnan konsepti, joka edesauttaa ja mahdollistaa uusien jätevesien käsittelyratkaisujen
testausta ja kehittämistä sekä tuotteistamista kaupalliselle tasolle. Keskus voi toimia myös jäte-
vesien käsittelyn esittely-, tutkimus- ja opetusympäristönä.

Kesän ja syksyn 2018 aikana selvitettiin KEKO-keskuksen mahdollisia yhteistyökumppaneita, hei-
dän tarpeitaan tutkimuksen ja kehityksen osalta sekä vertailtiin erilaisia toimintamalleja keskuk-
selle, joihin haettiin ideoita, esimerkkejä ja kokemuksia ulkomaita myöten.  Lisäksi selvitettiin
KEKO-keskuksen kustannuksia eri toteutusvaihtoehdoissa, mahdollisia rahoituslähteitä sekä mää-
riteltiin keskuksen tekniset vaatimukset ja tarkasteltiin sen teknistä toteutettavuutta suhteessa
muuhun laitoksen yleissuunnitteluun. Konseptisuunnittelun tavoitteena oli löytää alustatoimijoita,
jotka ylläpitävät keskuksen pysyviä rakenteita ja tilaa. Näiden toimijoiden lisäksi keskuksen ti-
loissa toimii vaihtuvia käyttäjiä, jotka käyttävät keskusta monipuolisiin tutkimus- ja kehityshank-
keisiin. Keskuksen tavoitteena on varmistaa erikoistuminen sellaisiin tutkimusosa-alueisiin, joiden
ison mittakaavan testaaminen ei ole vielä muualla mahdollista. KEKO-keskuksen on tarkoitus pal-
vella Etelä-Karjalan ja laajemmin Itä-Suomen alueen yritys-, tutkimus- ja opetustoimintaa.
KEKO-keskuksen tulisi olla laajasti käytettävissä kaikille toimijoille ja yrityksille. Vastaavanlaisia
kokeilualustoja on maailmalla muutamia, mm. Hammarby Sjöstadsverket Tukholmassa, johon
myös projektiin liittyvä vierailumatka kohdistui.

Suunnitteluosiossa esitetään koetoimintaympäristön layout-, rakennus- ja LVIS-tekniset toteu-
tusratkaisut ja suunnittelun reunaehdot. Teknisten ratkaisujen suunnittelun lähtökohtina toimivat
konseptisuunnittelussa (OSIO A) esille tulleet tarpeet ja vaatimukset. Tilojen tulee soveltua ope-
tus-, tutkimus- ja kehityskäyttöön. Suunnitelmat toteutetaan yleissuunnitelmatasoisesti ja ne toi-
mivat lähtöaineistona myöhemmälle tilojen toteutussuunnittelulle. Selvitystyö jaettiin ja toteutet-
tiin kahdessa erillisessä osiossa seuraavasti:

OSIO A: Konseptisuunnittelu
OSIO B: Toteutussuunnittelu

Tähän raporttiin on koostettu molempien toimitettujen raporttien tiedot. Hankkeen kokonaiskus-
tannuksiksi arvioidaan hankkeen tässä vaiheessa noin 1,1 M€.



KEKO-KESKUS 1-2

2. TULOSTEN TIIVISTELMÄ

2.1 OSIO A: konseptisuunnittelu

Yhteistyökumppaneiden kartoitus toteutettiin keräämällä Etelä-Karjalan ja Itä-Suomen alueen
yrityksien yhteystiedot, joilla on vesihuoltoon ja/tai jätevesienkäsittelyyn liittyvää liiketoimintaa.
Lisäksi yhteistyökumppaneiksi koottiin alueen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vesi- ja ym-
päristötekniikkaan erikoistuneet laitokset. Kartoituksessa huomioitiin myös konsulttiyritykset ja
analyysilaboratoriot.

Vuoden 2018 kesällä toteutettiin potentiaalisille yhteistyöyrityksille suunnattu kysely, jolla selvi-
tettiin kiinnostusta toimintaan KEKO-keskuksessa. Yli 20 organisaatiota ilmaisi kiinnostuksen kes-
kuksen toimintaa kohtaan. Keskuksen toiminnasta kiinnostuneiden tarpeita ja kiinnostusta selvi-
tettiin kolmessa vaiheessa vuoden 2018 kesän ja syksyn aikana.

Konseptisuunnittelun yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella tarvetta tutkimus- ja kokei-
lualustalle löytyy jonkin verran. Selvityksessä haasteeksi todettiin keskuksen toteutusaikataulu,
joka on mahdollisesti vasta vuonna 2025. Pitkän aikataulun vuoksi hankkeeseen sitoutumista ei
voitu kartoittaa. Hankkeen luontevin yhteistyökumppani on LUT-yliopisto, jonka toiminta keskuk-
sessa voi liittyä yliopisto-opetukseen sekä tutkimustyöhön.

KEKO-keskuksen toiminta halutaan pitää avoimena kaikille yrityksille ja toimijoille. Päätös rajaa
vahvasti alustatoimijan valintaa, koska alustatoimijana toimiva yritys voi rajoittaa kilpailijoiden
pääsyä keskukseen. Yrityksillä on kiinnostusta käyttää keskuksen palveluja muutamasta viikosta
useampaan kuukauteen vuositasolla.

Selvityksen perusteella keskuksen ei tule erikoistua mihinkään tiettyyn erikoisalueeseen, vaan
keskuksen tulisi pystyä toimimaan mahdollisimman joustavasti käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
Erityisen tärkeäksi koettiin johtaa vesi- ja lietevirtoja kaikista prosessin osista.

Selvitysosio suosituksina keskus toteutetaan ”simppeli plus” versiona, jota voidaan muokata tar-
peiden mukaan biologisen käsittelyprosessin osalta. Rakennettavien tilojen tulee olla helposti ja-
ettavissa kahteen erilliseen osioon, jonka lisäksi tilojen ulkopuolelle varataan oma tila konteille.
Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös vaihtuvien ja pysyvien hankkeiden tilatarpeet altaiden
ja laitteiden osalta. Jätevesilaitoksen pääprosessin analysaattorit sijoitetaan keskuksen tilaan ja
ne ovat käytettävissä myös keskuksen käyttäjille. LUT-yliopisto toimii Lämpövoiman lisäksi alus-
tatoimijana ja sijoittaa jotain prosessilaitteita tilaan pysyvästi, lisäksi pysyvät prosessialtaat toi-
mivat opetustarkoituksessa. Keskukseen liittyvät markkinointi, tiedotus ja hallinto voidaan ulkois-
taa usean vuoden mittaisella sopimuksella ulkopuoliselle toimijalle, joka voisi tehdä yhteistyötä
Mikkelin ja VVY:n kanssa. Lämpövoimalle varataan riittävät resurssit laitteiden ja tilojen ylläpi-
toon. Lisäresursseja varataan myös asiantuntija-avulle, kun keskus on käytössä. Laboratorioon
varataan keskuksen käyttäjille mahdollisuus tehdä perusanalyysejä itsenäisesti, jonka lisäksi
neuvotellaan yhteistyöstä sopimuslaboratorion kanssa keskuksen käyttäjien analyyseille.

Konseptisuunnitteluosion raportti on liitteessä 1.



KEKO-KESKUS 1-3

2.2 OSIO B: Teknisten ratkaisujen suunnittelu

Keskuksen toiminta halutaan pitää mahdollisimman avoimena erilaisille toimijoille, joten tiloja ei
kohdenneta erityisesti mihinkään yksittäiseen tutkimusalueeseen ja tilojen tulee mahdollisimman
joustavat ja mukautuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tiloihin tehdään jotain kiinteitä reaktorial-
taita, joita voidaan muokata erilaisien tarpeiden mukaisesti ja hyödyntää opetuksessa. Tiloihin
johdetaan pysyvillä ratkaisuilla kaikki puhdistamon vesi- ja lietevirrat prosessin eri vaiheista. Li-
säksi konttialueelta rakennetaan putket koetoimintahalliin, joka mahdollistaa veden/lietteen joh-
tamisen joko konttialueelle tai konttialueelta koetoimintahalliin myös samanaikaisesti. Rakennet-
tavat tilat voidaan tarvittaessa jakaa kahteen erilliseen osaan ja tilan välittömään läheisyyteen
rakennuksen ulkopuolelle varataan lisäalue siirrettäville laitteistoille. Puhdistamon pääprosessin
analysaattorit sijoitetaan keskuksen tiloihin, jolloin niitä voidaan käyttää myös tutkimusproses-
sien yhteydessä.

KEKO-keskukselle on varattu Hyväristönmäkeen sijoittuvan puhdistamon yleissuunnitelmassa
150 m2 tila. Teknisten ratkaisujen suunnittelu perustuu tähän tilavaraukseen ja asettaa reunaeh-
dot suunnitelman laadinnalle. Suunnittelussa on huomioitu koetoimintatilan laajennusvaraus.

Tilasuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota kaikkien tilojen mahdollisimman monipuoli-
seen käytettävyyteen ja muuteltavuuteen. Prosessiautomaatiojärjestelmänä hyödynnetään
pääprosessista erillistä omaa prosessiautomaatiojärjestelmää, joka on helposti muokattavissa ja
ohjelmoitavissa erilaisiin koeajotilanteisiin ja opetuskäyttöön. Vaihtuvissa järjestelmissä hyödyn-
netään laitteistojen omia järjestelmiä.

Kehitys- ja kokeilutilojen ja niihin liittyvien putkistojen, kenttäalueiden ymv. rakentamisen kus-
tannusarvio raportissa esitetyssä laajuudessa toteutettuna on noin 1,1 M€ (alv 0%). Laskelma
perustuu oletukseen, että kehitys- ja kokeilutila rakennetaan valmiiseen tilaan eli esitetyt kustan-
nukset sis. aiheutuvat kustannukset tilan muuttamisesta KEKO-tilaksi. Suurimmat kustannukset
muodostuvat rakennusteknisistä töistä, putkistoista, putkikanaaleista ja -kaivoista sekä sähkö- ja
automaatiokustannuksista. Edellä mainitut kustannukset kattavat noin puolet keskuksen hin-
nasta.

Teknisten ratkaisujen suunnitteluosion raportti on liitteessä 2.
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luonnontilassa

luonnontilassa

luiska istutetaan
puilla ja pensailla

kaavanmukainen istutettava alue

6767200

28513000

6767200

28512800

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuslaji

Päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero ja nimi

Piirustuksen sisältö

TyönumeroSuunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Pääsuunnittelija
Yhteyshenkilö

Suunn./Piirt.
Tark./Hyv.

Suun. tiedostonimi

Hyväristön malli.rvt

Arvi Parkkinen / 050 596 2258

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

PÖYRY FINLAND OY
PÖYRY ARCHITECTS
Jaakonkatu 3, 01620 VANTAA
PL 52, FI-01621 Vantaa

Pekka Pennanen, arkkitehti, 30.09.2017

7

6

4

52

3

1

Piirustuksen numero

10
.11

.20
17

8:1
7:0

2

30.09.2017

Lappeenrannan Lämpövoima Oy
Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamo ja siirtolinja

Pekka Pennanen

Uudisrakennus

80 Hyväristönmäki

101001251ARK

1:1000Asemapiirustus värillinen

Pääpiirustus

Arvi Parkkinen
Pekka Pennanen

1 1

101001251-2001

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.
Alueelle saa sijoittaa jätevedenpuhdistamon toiminnan edellyttämiä rakennuksia
ja rakennelmia.

Suojaviheralue.
Alueelle saa sijoittaa puhdistetun jäteveden purkuun sekä energian talteenottoon
liittyviä rakenteita. Alueelle voidaan rakentaa hulevesien luonnonmukaiseen
käsittelyyn tarkoitettuja viivytys- ja imeytyspainanteita. Alueen puuvartinen
kasvillisuus tulee pyrkiä säilyttämään.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Ohjeellinen osa-alueen raja.

Kaupungin- tai kunnanosan numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.
Alueella tulee säilyttää näkösuojan muodostavaa puustoa ja muuta kasvillisuutta.
Tarvittaessa tulee istuttaa uutta monilajista puustoa ja muuta suojaavaa
kasvillisuutta

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa puhdistetun jäteveden purkuun
ja energian talteenottoon liittyviä rakenteita.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen johtoa varten varattu alueen osa.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueen osa, jolla sijaitsee mahdollinen metsälain mukainen erityisen arvokas
elinympäristö, vesilain mukainen suojeltu vesiluontotyyppi ja/tai muu arvokas
luontokohde. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon
luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja
luontokohteiden säilyttämisedellytykset.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja liito-oravan
lisääntymis- tai levähdyspaikkoja sekä muita luontoarvoja. Liito-oravan
elinympäristön ja liikkumisen kannalta tarpeellinen puusto tulee säilyttää.

Poikkiviiva osoittaa rajan sen puolen, johon merkintä kohdistuu.

Tasokoordinaattijärjestelmä ETRS89 - GK28 Korkeusjärjestelmä N2000

80 HYVÄRISTÖNMÄKI, kortteli 1, tontti 1

408 HANHIJÄRVEN KYLÄ, osalle tiloja 1:14, 1:30, 1:52, 1:74, 1:77
ja 1:85 sekä osalle yhteistä vesialuetta 405-876-2-0

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Jätevedenpuhdistamo tulee aidata.
Rakennusten materiaalin, värityksen sekä massoittelun tulee sopeutua ympäristöön ja maisemaan.
Laitosalueen lähiympäristöön tulee istuttaa puustoa siten, että laitosrakennukset eivät näy hallitsevina
suurmaisemassa.
Alueella harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa maakaasuputkiston pitämiselle.
Kaivuutyöt ja muut maanrakennustyöt lähempänä kuin viisi metriä ja räjäytystyöt lähempänä kuin 100
metriä maakaasuputkesta on tehtävä Gasum Oy:n antamien ohjeiden mukaisesti. Kulkemisesta
maakaasuputken yli raskailla ajoneuvoilla on sovittava etukäteen. Tarvittaessa maakaasuputkistolle on
rakennettava suojaus ennen töiden aloittamista.
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella hulevedet tulee ohjata ja
käsitellä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Puhtaita hulevesiä tulee hallita luonnonmukaisin keinoin
ensisijaisesti syntypaikallaan.
Alueelle laadittu tonttijako on sitova.

piha-alueen laajennus
tutkimuskäytössä
tarvittaville konteille ja
varaus haitta-aineiden
poiston yksikköprosessille

putkikanaali, joka päähän
liitoskaivo

koetilan laajennusvaraus
100 %

putkikanaali, jota kautta
prosessiputket johdetaan
kellarin putkikäytävään

nior
Suorakulmio

nior
Suorakulmio

nior
Suorakulmio
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1. JOHDANTO 

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen ollaan suunnittelemassa kehitys- ja 

kokeilualustaa, jossa voidaan kehittää, testata ja esitellä esimerkiksi uusia jätevedenkäsittelyn tai 

ravinteiden kierrätyksen tekniikoita. Uuden puhdistamon prosessiksi on valittu aktiiviliete- ja 

kantoaineprosessin yhdistelmä (IFAS) sekä tertiäärikäsittelyksi kiekkosuodatus. Kehitys- ja 

kokeiluympäristölle on annettu työnimi KEKO-keskus. Tavoitteena on luoda yrityksille 

uudenlainen yhteistoiminnan konsepti, joka edesauttaa ja mahdollistaa uusien jätevesien 

käsittelyratkaisujen testausta ja kehittämistä sekä tuotteistamista kaupalliselle tasolle. Keskus 

voi toimia myös jätevesien käsittelyn esittely-, tutkimus- ja opetusympäristönä. 

 

Kesän ja syksyn 2018 aikana selvitettiin KEKO-keskuksen mahdollisia yhteistyökumppaneita, 

heidän tarpeitaan tutkimuksen ja kehityksen osalta sekä vertailtiin erilaisia toimintamalleja 

keskukselle, joihin haettiin ideoita, esimerkkejä ja kokemuksia ulkomaita myöten.  Lisäksi 

selvitettiin KEKO-keskuksen kustannuksia eri toteutusvaihtoehdoissa, mahdollisia rahoituslähteitä 

sekä määriteltiin keskuksen tekniset vaatimukset ja tarkasteltiin sen teknistä toteutettavuutta 

suhteessa muuhun laitoksen yleissuunnitteluun. Selvitystyö toteutettiin kahdessa osiossa 

seuraavasti: 

 

OSIO A: Konseptisuunnittelu 

OSIO B: Toteutussuunnittelu 

 

Tähän raporttiin on koottu osion A sisältö, joka koostui yhteistyöirganisaatioden kartoituksesta ja 

kontaktoinnista, tarpeiden selvittämisestä, toimintamallivaihtoehtojen muodostamisesta ja 

vertailusta sekä suosituksista KEKO-keskuksen toteutuskonseptista. Lisäksi raportin lopussa 

esitetään suunnitelma hankkeen viestinnästä. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin nettihakuja, 

webropol-kyselyä, työpajatyöskentelyä sekä puhelinhaastatteluja. Lisäksi käytiin tutustumassa 

Tukholman IVL:n ja KTH:n Hammarby-Sjöstadsverketin koekeskukseen. Työssä oli käytetävissä 

myös ohjausryhmän asiantuntemus ja kontaktiverkot. Ohjausryhmässä toimivat: 

 

Riitta Moisio  Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

Tuomo Parviainen  Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

Jari Lantta   Etelä-Karjalan liitto 

Markku Mäki-Hokkonen Lappeenrannan kaupunki 

Mika Mänttäri  LUT 

Mika Horttanainan LUT 

Mika Sillanpää  LUT 

Arto Pihlajamäki LUT 
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2. TAVOITTEET KEHITYS- JA KOKEILUYMPÄRISTÖN 

TOTEUTTAMISEEN 

Lappeenrannan kokeilualustalle asetettuja tavoitteita hankkeen alussa olivat: 

 

- tarjota yrityksille sekä tutkimus- ja opetuslaitoksille koealusta, jossa tutkia ja kehittää 

jätevedenkäsittelyä todellessa laitosympäristössä. 

- mahdollistaa riittävän isossa mittakaavassa uusien prosessien tuotteistaminen 

kaupallistamiseen asti. 

 

Konseptisuunnittelun yhteydessä tavoitteet KEKO-keskuksen toimintamallista tarkentuivat vielä 

seuraavasti: 

 

- Keskukseen on tavoitteena saada ns. alustatoimijoita, jotka ylläpitävät keskuksen 

pysyviä rakenteita ja tilaa. Lisäksi keskuksessa toimivat ns. vaihtuvat käyttäjät, jotka 

voivat käyttää keskusta lyhyempiin tutkimus- ja kokeiluhankkeisiin ja silloin tuoda omia 

laitteita keskukseen. 

- Hyötyjen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi keskuksen tulisi mahdollistaa 

erikoistumisen sellaisiin tutkimusosa-alueisiin, joiden ison mittakaavan testaukseen 

muualla ei vielä ole riittävästi tarjontaa. 

- Koealustan tulisi olla muokattavissa erilaisiin tutkimus- ja testaustarpeisiin. 

- KEKO-keskus tulisi palvelemaan Etelä-Karjalan ja laajemmin Itä-Suomen alueen yritys-, 

tutkimus- ja opetustoimintaa.  

- KEKO-keskuksen tulisi olla laajasti käytettävissä kaikille toimijoille ja yrityksille. 

 

  
Maailmalla vastaavanlaisia kokeilualustoja on jo joitakin toteutettu, mm. Hammarby 
Sjöstadsverket Tukholmassa.   
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3. YHTEISTYÖKUMPPANIT JA TARPEET 

 

1.1 Yhteistyökumppaneiden kartoitus 

 

Yhteistyökumppaneiden kartoitus toteutettiin keräämällä Etelä-Karjalan ja laajemmin Itä-Suomen 

alueen yrityksistä tiedot. Yrityksistä valittiin mukaan sellaiset, joilla oli vesihuoltoon ja 

jätevedenkäsittelyyn liittyvää liiketoimintaa. Lisäksi yhteistyökumppaneiksi koottiin Itä-Suomen 

alueen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vesi- ja ympäristötekniikkaan erikoistuneet 

laitokset. Kartoituksessa huomioitiin myös konsulttiyritykset ja analyysilaboratoriot. 

Kartoituksessa löydetyt potentiaaliset yhteistyökumppanit on listattu yhteystietoineen liitteessä 

1. 

 

Kesäkuussa 2018 tunnistetuille mahdollisille yhteistyökumppaneille lähetettiin kysely, jolla 

selvitettiin kiinnostusta toimintaan KEKO-keskuksessa. Yli 20 organisaatiota ilmoitti 

kiinnostuksestaan. Kiinnostuneet organisaatiot on esitetty liitteen 1 listalla lihavoidulla tekstillä. 

 

Tarpeiden selvittäminen 

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden tarpeita selvitettiin kolmessa vaiheessa kesän ja syksyn aikana. Kesäkuussa 

toteutettiin Webropol-kysely, jonka kysymykset löytyvät liitteestä 2. Elokuussa toteutettiin työpaja, jossa yhtenä 

tavoitteena oli kartoittaa yritysten tarpeita ja kiinnostusta. Syys-lokakuussa yritysten ja muiden organisaatioiden 

edustajia vielä haastateltiin puhelimessa. Yhteenveto selvityksen tuloksista on esitetty seuraavissa kappaleissa.  

 

Kysely 

 

Kysely lähetettiin 66 vastaanottajalle, joista 23 vastasi. Suurin osa (95,65 %) vastaajista on kiinnostunut 

osallistumaan uuden KEKO-keskuksen toimintaan. Vastanneiden keskuudessa käyttö tutkimukseen kiinnosti 

eniten. Myös prosessi- ja mittalaitteiden testaus ja demonstrointi kiinnostivat. Yleisesti ottaen lyhyet käyttöjaksot 

kiinnostivat enemmän kuin pysyvä käyttö. Kolme vastaajaa oli kiinnostunut alustatoimijana toimimisesta. Kuvassa 

1 on esitetty vastausten jakautuminen annettujen vaihtoehtojen välillä. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi mainittiin 

keskuksen käyttö asiantuntijapalveluihin sekä lietteenkäsittely. 
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Kuva 1. Vastanneiden kiinnostus erilaisiin KEKO-keskuksen käyttötapoihin. 
 
Kaksi kolmasosaa (67 %) on sitä mieltä, että keskuksen ei tarvitsisi erikoistua tiettyyn osa-alueeseen. Loput 

vastaajista (33 %) ovat erikoistumisen kannalla. 

 

Keskuksen käytössä eniten kiinnostivat ravinteiden talteenoton kehittäminen, haitta-aineiden ja mikromuovin 

poiston tutkiminen sekä lietteenkäsittelyn prosessit. Veden uudelleenkäyttö ja energian talteenotto kiinnostivat 

myös noin puolta vastaajista. Annettujen vaihtoehtojen lisäksi mainittiin kemikaaliannostelu. Kuvassa 2 on esitetty 

vastausten jakautuminen annettujen vaihtoehtojen välillä. Kuvassa 3 on esitetty vastausten jakautuminen 

keskukseen johdettavien vesi- tai lietevirtojen osalta. Kuvassa 4 on esitetty vastaajien arviot siitä, miten paljon 

heillä olisi käyttöä keskukselle vuosittain eri käyttötarkoituksiin. 
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Kuva 2. Vastaajien kiinnostus eri jätevedenkäsittelyn osa-alueisiin. 
 
 

 
Kuva 3. Vastaajia kiinnostavat vesi- tai lietejakeet. 
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Kuva 4. Arvioitu vuosittainen käyttötarve erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
 
Työpaja 

 
KEKO-keskuksen toteutuksen suunnittelemiseksi toteutettiin Lappeenrannassa työpaja 28.9.2018. 

Työpajaan osallistuivat: 

 

Arto Pihlajamäki LUT 

Henry Hatakka Wapulec 

Kimmo Puustinen Hyxo 

Markku Mäki-Hokkonen Lappeenrannan kaupunki 

Minna Rännäli  Nordkalk 

Tuomo Parviainen Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

Jyri Koivisto  Aquazone 

Ilari Lignell  Aquazone 

Heidi Pietilä  Valmet 

Hanne Soininen XAMK 

Saara Keränen Sweco 

Riitta Moisio  Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

 

Lisäksi työpajan fasilitoinnista vastasivat: 

Anna Mikola  Ramboll Finland 

Teemu Koskinen Ramboll Finland 
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Satu Virtanen  Ramboll Finland 

 

Työpajassa esiteltiin kolme vaihtoehtoista toteutustapaa keskukselle – simppeli, perustaso ja 

”viimeisen päälle”. Näiden esimerkkien avulla oli tarkoitus konkretisoida keskuksen toimintaa ja 

helpottaa toteutuksen suunnittelua. Taustatietona esiteltiin tuloksia kesäkuun tarvekyselystä sekä 

tietoja vastaavista keskuksista muualla.  

 

Työssä jakauduttiin ryhmiin siten, että kukin ryhmä pohti toteutustapojen ratkaisuja ja hyviä ja 

huonoja puolia yhdestä näkökulmasta – keskuksen organisoinnin, talouden ja tehtävien 

hankkeiden näkökulmasta. Työryhmien pohdinnat toimivat pohjana vertailulle vaihtoehtoisista 

toimintamalleista, joka on esitetty seuraavassa kappaleessa. Päivän yhteenvetona todettiin, että 

yritysten ja muiden toimijoiden tarpeet määrittävät paljolti toteutuksen, mutta niistä ei vielä ole 

täysin selvyyttä. Työpajan osallistujien enemmistö kallistui simppelin toteutuksen puolelle heti 

työpajan jälkeen. Todettiin kuitenkin myös, että keskuksen toteutusta voisi ajatella myös aika-

akselilla niin, että aluksi toteutettaisiin simppeli versio, jota lähdettäisiin laajentamaan.  

 
 
Puhelinhaastattelut 

 

Yritysten tarpeita ja kiinnostusta KEKO-keskukseen kartoitettiin myös puhelinhaastatteluilla. Seitsemän yritystä 

haastateltiin. Yritykset olivat Sansox, Hyxo, Valmet, Nordkalk, Wapulec, Flowrox ja Winflowater. Lisäksi haastateltiin 

Mikkelin vesilaitoksen johtajaa Reijo Turkkia mahdollisesta yhteistyöstä Mikkelin uuden puhdistamon yhteyteen 

toteutettavan koelinjan osalta. Lisäksi haastateltiin VVY:n Paula Lindelliä ja SYKE:n Johanna Kalliota mahdollisista 

kansallisista käyttötarpeista tai yhteistyömahdollisuuksista. 

 

Kaikki haastatellut yritykset pitivät KEKO-keskusta tarpeellisena lisänä Suomen vesihuollon toimintakentässä yleisellä 

tasolla. Yritykset tunnistivat oman toimintansa osalta vaihdellen tarpeita keskukselle. Kaksi yritystä haastatelluista oli 

kiinnostunut sitoutumaan toimintaan jonkinlaisena kumppanina ja rahoittamaan toimintaa myös mahdollisella 

vuosimaksulla. Kaksi yritystä pitivät keskusta sinänsä kiinnostavana, mutta eivät pystyneet ennustamaan yrityksen 

toiminnan volyymiä ja jatkuvuutta riittävän pitkälle. Kolme yritystä arvioi, että lyhytaikaista käyttöä keskuksen käyttöön 

saattaisi mahdollisesti ilmetä, mutta tämä oli varsin epävarmaa. Yritysten kehitystarpeet kohdistuivat pääosin 

teollisuusjätevesiin ja yhdyskuntajätevesien ratkaisuiden kehittämistarve oli tällä hetkellä vähäinen. Nämä yritykset 

pitivät myös todennäköisempänä sitä, että mahdolliset pilotoinnit toteutettaisiin aina kyseessä olevan puhdistamon 

prosessissa, ei KEKO-keskuksessa, jossa olosuhteet ja jätevesi kuitenkin olisivat hieman erilaista. 

 

Keskustelussa Mikkelin vesilaitoksen kanssa nousi esiin mahdollisuudet markkinoida kokeilualustoja yhdessä ja tehdä 

yhteistyötä esim. joidenkin laitteiden tai analysaattoreiden osalta. Mikkelissä on toteutettu Kenkäveronniemen 

puhdistamon yhteyteen jo nyt koelaitos (MBR + kontti, jossa on useita viimeistelykäsittelyprosesseja), josta osia tullaan 

siirtämään uuden puhdistamon yhteyteen toteutettavaan koelaitokseen. Mikkelin kokeilualusta profiloituu 

kalvobioreaktoritekniikkaan ja käsitellyn jäteveden kierrätykseen. 

 

VVY:n edustaja Paula Lindell piti ajatusta KEKO-keskuksesta hyvänä. VVY:n rooli voisi olla tiedonvälityksessä. VVY:n 

Saijariina Toivikko vahvisti tämän myös. 

 

SYKE:n Johanna Kallio piti kokeilualustaa Lappeenrantaan erittäin tarpeellisena ja hyödyllisenä. SYKE:llä on ollut useita 

vuosia koeasema Suomenojan jätevedenpuhdistamon yhteydessä Espoossa. Suomenojan koeaseman toiminta on 

kuitenkin jouduttu ajamaan alas, koska Espoon jätevesienkäsittely tulee siirtymään uuteen puhdistamoon 

Blominmäkeen. Suomenojan koeaseman altaat ja laitteet on myyty eteenpäin kevään ja kesän 2018 aikana. SYKE:lle ei ole 

tulossa korvaavaa pilotointimahdollisuutta muualle ja SYKE:llä voi tulevaisuudessa käyttötarpeita jonkintyyppiselle 

koealustalle. 

 

Yritysten haastatteluiden aikana nousi esiin joitakin ideoita ja toivomuksia KEKO-keskukselle: 

 
• Mahdollisuus tutkia ulkopuolista jaetta 

• Yritystoimijat yhteistyöhön, esim. kontaktilista erilaisten laitteiden osalta 

• Analyysitukipalveluja tarjolle tai sopimuslaboratorioyhteistyö (palveluna tai 

esim. opiskelijatyövoimana) 

• Laboratoriotilat käyttöön 

• Mahdollisuus lisätä biologinen prosessi koehalliin 
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• Salassapitomahdollisuus kokeiden aikana 

• Mahdollisuus käyttää koko laitosta kehitysalustana – osa tutkimustarpeista 

vaatii olosuhteiden lähes täydellistä kopiointia koelinjaan 

 

 

1.2 Yhteenveto potentiaalisista kumppaneista ja tarpeista 

 

Selvityksessä löytyi kiinnostuneita kumppaneita toimimaan sekä alustatoimijana että lyhyempinä 

käyttäjaksoina. Luontevin kumppani keskuksessa on LUT, joka totesi selvityksen aikana 

suhtautuvansa yhteistyöhön positiivisesti. LUT:n toiminta keskuksessa voi olla sekä opetukseen 

että tutkimukseen liittyvää. Myös Saimia ja XAMK olivat kiinnostuneita yhteistyöstä, mutta 

opetuskäyttö rajoittuisi päivän tutustumiskäyntiin tai maksimissaan muutaman päivän 

käyttötarpeeseen. Myös vastanneet yritykset olivat kiinnostuneita osallistumaan jotenkin 

keskuksen toimintaan. 

 

Yrityksistä löytyi muutamia hyvin kiinnostuneita. Yrityksiä kiinnostaa ymmärrettävästi keskuksen 

käyttö myös heidän omaan markkinointiinsa, mutta silloin tuotteita haluttaisiin käyttöön 

mieluummin pääprosessiin. Kokeilu- ja tutkimuskäytössä keskus vastasi seuraaviin tarpeisiin: 

 

- uuden tekniikan pilotointi oikeissa olosuhteissa tekniikan kehittämiseksi ja optimoimiseksi 

- uuden tekniikan pilotointi referenssin saamiseksi 

- uuden tekniikan pilotointi soveltuvuuden varmistamiseksi yhdyskuntajätevesille 

- pilotointi jätevedellä tai lietteellä, joka otetaan eri prosessivaiheiden jälkeen 

- oman organisaation koulutus 

- tuotteiden esittely 

- koealusta tutkimushankkeille (korostuu erityisesti rahoituskriteereissä tällä hetkellä) 

 

2. TOIMINTAMALLIEN VERTAILU 

2.1 Toimintamallien muodostaminen 

 

Seuraavassa on esitetty kolme vaihtoehtoista toteutustapaa keskukselle – simppeli, perustaso ja 

”viimeisen päälle”.  

 

 

Toteutus 1: Simppeli  

 

 

Tila toteutetaan puhdistamon yhteyteen 

suunnitellusti. Tilaan (noin 140 m2) johdetaan 

tuloputket jokaisen prosessivaiheen jälkeen 

sekä huolehditaan pilotoinnissa käytetyn 

veden viemäröinnistä takaisin puhdistamon 

alkuun. Tilassa on riittävä valaistus ja 

sähkövalmiudet sekä työturvallisuuteen ja 

hajujen hallintaan liittyvät ratkaisut.  

Keskuksen käyttäjät tuovat konttiin 

asennettuja prosessilaitteita tilaan. 

Prosessilaitteet ja instrumentit ovat keskusta 

käyttävien yritysten ja yliopistojen kontolla. 

Tilassa ei ole valmiita rakenteita tai tilaa 

esittelytilaisuuksien vieraita varten.  

 

 
Toteutus 2: Perustaso 
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Tila toteutetaan 

puhdistamon yhteyteen 

suunnitellusti. Tilaan (noin 

140 m2) johdetaan 

tuloputket jokaisen 

prosessivaiheen jälkeen 

sekä huolehditaan 

pilotoinnissa käytetyn 

veden viemäröinnistä 

takaisin puhdistamon 

alkuun. Tilassa on riittävä 

valaistus ja 

sähkövalmiudet sekä 

työturvallisuuteen ja 

hajujen hallintaan liittyvät 

ratkaisut. Lisäksi tilaan 

asennetaan pysyviä 

säiliöaltaita, joita voidaan 

muokata erilaiseen 

biologis-kemialliseen 

prosessikäyttöön.    

Altaissa voi olla mm. ilmastimet, sekoittimet, pumppaus yleisimpien sisäisten kiertojen sekä 

lietteen poiston toteuttamiseen. Prosessirakenteisiin on toteutettu näytteenottopisteet ja joitain 

mittalaitteita on asennettu pysyvästi, mm. virtaamamittaukset.  Prosessilaitteet ja instrumentit 

ovat kuitenkin pääosin keskusta käyttävien yritysten ja yliopistojen kontolla. Tilassa on erillinen 

muusta hallista erotettu tila, jota voidaan käyttää vieraiden vastaanottoon ja esittelyyn tai 

tarvittaessa myös tutkijoiden väliaikaiseen työskentelyyn. 
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Toteutus 3: Viimeisen päälle 

 

 

 

 

 

 

Tila toteutetaan puhdistamon yhteyteen suunnitellusti Tilaan (noin 140 m2) johdetaan tuloputket 

jokaisen prosessivaiheen jälkeen sekä huolehditaan pilotoinnissa käytetyn veden viemäröinnistä 

takaisin puhdistamon alkuun. Tilassa on riittävä valaistus ja sähkövalmiudet sekä 

työturvallisuuteen ja hajujen hallintaan liittyvät ratkaisut. Lisäksi tilaan rakennetaan esim. 

Hyväristönmäen uutta prosessia vastaava pilot-prosessi, joka sisältää kaikki yksikköoperaatiot. 

Lisäksi prosessiin on toteutettu mahdollisuus muokata sitä niin, että myös muita 

prosessiratkaisua voidaan testata. Altaissa on ilmastimet, sekoittimet sekä pumppaukset ja niitä 

voidaan yhdistellä vapaasti. Altaita voidaan ajaa kantoaineen kanssa tai ilman.   Prosessissa on 

myös automaattiset näytteenottimet prosessin eri osista ja mittalaitteita on asennettu pysyvästi 

jopa hieman yli tyypillisen jätevedenpuhdistamon varustelutason.  Tilassa on erillinen muusta 

hallista erotettu tila, jota voidaan käyttää viihtyisään vieraiden vastaanottoon ja esittelyyn tai 

tarvittaessa myös tutkijoiden väliaikaiseen työskentelyyn.  

 

 

2.2 Kustannukset ja rahoitus eri toimintamalleissa 

 

Simppeli 

 

Tilan ylläpito on edullista. Käyttämättömänä siitä ei juurikaan aiheudu kuluja. Alustatoimijana voi 

olla esim. Lappeenrannan lämpövoima, josta nimetään yhteyshenkilö hoitamaan tilan 

vuokraamista vaihtuville toimijoille. 

 

Perustaso 

 

Tilan ja laitteiden ylläpito aiheuttaa jonkin verran kustannuksia, koska niiden huolloista, 

kalibroinnista ja uusimisesta käyttöiän lopussa täytyy huolehtia. Alustatoimijana voi olla esim. 

yritys, joka käyttää tilaa prosessinsa tai laitteidensa esittelyyn. Yrityksestä nimetään 

yhteyshenkilö hoitamaan tilan vuokraamista vaihtuville toimijoille. 

 

Viimeisen päälle 

 

Tilan ja laitteiden ylläpito aiheuttaa varsin paljon kustannuksia, koska niiden huolloista ja 

kalibroinnista täytyy huolehtia. Alustatoimijana voi olla esim. yliopisto tai tutkimuslaitos, joka 

käyttää tilaa laaja-alaisesti tutkimuksensa tukena. Keskukselle luodaan oma organisaatio, jossa 

ainakin yksi kokopäiväinen työntekijä markkinoi keskusta yrityksille ja hakee tutkimusrahoitusta. 
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Eri vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannuksia on arvioitu karkealla tasolla taulukossa 1. 

Käyttökustannuksia on arvioitu laskemalla oletettu tarvittava henkilötyömäärä ja huomioitu sen 

kustannukset. Ylläpitokustannukset on arvioitu investoinnin suuruuden perusteella siten, että 

kustannuksiksi on oletettu 1,5 %/vuosi rakenteille ja 2,5 %/vuosi laitteille. 

 

 

Taulukko 1. Alustava arvio eri vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannuksista. Tähän lasketut 

kustannukset eivät sisällä vesien johtamista pääprosessista ja siihen liittyviä putkistoja ja 

rakentamista. Nämä kustannukset tarkentuvat osassa B. Kaikissa vaihtoehdoissa vesi- ja 

lietevirrat johdetaan keskukseen joka prosessivaiheen jälkeen. 

 Simppeli Perustaso ”Viimeisen päälle” 

Investointikustannukset, 

€ 

30 000 – 60 000 

sisältää venttiilit ja 

pumpun sekä 

ilmanpoistojärjestelyt 

 

300 000 – 500 000 

sisältää neljä 

varusteltua 

reaktoriallasta sekä 

varastoaltaan, 

venttiilit, pumput ja 

ilmanpoiston 

800 000 – 1 200 000 

sisältää kymmenen 

varusteltua 

reaktoriallasta, 

varastoaltaan, 

erityisprosesseja ja 

instrumentit 

  

Käyttökustannukset, € Ylläpito 3000  

Henkilökust. 2000  

sisältää 0,5 htk 

Ylläpito 15000  

Henkilökust. 10000  

sisältää 2 htk   

Ylläpito 35000  

Henkilökust. 50 000 

sisältää 12 htk 

 

 

 

2.3 Toimintamallien vertailu  

 

 Simppeli Perustaso ”Viimeisen päälle” 

Investointikustannukset Alhaiset, Putkiyhteet 

ja tilan minimi 

varustelu 

 

Kohtuulliset, mimini 

määrä 

prosessialtaita 

varusteineen 

korkeat, 

muokattavat 

prosessialtaat, 

erityisprosesseja, 

instrumentointi  

 

Käyttökustannukset ei kiinteitä 

kustannuksia 

lämmityksen ja muun 

perusylläpidon lisäksi 

 

laitteiden ja 

instrumennoinnin 

huolto- ja uusiminen 

säännöllisesti  

laitteiden ja 

instrumennoinnin 

huolto- ja uusiminen 

säännöllisesti, pilot-

prosessien säätö ja 

ylläpito 

 

Rahoitus Ei tarvita jatkuvaa 

ulkopuolista 

rahoitusta, käyttö 

katetaan vuokrilla 

 

Vuosimaksut 

kumppaneilta, 

hieman korkeampi 

käyttövuokra 

Edellisten lisäksi 

erikseen haettavaa 

hankerahoitusta tai 

tukea 

Vaatimukset 

alustatoimijasta 

Ei kuormita 

juurikaan, esim. 

Lämpövoima 

Alustatoimija, joka 

voi panostaa 1-2 kk 

vuodessa 

markkinointiin ja 

organisointiin,  

Keskuksen 

markkinointiin ja 

rahoituksen 

hakemiseen 

keskittyvä 

alustatoimija 

 

Markkinointipanostukset Ei vaadita 

erityispanostuksia 

Pientä panostusta, 

esim. kotisivut, 

säännöllinen 

tiedotus 

kumppaneille  

Iso panostus, 

asiakkaiden 

aktiivinen etsintä, 

hankerahoituksen 

hakemiseen 

osallistuminen 
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Vaikutukset 

joustavuuteen 

hankkeissa 

Mahdollistaa 

joustavuuden, 

toisaalta voi karsia, 

jos tarvitaan erilaista 

biologista prosessia 

kuin pääprosessissa 

Mahdollistaa 

joustavuuden laaja-

alaisesti 

Erikoisprosessi 

biologisena 

prosessina (esim. 

MBBR tai MBR) 

vähentää 

joustavuutta, 

voidaan tehdä myös 

muokattavana 

 

Vaikutukset 

erikoistuviin hankkeisiin 

Voidaan erikoistua, 

mutta vaatii valmiiksi 

kaikki laitteet 

pilotoijalta, 

ongelmana esim. 

kemikaali- ja 

instrumenttiyritykset, 

jotka tarvitsisivat 

pilot-prosessin (kun 

halutaan tutkia 

kemikalaalien tai 

mittausten 

perusteella tehtävien 

ohjausten 

vaikutuksia) 

 

Mahdollistaa 

erilaisten biologisten 

prosessien ajamisen, 

erikoistumisesta 

riippuen vaaditaan 

lisäksi laitteita 

pilotoijalta 

Erikoistuminen 

keskuksen valitun 

teeman alla hyvin 

mahdollista, 

muokkaaminen 

muuhun voi olla 

vaikeampaa 

 

 

Soveltuvat tutkimus- ja 

kehityshankkeet 

Mittaukset, 

yksikköprosessit 

Mittaukset, laitteet, 

yksikköprosessit 

optimoinnit, 

säätöratkaisut, 

laajemmat aiheet 

 

Ylläpito ja laitteiden 

huolto 

Onnistuu laitoksen 

muun ylläpidon 

ohessa 

Onnistuu laitoksen 

muun ylläpidon 

ohessa 

 

Vaatii oman 

resurssin 

Vaadittava panostus 

keskuksen hallintoon ja 

organiointiin 

Onnistuu pienellä 

panostuksella 

Enemmän sovittavaa 

ja neuvoteltavaa, 

vaatii panostusta 

 

Vaatii paljon 

resursseja 

Vierailut yritysten vastuulla Yritysten vastuulla Vierailuja myös 

keskuksen 

konseptiin 

tutustujista 

 

Kansallinen yhteistyö mahdollista mahdollista luultavasti 

vaaditaan, jotta 

kustannukset 

saadaan katettua 

pitkällä aikavälillä 

 

Kansainvälinen 

yhteistyö 

ei oletettavasti ei oletettavasti onnistunut 

erikoistuminen voisi 

poikia kansainvälistä 

toimintaa 

 

 

3. KESKUKSEN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 

Potentiaalisiksi rahoituslähteiksi keskuksen laiteinvestointeihin ja käyttökustannuksiin 

tunnistettiin:  

• toimijoiden jäsenmaksut 
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• vuokrat tilan käytöstä 

• tutkimusrahoitus (EU, valtio, säätiöt) 

• TE-rahat  

• esittely/toimistotilojen vuokraus   

• osa investoinneista yrityspanoksina (laitteet ja instrumentit) 

 

4. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS 

Toimeenpanon ja suunnittelun aikataulutuksen suositukset puhdistamon valmistumisesta takaisin 

laskien on esitetty taulukossa 2: 

 

Taulukko 2. Viestintäsuunnitelma. 

Ajankohta Mitä viestitään? Kenelle? Miten? 

Tammi-helmikuu 2019 Tieto valitusta 

konseptista ja jatkosta 

Selvityksessä 

mukana olleet 

organisaatiot 

Suora sähköposti 

Kevät 2019 Tieto uuden 

puhdistamon yhteyteen 

toteutettavasta 

keskuksesta 

Laaja yleisö, alan 

toimijat 

Mediatiedote, tieto 

Lämpövoiman 

kotisivuille, VVY 

1-2 vuotta ennen 

puhdistamon 

valmistumista 

Tietoa keskuksen 

etenemisestä 

KEKO-keskuksen 

brändi ja logo 

 

Laaja yleisö, alan 

toimijat 

Mediatiedote, 

keskuksen omat 

nettisivut, (SOME) 

1-2 vuotta ennen 

puhdistamon 

valmistumista 

Kontaktit 

kumppaneiden 

löytämiseksi 

Selvityksessä 

mukana olleet 

organisaatiot + 

muita potentiaalia 

yrityksiä 

Suora sähköposti 

vähän ennen 

puhdistamon 

valmistumista 

Tietoa keskuksessa 

alkavista hankkeista, 

uusien kumppaneiden 

etsintä 

Alan toimijat mediatiedote, www-

sivut, VVY, 

vesihuoltopäivät 

toiminnan aloittamisen 

jälkeen kerran 

vuodessa 

Tietoa tapahtumista Laaja yleisö, alan 

toimijat 

www-sivut, VVY 

 

 

 

 

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kiinnostusta ja tarvetta tutkimus- ja kokeilualustalle 

on jonkin verran. Haasteena selvityksessä oli keskuksen toteutusaikataulu, joka oli vasta niin 

kaukana tulevaisuudessa, mahdollisesti vuodessa 2025, että varsinaista sitoutumista 

hankkeeseen ei vielä tässä vaiheessa voitu kartoittaa. Toisaalta esiselvityksen tekeminen tässä 

vaiheessa oli tarpeen, koska tietyt KEKO-keskukseen valitut ratkaisut on tärkeää huomioida 

muun puhdistamon jatkosuunnittelussa. 

Luontevin kumppani KEKO-keskukselle on LUT, jonka toiminta keskuksessa voi liittyä sekä 

opetukseen että tutkimukseen. KEKO-keskuksen toiminta halutaan pitää mahdollisimman 

avoimena ja mahdollisena kaikille yrityksille ja toimijoille. Tämä linjaus rajaa pois ne 

mahdollisuudet, että jokin yritys olisi vahvassa roolissa alustatoimijana. Oletettavasti yritys silloin 

rajoittaisi ainakin kilpailijoidensa pääsyä keskukseen. Yrityksillä on vaihtelevaa kiinnostusta 

käyttää keskusta muutaman viikon vuosittaisesta käytöstä useampaan kuukauteen.  



 

 

OSIO A: KONSEPTISUUNNITTELU 14 

 

 
 
 

 

Selvityksessä enemmistö oli sitä mieltä, ettei keskuksen tulisi erikoistua mihinkään 

erityisalueeseen mm. ravinteiden talteenottoon tai lietteenkäsittelyyn, vaan keskuksen tulisi olla 

mahdollisimman joustava ja tarpeisiin mukautuva. Erityisen tärkeänä pidettiin mahdollisuutta 

johtaa vesi- ja lietevirtoja kaikista prosessin osista. Toisaalta liian riisuttu versio kokeilualustasta 

rajoittaisi käyttäjät vain niihin, joilla on jo prosessikontti tai vastaava pilotointimahdollisuus 

olemassa.  

Suosituksena KEKO-keskuksen konseptista voidaan esittää: 

• Toteutetaan ”Simppeli plus” -versio, joka sisältää joitakin reaktorialtaita 

laitteineen, joista voidaan muokata tarpeiden mukaan biologinen 

käsittelyprosessi 

• Tila on mahdollista jakaa kahtia ja ulkopuolelle varataan lisää tilaa konteille 

• Tilan suunnittelussa oletaan huomioon se, että tilaan sijoitetaan prosessialtaita 

ja -laitteita hankkeiden yhteydessä ja tulevaisuudessa mahdollisesti pysyvästi  

• Pääprosessin analysaattorit sijoitetaan keskuksen tilaan ja ne ovat 

käytettävissä myös keskuksen käyttäjille 

• LUT toimii Lämpövoiman lisäksi alustatoimijana ja sijoittaa joitain 

prosessilaitteita tilaan pysyvästi, lisäksi pysyvät prosessialtaat toimivat 

opetustarkoituksessa 

• Markkinointi, tiedottaminen ja hallinto ulkoistetaan esim. viiden vuoden 

jaksoissa ulkopuoliselle toimijalle 

• Lisäksi markkinoinnissa ja tiedottamisessa tehdään yhteistyötä Mikkelin ja 

VVY:n kanssa 

• Lämpövoimalle varataan keskuksen laitteiden ja tilojen ylläpitoon riittävät 

resurssit, lisäksi varataan resursseja asiantuntija-avulle aina kun keskus on 

käytössä. Prosessitietojen antaminen ja laitteiden käyttöopastus tulevat 

työllistämään henkilökuntaa. 

• Laboratorioon varataan keskuksen käyttäjille mahdollisuus tehdä 

perusanalyysejä itsenäisesti. Lisäksi neuvotellaan sopimuslaboratorion kanssa 

yhteistyöstä keskuksen käyttäjien analyyseille. 

 

RAMBOLL FINLAND OY 
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Vierailu IVL:n ja KTH:n Tukholman Hammarby-Sjöstadsverketin 
tutkimuslaitoksessa  

24.10.2018 
 

- Laitos rakennettiin vuonna 2003 Tukholman vesilaitoksen Stockholms Vattenin koelaitokseksi. 

- Tutkimusasema on toteutettu entisiin käytöstä poistettuihin lietteen sakeutustiloihin, tilat eivät 

ole sen takia optimaaliset tutkimustoimintaan ja tällä hetkellä harkinnassa on uusien tilojen 

rakentaminen nykyisten viereen. 

- Vesilaitoksella ei ollut käyttöä laitokselle enää vuonna 2007, jolloin se siirtyi IVL:n ja KTH:n 

omistukseen ja hallinnoitavaksi. KTH:n silloinen tutkija Christian Baresel, isäntämme 

vierailulla, siirtyi silloin IVL:ään ja lähti rakentamaan koekeskusta. 

- KTH on Tukholman teknillinen korkeakoulu Kungliga tekniska högskolan. 

- IVL on Ruotsin tutkimusinstituutti (Svenska miljöinstitutet), joka saa rahoitusta valtiolta ja 

yrityksiltä ja jonka painopistealueena on ympäristötutkimus. 

- Keskuksen toimintaa ohjaa yrityksistä, vesilaitoksilta ja yliopistoista koottu ohjausryhmä. 

- Keskuksessa tehdään erilaisia hankkeita: EU-hankkeita, kansallisesti rahoitettuja laajempia 

hankkeita, vesilaitosten selvityksiä, yritysten kokeilu- ja testaushankkeita. IVL:n 

osallistuminen vaihtelee hankkeissa. Toisinaan IVL hakee rahoitusta ja koordinoi hanketta, 

toisinaan yritykselle vuokrataan vain tilat tai kontti pihalle ja mahdollisuus käyttää jätevettä. 

- Tavoitteena olla Ruotsin merkittävin ja Euroopassa tunnustettu koelaitos. Yleisessä 

keskustelussa ei mitenkään poissuljettu mahdollisuutta tehdä yhteistyötä jatkossa 

Suomalaisen keskuksen kanssa ja siihen suhtauduttiin avoimesti. 

- Tällä hetkellä keskus pyrkii erikoistumaan vesihuollon ilmastovaikutusten minimointiin ja 

resurssitehokkuuteen. Tavoitteena on katsoa tulevaisuuteen ja toimia edelläkävijänä uusien 

prosessien kehittämisessä, jotka eivät nykytilanteessa ole tuotantokelpoisia tai valmiita 

ratkaisuja. 

- Koelaitos sisältää seitsemän käsittelylinjaa: 

o Aktiiviliete/MBR 

o UASB-reaktori 

o Deammonifikaatio 

o Veden kierrätys (mm. HS, UV, kiekkosuodatus, O3, GAC) 

o ITEST – typenpoiston ohjaukseen 

o Kalvosuodatus 

o Lietteenkäsittely: mädätys 

- Prosesseja ohjataan omalla logiikalla (PLC), jota voidaan ohjelmoida kulloiseenkin 

tarkoitukseen ja käyttää lisäksi opetustarkoituksiin. Automaatio mahdollistaa myös prosessien 

simuloinnin. 

- Keskukseen saadaan Henriksdalin puhdistamon tulevaa jätevettä tai mahdollisesti voidaan 

myös käyttää Hammarby-Sjöstadin asuinalueen jätevettä, joka edustaa vähän erilaista tulevaa 

jätevettä (ei vuotovesiä, vain kotitalouksien jätevesiä). Lisäksi on mahdollista käyttää 

ulkopuolista jätevettä, joka tuodaan varastoon (esim. teollisuusjätevettä). 

- Keskuksella on omat laboratoriotilat konttitoteutuksena, jossa voidaan tehdä 

peruslaboratorioanalyysit. Laboratoriossa ei ole erityistä henkilökuntaa, vaan tehtävät 

kiertävät. 

- Toimistotilat ovat myös kontteihin sijoitettuina. Konttitilat ovat varsin ahtaat ja 

epäkäytännölliset. Hyvät toimisto-, varasto- ja laboratoriotilat ovat toiminnan kannalta 

tärkeitä. 

- Joitakin reaktoreita on sijoitettu tilojen ulkopuolelle katoksen alle (esim. UASB-

granulareaktori, anaerobikäsittely) 

- Keskusta käytetään opetustarkoitukseen. Käytännön prosessi- ja laboratoriotyöt ovat tärkeä 

osa toimintaa. Lisäksi kaikki keskuksen hankkeissa työskentelevät opiskelijat (maisteri- ja 

tohtoritason) tekevät itse säätö-, korjaus-, asennus- ja ohjaustyöt mahdollisuuksien mukaan. 
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Vain välttämättömiin käytetään ulkopuolista. Periaatteena on, että kaikkien pitäisi osata 

kaikkea. Tämä on todettu erinomaiseksi käytännön koulutukseksi tulevaisuudessa 

jätevedenpuhdistamon käytön esimiestehtäviin suuntautuville tutkijaopiskelijoille. On hyvin 

tyypillistä, että opiskelijat siirtyvät noin 4-5 vuoden tutkimusajanjakson jälkeen 

valmistuttuaan vesilaitosten palvelukseen esim. käyttöpäällikkötehtäviin. 

- Valittavat opiskelijat valitaan mahdollisuuksien siten, että huomioidaan halu käytännön 

tehtäviin. Tyypillistä saattaa olla, että kokemusta käytön tehtävistä ei ole alkuun ollenkaan, 

mutta lähtökohtana on halu ja valmius oppia. 

- Keskuksen esittelykierrokset ulkopuolisille ryhmille ovat maksullisia. 

- Keskukseen olisi tulossa niin paljon toimintaa ja yrityksiä, että ajoittain joudutaan 

valitsemaan. Valinta tehdään tieteellisin ja teemallisin perustein ohjausryhmässä. 

- Bareselin mukaan toiminnan aloitusvaiheessa kaikki oli hyvin vaatimatonta ja rahoitusta oli 

vähän. Oli hyvin tärkeää tehdä keskusta tutuksi osallistumalla erilaisiin konferensseihin ja 

seminaareihin ja esittelemällä toimintaa. Keskus on käytännössä kasvanut lähes nollasta 

Barelesin oman aktiivisuuden ja verkottautumisen myötä. Sopivan tehtävään innostuneen ja 

kehittämishaluisen henkilön löytäminen onkin kriittistä keskuksen toiminnan laajentumisen 

kannalta. 

- Keskuksessa on pysyviä pilotteja, mm. MBR, UV-laitteisto, RO-suodatus 

- Periaatteena on, että pilot-laitteistot, joille saattaa olla käyttöä laajemmin, mm. 

käänteisosmoosilaitteisto tai UV-reaktori, säilytetään keskuksen laitekannassa. Muut laitteistot 

myydään tai annetaan muualle hankkeiden päättyessä. 

- Tutkimusaseman vuosibudjetti noin 10 MSEK (IVL yhteensä noin 300 MSEK) 

- Kiinteät kulut noin 2 MSEK 

- Henkilökunta noin 15 henkeä, joista 7 tohtorikoulutettavaa. Lisäksi vaihtuvia 

diplomityöntekijöitä. 

- Tällä hetkellä 8 EU-hanketta käynnissä. 

- Keskuksen alakertaan sijoitetaan tarvittaessa salaiset tutkimukset, tiloihin estetään yleinen 

kulku ja laitteistot verhotaan. 

- Keskus tekee jonkin verran harkinnan mukaan vesilaitoksille kohdistuvaa konsultointia, vaikka 

perusajatuksena onkin jättää tämä konsulttiyritysten toimenkuvaan ja keskittyä tutkimukseen. 

Laitoksella on mm. yhteydet muutamille jätevedenpuhdistamoilla ja näihin on annettu ajoittain 

käyttötukiohjeistusta ja laitosten raportointidataa on käyty läpi. 

Valokuvia käynniltä (kuvat luottamuksellisia eikä tarkoitettu yleiseen jakeluun): 

 

Kuva 1. Hallin poikki kulkeva hallinosturi. 

 



 

 

OSIO A: KONSEPTISUUNNITTELU 17 

 

 
 
 

 

  

Kuva 2. Tutkimusesitteitä. 

  

Kuva 3. Vetokaappi prosessitiloissa. 

 

 

Kuva 4. Näytteiden kylmäsäilytystä prosessitiloissa. 
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Kuva 5. Näytteitä/näytelaukkuja/kanistereita joudutaan varastoimaan tuotantotiloissa. 

 

 

Kuva 6. Käytännön hygieniatarpeet huomioitu. 

 

 

Kuva 7. Tuotantotiloissa on oltava runsaasti pöytätilaa. 
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Kuva 8. Ahtaat verstastilat sijaitsevat tuotantotiloissa. 
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1. JOHDANTO 

Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon yhteyteen ollaan suunnittelemassa kehitys- ja 

kokeilualustaa, jossa voidaan kehittää, testata ja esitellä esimerkiksi uusia jätevedenkäsittelyn tai 

ravinteiden kierrätyksen tekniikoita. Uuden puhdistamon prosessiksi on valittu aktiiviliete- ja 

kantoaineprosessin yhdistelmä (IFAS) sekä tertiäärikäsittelyksi kiekkosuodatus. Kehitys- ja 

kokeiluympäristölle on annettu työnimi KEKO-keskus. Tavoitteena on luoda yrityksille uudenlainen 

yhteistoiminnan konsepti, joka edesauttaa ja mahdollistaa uusien jätevesien käsittelyratkaisujen 

testausta ja kehittämistä sekä tuotteistamista kaupalliselle tasolle. Keskus voi toimia myös jätevesien 

käsittelyn esittely-, tutkimus- ja opetusympäristönä. 

 

Vuoden 2018 aikana laadittiin KEKO-keskuksen konseptisuunnitelma (OSIO A), jossa selvitettiin 

toiminnan tulevaa luonnetta ja organisointimallia sekä keskuksen strategisia reunaehtoja.  

 

Osion A johtopäätökset ja lähtötiedot tämän suunnitelman (OSIO B) lähtökohdiksi ovat: 

- tilojen on sovelluttava lähtökohtaisesti opetus-, tutkimus- ja kehityskäyttöön 

- keskuksen toiminta halutaan pitää mahdollisimman avoimena erilaisille organisaatioille ja 

toimijoille 

- toimintamallia tai keskuksen tiloja ei kohdenneta erityisesti mihinkään yksittäiseen 

tutkimusalueeseen (liete, ravinteiden talteenotto jne.) ja tilojen tulee olla mahdollisimman 

joustavat ja mukautuvat erilaisiin tarpeisiin 

- tiloihin johdetaan pysyvillä ratkaisuilla kaikki puhdistamon vesi- ja lietevirrat eri 

prosessivaiheista 

- tiloihin toteutetaan joitakin kiinteitä ja pysyviä reaktorialtaita, jotka ovat tarpeen mukaan 

muokattavissa eri tarpeisiin 

- tilat voidaan jakaa tarvittaessa kahteen eri osaan väliseinä- tai verhorakenteilla, erilliset 

kulkuyhteydet molempiin tiloihin 

- tilan välittömään läheisyyteen rakennuksen ulkopuolelle varataan lisäalue siirrettäville 

väliaikaisille tai pysyville konteille 

- puhdistamon pääprosessin analysaattorit sijoitetaan keskuksen tiloihin prosessivirtakiertojen 

yhteyteen; analysaattoreita voidaan käyttää myös tutkimusprosessien yhteydessä 

- tiloissa olevia pysyviä reaktorialtaita hyödynnetään LUT-yliopiston opetuskäytössä. 

 

Suunnitteluosiossa B esitetään koetoimintaympäristön layout-, rakennus- ja LVIS-tekniset 

toteutusratkaisut ja reunaehdot. Suunnitelmat tehdään yleissuunnitelmatasoisesti ja ne toimivat 

lähtöaineistona myöhemmälle tilojen toteutussuunnittelulle.  

 

2. TILAVARAUS 

Lappeenrannan uuden Hyväristönmäkeen sijoittuvan puhdistamon yleissuunnitelmassa (Pöyry Finland 

Oy, 30.9.2017) on varattu KEKO-keskukselle 150 m2 tila (13x11,5 m) jälkikäsittelyrakennuksen (nro 

4) yhteyteen sen kaakon puoleiseen päätyyn. Tilan huonekorkeus on 7,2 m. Tilavaraus asettaa 

reunaehdot tämän suunnitelman laadinnalle. Koetoimintahallin viereisessä tilassa sijaitsee 

kemikaalitila, jonka ulkopuolella on kemikaalien purkualue. Tätä voidaan hyödyntää myös 

koetoimintahallin käytössä.  

 

Tarvittavat lisätilat sijoitetaan koetoimintahallin ns. ulkopuolelle konttialueelle.  
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3. LIIKENNEYHTEYDET JA LOGISTIIKKA 

Hyväristönmäen jälkikäsittelyrakennus sijaitsee puhdistamotontin pohjoispäädyssä. Sinne on ajoradat 

olemassa täysperävaunuliikenteelle (kemikaalien purkupaikka vieressä). Suositeltavaa olisi laajentaa 

jälkikäsittelyrakennuksen ympärillä olevaa puhdistamotonttia siten, että rakennuksen päädystä olisi 

ympäriajomahdollisuus ja rekoilla päästäisin konttialueelle. 

 

 

4. TOIMINNALLINEN KUVAUS 

4.1 Tulevat ja lähtevät virrat 

Koetoimintahalliin tuodaan seuraavat prosessivirrat: 

Vesijakeet: 

- tuleva vesi, välppäyksen jälkeinen kanava (ennen saostuskemikaalin annostusta) 

- esiselkeytetty jätevesi, kokoomakanava  

- biologisesti käsitelty (IFAS) jätevesi, jälkiselkeytyksen kokoomakanava 

- tertiäärikäsitelty jätevesi (lähtevä), kokoomakanava 

 

Kaikkiin yo. pisteisiin asennetaan kierrätyspumppu. 

 

Lietejakeet: 

- primääriliete, sivuvirta painetukista 

- biologinen ylijäämäliete (IFAS), sivuvirta painetukista 

 

Sivuvirrat: 

- fosforin saostuskemikaali, pääprosessi (päiväsäiliömenetelmä) 

- saostuskemikaali, tertiäärikäsittely (päiväsäiliömenetelmä) 

- alkalointikemikaali (päiväsäiliömenetelmä) 

- polymeeri, tertiäärikäsittely/ohitusvesien käsittely 

- polymeeri, lietteenkäsittely 

- tekninen vesi 

- talousvesi, katkaistu (kylmä) 

- talousvesi, (lämmin) 

- paineilma, työ/ilmastus- ja instrumentti-ilmaverkko. 

 

Metanoli tuodaan koetoimintahalliin erillisellä astialla < 10 % vesiliuokseksi laimennettuna (ei 

siirtopumppausta).  

 

Koetoimintahallin ja konttialueen välille rakennetaan putkitunneli, jota pitkin vedet ja 

käyttöhyödykkeet viedään konttialueelle. Ulkoisten näytevesien varastoallas sijoitetaan myös 

konttialueelle ja tätä varten rakennetaan kanaaliin syöttöputki koetoimintahalliin. 

 

Tulevat putket vedetään prosessirakennuksen 1 seinämillä kannakoituina. Rakennuksen päässä 

putkistot viedään putkikanavaan maan pinnan alle. Kanava haaroitetaan koetoimintahalliin ja 

ulkopuoliselle konttialueelle, joihin molempiin viedään kaikki linjat (kaikki linjat rakennetaan 

kolminkertaisina). 

 

Kaikki tiloihin johdettavat virrat johdetaan jälkikäsittelyrakennuksessa sijaitsevan tertiääri- ja 

ohitusvesien käsittelyn likaisten huuhteluvesien altaaseen ja siitä edelleen pääprosessiin 

esiselkeytyksen jälkeiseen kokoomakanavaan. 
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Putkistot eristetään ja saattolämmitetään tarvittavilta osin. 

 

4.2 Tiloihin sijoitettavat toiminnot 

 

Koetoimintahalliin sijoitetaan seuraavat toiminnot: 

- tulevien virtojen altaat ja pääprosessin analysaattoritila* 

- reaktorialue, pysyvät altaat 

- vaihtuvien tutkimuskoneikkojen, laitteiden ja altaiden alue 

- SA-alue/tila (erillinen laitoksen pääprosessien SA-tiloista) 

- WC-tilat. 

 

Yleissuunnitelmassa erillinen analysaattoritila (19 m2) on esitetty samaan jälkikäsittelyrakennukseen. 

Tässä esitetään, että koehallitila ja analysaattoritila sijoitetaan vierekkäin, jolloin analysaattorit eivät 

vie tilaa koehallista.  

 

Koetoimintahallin edustalle sen ulkopuolelle konttialueelle sijoitetaan harkinnan ja tarpeen mukaan 

seuraavia toimintoja: 

- lisää laboratoriotilaa (vetokaapit, työpöydät, laitetilat) 

- näytevarasto (jääkaapit, pakastimet jne.) 

- kemikaalivarasto 

- tekninen varasto 

- lisää toimistotilaa 

- pukuhuone- ja peseytymistilat (miehet/naiset)  

- näyttelyalue (esitteet, mainostaulut yms.). 

 

Puhdistamon toimisto-, laboratorio- ja verstastilat voivat olla erikseen sovittaessa myös 

koetoimintahallissa työskentelevän henkilöstön käytettävissä. 

 

4.3 Ovet ja haalausreitit 

Molempiin halliosiin (pysyvät ja vaihtuvat laitteistot) rakennetaan nosto-ovet. Vaihtuvien laitteistojen 

halliin voidaan tuoda sisälle 20 jalkainen kontti. 

 

Kontin mitat ovat: 

- pituus 6 m 

- korkeus 2,5 m 

- leveys 2,4 m. 

 

Tiloihin asennetaan kiskoilla liikkuvat sähkötoimiset nostimet. 

 

4.4 Pesupaikat 

 

Pysyvien laitteistojen halliosa 

- tiskiallas RST, L 1 500 mm 

 

Vaihtuvien laitteistojen halliosa 

- tiskiallas RST, L 2 000 mm 

- WC-allas 1 kpl 

 

Laboratorio 

- tiskiallas RST, L 1 500 mm 

- vetokaappi, L 1 000 mm 
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Letkukelat 

- 1 kpl per halliosa, yht. 2 kpl 

- joustava taipuisa letku 

 

4.5 Ilmanvaihto 

- kohdepoistot kaikkien reaktorien päältä 

- kohdepoistot tiskialtaiden päältä 

- vetokaappi 

- yleisilmanvaihto pysyvien ja vaihtuvien laitteistojen halliosa 

 

Ei hajujen käsittelyä. 

 

5. PYSYVÄN LAITTEISTON MITOITUS 

5.1 Yleistä 

Pysyvän tilan reaktorialtaat mitoitetaan siten, että siinä voidaan simuloida puhdistamon vesiprosessia 

kahdessa linjassa. Toinen linja voi olla esim. perinteinen aktiivilieteprosessi ja toinen 

kantoaineprosessi. Linjat on mahdollista toteuttaa myös vaiheistaen (esim. kustannusrajoite tai 

toiminnallisten kokemusten kerääminen). 

 

Johtamisjärjestelyt rakennetaan siten, että kaikkia prosessialtaita voidaan hyödyntää eri 

käyttötarkoituksissa ja yhdistellen joustavasti.  

 

5.2 Prosessimitoitus 

5.2.1 Esiselkeytys 

Esiselkeytysaltaina voidaan käyttää kahta D-säiliötä. Molemmat varustetaan ylivuotokourustolla 

esiselkeytyskäyttöä varten.  

 

Esiselkeytyksen mitoitus on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Esiselkeytyksen mitoitus, molemmat altaat käytössä. 

Parametri Yksikkö Mitoitusarvot 

 Virtaama, qKA 

              , qMAX  

m3/h 3,0 

m3/h 5,0 

Esiselk. ohitus % 0…100 

Lukumäärä/linjamäärä kpl 2 

Pinta-ala m2 a’ 0,95; yht. 1,9 

Pintakuorma, qKA 

                  , qMAX                  

                   

m/h 1,6 

m/h 2,6 

Vesisyvyys m 2,7 

Tilavuus m3 a’ 2,6; yht. 5,1 

Viipymä, qKA 

            , qMAX 

             

h 1,7 

h 1,0 

BOD-red. % 50 

COD-red. % 40 

SS-red. % 60 

N-red. % 5 

P-red. % 60 
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5.2.2 Biologiset reaktorit 

 

Biologiset reaktorialtaat on mitoitettu taulukossa 2. Altaita voidaan ajaa rinnan esim. aktiiviliete- ja 

kantoainetyyppisesti. 

 

Taulukko 2. Biologisten reaktoreiden mitoitus. 

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo 2030 

Linjamäärä kpl 2 

Tilavuus VKOK. m3 42 (=esiselkeytysaltaat D-käytössä) 

Vesisyvyys m 0/4,0/8,0 

Anoksitilavuus m3 0/10/20 

% 0/10/20 

Kok. viipymä, qKA 

                      , qMAX, 

h 13 

h 8,0 

Org. tilakuorma LV kgBOD/m3 d 0,40 

Lieteikä d max 20 

Lietepitoisuus kgMLSS/m3 max 8,0 

Org. lietekuorma 

LMLSS 

kgBOD/kgMLSS d 0,05 

Typpilietekuorma gN/kgMLSS d 0,02 

 

5.2.3 Jälkiselkeytys 

Jälkiselkeytyksen mitoitus on esitetty taulukossa 3. Altaat ovat lamelleilla varustettuja 

pystyselkeyttimiä. 

 

 

 

 

 

Taulukko 3. Jälkiselkeytyksen mitoitustiedot. 

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo 

Altaita kpl 2 

Pinta-ala m2 a’ 2,0; yht. 4,0 

pintakuorma, qKA 

                  , qMAX 

m/h 0,75 

m/h 1,3 

Palautuslietesuhde, max %Qd 200 

m3/h 6,0 (yht.) 

Lietepintakuorma*, qKA 

                          , qMAX, biol. 

kgMLSS/m2 h max. 18 

kgMLSS/m2 h max. 22 

* ei ole lamelliprojisoitu lietepintakuorma 
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6. PÄÄLAITE- JA PUTKISTOERITTELYT 

6.1 Päälaitteet 

6.1.1 Siirtopumput 

tuleva vesi 

- lukumäärä  kpl 1 

- kapasiteetti  m3/h 5 

- nostokorkeus  mvp n. 27 

- teho   kW 1,5 

- sijainti   välppäyksen jälkeinen kokoomakanava 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet   taajuusmuuttaja 

 

esiselkeytetty jätevesi 

- lukumäärä  kpl 1 

- kapasiteetti  m3/h 5 

- nostokorkeus  mvp n. 22 

- teho   kW 1,1 

- sijainti   välppäyksen jälkeinen kokoomakanava 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet   taajuusmuuttaja 

  

biologisesti käsitelty (IFAS) jätevesi 

- lukumäärä  kpl 1 

- kapasiteetti  m3/h 5 

- nostokorkeus  mvp n. 17 

- teho   kW 1,1 

- sijainti   välppäyksen jälkeinen kokoomakanava 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet   taajuusmuuttaja 

 

tertiäärikäsitelty jätevesi (lähtevä) 

- lukumäärä  kpl 1 

- kapasiteetti  m3/h 5 

- nostokorkeus  mvp n. 13 

- teho   kW 1,1 

- sijainti   välppäyksen jälkeinen kokoomakanava 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet   taajuusmuuttaja 

 

6.1.2 Reaktorialtaat 

D-altaat/esiselkeyttimet 

- lukumäärä  kpl 2 

- hyötytilavuus  m3 2,5 (yht. 5,0) 

- vesisyvyys  m 2,6 

- mitat 

o halkaisija  m 1,1 

o kokonaiskorkeus m 2,8 

- materiaali   PEHD tai HST 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o sekoitin  kpl yht. 2 
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o ilmastusjärjestelmä kpl 2 settiä 

o ylivuotoputki DN 80 

o ylivuotokourusto  säädettävä korko (esiselkeytyskäyttö) 

 

N-altaat 

- lukumäärä  kpl 2x3 

- hyötytilavuus  m3 a’ 5,0 yht. 30  

- vesisyvyys  m 2,4 

- mitat 

o leveys  m 1,4 

o pituus  m 1,4 

o kokonaiskorkeus m 2,8 

- materiaali   PEHD tai HST 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o sekoitin  kpl 1 per reaktori, yht. 6 

o ilmastusjärjestelmä kpl 1 setti 

o ylivuotoputki DN 80 

Deox-/jälki-D -allas 

- lukumäärä  kpl 2 

- hyötytilavuus  m3 a’ 2,1  

- vesisyvyys  m 2,2 

- mitat 

o halkaisija  m 1,1 

o kokonaiskorkeus m 2,8 

- materiaali   PEHD tai HST 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o sekoitin  kpl 1 

o ilmastusjärjestelmä kpl 1 setti 

o ylivuotoputki DN 80 

 

Selkeytysallas 

- lukumäärä  kpl 2 

- hyötytilavuus  m3 a’ 4,0, yht. 8,0  

- pinta-ala  m2 2,0, yht. 4,0 

- vesisyvyys  m 2,0 

- mitat 

o leveys  m 1,4 

o pituus  m 1,4 

o kokonaiskorkeus m 2,8 

- materiaali   PEHD tai HST 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o lamellit  kpl 2 settiä (säädettävä korko) 

o pintakouru  kpl 2 settiä 

 

Erillisvesien vastaanotto- ja varastosäiliö 

- lukumäärä  kpl 1 

- hyötytilavuus  m3 20  

- vesisyvyys  m 4,0 

- mitat 
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o halkaisija  m 2,5 

o kokonaiskorkeus m n. 4,5 

- materiaali   PEHD tai HST 

- sijainti   konttialue 

- varusteet: 

o syöttöpumppu ja putkisto aluekanaalia pitkin koetoimintahalliin 

o pintamittaus 

o lämpötilamittaus  

o eristys ja sähkölämmityskaapelointi 

o ylivuotoputki DN 100 

 

6.1.3 Ilmastusjärjestelmä 

- runkotukki  DN 100 

- säätöventtiilit  kpl 10 

- ilmastinmäärä  kpl 120 (esim. ABS KKI-215) 

- ilmantarve  nm3/h 180 

 

Reaktoriallastilavuus on yhteensä 40 m3. Kaikki reaktorialtaat on ohitettavissa putki- ja 

venttiilijärjestelyin. Altaita voidaan käyttää tilanteen mukaan eri tutkimustarkoituksiin, mutta sillä 

voidaan simuloida puhdistamon pääprosessia. 

 

6.1.4 Kemikaalien päiväsäiliöt 

Ferrisulfaatti 

- lukumäärä  kpl 1 

- hyötytilavuus  dm3 50 

- materiaali   PE 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o hönkäputki 

o pintamittaus 

 

Polyalumiinikloridi 

- lukumäärä  kpl 1 

- hyötytilavuus  dm3 50 

- materiaali   PE 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o hönkäputki 

o pintamittaus 

Sooda 

- lukumäärä  kpl 1 

- hyötytilavuus  dm3 1 000 

- materiaali   PE 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o sekoitin  kpl 1 

o pintamittaus 

 

Metanoli < 10 % vesiliuos 

- lukumäärä  kpl 1 

- hyötytilavuus  dm3 1 000 

- materiaali   PE 
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- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

- varusteet: 

o hönkäputki 

o pintamittaus 

 

6.1.5 Kierrätyspumput 

Nitraattikierrätyspumppu 

- lukumäärä  kpl 2+2 (molemmissa linjoissa 1  

     varapumppu) 

- kapasiteetti  m3/h 4,5 

- nostokorkeus  mvp 3,0 

- teho   kW 0,55 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet 

o taajuusmuuttajaohjaus 

 

Palautuslietepumppu 

- lukumäärä  kpl 2+2 (molemmissa linjoissa 1  

     varapumppu) 

- kapasiteetti  m3/h 3,0 

- nostokorkeus  mvp 2 

- teho   kW 0,55 

- tyyppi    letkupumppu 

- varusteet 

o taajuusmuuttajaohjaus 

 

6.1.6 Kemikaalipumput 

Saostuskemikaalipumppu 

- lukumäärä  kpl 2+2 

- virtaava aine   ferrisulfaatti tai polyalumiinikloridi 

- kapasiteetti  dm3/h 1,3 l/h x 4 bar 

- teho   kW 0,18 

- tyyppi    kalvoannostelupumppu 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

 

Alkalointikemikaalipumppu 

- lukumäärä  kpl 1+1 

- virtaava aine   soodaliuos n. 2…5 % 

- kapasiteetti  dm3/h 60 l/h x 4 bar 

- teho   kW 0,18 

- tyyppi    kalvoannostelupumppu 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 

 

Metanolipumppu 

- lukumäärä  kpl 1+1 

- virtaava aine   metanoli-/vesiliuos < 10 % 

- kapasiteetti  dm3/h 16 l/h x 4 bar 

- teho   kW 0,18 

- tyyppi    kalvoannostelupumppu 

- sijainti   pysyvien laitteiden hallitila 
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6.2 Tulevat putkistot 

tuleva vesi 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 250 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

esiselkeytetty jätevesi 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 200 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

biologisesti käsitelty (IFAS) jätevesi 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 100 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

 

tertiäärikäsitelty jätevesi (lähtevä) 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 50 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

raakasekaliete 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 200 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

ylijäämäliete 

- lukumäärä  kpl 3 

- pituus   m n. 100 

- koko    DN40 

- materiaali   HST 

- paineluokka   PN10 

 

6.3 Instrumentointi 

Pysyvien laitteiden hallitilan reaktorialtaat varustetaan analyysimittauksilla. Lisäksi eri vesijakeiden 

analysointi laitoksen analysaattoritilan laitteilla on mahdollista. Reaktorit varustetaan seuraavilla 

mittauksilla: 

 

D-altaat 2 kpl 

- pH (+lämpötila)  lkm 2 (1 per allas) 

- sähkönjohtokyky  lkm 2 (1 per allas) 
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- redox   lkm 2 (1 per allas) 

 

N-allas 

- happi   lkm yht. 6 (2x3) 

- kiintoaine  lkm yht. 2 (2x1) 

- nitraatti  lkm 2 

- ammoniumtyppi  lkm 2 

 

7. TILAMITOITUS 

Liitteenä on esitetty koetoimintahallien pohjapiirrokset ja asemapiirros, jossa on esitetty piha-alueen 

laajennus koetoiminnalle varattavalle konttialuelle. 

 

Vaihtuvien laitteistojen halliosassa on laboratorion lisäksi kaksi työhuonetta ja WC. Vaihtuvien 

laitteistojen ylätasolla oleva laboratorio ja työhuoneet voidaan toteuttaa siten, että olisivat molempien 

hallien yhteiskäytössä. Käynti em. tiloihin pysyvien laitteistojen tilasta ylätason kautta. 

 

Sosiaalitilat sijoitetaan konttialueelle tai ulkopuoliset työntekijät käyttävät puhdistamon sosiaalitiloja. 

Työhuoneisiin on mahdollista sijoittaa vaatekaapit. 

 

Pysyvien laitteistojen hallissa on tasolla +78 hyvin tilaa esim. varastokaapeille, mutta vaihtuvien 

laitteistojen hallissa varastotilaa on vähän. Konttialueelle on mahdollista sijoittaa varastokontteja.  

 

Vaihtuvien laitteistojen halliosa ja nosto-ovi mitoitetaan siten, että halliin mahtuu 20 jalan merikontti 

tai tila voidaan muuttaa tarvittaessa myös esim. autotalliksi, jonne mahtuu pakettiauto. 

 

8. PROSESSIAUTOMAATIO 

Koetoimintahallin pysyviä prosesseja ohjataan omalla pääprosessista erillisellä prosessiautomaatiolla 

(PLC). Tämän tulee olla helposti muokattavissa ja ohjelmoitavissa eri prosessikombinaatioihin ja 

hyödynnettävissä opetuskäytössä. Vaihtuvien prosessien hallissa kukin toimija vastaa omien laitteiden 

ohjaamisesta omilla järjestelmillään. 

Pääprosessin analysaattoritilan laitteiden mittaustiedot siirretään koetoimintahallin 

paikallisautomaatioon. Analysaattoritilan virtaamajärjestelyt rakennetaan siten, että analysaattorit 

ottavat vuorotellen eri näytejakeista näytteen ja mukaan lukien koetoimintahallin näytevirrat. 

 

Koetoimintahalliin rakennetaan oma WIFI-verkko ja kiinteä laajakaistayhteys.  

 

9. RAKENNUSTEKNIIKKA 

Pysyvien ja vaihtuvien laitteistojen välinen seinä toteutetaan verhoratkaisuna tai kevytrakenteisena 

siten, että se voidaan tarvittaessa helposti purkaa. Hallin kantavat rakenteet ovat seinälinjoilla, joten 
koko halli on tarvittaessa muutettavissa yhdeksi avoimeksi tilaksi. 
 

Vaihtuvien laitteistojen hallin lattia mitoitetaan 20 jalan merikontin maksimipainon mukaan. 

 

Pysyvien laitteistojen halliin asennetaan kevytrakenteinen siltanosturi, joka mahdollistaa nostot tasolle 

+78,00. Vaihtuvien laitteistojen hallissa nostot toteutetaan kurottajalla nosto-oven kautta. 

 

Nosto-ovien suuntaisille kantaville seinälinjalle asennetaan mahdollista myöhemmin asennettavaa 

siltanosturia varten konsolit. 
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Jälkiselkeytysaltaan ja jälkikäsittelyrakennuksen sekä koetoimintahallin ja konttialueen välille 

rakennetaan putkikanaali, jonne prosessiputkistot sijoitetaan. Putkikanaali päättyy konttialueella 

kaivoon, johon konteissa olevat prosessit voidaan liittää. Konttialueelle, johdetaan putkitunnelissa 

prosessi- ja käyttövesiputket (myös lämmin vesi) sekä ilmaputket. Lisäksi konttialueelta rakennetaan 

myös putket koetoimintahalliin. 

 

Konttialueelta rakennetaan jätevesiviemäröinti, josta vedet johdetaan jälkikäsittelyrakennukseen. 

 

10. LVIS-TEKNIIKKA 

Pysyvien ja vaihtuvien halliosa varustetaan erillisellä lämmityksellä ja ilmanvaihdolla. Lämmitys 

toteutetaan kiertoilmakojeilla. Kohdepoistot (reaktorialtaat ja pesupiste) ja laboratorion vetokaappi 

toteutetaan omilla puhaltimilla ja yleisilmanvaihto erillisillä tulo- ja poistoilmapuhaltimilla (LTO-laite) 

erikseen molemmissa halleissa. 

 

Molempiin halleihin asennetaan hätäsuihkut (kylmävesi). 

 

Molempiin halleihin asennetaan letkukelat, joille johdetaan tekninen vesi sekä pesupisteet 

(käyttövesi). Pesupisteiden lämminvesi otetaan jälkikäsittelyrakennuksen lämpimänveden verkostosta. 

 

Molempiin halleihin rakennetaan lattiaviemärit. 

 

Hallitilojen sähköistyksen ryhmäkeskus ja automaatiokeskus sijoitetaan vaihtuvien laitteistojen halliin. 

Pysyvien laitteistojen hallissa asennetaan sähkölaitteiden viereen paikallisohjauskytkimet. 

 

Käyttövesi otetaan jälkikäsittelyrakennuksen käyttövesiverkostosta. 

 

Konttialueelle rakennetaan ryhmäkeskus, josta voidaan ottaa sähköt konteille. 

 

 

11. KUSTANNUSARVIO 

Alla olevassa taulukossa on esitetty kehitys- ja kokeilutilojen ja niihin liittyvien putkistojen, 

kenttäalueiden ymv. rakentamisen kustannusarvio. Laskelma perustuu oletukseen, että kehitys- ja 

kokeilutila rakennetaan valmiiseen tilaan eli esitetyt kustannukset sis. aiheutuvat kustannukset tilan 

muuttamisesta KEKO-tilaksi.  

 

  €, alv 0% 

Rakennustekniset työt 109000 

Putkikanaalit ja -kaivot 129000 

Koneistot 91000 

Putkistot (yht. 3900 m) 184000 

Altaat 65000 

SA 130000 

Instrumentointi 40000 

LVI 60000 
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Laboratoriovarusteet 30000 

Konttialue 55000 

Yleiskustannukset 179000 

Yhteensä 1072000 
 

 

 

RAMBOLL FINLAND OY 
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