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PUHDAS VESI on elämän ehto. Ilman puhdasta vettä maapal-
lomme ei kykene elättämään nykyisenkaltaista elämää. Siksi 
on tärkeää, että ymmärrämme tämän ja että se vaikuttaa 
kaikessa mitä teemme.

PÄIVITTÄISET PÄÄTÖKSEMME sekä yksilönä että yhdessä 
vaikuttavat siihen paranevatko vai heikentyvätkö elinolo-
suhteemme. Olemme onnistuneet hyvin monissa asioissa. 
Köyhyys on puolitettu maailmassa. Yhä useammalla on pääsy 
puhtaaseen veteen. Tasa-arvo on parantunut melkeinpä 
jokaisella elämän sektorilla. Silti paljon on vielä tehtävää, 
jotta voimme jättää maapallon paremmassa kunnossa lapsil-
lemme kuin sen saimme vanhemmiltamme. 

TOIVOTTAVASTI MAHDOLLISIMMAN pian kestävän 
kehityksen kilpailun keinot ovat ainoat loppuasiakkaiden 
hyväksymät keinot. Toivottavasti valtiot, kaupungit, yritykset 
ja yksilöt tekevät päätöksiä luonnon etu edellä siten, että 
hyvinvointimme paranee. Ilmastonmuutosta tuskin kiistää 
enää kukaan. Heinäkuu 2019 oli ihmiskunnan mittaushistori-
an lämpimin kuukausi. 

EN EDELLEENKÄÄN ymmärrä ihmisiä, jotka ajattelevat, että 
ihmisellä ei ole suurtakaan roolia ilmastonmuutoksessa ja 
siksi ihmisen tekemisillä ei ole merkitystä; ilmasto lämpenee 
joka tapauksessa. Mielestäni tässä ei ajatella sitä pääasiaa: 
mitä HAITTAA ihmiskunnalle ja planeetallemme on, jos 
toimimme kestävästi ja luontoa ajatellen? Mitä HAITTAA ym-
päristölle on siitä, että kaupunki puhdistaa jätevetensä ennen 
niiden laskemista mereen tai jokeen kaupungin edustalla? 
Mitä HAITTAA planeetallemme on, jos kuluttajina vaadimme 
vähäpäästöisiä autoja tai lähiruokaa?

MITEN MAAILMA pelastetaan? Samalla tavalla kuin jos 

elefanttia ei pystytä kerralla syömään, se on syötävä pala 
kerrallaan. Tekemällä yksilöinä, yhteisöinä, valtioina ja 
yrityksinä sellaisia päätöksiä, jotka ottavat huomioon kes-
tävän kehityksen ja vähentävät luonnon rasitusta järkevällä 
tavalla. Maailma pelastetaan pienillä ja suurilla päätöksillä. 
Yksittäisten kuluttajien tekemät päätökset ohjaavat yrityksiä. 
Tulevaisuudessa asiakkaat palkitsevat yritykset, jotka osaa-
vat parhaiten rakentaa sellaisen kestävän kilpailukyvyn joka 
osaltaan pelastaa maailmaa. 

ECONET GROUP on yksi maailman johtavista veden- ja 
jätevedenkäsittelyn yrityksistä. Yli 80 maahan toimittamam-
me laitteet ja laitokset, yksittäiset koneet ja projektit, tekevät 
jokainen osaltaan maailmasta parempaa paikkaa joka päivä. 
Valitsemalla Econet Groupin veden- tai jätevedenkäsittelylai-
toksen toimittajaksi tai laitetoimittajaksi varmistat kestävästi 
kilpailukykysi myös tulevaisuudessa sekä tuotantoprosessin 
tehokkaan ja häiriöttömän jatkumisen ympäristöä säästäen.

MEISTÄ JOKAINEN ansaitsee puhtaan veden lähteen. 
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Econet Oy:n toimitusjohtaja
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Kuinka päädyit Finnish Water 
Forumin toimitusjohtajaksi?
Huomasin, että FWF haki uutta vetäjää. 
Olen vuosia työskennellyt metsäteolli-
suuden prosessivesien ja laiteviennin 
parissa. Tehtävä vaikutti mielenkiintoi-
selta ja päätin hakea paikkaa.

Millaisena näet suomalaisen vesi-
osaamisen tason tällä hetkellä?
Suomessa on monipuolista osaamis-
ta lähes kaikilta osa-alueilta. Yritysten 
lisäksi myös yliopistoilla, ammattikor-
keakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on 
arvokasta osaamista, joka täydentää 
hyvin yritysten osaamista.

Millaisina näet suomalaisten alan 
yritysten kilpailumahdollisuudet 
EU:ssa ja muualla maailmassa?
Osaamista löytyy, mutta haasteena on 
yritysten pieni koko. Tätä FWF on pyr-
kinyt omalta osaltaan auttamaan luo-
malla konsortioita ratkomaan vesialan 
haasteita, kuten patoturvallisuus-hanke 
tai vesiturvallisuus-hanke.

Mitkä tuotteet ja palvelut ovat 
suomalaisten vientivaltteja?
Muutamat huipputuotteet muun mu-
assa veden puhdistuksessa, lietteen 
käsittelyssä, monitoroinnissa ja ohjel-
mistoissa sekä lisäksi kokonaisuuk-
sien hallinta ja yhteistyö eri toimijoi-
den välillä.

Mitä vesisektorin osaamisen 
alueita tai palveluja tulisi jatkossa 
kehittää, mitä mahdollisesti jättää
vähemmälle huomiolle?
Digitalisaatio tarjoaa uusia ominai-
suuksia perinteisille tuotteille ja mah-
dollisuuden erottua kilpailijoista. Mei-
dän tulisi olla tässä aktiivisesti mukana. 
Meidän ei kannata pyrkiä kilpailemaan 
todella isoista projekteista, jos yrityk-
semme ovat niihin liian pieniä.

Millaisia haasteita suomalaisilla on 

kansainvälisessä kilpailussa? 
Kuten edellä totesin, yrityksemme ovat 
liian pieniä todella suuriin projektei-
hin. Lisäksi monilla kilpailijamailla on 
enemmän kahdenvälistä kehitysapu-
rahoitusta, joka kohdistuu antajamaan 
yrityksille. Tässä asiassa Suomi voisi 
parantaa. Usein kahdenkeskinen kehi-
tysapuraha on toiminut kustannuste-
hokkaasti, kun se on vähentänyt kor-
ruption mahdollisuuksia.  Korruptio on 
valitettavasti useissa kehitysmaissa 
suuri ongelma.

Kuinka digitalisaatio vaikuttaa 
vesialan vientiin? 
Se avaa uusia mahdollisuuksia ja meil-
lä on siinä Suomessa paljon osaamis-
ta, kuten esimerkiksi Valmet, Nokia, 
Uros ja muut automaatio- ja telealan 
yritykset.

Millaisena näet suomalaisen 
vesiosaamisen palveluviennin 
mahdollisuudet?
Suomalaiset ovat tehneet pitkään ve-
sialan suunnittelua ja konsultointia 
maailmalla ja uskon sen jatkuvan myös 
jatkossa. Jos Suomen kehitysapua lisä-

tään, niin olisi toivottavaa että se tarjo-
aisi mahdollisuuksia myös insinööritoi-
mistoille ja muulle palveluviennille.

Onko FWF:llä meneillään projekteja 
tai toimintaa ulkomailla?
FWF:llä on ollut jatkuvasti projekte-
ja maailmalla. Osa on isoja, kuten ve-
siturvallisuushanke (WSP) tai pieniä, 
kuten vienninedistämismatkan järjes-
tely. Tällä hetkellä on projekteja Vietna-
missa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa ja Pe-
russa. Uusia projekteja valmistellaan 
Egyptissä, Keniassa, Nepalissa ja Uzbe-
kistanissa.

Tekeekö FWF yhteistyötä alan 
pohjoismaisten tai kansainvälisten 
järjestöjen kanssa? 
Kyllä teemme, yhteistyökumppaneina 
esimerkiksi Danish Water Forum, VWSA 
eli Vietnamin Vesilaitosyhdistys ja 
CEWP eli China Europe Water Platorm. 
Lisäksi FWF on osallistumassa Expo 
Aqua 2019 Peru, Vietwater 2019 Viet-
nam, Dubai Expo 2020 ja IWA Kööpen-
hamina 2020 messuille. Näihin kaikkiin 
voi halukkaat vielä osallistua FWF:n 
mukana.  

Tiesitkö, että...
YK:n yleiskokous julisti 
puhtaan veden ihmis-
oikeudeksi vuonna 2010?
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Vesiosaamisen vientimies
Finnish Water Forumin tuore toimitusjohtaja Topi Helle tuntee vesialan. Nyt hän luotsaa 
suomalaista osaamista maailmalle yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Eija Öhrnberg  KUVA Finnish Water Forum

Topi Helle Heinävedellä 
telttailemassa melontaretkellä: 
”Suomessa on puhtaat vesistöt, 
joissa voi uida ja veneillä.”

MBBR – yleinen 
prosessiratkaisu 
Ruotsissa
MBBR-PROSESSI eli ”Moving Bed Biofilm Reactors” on ollut 
jo jonkin aikaa yleinen prosessiratkaisu kunnallisella ja 
teollisilla sektoreilla Ruotsissa.

MBBR-prosessi tarkoittaa, että ilmastusaltaat täytetään 
pienillä muovisilla kantoainekappaleilla, jotka liikkuvat 
vapaasti altaassa. Kantoainekappaleiden koko voi vaihdella 
10 millimetristä 50 millimetriin ja niiden muoto vaihdella 
paljon kappaleen tehtävän mukaan. Biomassa kasvaa 
kantoainekappaleen suojatulla pinnalla ja jokaista kuu-
tiometriä kantoainekappaleita kohti on muutamia satoja 
neliömetrejä suojattua pintaa.  

MBBR-prosessin etuna on esimerkiksi, että olemassa 
olevan jätevesilaitoksen kapasiteettia voidaan kasvattaa 
helposti lisäämättä uutta ilmastustilavuutta. Prosessirat-
kaisu sopeutuu hyvin virtausten vaihteluihin ja on todella 
kimmoisa toksisille shokeille. Lisäksi prosessi tuottaa vä-
hemmän lietettä kuin tavanomainen aktiivilietemenetelmä.

Tällä hetkellä ruotsalaiset kunnat ovat erittäin fokusoi-
tuneita keskittämään jätevesilaitoksensa suuremmiksi 
kokonaisuuksiksi, jotta niiden operointi helpottuu ja 
käsittelytulokset paranevat. Kunnat sulkevat vanhoja ja 
pieniä vesilaitoksia ja muuttavat ne pumppaamoiksi, jotka 
johtavat jätevedet yhteen suureen jätevesilaitokseen kun-
nan sisällä. Muuttamalla nykyisen aktiivilietemenetelmän 
MBBR-prosessiksi kunnat saavat edullisen ja tehokkaan 
kapasiteetin lisäyksen. Econet Vatten & Miljöteknik on ollut 
osana monia tällaisia projekteja viime aikoina. 

Teollisella puolella paperi- ja selluala on kovassa 
huudossa Ruotsissa ja ala on kansainvälisesti tunnettu. 
MBBR-prosessi on todella sopiva paperi- ja sellutehtaan 
jätevesien käsittelyyn ja Econetilla on pitkä kokemus 
alalla. Kokemuksemme ja pätevyytemme ovat johtaneet 
MBBR-projekteihin paperi- ja sellusektorilla maailman 
toiselle puolelle asti Uuteen Seelantiin. Tällä hetkellä, 
kun Amsterdamin messut ovat käynnissä, viisi 40 jalan 
kontillista kantoainekappaleita ovat matkalla Uuteen 
Seelantiin ja lisää toimitetaan laivoilla 
ennen uutta vuotta. 

MBBR-prosessin 
kantoainekappale.
MBBR-prosessin 
kantoainekappale.



Tiesitkö,että...
Jokaisella viemäri-
verkostoon liittyneellä    
  taloudella on suora 
     yhteys vesistöön?

ITÄMEREN tilan parantaminen etenee – hitaasti, mutta 
vakaasti. Itämeri on edelleen yksi maailman saastuneimmista 
meristä. Tutkimukset ja päätöksenteko ottavat aikansa, 
implementointi ei tapahdu hetkessä. 

Suomenlahden leville käyttökelpoista fosforikuormitusta 
on saatu pienennettyä 75 prosentilla viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Maatalouden aiheuttama hajakuormitus on 
kuitenkin ongelma, samoin meren pohjassa oleva vanha 
ravinnekuormitus. Pohjalle kertyneiden ravinteiden ja haitta-
aineiden vapautumista takaisin mereen on vaikea hallita. Pel-
tojen kipsikäsittelyllä saadaan hajakuormitusta tehokkaasti 
laskettua, mutta huonoina vuosina sisäinen kuormitus voi olla 
jopa yli kaksinkertainen verrattuna hajakuormitukseen.

Itämeren suojelutyön koordinointi otti merkittävän aske-

leen eteenpäin, kun Baltic Sea Action Group Summit 
vuonna 2010 kokosi yhteen julkiset, yksityiset ja kolman-
nen sektorin toimijat.

Sittemmin useat eri toimijat ovat tehneet arvokasta 
työtä Itämeren pelastamiseksi. Suomen valtio on varannut 
vuosille 2019-2021 yli 20 miljoonaa euroa peltojen kipsi-
käsittelyyn ainutlaatuisella Saarismeren alueella.

Itämeren suojelun keskeiset toimijat:
• Itämeren suojelukomissio HELCOM, perustettu 1974
• John Nurmisen Säätiö, perustettu 1992
• Baltic Sea Action Group, perustettu 2008

Lähteet: HELCOM, John Nurmisen Säätiö, BSAG

Itämeri – yhteinen huolemme
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Sardiini 
Sardinops sagax
PARVISSA liikkuva sardiini kuuluu sillikalojen 
heimoon ja nimeä käytetään myös useista eri 
puolilla maailmaa elävistä silleistä. Sana sardiini 
viittaa Sardinian saareen Italiassa.

Rasvaiset sardiinit ovat monissa maissa 
keskeinen ravinnonlähde ja niitä kalastetaan 
kaupallisesti laajalti. Sardiineja kuivataan, suola-
taan, savustetaan ja valmistetaan säilykkeiksi.

Sardiineista saadaan myös maalin, lakan ja 
linoleumin valmistukseen käytettyä sardiiniöljyä 
ja sardiineista valmistetaan kalajauhoa ravin-
noksi eläimille.

Sardiini Sardiini 

Tiesitkö, että...
Itämeri rajoittuu yhdeksään rantavaltioon? ECONET GROUPIN REFERENSSEJÄ

2002 kaatopaikkaveden puhdistuslaitos,
prosessi- ja laitossuunnittelu

Zagreb
Kroatia

2002 jätevedenpuhdistamo, 
saneeraus, KVR-urakka

Jekabpils
Latvia

2002 teollisuusjätevedenpuhdistamo,
prosessi-, rakennus- ja laitesuunnittelu

Hylte
Ruotsi

2002 jätevedenpuhdistamo, 
koneistourakka

Porvoo
Suomi

2003 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
prosessi- ja laitossuunnittelu

El-Annania,
Egypti

2003 jätevedenpuhdistamo,
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Sakaka
Saudi-Arabia

2003 jätevedenpuhdistamo,
rakennussuunnittelu

Pietari
Venäjä

2003 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Tampere
Suomi

2003 vesilaitos, saneeraus,
KVR-urakka

Kuusankoski
Suomi

2003 jätevedenpuhdistamo, laajennus ja 
saneeraus, KVR-urakka

Haapavesi
Suomi

2004 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Xian Yang
Kiina

2004 jätevedenpuhdistamo,
koneistourakka

Wusu
Kiina

2004 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Qingdao
Kiina

2004 jätevedenpuhdistamo,
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Mekka
Saudi-Arabia

2004 teollisuusjätevedenpuhdistamo,
putkistosuunnittelu

Kemi
Suomi

2004 raakavesilaitoksen suunnittelu,
projekti- ja prosessikonsultointi 

Son Tay-Hoa Lac-
Xuan Mai-Mieu
Vietnam

2004 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
koneistourakka

Helsinki
Suomi

2005 teollisuusjätevedenpuhdistamo,
prosessi- ja laitossuunnittelu

Brasilia

2005 jätevesilaitoksen tehostus,
projektinjohto ja työmaavalvonta

El-Annania
Egypti

2005 teollisuusjätevedenpuhdistamo, 
laajennus, prosessi- ja laitossuunnittelu, 
projektinhoito

Changshu
Kiina

2005 raakavesi- ja suolanpoistolaitos, 
laajennus, prosessi- ja 
laitossuunnittelu, projektinhoito

Changshu
Kiina

2005 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Yanji
Kiina

2005 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Zhangye
Kiina

200 vesilaito,
KVR-urakka

Ventspils
Latvia

2005 teollisuusjätevedenpuhdistamo, prosessi- 
ja laitossuunnittelu, projektinhoito

Husum
Ruotsi

2005 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
KVR-urakka

Sestroretsk
Venäjä

2005 Yhdyskuntajätteiden käsittely, 
prosessikonsultointi

Ho Chi Minh City
Vietnam

2005 jätevedenpuhdistamo,
pääurakka

Kiuruvesi
Suomi

2005 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
prosessi- ja laitostoimitus

Vihti
Suomi

2005 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
KVR-urakka

Riihimäki
Suomi

2005 jätevedenpuhdistamon tehostus,
projektinjohtourakka

Karjalohja
Suomi

2006 lämpövoimalaitoksen raakaveden
puhdistus- ja suolanpoistolaitteet

Myllykoski
Suomi
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Säilytä vesi-
ympäristösi 
oikein!

Tiesitkö, että...

Tiesitkö, että...

Ainoastaan noin yksi 
prosentti maapallon 
makeasta vedestä on 
ihmisten käytettävissä?

Itämeren fosforikuormitusta 
on kymmenessä vuodessa saatu 
pienennettyä 75 prosentilla?

MEIDÄN kaikkien vedet kulkevat viemäristä 
vesihuoltolaitoksen viemäriin, siitä puhdistamolle ja 
edelleen vesistöön. Voimme omalla toiminnallamme 
vaikuttaa vesistöjen tilaan. Vesilaitosyhdistys 
opastaa kuinka toimia kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti:

• Käytä ympäristöystävällisiä kemikaaleja

• Käytä kemikaaleja kohtuullisesti ja annostele 
pesuaineet oikein. 

• Toimita lääkkeet ja muut vaaralliset jätteet niille 
tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

• Laita biojäte biojäteastiaan, ei viemäriin.

• Laita rasva jähmetettynä biojätteeseen tai 
pakattuna sekajätteeseen, ei viemäriin.

• Johda kiinteistön sadevedet maastoon, ojiin tai 
hulevesiviemäriin. Jätevesiviemäriin johdettu 
sadevesi vaikeuttaa viemäriverkoston ja 
puhdistamon toimintaa.

Lähde: Vesilaitosyhdistys

Sertifioitua laatua
VALITSEMALLA Econet Groupin kumppaniksesi voit 
olla varma saavasi asiantuntevaa palvelua ja kestävän 
ratkaisun. Econet Oy, Dewaco Oy ja Oy Slamex Ab ovat 
sertifioitu ISO 9001:2015 laadunhallintajärjestelmän 
mukaisesti. Sertifioinnin on toteuttanut Bureau Veritas. 
ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 
laadunhallintastandardi.

Tavoitteena tehdä työ kerralla oikein
Hyvän laadun varmistaminen koko projektin tai työn elin-
kaaren ajan edellyttää suunnitelmallisuutta alkumetreiltä 
alkaen. Projektin edetessä tehdyn työn laatua valvotaan 
ja dokumentoidaan. 

– Haluamme aidosti tarjota asiakkaillemme parasta ja 
asiantuntevaa palvelua kestävästi. Tämä sisältää vesialan 
urakan tai laitteemme koko elinkaaren suunnittelusta 
varaosiin. Meidän tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme 
pärjäämään alati kasvavassa kilpailussa huolehtimalla, 
että laitos tai tekemämme laite toimii moitteetta pitkään 
ja kestävästi, Econet Groupin toimitusjohtaja Lauri 

Leskinen kertoo.
Asiakastyytyväisyyteen ja laatuun satsaaminen ei 

olisi mahdollista ilman asiantuntevaa henkilöstöä. Siksi 
henkilöstön ammattitaidon ylläpitoon ja kehitykseen 
panostetaan Econet Groupissa. Suunnittelussa ja 
projekteissa noudatetaan asiakkaiden sekä EU:n mää-
rittelemiä standardeja ja ohjeita sekä yleisiä erikoisalan 
määräyksiä.

Laatupolitiikka on välttämätön osa yritystoimintaa. 
Tavoitteiden toteutumisen tueksi ja kehittymisen takaa-
miseksi Econet Group on sitoutunut jatkuvaan parantami-
seen. Tyytyväinen asiakas on toiminnan keskipisteessä. 

Kansainvälisesti hyväksyttyjen toimintaperiaatteiden 
noudattaminen on tärkeää, koska ne edistävät kestävää 
kehitystä ja globaalia vesiturvallisuutta. Econet Groupin 
tehtävänä on tarjota vesialan urakointia ja laittei-
ta, jotka täyttävät ympäristö- ja laatu-
vaatimukset kestävästi. Koska meistä 
jokainen ansaitsee puhtaan 
veden lähteen.

kehitystä ja globaalia vesiturvallisuutta. Econet Groupin 
tehtävänä on tarjota vesialan urakointia ja laittei-
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MAAILMAN ruoantuotannon aloista kalatalous on suu-
rimmassa kasvussa. Kalan ja muiden merenelävien 
kulutus on kasvanut vuosittain noin kuuden prosentin 
vauhtia vuodesta 1960 lähtien. Kiinassa kalatalouden 
tuotanto on vuosituhannen vaihteesta kolminkertais-
tunut. Kalatuotteista uskotaan olevan apua ruokapulan 
ratkaisemiseksi tulevaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista johtuen Kaak-
kois-Aasiassa pelätään kalateollisuuden tuotannon 
määrien putoavan 30 prosenttia seuraavan kolmen 
vuosikymmenen aikana. Lämpötilan nousu, merivesi-
en happamoituminen sekä vesistöjen rehevöitymisen 
seurauksena tulevat leväkukinnot haittaavat kalata-
loutta. Myös antibioottien käyttö kalankasvatuksessa 
vaikuttaa haitallisesti tuotannon määriin. 
Lähde: FAIRR

Ilmastonmuutos 
vaikuttaa kalakantoihin

LANNASTA tai teollisuuden lietteistä jalostetut kier-
rätyslannoitevalmisteet ovat vaihtoehto uusiutu-
mattomiin energia- ja ravinnevarantoihin perustu-
ville mineraalilannoitteille. 

Maataloudessa, teollisuudessa ja yhdyskun-
nissa muodostuu runsaasti ravinne- ja hiilipitoisia 
sivuvirtoja, joita ei tällä hetkellä hyödynnetä te-
hokkaasti. Näiden biomassojen prosessointi antaa 
mahdollisuuden uusiutuvan energian tuotannolle 
ja näistä kehitettyjen tuotteiden käytöstä lannoi-
tukseen ja maanparannukseen. Kierrätyslannoittei-
den käyttö lisää peltomaan hiiltä, joka on tärkeää 
muun muassa vesiensuojelun, huoltovarmuuden ja 
ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Peltomaan 
hiilivarastoa kasvattamalla ravinteiden ja veden pi-
dätyskyky paranevat.

Luonnonvarakeskus on julkaissut oppaan kier-
rätyslannoitteiden käyttäjille. Maanviljelijät, maata-
lousneuvojat ja muut asiasta kiinnostuneet saavat 
oppaasta tietoa tuotteiden eri olomuotojen käyttö-
mahdollisuuksista. 

Kierrätyslannoitus – suunnittelu, käytännöt 
ja mahdollisuudet tulevaisuudessa –opas on 
julkaistu suomeksi verkossa osoitteessa http//
luke.juvenesprint.fi ja ruotsinkielinen versio 
julkaistaan loppuvuodesta.

Kierrätyslannoitus 
säästää vesistöjä

ECONET GROUPIN REFERENSSEJÄ
2006 jalostamon suolapoistetun veden 

kapasiteetin nosto
Porvoo
Suomi

2006 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
koneistourakka

Mikkeli
Suomi

2006 paineenkorotuspumppaamo, 
pääurakka

Nurmijärvi
Suomi

2006 teollisuusjätevedenpuhdistamo, 
laajennus, prosessi- ja laitossuunnittelu

Anjalankoski
Suomi

2006 lämpövoimalaitos, vedenkäsittely,
prosessisuunnittelu, laitetoimitus

Pietari
Venäjä

2006 jätevedenkäsittely, konsultointi,
 prosessi- ja laitossuunnittelu

Phan Rang-Thap 
Cham, Vietnam

2006 jätevedenkäsittely, konsultointi,
 prosessi- ja laitossuunnittelu

Dien Bien Phu
Vietnam

2007 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Yanchuan
Kiina

2007 kaukolämpölaitos
koneisto- ja putkistourakka

Tianshui
Kiina

2007 jätevedenpuhdistamo,
KVR-urakka

Jurmala
Latvia

2007 jätevedenpuhdistamo,
KVR-urakka

Jelgava
Latvia

2007 kompostointilaitoksen kastelu-
järjestelmän uusiminen, pääurakka

Espoo
Suomi

2007 jätevedenpuhdistamo, lietteen-
kuivauksen uusiminen, koneistourakka

Hämeenkyrö
Suomi

2007 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Hyvinkää
Suomi

2007 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
KVR-urakka

Pori
Suomi

2007 vesilaitosten paineenkorotus-
asemat, pääurakka

Kangasala
Suomi

2007 jätevedenpuhdistamo, lietteenkäsittelyn 
uusiminen, koneistourakka

Lappeenranta
Suomi

2007 prosessivesilaitoksen laajennus,
prosessi- ja laitossuunnittelu

Rauma
Suomi

2007 teollisuusjätevedenpuhdistamo,
prosessisuunnittelu

Uruquai

2007 jätevedenpuhdistamoiden 
prosessisuunnittelu, konsultointi

Pleiku
Vietnam

2007 jäteveden käsittelyprosessit, konsultointi, 
prosessi- ja laitossuunnittelu

Bin Thuan
Vietnam

2008 kaukolämpölaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Wuwei
Kiina

2008 teollisuusvesilaitos, l
auhteenpuhdistuksen laajennus

Lappeenranta
Suomi

2008 jätevedenpuhdistamo,
koneistourakka

Turku
Suomi

2008 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
koneistourakka

Oulu
Suomi

2008 jätevesien hajunpoistolaitos ja 
satama-altaiden pulputus-
kompressorijärjestelmä, pääurakka

Helsinki
Suomi

2008 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
koneistourakka

Laihia
Suomi

2008 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Jämsä
Suomi

2008 biokaasulaitos,
KVR-urakka

Ilmajoki
Suomi

2008 biokaasulaitos,
vesi- ja kaasuputkistosuunnittelu

Turku
Suomi

2009 Vedentuotannon ja jätevedenkäsittelyn 
parantaminen, kone- ja laitesuunnittelu

Bacau
Romania

2009 juomavesilaitos, laajennus 
ja saneeraus, KVR-urakka

Drobeta Turnu-
Severin, Romania

2009 siirtoviemäripumppaamot, 
koneistourakka

Kotka
Suomi

2009 tekopohjavesihanke, raakavedenotto 
ja esikäsittely, koneistourakka

Huittinen
Suomi

2009 jätevedenpuhdistamon sakokaivo-
lietteen vastaanottoasema, pääurakka

Kuhmoinen
Suomi

2009 kaatopaikan kierrätysvesijärjestelmän 
säätöasemat, pääurakka

Espoo
Suomi

2009 jätevedenpuhdistamo
koneistourakka

Turku
Suomi

2009 jätteenkäsittelykeskuksen 
kierrätysvesiasema, koneistourakka

Espoo
Suomi

2009  jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
KVR-urakka

Pernaja
Suomi

2009 jätevedenpuhdistamon lietteenkuivaus,
pääurakka

Lempäälä
Suomi

2009 terästehtaan tankovalun puhdistus- 
ja jäähdytyslaitos, projektinjohtourakka

Hanko
Suomi

2009 vesilaitoksen uusiminen,
KVR-urakka

Kemiö
Suomi

2009  jätevedenpuhdistamo, laajennus ja 
saneeraus, pääurakka

Hanko
Suomi

2009 voimalaitos, vedenkäsittely
KVR-urakka

Kirishi
Venäjä

2009 Elintarviketehtaan jätevesienkäsittely
prosessisuunnittelu

Gorelovo
Venäjä

2010 jätevedenpuhdistamo,
laitetoimitus ja asennusvalvonta

Zhuzhou
Kiina

2010 jätevedenpuhdistamo, laajennus 
ja saneeraus, pääurakka

Ylöjärvi
Suomi

2010 jätteenkäsittelykeskuksen kompostointi-
kentän pumppaamo, saneeraus, 
pääurakka

Espoo
Suomi

2010 suolaliuossäiliön rakentaminen, 
alaurakka, koneisto- ja sähkötyöt

Espoo
Suomi

2010 jätevedenpuhdistamo,
KVR-urakka

Porvoo
Suomi

2010 jätevedenpuhdistamo, muutostyöt, 
sovellettu KVR-urakka

Nummela
Suomi

2010 alavesisäiliö ja paineenkorotus-
pumppaamo, pääurakka

Nummi-Pusula
Suomi

2010 vesilaitos, saneeraus,
prosessi- ja laitetoimitus

Imatra
Suomi

2010 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
koneistourakka

Pori
Suomi

2010 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Loviisa
Suomi

2010 lämpövoimalaitos, vedenkäsittely- 
ja lauhteenpuhdistuslaitostoimitus 
ja asennusvalvonta

Pietari
Venäjä

2011 jätevedenpuhdistamo,
laitetoimitus ja asennusvalvonta

Huainan
Kiina

2011 vesilaitos,
laitetoimitus

Hongkong
Kiina

2011 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Lohja
Suomi

2011 jätevedenpumppaamo, saneeraus,
pääurakka

Porvoo
Suomi

2011 jätteenkäsittelykeskus, ORC-kaasu-
voimala termoöljyputkisto ja jäähdytys-
vesipumppaamo, pääurakka

Espoo
Suomi

2011 jätevedenpuhdistamo,
laitetoimitus

Kaliningradin 
alue, 
Venäjä

2012 kaivospumppaamot, koneisto-, 
putkisto- ja rakennesuunnittelu

Pajala
Ruotsi

Jatkuu sivulla 17.



Econetin perustaja, pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Matti Leppäniemi
on kiertänyt veden perässä maailmaa jo lähes neljän vuosikymmenen ajan. 
Hän on ollut mukana rakentamassa ja vetämässä vesihuoltoprojekteja 
sekä kehittyvissä maissa että teollisuusmaissa.

Toimiva
vesihuolto 
on monen  
asian  
summa
TEKSTI JA KUVA Paul Öhrnberg

L eppäniemi on nähnyt, miten 
epätasaisesti makea vesi on ja-
kautunut maailmalla ja miten 
suhtautuminen veteen vaihtelee 

sen mukaan, miten paljon sitä on mis-
säkin tarjolla. Tämä asetelma ei hänen 
mukaansa lähitulevaisuudessa muutu. 
Päinvastoin ilmastonmuutos uhkaa kär-
jistää tilannetta entisestään.

– Meillä täällä Suomessa ja useim-
missa muissa teollisuusmaissa on to-
tuttu puhtaan veden ylenpalttiseen tar-
jontaan ja käyttöön. Sen sijaan monissa 
kehitysmaissa vedestä on pulaa. Kun 
sitä kannetaan kilometrien päässä si-
jaitsevasta kaivosta, on jokainen tippa 
arvokas. Olen itsekin projektitehtävissä 
toimiessani opetellut peseytymään pa-
rilla litralla, Leppäniemi nauraa.

Veden epätasainen jakautuminen on 
Leppäniemen mukaan johtanut siihen, 
että teollisuusmaissa vesihuollon paino-
piste on asettunut jätevesien puhdista-
miseen. Kehitysmaissa taas ollaan eni-
ten kiinnostuneita puhtaasta vedestä.

– On tärkeää muistaa, että siellä 
missä vedestä on kova pula, siitä tulee 
helposti myös poliittinen pelinappu-
la ja itsekkäiden pyrkimysten nostatta-

ja. Nämä pitäisi pystyä tunnistamaan 
esimerkiksi vesihuoltoon liittyvien ke-
hitysapuprojektien yhteydessä. Samalla 
pitäisi pohtia nykyistä enemmän sitä, 
miten niukat voimavarat käytettäisiin 
mahdollisimman tehokkaasti, Leppä-
niemi patistaa.

– Suomen kehitysyhteistyö painot-
tuu perinteisesti köyhimpiin väestön-
osiin, naisten oikeuksiin ja perusasioi-
hin. Se on hyvä, mutta mielestäni on 
ongelma, että voimavarat kohdistetaan 
usein maaseudulle, vaikka todella isot 
ongelmat löytyvät suurkaupunkien 
slummeista, Leppäniemi pohtii.

– Kehitysyhteistyövaroja käytetään 
yksinkertaisten matalakaivojen kaiva-
miseen maaseudulle, vaikka meillä olisi 
tarjota erittäin korkeatasoista tietoa ja 
osaamista rakennettujen ympäristöjen 
vesihuollosta. Jos halutaan saada samal-
la rahalla aikaan mahdollisimman pal-
jon hyvää, niin pitää mennä kaupunki-
en slummeihin.

Matti Leppäniemen mielestä vesi-
huollon osaaminen on Suomessa hy-
vissä kantimissa, mutta hän on hieman 
huolissaan siitä, että tällä alalla syntyy 
uusia innovaatioita harvakseltaan.

– Ehkä se johtuu siitä, että meillä 
riittää vettä tuhlattavaksi asti. Jos oli-
si niukkuutta, se pakottaisi keksimään 
uutta. Mietitään vaikka Israelia, josta 
on kehittynyt tunnettu ja tunnustettu 
vesihuollon osaaja, vaikka siellä on hy-
vin vähän omaa vettä.

Leppäniemen mukaan Suomen pi-
täisi pystyä Israelin tavoin profiloitu-
maan ja nostamaan kansainvälistä tun-
nettuuttaan vesialan osaajana. Hänen 
mukaansa Suomen luontoa ja tuhansia 
järviä mainostetaan maailmalla puhtau-
destaan, mutta herättääkö mielikuvia 
Suomen osaamistasosta.

– Ajatteleeko turisti luontokuvaa 
katsoessaan, että täällä nyt vain sattuu 
olemaan hienoa luontoa, vai ajatteleeko 
hän, että Suomessa on sellaista osaamis-
ta ja tekniikkaa, joka on mahdollistanut 
puhtaan luonnon säilymisen?

– Minun mielestäni meidän pitäisi 
korostaa sitä, että me olemme osanneet 
hoitaa asiat oikein. Että meillä on hyvin 
toimiva hallittu infrastruktuuri, tekni-
nen osaaminen ja lainsäädäntö, joiden 
avulla puhdas luonto on säilynyt. Täl-
laiseen mielikuvan voimistuminen edis-
täisi suomalaisen vesiosaamisen vientiä.

Leppäniemen mukaan hyvin toi-
miva vesihuoltojärjestelmä on monen 
tekijän summa, jonka yhdeksi tärkeäk-
si osaksi hän nostaa vapaaehtoistyön. 
Suomessa lähes jokaisella järvellä toimii 
vesiensuojeluyhdistys, joka seuraa vesis-
tön tilaa ja raportoi siitä. Erilaiset seurat 
ja yhdistykset tekevät merkittävää työtä 
vesien ympärillä.

– Tällaista vesihuollon kokonaismal-
lia ja osaamista pitäisi viedä maailmalle 
matalan teknologiatason rengaskaivo-
jen sijaan. 

”Vesialan kehitysyhteistyö kannattaisi 
suunnata suurkaupunkien slummeihin.”

Vesihuollon kokonaismallia ja osaamista pitäisi viedä 
maailmalle, Matti Leppäniemi neuvoo.
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Kohti parempaa 
maailmaa

Paul Öhrnberg KUVAT Jouni Harala, iStockPhoto

V astaus on kieltämättä hie-
man yllättävä, mutta näin-
hän se on. Econet kehittää 
ratkaisuja ja laitteita, joiden 

avulla yhä useammat ihmiset saavat 
käyttöönsä puhdasta vettä ja pääsevät 
nauttimaan puhtaasta ympäristöstä. 

Tällä toimialalla riittää tekemistä. 
Puhdas käyttövesi ei ole itsestäänsel-
vyys läheskään kaikkialla maailmassa 
ja tulevaisuudessa haasteet vain kas-
vavat, kun ilmastonmuutos etenee.

– Tähän asti puhtaan juomaveden 
varmistaminen on ollut etusijalla, 
mutta nyt on myös havahduttu ym-
päristön ja vesistöjen suojeluun. Vaa-
timukset jätevesien puhdistamisesta 
ovat nousussa kaikkialla maailmassa, 
myös kehitysmaissa. On tiedostettu, 
että nyt on todellakin tehtävä jota-
kin, Leskinen selvittää. 

Vesi ja ympäristö ovat globaaleja 
asioita ja siksi myös Econetin peli-
kenttä on koko maailma. 

– Me olemme toimittaneet lait-
teita ja ratkaisuja yli 80 maahan ja 
valtaosa myynnistämme on kansain-
välistä.

Maailmanlaajuiset markkinat ja 
kansainvälisyys tuovat omat haas-
teensa Econetin kaltaiselle suhteel-
lisen pienelle yhtiölle, joka kaiken 
lisäksi sijaitsee kaukana suurista 
markkinoista. Toisaalta vastapainok-
si yhtiöllä on Leskisen mukaan isoja 
vahvuuksia.

– Me todella osaamme tämän 
homman. Olemme toimineet kan-
sainvälisesti jo yli 30 vuotta ja tun-
nemme tämän toimialan läpikotai-
sin. Tuotteemme ja palvelumme ovat 
huippuluokkaa ja maantieteenkin 
olemme kääntäneet eduksemme. 
Pystymme tekemään laitteita, jotka 
toimivat ankarissa ja äärimmäisissä 
olosuhteissa. 

Econetissa käynnistellään par-
haillaan myös projektia, jonka avulla 

yhtiön kasvua ja kansainvälistymistä 
vauhditetaan entisestään.

– Vahvistamme maailmalla jäl-
leenmyyntiverkostoamme paikal-
listen yhteistyökumppanien kautta. 
Nämä kumppanit ovat lähellä asia-
kasta ja heillä on tuntosarvet ulkona 
oman toiminta-alueensa markkinoi-
hin, hän selvittää. 

Lauri Leskisen mukaan kilpai-
lu vesialalla on kovaa. Lähes kaikis-
sa maissa on omia laitevalmistajia ja 
projektiyhtiöitä. Lisäksi markkinoil-
la on useita isoja kansainvälisiä toi-
mijoita.

– Meidän valttimme on, että hal-
litsemme kokonaisuuden. Meillä on 
kaikki omassa talossa: suunnittelu, 
tuotekehitys, valmistus ja näihin liit-
tyvät palvelut. Lisäksi meillä on mai-
ne yhtiönä, jonka koneet ja ratkaisut 
kestävät ja toimivat.

Laatu tietenkin maksaa ja siksi 
Econet painottaa mielellään ”total 
cost of ownership” -kustannuksia, 
jotka pitävät sisällään investoinnin 
koko elinkaaren aikana kertyvät ku-
lut.

– Pelkkä laitteen tai palvelun os-
tohinta on helppo hahmottaa, mutta 
se ei kerro koko totuutta. Olisi hyvä, 
jos ostajilla olisi tarkat hankintaspe-
sifi kaatiot, jossa huomioitaisiin koko 
investoinnin elinkaaren aikaiset ku-
lut, kuten huollot, korjaukset ja käyt-
tökatkokset. Tällaisessa tarkastelussa 
me olemme erittäin kilpailukykyisiä, 
Leskinen selvittää.

Hän vakuuttaa, että Econetin 
tuotteet ja palvelut pysyvät myös jat-
kossa vesialan kehityksen eturinta-
massa. Parhaillaan yhtiön suunnitteli-
jat tutkivat älykkään IoT-teknologian 
hyödyntämistä.

– Älytekniikan avulla voimme op-
timoida laitteemme ja prosessimme 
toimimaan entistäkin tehokkaammin 
ja varmemmin.

”Älytekniikan avulla voimme optimoida 
laitteemme ja prosessimme toimimaan 
entistäkin tehokkaammin.”

Econetin 
pelikenttänä on 
koko maailma, Lauri 
Leskinen toteaa.
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Me toimimme maailmanparannusbisneksessä. Näin kiteyttää 
toimitusjohtaja Lauri Leskinen, kun häneltä kysytään mitä Econet tekee.



Yhdyskuntajäteveden käsittelyssä, 
teollisissa prosesseissa tai vaikkapa 
maataloudessa syntyy usein lietteitä eli 
nesteen ja erilaisten kiintoaineiden seoksia. 

Paul Öhrnberg KUVAT Jouni Harala

A ikaisemmin lietteitä pidettiin 
lähinnä riesana ja ylimääräi-
senä kustannuksena, josta 
haluttiin vain päästä eroon, 

mutta nyt tilanne on muuttumassa. 
Lietteestä on tulossa jopa arvotavaraa.

Econetin tytäryhtiö Dewaco on 
erikoistunut lietteen käsittelyyn. Län-
tisessä Suomessa Laitilassa sijaitsevassa 
konepajassa valmistetaan laitteita, joi-
den avulla jätevesiä selkeytetään ja liet-
teitä tiivistetään sekä kuivataan.

– Eihän tämä toimiala äkkiseltään 
kuulosta kovin mediaseksikkäältä, 
mutta todellisuudessa lietteiden kanssa 
toimiminen on yllättävän monipuolis-
ta ja haastavaa, tehtaanjohtaja Jari Vir-
tanen nauraa.

– Nykyinen kehitys, jossa mate-
riaaleja kierrätetään ja hyödynnetään 
entistä tarkemmin tuo lietteille jat-
kuvasti uusia käyttökohteita, Dewa-
con Euroopan markkinoista vastaa-

va myyntipäällikkö Riku Granberg 
myötäilee.

Takavuosina lietteiden käsittelyn 
motiiveina olivat pääasiassa ympäris-

tönsuojelu ja viranomaisvaatimukset  
vesistöihin johdettavien jätevesien 
laadusta. Lietteestä erotetut kiintoai-
nekset ajettiin usein kaatopaikoille.

Nyt näiden motiivien rinnalle on 
tullut kiertotalousajattelu. On ha-
vaittu, että lietteelle ja sen sisältämille 
kuiva-aineille voi löytyä rahanarvoista 
käyttöä. Siitä voi saada raaka-aineita, 
energiaa ja ravinteita.

Virtasen ja Granbergin mukaan 
lietteen jatkojalostamiseen ja hyödyn-
tämiseen liittyvä tutkimus käy tällä 
hetkellä kuumana maailmassa.

Lisäksi tutkimustyötä tehdään kii-
vaasti myös ympäristönsuojelun rin-
tamalla, kun haetaan uusia ratkaisuja 
esimerkiksi mikromuovien, lääkejää-
mien tai raskasmetallien poistamiseen 
jätevesistä ja lietteistä.

– Alalla on meneillään eräänlainen 
murrosvaihe ja tulevaisuudessa veden 
sekä lietteen käsittelyn tarve vain kas-
vaa, joten meillä kyllä riittää tekemis-
tä. Tulemme muun muassa panosta-
maan jatkossa voimakkaasti älykkäisiin 
ratkaisuihin ja esineiden internetiin eli  
IoT-tekniikkaan. Tulevaisuus näyttää 
hyvältä ja mielenkiintoiselta, Virtanen 
sanoo. 

Vuonna 1986 perustetulla De-
wacolla odotetaan paljon töitä lähi-
vuosille. Sen valmistamia laitteita on 
asennettu yli 1 600 kohteeseen yli 80 
maassa.

– Yli 90 prosenttia tuotannostam-
me menee vientiin Suomen ulkopuo-
lelle, Jari Virtanen kertoo.

Tuotevalikoimaan kuuluvat muun 
muassa pohja- ja pintalietettä poista-
vat ketjulaahainjärjestelmät, lietettä 
tiivistävät sekä kuivattavat suotonau-

Lietteelle ja  
sen sisältämille 
kuiva-aineille voi 
löytyä rahan-
arvoista käyttöä.

halaitteet, polymeerin valmistusyksiköt 
sekä lietteen ja polymeerin sekoittami-
seen käytettävät flokkulaattorit.

Yhtiön uusin tuote on DEWA VDP 
Combo -suotonauhapuristin, joka kä-
sittää moduulirakenteiset lietteen tiivis-
tysyksikön ja kuivausyksikön. 

– Combo-mallin suunnittelussa on 
panostettu erityisesti tehokkuuteen ja 
käyttäjäystävällisyyteen. Lisäksi se on 
suunniteltu niin, että se voidaan toi-
mittaa standardikontissa, kun yleen-
sä tällaiset laitteet kuljetetaan suuris-
sa puulaatikoissa irtolastina. Meidän 
ratkaisumme helpottaa ja halventaa 
kuljetusta merkittävästi, Jari Virtanen 
selvittää.

Kustannustehokkuuteen pyritäänkin 
esimerkiksi optimoimalla kuljetuksia ja 
muita oheistoimintoja, sillä itse tuot-
teista ei tehdä kompromisseja: laadusta 
ei tingitä. Vain parhaat raaka-aineet ja 
komponentit kelpaavat. 

– Meillä on oma testilaboratorio, 
jossa varmistetaan laatu, lujuus ja kulu-

tuskestävyys. Tämä on tärkeää, sillä lait-
teet joutuvat toimimaan yleensä hyvin 
ankarissa olosuhteissa.

Econetin tinkimätön filosofia tar-
koittaa sitä, että laitteiden hankintakus-
tannukset ovat usein kalliimmat kuin 
kilpailijoilla, mutta matalat elinkaari-
kustannukset tasoittavat tilannetta.

– Asiakaspalaute on ollut kiittävää. 
Meidät tunnetaan maailmalla kestävis-
tä ja laadukkaista koneista, Riku Gran-
berg sanoo. 

Hän kertoo äskettäin käyneensä 
Etelä-Euroopassa asiakkaan luona, joka 
osti 12 vuotta sitten ketjukaavintalait-
teiston erityisen vaativaan kohteeseen. 
Tuolloin asiakas oli sanonut haluavansa 
laitteiston, joka kestää vähintään kym-
menen vuotta.  

– Oli mukava käydä toteamassa, että 
koneemme ovat toimineet haastavassa 
ympäristössä moitteettomasti jo reilusti 
yli asiakkaan asettaman vaatimuksen. 
Nyt saman tyytyväisen asiakkaan kanssa 
neuvotellaan seuraavasta projektista.
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Riku Granberg ja Jari Virtanen

Lietteestä tuli 
arvotavaraa



M ääränpäässä, Arkangelin alu-
eella sijatsevassa Korjazhma-
nissa, komponenteista koo-
taan kaksi pyöröselkeytintä, 

jotka puhdistavat omalta osaltaan venä-
läis-amerikkalaisen yhteisyrityksen Ilim 
Groupin sellutehtaan jätevesiä. 

Slamexin tuotantojohtaja Heikki 
Viitanen ja myynti-insinööri Ilkka Nis-
kanen seuraavat lastauksen etenemistä 
tyytyväisinä. 40-metrisiin altaisiin asen-
nettavat selkeyttimet ovat lähdössä ajal-

laan, kuten lukuisat muutkin Slamexin 
valmistamat tuotteet.

Paul Öhrnberg KUVAT Jouni Harala

Slamex on keskittynyt vedenkäsittelylaitteiden suunnitteluun ja valmistamiseen.

Slamex on keskittynyt Econet-
konsernissa vedenkäsittelylaitteiden 
valmistamiseen ja suunnitteluun. 
Lahdessa toimiva konepaja käyttää 
raaka-aineenaan lähinnä kirkkaita te-
räslaatuja.

– Meillä on laaja tuoterepertuaa-
ri. Selkeyttimien lisäksi valmistamme 
muun muassa välppälaitteita, hieka-
nerottimia, säiliöitä sekä erilaisia kul-
jettimia, puristimia, tiivistimiä ja sul-
kuluukkuja, Viitanen luettelee.

Vedenkäsittelylaitteiden lisäksi Sla-
mex valmistaa korkean vaatimustason 
säiliöitä elintarvike- ja lääketeollisuu-
den tarpeisiin.

– Meidän hitsaajamme hallitse-
vat erittäin haastavien erikoisseosten, 
kuten esimerkiksi Hastelloyn työstä-
misen.

Jätevesien puhdistuksessa perus-
periaatteet ovat pysyneet jo pitkään 
jokseenkin ennallaan: ensin yritetään 
ottaa mahdollisimman tarkasti kiinto-
aines pois ja sen jälkeen vesi selkeyte-
tään. Näiden mekaanisten prosessien 
jälkeen suoritetaan yleensä vielä bio-
logisia ja/tai kemiallisia puhdistustoi-
menpiteitä. Laitteistot ja menetelmät 

Heikki Viitanen ja 
Ilkka Niskanen

Vaativa asiakas 
ymmärtää laadun 
merkityksen.

ovat kuitenkin vuosien varrella  
kehittyneet huimasti.

– Me teemme jatkuvasti tuotekehi-
tystä saadaksemme laitteistamme yhä 
kestävämpiä ja tehokkaampia. Kiinni-
tämme erityisesti huomiota elinkaari-
kustannuksiin. Puhdistamojen laitteet 
joutuvat usein lujille jo pelkästään il-
masto-olosuhteiden takia, varsinkin jos 
laitokset sijaitsevat alueilla, joissa talvet 
ovat ankarat, Heikki Viitanen selvittää.

Econet tarjoaa myös suunnittelu-
palveluja ja valmistaa laitteensa sillä 
periaatteella, että niiden tulee kestää 
yli 30 vuotta. Econet tarjoaa myös 
suunnittelupalveluja ja tarjottavat rat-
kaisut ovat usein asiakkaalle räätälöity-
jä.  Tämä tarkoittaa sitä, että laitteiston 
hankintahinta ei välttämättä ole hal-
vimmasta päästä. Mutta jos tarkastel-
laan tuotteiden hinta-laatu-suhdetta ja 
elinkaarikustannuksia olemme erittäin 
kilpailukykyisiä. 

– Kilpailu on kovaa ja maailmalla 
on monenlaisia yrityksiä tällä toimialal-
la. Onneksi on yhä enemmän vaativia 
asiakkaita, jotka ymmärtävät laadun 
merkityksen ja laskevat investoinnin 
kustannukset pitkällä aika-välillä.

Econetin asiakkaat ovat pääasiassa 
erilaiset yhdyskuntajätevesiä käsittele-
vät puhdistamot ja teollisuuslaitokset, 
jotka käsittelevät omissa prosesseissaan 
syntyviä jätevesiä. Teollisista asiakkais-
ta suurin ryhmä on paperi- ja sellute-
ollisuus.

Vesialan kehittymistä markkinoita 
kiihdyttävät myös alati tiukentuvat vi-
ranomaisvaatimukset. 

– Monissa maissa vedestä alkaa 
jo olla huutava pula, jota ratkotaan 
muun muassa veden kierrättämisellä. 
Se on yksi tämän alan draivereista, ker-
too Ilkka Niskanen.

Hänen mukaansa kymmenen viime 
vuoden aikana jätevesien puhdistami-
seen on herätty maailmalla aivan uu-
della tavalla.

– Nyt mietitään jo sitä, miten 
mikromuovit ja lääkejäämät saataisiin 
pois jätevesistä, joten tällä alalla riittää 
paljon haasteita ja tekemistä vielä pit-
källe tulevaisuuteen.
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Erikoisteräksestä laatutuotteiksi
Econetin tytäryhtiö Slamexin konepajan pihalla Lahdessa käy vilske. Isoja 
uutuudenkiiltäviä rosterikomponentteja lastataan kahteen rekkaan, joiden on 
määrä lähteä seuraavana päivänä Suomesta kohti Venäjää.



M eillä on käynnissä kiinnostavia projekteja sekä teol-
lisella että kunnallisella tasolla. Olemme esimerkik-
si rakentamassa paperi- ja sellutehdasta varten uutta 
ilmastusallasta, jonka koko on yli 20 000 kuutiomet-

riä. Kunnan kanssa meillä on käynnissä muutamia projekteja, jot-
ka keskittyvät energiansäästöön, kuten uudet kompressorit, uusi 
ilmastusjärjestelmä ja tehokkaampi järjestelmänhallinta. Olimme 
myös osa Ruotsin ensimmäistä Nereda-asennusta.

Pääasiallinen toimintamme Ruotsissa liittyy vesi- ja jäteve-
sialan urakointiin. Tulevaisuuden suunnitelmamme on edel-
leen laajentaa ja lisätä liiketoimintaa Ruotsissa sekä lisätä hen-
kilöstön ja tuotannon määrää. 

– Vahvuutemme kilpailijoihin verrattuna on kekseliäisyys 
löytää hyviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja asiakkaillemme, 
Håkan Persson kertoo.

Painopiste ympäristöystävällisissä sijoituksissa

E conetin kylmiin olosuhteisiin suunnitellut tuotteet so-
veltuvat erityisen hyvin esimerkiksi Siperian alueiden 
vedenkäsittelytarpeisiin. Myyntityötä tehdään yhteis-
työssä muun muassa  projektipäällikkö Konstantin 

Vasilevin kanssa.
Mitä tuotteita ja ratkaisuja Econet tarjoaa kylmän ilmana-

lan vesienkäsittelyyn? Erilaiset ruostumattomat teräslaadut ja 
niistä valmistetut laadukkaat tuotteet on suunniteltu erityisesti 
kestämään suuria lämpötilan vaihteluja. 

– Tällaisesta teknologiasta on hyvä esimerkki kehittämäm-
me Kahlaava pyörä -ratkaisu, josta referenssinä on esimerkiksi 
Ilim Group Korjazhmassa, Malmi-Lewizki kertoo. 

Kylmän ilmanalaan suunnatuista tuotteista ja ratkaisuista 
puhuttaessa Econetin pää-
markkinat sijaitsevat 
Venäjällä.

– Teemme markkinointi-
työtä messuilla ja erilaisis-
sa tapahtumissa, seuraam-
me markkinan kehittymistä 
sekä  viranomaisvaatimuk-
sia ja lakeja. Myyntikäynnit 
ovat myös tärkeä osa työtäm-
me, eikä verkossa tapahtu-
vaa myyntiä sovi unohtaa, 
Malmi-Lewizki listaa.

Vahvuutena 
kylmän ilmanalan 
vedenkäsittely
Olga Malmi-Lewizki Econetin 
Venäjän myynnistä tuntee suuren 
itänaapurin markkinat. 

Håkan Persson

Olga Malmi-Lewizki

F lotaatiossa veteen liuotetaan ilmaa, joka 
tehostaa ja nopeuttaa kiintoaineksen 
poistamista vedestä. Kiintoainespartik-
kelit tai öljyt tarttuvat ilmakupliin ja 

nousevat niiden kyydissä veden pinnalle, mistä 
ne johdetaan pois.

Perinteisesti fl otaatio toteutetaan paineil-
man avulla, mikä edellyttää energiaa kulutta-
vien kompressorin käyttämistä. Wiser on sen 
sijaan kehittänyt ratkaisun, jossa ilmakyllästei-
nen vesi, eli dispersiovesi tuotetaan erityisen 
suuttimen avulla ilman paineilmaa. Paineilmaa 
tarvitaan vain suuttimen säätöön, joten prosessi 
on erittäin energiatehokas.

Slamexin projektipäällikön Jan Rönnbergin 
mukaan Wiserin fl otaatiolaitteita asennetaan 
etupäässä pienikokoisempiin vedenpuhdistus-
järjestelmiin.

– Niitä on mennyt asiakkaiden mukana ym-
päri maailmaa. Lisäksi olemme tehneet muu-
tamia dispersiovesilaitteistoja (”kuplakoneita”) 
myös isoihin altaisiin, hän sanoo.

– Meillä on paljon asiakkaita esimerkiksi 
elintarviketeollisuudessa. Siellä omia proses-
sijätevesiä esikäsitellään ja epäpuhtauksia sekä 
ravinteita poistetaan fl otaation avulla niin, että 

ne voidaan päästää yleiseen viemäriverkkoon. 
Lisäksi fl otaatiota käytetään paljon vedenpuh-
distusprosessien loppupäässä biologisen puhdis-
tusvaiheen jälkeen, jolloin saadaan kiintoaineet 
vielä tarkemmin pois jätevedestä.

Wiserin fl otaatiolaitteet noudattavat samoja 
laatu- ja elinkaarikriteerejä kuin Econetin muut 
tuotteet: laitteiden tulee olla kestäviä, varmatoi-
misia ja mahdollisimman helposti huollettavia. 
Esimerkiksi suuttimien huoltoväli on vain ker-
ran vuodessa eikä toimenpide silloinkaan edel-
lytä puhdistusprosessin pysäyttämistä.

Flotaatiolaitteiden lisäksi Wiserillä on kaa-
sunpuhdistuslaitteita, joita käytetään valtaosin 
erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Niiden avulla 
pestään haittakaasuja ja poistetaan kaasuihin se-
koittuneita kiintoaineksia.

Rönnbergin mukaan kaasunpuhdistustek-
nologia poikkeaa melko paljon Econetin muus-
ta tuotevalikoimista, mutta hän näkee siinä 
kuitenkin myös yhteneväisyyksiä.

– Kaasunpuhdistustekniikan rooli voi hy-
vinkin kasvaa esimerkiksi lietteiden käsittelyn 
yhteydessä. Me olemme jo tarjonneetkin kaa-
sunpuhdistustekniikkaa hajuhaittojen poista-
miseen.

Kuplakoneella 
vauhtia 
puhdistukseen
Econetin vedenpuhdistuslaitteiden tuoteperheen uusimpia 
jäseniä on flotaatiotekniikkaan erikoistunut Wiser.

Jan Rönnberg

Econet Vatten & Miljöteknik AB:n liiketoiminta sujuu erittäin hyvin Malmössä, 
Ruotsissa. Toimitusjohtaja Håkan Perssonin mukaan Ruotsissa ollaan tällä 
hetkellä erityisen  kiinnostuneita ympäristöystävällisistä sijoituksista.

Håkan Persson KUVA Econet VMT

Paul Öhrnberg KUVA Jouni Harala Eija Öhrnberg KUVA Econet
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E conet keskittyy Vietnamissa veden 
jakeluun, jäteveden käsittelyyn sekä 
kiinteiden jätteiden käsittelylaitoksi-
en rakennusprojekteihin.

Econet on tällä hetkellä selvittämässä viet-
namilaisten kaupunkien mahdollisia projek-
teja ja esittelee suomalaista korkotukiluottoa, 
joka tunnetaan Investointituki kehitysmaille 
eli PIF -rahoitusinstrumenttina. 

– Toukokuussa 2019 Econet järjesti esi-
telmätilaisuuden PIF:stä vietnamilaisten kau-
punkien johtajille ACVN:n (Annual Mana-
gement Meeting of the Association of Cities 
of Vietnam) vuosikokouksessa. Tähän ko-
koukseen osallistuivat kaupunkien johdon 
korkeimman tason virkamiehet, kaupunkien 
johtajat, varakaupunginjohtajat sekä projekti-
päälliköt, Quynh selventää. 

– Tähän päivään mennessä Econet on 
saanut valmiiksi kolme avaimet käteen 
-tyyppistä EPC-rakennusprojektia (EPC, 
Engineering, Procument, Construction) ve-
denjakeluun ja jätevedenkäsittelyyn liittyen 
Vinh Cityssä, Bac Kanissa ja Dien Bien Phus-
sa. Näistä Vinh City ja Bac Kan ovat jo täy-
dessä toiminnassa.

– Erinomainen referenssi konsulttisopi-
muksia ajatellen on kahdeksan pienemmän 
kaupungin ja provinssin alueet kattava Viet-
namin pienten kaupunkien vesi- ja sanitaatio-

hanke, kestävyysvaihe ”Water and Sanitation 
Programme for Small Towns, Sustainability 
Phase (WSPST III)”.

Toimitussopimukset on solmittu projek-
teihin ”Th e Second Ho Chi Minh City Wa-
ter Enviroment -projekti”, johon on toimi-
tettu Dewacon ketjulaahainjärjestelmä, sekä 
”Hue City Water Environment Improvement 
-projekti”, jonne on asennettu DEWA suo-
tonauhapuristin ja ketjulaahainjärjestelmät. 
Molempien rahoittajana toimi JICA. 

– PIF-rahoitusinstrumenttia kehitysmaille 
tarvitaan kuitenkin vietnamilaisten projektien 
tukemiseen. Teen parhaillaan töitä Vietnamin 
kaupunkien kanssa laatiakseni projektieh-
dotuksen, joka jätetään Suomen Ulkominis-
teriölle. Yhteistyö AVCN:n kanssa tarjoaa 
tulevaisuudessa myös erinomaisen mahdolli-
suuden Econetille lähestyä kaupunkeja näi-
den projekteihin liittyen.

– Suomella on hyvä maine Vietnamissa 
Suomen tuettua Vietnamin vesijakeluohjel-
maa jo vuodesta 1980 alkaen. Eurooppalais-
ten tuotteiden laatua arvostetaan Vietnamis-
sa. Econetilla on pitkä kokemus toiminnasta 
sekä runsaasti referenssejä Vietnamissa. Kehi-
tämme tällä hetkellä myös muuta yhteistyötä 
vietnamilaisten kaupunkien kanssa mahdol-
lisia tulevia vesi- ja ympäristöprojekteja aja-
tellen.  

S lamex-imuselkeyttimiä ja Dewa-ketjulaa-
hainjärjestelmiä on asennettu pohjoiseen ja 
jopa Siperian havupuuvyöhykkeelle. Kylmä 
vuodenaika on otettu huomioon ei pelkäs-

tään laitteiden rakenteissa, vaan myös toimitusten 
suunnittelussa ja asennustöiden ajoituksessa.

Pyöreiden selkeyttimien Kahlaava pyörä -ratkaisu 
on hyvä esimerkki pohjoisiin olosuhteisiin rakenne-
tusta vaihtoehdosta. Lumen kerääntyminen selkeyt-
timen vetovaunun ajoradalle on ongelma kylmässä 
ilmastossa. Slamexin laitteessa Kahlaava pyörä -ratkai-
su korvaa sekä lumiharjan että lämmityskaapelit. Vesi 
poistuu selkeytinaltaasta ajoradan yli, jolloin ajorata 
pysyy jatkuvasti sulana ja lumettomana. Vetovaunun 
pyörä liikkuu eli ”kahlaa” vedessä.

Tämä on sekä rakennus- että käyttökustannuksil-
taan huomattavasti edullisempi ja luotettavampi vaih-
toehto kuin lumiharja ja ajoradan lämmitys.

Eija Öhrnberg KUVA Econet

Quynh Le Nhu KUVA Eija Öhrnberg

Veden-
käsittelyä 
ääriolo-
suhteissa
Arktisilla ilmasto-vyöhykkeillä 
lämpötilan vaihtelut voivat 
olla suuria, kesän + 30 asteen 
lämpötila voi talvella vaihtua 
- 50 celcius-asteen pakkaseen. 
Tällöin myös vedenkäsittely-
laitteiden tulee olla suunniteltu 
ja rakennettu vaativissa 
olosuhteissa toimiviksi.

Kahlaava pyörä 
-ratkaisu.
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Quynh Le Nhu on vastannut markkinoinnista ja 
operaatioista Vietnamissa muutaman vuoden ajan. Hän 
näkee, että veteen liittyvä liiketoiminta ja ympäristöön 
liittyvä kehitystoiminta ovat kasvussa Vietnamissa. 

Pitkän aikavälin 
operaatiota 
VietnamissaQuynh Le Nhu
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S eppo Rekolainen, kansainvä-
lisen vesiyhteistyön päällikkö 
Suomen maa- ja metsätalous-
ministeriössä, tuntee veden 

läpikotaisin. Hän vastaa  kansainvälisis-
tä vesiasioista. Aikaisempi pitkä työura 
Suomen ympäristökeskuksessa antaa 
näkökulmaa aiheeseen sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti.

– Teemme ministeriössämme kah-
denvälistä yhteistyötä vesiasioissa Suo-
men ja useiden muiden maiden kanssa. 
Suuri osa erityisesti kansainvälisestä yh-
teistyöstä koskee rajavesistöjä, Rekolai-
nen kertoo.

Rekolainen näkee ilmastonmuutok-
sen vaikutukset vesihuoltoon kahdes-
sa eri mittakaavassa; vaikutukset Suo-
messa ja globaalilla tasolla. Suomessa ja 
monissa kehittyneissä maissa ilmaston-
muutoksesta puhuttaessa on huomioi-
tava sekä hillintä että sopeutuminen. 

– Hillinnän kautta voidaan vaikut-
taa hiilidioksidipäästöihin sekä puhdas-
vesi- että jätevesipuolella. Jätevesihuol-
lossa taas tärkeä kysymys on energian 
talteenotto. Esimerkiksi Helsingissä 
tätä toteutetaan onnistuneesti ja tal-

teenottoa voitaisiin kehittää laajem-
minkin. 

– Energiatehokkuuden parantami-
nen koskee taas sekä puhdasvesi- että 
jätevesihuoltoa; vesi ei liiku ilman ener-
giaa, pumppauskulut ovat usein suuret. 
Kiinnittämällä huomiota energiatehok-
kuuteen saataisiin aikaan hillintää, Re-
kolainen toteaa.

Sopeutuminen puolestaan kattaa 
Rekolaisen mukaan koko vesihuollon 
ketjun. Ilmastonmuutos tuo meille li-
sää tulvia, lisää kuivuutta sekä huonon-
taa raakavesilähteiden laatua pinta- ja 
pohjavesissä. Jos vesihuoltolaitokset ei-
vät ole varautuneet tähän kunnolla, on-
gelmia voi tulla. 

– Varautuminen ja riskienhallinta 
koskee koko ketjua; on otettava huo-
mioon tulvat ja  energiakatkot. Tähän 
kaikkeen tulisi varautua vesilaitoksilla.

Globaalisti tilanne on toinen. Maa-
ilmassa on lukuisa joukko ihmisiä vailla 
vesihuoltoa ja sanitaatiota. Yksi 
YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista on vuoteen 2030 
mennessä saada nämä asiat 
kuntoon. 

– Tässä on tekemistä jo sinänsä, 
eivätkä ilmastonmuutos ja väestönkas-
vu helpota tilannetta. Ilmastonmuu-
toksen vaikutukset eivät näy hetkessä, 

mutta ne pitää huomioida, Rekolainen 
muistuttaa 

Kehitysyhteistyö on yksi keino il-
mastonmuutoksen etenemisen hidas-
tamiseksi ja tällöin on huomioitava eri 
sektorien väliset linkitykset. Ruoka ei 
kasva ilman vettä ja energia-asiat on 
aina otettava huomioon kunkin maail-
mankolkan omissa olosuhteissa. Samo-
ja ratkaisuja ei voida siirtää sellaisenaan 
toisaalle, aina on katsottava paikalliset 
edellytykset, eikä pelkästään luonnon-
varojen suhteen, vaan koko sosioeko-
nomisen systeemin näkökulmasta.

– Eurooppa ei ole irrallaan näistä 
ongelmista. Kuivuus uhkaa Etelä-Eu-
roopan maita ja vesipulan on ennus-
tettu pahenevan. Vihannesten viljely 
vaatii paljon vettä, eikä esimerkiksi vi-
hannesten tuonti Espanjasta Suomeen 
ole kestävän kehityksen mukaista.

– Keski-Euroopassa yksi 
suuri ongelma ovat lauh-
devedet. Ilmaston läm-
metessä myös jokivedet 

lämpiävät, mikä puolestaan heikentää 
kalakantoja, Rekolainen toteaa.

Suomella on paljon annettavaa 
maailmalle vesiasioissa. Haasteena on 
Suomen pienuus.

– Meillä on hyvää teknistä osaamis-
ta, mutta yrityksemme ovat usein liian 

pieniä. Olemme omalta osaltamme 
ministeriön hallinnon puolelta 

edistäneet suomalaisten pää-
syä mukaan maailmanmark-
kinoille. 

– Teknisen osaamisen li-
säksi meillä on erittäin laa-

dukasta vesien hallintaan 
liittyvää kokonaisvaltaista 

osaamista. Sitä löytyy 
ministeriön lisäk-
si tutkimuslaitoksis-
ta, yrityksistä ja isoista 
vesilaitoksista, jotka 
pystyvät hallitsemaan 
koko osaamisen ketjun, 
Rekolainen summaa. 

Vesien suojelu edel-
lyttää kansainvälistä yh-
teistyötä monella tasolla 
ja se on tärkeää myös laa-
jemmin kuin naapuri-
en kesken. Lähes kaikki 

Suomi tunnetaan maailmalla maana, jonka vesiasiat ovat hyvässä hallinnassa. 
Asiantuntemus on korkealla tasolla ja yhteistyötä muiden maiden kanssa tehdään 

monella saralla. Vesiosaamista riittäisi vientiin enemmänkin.

Eija Öhrnberg KUVA Maa- ja metsätalousministeriö

Vesiyhteistyötä yli rajojen

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset 

tulee huomioida 
vesihuollon 

suunnittelussa.

metessä myös jokivedet 

ta, mutta yrityksemme ovat usein liian 
pieniä. Olemme omalta osaltamme 

ministeriön hallinnon puolelta 
edistäneet suomalaisten pää-
syä mukaan maailmanmark-
kinoille. 

säksi meillä on erittäin laa-
dukasta vesien hallintaan 

liittyvää kokonaisvaltaista 
osaamista. Sitä löytyy 

ministeriön lisäk-
si tutkimuslaitoksis-
ta, yrityksistä ja isoista 
vesilaitoksista, jotka 
pystyvät hallitsemaan 
koko osaamisen ketjun, 
Rekolainen summaa. 

ja se on tärkeää myös laa-
jemmin kuin naapuri-
en kesken. Lähes kaikki 

Seppo Rekolainen

Ilmastonmuutoksen 
vaikutukset 

tulee huomioida 
vesihuollon 

suunnittelussa.suunnittelussa.
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KOLUMNI

MINULLA on ollut jo jonkin aikaa tilaisuus tutustua 
vesialaan ja suomalaiseen vesiosaamiseen yh-
dessä alan kärkiyhtiöistä. Olen oppinut paljon alan 
vahvuuksista ja kehittymismahdollisuuksista. Tä-
hän valtavan tärkeään työhön vihkiytynyt joukko 
on pieni ja harveneva, eikä siihen liittyviä mahdol-
lisuuksia tunneta yhteiskunnassa riittävän laajasti. 
Ehkä etuoikeutta puhtaaseen veteen on totuttu 
pitämään meillä itseisarvona ja siihen kiinnitetään 
huomiota lähinnä jonkin riskin toteutuessa.

ALOITETAAN asiakastarpeesta, ihmisestä. Kehi-
tysmaassa koko perhe voi tulla toimeen 10 litralla 
vettä päivässä. Suomessa valuu pelkästään ver-
kostovuotojen takia hukkaan saman verran vettä 
jokaista suomalaista kohden joka päivä. Aikamoi-
nen etuoikeus on myös se, että tuotos lähtee nap-
pia painamalla näkymättömiin ja jalostuu poissa 
silmistä puhtaaksi vedeksi, energiaksi ja lannoite-
valmisteeksi. Monissa maissa käsittelemätön vesi 
sairastuttaa ihmiset ja pilaa vesistöt. 

YK:N YLEISKOKOUS julisti puhtaan veden ihmisoi-
keudeksi, tosin vasta vuonna 2010, eikä vettä suo-
raan mainita ihmisoikeuksien julistuksessa, toisin 
kuin vaikkapa työ ja sosiaaliturva, tai jopa palkalli-
nen loma. Maailmalla on kasvava tarve puhtaas-
ta vedestä ja sanitaatiosta, mistä syystä tämä on 
yksi YK:ssa hyväksytyistä kestävän kehityksen 
tavoitteista (SDG6). Toinen tavoite 14 puolestaan 
liittyy puhtaisiin meriin ja vesistöihin. 

VESI on välttämätön elementti myös muiden kes-
tävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Il-
man vettä ei ole mahdollista saavuttaa terveellistä 
elämää, kestävää maataloutta ja ruoantuotantoa, 
kestävää kaupungistumista, teollisuutta ja infra-
struktuuria tai talouskasvua ja työllisyyttä. Vesi on 
keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen vastustami-
sessa ja sopeutumisessa sekä rauhan ja turval-
lisuuden saavuttamisessa. Puhdas vesi on myös 
mitä suurimmassa määrin tasa-arvokysymys. 

SUOMELLA on hyvä kansainvälinen maine muun 
muassa ongelmien ratkaisijana, osaamisen ja 
puhtaiden vesien kärkimaana ja sitä meidän kan-
nattaa edelleen vahvistaa. Näin ei ole aina ollut, 
vaan meillä on myös hyvä tarina kehityksen, ym-
päristön parantamisen ja puhdistusratkaisujen 
tueksi. Täydellisyyteen on toki vielä matkaa, ja 
meidän tulee yhdessä luoda entistä parempia rat-
kaisuja myös kotimaassa.  

Tähän on hyvät edellytykset. Suomella on 
vahvaa vesialan osaamista, joka on rakentunut 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä vesi-
huoltolaitosten, suunnittelijoiden ja rakentajien 
sekä teknologia- ja palvelutoimittajien kesken. Ve-

sihuoltoalalla on jälleen hyvää yhteistyöhenkeä ja 
uudistushalua sekä mahdollisuuksia tiivistetylle 
yhteistyölle infran ja osaamisen parantamisessa, 
uusien innovaatioiden käyttöönotossa sekä liike-
toimintamallien ja kumppanuuksien kehittämises-
sä. Tämä kaikki tarvitsee vain kanavoida konkreet-
tisiksi hankkeiksi Suomessa ja maailmalla.

KEHITYSHAASTEIDEN ratkaisemisen ohella uusia 
mahdollisuuksia tarjoavat isot megatrendit. Suo-
men vahvuus on digitalisaation hyödyntäminen 
ja alalla onkin lupaavaa digikehitystä. Bio- ja kier-
totalous avaavat mahdollisuuksia liiketoiminnan 
vahvistamiseen ja uusien liiketoimintojen kehittä-
miseen. Haasteita riittää mikromuovien ja muiden 
haittojen poistamiseksi. Muilla toimialoilla palvelu-
vienti on ollut nopeimmin kasvava osa-alue, mutta 
vesiosaamisen palveluliiketoiminta on vielä lap-
senkengissä. Vahva omistajuus on tärkeätä näiden 
mahdollisuuksien hyödyntämisessä, pohjana se, 
että omistajat ymmärtävät vesihuoltokentän mo-
net uudistumistarpeet sekä kansainvälisen kas-
vun edellytykset ja mahdollisuudet.

SUOMEN kannattaisikin käyttää kehitys- ja vaiku-
tusmahdollisuutensa alalla tehokkaammin. Meillä 
on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa puhtaan 
veden saatavuuteen ja vesistöjen puhtauteen, työ-
tä riittää sekä Suomessa että maailmalla. Suomi 
voi samaan aikaan ratkoa puhtaan veden ja sa-
nitaation puutteiden aiheuttamia ongelmia, tuo-
da osaamista ja lisäarvoa bio- ja kiertotalouden 
edistämiseen, vahvistaa maakuvaa sekä edistää 
alan osaamista, uusia vientiponnisteluja, talout-
ta ja työllisyyttä. Näin Suomi tuo tälläkin alueella 
panoksensa maailmanlaajuisten ongelmien rat-
kaisemiseksi omia vahvuuksia ja avautuvia mah-
dollisuuksia hyödyntäen. Meillä on myös hyvät 
edellytykset rakentaa täydentäviä kumppanuuksia 
esimerkiksi pohjoismaisten toimijoiden kanssa.

VESIHUOLLON kehittämisen ja vesiliiketoiminnan 
edistämisen toimenpiteille on runsaasti pohjaa 
viime vuosina laadittujen selvitysten johtopää-
tösten ja suositusten toteuttamisessa. Uskon, että 
alan yritykset ovat aiempaakin valmiimpia laaja-
pohjaiseen yhteistyöhön kansalaisjärjestökentän, 
tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin kanssa. Nyt 
tarvitaan vahva yhteinen strateginen näkemys 
ja tahtotila yhteistyön kehittämiseksi tavoitteena 
alan kasvu, uudistuminen ja kansainvälinen me-
nestys. 

TERVETULOA käymään keskustelua. Mikä on sinun 
panoksesi puhtaan veden puolesta?

Simo Karetie

Suuri osa kansainvälisestä 
yhteistyöstä koskee 
rajavesistöjä.

Miksi Suomen kannattaa 
vaikuttaa puhtaan 
veden puolesta?

maailman suuret joet sijaitsevat useamman kuin yh-
den valtion alueella, mikä edellyttää rajavesistöyhteis-
työtä. Rekolaisen mukaan on tärkeää, että naapu-
rimaat pystyvät sopimaan veteen liittyvistä asioista 
yhdessä.

– Kaikkialla tällaisia sopimuksia ja operatiivista 
toimintaa ei ole. Rajavesistökysymykset ovat joskus 
herkkä asia, joten yhteistyössä ollaan varovaisia. 

Suomella on pitkä ja hyvä historia rajavesistöjen 
hallinnasta. Historia juontaa juurensa 1950-luvulle ja 
toiminta on pystytty aina myös rahoittamaan. Tässä 
olemme kokoamme suurempi; meillä on oma vesien-
hallinta kunnossa.

– Suomella ja Kiinalla on bilateraalinen yhteistyö-
sopimus vesiasioissa. Myös liiketaloudellista yhteistyö-
tä tällä saralla on pyritty edistämään. Kiinassa tapah-
tuu paljon vesiasioissa, parempaan suuntaan ollaan 
menossa. 

Myös Euroopan yhteisössä hoidetaan vesialalla 
monenlaista yhteistyötä esimerkiksi EU:n vesipuitedi-
rektiivin kautta.

– Toimimme monien EU jäsenmaiden kanssa yh-
dessä esimerkiksi juuri rajavesistökysymyksissä. Yh-
teistyötä tehdään myös EU:n  instituutioiden kanssa. 
Elokuussa Tukholmassa järjestetty World Water Week 
on hyvä esimerkki. Meillä oli siellä oma sessio, joka 
järjestettiin yhdessä EU:n instituutioiden kanssa, Re-
kolainen kertoo.

Kokoukset ja konferenssit ovat tärkeitä, mutta tär-
keitä ovat myös pienimuotoiset tapaamiset. Suoma-
laisten yritysten tulisi löytää yhteistyömalleja ja yhdis-
tymisiä, muodostaa kilpailukykyisempiä suurempia 
yrityksiä tai yhteenliittymiä.

Pienenä maana Suomella on paitsi paljon annetta-
vaa myös paljon opittavaa vesiasioista muilta mailta. 

– Voimme oppia myös vähemmän kehittyneiltä 
mailta. Suuret teknologiat tulevat usein kehittyneim-
mistä maista, mutta esimerkiksi Kiinalla on mielen-
kiintoisia vesienhallintaratkaisuja, joiden onnistu-
mista seurataan. Kiinassa on avattu muun muassa 
vesimarkkinat. Samaan tapaan kuin meillä on pääs-
tökauppa, Kiinassa on vesikauppa, vesipörssi, josta 
voi ostaa oikeuksia. Heillä on käytössä myös Revent 
Chief –systeemi, jonka hierarkisessa järjestelmässä 
joku on aina vastuussa vesialueesta. 

Suomessa asiat ovat melko hyvässä kunnossa. 
Vettä riittää, sen laatua on saatu parannettua ja pis-
tekuormituskin on hallinnassa. Mutta uusia haastei-
ta tulee koko ajan, esimerkiksi mikromuovit ja lää-
kejäämät. 
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A lkuperäiskansojen tarpeet ja paikalliset kiin-
nostuksen kohteet esittävät pääosaa kehityk-
sessä. Arktista aluetta koskevat maailmanlaa-
juiset intressit ovat nousseet kokonaan uudelle 

tasolle samaan aikaan kun USA:n, Kiinan ja Venäjän 
globaalit sekä arktista aluetta koskevat protektionistiset 
toimenpiteet ovat hidastaneet monia projekteja. Mikä 
on kansainvälisen kaupan yhteistyön rooli arktisella alu-
eella? Voisiko vesivoimaan pohjautuva energiantuotanto 
toimia arktisen alueen edelläkävijänä? Onko meillä puh-
dasta vettä tulevaisuudessa arktisella alueella ja muualla?

Arktisen alueen kartoittaminen käynnistyi 1400-
luvulla samaan aikaan erilaisten arktisten merireitti-
en etsimisen kanssa. Suomalaissyntyinen naparetkeili-
jä Adolf Nordenskiöld navigoi ensimmäisenä Koillis-
väylän vuonna 1878 purjehtien onnistuneesti Norjasta 
Tyynelle valtamerelle. Nordenskiöld nimitettiin paro-
niksi, mutta arktinen alue ei ollut vielä valmis matkus-
tamiseen, kaupankäyntiin ja kehitykseen. Perinteinen 
kalastus ja metsästys säilyttivät asemansa perinteisinä 
elinkeinoina. Vedellä ja jäällä on ollut suuri merkitys 
arktiselle alueelle elämän lähteenä jo vuosisatojen ajan.

Teollistuminen jatkui läpi 1900-luvun. Samaan 
aikaan ihmisen vaikutus ilmastoon oli jo nähtävissä. 
Kehitys on nopeutunut viimeisten kahden vuosikym-
menen aikana. Ilmastonmuutos arktisella alueella on 
erityisen merkittävää alueen lämpötilojen noustessa 
kaksin- tai kolminkertaisesti muuta maailmaa nopeam-

min. Tämä johtuu pääosin ihmisen toiminnasta arkti-
sen alueen ulkopuolella. Lisäksi viimeaikaisimmat tie-
teelliset tutkimukset osoittavat, että arktinen merivesi 
on mikromuovin saastuttamaa. Tämä on surullinen esi-
merkki kehityksestä, jossa kaukana tapahtuva toiminta 
vaikuttaa etäällä oleviin neitseellisiin alueisiin.

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että arktisen 
alueen investointipotentiaali on noin 1000 mrd USD. 
Noin 15-20 prosenttia näistä investointimahdollisuuk-
sista liittyy Barentsin alueeseen. Viimeaikaiset globaalit 
geopoliittiset tapahtumat sekä kasvava protektionismi 
vaikuttavat investointien kehitysnopeuteen.

Energiasektorin ajatellaan muodostavan suurim-
man potentiaalin, mutta kyseessä eivät ole pelkästään 
hiilivedyt. Arktinen alue sisältää valtavan potentiaa-
lin uusiutuvaa energiaa, mukaan lukien tuulivoima, 
vesivoima, geoterminen energia ja aurinkoenergia. 
Euroopan arktisella alueella noin puolet arvioidusta 
taloudellisesta potentiaalista liittyy energiasektoriin 
jakautuen 50-50-suhteessa hiilivetyjen ja uusiutuvien 
energiamuotojen kesken. 

Arktisen alueen vesivoimapotentiaali on suuri. Tämä 
kattaa jokien ja vuorovesien virtaukset sekä aaltoener-
gian. Vuorovedet tietyissä osissa arktista aluetta ovat 
yli 10 metriä ja energiantuotantoon liittyviä mahdolli-
suuksia on tutkittu muun muassa Shetlannin. Ratkai-
sut voisivat oleellisesti tehostaa arktisen alueen paikallis-
ta energiantuotantoa etäisillä alueilla, jotka sijaitsevat 
energiaverkkojen ulkopuolella. Mainitut teknologiat 
voisivat toimia ”arktisen alueen vesivoiman näyteikku-
noina”. Vesivoimatuotanto on ollut tärkeä menetelmä 
Suomen pohjoisosissa jo vuosikymmenien ajan.

Arktisen alueen merkityksessä ja tuottavuudes-
sa eri maiden välillä on erittäin suuria eroja. Toisaalta 
Venäjän arktinen alue tuottaa yli 15 prosenttia maan 
bruttokansantuotteesta ja Lapin tuottavuus Suomes-
sa on kansallisesti korkealla tasolla. Sitten toisaalta taas 
tietyt arktiset alueet ovat edelleen erittäin heikosti ke-

hittyneitä infrastruktuurin ollessa joko heikko tai käy-
tännössä olematon. Työttömyysasteet ovat korkeat ja 
sosiaaliset ongelmat pahempia verrattuna maiden ”ei-
arktisiin” alueisiin.

Joitakin vuosia sitten Arktisen neuvoston erityistyö-
ryhmä suositteli arktisen talousneuvoston perustamista 
ja visioi ”pan-arktisen vapaakauppa-alueen”. Todella-
kin, vahvojen markkinayhteyksien luominen ja mark-
kinoille pääsyn varmistaminen alueella ovat muodos-
tuneet erittäin tärkeiksi. Samalla kun kansainvälinen 
yhteisö ponnistelee laatiakseen suuntaviivat arktisen 
kehittämisen mallille, mainitut aktiviteetit ovat ajan-
kohtaisempia kuin koskaan ennen; protektionismi vaa-
rantaa kestävän kehityksen arktisella alueella estämällä 
parhaiden mahdollisten teknologioiden ja palveluiden 
vapaan vaihdon. 

Euroopan yhteisö julkisti arktista aluetta koske-
van politiikkansa talvella 2016. Politiikka kattaa kol-
me pääaluetta: ilmastonmuutos ja arktisen ympäristön 
turvaaminen; kestävä kehitys arktisella alueella ja sen 
lähialueilla, ja kansainvälinen yhteistyö arktisen alueen 
kysymyksissä. Politiikan päivitys on odotettavissa ja 
hiljattain julkistettu Euroopan yhteisön valkoinen kirja 
painottaa kestävän kehityksen edistämistä. 

Kauppa – tai tarkemmin, kaupankäynnin esteiden 
luominen on muodostunut geopoliittisten etujen aja-
misen työkaluksi. Kauppasodilla on valitettavia seuraa-
muksia myös arktiselle alueelle. Onneksi myös positiivi-
sia kehitysnäkymiä on nähtävissä. Euroopan yhteisön ja 
Kanadan välinen CETA-sopimus sekä EU:n ja Japanin 
välinen vapaakauppasopimus ovat esimerkkejä maini-
tusta kehityksestä. Ne ovat myös erinomaisia esimerk-
kejä, joita muiden maiden ja markkinoiden kannattaisi 
seurata. Vesivoiman kehittäminen arktisella alueella on 
varmastikin yhteinen mahdollisuus läpi koko alueen. 
Ratkaisuja veden puhdistamiseksi mikromuoveista tar-
vitaan nopeasti. Nämä mahdolliset potentiaalit tulisi 
hyödyntää kansainvälisen yhteistyön avulla. 

Arktinen alue – jäätä vai vettä?
Arktisen meren jään tilavuus on pienentynyt alle puoleen alle kahdessa vuosikymmenessä. 

Jäätiköt sulavat vedeksi. Arktisen alueen merivesi on mikromuovin saastuttamaa. Samaan aikaan 
arktinen alue omaa valtavan investointi- ja liiketoimintapotentiaalin. 

TEKSTI Tero Vauraste, CEO Mariadi ltd, Varapuheenjohtaja, Arktinen talousneuvosto

Euroopan yhteisö julkisti 
arktista aluetta koskevan 
politiikkansa talvella 2016.
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Sanni Joensuu KUVA VAM WaterTech

MAATALOUSTUOTANNOSSA turvallisuus on 
välttämätön laatuvaatimus koko elintarvik-
keen elinkaaren ajan. Jo tuoretuotteiden pe-
susta alkaen on olemassa riski ristiin saas-
tumisesta esimerkiksi taudinaiheuttajien ja 
allergeenien vuoksi. Vaarallisten kemikaalien 
käyttö ongelman taklaamiseksi ei ole toivotta-
vaa. VAM WaterTech on yhdistänyt DEWA suo-
tonauhapuristimet järjestelmiinsä  ja tarjoaa 
turvallisen ratkaisun, jossa käytetään puhdas-
ta vettä tuoretuotteiden pesuun kestävästi.

Suljetun vesikierron edut 
ruoan prosessoinnissa 
VAM WaterTech kehittää luotettavia veden-
puhdistusratkaisuja maataloustuotteiden 
kannattavaan ja kestävävään pakkaamiseen 
ja prosessointiin. Yritys tekee yhteistyötä 
maailman johtavien järjestelmäintegroijien, 
toimittajien kuten DEWA ja tutkimuslaitosten 
kanssa vastatakseen terveellisten tuotteiden 
kasvavaan kysyntään.

Suljetun kierron avulla voidaan säästää 
jopa 95 prosenttia maataloustuotteiden pe-
suun käytetystä vedestä. Parhaimmillaan sul-
jettu kierto säästää miljoonia litroja vettä vuo-
sittain. Lisäksi häiriöajat ja laitteiden kulumat 
vähenevät puhtaan pesuveden ansiosta. 
•   95 prosenttia pesuvedestä säästyy
•   Jatkuva pesu puhtaalla vedellä
•   100 prosenttisesti puhtaat perunat, 
     vihannekset ja kovat hedelmät

•   Puhtaat pesulinjat ja tuotantoympäristö
     vähentävät kuluja 

Tuoretuotteiden prosessoinnissa puhdas pe-
suvesi on välttämätöntä turvallisuuden ja laa-
dun vuoksi. Pesuveden käsittelyprosessissa 
välpät  poistavat ensin suurimmat partikkelit, 
jonka jälkeen sykloni suodattaa hiekan ve-
destä. Tämän jälkeen vesi ja liete erotetaan ja 
DEWA suotonauhapuristin tiivistää laskeutu-
neen lietteen kompaktiksi ja helposti jatko-
käytettäväksi massaksi. Tämän jälkeen puh-
distettua vettä voidaan käyttää vihannesten ja 
hedelmien pesuun. Vaihtoehtoisesti otsonijär-
jestelmä, UV-valojärjestelmä tai membraani-
kalvo voidaan lisätä prosessiin, jotta vedestä 
saadaan entistä viimeistellympää. 

VAM WaterTech luottaa DEWA suotonau-
hapuristimiin vedenkäsittelyratkaisuissaan. 
Yritykset ovat yhdessä toimittaneet järjestel-
miä ympäri maailmaa eri kokoisiin yrityksiin. 
DEWA suotonauhapuristimet ovat toimineet 
monissa kohteissa jopa yli 10 vuotta ja puristi-
met tekevät tehtävänsä vieläkin. 

– Olemme valinneet Econet Groupin 
kumppaniksemme toimittamaan suotonauha-
puristimia, koska suotonauhapuristimet ovat 
pitkäikäisiä ja kuluttavat merkittävästi vä-
hemmän sähköä kuin esimerkiksi lietelingot. 
Tehokkaiden ja kestävien prosessien teko on 
ydinarvoissamme, VAM WaterTechin toimitus-
johtaja Eduard van Antwerpen kertoo. 

Korkealaatuiset veden-
puhdistusratkaisut  varmistavat 
turvallisen ruoantuotannon
Vihannesten ja hedelmien viljelyssä käytetään 
valtavasti vettä ja merkittävä osa siitä kuluu hedelmien 
ja vihannesten pesuun.

Tehokkaat 
ja kestävät 

prosessit 
ovat osa VAM 
WaterTechin 

ydinarvoja.

ECONET GROUPIN 
REFERENSSEJÄ

2012 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Heinola
Suomi

2012 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
flotaatioprosessitoimitus

Orivesi
Suomi

2012 biokaasulaitoksen rejektivesien 
käsittely, pääurakka

Ilmajoki
Suomi

2012 vesilaitos, pääurakka Seinäjoki, Suomi

2012 jätevedenpuhdistamo, saneeraus
KVR-urakka

Karkkila
Suomi

2012 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
pääurakka

Lempäälä
Suomi

2012 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
koneistourakka

Kouvola
Suomi

2012 vedenottamo ja vedenkäsittelylaitos
pääurakka

Tampere
Suomi

2012 biokaasulaitos,
koneisto- ja putkistourakka

Kokkola
Suomi

2012 jätevedenpuhdistamo,
prosessi- ja laitetoimitus

Vaida
Viro

2013 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
koneistourakka

Siilinjärvi
Suomi

2013 vesilaitos, saneeraus, pääurakka Kauhava, Suomi
2013 vesilaitos,

pääurakka
Kirkkonummi
Suomi

2013 jätevedenpuhdistamo, saneeraus,
pääurakka

Mäntyharju
Suomi

2014 jätevedenpuhdistamo, laajennus
 ja saneeraus, pääurakka

Eura
Suomi

2014 vedenkäsittelylaitos, saneeraus 
koneistourakka

Hämeenlinna
Suomi

2014 jätevedenpuhdistamo, laajennus,
koneisto- ja putkistourakka

Helsinki
Suomi

2014 teollisuusjätevedenpuhdistamo
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Arkangelin alue
Venäjä

2014  juomavesilaitos, KVR-urakka Vinh City, Vietnam

2015 teollisuusjätevedenpuhdistamo, 
saneeraus, laitetoimitus

Changshu
Kiina

2015 tuotantolaitosten prosessivesien puhdista-
mon saneeraus, koneisto- ja putkistourakka

Hanko
Suomi

2015 vedenottamo, laajennus, pääurakka Vihti, Suomi
2015 vedenottamo, saneeraus, pääurakka Myrskylä, Suomi
2015 kokoojaviemäritunnelin pääpumppaamo

laitetoimitus ja asennusvalvonta
Pietari
Venäjä

2015 teollisuusjätevedenpuhdistamo
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Arkangelin alue
Venäjä

2015 teollisuusjätevedenpuhdistamo
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Irkutskin alue
Venäjä

2015 lämpövoimalaitos, turbiinilauhteen puhdis-
tusjärjestelmä, toimitus ja asennusvalvonta

Pietari
Venäjä

2016 vesilaitos, saneeraus, pääurakka Riihimäki, Suomi

2016 tekopohjavesilaitos, saneeraus
koneistourakka

Tuusula
Suomi

2016 voimalaitoksen lauhteenkäsittely
prosessisuunnittelu

Loviisa
Suomi

2016 jätevedenpuhdistamo, laajennus ja 
saneeraus, KVR-urakka

Forssa
Suomi

2017 teollisuusvesilaitos, suolanpoistolinja Sunila, Suomi

2017 teollisuusjätevedenpuhdistamo
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Arkangelin alue
Venäjä

2017 teollisuusjätevedenpuhdistamo
laitesuunnittelu ja -toimitukset

Karjala
Venäjä

2017 Puhdas vesi ja sanitaatio -kehitysohjelma 8 
pienelle kaupungille, konsultointisopimus

Vietnam

2018 vesilaitos, saneeraus, 
pääurakka 

Hämeenlinna
Suomi

2018 tekopohjavesijärjestelmä, puhdasvesi-
pumppaus, pääurakka 

Turku
Suomi

2018 jätevedenpuhdistamo, flotaatio,
koneistourakka

Kalajoki
Suomi

2018 jätevedenpuhdistamo,
KVR-urakka

Dien Bien Phu
Vietnam

2018 jätevedenpuhdistamo, KVR-urakka Backan, Vietnam
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Ympäristötekniikan insinööri Ilkka Niskanen on Econetin myyntipuolen tuoreimpia 
vahvistuksia. Hän näkee konsernin tulevaisuuden mahdollisuudet lupaavina.

Seuraava 
lehti ilmestyy 
joulukuussa 2019

Savolaista peräänantamattomuutta myyntityöhön

Kuinka päädyit Slamexille töihin?
Virallisesti olen Econet Oy:n palveluksessa 
ja toimistoni on Econetin pääkonttorilla 
Malmilla. Minua lähestyttiin Econetin 
toimesta, he halusivat tarjota minulle 
uusia työmahdollisuuksia ja olin halukas 
tarttumaan haasteeseen.

Kerro jotain aikaisemmasta 
työurastasi.
Ennen Econetiä työskentelin viisi vuotta 
elintarviketeollisuuden parissa vesihuollon 
ja jätehuollon asiantuntijatehtävissä osana 
sisäistä kiinteistöpalveluorganisaatiota. 

Mikä vesialassa kiinnostaa
 sinua eniten?
Tekniikkaorientoituneena ihmisenä 
ympäristötekniikan insinöörin tutkinto 
oli aikanaan sopiva valinta itselleni, josta 
kiinnostus vesihuoltoa kohtaan heräsi. 
Puhdas vesi on elinehto meille, muttei 

itsestäänselvyys nykymaailmassa, joten 
alaan liittyvien haasteiden ja ratkaisujen 
parissa on hedelmällistä työskennellä.

Millainen on toimenkuvasi, 
mitä teet käytännössä?
Työskentelen myynti-insinöörin nimikkeel-
lä. Toimenkuvani sisältää muun muassa 
työskentelyä monipuolisesti projektien 
parissa, tarjouksien laskentaa sekä 
valmistelua. 

Mikä on parasta työssäsi?
Tyytyväiset asiakkaat ovat parasta sekä 
mahdollisuus oppia valtavasti vesi-
huoltoalasta.

Millaisia haasteita
 koet työssäsi?
Suurimmat haasteet liittyvät monesti aika-
taulullisiin asioihin silloin, kun on ”monta 
rautaa tulessa”. 

Kenen kanssa Econetissa 
teet yhteistyötä?
Econetin toimistolla eniten 
työskentelen projektiosaajiemme, 
kuten Tommi Ikävalkon kanssa ja 
Slamexin puolelta olemme tehneet 
yhteistyötä Heikki Viitasen kanssa.

Millaisena näet Suomen 
kilpailukyvyn vesialalla 
kansainvälisillä markkinoilla?
Suomalainen osaaminen arvostetaan 
yleisesti maailmalla korkealle ja vesialalta 
osaamista löytyy meiltä runsaasti. Kun 
onnistumme tuomaan näkemyksiämme ja 
ratkaisujamme riittävästi esille,  olemme 
vahvoilla myös kansainvälisillä markkinoil-
la, jossa kilpailu on luonnollisesti kovaa.

Millainen on visiosi Slamexista 
ja Econetistä vuonna 2030?
Vuonna 2030 Econet ja Slamex ovat 

entisestään kasvaneita ja yhä näkyvämpiä 
toimijoita vesihuoltoalalla. Olemme luotet-
tava ja globaali vesihuoltoalan urakoitsija 
sekä laitetoimittaja. Erotumme joukosta 
laadukkaiden laitteiden ja erinomaisen 
työn jäljen sekä monipuolisten vesihuollon 
ratkaisujen ansiosta.

Mikä on mottosi?
Yhtä tiettyä mottoa minulla ei ole, mutta 
valitsin tähän näin savolaisena:  ”Anna 
kaekkes, vua elä periks.”

Ilkka Niskanen



Askartele Econetin kanssa

Jäteastiamme on täynnä helposti 
hyödynnettäviä uusiomateriaaleja kun vain 
annamme niille mahdollisuuden. Etenkin 
muovi muuttuu moneksi – sen kestävyys-
ominaisuudet ovat erinomaiset vaikkapa korukäyttöön. Samalla 
voit hyödyntää vanhojen korujen osat uusiokäyttöön. Lisäksi tarvitset sakset, 
liimaa, mieleisiäsi päällystysmateriaaleja, pihdit sekä neulan reiíttämistä varten.

R� ka 
vai aarre?

Leikkaa puhtaasta muoviaihiosta mieleisiäsi 
kuvioita. Pura vanhat korusi uusiksi 
käyttökelpoisiksi osiksi.

Päällystä muovikappaleet haluamallasi 
materiaalilla ja kuosilla. Päällysteiksi käyvät 
kangastilkut, kauniit paperit, langat. Voit 
myös maalata pinnan akryylimaalein tai jättää 
aihion alkuperäiseen sävyynsä.

Tee koruun reikä johon saat pujotettua 
metallirenkaan, korvakorukoukun tai muun 
vastaavan kiinnitysvälineen.

Nauti oman käden jäljestä ja näpertele 
muutama myös pukinkonttiin.

Useat elin-
tarvikepakkaukset ovat 
jo ennestään  värikkäitä 

ja tarjoavat valmiita 
muotoja.

Samalla idealla 
valmistat koristeellisia 

kappaleita vaikkapa 
kynttiläkruunuun, kirjanmerkiksi, 

kuusenkoristeiksi jne. 
Kurkkaa jäteastioihin ja 

päästä luovuutesi 
valloilleen.

VAASAN ja Kuopion yliopistossa tutkittiin 
kuinka suomalaisten yritysten päätöksenteko 
vaikuttaa kansainvälistymiseen. Kyselyyn 
vastasi yhteensä 355 suomalaista yritystä, 
joista Econet Group oli yksi. 

Yrittäjien päätöksenteko voidaan jakaa 
kahteen eri tapaan: toimeenpanevaan 
logiikkaan ja perinteiseen syy-seuraussuhde 
logiikkaan. Toimeenpanevassa logiikassa 
yrittäjä aloittaa toiminnan saatavilla olevilla 
resursseilla ja verkostoilla ja tavoite nousee 
esiin yrityksen ja erehdyksen kautta. Perin-

teinen syy-seuraussuhde logiikka perustuu 
suunnitelmalliseen lähestymistapaan, jossa 
asetetut tavoitteet perustuvat analyysiin, jon-
ka jälkeen tehdään operatiivinen suunnitelma 
ja hankitaan resurssit.

Tutkimuksessa todettiin, että päätöksen-
teon logiikka vaikuttaa ja kumpaakin tapaa 
tarvitaan onnistuneeseen kansainväliseen 
markkinointiin. Lisäksi tutkimuksesta 
paljastui, että yrittäjämäinen markkinointi kas-
vattaa yritysten kansainvälistä taloudellista 
toimintakykyä.

Institutionaalinen epävarmuus on usein 
korkea kansainvälisillä markkinoilla. Tutkimuk-
sen suosituksena on käyttää toimeenpanevaa 
logiikkaa yrityksen markkinoinnin vahvis-
tamiseen epävarmoilla markkinoilla, jossa 
kokeillaan rohkeasti eri tapoja ja erehdyksistä 
opitaan. Perinteistä syy-seuraussuhde lo-
giikkaa suositellaan kun markkinat ovat 
vakaat, jolloin kansainvälisestä markkinoin-
tistrategiasta  saadaan mahdollisimman 
kattava ja perinpohjainen 
helpommin. 

Kuinka suomalaisten yritysten päätöksenteko 
vaikuttaa kansainvälistymiseen?

Lähde: Kansainväliset startup-yritykset: 
kasvu ja päätöksenteko -Business Finland 
tutkimusprojekti, Peter Gabrielsson ja 
Man Yang Vaasan yliopisto, ja Mika 
Gabrielsson Itä-Suomen 
yliopisto

jo ennestään  värikkäitä 
ja tarjoavat valmiita 

muotoja.



www.econetgroup.fi


