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JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN 
EDELLÄKÄVIJÄ 
METSÄ-SAIRILAAN
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PUHTAAMPI SAIMAA SYDÄMEN ASIANA

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle kallion sisään rakennetaan uusi jäteveden-
puhdistamo. Puhdistamon rakentaminen on osa laajempaa EcoSairila 2020+ 
-kokonaisuutta, jossa alueelle luodaan uudenlaista kiertotalouteen liittyvää 
liiketoiminta-, tutkimus- ja kehitysympäristöä olemassa olevan jätekeskuksen 
yhteyteen. Valmistuessaan puhdistamo on Euroopan ja samalla maailman mo-
derneimpia jätevedenkäsittelylaitoksia. Jätevedenpuhdistuksen edelläkävijänä 
voimme olla turvaamassa lähivesiemme ja koko Saimaan hyvän vedenlaadun 
jatkossakin. 

Puhdistamo rakennetaan kallion sisään, mikä minimoi ympäristölle aiheutu-
vat haitat ja mahdollistaa maanpäällisten tilojen käytön muihin tarkoituksiin. 
Maanpinnalle puhdistamosta näkyvät vain välttämättömät poistumistiet ja 
ilmanottoaukot. Kun uusi puhdistamo otetaan käyttöön, nykyisen puhdis-
tamon tontti paraatipaikalla Kenkäveroniemessä vapautuu pääosin muulle 
maankäytölle. 
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MODERNIA KUSTANNUSTEHOKASTA 
PUHDISTUSTEKNOLOGIAA

Metsä-Sairilan uuden kalliopuhdistamon puhdistustulos tulee olemaan ny-
kyistä parempi ja kaikilta osiltaan parempi kuin nykyisessä ympäristöluvassa 
edellytetään. Puhdistamo pystyy vastaamaan kiristyviin vaatimuksiin myös tu-
levaisuudessa. Mikkelissä hyödynnetään ensimmäisenä Suomessa jätevesien 
puhdistuksessa kalvobioreaktori- eli MBR-tekniikkaa, jossa puhdas vesi erote-
taan tehokkaan biologis-kemiallisen käsittelyn jälkeen erittäin pienihuokoisen 
kalvon läpi. Kalvotekniikalla saavutetaan perinteisiä menetelmiä parempi 
puhdistustulos. Prosessi vaatii tavallista vähemmän tilaa, minkä vuoksi myös 
investointikustannukset ovat pienemmät ja rakennusaika lyhyempi. MBR-pro-
sessitekniikkaan perustuvia laitoksia on rakennettu maailmanlaajuisesti jo 
tuhansia ja niistä on pitkäaikaisia käyttökokemuksia.

Ympäristölupamääräykset MBR-prosessi
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Puhdistamolle valitaan energiaa säästäviä teknisiä ratkaisuja ja energian kulu-
tusta tullaan seuraamaan. Uuden puhdistamon mitoituksessa on tarvittaessa 
myös kasvunvaraa seudun väkiluvun kasvaessa. Puhdistamoon rakennetaan 
tilavaraus mahdolliselle jälkikäsittelylle, jolloin puhdistusprosessia voidaan tu-
levaisuudessa tarvittaessa tehostaa entisestään. Jäteveden tehopuhdistuksen 
ja sitä kautta uusiokäytön mahdollistava ns. ”vihreä linja” on maailmanlaajui-
sesti uraa uurtava. 

Uusi prosessi puhdistaa vedestä erityisen tehokkaasti kiintoaineen, johon myös mo-
net haitta-aineet ovat kiinnittyneet.
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JÄTEVESIEN JOHTAMINEN VAATII UUSIEN 
PUTKILINJOJEN RAKENTAMISTA
Puhdistetut jätevedet johdetaan purkuputkessa Saimaan Pappilanselälle Pur-
sialan teollisuusalueen edustalle. Uusi purkupaikka sijaitsee hieman etelään 
nykyisestä Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon purkupisteestä. Purku-
paikan valintaan ovat vaikuttaneet muun muassa puhdistettujen jätevesien 
tehokas sekoittuminen purkuvesistöön, ranta-alueiden maankäyttö ja vesistön 
muu kuormitus. Varapurkupiste sijaitsee Mustaselällä.  Sitä käytetään vain 
poikkeustilanteissa, jos pääpurku Pappilanselälle on jostain syystä estynyt. 
Vesistöön ei johdeta käsittelemätöntä jätevettä missään tilanteessa.

Jätevedet johdetaan nykyiseltä Kenkä-
veronniemen jätevedenpuhdistamolta 
uudelle Metsä-Sairilan jätevedenpuhdis-
tamolle siirtoviemärillä. Siirtoviemärin 
pituus on noin 5 400 m. Siitä noin 
4 100 m tehdään vesistöalituksina.

Nykyiselle Kenkäveronniemen 
jätevedenpuhdistamolle raken-
netaan uusi tulopumppaamo. 

Vesijohto Tuppuralasta 
Metsä-Sairilan puhdis-
tamolle. Vesijohdon 
vesistöosuuden pituus 
on noin 2 750 m.

NYKYINEN 
JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO
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Purkuviemäri Metsä-Sairilan puhdista-
molta Saimaan Pappilanselälle noudat-
taa siirtoviemärin linjaa. Purkuviemärin 
pituus on noin 4 100 m, josta vesistöali-
tusten osuus on noin 3 100 m. 

Varapurkuputki Metsä-Sairilan puh-
distamolta Saimaan Mustaselälle. 
Varapurkuputken kokonaispituus on 
noin 700 m, josta vesistöosuuden 
pituus on noin 400 m. 

METSÄ-SAIRILAN 
JÄTEVEDEN-
PUHDISTAMO
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TUTKIMUSTA JA KEHITYSTYÖTÄ 
TULEVAISUUDEN TARPEISIIN

Tulevaisuudessa puhdistetun jäteveden uudelleenkäyttö yleistyy. Mikkelin 
puhdistamolla suurin osa puhdistetusta vedestä johdetaan purkuputkea pitkin 
vesistöön, mutta pieni osa johdetaan jatkokäsittelyyn tehopuhdistettavaksi. 
Tehopuhdistettua vettä on tarkoitus käyttää laitoksen sisäisessä kierrossa, 
sammutusvesijärjestelmissä sekä EcoSairilan alueen teollisuuden prosessive-
tenä. Eri tutkimuslaitokset voivat harjoittaa puhdistamolla vesienkäsittelyyn 
liittyvää koetoimintaa muun muassa testaamalla eri puhdistustekniikoita.

Jäteveden puhdistus eri laatutasoille ja kierrättäminen uusiokäyttöön on tulevaisuut-
ta, jota Mikkelin uudella puhdistamolla jo testataan. Uudelleenkäyttö kasteluun ja 
teknisenä vetenä käynnistyy heti puhdistamon valmistuttua, pidemmällä aikavälillä 
myös muu uudelleenkäyttö on mahdollista.

Jätevesi

Raaka-
vesi

Juomavesi

Uudelleenkäyttö
- juomavesi
- elintarviketuotanto

Uudelleenkäyttö
- prosessivesi
- jäähdytys
- sammutus
- imeytys pohjavedeksi

Uudelleenkäyttö
- kastelu
- tekninen vesi

Valmistelevat työt 

Siirtolinjat

Kalliorakennustyöt

 Toteutussuunnittelu 

201720162015

Puhdistamon rakentamisen aikataulu
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MERKITTÄVÄ INVESTOINTI 
TULEVAISUUTEEN

Puhdistamo on yksi Mikkelin kaupungin suurimpia inves-
tointeja. Investointi on välttämätön, jotta kasvaviin jätevesi-
määriin ja tiukentuviin puhdistusvaatimuksiin voidaan vastata. 
Puhdistamohankkeen arvioidut investointikustannukset ovat ko-
konaisuudessaan noin 45 M€. Tästä puhdistamon osuus on 34,4 M€, tulo-
pumppaamon 1,5 M€ ja siirtolinjojen 9,5 M€. Vuotuisten käyttökustannusten 
arvioidaan olevan vuoden 2020 kuormitustilanteessa noin 1,4 M€ sisältäen 
jäteveden siirto- ja puhdistuskustannukset.

Sähkö- ja automaatiotyöt 

Koekäytöt ja  
prosessin ylösajo 

Siirtolinjat

Koneisto- ja prosessiputkistotyöt 
Kenkäveronniemen pumppaamo 

LVI-työt 

Lämpöpumppulaitos 

Kalliorakennustyöt

Rakennustyöt

Käyttöönotto
02/2020

2019 202020182017



Palautetta hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista voit antaa meille 
puhelimitse, sähköpostitse ja netissä, josta löytyy myös päivittyvä 
tietopaketti hankkeesta.

mipu@mikkeli.fi

015 1941 / kaupungin vaihde

www.mipu.fi

OLLAAN YHTEYDESSÄ!

Reijo Turkki
Vesilaitoksen johtaja


