Business, Educational and Research Cooperation between Institutions of Northern Finland and NorthWest Russia (BERMAP)

BERMAP-hankkeen kolmannessa Business workshopssa keskitytään pienten
yksiköiden jätevedenpuhdistusteknologioihin
Lokakuun 30. päivänä kuluvaa vuotta järjestetään BERMAP-hankkeen kolmas Business
workshop Petroskoissa. Seminaari järjestetään yhteistyössä Petroskoin valtionyliopiston
vesihuoltolaitoksen kanssa, joka on selvittänyt, millaiset ympäristöteknologiaa sivuavat
ajankohtaiset kysymykset kiinnostavat paikallisia yrityksiä ja muita toimijoita. Tämän
selvityksen myötä tilaisuuden aiheeksi on valittu pienten yksiköiden jätevedenpuhdistus.
Seminaarissa tarkastellaan siis kunnallisen viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistuksen
ulkopuolella olevien kohteiden jätevesiasioita, aina yksittäisten talojen tasolta jopa
satojen talojen muodostamiin kyliin ja yhteisöihin.
Workshopin luennoitsijoina toimivat suomalaiset alan asiantuntijayritykset, WavinLabko Oy ja Pipelife Finland Oy, sekä Kemira Oyj:n venäläinen tytäryhtiö ZAO Kemira
Eco, joiden edustajat kertovat eri käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Osallistujiksi on
kutsuttu keskeisiä toimijoita Petroskoista ja muualta Karjalan tasavallasta, niin yrityksiä,
viranomaisia ja muita pienpuhdistamoista kiinnostuneita tahoja. Seminaarin tarkempaan
ohjelmaan esitysaiheineen voi myös tutustua, se löytyy seuraavalta sivulta/seuraavan
linkin takaa.
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Business, Educational and Research Cooperation between Institutions of Northern Finland and NorthWest Russia (BERMAP)

“Modern wastewater treatment technologies in small units“
Petrozavodsk State University, 30.10.2007

PROGRAMME
Tuesday 30.10
Consistent interpretation Finnish-Russian
Chairman: Risto Hiljanen, NorTech Oulu, University of Oulu
8.30-8.45

Registration.

8.45–9.00

Opening of the workshop, Risto Hiljanen and NN (PetrSU).

9.00–10.30

“Biological treatment systems for domestic wastewater. Experience and purification results”,
Sergey Galkin, OOO Wavin Rus.

10.30-10.45

Coffee

10.45–11.45

“Wastewater treatment systems for oil and fat containing stormwater. Experience and purification
results”, Ari-Pekka Liukkonen, Wavin-Labko Oy.

11.45–12.00

Discussion, questions

12.00–13.00

Lunch

13.00–15.00

“Principles of choosing right kind of small purification units. Experiences and purification results”,
Jarko Lehto, Pipelife Finland Oy.

15.00–15.15

Coffee

15.15–17.00

“The use of ferrous sulphate in chemical and biological methods of wastewater treatment in small
units”, Alexander Pirogov, ZAO Kemira Eco.

17.00–17.15

Summing up/open discussion.

17.15-18.15

Possibility to meet Finnish specialists separately face-to-face (please book the time before hand
from Natalia Golubeva)!
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