
Auramarine kehitti 
painolastivesien 
käsittelyjärjestelmän 
Case Auramarine Oy 
 



• Auramarine Oy valmistaa muun muassa laivoissa ja 
dieselvoimaloissa käytettäviä polttoaineen syöttökoneikkoja sekä 
painolastivesien käsittelylaitteita.  

• Liikevaihto 30 miljoonaa euroa, pääosin kansainvälisestä 
liiketoiminnasta 

• Henkilöstö: 210  
• Yhteyshenkilö: Tommi Keskilohko 
• www.auramarine.com 
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Auramarine hakee kasvua merien suojelusta 
 
• Huoli merialueiden ympäristöstä kasvaa ja 

merenkulun kansainväliset 
ympäristömääräykset kiristyvät. 

• Auramarinen kehittämällä laivojen 
painolastiveden käsittelyjärjestelmällä estetään 
haitallisten kasvien ja eliöiden siirtyminen 
merialueelta toiselle ja niiden lisääntyminen 

• Painolastivesien puhdistusjärjestelmä tulee 
asteittain pakolliseksi. Odotus on, että 
seuraavan 10 vuoden aikana painolastiveden 
käsittelyjärjestelmä asennetaan noin 60 000 
laivaan. 

• Järjestelmä estää tulokaslajien leviämistä 
Itämereen.        
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Kuva: Auramarine 
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Ballast Water Treatment (BWT) 
• Painolastivesien käsittelykoneikon (CrystalBallast) avulla 

painolastiksi otettu vesi puhdistetaan laivaan ottaessa ja ennen 
kuin se päästetään takaisin mereen.  

• Käsittelyssä erotetaan suuremmat eliöt suodattamalla. 
Pienemmät eliöt ja organismit desinfioidaan ultraviolettivalolla. 

• Ilman käsittelyä vesistöön pääsisi ekosysteemiä tuhoavia 
eliöitä muilta merialueilta sekä epidemioita aiheuttavia 
bakteereja ja viruksia. 

• Laitteen liiketoimintapotentiaali on maailmanlaajuisesti noin 35 
miljardia Yhdysvaltain dollaria. 

• Auramarine on rekrytoinut vuoden aikana kolmekymmentä 
uutta työntekijää laitteiden tuotekehitykseen ja myyntiin  

• BWT-liiketoiminnalle on rakennettu oma konttori 
• Tuotantoa voidaan kasvattaa sekä Suomessa että Shanghain 

tehtaalla ja odotettavissa on lisää rekrytointeja. 
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• Auramarinen kehittämä laivojen 
painolastiveden käsittelyjärjestelmä 
estää haitallisten kasvien ja eliöiden 
siirtymisen merialueelta toiselle sekä 
niiden lisääntymisen. 

• Painolastivesien käsittelykoneikon 
avulla painolastiksi otettu vesi 
puhdistetaan laivaan ottaessa ja 
ennen kuin se päästetään takaisin 
mereen. 

• Ilman käsittelyä vesistöön pääsee 
ekosysteemiä tuhoavia eliöitä ja 
tauteja levittäviä organismeja muilta 
merialueilta. 
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