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Kunnallisen jäteveden suuren kokonaisfosforipitoisuuden takia jätevedenpuhdistuksen fosforin pois-

ton tehostaminen on ajankohtaista. Fosfori on typen ohella avainkomponentti vesistöjen rehevöity-

miselle, mikä kuormittaa luonnon biodiversiteettiä, vesiekosysteemin toimintaa ja heikentää vesistö-

jen puhtautta. Jätevedessä fosfori esiintyy yleisesti ortofosfaatteina, josta suurin osa on liuenneessa 

muodossa ja loput sitoutuneena orgaaniseen aineeseen. Kunnallisesta jätevedestä fosforia voidaan 

yleisesti poistaa biologisesti sitomalla se lietteeseen ja kemiallisesti saostuskemikaalien avulla. Myös 

näiden menetelmien yhdistelmää käytetään usein. 

 

Työn tavoitteena oli tutkia eri suodatusmateriaalien soveltuvuutta kunnallisen jäteveden fosforin 

poiston tehostamisessa tertiäärikäsittelyvaiheen vedestä ilman ylimääräisiä kemikaaleja. Tarkoituk-

sena oli hyödyntää eri suodatusmateriaaleja, kuten membraaneja ja kangasta. Pääpaino membraa-

neissa kohdistui mikro-ja ultrasuodatusmembraanien käyttöön, joiden avulla päästiin permeaatissa 

0,06 mg/L fosforipitoisuuteen retention ollessa 89,8 %. Vastaavasti kankaan tulokset fosforin erotta-

misessa eivät tuottaneet potentiaalista puhdistustulosta. Mikro- ja ultrasuodatusmembraaneja käyttä-

mällä kunnallisen jätevedenpuhdistusprosessissa käytettävien saostuskemikaalien määrää voitaisiin 

vähentää tulevaisuudessa tertiäärikäsittelyssä ja hyödyntää membraanisuodatustekniikkaa. Membraa-

nitekniikka tarjoaa ympäristöystävällisemmän puhdistustavan kunnallisen jäteveden tertiäärikäsitte-

lyssä mahdollistaen tiukentuneisiin luparajoihin pääsyn tehokkaasti.  

  



4 

SYMBOLILUETTELO 

 

𝑞"  massavuo, kg/m2∙h 

∆𝑚  massan muutos, kg 

𝐴  suodatuspinta-ala, m2 

∆𝑡  ajan muutos, h 

𝑞 −%  massavuon muutos, % 

𝑞",+,-.	012--0  massavuo puhtaalle vedelle alussa, kg/(m2∙h) 

𝑞",+,-.	1342--0 massavuo puhtaalle vedelle lopussa, kg/(m2∙h) 

𝑅  retentio, % 

𝑐7  permeaatin fosforipitoisuus, mg/L 

𝑐8  syötön fosforipitoisuus, mg/L 
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LYHENNELUETTELO 

 
AVL asukasvastineluku  

BOD biologinen hapenkulutus 

COD kemiallinen hapenkulutus 

TOD kokonaishapenkultus  

TOC kokonaishiili 

CODCr kemiallinen hapenkulutus kaliumdikromaatin avulla määritettynä 

BOD7ATU 7 päivän biologinen hapenkulutus allyyliurea-liuoksen avulla määritettynä 

BAT paras mahdollinen tekniikka 

PAO fosforia sitova eliö 

PHA polyhydroksyylialkanoaatti 

MBR membraanibioreaktori 

MF mikrosuodatus 

UF ultrasuodatus 

NF nanosuodatus 

TFC ohutfilmikomposiitti 

RO käänteisosmoosi  

ED elektrodialyysi 

PSF polysulfoni 

PES polyeetterisulfoni 

PP polypropyleeni 

PE polyetyleeni 

PVC polyvinyylikloridi 

PVDF polyvinylideenidifluoridi  

PTFE polytetrafluorietyleeni 

CA selluloosa-asetaatti 

NTU nefelometrinen sameuden yksikkö 

FAU turbidometrinen sameuden yksikkö 
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I KIRJALLISUUSOSIO 

1 JOHDANTO 

Kunnallisen jätevedenpuhdistuksen tehostaminen ja prosessin jälkikäsittelymenetelmien valinnat tu-

levat korostumaan tulevaisuudessa etenkin fosforinpoistomenetelmissä. Kunnallinen jätevesi sisältää 

huomattavan määrän fosforia (4-16 mg/L), joka yhdessä typen kanssa on avainkomponentti vesistö-

jen rehevöitymiselle. Jätevedessä fosforia esiintyy ortofosfaatteina, orgaanisena fosfaattina tai poly-

fosfaattina. (Tchobanoglous et al. 2003, s.63) Kunnallisen jäteveden sisältämästä fosforista suurin 

osa on liuenneessa muodossa ja loput sitoutuneena orgaaniseen eloperäiseen aineeseen. (Berninger et 

al. 2017) (Tchobanoglous et al. 2003, s.63) Suuret fosforipitoisuudet vesistöissä häiritsevät ja kuor-

mittavat vesiekosysteemien normaalia toimintaa. Tämän seurauksena luonnon biodiversiteetti häi-

riintyy ylimääräisestä fosforikuormasta. (Berninger et al. 2017) 

 

Fosforia voidaan poistaa jätevesistä kemiallisesti saostuskemikaalein tai biologisesti sitomalla fosfori 

muodostuvaan lietteeseen. Kunnallisen jäteveden puhdistusprosessissa käytetään paljon saostuske-

mikaaleja liukoisen fosforin saostamiseen. Vastaamaan tiukentuneita luparajoja fosforin poiston te-

hostamiseen voitaisiin käyttää membraanisuodatustekniikkaa. Jätevesilaki (888/2006) 8 § säätää asu-

kasvastineluvun (AVL) mukaisesti kokonaisfosforin päästörajat, jotka määräytyvät kuntakohtaisesti. 

Fosforinpoistotehon tulee kuitenkin olla 80 % puhdistamolle tulevasta vedestä. (FINLEX) Tällä het-

kellä käytettävien prosessien avulla saadaan poistettua jätevedestä fosforia, mutta jäljelle jäävän fos-

forin tehostettuun puhdistukseen tarvitaan tertiäärikäsittelyä tulevaisuudessa. Membraanisuodatus 

olisi mahdollinen menetelmä vähentämään kunnallisen jätevedenpuhdistusprosessissa käytettävien 

saostuskemikaalien määrää. Membraanitekniikan avulla luparajat voitaisiin saavuttaa ympäristöystä-

vällisemmin ja parantaa samalla puhdistustulosta. Membraanien avulla voitaisiin myös korvata jäte-

veden tertiäärikäsittelyssä käytettäviä tehostavia puhdistusmenetelmiä, joita ovat esimerkiksi hiekka-

suodatus, flotaatio, adsorptio tai desinfiointimenetelmät. 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli selvittää suodatusmateriaalien käyttöä kunnallisen jäteve-

den puhdistuksen fosforin poiston tehostamisessa. Pääpaino tutkimuksessa kohdistui jätevedenkäsit-

telyn läpikäyneeseen veteen, joka nykyisellään lasketaan purkuvesistöön. Työhön kuului kirjallinen 

osuus ja kokeellinen laboratorio-osuus. Työn kirjallisuuskatsauksessa on esiteltynä jäteveden 
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ominaisuuksia, puhdistusvaatimukset ja yleisimpien fosforinpoistomenetelmien periaatteita. Kokeel-

lisen työn tavoitteena oli erottaa fosforia tehokkaasti ilman ylimääräisiä saostuskemikaalilisäyksiä. 

Työn kokeellisessa osuudessa käytetyn Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon toimintaa kuvataan 

kirjallisessa osuudessa esimerkkinä kunnallisten jätevesien käsittelystä. Lisäksi kokeellisessa osuu-

dessa on esitettynä työssä käytetyt laitteistot, toimintaperiaatteet sekä suoritetut analyysit.  

2 JÄTEVESI 

Jäteveden koostumus riippuu, onko se peräisin teollisuudesta vai kotitalouksista. Jätevedet kuitenkin 

sisältävät ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Kotitalouksien kunnallinen jätevesi sisältää 

orgaanista ainetta, kiintoainetta sekä ravinteita. Lisäksi jätevesissä on mukana aina muita haitallisia 

aineita kuten hormoneja, rasvaa, mikrobeja sekä lääkejäämiä. (Henze et al. 2002, s.27) (Ympäristö-

hallinto, 2018) 

 

2.1 Jäteveden yleisimmät komponentit 

2.1.1 Typpi  

Yleisesti typpi esiintyy jätevesissä liuenneessa tai liukenemattomassa muodossa epäorgaanisina tai 

orgaanisina komponentteina. Suurin osa jätevesien sisältämästä typestä on kuitenkin ammonium- tai 

nitraattimuodossa. Yleisimmät typen muodot ovat ammonium, nitraatti ja nitriitti. Typpeä voi esiintyä 

myös dityppioksidina, joka on kuitenkin typen harvinaisempi muoto. (van der Perk 2014, s.117). 

Typpi on fosforin ohella olennainen ravinne, joka joutuu vesistöihin typpipitoisten orgaanisten yh-

disteiden hajoamistuotteena. Asutus, teollisuus sekä maatalous nostattavat erityisesti jätevesien am-

moniumtyppipitoisuuksia. (Henze et al. 2002, s.57) (Russel 2006, s.173,174)  

 

2.1.2 Fosfori  

Fosforia esiintyy kaikissa elävissä eliöissä, mikä tekee siitä tärkeän ravinteen kasveille. Fosforivaran-

not ovat sitoutuneet lähinnä maankuoreen, merien ja makeiden vesistöjen sekä kosteikkojen pohjien 

sedimentteihin. Merenpohjan syvyydestä fosfori on erittäin vaikeasti hyödynnettävissä ja uudelleen-

käytettävissä. Alkuaineena fosfori on avainkomponentti vesistöjen rehevöitymisessä typen lisäksi. 

Ravinteiden lisääntyessä vesistöissä olevien kasvien määrä lisääntyy ja näin ollen myös biologinen 

aktiivisuus kasvaa. Tämän seurauksena luonnon biodiversiteetti kärsii ja liiallinen fosforikuorma va-

hingoittaa vesiekosysteemiä. (Berninger et. al 2017) 
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2.1.3 Fosforin osuus jätevedessä 

Fosforia kunnalliseen jäteveteen päätyy ureasta ja pesuaineista. Suomen mittakaavassa jätevedenpuh-

distamoiden fosforikuorma on keskimäärin 4 000 tonnia vuosittain. Fosfori voidaan puhdistaa jäte-

vesistä kemiallisesti metallisuolojen avulla saostamalla tai biologisesti sitomalla fosfori bakteerien 

soluihin. Molemmissa menetelmissä fosfori sitoutuu raakalietteen kiintoaineeseen, joka on tarkoitus 

erottaa ja taltioida. Kiintoaineeseen sitoutunut fosfori voidaan poistaa puhdistusprosessin mekaani-

sessa selkeytyksessä raakalietteen mukana. Lietteiden ominaisuudet ja fosforipitoisuudet vaihtelevat 

suuresti. Puhdistamattomassa kunnallisessa jätevedessä fosforia on noin 4-16 mg/L. (Berninger et al. 

2017) 

 

Yleisesti fosfori esiintyy jätevesissä ortofosfaatteina (PO43-, H2PO4-, HPO42-, H3PO4), orgaanisena 

fosfaattina sekä polyfosfaatti-muodossa. (Tchobanoglous et al. 2003, s.63) Suurin osajätevedessä ole-

vasta fosforista on liuenneessa muodossa ja loput sitoutuneena eloperäiseen orgaaniseen aineeseen. 

Fosforin muodoista ortofosfaatti voidaan analysoida sinisävyisen kompleksiyhdisteen muodostumi-

sen avulla, joka saadaan aikaan käyttämällä ammoniummolybdaattia. Orgaanisessa muodossa oleva 

fosfori ja polyfosfaatit vastaavasti on muunnettava ensin ortofosfaateiksi, jotta ne voidaan määrittää 

vastaavalla tavalla kompleksin muodostamisreaktiolla. (van der Perk 2014, s.121) (Tchobanoglous et 

al. 2003, s.64) 
 

2.2.4 Orgaanisen aineen osuus jätevedessä 

Orgaanisten komponenttien määrä jätevesissä on tuhansia ja osaa niistä on vaikeaa ja jopa mahdo-

tonta täsmällisesti määrittää. Orgaanisen aineen määrää jätevesissä voidaan tutkia hapen reaktioilla, 

jossa orgaaninen aines vapauttaa hiilidioksidia reagoidessaan hapen kanssa. Tällöin on tarkoituksena 

tutkia orgaanisen aineen keskimääräistä hapenkulutusta. Hapettamisreaktiolla voidaan määrittää 

BOD, COD, TOD ja vastaavasti vapautuneen hiilidioksidin määrän mukaisesti voidaan analysoida 

TOC eli kokonaishiili. (Henze et al. 2002, s. 45,54) BOD tarkoittaa kemiallista hapenkulutusta, jol-

loin vedessä olevat pieneliöt hajottavat hapen avulla eloperäistä orgaanista ainesta. (Henze et al. 2002, 

s.46) (Tchobanoglous et. al 2003, s.81) Kemiallinen hapenkulutus (COD) on puolestaan kemiallisiin 

reaktioihin kuluva hapen määrä. Menetelmässä käytetään hapetuskemikaaleina kaliumpermagnaattia 

tai kaliumdikromaattia. (Henze et al. 2002, s.48) Kokonaishapenkulutusta mittaa vuorostaan TOD, 

joka voidaan määrittää käyttämällä sopivaa katalyyttia ja hapettamalla näyte. (Henze et al. 2002, s.54) 
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3 KUNNALLISEN JÄTEVEDEN PUHDISTUSVAATIMUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Jäteveden käsittelyn puhdistumisvaatimukset ovat tiukentuneet entisestään. Erityisesti kokonaisfos-

forin sallittu luparaja on tiukentunut puhdistusprosessista lähtevässä vedessä. Perustason puhdista-

misvaatimuksen mukaisesti (13.1.2017/19) 154 b § jätevedet tulee puhdistaa niin, että ympäristölle 

aiheutuva kuorma on mahdollisimman vähäinen. (FINLEX) Ympäristönsuojelulaki määrää jäteve-

denkäsittelyn toimintaperiaatteet ja velvoitteet puhdistusvaatimuksille. (Jätevesiopas) Ympäristö-

laissa (13.1.2017/19) 154 a § on säädetty perustason puhdistamisvaatimukset jätevedelle. Perustaso 

määrää, että orgaanisen aineksen osalta kuormituksen on vähennyttävä 80 %, kokonaisfosforin 70 % 

ja kokonaistypen puolestaan 30 %. Kuitenkin valtioneuvosto on oikeutettu säätämään asetuksia ja 

tarkempia säädöksiä puhdistusperusteista kuntakohtaisesti. (FINLEX) 

 

3.1 Esimerkkinä Lappeenrannan puhdistusvaatimukset  

Lappeenrannassa puhdistusvaatimukset kunnalliselle jätevedelle ovat kuntakohtaisesti tiukentuneet. 

Tiukemmat luparajat jätevedelle aiheutuvat herkästä purkuvesistöstä. (Pöyry 2019) Alueen maatalous 

ja haja-asutus aiheuttavat oman kuormansa vesistölle, jonka takia halutaan valvoa erityisen tarkasti 

vesistön ylimääräistä kuormitusta. Purkuvesistönä toimii Rakkolanjoki, johon lisätään vettä Saimaan 

kanavasta tarvittaessa, jolloin purkuvesistön hyvinvointi ei vaarannu. Lisättävän veden määrä riippuu 

purkuvesistön omasta virtaamasta, jonka mukaisesti lisäysten määrää säädellään sopivaksi. (Aaltonen 

et al. 2014) 

 

Taulukossa I on esitettynä Lappeenrannan jäteveden käsittelyä koskevat voimassa olevat vaatimukset 

jätevedenkäsittelylle sekä uuden rakennettavan Hyväristönmäen puhdistamon puhdistusvaatimukset.  

Erityisenä huomiona nähdään kokonaisfosforin tiukentunut kuntakohtainen luparaja (0,1 mg/L) puh-

distamolta poistuvassa vedessä. Taulukon arvot on saatu määritettyä käyttäen neljännesvuosikeskiar-

voa huomioiden vesien ohitukset. Typen osalta vastaavat arvot taulukkoon on saatu laskettua käyttä-

mällä vuosikeskiarvoja. (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2013) Tulevaisuudessa fosforin puhdista-

misen lisäksi kiintoaineen pitoisuutta kunnallisessa jätevedessä halutaan kontrolloida ja tehostaa puh-

distustulosta 5 % aiempaan verrattuna. Kemiallisen (COD) ja biologisen hapenkulutuksen (BOD) 

pitoisuusrajat pysyvät jatkossa ennallaan. 
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Taulukko I. Lappeenrannan jäteveden puhdistamon nykyisen Toikansuon puhdistamon puhdistus-
vaatimukset sekä uuden Hyväristönmäen puhdistamon vaaditut luvut. (mukaillen Lappeenrannan 
Lämpövoima Oy 2013)  

Suure Vanha pitoi-
suusraja, mg/L 

Uusi pitoisuus-
raja, mg/L 

Reduktio, 
% 

Uusi reduktio, 
% 

CODCr < 70 ≤ 70 > 80 ≥ 80 
BOD7ATU < 10 ≤ 10 > 90 > 90 

Kokonaisfosfori < 0,5  ≤ 0,1  > 90  ≥ 95  
Kiintoaine < 15  ≤ 10  > 90  ≥ 95  

Kokonaistyppi - - - ≥ 70  
 

4 KUNNALLINEN JÄTEVEDENPUHDISTUS 

Kunnallisen jätevedenpuhdistuksen tarkoituksena on puhdistaa ympäristöä kuormittamatta. Yleinen 

käytössä oleva prosessi on biologiskemiallinen puhdistusprosessi rinnakkaissaostuksella. Rinnak-

kaissaostusprosessissa on tarkoituksena poistaa orgaaniset eloperäiset aineet biologisesti ja fosfori 

saostuskemikaalien avulla kemiallisesti. Yleisesti käytetyt saostuskemikaalit puhdistusprosessissa 

ovat rauta- tai alumiinipohjaisia metallisuoloja, joiden avulla fosforin saostuminen tapahtuu biologi-

sen puhdistusvaiheen altaissa. Kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa käytetään myöskin esi- ja jäl-

kisaostusta, joissa ennen tai jälkeen biologisen puhdistusvaiheen liukoinen fosfori on mahdollista sa-

ostaa. Kunnallisesti jätevedet käsitellään aina biologisen puhdistusprosessin kautta sekä lisäksi toisi-

naan tehostetusti tertiäärikäsittelyä hyödyntäen, jotta fosfori saadaan puhdistettua ja saavutetaan la-

kisääteisesti tarvittava puhtaustaso. (Säylä 2015)  

 

4.1 Esimerkkinä Lappeenrannan kunnallisen jätevedenpuhdistuksen toimintaperiaatteet 

Lappeenrannassa jätevesien puhdistus tapahtuu tällä hetkellä vielä toiminnassa olevalla Toikansuon 

jätevedenpuhdistamolla. Lappeenrannassa jätevedet puhdistetaan käyttäen perinteistä biologiskemi-

allista puhdistusmenetelmää rinnakkaissaostuksella. Toikansuon yksikössä käsitellään Lappeenran-

nan asemakaavaan kuuluvat 60 000 asukkaan jätevedet sekä lisäksi Taipalsaaren ja Lemin kuntien 

jätevedet. Päivittäinen veden virtaamamäärän mediaani on noin 16 000 m3/d, josta noin 10 % on pe-

räisin teollisuudesta. (Lappeenrannan Energia Oy, 2019) (Ympäristöhallinto, 2013) (Aluehallintovi-

rasto, 2016) Purkuvesistönä puhdistamon vesille toimii Rakkolanjoki, joka laskee lopulta Viipurin 

lahteen rajan yli Venäjälle. (Aluehallintovirasto 2016) Toikasuon puhdistamon jäteveden puhdistus-

prosessi koostuu mekaanisesta esikäsittelystä sekä kemiallisesta ja biologisesta puhdistusvaiheesta. 
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Fosforin poisto tapahtuu käyttäen saostuskemikaalina rautasulfaattia (Fe2(SO4)3), jonka tarkoituksena 

on saostaa liuennut fosfori kiintoaineeksi. Saostuskemikaalilisäykset tehdään puhdistusprosessin il-

mastusaltaan loppuun sekä myöskin ennen varsinaista jäteveden esiselkeytystä. (Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy 2013)  

 

Tulevaisuudessa Lappeenrannan alueen jätevedet tullaan käsittelemään täysin uudella Hyväristön-

mäen jätevedenpuhdistamolla, jonka on määrä valmistua vuonna 2021. Uusi puhdistamo tulee kor-

vaamaan kokonaan vanhan Toikansuon puhdistamon. Uuden puhdistamon tarkoituksena on tehostaa 

ja modernisoida jäteveden puhdistusta sekä erityisesti vastata tiukentuviin luparajoihin puhdistumis-

vaatimuksissa. Erityisesti uudella jätevedenpuhdistamolla halutaan tehostaa prosessin tertiäärikäsit-

telyä ja fosforin poistoa jätevedestä. Fosfori puhdistetaan edelleen käyttäen saostuskemikaaleja, 

mutta tertiääripuhdistusvaiheeseen kiinnitetään erityistä huomiota. Uuden tulevan Hyväristönmäen 

jätevedenpuhdistamon myötä kuormitus purkuvesistöön pienenee huomattavasti aiempaan jäteveden-

puhdistamoon verrattuna. Puhdistamon tulee käyttää BAT-teknologiaa, joka tarkoittaa parasta mah-

dollista saatavilla olevaa tekniikkaa. (Ympäristöhallinto 2013) (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 

2013) Taulukossa II on esitettynä Lappeenrannan ja lähialueiden puhdistamoiden kokonaisfosforilu-

kuja vuosilta 2015, 2016 ja 2017. Taulukosta nähdään, että kokonaisfosforin määrä on laskenut vuo-

desta 2015 vuoteen 2017 tulevan veden määrän vaihteluista huolimatta. 
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Taulukko II.  Lappeenrannan ja lähialueiden kuntien kokonaisfosforilukuja vuosilta 2015, 2016 ja 
2017. (mukaillen Ympäristö.fi, 2015-2017) 

Puhdistamo Vuosi Tuleva 
vesi/t 

Käsitelty 
vesi/t 

Vesistöön 
laskeva/t 

Vesistöön 
las-

keva/mg/L 

Reduktio, 
% 

Lappeenrannan Läm-
pövoima Oy, Toikan-
suon jätevedenpuhdis-

tamo 

2015 75,67 3,67 3,67 0,68 95,16 

 2016 51,24 3,10 3,10 0,52 93,96 
 2017 35,47 2,34 2,34 0,52 93,40 

Parikkala, Särkisalmen 
viemärilaitos 

2015 1,96 0,28 0,28 1,07 85,74 

 2016 1,79 0,10 0,11 0,37 94,09 
 2017 1,29     

Savitaipale, Peijon-
suon jätevesilaitos 

2015 1,59 0,15 0,15 1,20 90,45 

 2016 2,85 0,14 0,14 1,16 94,92 
 2017 0,67 0,04 0,04 0,73 93,78 

Imatran Vesi, Meltolan 
jätevesilaitos 

2015 23,55 - 2,22 0,48 90,57 

 2016 20,95  3,56 0,70 83,01 
 2017 5,24 0,33 0,33 0,34 93,64 

 

5 FOSFORINPOISTO JÄTEVEDESTÄ 

Fosforinpoistoon jätevedestä käytetään yleisesti biologista ja kemiallista prosessimenetelmää. Tar-

koituksena on saada liukoinen fosfori saostumaan. Saostunut fosfori voidaan poistaa käyttäen joko 

suodatusta tai laskeutusta. Kemiallinen fosforinpoisto perustuu saostuskemikaalien käyttöön, jotka 

ovat yleisesti metallisuoloja tai polymeerejä. Biologisessa puhdistusprosessissa fosfori sidotaan muo-

dostuvaan lietteeseen bakteerien avulla. (Russel 2006, s.193,194) 

 

5.1 Biologinen fosforinpoisto 

Biologisessa fosforinpoistossa bakteerit sitovat soluihinsa energiakseen ja hajottavat suurimman osan 

fosforista anaerobisissa tai aerobisissa olosuhteissa, joka on sitoutuneena lietteeseen. Bakteerit, jotka 

voivat sitoa fosforia ovat nimeltään heterogeenisia mikro-organismeja eli fosforia kerääviä bio-p- 

bakteereita (PAOs). Bakteerit käyttävät asetaattia ja propionaattia, ja sitovat hapettomissa olosuh-

teissa sen polyhydroksyylialkanaateiksi (PHA). (Henze et al. 2002, s.110) Näiden aineiden varastoi-

tuminen bakteerien soluihin mahdollistaa fosforin vapautumisen, jolloin muodostuu ortofosfaattia ja 
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energiaa. Sopivissa olosuhteissa vapautunut fosfori voidaan saostaa kemikaalien avulla esimerkiksi 

kalsium- tai alumiinifosfaatiksi. Tällöin fosfori on sidottavassa muodossa ja polyfosfaattia voidaan 

hyödyntää glykogeenivarastojen ylläpitämiseksi sopivissa olosuhteissa. (Henze et al. 2002, s. 110) 

 

5.2 Kemiallinen fosforinpoisto 

Kemiallisessa fosforinpoistossa käytetään hyödyksi saostuskemikaaleja, jotka saostavat liukoisen 

fosforin kiinteään muotoon. Käytettävät kemikaalit ovat yleisesti metallisuoloja, joista rautasulfaatti 

on useimmiten käytetty. Lisäksi alumiini ja kalkki ovat myös mahdollisia saostusaineita. Kemialli-

seen menetelmään kuuluvat saostus, koagulaatio, flokkulaatio sekä erotus. Koagulaatio ja saostus 

tapahtuvat nopeasti puhdistusprosessissa välittömästi saostuskemikaalilisäysten jälkeen. Koagulaati-

ossa jäteveteen muodostuu suurempia partikkeleita voimakkaan sekoituksen ja metallisuolojen ansi-

osta. (Pizzi 2005, s.48) Saostuneet partikkelit ovat halkaisijaltaan 10-50 µm:n kokoluokkaa. (Henze 

et al. 2002, s.330) Flokkulaatio puolestaan tarkoittaa muodostuneiden primääripartikkelien sulautu-

mista isommiksi partikkeleiksi kevyemmän sekoituksen ansiosta, joita kutsutaan flokeiksi. Flokku-

laatiossa saostukseen voidaan käyttää varauksellisia ja varauksettomia partikkeleja tai orgaanisia po-

lymeerejä. Tarkoituksena flokkulaatiossa on helpottaa syntyneiden partikkelien erotusta laskeutuk-

sessa. (Henze et al. s.341) (Pizzi 2005, s.57) 

 

5.3 Fosforinpoisto suodatuksen avulla 

Vaikka biologinen ja kemiallinen fosforinpoistomenetelmä ovat yleisesti käytetyimpiä puhdistuspro-

sesseissa, ovat suodatusprosessit myös kasvattaneet suosiotaan osana kokonaisprosessia. Tertiäärikä-

sittelyssä suodatusta voitaisiin käyttää biologisen käsittelyn jälkeen tehostamaan puhdistustulosta eri-

tyisesti fosforin osalta. Käyttäen kaksivaiheistasuodatusmenetelmää fosforipitoisuuksissa on päästy 

jopa alle 0,02 mg/L. Tälläisessa tapauksessa suodatettavaa jätevesivirtaa kierrätetään takaisinpesuve-

sivirtana toiselta suodattimelta ensimmäiselle suodattimelle, jolloin se sisältää pieniä hiukkasia ja 

jäljellä olevaa koagulanttia. Tällöin voidaan edistää ja parantaa flokin ja jätteen muodostumista jo 

ensimmäisen vaiheen suodattimessa. (Tchobanoglous et al. 2003, s.508)  
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6 SAOSTUSKEMIKAALIT 

Saostuskemikaalien tarkoituksena on puhdistaa jätevesi kemiallisesti saostamalla liukoinen fosfori 

kiinteään muotoon. Yleisesti käytettyjä ovat moniarvoiset metalli-ionit, kuten kalsium (II), alumiini 

(III) sekä rauta (III). Metallisuolojen lisäksi saostuksessa on käytetty tehokkaasti myös kalkkia ja 

alumiinia flokkulointiaineina. Fosfori käyttäytyy ja saostuu kemiallisesti hieman eri tavalla käytettä-

essä kalsiumia saostuskemikaalina verrattuna rautaan tai alumiiniin. (Tchobanoglous et al. 2003, 

s.500,501)  

 

6.1 Saostuskemikaalit osana puhdistusprosessia  

Jäteveden käsittelyssä saostuskemikaalien lisäyspaikat vaihtelevat suuresti, mutta yleisimpinä pro-

sesseina voidaan pitää esisaostusta, rinnakkaissaostusta tai jälkisaostusta. Esisaostuksessa käytetyn 

saostuskemikaalin ansiosta voidaan helpottaa biologista puhdistusvaihetta ja vähentää sen kuormi-

tusta. Saostuskemikaalin avulla voidaan tehostaa orgaanisen eloperäisen aineen puhdistusta keski-

määrin noin 50-70 %. Saostuskemikaali voidaan syöttää hiekkasuodatusvaiheeseen, jos suodattimet 

ovat hyvin ilmastettuja. Esisaostukseen lisättävä saostuskemikaaliprosessi yleensä yhdistetäänkin jo 

toimivaan mekaaniseen puhdistuksen vaiheeseen, jolloin voidaan luopua flokkulaatiosta. (Henze et 

al. 2002, s.351) 

 

Yleinen fosforin saostuksessa käytetty menetelmä on rinnakkaissaostus. Rinnakkaissaostuksessa sa-

ostuskemikaalina käytetään eniten rautasulfaattia, joka voidaan lisätä suoraan hiekkasuodattimeen tai 

ilmastussäiliöön. (Henze et al. 2002, s.351) Kemikaalilisäys voidaan tehdä myös suoraan jäteveteen 

primäärilaskeutuksen sekoitukseen aktiivilieteprosessissa tai biologiseen vaiheeseen ennen sekun-

däärilaskeutusta. Rinnakkaissaostuksen tarkoituksena on saostaa fosfori biologiseen lietteeseen, 

jonka mukana se saataisiin poistettua tehokkaasti. (Tchobanoglous et al. 2003, s. 505) Jälkisaostuk-

sessa saostuskemikaalin saostama fosfori poistetaan vielä yleisesti erillisten suodattimien avulla tai 

laskeuttamalla. Jälkisaostuksen etuna on, etteivät muut partikkelit tai orgaaninen eloperäinen aines 

enää häiritse saostuskemikaalien toimintaa. (Tchobanoglous et al. 2003, s. 505) 

 

6.1.1 Käytetyt saostuskemikaalit 

Fosforia saostettaessa kalsiumin avulla, käytetään yleisesti kalkkia eli kalsiumhydroksidia, Ca(OH)2. 

Kalkki liukenee veteen ja reagoi edelleen bikarbonaatiksi, jolloin muodostuu saostunutta 
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kalsiumkarbonaattia (CaCO3).  Puhdistettavan jäteveden pH-arvon noustessa selvästi emäksiseksi 

(pH yli 10), kalsiumionit reagoivat ja saostavat jäteveden liukoisen fosforin hydroksyyliapatiitiksi 

(Ca10(PO4)6(OH)2). Saostuneen fosforin määrä riippuu puhdistettavan jäteveden alkalisuudesta ja sen 

pH-arvosta. Korkea jäteveden pH-arvo on edellytyksenä, että fosfori saadaan saostumaan kalsiumin 

avulla. (Tchobanoglous et al. 2003, s. 501) Näin ollen puhdistettavan jäteveden alkalisuutta tulee 

säätää ennen kalkin lisäämistä jäteveteen. Karbonoimalla hiilidioksidin avulla voidaan alentaa puh-

distetun veden pH-arvoa ja säätää se oikeaksi fosforin saostamista varten. (Tchobanoglous et al. 2003, 

s. 502) 

 

Vastaavasti raudan ja alumiinin tapauksissa saostuskemikaaleina reaktiot ovat yksinkertaisia ja kil-

pailevia. Useiden rinnakkaisten reaktioiden seurauksena ei voida helposti kuitenkaan arvioida suo-

raan tarvittavan saostuskemikaalin määrää ja kulutusta. Tämän vuoksi annostelu tehdään osamitta-

kaavatestien perusteella tai täyden mittakaavan testien mukaisesti, varsinkin jos puhdistusprosessissa 

käytetään polymeeriyhdisteitä. Reaktioihin vaikuttavat vahvasti pH, alkalisuus, ligandit sekä hiven-

aineet jätevedessä.  (Tchobanoglous et al. 2003, s. 502) 

 

7 FOSFORIN TALTEENOTTO 

Fosforin talteenotto ja hyödyntäminen puhdistusprosessista syntyneestä lietteestä on erityisen tärkeää 

fosforin puhdistamisen lisäksi. Tarkoituksena on saada fosfori olomuotoon, jotta sen jatkohyödyntä-

minen olisi helpompaa ja kannattavaa. Fosforikierron ja kierrättämisen takia on tärkeää huomioida 

fosforin muoto ja ominaisuudet hyvin jo talteenottovaiheessa. Talteenottotekniikan valintaan liet-

teestä vaikuttaa käytetty fosforin poistomenetelmä jätevedenpuhdistusprosessissa, onko kyseessä ke-

miallinen vai biologinen puhdistusprosessi. Molemmille puhdistustavoille on olemassa omanlaisensa 

talteenottotekniikat.  Lietteenkäsittelymenetelmät ja fosforin talteenotto vaihtelevat jätevedenpuhdis-

tamoilla, mutta tarkoituksena kaikissa käytetyissä menetelmissä on saattaa fosfori sellaiseen muo-

toon, että se olisi helposti hyödynnettävissä edelleen. Fosforin lisäksi puhdistusprosessissa syntynyt 

liete sisältää raskasmetalleja, haitallisia orgaanisia yhdisteitä, lääkejäämiä, hormoneja sekä tauteja 

aiheuttavia mikrobeja. (Berninger et al. 2017) 
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Suomen mittakaavassa kemiallinen fosforin puhdistusprosessi on yleisesti käytössä oleva menetelmä 

ja suurimmat fosforikuormat ovat peräisin maanviljelystä. Näin ollen fosforikierron kannalta ajateltua 

olisi suotavaa käyttää tekniikkaa, jossa jätevedestä saataisiin saostettu fosfori talteen niin, että kasvit 

voisivat hyödyntää sitä maataloudessa lannoitteena tehokkaasti ja turvallisesti. Kemiallisen saostuk-

sen käyttöä perustellaan myös Suomen ilmastolla ja sijainnilla. Kylmät ja vaihtelevat vuodenajat ai-

heuttavat sen, ettei biologinen prosessi tuota haluttua puhtautta yhdessä kokonaistypenpoiston kanssa. 

Tällöin fosfori sitoutuu saostuskemikaaleina käytettyihin rauta- tai alumiiniyhdisteisiin, joka vaikeut-

taa kasvien kykyä hyödyntää fosforia. Kasvien fosforin paremman hyödyntämisen keinona voidaan 

esimerkiksi säätää maaperän happamuutta, sillä fosforin käyttökelpoisuus on vahvasti sidonnainen 

maaperän ja lietteen ominaisuuksiin. (Berninger et al. 2017) 

 

8 MEMBRAANIT LYHYESTI  

Membraanit ovat selektiivisiä kalvoja kahden eri faasin välillä, joiden avulla on mahdollista erottaa 

ja puhdistaa toisistaan kaksi eri faasia. Tärkeimpiä membraanien toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat 

kalvon läpäisevyys, virtausnopeus kalvon lävitse, kemikaalien kestävyys, selektiivisyys sekä lujuus 

eri käyttöolosuhteissa. Lisäksi hyvän ja toimivan membraanin edellytyksenä on korkea puhdasvesi-

vuo, kestävyys hapettimille ja kloorille, helppo muotoiltavuus ja lämpötilakestävyys muotoa menet-

tämättä. Yleisimmät membraanien valmistusmateriaalit ovat selluloosa-asetaatti (CA), ohutfilmi-

komposiitti (TFC) ja aromaattiset polyamidit. (Russel 2006, s.223) Membraaneja voidaan luokitella 

myös rakenteen perusteella, jonka mukaan niiden rakenne voi olla homogeeninen tai heterogeeninen, 

kalvo ohut tai paksu. Lisäksi membraaneja on mahdollista luokitella prosessin ajavan voiman mukai-

sesti, joka voi olla paine-, lämpötila- tai konsentraatioero, jolloin kulkeutuminen kalvon läpi voi olla 

joko passiivista tai aktiivista. (Mulder 1996, s.12) 

 

9 MEMBRAANISUODATUS 

Membraanisuodatus on paine-eroon perustuva fysikaalinen prosessi, jossa olennaisessa osassa on aja-

vana voimana toimiva paine-ero membraanin molempien puolien välillä. Paine-ero muodostuu mem-

braanin molemmille puolille, jonka ansiosta membraanisuodatuksen avulla voidaan tehokkaasti pois-

taa, puhdistaa sekä erottaa erikokokoisia ja muotoisia partikkeleita nesteestä. (Alfa Laval) Erotetta-

vien partikkelien koot vaihtelevat yleisesti 0,0001 - 1,0 µm välillä. Membraanin tärkein tehtävä on 
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estää tiettyjen partikkelien läpipääsy membraanin lävitse ja toimia esteenä säilyttäen osan erotetta-

vista partikkeleista konsentraatissa. Kalvon yläpuolelle jäävää nestettä kutsutaan yleisesti konsent-

raatiksi, mutta myös rejektiksi tai jäljelle jääneeksi faasiksi. Kalvon läpäissyttä nestettä puolestaan 

kutsutaan permeaatiksi. Membraanin läpi kulkeutuvaa virtaa kutsutaan permeaattivuoksi. (Tcho-

banoglous et al. 2003, s.1104) (Alfa Laval) 

 

Membraanisuodatuksen sovelluksia ovat ultrasuodatus (UF), mikrosuodatus (MF), nanosuodatus 

(NF), käänteisosmoosi (RO) ja elektorodialyysi (ED). Yleisesti membraanisuodatusprosessit voidaan 

luokitella membraanien ominaisuuksien, erotustehokkuuden, erotusmekanismin sekä ajavan voiman 

suuruuden perusteella. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1104) Membraanisuodatusta voidaan myös tar-

kastella dead end-suodatuksena ja ristivirtasuodatuksena riippuen syötön virtaussuunnasta membraa-

nin pinnalle. 

 

9.1 Dead-end -ja ristivirtasuodatus 

Dead-end -suodatuksessa syöttö ohjautuu suoraan membraanin pinnalle erottaen syötöstä laskeutu-

neet ja erotettavat partikkelit suoraan konsentraattiin. Dead-end -suodatusmuodosta saadaan erityisen 

tehokas silloin, kun syöttövesi sisältää mahdollisimman vähän likaantumista aiheuttavia foulantteja. 

Suodatusmuotona dead-end on usein käytetty eritysesti esimerkiksi tertiäärikäsittelysuodatuksissa, 

meriveden käänteisosmoosissa tai useissa pintavesisuodatuksissa sekä lääkesuodatuksissa. Menetel-

mänä dead-end-suodatus on yksinkertainen ja helppo toteuttaa myös laboratorio-olosuhteissa. (Singh 

2015) (Yoon 2016) Kuvassa 1 nähdään dead-end- suodatuksen toimintaperiaate. 

 
Kuva 1.  Dead-end-suodatuksen toimintaperiaate. (mukaillen Alfa Laval) 
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Ristivirtasuodatuksessa tarvitaan ylimääräistä energiaa, jolloin muodostuu ristivirtaus membraanin 

pinnalle. Ristivirtasuodatus on mahdollinen vaihtoehto, jos syöttö sisältää runsaasti likaantumista ai-

heuttavia foulantteja kuten makromolekyylejä tai selvää kiintoainetta. Tämä on merkittävä ero dead-

end-suodatukseen, jossa kiintoainepartikkelit rajoittavat suodatusta. Ristivirtaussuodatuksessa mem-

braanin pinnalle syntyvän konsentraatiopolarisaatiokerroksen tai kakkukerroksen paksuutta on mah-

dollista säädellä muuttamalla suodatusnopeutta. Kasvattamalla nopeutta muodostuva kerros pienenee 

ja suodatus tehostuu. Kerroksen paksuus saavuttaa näin vakiotilan, jossa erotettavien partikkeleiden 

kulkeutuminen syöttövirrasta membraanin pinnalle ja huuhtoutuminen takaisin syöttövirtaan pääty-

vät tasapainoon. Ristivirtasuodatusta voidaan hyödyntää membraanipuhdistussovelluksissa kuten 

membraanibioreaktoreissa (MBR). Yleisimmissä jätevedenpuhdistusprosesseissa ristivirtasuodatus 

on dead-end -suodatusta käytetympi menetelmä. (Yoon 2016) Ristivirtasuodatuksen toimintaperiaate 

on esitettynä kuvassa 2. 

 
Kuva 2.  Ristivirtasuodatuksen toimintaperiaate. (mukaillen Alfa Laval) 

 
9.2 Mikro- ja ultrasuodatus 

Mikrosuodatuksessa (MF) käytettyjen membraanien materiaali on yleensä nylonia, polytetrafluo-

rietyleenia, akryylinitriilia tai polypropyleenia. Edulliset kustannukset tekevät mikrosuodatusmem-

braanien käytöstä yleisen monissa jätevedenpuhdistusprosesseissa, jonka lisäksi niitä on saatavilla 

markkinoilla huomattavasti enemmän verrattuna muihin membraanivaihtoehtoihin. Mikrosuodatuk-

sen käyttö jätevesien puhdistusprosesseissa kohdistuu syväsuodatuksen korvaamiseen, jolloin saa-

daan aikaan tehokkaampi liuenneen kiintoaineen ja sameuden poisto. Lisäksi mikrosuodatus mahdol-

listaa tehokkaan bakteerien poiston suodatettavasta vedestä, jonka takia mikrosuodatusta voidaan 

käyttää esimerkiksi käänteisosmoosia edeltävänä vaiheena. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1123) 

Kaikkia viruksia ei pystytä kuitenkaan poistamaan mikrosuodatuksen avulla toisin kuin ultrasuoda-

tuksessa. Mikrosuodatuksen membraanit ovat 0,45 µm kokoluokkaa, suurempia verrattuna muihin 
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membraanisuodatusvaihtoehtoihin. (Pizzi 2005, s.150) Mikrosuodatusta voidaan hyödyntää teolli-

suuden sovelluksissa kuten elektroniikkateollisuudessa ja biologisessa jätevedenpuhdistusvaiheessa 

membraanibioreaktoreissa (MBR). (Tchobanoglous et al. 2003, s.1126, 1128) 

 

Ultrasuodatuksen (UF) toimintaperiaate ja käyttösovellukset ovat likimain samanlaisia kuin mikro-

suodatuksessakin. Kuitenkin ultrasuodatuksen avulla voidaan poistaa tehokkaasti suurimoolimassai-

sia yhdisteitä, kuten kolloideja, proteiineja ja hiilihydraatteja. Näitä komponentteja erotettaessa ult-

rasuodatuksen avulla käytetään membraania, jonka huokoskoko on erittäin pieni, noin alle 0,1 µm 

luokkaa. (Pizzi 2005, s.150) Ultrasuodatuksen avulla ei kuitenkaan voida erottaa sokereita tai suoloja. 

Ultrasuodatuksen käytön etuna on, ettei siihen kulu niin paljoa energiaa kuin nanosuodatukseen tai 

käänteisosmoosiin. Ultrasuodatuksen pääkäyttökohde on teollisuus, jossa sitä sovelletaan takaamaan 

korkeaa huuhtelu- ja pintavesien puhtaustasoa. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1129) 

 

9.3 Nanosuodatus 

Nanosuodatuksen (NF) avulla jätevedestä on mahdollista puhdistaa siinä esiintyviä moniarvoisia me-

talli-ioneja, jotka aiheuttavat veden kovuutta liuenneessa muodossa. (Pizzi 2005, s.149) Nanosuoda-

tuksen erotuskyky ulottuu jopa 0,001 µm:n kokoisiin partikkeleihin. Desinfiointi nanosuodatuksen 

läpi käyneestä vedestä ei ole enää tarpeellista, sillä sen avulla on mahdollista poistaa puhdistettavasta 

vedestä samanaikaisesti orgaanisia sekä epäorgaanisia komponentteja, bakteereja ja viruksia. Tämä 

ominaisuus mahdollistaa nanosuodatuksen hyödyntämisen esimerkiksi juomakelpoisen veden val-

mistuksessa. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1129)  

 

9.4 Käänteisosmoosi 

Käänteisosmoosia (RO) voidaan hyödyntää jätevedenpuhdistusprosessissa liuenneiden komponent-

tien poistoon tehostamaan puhdistustulosta mikrosuodatuksen tai syväsuodatuksen jälkeen. (Tcho-

banoglous et al. 2003, s.1129) Käytännössä käänteisosmoosin toimintaperiaate perustuu siihen, että 

osa virtaavasta nesteestä läpäisee membraanin ja osa molekyyleistä ja ioneista ei pysty kulkeutumaan 

kalvon lävitse. Prosessissa muodostuu diffuusiovoima, jonka mukana suodatettavan nesteen mole-

kyylit virtaavat membraanin rakenteen ja huokosten läpi. Menetelmällä on mahdollista suodattaa puh-

dasta vettä, josta on mahdollista erottaa muun muassa magnesiumia, klooria, kalsiumia ja sulfaattia. 

(Pizzi 2005, s.147) (Hammer & Hammer Jr. 2011, s.219) Käänteisosmoosissa käytettävät membraanit 
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ovat yleensä selluloosa-asetaattia, polyamidikomposiittia tai ohuita filmikomposiitteja. Polyamidi- ja 

filmikomposiittimembraaneja käytettäessä on otettava huomioon niiden herkkyys hapettimille. (Pizzi 

2005, s.148) Menetelmänä käänteisosmoosi on muita suodatusprosesseja kalliimpi ja voi vaatia suo-

datuksen jälkeen vielä erillisen jälkikäsittelyn puhdistettavalle vedelle. (Tchobanoglous et al. 2003, 

s.1130) 

 

9.5 Elektrodialyysi 

Elektrodialyysi (ED) perustuu puoliläpäiseviin ioniselektivoituihin membraaneihin, joiden avulla 

voidaan poistaa liuenneita ionikomponentteja. Prosessiyksikkö voi olla joko jatkuva- tai painostoi-

minen rinnan tai sarjaan kytketty, jossa membraanit ovat erotettuna toisistaan välikappaleilla. Puh-

distettava vesi pumpataan välikappaleiden yksiköiden läpi, joihin membraanit ovat asetettuna. Elekt-

rodialyysin periaatteena on sähköinen potentiaalivirta, joka muodostuu kahden erimerkkisesti varau-

tuneen elektrodin välille ja liuokseen. Elektrodien välisen jännitteen ansiosta positiivisesti varautu-

neet kationit ajautuvat kohti negatiivista elektrodia ja negatiivisesti varautuneet anionit elektrodin 

positiiviseen päähän. Puhdistettavan jäteveden lämpötila, ionien ja elektronien määrä, membraanin 

likaantuminen sekä väliyksikköjen määrä prosessissa vaikuttavat liuenneiden kiintoaineiden poistoon 

suodoksesta. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1131) 

 

Prosessissa lisätään 10 % syötön tilavuudesta lisävettä, jonka tarkoitus on puhdistaa membraaneja 

yksiköissä ja estää niiden mahdollinen tukkeutuminen. Jotta saadaan aikaan tasapainoinen nestevirta 

ja paine membraaniyksiköiden lävitse, kierrätetään konsentraattivirtaa. (Tchobanoglous et al. 2003, 

s.1133) Konsentraattivirtaan on mahdollista lisätä myös rikkihappoa, jotta pH saadaan tasapainoon 

prosessissa. Membraanin tukkeutuminen ja likaantuminen orgaanisen aineen vaikutuksesta sekä suo-

lojen alhainen liukoisuus membraanin pinnalla aiheuttavat haasteita menetelmän käytössä. Tämän 

takia on suotavaa käyttää esikäsittelymenetelmänä jotain suodatustekniikkaa tai saostusta, jolloin or-

gaanisen eloperäisen aineen määrää voidaan vähentää ennen elektrodialyysia. (Tchobanoglous et al. 

2003, s.1134) 
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10 MEMBRAANIEN MATERIAALIT 

Membraaneja on mahdollista valmistaa useista eri materiaaleista, joita arvioidaan olevan jopa 130 

erilaista, jotka voivat olla sopivia membraanien materiaaleiksi. Kuitenkin vain harvaa näistä mahdol-

lisista vaihtoehdoista on vielä käytössä, sillä erityisesti vedenpuhdistusprosesseissa on tiettyjä rajoi-

tuksia valmistusmateriaalin valinnassa. Membraanien materiaalien tulee kestää happokäsittelyä, ke-

mikaaleja, mekaanista käsittelyä sekä lämpötilaeroja. (Park et al. 2015, s.82) Membraaneja voidaan 

valmistaa orgaanisista ja epäorgaanisista materiaaleista, mutta jätevedenpuhdistusprosesseissa käyte-

tyt membraanit ovat yleensä orgaanisia. Yleisimmät membraanien valmistukseen käytettävät materi-

aalit ovat selluloosa-asetaatti (CA), polypropyleeni (PP), ohutfilmikomposiitit (TFC) sekä aromaat-

tiset polyamidit. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1106) Tarkemmin membraanien valmistusmateriaa-

leja ja niiden hyötyjä sekä heikkouksia on esitettynä taulukossa III. 
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Taulukko III. Taulukossa yleisimmät membraanien valmistukseen käytetyt polymeerit ja niiden ly-
henteet sekä hyödyt ja haitat käyttösovelluksissa. (mukaillen Park et. al 2015, s.84)  

Käytetty polymeeri Hyödyt käytössä Heikkoudet käytössä 
Polysulfoni 

 (PSF) 
- korkea mekaaninen 

kestävyys 
- helppo muotoilla 
- ei tarvitse huuhdella 

- heikko kemikaali-
kestävyys 

- kova ja hauras 
 

Polyeetterisulfoni  
(PES) 

- korkea mekaaninen 
kestävyys 

- helppo muotoilla 

- heikko kemikaali-
kestävyys 

-  kova ja hauras 
 

Polypropyleeni 
 (PP) 

- alhaiset materiaalikus-
tannukset 

- venyvä 

- leveä huokoskoko 

Polyetyleeni  
(PE) 

- edullinen materiaali 
- venyvä 

- leveä huokoskoko 
 

Polyvinyylikloridi 
(PVC) 

- edullinen materiaali 
- hyvä pidennettävyys 

- lisäaineet vaikuttavat 
ominaisuuksiin 

- leveä huokoskoko 
Polyvinylideenidifluoridi 

(PVDF) 
- hyvä kemikaalikestä-

vyys 
- kapeat huokoset 

- vaikea muotoilla 
- heikko materiaali 

normaaliolosuhteissa 
Polytetrafluorietyleeni 

(PTFE) 
- korkein kemikaalikes-

tävyys 
- ei likaannu helposti 
- korkea vesiläpäisevyys 

- kallis materiaali 
- vaikeaa valmistaa 

Selluloosa-asetaatti  
(CA) 

- helppo muotoilla 
- hydrofiilinen 

- kestää huonosti hap-
poja tai emäksiä 

- alhainen kemikaali-
kestävyys 
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11 TERTIÄÄRIKÄSITTELY 

Tertiäärikäsittelyn tarkoituksena on puhdistusprosessin jälkikäsittelynä taata veden puhtaus poista-

malla suspendoitunutta kiintoainetta, kolloideja ja liuenneita yhdisteitä perinteisen jälkikäsittelyvai-

heen jälkeen. Erityisesti tertiäärikäsittelyn tarvetta perustellaan typen ja fosforin osalta, sillä ne vai-

kuttavat ympäristön kuormitukseen ja rehevöitymiseen. Tertiäärikäsittelyyn lukeutuvia mahdollisia 

tekniikoita ovat adsorptio, koagulointi, hapetus, käänteisosmoosi, desinfiointimenetelmät, ionin-

vaihto, mikro- ja ultrasuodatus sekä syvä- ja pintasuodatus. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1040,1041) 

 

Tertiäärikäsittelyssä käytettävää suodatusta voidaan pitää kustannustehokkaampana kuin membraa-

nibioreaktoreita biologisessa puhdistusvaiheessa suhteessa haluttuun lopulliseen fosforipitoisuuteen. 

Membraanibioreaktoreihin liittyy kuitenkin vielä korkeita ylläpitokustannuksia ja kustannustehok-

kuus ei ole vielä halutulla tasolla. Puhdistusmenetelmien valinnassa jälkikäsittelyvaiheen prosessissa 

on huomioitava myös kustannustehokkuus. Bashar et al. (2018) tekemän tutkimuksen perusteella ter-

tiäärisuodatus olisi kaikkein tehokkain kustannuksellisesti suhteessa saostuskemikaalien tarpeeseen 

verrattuna saostuskemikaalien käyttöön. Saostuskemikaaleista aiheutuu prosessissa merkittäviä kus-

tannuksia myös kunnallisen veden pH-arvon säätelyn myötä oikeanlaiseksi, jotta saostuskemikaalit 

saadaan toimimaan ja fosfori sidottua kiintoaineeseen. Erityisesti membraanibioreaktorit sekä jatku-

vatoimiset suodattimet syväpetisuodattimet, joissa virtaussuunta on ylöspäin ovat mahdollisia vaih-

toehtoja, joiden avulla on päästy 0,05 mg/L pitoisuuksiin fosforin osalta tertiäärikäsittelyssä. (Bashar 

et al. 2018) 

 

Hyvän ja toimivan tertiäärikäsittelyn avulla voidaan päästä hyvinkin alhaisiin fosforilupapitoisuuk-

siin. Tertiäärivaihetta suunnitellessa halutaan painottaa erityisesti prosessin toimivuutta sekä va-

kautta. Vaikka tehostetun puhdistukseen kuuluisi membraanitekniikan hyödyntämistä, edelleen me-

tallisuoloja käytetään saostuskemikaaleina kemiallisena puhdistusmuotona tehostamaan fosforin 

poistoa. Puhdistukseen käytettävien kemikaalien määrä ja apuflokkulanttien käyttö ovat täysin riip-

puvaisia prosessista.  Hyvään fosforipuhtauteen voidaan päästä käyttämällä saostuskemikaalina rau-

tasulfaattia sekä polyalumiinikloridia. (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2013). Tulevaisuudessa kui-

tenkin puhdistusprosessin kemikaalikuormaa voitaisiin vähentää ja päästä haluttuun fosforipuhtau-

teen hyödyntämällä tertiääripuhdistuksen vaiheessa tehostettua suodatustekniikkaa kuten esimerkiksi 

kiekko- tai rumpusuodatusta.  Membraanitekniikka on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana ja 
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erityisesti mikro-ja ultrasuodatusmenetelmiä on kehitetty osana puhdistusprosessia. Mekaanis-kemi-

allinen puhdistus ultrasuodatustekniikan kanssa voisi olla yksi mahdollisuus tertiäärikäsittelyssä. 

(Gómez et al. 2007) Ultrasuodatuksen avulla jätevedestä on mahdollista poistaa bakteereita ja viruk-

sia kiinnittyneenä suurempiin partikkeleihin, mutta samalla tehostetusti kiintoainetta. (Lappeenran-

nan Lämpövoima Oy 2013) (Gómez et al. 2007)  

 

11.1 Syvä- ja pintasuodatus osana tertiäärikäsittelyä 

Syväsuodatuksessa nesteessä oleva suspendoitunut kiintoaine suodatetaan suodatusmateriaalin lä-

vitse, joka voi olla kokoon puristettua tai rakeista materiaalia. Menetelmä on käytetty juomaveden 

puhdistuksessa, mutta jätevedenpuhdistusprosesseissa syväsuodatusta voidaan käyttää tehostamaan 

puhdistustulosta erityisesti kiintoaineiden osalta biologisen puhdistusvaiheen jälkeen. Syväsuodatuk-

sen tärkeimpänä ominaisuutena voidaan pitää mahdollisuutta tehokkaalla tavalla desinfioida jätevettä 

ja saavuttaa hyvä puhdistustulos myöskin patogeenisten mikrobien osalta. Syväsuodatus onkin mah-

dollinen vaihtoehto jätevedenpuhdistusprosessin esivaiheena ennen käytettävää varsinaista membraa-

nisuodatusprosessia. Syväsuodatusprosessi voi olla kaksi-tai yksivaiheinen fosforinpoistossa. (Tcho-

banoglous et al. 2003, s.1044) Mahdollisia sovelluksia ja käytettyjä menetelmiä syväsuodatusproses-

seihin liittyen ovat hiekkasuodatus, tehostetut suodattimet sekä syväpetisuodattimet, joissa virtaus 

voi olla joko ylöspäin tai alaspäin. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1043,1069)   

 

Pintasuodatuksessa suodatettavan materiaalin tarkoituksena on poistaa mekaanisen seulan tavoin sus-

pendoitunutta kiintoainetta jätevedestä. Pintasuodatus perustuu suodatinkankaiden tai membraanien 

käyttöön, joiden materiaali voi olla kudottua, synteettisesti valmistettua tai aaltomaista kangasmate-

riaalia. Suodatinkankaiden eroavaisuus membraaneihin näkyy niiden huokoskoissa, jotka voivat olla 

10-30 µm tai jopa suurempia tavallisten membraanisuodatuskalvojen huokoskoon ollessa yleensä 

0,0001-1,0 µm. Pintasuodatuksella voidaan korvata syväsuodatus puhdistusprosessissa ja keskittyä 

erityisesti suspendoituneen kiintoaineen ja fosforin tehostettuun puhdistamiseen sekundäärijäteve-

destä. Pintasuodatukseen perustuva sovelluksia fosforin poistossa tertiäärikäsittelyvaiheessa ovat 

rumpu-ja kiekkosuodattimet. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1098) 
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11.2 Kiekko- ja rumpusuodatus 

Kiekkosuodattimet koostuvat kangaspäällysteisistä suodatuslevyistä, jotka on asetettu syöttöputkeen 

rinnakkain, jossa suodatettava neste virtaa. (Tarleton & Wakeman 2007) Suodatettava jätevesi kul-

keutuu suodatuslevyjen lävitse pyörivin liikkein, jolloin painovoima erottaa partikkelit puhdistetta-

vasta syöttövirrasta kankaan pinnalle. Partikkelikooltaan suodatusyksikön kankaan huokoskokoa 

suuremmat kiintoainepartikkelit voidaan poistaa huuhteluvesivirran mukana. Kiekkosuodattimen 

pyöriessä osa suodatuslaitteistosta ja kangaspäällysteisistä levyistä on koko ajan virtaavan veden alla 

saman aikaisesti suodattimien pyöriessä. Prosessissa on käytössä suodatuksenaikana vesipesu, jolloin 

yksikköön syötetään lisävettä, suodattimien tukkeutumisen estämiseksi. Kiekkosuodatin on tehokas 

menetelmä tertiäärikäsittelyvaiheessa, jolloin voidaan poistaa esimerkiksi kiintoaineeseen sitoutu-

nutta ylimääräistä fosforia, jota ei ole saatu erotettua aiemmin prosessissa. Kiekkosuodatuksen etuna 

on sen suuri suodatuspinta-ala verrattuna rumpusuodattimiin, joka on mahdollista saavuttaa suhteessa 

laitteiston kokoon. (Tarleton & Wakeman 2007) 

 

Rumpusuodattimen päätoimintaperiaate ei poikkea kovinkaan paljoa kiekkosuodattimesta. Rumpu-

suodattimen toiminta perustuu suodatuskalvolla päällystettyyn rumpuun, johon puhdistettava jäteve-

sivirta ohjataan ja erotetaan kiintoainepartikkelit painovoiman avulla. (Tchobanoglous et al. 2003 

s.1098,1099,1100) Verrattuna kiekkosuodatukseen rumpusuodatuksen avulla jätevedenpuhdistuspro-

sessissa saavutetaan pienempi suodatuspinta-ala ja kapasiteetti, jolloin se sopii paremmin käytettä-

viksi pienemmille puhdistusmäärille. (Svarovsky 2000, s.399) 
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KOKEELLINEN OSA II 

12 TYÖN TARKOITUS 

Kokeellisen työn tavoitteena oli selvittää suodatusmateriaalien kuten membraanien ja kankaan käyt-

töä kunnallisen jäteveden fosforin poiston tehostamisen työkaluna tertiäärikäsittelyvaiheen vedessä. 

Työssä tutkittu kunnallinen jätevesi oli peräisin Lappeenrannan Toikansuon jätevedenpuhdistamon 

jälkiselkeyttimeltä. Membraaneja hyödyntämällä fosforin poiston tehostamisessa kemikaalien tar-

vetta prosessissa voitaisiin vähentää ja mahdollisesti korvata ainakin osittain esimerkiksi jälkisel-

keytinveden hiekkasuodatusta puhdistusprosessissa membraanisuodatuksella.  

13 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

13.1 Jätevesinäyte  

Työssä suodatettu ja tutkittava vesi oli jälkiselkeytinvettä kahdessa pistonäyte-erässä (18.1 ja 

28.2.2019). Analyyseissa käytetty vesi oli käynyt läpi biologiskemiallisenpuhdistuksen kunnallisella 

jätevedenkäsittelylaitoksella ja tutkittavaan jäteveteen ei ollut vielä lisätty jälkisaostuskemikaalia. 

Jälkiselkeytinvettä voidaan halutessa puhdistaa vielä tehostetusti tai laskea jo sellaisenaan purkuve-

sistöön riippuen jäteveden luparajoista. 

 

13.2 Suodatusmateriaalit 

Suodatuskokeissa käytettiin kymmentä erilaista membraania mikro-, ultra- ja nanosuodatuksen alu-

eilta. Suodatuksissa käytetyistä membraaneista mikrosuodatuksen (MF) osa-aluetta edustivat 1FPH, 

12F, 5F, MFP2, MFP5 ja MFG5. Ultrasuodatusmembraaneja (UF) kokeellisessa työssä olivat re-

generoidusta selluloosa-asetaatista (CA) valmistetut RC70PP- ja UFX5pHt -membraanit sekä poly-

vinylideenidifluoridista (PVDF) valmistettu UV150T. Työssä käytetty NFG-membraani vastaavasti 

edusti ainoana nanosuodatusaluetta (NF), joka oli valmistettu ohutfilmikomposiitista (TFC). Pää-

paino suodatuksissa kohdistui siis selvästi mikrosuodatusmembraanien käyttöön, joiden avulla on 

mahdollista päästä hyviin suodatustuloksiin. Membraanien lisäksi suodatuksissa kokeiltiin nylonista 

valmistettua kangasta, jonka katkaisukoko oli 5 µm. Työssä käytetyt membraanit, suodatusalue, kat-

kaisukoot, materiaalit ja valmistajatiedot ovat esitettynä tarkemmin taulukossa IV.  Jäteveden suoda-

tuksessa käytetyn kankaan tiedot ovat vastaavasti esitetty taulukossa V.  
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Taulukko IV.  Kokeellisen työn suodatuksissa käytetyt membraanit, suodatusalue, katkaisukoot, ma-
teriaalit ja valmistaja. (Alfa Laval) (Synder Filtration 2019) (MicroPes Membrane 2019) 

Membraani Suodatusalue Katkaisukoko Materiaali Valmistaja 
RC70PP UF 10 kDa regeneroitu sellu-

loosa-asetaatti 
Alfa Laval 

UV150T UF 150 kDa polyvinylideeni-
difluoridi 

Microdyn Nadir 

MFP5 MF 0,5 µm fluoripolymeeri Alfa Laval 
NFG NF 6-8 kDa ohutfilmikomposiitti Synder Filtration 
MFP2 MF 0,2 µm fluoripolymeeri Alfa Laval 
1FPH MF 0,04 µm polyeetterisulfoni Membrana 
12F MF 1,2 µm polyeetterisulfoni Membrana 
5F MF 0,5	µm	 polyeetterisulfoni Membrana 

UFX5pHt UF 5 kDa regeneroitu sellu-
loosa-asetaatti 

Alfa Laval 

MFG5 MF 0,5	µm polysulfoni Alfa Laval 
 

Taulukko V.  Suodatuksessa käytetty kangas, materiaali ja valmistaja. 

Suodatusmateriaali Katkaisukoko Materiaali Valmistaja 
Kangas 5 µm nylon Nybolt 

 

13.3 Käytetyt yhtälöt 

Massavuo membraanin lävitse voidaan laskea yhtälön (1) mukaisesti, kun membraanin lävitse suo-

datettu permeaatin massa ja aika on mitattu sekä suodatuspinta-ala on tiedossa. Suodatuspinta-ala 

laitteistossa membraanin ja muovisen tukirenkaan välissä oli 38 cm2. 

 

𝑞" = ∆"
A∙∆B

                                                                                                                           (1) 

Jossa   𝑞"            massavuo membraanin lävitse, kg/m2∙h 

             ∆𝑚            massanmuutos, kg 

           A               suodatuspinta-ala, m2 

            ∆𝑡             ajan muutos, h 
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Suodatusmateriaalin likaantumisherkkyyttä voidaan tarkastella mitatun vesivuon arvojen avulla en-

nen ja jälkeen näytteen suodattamisen massavuon muutoksella, joka voidaan laskea yhtälön (2) 

avulla. Massavuon muutoksen tulos voidaan esittää prosenttilukuna. 

𝑞" −% = (1 −
EF,

+,-.	1342--0
EF,

+,-.	012--0
) ∙ 100	%                                                                          (2)                                          

 

Jossa   𝑞" −%            massavuon muutosprosentti, % 

           𝑞",+,-.	1342--0  veden massavuo näytejäteveden suodatuksen jälkeen, kg/m2∙h 

           𝑞",+,-.	012--0   veden massavuo ennen näytejäteveden suodatusta, kg/m2∙h 

 

Retentio voidaan määrittää yhtälön (3) avulla, kun permeaatin ja syötön fosforipitoisuudet tiedetään. 

 
		𝑅 = 1 − HIJ

IK
L ∙ 100%                                                                                                (3) 

 

Jossa   R  retentio, % 

            𝑐7  permeaatin fosforipitoisuus, mg/L 

           𝑐8                 syötön fosforipitoisuus, mg/L 

 

14 ANALYYSILAITTEISTOT JA MITTAUSTEN SUORITUS 

14.1 Suodatuslaitteisto 

Työssä jäteveden suodatuskokeet tehtiin käyttäen Millipore XFUF07601 Amicon -suodatuslaitteis-

toa. (Merck 2019) Laitteisto oli rakennettu Heidolph MR Hei -standardisekoituslämpölevyn päälle, 

jonka avulla näytteen lämpötilaa ja sekoitusnopeutta voitiin säätää. Permeaatin määrä mitattiin Pre-

cisa 6100 CD -vaa’an avulla halutun ajanjakson välein, joka oli yhdistettynä tietokoneen Mass-

Flux.exe -ohjelmistoon. Membraani asetettiin laitteiston pohjalle tiiviin tukiverkon ja muovisen ren-

kaan alle, joiden halkaisijat olivat 76 mm. Tällöin suodatuspinta-ala laitteistossa oli 38 cm2 mem-

braanin ja tukirenkaan välissä. Lämpötila kaikissa suodatuskokeissa oli 20°C, suodatuspaine 1 bar 

ja sekoitusnopeus 300 rpm. Lukuun ottamatta NFG-membraanisuodatuksessa suodatuspaine oli 4 

bar, sillä 1 bar suodatuspaine ei ollut tälle tiukemmalle membraanille riittävä.  
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Suodatuskokeissa mitattiin puhtaan veden vuo tutkittavalla membraanilla ennen ja jälkeen jätevesi-

näytteen suodattamisen. Tällöin tulosten perusteella voitiin määrittää veden vuoarvot membraanille 

ennen ja jälkeen suodatuksen, joita vertailemalla nähtiin hieman membraanin likaantumisherkkyyttä 

suodatuksissa. Suodatus perustui dead-end -suodatukseen, jolloin syöttö ohjautui suoraan membraa-

nin pinnalle ja syötössä olevat partikkelit voitiin erottaa suodattimen pinnalta membraanin lävitse 

permeaattiin. Kuvassa 3 on esitettynä Amicon -suodatuslaitteisto ja työssä käytetty koejärjestely. 

 

 
Kuva 3.  Kuvassa Milliporen XFUF07601 Amicon -suodatuslaitteisto rakennettuna sekoituslämpöle-
vyn päälle sekä permeaatin määrän mittausta varten tietokoneeseen yhdistetty vaaka. Lisäksi suoda-
tuslaitteistoon on yhdistettynä kannen kautta kaasuletku ja lämpötilamittarin anturi. 
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14.2 Sameus 

Sameudet määritettiin suodatuskokeiden jälkeen syötöstä ja permeaatista Hach DR/2010 -spektrofo-

tometrin valmiilla ohjelmalla (750-Turbidity) valon aallonpituuden ollessa 860 nm. Sameus mitattiin 

suoraan näytteistä ilman laimennoksia. Nollanäytteenä käytettiin puhdasta ionivaihdettua vettä. Sa-

meusmittausten tarkoituksena oli tutkia näytteiden valonläpäisevyyttä ja kirkkautta. Menetelmä pe-

rustuu valon siroamiseen näytteestä, jolloin osa näytteeseen osuneesta valosta siroaa ja osa taas kul-

keutuu näytteen läpi. Sameat näytteet hajottavat valoa enemmän kuin kirkkaammat ja puhtaammat 

vesinäytteet. Osa valosta voi myös absorboitua vedessä oleviin epäpuhtauksiin, partikkeleihin tai 

liuenneisiin aineisiin. (Pizzi 2005, s.173) Yleisesti sameuden ja vesianalyysien yksikkönä käytetään 

nefelometristä sameusyksikköä (NTU), jolloin mitataan näytteestä hajaantunutta valoa 90° kulmassa. 

(Tchobanoglous et al. 2003 s.51) (Hach 2019) Tässä tapauksena sameuden tulokset saatiin spektro-

fotometrilta FAU-yksikössä, joka tarkoittaa sameuden formatsiiniyksikköä, joka perustuu 180 ° kul-

massa olevan valon mittaamiseen näytteestä. (Hach 2019) 

  

14.3 Fosforianalyysi 

Suodatuksista fosfori analysoitiin kokonaisfosforianalyysin avulla käyttäen Spectroquant -fosforiky-

vettitestejä, jotka perustuivat DIN EN ISO 6878, EPA 365.2+3, APHA 4500-P- standardeihin. Ky-

vettitestin avulla oli mahdollista selvittää suodatetuista näytteistä ortofosfaattipitoisuudet pitoisuus-

alueella 0,05-5,0 mg/L. Fosforipitoisuudet määritettiin syötölle, konsentraatille ja permeaatille. Ana-

lyysi perustui ortofosfaatti-ionien reaktioon molybdaatti-ionien kanssa rikkipitoisessa liuoksessa, jol-

loin syntyi sinistä molybdeenifosforihappoa. Sininen väri saatiin pois käyttämällä askorbiinihappo-

reagenssia, jonka jälkeen lasiputket voitiin analysoida Spectroquant NOVA 60 -spektrofotometria 

käyttäen. (Merck 2019) 

 

Analysoitavaa suodatettua näytettä pipetoitiin 5 mL mikropipetin avulla lasikyvettiputkiin ilman lai-

mennoksia tai ylimääräisiä ruiskusuodatuksia. Tutkittavat suodosnäytteet sekoitettiin hyvin ennen pi-

petointia, jolloin etenkin syötössä ja konsentraatissa mahdollisesti olevat suspendoituneet kiintoaineet 

saatiin sekoitettua näytteeseen. Lisäksi analysointia varten valmistettiin nollanäyte puhtaasta ioni-

vaihdetusta vedestä, jota pipetoitiin myös 5 mL. Näytteiden pipetoinnin jälkeen lisättiin ensimmäistä 

reagenssia yksi annos valmiin annostelijan avulla (noin 1,0 g), joka sisälsi natriumnitraattia ja dika-

liumperoksidisulfaattia. Ensimmäisen reagenssin lisäämisen jälkeen lasikyvettiputkia sekoitettiin 
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välittömästi ja kuumennettiin Hach COD-reaktorissa 120 °C lämpötilassa 30 minuuttia. Kuumennuk-

sen jälkeen näytekyvettiputkien annettiin jäähtyä huoneenlämpötilaan, jonka jälkeen lisättiin toisena 

reagenssina nestemäistä rikkihappoa 5 pisaraa. Nestemäisen reagenssin jälkeen lisättiin kolmantta 

reagenssia myös yksi annos annostelijan avulla (noin 1,0 g). Tämän jälkeen lasikyvettiputkia sekoi-

tettiin voimakkaasti niin, että reagenssit olivat liuenneet. Reagenssilisäysten jälkeen lasikyvettiput-

kien annettiin olla vielä 5 minuutin ajan, jonka jälkeen ne voitiin Spectroquant NOVA 60 -spektro-

fotometrin valmiin viivakoodiohjelman avulla. 

 

Kuvassa 4 on esitettynä lasikyvettiputket (1-4) 30 minuutin kuumennuksen jälkeen ennen toisen ja 

kolmannen reagenssin lisäämistä. Tässä vaiheessa putkiin oli jo mikropipetoitu 5 mL näytettä ja li-

sätty ensimmäistä reagenssia yksi annos. Kuvasta nähdään molybdeenifosforihapon tunnusomainen 

sininen väri. Kuvan ensimmäinen lasikyvettiputki on nollanäyte valmistettuna puhtaasta ionivaihde-

tusta vedestä. Toinen putki on syöttönäyte ja kolmas suodoksen konsentraatti. Viimeinen eli neljäs 

on suodatuksen permeaatti. Kyseisistä lasikyveteistä voidaan nähdä jo sinisen värin perusteella syö-

tön ja konsentraatin sisältävän selvästi enemmän fosforia kuin membraanin lävitse suodatettu perme-

aatti. 

 
Kuva 4. Spectroquant fosforianalyysin lasikyvettiputket ensimmäisen reagenssin eli kaliumnitraatin 
ja dikaliumperoksidisulfaatin lisäämisen jälkeen, joista 1. nollanäyte, 2. syöttö, 3. konsentraatti ja 4. 
suodosnäytteen permeaatti. 
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15 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Suodatuskokeista saadun mittausdatan perusteella voitiin laskea massavuon arvot tutkittavalle jäte-

vedelle, puhtaalle vedelle ennen jätevesinäytteen suodattamista sekä näytteen suodattamisen jälkeen. 

Lisäksi tuloksissa on esitetty suodatusmateriaalikohtaisesti massavuon arvot aika massavuon funkti-

oina. Oheisessa luvussa käsitellään myös suodatuskokeista määritetyt fosfori- ja sameustulokset. 

 

15.1 Massavuot 

Kuvassa 5 on esitettynä suodatuskokeiden massavuon arvot ajan funktiona. Kuvassa on esitettynä 

membraanien MFG5, NFG, RC70PP ja UFX5pHt membraanien suodatuskokeiden tulokset. Kuvasta 

nähdään, että ultrasuodatusmembraanien RC70PP ja UFX5pHt massavuon arvot lähes tasaisia ver-

rattuna mikrosuodatusmembraanin MFG5 massavuon arvoihin. MFG5 membraanin kohdalla massa-

vuon arvo on laskenut jyrkästi suodatuksen alussa loppua kohden ja vaihtelua massavuon arvoissa on 

huomattavasti enemmän. Kuvan 5 massavuon pistejoukkojen perusteella voidaan todeta NFG, 

RC70PP ja UFX5pHt suodatusten olleen tasaisempia verrattuna MFG5 membraanilla saavutettuihin 

massavuon arvoihin.  

 

 
Kuva 5. Mikrosuodatusmembraanin MFG5, nanosuodatusmembraanin NFG sekä ultrasuodatus-
membraanien RC70PP ja UV150T suodatuskokeiden aika massavuon funktiona koeolosuhteiden ol-
lessa 20 °C, suodatuspaineen 1 bar ja sekoitusnopeuden 300 rpm. NFG-membraanin kohdalla suoda-
tuspaine oli 4 bar. 
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Suodatuksen keston kasvaessa membraanin likaantumisherkkyys kasvaa herkemmin. Näin myös 

tässä suodatuksessa membraanin pinnalle muodostuva kerrostuminen kasvoi, joka näkyi myös NFG-

membraanin pinnan pienenä likaantumisena. (Mulder 1996, s.291) Eroten muihin suodatuksiin NFG-

membraania käytettäessä suodatuspaine oli korkeampi (4 bar), sillä 1 bar paine ei ollut riittävä tälle 

tiukemmalle membraanille. Kuvan 5 suodatuksista nähdään myös, että NFG, RC70PP ja UFX5pHt 

membraanien kohdalla suodatus oli pidempi ja massavuon arvot tasaisemmat kuin MFG5 membraa-

nin kohdalla. Mikrosuodatusmembraanin massavuon arvot olivat myös suurempia verrattuna nano-ja 

ultrasuodatusmembraanien massavuon arvoihin, jotka olivat lähes samaa suuruusluokkaa.                                                               

 

Kuvassa 6 on esitettynä mikrosuodatusmembraanien MFP5 ja MFP2 sekä ultrasuodatusmembraanin 

UV150T aika massavuon funktiona. Kuvan 6 suodatuksista nähdään, että jokaisen membraanin koh-

dalla massavuon arvot ovat laskeneet suodatuksen alusta loppuun. Huomattava ero kuvan 6 suoda-

tuskokeissa on, että MFP5, MFP2 ja UV150T membraaneja käytettäessä suodatukset olivat varsin 

nopeita, joista MFP2 membraani oli selvästi nopein. Nopeasta suodatuksesta huolimatta esimerkiksi 

UV150T ultrasuodatusmembraani osoittautui hyväksi fosforin erottamisessa. Myös MFP5 ja MFP2 

mikrosuodatusmembraanien osalta fosforin erotustehokkuus oli lupaava.  

 

 
Kuva 6.  Mikrosuodatusmembraanien MFP5 ja MFP2 sekä ultrasuodatusmembraanin UV150T suo-
datuskokeiden aika massavuon funktiona koeolosuhteiden ollessa 20 °C, suodatuspaineen 1 bar ja 
sekoitusnopeuden 300 rpm. 
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Kuvassa 7 on mikrosuodatusmembraanien 12F, 5F, 1FPH ja kankaan jätevesisuodatuskokeiden aika 

massavuon funktiona. Kuvan 7 massavuon arvoista nähdään, että ne ovat muihin käytettyihin mem-

braaneihin verrattuna suurempia. Jäteveden suodatukset olivat käytettäessä näitä mikrosuodatusmem-

braaneita ja kangasta huomattavasti nopeampia. Näin ollen massaa suodattui suodatusmateriaalin lä-

vitse nopeammin ja epätasaisemmin. Eroavaisuutena myös muihin käytettyihin membraaneihin 12F, 

5F ja 1FPH membraanit olivat ohutkalvomembraaneja. Kyseisten mikrosuodatusmembraanien koh-

dalla kuitenkin esiintyi membraanin likaantumista jätevesisuodatusten aikana erityisesti 12F ja 5F 

membraanien kohdalla huolimatta nopeasta suodatuksesta. Näiden mikrosuodatusmembraanien suo-

datuksissa esiintyi membraanin likaantumista jätevesisuodatusten aikana huolimatta nopeasta suoda-

tuksesta, mikä on voinut vaikuttaa fosforin erottamiseen muodostuneen kerrostuman takia membraa-

nin pinnalla.  

 

Kangasta käytettäessä jätevesinäytettä suodattui kankaan lävitse jo hieman ennen paineen nostamista. 

Nopean suodatuksen takia erotustehokkuus ja kankaan pidättyvyys huonontuivat merkittävästi. Täl-

löin jätevesinäytettä suodattui kankaan lävitse epätasaisesti, jonka takia massanmuutos aikayksikössä 

oli suuri suodatuksen lopussa. Kangas likaantui myös hieman nopeasta suodatuksesta huolimatta, 

joka vaikutti myös heikentävänä tekijä puhdistustulokseen.  

 

 
Kuva 7. Mikrosuodatusmembraanien 12F, 5F ja 1FPH sekä kankaan suodatuskokeiden aika massa-
vuon funktiona lämpötilan ollessa 20 °C, suodatuspaineen 1 bar ja sekoitusnopeuden 300 rpm. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

M
as

sa
vu

o,
 k

g/
m

2 h

Aika, min

12F

5F

1FPH

KANGAS



30 

Taulukossa VI on suodatuskokeiden membraanien ja kankaan avulla määritetyt näytteen massavuon 

arvot sekä puhtaan veden massavuon arvot ennen ja jälkeen jätevesinäytteen suodatuksen. Massavuon 

arvot taulukkoon on määritetty yhtälön (1) avulla. 

 
Taulukko VI. Puhtaan veden massavuon arvot ennen ja jälkeen jätevesinäytteen suodattamisen sekä 
näytejäteveden massavuo suodatusmateriaaleittain. 
 

Käytetty suodatusma-
teriaali 

Vesivuo alussa, 
kg/m2∙h 

Näytteen massa-
vuo, kg/m2∙h 

Vesivuo lopussa, 
kg/m2∙h 

Kangas 7477,6 985,9 6204,3 
UFX5pHt 21,4 21,0 - 

MFG5 289,2 66,8 91,6 
5F 5622,3 658,2 1325,2 

1FPH 2311,7 786,3 882,3 
12F 5283,5 486,5 5622,3 

MFP2 1826,3 658,2 892,7 
NFG 32,9 33,0 32,8 

MFP5 319,7 121,3 189,8 
RC70PP 27,7 27,7 26,7 
UV150T 319,7 121,3 189,8 

 

15.2 Suodatusmateriaalin likaantuminen 

Suodatusmateriaalin likaantuminen eli foulaantuminen on membraani- ja suodatussovellusten mer-

kittävä ongelma. Membraanien likaantuminen hidastaa suodatusta ja huonontaa membraanin erotus-

tehokkuutta. Likaantuminen voi aiheutua membraanin pinnalle muodostuvasta kerroksesta, joka ylei-

simmin on suspendoitunutta kiintoainetta. Likaantumista voivat saada aikaan myös kemialliset yh-

disteet tai biologiset aineet, jotka voivat reagoida membraanin kanssa tai kertyä ja muodostua mem-

braanin pinnalle. Membraanien likaantuminen tulee huomioida prosessien suunnittelussa, sillä se vai-

kuttaa olennaisesti membraanin mahdollisesti tarvittavaan esikäsittelyyn, puhdistumisvaatimuksiin, 

kustannuksiin sekä toimivuuteen. (Tchobanoglous et al. 2003, s.1117)  

Taulukossa VII on esitettynä suodatuksissa käytettyjen suodatusmateriaalien puhtaan veden massa-

vuon arvot ennen ja jälkeen varsinaisen jätevesinäytteen suodattamisen yhtälön (1) avulla laskettuna. 

Laskettujen massavuon muutosarvojen perusteella nähdään, että suodatusmateriaalien välillä on suu-

ria eroja, jotka on määritetty yhtälön (2) avulla. 
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Taulukko VII. Suodatuksessa käytettyjen suodatusmateriaalien lasketut puhtaan veden massavuon 
arvot ennen ja jälkeen suodatuksen sekä näiden arvojen vertailuprosentti. 
 

Käytetty suodatus-
materiaali 

Vesivuo alussa, 
kg/m2∙h 

Vesivuo lopussa, 
kg/m2∙h 

Massavuon muutos, 
% 

Kangas 7477,6 6204,3 17,0 
UFX5pHt 21,4 - - 

MFG5 289,2 91,6 68,3 
5F 5622,3 1325,2 76,4 

1FPH 2311,7 882,3 61,8 
12F 5283,5 5622,3 -6,4 

MFP2 1826,3 892,7 51,1 
NFG 32,9 32,8 0,3 

MFP5 319,7 189,8 40,6 
RC70PP 27,7 26,7 3,5 
UV150T 319,7 189,8 40,6 

 

Taulukosta nähdään, että pienin massavuon muutos oli selkeästi NFG- ohufilmikomposiitti-

nanosuodatusmembraanilla tehdyssä suodatuksessa, jossa puhtaan massavesivuon ja suodatuksen jäl-

keisen massavesivuon prosentuaalinen ero oli vain 0,3 %. Myös käytetyistä ultrasuodatusmembraa-

neista regeneroitu selluloosa-asetaattimembraanin RC70PP massavuon muutos ei ollut kuin 3,5 %. 

Suurimmat puhtaan veden massavuon muutokset olivat MFG5, UV150T, 5F, UFX5pHt sekä MFP2 

membraanien kohdalla. Oheisista membraaneista ultrasuodatusmembraania UFX5pHt käytettäessä 

puhtaan veden massavuo näytteen suodattamisen jälkeen poikkesi alkuperäisestä puhdasvesivuosta 

merkittävästi. Vesivuon suureneminen johtui membraanin rikkoontumisesta tai reiästä, joka on voi-

nut syntyä sekoittimen osumisesta membraanin pinnalle kaadettaessa suodatuslaitteistosta analysoi-

tavaa näytejätevettä pois tai jälkimmäisen vesisuodatuksen aikana. Suodatuksessa UFX5pHt myös 

likaantui hieman, jolloin membraanin pinnalle muodostui hyvin ohut liejumainen kerros, mikä ei kui-

tenkaan vaikuttanut merkittävästi fosforin erotustulokseen. 

 

Kuvassa 8 nähdään mikrosuodatusmembraanien 12F ja 5F likaantuminen suodatusten jälkeen. Kuvan 

ohutkalvomembraanien pinnalle muodostunut kerrostuma voi olla jätevesinäytteen sisältämää kiin-

toainetta, jossa voi olla vielä jäämiä fosforista tai muista epäpuhtauksista aiemmista jätevedenkäsit-

telyprosessivaiheista. Näiden membraanien osalta 12F-polyeetterisulfonimembraanin ei likaantunut 

vesivuolla mitattuna, mutta silmämääräisesti pinnalle kertyi tummaa likaa.  
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Kuva 8. Membraanien likaantuminen suodatuksissa, jossa 1. 12F-membraani ja 2. 5F-membraani. 

 
15.3 Fosforitulokset  

Fosforipitoisuudet voitiin määrittää spektrofotometrilla syötölle, konsentraatille ja permeaatille la-

sikyvettitestien avulla. Tuloksista on nähtävissä, että jätevesinäytteen konsentraatin fosforipitoisuus 

on suurempi kuin syötön, mikä oli tulosten ja fosforin erottamisen kannalta toivottavaa. Tavoitteena 

oli saada fosfori erottumaan ja pidättäytymään konsentraattiin eli jäljelle jääneeseen faasiin, jolloin 

jätevesinäytteen permeaatin fosforipitoisuus tällöin olisi mahdollisimman pieni. Taulukossa VIII on 

esitettynä fosforipitoisuudet tutkituille näytteille ja lasketut retention arvot yhtälön (3) mukaisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 
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Taulukko VIII. Spektrofotometrilla määritetyt jätevesinäytteen fosforipitoisuudet syötöstä, konsent-
raatista ja permeaatista sekä lasketut retention arvot käyttettyjen suodatusmateriaalien mukaisesti. 

Käytetty suo-
datusmateriaali 

Syöttö, mg/L Konsentraatti, 
mg/L 

Permeaatti, 
mg/L 

Retentio, % 

KANGAS 0,59 0,61 0,54 8,5 
UFX5pHt 0,59 0,68 0,09 84,7 

MFG5 0,56 0,64 0,14 75,0 
5F 0,62 0,67 0,16 74,2 

1FPH 0,60 0,63 0,14 76,7 
12F 0,61 - 0,44 27,9 

MFP2 0,66 0,65 0,11 83,3 
NFG 0,58 0,66 0,12 79,3 

MFP5 0,59 0,59 0,06 89,8 
RC70PP 0,59 0,68 0,06 89,8 
UV150T 0,57 0,64 0,06 89,5 

 

Tuloksista havaitaan, että kokonaisuudessaan syötön fosforipitoisuudet eivät poikkea merkittävästi 

toisistaan lukuun ottamatta MFP2- membraania, jonka syötön fosforipitoisuus (0,66 mg/L) on muita 

hieman suurempi. Alhaisimmat fosforipitoisuudet permeaateissa saavutettiin käyttämällä mikro-

suodatusmembraania MFP5 sekä ultrasuodatusmembraaneja RC70PP ja UV150T. Tällöin retention 

arvoissa päästiin jo lähelle 90 % näiden membraanien osalta. Saavutetut tulokset retentioiden ja per-

meaattien fosforipitoisuuksien osalta ovat suhteellisen hyviä, sillä ylimääräisiä kemikaaleja fosforin 

erottamiseen tai saostamiseen ei käytetty. 

 

Kuvassa 9 on esitettynä määritetyt retentioiden arvot prosentteina näytteiden permeaateille käytetty-

jen suodatusmateriaalien katkaisukokojen mukaisesti. Kuvasta nähdään, että lähes kaikkien mem-

braanien osalta fosforia saatiin erotettua hyvin ilman ylimääräistä kemikaalikäsittelyä. Membraanien 

avulla voidaan päästä hyviin puhdistustuloksiin ja retention arvoihin. Lukuun ottamatta kankaan ja 

12F-mikrosuodatusmembraanin tuloksia, jotka olivat selvästi heikompia erottamaan fosforia muihin 

suodatusmateriaalien tuloksiin verrattuna. Tarkasteltaessa käytettyjä membraaneja katkaisukokojen 

mukaisesti, voidaan havaita 0,5 µm katkaisukoon sekä 10kDa ja 150 kDa olleen riittäviä ja tehokkaita 

fosforin poistamisessa. Vastaavasti katkaisukooltaan 1,2 µm 12F- membraani oli selvästi liian suuri 

fosforin tehokkaaseen erottamiseen jätevedestä. 

 



34 

 
Kuva 9. Jätevesinäytteen retention arvot prosentteina kankaalle ja membraaneille määritettynä syö-
tön ja permeaatin fosforipitoisuuksien avulla suodatusmateriaalien katkaisukokojen mukaisesti. 

 

Saavutetut tulokset osoittavat, että mikrosuodatuksen ja ultrasuodatuksen avulla voidaan tehostaa fos-

forin erottamista kunnallisesta jätevedestä vastaamaan tiukentuneita luparajoja. Membraanisuodatuk-

sella päästiin selvästi alle 0,1 mg/L fosforipitoisuuksiin permeaattinäytteiden osalta suodatettaessa jo 

biologiskemiallisen jätevedenpuhdistusprosessin läpikäynyttä vettä. Erityisesti UFX5pHt, MFP5, 

RC70PP ja UV150T membraaneja käyttämällä fosforipitoisuudet ja retentiot olivat lupaavia. Vastaa-

vasti katkaisukooltaan 5 µm kangas ja mikrosuodatusmembraani 12F eivät osoittautuneet potentiaa-

liksi ja lupaaviksi fosforin erottamiseen. Mikrosuodatusmembraania 12F käytettäessä suodatuspro-

sessi oli nopea ja konsentraattista ei saatu talteen edustavaa näytettä. Lisäksi 12F-membraanin kat-

kaisukoko oli huomattavasti muita membraaneja suurempi (1,2 µm).  Myös kankaan osalta suodatus 

oli hyvin nopea, jonka vuoksi tulokset poikkesivat selvästi muista ja erotustehokkuus oli huonompi. 

 

Kuvassa 10 vastaavasti nähdään tarkemmin jätevesinäytteen syötön ja permeaatin fosforipitoisuudet 

käytettyjen suodatusmateriaalien mukaisesti. Kuvan pylväsdiagrammista nähdään, että näytteiden 

permeaatin arvot ovat syötön fosforipitoisuuksia huomattavasti pienempiä. Erityisesti mikrosuoda-

tusmembraanin MFP5 ja ultrasuodatusmembraanien RC70PP sekä UV150T membraanien perme-

aatin fosforipitoisuudet olivat vain 0,06 mg/L. Myös ultrasuodatusmembraania UFX5pHt 
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käytettäessä permeaatin fosforipitoisuus oli 0,09 mg/L ja vastaavasti nanosuodatusmembraanin NFG 

kohdalla 0,12 mg/L. Myös näiden membraanien avulla saavutetut fosforipitoisuudet olivat jo varsin 

alhaisia ja pienentyneet merkittävästi näytteen syötön fosforipitoisuuksista. 

 

 
Kuva 10. Jätevesinäytteiden permeaatin ja syötön fosforipitoisuudet käytettyjen suodatusmateriaa-
lien mukaisesti spektrofotometrin avulla määritettynä. 

 
Membraanien avulla saavutettuja suodatustuloksia vertailemalla lähialueiden puhdistamoiden ja Lap-

peenrannan jätevedenpuhdistamon fosforilukuihin vuosilta 2015-2017, jotka ovat esitettynä taulu-

kossa II, nähdään fosforipitoisuuksien alentuneen. Erityisesti työssä tutkitun Lappeenrannan Toikan-

suon puhdistamon vesistöön laskevan veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut vuonna 2015 korkeim-

millaan 0,68 mg/L. Vuosina 2016 ja 2017 vastaavasti vesistöön laskevan kokonaisfosforin määrä on 

laskenut 0,52 mg/L.  Membraaneja käyttämällä päästiin alimmillaan 0,06 mg/L, joka vastaa hyvin 

tiukentuneita luparajoja ja vastaa esimerkiksi Lappeenrannan puhdistamon tulevaisuudessa aseteta-

viin tiukentuviin pitoisuusrajoihin. Tulokset osoittavat, että membraanisuodatuksen avulla voidaan 

tehostaa fosforin poistoa puhdistamolta lähtevästä vedestä ilman ylimääräisiä saostuskemikaaleja 

kunnallisen jätevedenkäsittelyprosessin lopussa.  
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15.4 Sameus 

Sameuden arvot voitiin määrittää suodatusnäytteiden syötöstä ja permeaatista suoraan ilman laimen-

noksia spektrofotometrilla. Tällöin voitiin verrata näytteiden kirkkautta ja myöskin suodatuksen toi-

mivuutta. Kuvassa 11 on esitettynä RC70PP-membraanin syöttö-, konsentraatti- ja permeaattisuodos-

näytteet. Kuvan näytteistä nähdään, että syöttö (1) ja konsentraatti (2) sisältävät hieman kiintoainetta, 

joka on laskeutunut näytepurkin pohjalle. Ennen sameuden määrittämistä spektrofotometrilla näytteet 

sekoitettiin hyvin ravistaen, jolloin syötön ja konsentraatin sisältämä kiintoaine sekoittuisi näyttee-

seen mahdollisimman hyvin ja näyte olisi edustavampi. Ylimääräistä ruiskusuodatusta ei näytteille 

tarvittu, sillä kiintoainepitoisuudet syötössä ja konsentraatissa olivat pieniä. Kiintoainepitoisuudet 

vaihtelivat näytteiden välillä, mutta permeaatissa kiintoainetta ei havaittu silmämääräisesti toisin kuin 

syötön ja konsentraatin kohdalla.  

 

 
 

Kuva 11.   R70PP-membraanin suodosnäytteet 1. syöttö, 2.konsentraati ja 3. permeaatti. 

 

Kuvassa 12 on jäteveden syöttö- ja permeaattinäytteiden sameuden arvot käytetyille membraaneille 

ja kankaalle pylväsdiagrammin avulla esitettynä, jossa sameuden arvot ovat FAU-yksikössä. Sameu-

den määritykseen käytettiin ensimmäistä jätevesinäyte-erää (17.1.2019) lukuun ottamatta UFX5pHt 

ja MFG5-membraanien kohdalla näytteenä oli toinen jätevesinäyte-erä (28.2.2019). 

1 2 3 
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Kuva 12. Spektrofotomerin avulla määritetyt syöttö- ja permeaattinäytteiden sameuden arvot käyte-
tyille membraaneille ja kankaalle. 

 
Kuvasta 12 nähdään, että sameuden tuloksissa syötön osalta on havaittavissa eroja. Erityisesti ultra-

suodatusmembraanien RC70PP ja UV150T sameuden tulokset ovat muita suurempia niin syötön kuin 

permeaatin osalta. Myös kankaan (33 FAU) ja mikrosuodatusmembraanin MFP5 (26 FAU) syöttö-

näytteiden sameuden arvot olivat muihin membraaneihin verrattuna selvästi suurempia. Tasaisemmat 

sameuden arvot saavutettiin mikrosuodatusmembraaneilla (MFG5, 5F, 1FPH, 12F, MFP2) ja 

nanosuodatusmembraanilla NFG määritetyissä syöttönäytteissä. Poikkeavuus syötön sameuden ar-

voista voi johtua suodatuksessa käytetystä näytteestä ja sen mahdollisesta vaihtelusta.  

 

Vertaamalla saavutettuja jäteveden syötön ja permeaatin arvoja toisiinsa nähdään, että sameuden ar-

voissa päästiin pienempiin tuloksiin suodatusten jälkeen. Permeaattien kohdalla mikrosuodatusmem-

braaneista MFG5:n sameuden arvo pieneni suodatuksen myötä jopa alle spektrofotometrin määritys-

rajan (-5), näytteen ollessa silminnähden kirkkaampaa. Myös muiden mikrosuodatusmembraanien 

(5F, 1FPH, 12F, MFP2) ja nanosuodatusmembraanin (NFG) sameuden arvot ovat pienentyivät sel-

västi. Kuitenkin RC70PP ja UV150T-ultrasuodatusmembraanien sameuden arvot eivät pienentyneet 

merkittävästi, vaikka hyviin fosforituloksiin päästiin käyttämällä näitä membraaneja. Myöskään käy-

tetyn kankaan sameuden arvo ei pienentynyt kovinkaan monta FAU-yksikköä suodatuksen myötä.    
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16 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Työn tavoitteena oli tutkia fosforin poiston tehostamista kunnallisesta jätevedestä ilman ylimääräisiä 

kemikaalilisäyksiä. Kokeet suoritettiin jätevedelle, joka oli käynyt läpi kunnallisen biologiskemialli-

sen puhdistusprosessin esiselkeytinvaiheeseen saakka. Työssä käytetty kokeellinen menetelmä oli 

dead-end-suodatus. Suodatuksissa käytettiin kymmentä erilaista membraania nano-, mikro-ja ultra-

suodatuksen osa-alueilta ja kangasta. Fosfori analysoitiin suodatusnäytteistä syötöstä, konsentraatista 

ja permeaatista spektrofotometrilla. Lisäksi spektrofotometrin avulla voitiin määrittää sameus syöttö- 

ja permeaattinäytteistä. 

 

Käyttämällä ultra-ja mikrosuodatusmembraaneja suodatusmateriaaleina saavutettiin kohtalaisen hy-

viä fosforipitoisuuksia. Näitä membraaneja käyttäen alhaisin fosforipitoisuus permeaatissa ilman ke-

mikaaleja oli 0,06 mg/L, joka vastaa hyvin tiukentuneisiin kunnallisen jäteveden luparajoihin. Tähän 

pitoisuuteen päästiin käyttämällä regeneroidusta selluloosa-asetaatista valmistettua RC70PP-ultra-

suodatusmembraania ja fluoripolymeerista valmistettua MFP5-mikrosuodatusmembraania. Näiden 

membraanien avulla fosforin poistossa saavutettiin 89,8 % retentio jäljelle jääneeseen faasiin, eli kon-

sentraattiin. Ultrasuodatusmembraaneista myös polyvinyylideenidifluoridi UV150T-membraania 

käyttämällä saavutettiin 89,5 % retentio ja fosforipitoisuus permeaatissa oli myös 0,06 mg/L. Tarkas-

teltaessa ainoastaan permeaatin fosforipitoisuuksia toiseksi alhaisimpaan fosforipitoisuuteen päästiin 

käyttäen ultrasuodatusmembraania UFX5pHt, jolloin permeaatin pitoisuus oli 0,09 mg/L. Myös 

UFX5pHt-membraanin retention arvo 84,7 % oli kohtalaisen hyvä. Vastaavasti kaikkein huonoiten 

fosforia saatiin erotettua kankaan ja 12F-mikrosuodatusmembraanin avulla, jolloin retentio kankaan 

osalta oli vain 8,5 % ja 12F-membraanin 27,9 %. Saavutetut fosforitulokset membraanien katkaisu-

kokojen mukaisesti tarkasteltuna osoittavat, että jo 0,5 µm membraanien avulla fosforitulokset ovat 

lähellä 90 % retentiota. 

 

Membraanitekniikan suosio erotustekniikkana on kasvanut viime vuosikymmenten aikana ja mem-

braanisovelluksia voidaan pitää 2000-luvun lupaavimpina teknologioina niin jäteveden, puhtaan ve-

den kuin prosessivesien puhdistuksessa. (Guo et al. 2012) Membraanitekniikkaa on lisätty jäteveden-

käsittelyssä ja erityisesti membraanibioreaktorit ovat lisänneet kiinnostusta yhdistettynä biologiseen 

puhdistusvaiheeseen mikro-tai ultrasuodatusmembraaneja hyödyntäen. Membraaniprosessien kiin-

nostus käyttöön lisääntynyt myös hyvän selektiivisyyden, jatkuvan ja automaattisen toiminnan sekä 
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hyvin järjestyneen prosessin myötä. Membraanien avulla on voitu myös korvata useita yksikköope-

raatioita prosesseissa, kierrättää prosessivesiä ja palauttaa arvokkaita tuotteita muiden sovellusten 

käytettäväksi. (Guo et al. 2012) Membraanien käyttö puhdistusprosessissa olisi myös ympäristöystä-

vällisempää, sillä saostuskemikaalien määrää liukoisen fosforin saostamisprosesseihin voitaisiin vä-

hentää.  

 

Myös tässä työssä saadut fosforitulokset osoittavat, että erityisesti mikro-ja ultrasuodatusmembraa-

nien soveltuvuus jälkiselkeytinveden puhdistustason tehostamiseen osoittaa potentiaalia. Vaikka 

membraanien käyttöön liittyy likaantumisongelma ja vielä korkeat asennus-ja ylläpitokustannukset, 

on erotustehokkuus ja ympäristöystävällisyys verrattuna muihin menetelmiin membraanien käytön 

puolesta puhuvia arvoja. (Guo et al. 2012) Jatkossa membraanien käyttöä kunnallisen jäteveden fos-

forin poiston tehostamisessa voitaisiin tutkia laajempien pilotkokeiden avulla. Myös saostuskemikaa-

lien käyttöön liittyviä kustannuksia ja membraanien välistä kustannustehokkuutta tulisi vertailla kes-

kenään kriittisemmin. 
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