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Fosfori ja typpi rehevöittävät vesistöjä aiheuttaen vakavia tuhoja ekosysteemille. Rehevöity-

minen aiheuttaa hapettomuutta vesissä, mikä puolestaan aiheuttaa kalakuolemia vapauttaen 

myrkkyjä vesistöön. Vapautuneet myrkyt voivat aiheuttaa vahinkoja niin eläimille kuin ihmi-

sillekin, mikä on syynä monissa maissa asetettuihin jätevesien päästörajoituksiin. Ravinteitä 

on olemassa luontaisesti, mutta niitä huuhtoutuu vesiin runsaasti myös ihmisten toiminnan 

seurauksena. Ihmisten toiminta onkin merkittävin vesien rehevöitymisen syy.  

Työn tavoitteena oli arvioida eri jäteveden käsittelymenetelmien soveltuvuutta Yara Suomi 

Oy:n Siilijärven lannoitetehtaan prosessivesille. Lannoitetehtaan vedet ovat hyvin ravinteik-

kaita ja erityisesti typpipitoisuudet ovat korkeita, mikä lisää haasteita niiden käsittelylle. Teo-

riaosuudessa on perehdytty perinteisten puhdistusmenetelmien lisäksi uudempiin erikoistek-

niikoihin, kuten kalvosuodatukseen, adsorptioon ja ioninvaihtoon. Tekniikoiden lisäksi tar-

kasteltiin yrityksiin kohdistuvia ympäristövaatimuksia, -vastuuta ja -strategiaa.  Laboratorio-

kokeilla pyrittiin selvittämään lannoitetehtaan lamelliselkeyttimen toiminnan tehostamismah-

dollisuuksia kemiallisella saostuksella. Lisäksi arvioitiin jo olemassa olevan kemiallisen puh-

distamon hyödyntämismahdollisuuksia. 

Tutkimusten perusteella Yaran on mahdollista tehostaa lamelliselkeyttimen toimintaa kal-

siumhydroksidin lisäyksellä ja saada näin fosfori sekä fluori saostumaan. Käytännössä tämä 

tulisi kuitenkin liian kalliiksi. Typpiyhdisteiden poistaminen on mahdollista adsorptiolla tai 

ammoniakkistrippauksella, jotka molemmat edellyttävät lisäkokeita. Jos ammoniumtyppi saa-

daan poistettua vedestä, voidaan fosfori ja fluori poistaa vedestä nykyisellä kemiallisella puh-

distamolla. Käänteisosmoosi on mahdollista soveltaa fosforihappotehtaan vesien käsittelyyn.  
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Phosphorus and nitrogen cause eutrophication of water bodies, causing severe damage to the 

ecosystem. Eutrophication of the waters causes oxygen depletion, which in turn increases fish 

mortality, releasing toxins in waters. The released toxins can cause damage to animals and 

humans, which is the reason in many countries to set emission limits for waste water. Nu-

trients exist naturally, but due to human activities there is high nutrient leaching to water bo-

dies. Human activity is one of the main reasons to the eutrophication. 

 

The aim of this thesis was to estimate the suitability of different water treatment options for 

Yara Finland’s fertilizer plant’s process waters in Siilinjärvi. The fertilizer plant process wa-

ters are high concentrate and especially nitrogen concentrations are high, which bring chal-

lenge to the treatment. At the theoretical part was investigated conventional and as well ad-

vanced wastewater treatment methods like reverse osmosis, adsorption and ion exchange. Be-

side different treatment methods corporate environmental requirements, responsibility and 

strategies were researched. At the empirical part of the thesis the goal was to find out possibil-

ities to intensify the efficiency of purification at lamella clarifier with chemical precipitation. 

In addition possibility to use already existing chemical purifying plant for process waters was 

estimated. 

 

As a result of the research Yara has a possibility to intensify lamella clarifier’s action by addi-

tion of calcium hydroxide and thus to obtain the phosphorus and fluorine to precipitate out of 

the water. But in practice this would be too expensive. It is possible to eliminate nitrogen 

compounds by adsorption or ammonia stripping, both methods requires additional testing. It is 

possible to process waters in chemical purifying plant, if ammonium nitrogen has been re-

duced before. Reverse osmosis is possible to exploit for the phosphoric acid plant’s waters. 

  



ALKUSANAT 

Tämä diplomityötä on tehty 11/2011-3/2012 Yara Suomi Oy:n Siilinjärven toimipaikalla. Tavoit-

teena oli arvioida eri jäteveden käsittelyvaihtoehtojen soveltuvuutta lannoitetehtaan prosessivesien 

käsittelylle. Kiitos Yaralle tästä mahdollisuudesta tehdä diplomityö sekä päästä tutustumaan toi-

mintaan. Kiitos myös kaikille yaralaisille jotka autoitte työni teossa!  

Erityiskiitokset Yaran Jouni Torssoselle työn ideoinnista sekä ohjauksesta, Sari Voutilaiselle, joka 

vietti kanssani useamman hetken laboratorion uumenissa näytteitä valmistellen ja analysoiden se-

kä Johanna Heikkiselle lannoitetehtaan toiminnan valaisemisesta sekä tietojen metsästyksestä. 

Risto Soukkaa ja Mika Sillanpäätä haluan kiittää ohjauksesta ja asiantuntevista neuvoista.  

Lämmin kiitos myös läheisilleni sekä ystävilleni tuesta, piristyksestä ja jaetuista kokemuksista 

opintojen aikana! 

 

” Suodattamalla saadaan juomakelpoista vettä, koska silloin saadaan pois epäpuhtaudet kuten 

sora, hiekka, lampaanraadot ja melojat.” –peruskoululaisen koevastaus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuopiossa 19.3.2012 

 

Essi Paalanen



SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO ............................................................................................................................ 9 

2 JÄTEVEDEN PUHDISTUSMENETELMÄT ...................................................................... 10 

2.1 Fysikaalinen puhdistus ....................................................................................................... 10 

2.2 Kemiallinen puhdistus ....................................................................................................... 12 

2.3 Biologinen puhdistus ......................................................................................................... 13 

2.4 Erikoispuhdistusmenetelmät .............................................................................................. 16 

2.4.1 Suodattimet ja kalvotekniikka ....................................................................................... 16 

2.4.2 Edistynyt hapetus .......................................................................................................... 26 

2.4.3 Kaasustrippaus .............................................................................................................. 28 

2.4.4 Adsorptio ....................................................................................................................... 29 

2.4.5 Ioninvaihto .................................................................................................................... 32 

2.4.6 Fluorin poisto ................................................................................................................ 34 

3 YMPÄRISTÖOSAAMINEN ................................................................................................ 35 

3.1 Lainsäädännön asettama minimitaso ................................................................................. 38 

3.1.1 BAT- Paras käyttökelpoinen tekniikka ......................................................................... 41 

3.1.2 Kemianteollisuus ........................................................................................................... 42 

3.1.3 Lannoitteet .................................................................................................................... 42 

3.2 Vapaaehtoiset toimet ......................................................................................................... 45 

3.2.1 Elinkaarivastuu ............................................................................................................. 46 

3.2.2 Vapaaehtoisohjelmat ..................................................................................................... 48 

4 YARA SIILINJÄRVI ............................................................................................................ 50 

4.1 Sijainti ................................................................................................................................ 51 

4.2 Ympäristö .......................................................................................................................... 52 

4.2.1 Ympäristöasioiden hallinta ........................................................................................... 53 

4.2.2 Kemikaalit ..................................................................................................................... 56 



 

 

  

4.3 Vedet sekä niiden käsittely ja tarkkailu ............................................................................. 56 

5 LANNOITETEHDAS ........................................................................................................... 62 

5.1 Lamelliselkeyttimen toiminnan tehostaminen ................................................................... 65 

5.1.1 Lähtötutkimus ............................................................................................................... 66 

5.1.2 Koesarja kaksi ............................................................................................................... 68 

5.1.3 Koesarja kolme ............................................................................................................. 70 

5.1.4 Koesarja neljä ................................................................................................................ 73 

5.1.5 Sakkatutkimukset .......................................................................................................... 76 

5.2 Tulosten tulkinta ................................................................................................................ 77 

6 JATKOKÄSITTELY MAHDOLLISUUDET ...................................................................... 80 

6.1 Vaihtoehto 1: Kemiallisen puhdistamon hyödyntäminen .................................................. 84 

6.2 Vaihtoehto 2: Käänteisosmoosi ......................................................................................... 86 

6.3 Vaihtoehto 3: Ammoniakkistrippaus ................................................................................. 90 

6.4 Vaihtoehto 4: Nitrifikaatio- Denitrifikaatio ....................................................................... 91 

6.5 Vaihtoehto 5: Adsorptio .................................................................................................... 91 

6.6 Vaihtoehto 6: Ioninvaihto .................................................................................................. 94 

7 KUSTANNUKSET ............................................................................................................... 95 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ........................................................................................................... 98 

9 YHTEENVETO .................................................................................................................. 100 

LÄHTEET ................................................................................................................................... 102 

LIITTEET 

 Liite I. Vesikierto 

 Liite II. LA 741-altaan vesiarvot 

 Liite III. Lannoitetehtaan vesiarvot 

 Liite IV.  Pesurivesiarvot 

 Liite V. Pohjavesitarkkailu 

 Liite VI. Selkeyttimellä erottuvat ravinteet ja kiintoaines 

 Liite VII. Esimerkki XDR tuloksesta näytteellä kaksi  



 

 

 

KUVALUETTELO 

Kuva 1. Syvä- ja pintasuodattimen toimintaidea. ......................................................................... 17 

Kuva 2. Kalvotekniikoiden käyttökohteita. .................................................................................. 20 

Kuva 3. Käänteisosmoosi moduuli. .............................................................................................. 21 

Kuva 4. Kalvon likaantumismekanismit. ...................................................................................... 24 

Kuva 5. Nitraatin poistoon käytettyjä adsorbentteja. .................................................................... 32 

Kuva 6. Yritysvastuun tasot .......................................................................................................... 37 

Kuva 7. Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttava sääntely. ...................................................... 39 

Kuva 8. Yaran logo ....................................................................................................................... 50 

Kuva 9. Siilinjärven tehtaiden tuotantoketju. ............................................................................... 51 

Kuva 10. Vuoden 2010 ekotase. ................................................................................................... 55 

Kuva 11. Ympäristönsuojelun kustannukset. ............................................................................... 56 

Kuva 12. Fosfori kuormitus Kuuslahteen vuoden 2011 tilastoiden mukaan. ............................... 59 

Kuva 13. Ammoniumtyppi kuormitus Kuuslahteen vuoden 2011 tilastoiden mukaan. ............... 59 

Kuva 14. Kaivosalueen pohjaveden kokonaisfosfori. .................................................................. 61 

Kuva 15. Lannoitetehtaan vesikierron periaatekuva. .................................................................... 63 

Kuva 16. Lannoitetehtaan vesitase 28.11.2011 ............................................................................ 65 

Kuva 17. Fosfori- ja kaliumoksidipitoisuudet. ............................................................................. 70 

Kuva 18. Fluoripitoisuudet. .......................................................................................................... 70 

Kuva 19. Fosforin saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. .......................................... 72 

Kuva 20. Fluorin saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. ............................................ 72 

Kuva 21. Sulfaattien saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. ...................................... 72 

Kuva 22. Fosforin pitoisuudet vedessä. ........................................................................................ 75 

Kuva 23. Fluorin pitoisuudet vedessä. .......................................................................................... 75 

Kuva 24. Muutamien nitraatin poistotekniikoiden vertailu. ......................................................... 82 

Kuva 25. Prosessikaavio. .............................................................................................................. 89 

Kuva 26. EnviStone adsorptio prosessi ........................................................................................ 92 

Kuva 27. Yhteenveto .................................................................................................................. 101 

file://sr00586.ad.yara.com/FI-KUO-SII/Userhome/a901844/Documents/Diplomityö/Tekstit/PaalanenEssi_Diplomityö.docx%23_Toc319646985
file://sr00586.ad.yara.com/FI-KUO-SII/Userhome/a901844/Documents/Diplomityö/Tekstit/PaalanenEssi_Diplomityö.docx%23_Toc319646999
file://sr00586.ad.yara.com/FI-KUO-SII/Userhome/a901844/Documents/Diplomityö/Tekstit/PaalanenEssi_Diplomityö.docx%23_Toc319647008
file://sr00586.ad.yara.com/FI-KUO-SII/Userhome/a901844/Documents/Diplomityö/Tekstit/PaalanenEssi_Diplomityö.docx%23_Toc319647011


 

 

 

TAULUKKOLUETTELO 

Taulukko 1. Ultra- ja mikrosuodattimien edut sekä haitat. .......................................................... 19 

Taulukko 2. Esimerkki käänteisosmoosilla saavutetuista tuloksista. ........................................... 23 

Taulukko 3. Suodattimien rajoituksia .......................................................................................... 26 

Taulukko 4. Esimerkki strippaustornin tehokkuudesta NH3-N:lle .............................................. 29 

Taulukko 5. Keskimääräinen poistuma selkeyttimellä. ............................................................... 65 

Taulukko 6. Pitoisuudet vedessä ensimmäisen saostuskokeen jälkeen........................................ 68 

Taulukko 7. Pitoisuudet vedessä toisen saostuskokeen jälkeen. .................................................. 69 

Taulukko 8. Kalsiumhydroksidilla saostettujen näytteiden pitoisuuksia. .................................... 71 

Taulukko 9. Eri kemikaaleilla saostettujen näytteiden pitoisuuksia. ........................................... 74 

Taulukko 10. Sakka kaksi. ........................................................................................................... 77 

Taulukko 11. Sakka neljä. ............................................................................................................ 77 

Taulukko 12. Sakka kuusi. ........................................................................................................... 77 

Taulukko 13. Kokeen neljä saostumat prosentteina. .................................................................... 78 

Taulukko 14. Ravinnepitoisuuksien vertailu. ............................................................................... 79 

Taulukko 15. Kuormitus Kuuslahteen vuonna 2011 sekä vertailu vuonna 2010. ....................... 80 

Taulukko 16. N-yhdisteiden poistumat eri käsittelymenetelmillä  .............................................. 81 

Taulukko 17. Käsittelyvaihtoehtojen vertailu. ............................................................................. 84 

Taulukko 18. Uudessakaupungissa käsiteltävien vesien ravinnepitoisuus. ................................. 86 

Taulukko 19. Kiertovesialtaan pitoisuuksien keskiarvot Siilinjärvellä. ....................................... 87 

Taulukko 20. Kiertovesialtaan yhdisteiden massat ja moolimäärät. ............................................ 88 

Taulukko 21. Fosforihappotehtaan kiertovesialtaan yksi ravinnepitoisuudet sekä ainemäärät. .. 90 

Taulukko 22. EnviStone -koeajon tulokset .................................................................................. 93 

Taulukko 23. Ioninvaihto hartsin kapasiteetti .............................................................................. 95 

Taulukko 24. Uudessakaupungissa Pöyryn arvioimat menetelmien investointikustannukset. .... 97 

Taulukko 25. Uudessakaupungissa Pöyryn arvioimat menetelmien käyttökustannukset. ........... 98 

Taulukko 26. Käyttökustannukset 30 m
3
/d virtaamalle. .............................................................. 98 

 

  



    

 

 

SYMBOLILUETTELO 

 

π osmoottinen paine  [bar] 

δ raja-arvo  [kg/d] 

Eh redox-potenttiaali [mV] 

m massa  [g] 

M moolimassa  [g/mol] 

n ainemäärä  [mol] 

Q virtaus  [m
3
/h] 

Qm massavirta  [kg/d] 

R yleinen kaasuvakio [8,3145 J/molK] 

t viipymäaika  [min], [h] 

T lämpötila  [ºC], [K] 

V tilavuus  [dm
3
], [l] 

X pitoisuus  [%], [g/l] 

 

Alaindeksit 

1 massavirta10 m
3
/d virtaamalla 

2 massavirta 30 m
3
/d virtaamalla 

kok kokonaismassavirta 

(k) kaasu 

vl vesiliukoinen 

(v) vesi 

 

Kemialliset yhdisteet 

Al Alumiini 

AlO3 Alumiinioksidi ts. alumina 

(AlO)2SiO3 Alumiinisilikaatti 

As Arseeni 

BaCl2 Bariumkloridi  

Ca Kalsium 

CaCO3 Kalsiitti 

Ca(OH)2 Kalsiumhydroksidi 



    

 

 

Cl Kloori 

Cl2 Kloridi 

CO2 Hiilidioksidi 

F Fluori 

Fe Rauta 

H Vety 

H2O Vesi 

H2O2 Vetyperoksidi 

H2S Rikkivety  

HO* Hydroksyyli-radikaali 

K Kalium 

K2O Kaliumoksidi 

Mg Magnesium 

MgO Magnesiumoksidi 

Na Natrium 

NaOH Natriumhydroksidi 

N Typpi 

NH3 Ammoniakki 

NH4 Ammonium 

NH4-N Ammoniumtyppi 

NO3 Nitraatti 

NO3-N Nitraattityppi 

O2 Happi 

O3 Otsoni 

OH
- 

Hydroksidi-ioni 

P Fosfori 

P2O5 Fosforipentoksidi 

PO4 Fosfaatti 

S Rikki 

SO4
2-

 Sulfaatti-ioni 

Si Pii 

SiO2 Piioksidi ts. silika 

ZnCl2 Sinkkikloridi 

 



    

 

 

LYHENNELUETTELO 

 

ACS  American Chemical Society, Amerikan kemianliitto 

BAT Best Available Techniques, paras käyttökelpoinen tekniikka 

BOD/BHK Biochemical oxygen demand, biologinen hapenkulutus 

BREF BAT Reference Document, BAT vertailuasiakirja 

CA Cellulose acetate, selluloosa asetaatti 

COD Chemical oxygen demand, kemiallinen hapenkulutus 

EKP Ennen kemiallista puhdistamoa 

ELY  Elinkeino-, liikenne ja ympäristö 

EMAS  Eco-Management and Audit Scheme, ympäristöasioiden audintointi- ja  

hallintajärjestelmä 

FHT Fosforihappotehdas 

FIPR  Florida Institute of Phosphate Research, Floridan Fosfaatti Tutkimuksen 

Instituutti 

GAC Granular activated carbon, rakeinen aktiivihiili 

ICCA  International Council of Chemical  Associations, maailman kemianteollisuuden 

kattojärjestö 

IE Industrial Emission, teollisuuden päästöt 

IPPC the Integrated Pollution Prevent and Control, ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen ja ohjaus 

ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen 

standardisoimisjärjestö  

LAT Lannoitetehdas 

MF Microfiltration, mikrosuodatin 

MMM Maa- ja metsätalousministeriö 

MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 



    

 

 

NF Nanofiltration , nanosuodatin 

NTU Nephlotermic turbidity unit, sameuden yksikkö 

PA Polyamide, polyamidi 

PAC Powdered activated carbon, jauhettu aktiivihiili 

PLE Polymeric ligad exchanger, polymeeri ligandi vaihdin  

RO Reserve osmosis, käänteisosmoosi 

TDS Total dissolved solids, liuenneen kiintoaineen kokonaismäärä 

TOC Total organic carbon, orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

UF Ultrafiltration, ultrasuodatin 

US EPA US Environmental Protection Agency, Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto  

VOC Volatile organic compound, haihtuva orgaaninen yhdiste 

WHO World Health Organization, maailman terveysjärjestö 

XDR  Röntgendiffraktioanalysaattori 

XRF Röntgenfluoresenssianalysaattori 

YVA Ympäristövaikutusten arviointi 

 



   9 

 

 

1 JOHDANTO  

Fosfori ja typpi ovat merkittävimmät vesistöjä rehevöittävä aineet, joista Suomen sisävesissä 

fosfori on yleensä minimiravinne (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2007). Yhdessä ne 

lisäävät levien kasvua vesistöissä aiheuttaen vakavia tuhoja ekosysteemille. Rehevöityminen 

aiheuttaa hapettomuutta vesissä, mikä puolestaan aiheuttaa kalakuolemia vapauttaen myrkky-

jä vesistöön. Vapautuneet myrkyt voivat aiheuttaa vahinkoja niin eläimille kuin ihmisillekin, 

mikä on syynä monissa maissa asetettuihin jätevesien päästörajoituksiin. (Fertilizer Interna-

tional 2011.) Typpi voi esiintyä vedessä epäorgaanisina yhdisteinä eli ammoniumina, ammo-

niakkina, nitraattina, nitriittinä ja vapaana typpenä tai orgaanisena typpenä. Nitraatti ja am-

monium ovat tärkeimpiä ja yleisimpiä leville käyttökelpoisia typpiyhdisteitä. Tavallisesti fos-

fori ilmenee vesissä hyvin pieninä pitoisuuksina ja sitoutuneena monenlaisiksi yhdisteiksi. 

Fosfori on luonnonoloissa peräisin fosforipitoisista kivilajeista, mutta sitä huuhtoutuu vesiin 

runsaasti ihmisen toiminnan seurauksena. Ihmisten toiminta onkin merkittävin vesien rehevöi-

tymisen syy. (Pohjois-Pohjanmaan ELY, 2011.) 

Tehtaiden vedet ovat hyvin typpi- ja fosforipitoisia, ja järveen päästessään ne aiheuttavat re-

hevöitymistä. Tammikuussa 2012 paljastui Itämerta kuormittava suuri päästölähde. Venäjän 

Kingisepissä sijaitsevan lannoitetehtaan alueelta valuu Luga- joen kautta mereen noin 1000 

tonnia fosforia vuodessa. Määrä on noin nelinkertainen Suomen maatiloihin verrattuna. Vuo-

sittain Suomenlahteen lasketaan vajaa 5000 tonnia fosforia, josta 3 300 tonnia tulee Venäjältä, 

800 tonnia Suomesta ja 700 tonnia Virosta. (YLE 2012.) Ympäristölainsäädäntö asettaa yri-

tykselle ympäristönsuojelun minimivaatimukset. Ympäristöluvassa voidaan määrätä ympäris-

töä pilaaville päästöille raja- ja tavoitearvoja. Typpi- ja fosforiyhdisteitä voidaan poistaa jäte-

vesistä erilaisilla fysikaalisilla, kemiallisilla ja biologisilla menetelmillä sekä uusilla erikois-

tekniikoilla. Tässä työssä on ensin perehdytty erilaisiin puhdistustekniikoihin sekä lisäksi yri-

tysten ympäristövastuuseen ja lainsäädäntöön kirjallisuuden valossa. Teoriaosan pohjalta on 

pyritty arvioimaan eri käsittelymenetelmien soveltuvuutta Yara Suomi Oy:n Siilinjärven teh-

taille. Selkeyden vuoksi työssä on edempänä käytetty yrityksestä nimitystä Yara. Kokeellises-

sa osuudessa on selvitetty Yara Siilinjärven lannoitetehtaan lamelliselkeyttimen toiminnan 

tehostamismahdollisuuksia eri kemikaalien lisäyksellä. Ennen kokeellista osuutta on esitelty 

Yaran toimintaa Suomessa sekä tarkemmin Siilinjärvellä.  
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Työn tavoitteena on arvioida eri jätevesien käsittelyvaihtoehtojen sopivuutta Yara Siilinjärven 

lannoitetehtaan prosessivesille. Lannoitelajikkeiden muutoksen myötä prosessit kuluttavat 

vähemmän vettä kuin ennen. Tuotannossa on siirrytty typpipitoisempiin lajikkeisiin EU vaa-

timusten myötä. Typpirikkaat lajikkeet kuluttavat fosforirikkaita lajikkeita vähemmän vettä. 

Lisäksi kaikille lajikkeille ei ole prosessiturvallisuussyistä mahdollista syöttää altaanvettä, 

jolloin tuotannossa joudutaan käyttämään puhdasta raakavettä. Lähtötilanteessa vesille ei ole 

olemassa minkäänlaista poistumaa (outlet). Tilanteessa, jolloin prosessi käyttää vähemmän 

vettä tai muut vedet täyttävät allasta tullaan ongelmatilanteeseen. Varastointialtaiden kapasi-

teetti on rajallinen erityisesti silloin kun rankkasateet tai sulamisvedet täyttävät niitä. Nykyti-

lanteessa lannoitetehtaan kiertovesiallasta on tilapäisesti tyhjennetty säiliöautoilla kaivoksen 

sisäiseen kiertoon. Yaran toiveena on, että ainakin mahdollisissa ongelmatilanteissa tehtaiden 

prosessivesien suljettukierto voitaisiin rikkoa ja ylimääräinen kiertoon kertynyt vesi laskea 

takaisin järveen. Sopivaa puhdistusmenetelmää etsittäessä ongelmaksi muodostui kuitenkin 

vesien ravinteikkuus ja erityisesti korkea typpipitoisuus, joten työssä on pyritty arvioimaan 

kaikki eri mahdollisuudet ja luomaan suunnitelma mahdollisille jatkotutkimuksille. Tässä 

työssä keskitytään lannoitetehtaan vesikiertoon, joka on yksi osakokonaisuus tehtaiden vesi-

kierrossa. Vesistöjen osalta työn tarkastelu on rajattu Kuuslahteen, jonne lannoitetehtaan ve-

det lasketaan sopivan puhdistusmenetelmän löytyessä. (Liite I). 

 

2 JÄTEVEDEN PUHDISTUSMENETELMÄT 

Jätevettä voidaan puhdistaa joko fysikaalisesti, kemiallisesti tai biologisesti. Eri prosesseja 

voidaan myös käyttää rinnan tai sarjassa. Lisäksi on olemassa erilaisia uusia erikoistekniikoita 

kuten kalvosuodatus, adsorptio ja ioninvaihto. Tässä luvussa on perehdytty ensin perinteisem-

piin jäteveden puhdistustekniikoihin ja lopuksi uudempiin erikoistekniikoihin. Tarkastelussa 

on kiinnitetty erityisesti huomiota typpi- ja fosforiyhdisteiden poistamiseen, sillä ne ovat mer-

kittävimmät ravinteet tässä työssä tarkastellun Yaran lannoitetehtaan vesissä. 

2.1 Fysikaalinen puhdistus 

Fysikaalinen puhdistus tarkoittaa jäteveden mekaanista puhdistamista. Jätevedenpuhdistuksen 

kaikissa vaiheissa löytyy sovelluskohteita mekaaniselle puhdistamiselle. Sekoituksella var-

mistetaan vedessä olevien aineiden tasainen sekoittuminen ja näin voidaan varmistua jäteve-
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den tasaisesta lämpötilasta ja pitoisuuksista. Sekoitus onkin varsin yleinen ja keskeinen ele-

mentti monissa vedenkäsittelyprosesseissa. Pikasekoitus ja hämmennys ovat sekoittamisen 

teknisesti kaksi erilaista osaa. Pikasekoitus tapahtuu joko samanaikaisesti tai välittömästi 

koagulaatiokemikaalien lisäyksen kanssa ja hämmennyksessä pikasekoitusaltaassa muodostu-

neet mikroflokit kasvatetaan makroflokeiksi. Sekoittimia on olemassa erilaisia eri käyttötar-

koituksiin ja ne voidaan jakaa viiteen eri luokkaan; lapa- ja turbiinisekoittimiin, potkurisekoit-

timiin, putkisekoittimiin sekä pneumaattisiin – ja hydraulisiin sekoittimiin. (Tchobanoglous 

2003, 313,344–347.) 

Välppäyksellä poistetaan jätevedestä haitalliset suuret jakeet ja se on käytännössä aina jäteve-

denpuhdistamon ensimmäinen yksikköoperaatio. Sillä pyritään suojaamaan prosessin laitteita, 

lisäämään prosessin luotettavuutta ja ehkäisemään osaltaan vesikanavien saastumista. Välpät 

jaetaan karkeaan, hienoon sekä mikrovälppäykseen ja ne voidaan valmistaa joko tangoista, 

levyistä tai langoista. Yleisimmin näistä käytetään karkea- ja hienovälppiä. Mikrovälppää 

käytetään pääasiassa poistamaan hienoja jakeita jo käsitellystä jätevedestä. Karkeavälppää 

käytetään isojen jakeiden poistamiseen jätevedestä, tarkoituksena suojella laitteistoja sekä 

putkia tukkeutumiselta ja vaurioilta. Hienovälppä voi olla osa esikäsittelyä tai osa varsinaista 

puhdistusta, jolloin sillä voidaan korvata esimerkiksi etuselkeytin. (Tchobanoglous 2003, 

315–324.) 

Etu- ja jälkiselkeytin ovat toimintaperiaatteeltaan samanlaisia. Jälkiselkeytin on kuitenkin 

usein jätevedenpuhdistuksen viimeinen prosessivaihe, joten selkeyttimille virtaavien vesien 

koostumus on hyvin erilainen. Niiden tehtävänä on erottaa raskaat pohjalle vajoavat jakeet 

sekä kevyet pinnalle jäävät jakeet. Hyvin toimiessaan etuselkeytin voi poistaa 50–70 % kiin-

toaineksesta ja 25–40 % biologisesta hapenkulutuksesta. Etuselkeyttimeen voidaan yhdistää 

lisäksi flokkaus. Flokkausta käsitellään tarkemmin kemiallisten puhdistusmenetelmien yhtey-

dessä. Flokkaus voi tapahtua erillisissä altaissa, suoraan tulolinjassa tai yhdistetysti samassa 

altaassa. Molemmilta selkeyttimiltä erottunut liete ohjataan käsiteltäväksi eteenpäin. Selkey-

tymistä voidaan tehostaa mekaanisella käsittelyllä, joka nopeuttaa raskaan jakeen laskeutu-

mista. Itse laskeutumiseen ilmiön ei voida vaikuttaa, joten sitä on pyritty nopeuttamaan joko 

lisäämällä laskeutusaltaan teoreettista pinta-alaa, muuttamalla virtaustila mahdollisimman 

stabiiliksi tai edistämällä kiintoaineen flokkaantumista. Tehostetut puhdistusyksiköt ovat 

kompakteja ja parantavat puhdistustehokkuutta. (Tchobanoglous 2003; 344–347,396-397.) 
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Flotaatiossa pienet ja kevyet partikkelit, jotka muuten laskeutuisivat hitaasti, saadaan erotettua 

paremmin ja lyhyemmässä ajassa johtamalla veteen pieniä kaasukuplia. Kaasukuplat kiinnit-

tyvät partikkeleihin ja nostavat ne veden pinnalle. Tavallisesti johdettavana kaasuna käytetään 

ilmaa. Flotaatiota käytetään selkeyttimien tapaan poistamaan kiintoainesta sekä tiivistämään 

biolietettä. Flotaatioprosessia voidaan auttaa käyttämällä kemikaaleja. Kemikaaleilla luodaan 

olosuhteet, joissa ilma kiinnittyy paremmin erotettavaan ainekseen. (Tchobanoglous 2003, 

419.) 

2.2 Kemiallinen puhdistus 

Kemiallisiksi menetelmiksi kutsutaan jäteveden käsittelyprosesseja, joissa muokataan veden 

kemiallista koostumusta. Mikroflokkien keskinäinen vetovoima on pienempi kuin niiden ne-

gatiivisten pintavarausten aiheuttama hylkivä voima, mistä johtuen stabiilissa tilanteessa ns. 

Brownin voima estää liuenneita hiukkasia törmäämästä toisiinsa ja muodostamasta suurempia 

hiukkasia. Jotta hiukkasten kokoa pystytään kasvattamaan niiden törmätessä, pyritään ne 

neutraloimaan kumoamalla tai pienentämällä Brownin voima muulla voimalla. Tätä prosessia 

kutsutaan koagulaatioksi. Jotta erittäin pieniä (0,01-1 µm) ja liuenneita partikkeleita voidaan 

erottaa jätevedestä perinteisillä, edullisilla menetelmillä, pyritään niiden kokoa kasvattamaan 

kemiallisella flokkauksella. Flokkauksella tarkoitetaan prosessia, jossa neutraloidut partikkelit 

muodostavat suurempia partikkeleita törmäillessään nesteessä toisiinsa. Nesteeseen lisätään 

flokkulenttia eli kemikaalia, mikä pyrkii edistämään flokkausta. Jotta mikroflokkeja voidaan 

flokata, tulee ne ensin neutraloida koagulaation avulla. (Tchobanoglous 2003; 345–347,478-

479.) 

Kemiallisella saostuksella pyritään parantamaan orgaanisten yhdisteiden ja ravinteiden pois-

tamista jätevedestä. Saostuksessa vaikutetaan veteen liuenneiden kiintoaineiden fyysiseen ti-

laan syöttämällä jäteveteen sopivia kemikaaleja. Kemikaali reagoi vedessä olevien liukoisten 

yhdisteiden kanssa muodostaen sakan. Tällä menetelmällä voidaan poistaa 80–90 % kiinto-

aineksesta ja bakteereista sekä 65–80 % fosforista, vähentää biologista hapenkulutusta 40–70 

% sekä kemiallista hapenkulutusta 30–60 %. Yksi kemiallisen saostuksen ongelmia onkin 

runsas lietteen muodostus ja sen käsittely. Tavallisesti kemialliseen saostukseen kuuluu kolme 

vaihetta pikasekoitus, hämmennys tai flokkaus ja selkeytys. Pikasekoituksella kemikaali se-

koitetaan muutaman kymmenen sekunnin aikana tehokkaasti jäteveteen. Hämmennyksen tai 

flokkauksen aikana saostumahiutaleet kasvavat helpommin laskeutuviksi. Lopuksi saostuma 
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laskeutuu altaan pohjalle tai vaihtoehtoisesti nostetaan altaan pinnalle flotaatiolla. Selkeytetty 

liete erotetaan jätevedestä mekaanisesti ja käsitellään erikseen. Yleisimmin kemikaalit syöte-

tään veteen joko ennen esi- tai jälkiselkeytystä. Ferrosulfaatti, ferrokloridi, alumiinisulfaatti, 

kalkki ja polymeerit ovat yleisimmin käytettyjä kemikaaleja saostuksessa. (Tchobanoglous 

2003; 493,497,499; Suomen ympäristökeskus 2011c.) 

Kemiallisella hapetuksella on perinteisesti vähennetty orgaanisten jäännösaineiden pitoisuuk-

sia, hallittu hajuja, poistettu ammoniakkia ja hävitetty taudinaiheuttajia. Prosessissa on tyypil-

lisimmin hyödynnetty kloridia (Cl2), vetyperoksidia (H2O2) ja otsonia (O3). (Tchobanoglous 

2003, 517.) Edistynyt hapetus on esitelty luvussa 2.4.2. 

2.3 Biologinen puhdistus 

Biologisilla menetelmillä voidaan käsitellä lähes kaikki jäteveden sisältämä biohajoava or-

gaaninen aines, jos jäteveden ominaisuudet ovat tarpeeksi hyvin selvillä. Olosuhteiden hallin-

ta sekä oikeanlaisen kasvuympäristön luominen mikro-organismeille ovat keskeisessä ase-

massa biologisten prosessien hallinnassa. Sovelluskohteesta riippuen biologisella prosessilla 

on erilaisia toiminnallisia tavoitteita. Biologisella käsittelyllä pyritään muuntamaan liuennut 

ja hiukkasmuodossa oleva biologinen kiintoaines turvalliseksi lopputuotteeksi sekä ravinteet, 

kuten fosfori ja typpi, haitattomampaan muotoon, ottamaan talteen kiintoaine biolietteen 

muodossa ja erikoistapauksissa poistamaan orgaanisten aineiden jäämiä. Käsiteltäessä teolli-

suuden jätevesiä, tavoitteena on orgaanisten ja epäorgaanisten pitoisuuksien hallitseminen jä-

tevedessä. Kun taas maataloudessa prosessilla pyritään kontrolloimaan ravinteiden pitoisuuk-

sia jätevesissä. Mikään biologinen prosessi ei kestä suurta toksisuuspitoisuutta. Prosesseja 

käytettäessä tuleekin varmistua olosuhteiden vähäisestä pitoisuudesta. Biologiset prosessit 

voidaan jakaa lammikkoprosesseihin sekä aerobisiin, anaerobisiin, anoksisiin ja näiden yhdis-

telmä prosesseihin. (Tchobanoglous 2003, 547–553.)  

Aktiivilieteprosessi on kaikista tunnetuin ja tyypillisin yksikköprosessi. Ilmastusaltaassa ns. 

aktiiviliete eli elävät pieneliöt hajottavat orgaanista ainetta hiilidioksidiksi ja vedeksi lisäänty-

en itse samalla. Aerobiset olosuhteet voidaan saavuttaa joko mekaanisilla sekoittimilla tai il-

masuuttimilla, jotka samalla myös tasaavat jäteveden koostumusta reaktorin eri osissa. Jäteve-

si virtaa ilmastusaltaasta jälkiselkeyttimelle, jossa liete selkeytyy ja erotetaan vedestä. Osa 

aktiivilietteestä palautetaan palautuslietteenä prosessiin, jotta taataan oikeanlaisen mikrobi-
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kannan säilyvyys. Mikrobikannan toiminnan kannalta tärkeimmät vaikuttavat tekijät ovat 

lämpötila, pH sekä ravinteiden oikea suhde. Bakteerikannalle optimaalinen lämpötila on 15–

25 °C ja pH 6,5–8,5. Tyypillinen ravinnesuhde ilmaistuna muodossa BOD:N:P on 100:5:1. 

Erotettu liete käsitellään erikseen. Tehokkainta on laittaa jokaiseen ilmastusaltaaseen yksi il-

mastin. Ilmastusaltaaseen syötetään happea, jotta mikrobitoiminta pysyy tehokkaana. Ot-

sonoinnilla voidaan vähentää jäteveden desinfioinnin tarvetta. (Lappeenrannan teknillinen 

yliopisto 2010; Tchobanoglous 2003; 585, 661–662,816-818.) 

Aerobisessa jäteveden käsittelyssä vedessä oleva orgaaninen aines hajotetaan hapellisissa olo-

suhteissa ja lopputuotteena saadaan vettä, hiilidioksidia ja ammoniakkia sekä uutta solumas-

saa. Anaerobisessa käsittelyprosessissa vesi käsitellään hapettomissa olosuhteissa ja orgaani-

nen aines muutetaan metaaniksi sekä hiilidioksidiksi. Toisin sanoen kyseessä on mädätyspro-

sessi. Tätä menetelmää käytetään lähinnä hyvin väkevien jätevesijakeiden sekä lietteiden kä-

sittelyyn. Anaerobisella menetelmällä ei fosforin eikä typen poistaminen onnistu. (Lappeen-

rannan teknillinen yliopisto 2010.)  

Ennen biologista ravinteiden poistoa voidaan orgaanista kuormaa vähentää käyttämällä bio-

suotimia. Ne on suunniteltu erityisesti jätevesille, joiden kuormitus on korkea ja ne soveltu-

vatkin erityisen hyvin väkevien ja lämpimien jätevesien esikäsittelyyn. (Lappeenrannan tek-

nillinen yliopisto 2010.) 

Nitrifikaatio on kaksivaiheinen biologinen prosessi, jossa ammonium (NH4) hapetetaan ensin 

nitriitiksi (NO2) nitrosomonas bakteerien toimesta ja nitrobakteerit nitriitin edelleen nitraatiksi 

(NO3).  Reaktio yhtälöt on esitetty alla.    

NH4
+
 + 1.5 O2NO2

- 
+ H2O + 2 H

+
    (1)  

 NO2
-  

+ 0.5 O2 NO3
-
    (2) 

Kuten edellä mainitaan, nitrifikaatio on kaksivaiheinen prosessi ja näin ollen sisältää kaksi 

ryhmää bakteereita. Molemmat ryhmät koostuvat autotrofisista bakteereista, eli bakteereista 

jotka elävät pelkästään epäorgaanisista aineista, mutta ovat kuitenkin selvästi erilaisia. On hy-

vä huomioida, että nitrifioivat organismit ovat herkkiä laajalle kirjolle orgaanisia sekä epäor-

gaanisia yhdisteitä ja pitoisuuksia. Tämä aiheuttaa sen, että ongelmatilanteessa vaaditaan 

yleensä laajoja näytteenottoja ongelman paikantamiseksi. Huoli veden laadusta on synnyttä-

nyt tarpeen nitrifikaatiolle. Huolen aiheita ovat muun muassa ammoniumtypen vaikutukset 
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purkuvesistön happipitoisuudelle, sen myrkyllisyydestä kaloille, vaikutuksista rehevöitymi-

seen sekä veden uudelleen käyttömahdollisuuksiin. Denitrifikaatioksi kutsutaan prosessia, 

jossa bakteerit pelkistävät nitraatin typpikaasuksi. Nitrifikaatio - denitrifikaatio -yhdistelmää 

käytetään typen poistoon jätevedenpuhdistusprosessissa. Prosessissa on yhdistetty aerobinen 

ja anoksinen menetelmä, jossa nitrifikaatiossa syntynyt nitraatti pelkistetään tyyppikaasuksi ja 

vapautetaan ilmakehään. Näiden menetelmien yhdistelmällä voidaan saavuttaa jopa 60–90 % 

typenpoisto. (Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2010; Suomen ympäristökeskus 2011b; 

Tchobanoglous 2003, 611–617.) 

Biologista fosforin poistoa käytetään yleensä kontrolloimaan rehevöitymistä, sillä useimmiten 

fosfori on minimiravinne makeissa vesissä. Puhdistetun jäteveden pitoisuudet vaihtelevat 

yleensä välillä 0,10-2 mg/l, riippuen laitoksen sijainnista ja mahdollisuudesta vastaanottaa 

vesiä. Kemiallinen käsittely on yleisin fosforinpoistomenetelmä, mutta biologinen fosforin-

poisto on kehittynyt 1980-luvulta lähtien. Sen etuja kemialliseen käsittelyyn verrattuna ovat 

luonnollisesti pienemmät kemikaalikustannukset sekä vähäisempi lietteen muodostus. Osa 

mikrobeista pystyy sitomaan itseensä enemmän fosforia polyfosfaattina. Mikrobit on saatetta-

va vuoroin aerobisiin ja vuoroin anaerobisiin oloihin prosessin toimiakseen. Mikrobien varas-

toima polyfosfaatti vapautuu veteen anaerobisissa olosuhteissa samalla synnyttäen energiaa. 

Tätä vapautunutta energiaa käytetään vedessä olevien lyhytketjuisten rasvahappojen sitomi-

seen solun ravinnoksi. Nämä lyhytketjuiset rasvahapot syntyvät anaerobisen happokäymisen 

tuloksena jäteveden orgaanisesta aineesta. Joutuessaan aerobisiin olosuhteisiin niillä on jo 

kasvua varten tarvittava orgaaninen aine valmiina. (Suomen ympäristökeskus 2011a; Tcho-

banoglous 2003, 623–624.) 

Orgaanisen aineksen hydraloitumisen yhteydessä synnyttämää energiaa käytetään liuenneen 

fosfaatin sitomiseksi solun sisälle polysulfaatiksi. Tavallisesti mikrobien fosforipitoisuus on 

1-2 prosenttia, mutta tällä tavalla se voi nousta jopa viiteen prosenttiin. Fosfori poistetaan 

prosessista ylijäämälietteenä. Biologisen fosforin poisto voidaan yhdistää typenpoistoon. Yh-

distelmän etuja ovat ympäristöön joutuvien kemikaalien määrän pieneneminen, lietteen laa-

dun paraneminen, kuljetusten väheneminen ja kustannussäästöt. Lisäksi kun aktiivilietealtaan 

aktiivisten mikrobien suhteellinen osuus kasvaa, ei laitoksen tilavuutta ei tarvitse kasvattaa 

anaerobiallasta varten. Suomessa kiristyvät fosforinpoistovaatimukset ovat suurin este biolo-

gisen fosforin poiston käytölle. Menetelmä vaatii aina jälkisuodatuksen. Menetelmä saattaisi 

tulla kyseeseen, jos vaatimukset edellyttävät jälkisuodatusta joka tapauksessa. Mutta toisaal-
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taan kemiallinen fosforin poisto ja rinnakassaostus ovat toimivia menetelmiä. Kemiallisella 

fosforin poistolla on pitkät perinteen Suomessa ja rinnakkaissaostus on puolestaan yksinker-

tainen, halpa sekä helppo säätää. (Suomen ympäristökeskus 2011a; Tchobanoglous 2003, 

623–624.) 

2.4 Erikoispuhdistusmenetelmät 

Normaalin sekundäärikäsittelyn jälkeen voidaan jätevettä vielä lisäkäsitellä kehittyneemmillä 

erikoistekniikoilla. Erikoistekniikoiden tarve on kasvanut ympäristötietoisuuden lisääntymi-

sen myötä, kun on ymmärretty eri aineiden ympäristövaikutukset paremmin. Näiden mene-

telmien käyttö voi olla perusteltua muuan muassa seuraavanlaisissa tilanteissa. Tavoitteena on 

päästä annettuihin päästörajoihin, tai mahdollistaa veden uusiokäyttö, jolloin on tarve poistaa 

orgaanista ja kiintoainesta huolellisemmin mitä sekundaarimenetelmillä voidaan poistaa. On 

tarve hygienisoida vesi paremmin poistamalla kiintoaines, tai on halu ehkäistä vesistöjen re-

hevöitymistä poistamalla ravinteet tarkasti. On tarve poistaa tiettyjä epäorgaanisia aineksia 

kuten raskasmetalleja, jotta loppusijoittaminen olisi turvallisempaa, tai teollinen uusiokäyttö 

mahdollista. (Tchobanoglous 2003, 1037.) 

2.4.1 Suodattimet ja kalvotekniikka 

Suodattimien tehtävänä on poistaa vedessä olevat kiinteät epäpuhtaudet. Yksinkertaistetusti 

suodattimet voidaan jakaa syväsuodattimiin, pintasuodattimiin sekä kalvosuodattimiin. 

(Tchobanoglous 2003, 1038–1039.) Pintasuodattimissa epäpuhtaudet erottuvat nimen mukai-

sesti suodattimen pinnalle ja puhdistus tapahtuu kaapimalla pinnalle muodostunut kakku pois 

(Kuva 1). Biologiset suodattimet ovat tällaisia ja niitä kutsutaan myös hidassuodattimiksi. 

Suodatinmateriaaleina voidaan käyttää kudottua metallikangasta, jäykästä kankaasta tehtyjä 

erilaisia kudelmia ja erilaisia versioita synteettisistä materiaaleista. Myös kalvosuodattimet 

ovat pintasuodattimia, mutta eroavat väliainesuodattimista huokoskokonsa perusteella. Suo-

dattimista puhuttaessa puhutaan permeaatista, eli puhdistetusta vedestä sekä rejektistä, eli hy-

lätystä vedestä, joka sisältää epäpuhtaudet (Kaasanen 2007,7). Kalvosuodattimien huokosko-

ko voi vaihdella välillä 0,0001-1,0 µm, kun taas kangaspohjaisten suodattimien kokoväli on 

10–30 µm tai jopa enemmän (Tchobanoglous 2003, 1098).  

Syväsuodattimissa epäpuhtaudet poistetaan koko suodattimen syvyydellä huuhtomalla neste 

koko suodatinkerroksen läpi (Kuva 1). Kerros voi muodostua rakeista tai suodatinväliaineesta. 
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Syväsuodatus on juomaveden puhdistuksen perusmenetelmiä, mutta sen käyttö myös jäteve-

den puhdistuksessa on yleistynyt. Näitä suodattimia käytetään suspendoituneen kiintoainek-

sen erottamiseen kemiallisen tai biologisen käsittelyn jälkeen ja ennen kaikkea se mahdollis-

taa veden tehokkaamman desinfioinnin. Syväsuodattimia voidaan käyttää esikäsittelymene-

telmänä ennen kalvosuodatinta. Yksi- ja kaksitasoisia suodattimia käytetään muun ohella ke-

miallisesti saostetun fosforin poistoon. Kun kiintoaineksen määrä suodatetussa nestevirrassa 

kasvaa yli sallitun rajan tai rajapaine saavutetaan, lopetetaan suodatus ja suodatin puhdiste-

taan kertyneestä kiintoaineksesta. Suodatinkerros puhdistetaan vastavirtahuuhtelulla. Suodat-

timet voidaan toteuttaa niin avonaisissa altaissa kuin säiliöissäkin. (Tchobanoglous 2003, 

1044–1049.) 

 

 

Pinta- ja syväsuodattimet voidaan jakaa yhä edelleen niiden toimintaperiaatteiden perusteella. 

Tasarakeiseksi suodattimeksi kutsutaan suodatinta, jossa suodatusta tapahtuu ylhäältä alaspäin 

tasarakeisen hiekkakerroksen läpi. Suodattimen pohja, jonka päälle hiekkakerros tulee, voi-

daan rakentaa monella eri tavalla. Tavallisimmin pohjalla on joko aukkoja tai suuriaukkoisia 

suodatettava aines 

Syväsuodatin 

 

Pintasuodatin 

Kuva 1. Syvä- ja pintasuodattimen toimintaidea (Tchobanoglous 2003, 1043). 
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suuttimia, joiden päällä on ylöspäin hienontuvia kerroksia. Jos tilaa on vähän, voidaan raken-

taa painesuodatin painetta kestävän säiliön sisään. Suuren suodatusnopeuden ansiosta epäpuh-

taudet tunkeutuvat suodattavaan hiekkakerrokseen sen koko syvyydelle. Tasarakeisen suodat-

timen ongelmana on, että alkujaan tasarakeinen suodatinaines lajittuu vähitellen toistuvien 

vastavirtahuuhteluiden vaikutuksesta niin, että hienoin aines tulee pintaan. Monikerrossuodat-

timessa asia on ratkaistu siten, että mitä pienemmästä raekoosta on kysymys, sitä painavam-

paa suodatinaines on. Näin suodatinaineksen järjestys säilyy huuhtelussakin hyvin. Käänteis-

suodattimeksi kutsutaan suodatinta, jossa virtaama on käänteinen perinteiseen ylhäältä alas 

tulevaan virtaukseen verrattuna. Muutoin käänteissuodattimen rakenne on sama kuin tasara-

keisenkin suodattimen. Jos käänteissuodatinta käytetään kemiallisen puhdistuksen yhteydessä, 

sitä kutsutaan kontaktisuodattimeksi. Tällöin flokkauskemikaalit sekoitetaan veteen hieman 

ennen suodatinta ja näin ollen kemialliset reaktiot ja niissä muodostuvan saostuman keräämi-

nen tapahtuu suodattimessa. (Tchobanoglous 2003; 1070–1074, 1095.) 

Kalvosuodatuksessa vedestä voidaan erottaa kiintoainetta puoliläpäisevän kalvon avulla. Jos 

vesimolekyylit läpäisevät kalvon kyseessä on osmoosi, ja puolestaan kun veteen liuenneet ai-

neet läpäisevät kalvon kyseessä on dialyysi. Kalvotekniikkaa käytetään muun muassa suolan 

sekä liuenneiden orgaanisten aineiden poistamiseen ja kovuuden pienentämiseen. Orgaanisten 

aineiden ja metallien poistaminen ovat uudempia käyttökohteita. Teollisuudessa arvokkaita 

ainesosia on otettu talteen ja myrkyllisiä aineita poistettu kalvotekniikan avulla. Kalvosuodat-

timia voidaan jaotella niiden materiaalin, läpi ajavan voiman, erotusmekanismin ja erotuskoon 

perusteella. Kalvoprosesseja ovat mikrosuodatus, ultrasuodatus, nanosuodatus, käänteisos-

moosi, dialyysi sekä elektrodialyysi. Kalvon paksuus vaihtelee tyypillisesti välillä 0,2-0,25 

µm ja sitä tukee huokoisempi noin 100 µm paksu rakenne. Materiaali on usein orgaanista. 

Yleisimmin paine on läpi ajava voima. Lämpötila, konsentraatiogradientti ja sähkövaraus voi-

vat myös vaikuttaa läpäisyyn. Erotus voi tapahtua joko siivilöimällä tai diffuusion kautta kal-

von raekoosta riippuen. Siivilöityvät ainekset ovat > 0,01 µm ja diffuusion kautta erottuvat < 

0,01 µm. Erotuskoot voidaan jakaa makrohuokosiin (> 50 µm) (MF), mesohuokosiin (2-50 

µm) ja mikrohuokosiin (< 2 µm). Käänteisosmoosin silmävälille ei anneta metrimääräistä ar-

voa, koska se on niin pieni, vaan sen ajatellaan olevan tiheää. (Tchobanoglous 2003, 1104–

1107). Suodattimet jaetaan mikro- (MF), ultra- (UF) ja nanosuodattimiin (NF). (Tchobano-

glous 2003, 1104–1108.) 
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Mikrosuodatinkalvot ovat kaikista runsaslukuisimmin markkinoilla sekä halvimpia. Ne val-

mistetaan yleensä polypropeenista, akryylinitriittimuovista ja polyfluorietyleenistä. Mik-

rosuodattimia voidaan käyttää vaihtelevissa sovelluksissa niin jätevedenpuhdistuksessa kuin 

veden uudelleenkäytössäkin. Mikrosuodattimia on käytetty syväsuodattimien sijaan vähentä-

mään sameutta, veden desinfioimiseksi poistamaan jäljelle jääneitä kiintoaineita ja bakteereita 

sekä esikäsittelynä käänteisosmoosisuodattimille. Tärkein mikrosuodattimien sovelluskohde 

jätevedenkäsittelyssä on myöhemmin kehitetty biologinen käsittely. Suodattimia käytetään 

sekä aerobiseen että anaerobiseen jätevedenkäsittelyyn. (Tchobanoglous 2003, 1123–1129.) 

Ultrasuodattimia käytetään pitkälti samoissa sovelluskohteissa kuin mikrosuodattimiakin. 

Pienimmän huokoskoon ultrasuodattimia on käytetty lisäksi poistamaan liuenneita aineita, 

joilla on korkea molekyylimassa, kuten kolloideja, proteiineja sekä hiilihydraatteja. Kalvolla 

ei voida poistaa sokereita tai suoloja. Teollisuussovelluksissa ultrasuodattimia on tyypilli-

simmin käytetty puhtaiden prosessin huuhteluvesien tuottamiseen. (Tchobanoglous 2003, 

1129.) Mikro- ja ultrasuodattimilla on lukuisia etuja ja haittoja (Taulukko 1). 

Taulukko 1. Ultra- ja mikrosuodattimien edut sekä haitat (Tchobanoglous 2003, 1125). 

Edut Haitat   

Mahdollisuus poistaa käsittelykemikaalit Suurempi sähkön tarve, korkeapaine systee- 

  mi voi olla energiaintensiivinen 

Jopa 50–80 % pienempi tilan tarve perintei- Saattaa tarvita esikäsittelyn likaantumisen 

siin menetelmiin verrattuna estämiseksi, mikä lisää tilan tarvetta sekä 

  kokonaiskustannuksia 

Pienempi työvoiman tarve; voidaan automati- Vaatii kalvojen uusimista noin 3-5vuoden 

soida helposti välein   

Uusi tekniikka mahdollistaa matalamman Ylijäämäliete voi vaatia jatkokäsittelyä ja  

paineen käytön; kilpailukykyiset kustannuk- loppusijoitusta   

set perinteisiin menetelmiin verrattuna       

Poistaa eräitä loisia ja niiden munia sekä Lämpöpintakivettymä voi olla todellinen 

lisäksi voi poistaa rajallisen määrän baktee- ongelma. Muodostumista vaikea ennustaa 

reita ja viruksia ilman koeajoa   

  Juoksutusaste suodattimen läpi laskee ajan 

  kuluessa. Korjattu virtaus voi olla huomat- 

  tavasti alle 100 %.   

  Luotettavan ja edullisen tehokkuusmittarin 

  puute   

Nanosuodatinta voidaan kutsua myös löysäksi RO -suodattimeksi. Niillä voidaan poistaa jopa 

0,001m kokoisia partikkeleita. Nanosuodattimia käytetään poistamaan tiettyjä liuenneita yh-
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disteitä, kuten veden kovuutta aiheuttavia metalli-ioneita. Nanosuodattimilla voidaan mini-

moida desinfioinnin tarve poistamalla bakteerit, virukset sekä orgaaniset ja epäorgaaniset yh-

disteet. (Tchobanoglous 2003, 1129.) Kalvotekniikoille on useita eri käyttökohteita (kuva 2).  

Suodattimien käytön yhteydessä esiintyy myös erilaisia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa sekä 

suodattimen käyttöön että sen puhdistuskykyyn ja sitä kautta suoraan lopputulokseen. Ongel-

miksi voivat muodostua sameuden läpäisy, soran kasaantuminen, lietekertymien muodostu-

minen, suodattimien halkeileminen ja täyttyminen, suodatinaineksen häviäminen joko mekaa-

nisesti tai toiminnan seurauksena sekä emulgointiaineen kasaantuminen. Kun ongelmat tie-

dostetaan, ne voidaan välttää tai ainakin minimoida. (Tchobanoglous 2003, 1097.) 

 

Kuva 2. Kalvotekniikoiden käyttökohteita (Koch Membrane Systems 2011). 

Sitra on vuoden 2006 raportissaan esitellyt vesialan innovatiivisia teknologioita sekä niiden 

kasvualueita, ongelmia ja kehityskohteita. Tehokkaan jäteveden esikäsittelyn tarve haitallisten 

ainesten poistamiseksi, suhteellisen kalliit energiakustannukset, melko korkeat pääomakus-

tannukset sekä käyttö- ja huoltokustannusten riippuvaisuus järjestelmän toiminnasta ja vali-
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tuista toimintatavoista ovat kalvotekniikan ongelmakohtia. Kehityskohteiksi on mainittu ha-

pon-, emäksen- ja liuotteenkestävät kalvot, tehokkaan suolan – boorinpoiston yhdistävät kal-

vot, kalvotekniikan ja muiden tekniikoiden yhdistäminen, hydrofiilisyys, kalvojen elinaika, 

kemikaalien ja puhdistusaineiden käytön minimointi sekä parannetut tarkkailu- ja valvontajär-

jestelmät toimintahäiriöiden havaitsemiseksi. (Järvinen 2006.)  

Käänteisosmoosi 

Käänteisosmoosissa lähtökohtana on, että eri pitoiset vedet on erotettu puoliläpäisevällä kal-

volla, jolloin vesi pyrkii tasoittumaan kalvon läpi laimealta puolelta vahvemmalle puolelle. 

Virtausta jatkuu kunnes pitoisuudet ovat tasoittuneet. Käänteisosmoosissa (Reverse Osmosis, 

RO) hyödynnetään luonnollista osmoosi-ilmiötä käänteisesti. Siinä vettä liikutetaan kalvon 

läpi osmoottista painetta suuremmalla paineella, jolloin vain vesi läpäisee kalvon mutta suolot 

tai orgaaniset molekyylit eivät. (Tchobanoglous 2003, 1114–1115.) Spiraaliin kierretyn kään-

teisosmoosi moduulissa syötettävä vesi virtaa spiraalin päädystä sisään ja RO -kalvojen väliin 

jäävään tulovesivälikköön. Puhdas vesi eli permeaatti suodattuu kalvojen läpi jättäen konsent-

raatin kalvojen väliin (Kuva 3).  

 

Kuva 3. Käänteisosmoosi moduuli (Xylem RO Solutions). 

Käänteisosmoosin hyviä puolia ovat kemikaalien vähäinen tarve, pieni syntyvän kiintoainek-

sen määrä verrattuna saostustekniikoihin sekä erinomainen tuotetun veden laatu. Rajoituksia 

menetelmälle asettavat lämpötila, pH ja pitoisuus sekä se, että yleensä vaatii esikäsittelyn sa-
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meuden vähentämiseen alle 1 sameusyksikön NTU (Nephelometric turbidity unit). Esimer-

kiksi juomaveden sameusaste on enintään 5 NTU:ta ja jäteveden jopa 2000 NTU:ta. Esikäsit-

tely on tarpeen myös likaantumisen estämiseksi. Käänteisosmoosi on myös kalliimpi verrat-

tuna perinteisiin puhdistusmenetelmiin. (Bossler et al. 2009; Tchobanoglous 2003, 1125; 

VWR 2011.) 

Käänteisosmoosi on hyvin energiaintensiivinen teknologia. Esimerkiksi yhden kuution käsit-

telyyn moderni RO -laitos tarvitsee energiaa 6 kWh. Fosforilannoiteteollisuuden sovelluksissa 

RO on tuonut esille likaantumis- ja hilseilyongelmia. Piioksidi, kalsiumfluoridi ja kalsiumsul-

faatti ovat hilseilyn muodostumisen pääasialliset lähteet. N. A Water Systems on kehittänyt 

LowpHRO prosessin eli prosessin, jossa hyödynnetään käänteisosmoosia matalassa pH:ssa. 

Tavoitteena on tuottaa korkealaatuista permeaattia ja saavuttaa korkea hyötysuhde samalla 

rajoittaen syntyvän lietteen määrää. Menetelmän etuja ovat mahdollisuus poistaa ammoniakki 

ammoniumina, fosforin poistaminen H3PO4 ja H2PO4
- 
yhdisteinä sekä parannettu liuenneiden 

kemikaali tasapainon hallinta, mikä estää kalsiumsulfaattien, kalsiumfluoridin ja piioksidin 

lohkeilemisen. LowpHRO prosessiin kuuluu patentoitu matala pH koagulaatioprosessi ja kor-

keatehoinen esikäsittelyprosessi. Veolia Water Solutions & Technologies on kehittänyt kom-

paktin Actiflo® selkeytysprosessin. Menetelmässä käytetään hiekanjyvää ns. flokkauksen 

alun siemenenä. Hiekanjyvä synnyttää pinta-alan, joka kasvattaa flokkautumista ja toimii pai-

nona, joka auttaa nopeaa laskeutumista. Tällä tavoin voidaan saavuttaa jopa 90 % kiintoainek-

sen poisto. (Fertilizer International 2009.) 

Käänteisosmoosin toimivuutta on tutkittu N.A. Water Systemsin kehittelemällä LowpHRO 

systeemillä. Tutkimus on toteutettu Floridassa vuonna 2006 ja siinä on tutkittu käänteisos-

moosin toimivuutta fosfaattitehtaan, kaivoksen ja terässulattamon vesille. Tutkitut vedet ovat 

peräisin fosfaattialtaalta. Tutkimuksessa ammoniakin, fluoridin, fosfaatin sekä sulfaatin ko-

konaisrejektio oli yli 99 % ja liuenneen kiintoaineksen määrä väheni myös 98 % (Taulukko 

2). (Blumenschein et al., 2006.) 
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Taulukko 2. Esimerkki käänteisosmoosilla saavutetuista tuloksista (Blumenschein et al., 2006). 

   Pitoisuudet   

Aine Syötetty vesi Permeaatti ensimmäisen Permeaatti toisen 

    suodatuksen jälkeen suodatuksen jälkeen 

TDS, mg/l 33 063 562 < 25 

Johtavuus, μS 24 800 1 850 < 50 

Ammoniakki, mg/l 102 5,3 < 0,5 

Fosfaatti, mg/l 18 641 208 < 5,0 

Fluoridit, mg/l 4 782 185 < 5,0 

Sulfaatit, mg/l 4 523 70 < 1,0 

Piihappo, mg/l 1 270 13 < 0,3 

Kalsium, mg/l 716 7,7 < 0,2  

pH 2 2,7 6,5 - 7,5  

 

Dialyysi 

Elektrodialyysiprosessi perustuu käänteisosmoosin tavoin kalvotekniikkaan, jossa liuenneet 

ionikomponentit erotetaan puoliläpäisevän ioniselektiivisen kalvon avulla. Elektroninen po-

tentiaali kahden eri elektronin välillä saa aikaan sähkövirran, mikä aiheuttaa sen, että positii-

visesti varautuneet kationit kulkeutuvat kohti negatiivista ja negatiiviset anionit kohti positii-

vista elektrodia. Joka toinen kalvo on anionit läpäisevä ja joka toinen kationit läpäisevä. Ionit 

liikkuvat niiden läpi ja erottuvat vähitellen siten, että joka toisessa solussa on väkevää ja joka 

toisessa laimeaa, ionivapaata liuosta. Saatu permeaatti ja rejekti voidaan ohjata eteenpäin. 

(Kaasalainen 2007,19; Tchobanoglous 2003, 1131.) 

Olosuhteiden vaikutukset 

Konsentraatiopolarisaatio, osmoottinen paine ja geelikerroksen muodostuminen ovat tyypilli-

siä likaantumista edistäviä tekijöitä. Konsentraatiopolarisaatiossa kalvon pinnalle muodostuu 

rajakerros, joka rajoittaa hiukkasten liikettä kalvon pinnalla, mikä puolestaan lisää myös os-

moottista painetta. Osmoottinen paine heikentää kalvon painetta, minkä johdosta kalvon lä-

päisy pienentyy, kun pitoisuudet pyrkivät tasoittumaan osmoottisesti. Kalvon läpäisyn pienen-

tyessä lian kertyminen kasvaa entisestään. Geelikerroksen muodostumisessa kalvo likaantuu, 

kun kalvon pinnalle niin sanotusti geeliytyy orgaanista ainesta. (Arola 2011, 6-9.) 

Kalvosuodattimien yhteydessä likaantumisella tarkoitetaan syöttövirran ainesten kasaantumis-

ta ja kerrostumista kalvon pinnalle. Likaantuminen sekä sen vaikutukset on tärkeää huomioida 

kalvosuodatinprosessia suunniteltaessa ja käytettäessä, sillä se vaikuttaa muun muassa esikä-

sittelyprosesseihin, puhdistusvaatimuksiin, kustannuksiin sekä hyötysuhteeseen.  Likaantumi-



   24 

 

 

nen muodostuu yleisimmin kolmella tavalla: 1) syöttöveden ainekset kertyvät, 2) siinä olevat 

kemikaalit saostuvat kalvon pinnalle tai 3) kalvo vaurioituu kemikaalien reagoidessa joko 

kalvon tai kalvossa olevien biologisten yhdisteiden kanssa. (Tchobanoglous 2003, 1117–

1119.) 

Tavallisimpia likaantumismekanismeja ovat huokosten tukkeutuminen tai kapeneminen sekä 

kakun muodostuminen (Kuva 4). Kakun muodostumisen aiheuttaa konsentraatiopolarisaatio 

eli kalvon pinnalle muodostuu rajakerros. Tällöin kalvon pinnalle saapuu jatkuvasti erikokoi-

sia partikkeleita ja suurin osa kiintoaineksesta on huokoskokoa suurempaa. Huokoset taas 

tukkeutuvat tai supistuvat, kun kiintoaineksen koko on huokoskokoa pienempää ja partikkelit 

pääsevät huokosrakoihin ja juuttuvat sinne, joko tukkien koko aukon tai supistaen sitä. Li-

kaantumista voidaan kontrolloida syöttöveden esikäsittelyllä, kalvon huuhtelulla tai kemialli-

sella puhdistamisella. Esikäsittelyllä voidaan poistaa kiintoainesta sekä pienentää bakteerikan-

taa tulovirrassa. Yleisin menetelmä kertyneen materiaalin poistamiseen on vastahuuhtelu joko 

vedellä tai ilmalla. Niiden partikkeleiden pesuun, jotka eivät irtoa tavallisella vastavirtahuuh-

telulla voidaan käyttää kemiallista pesua. (Tchobanoglous 2003, 1117–1119.)  

 

Kuva 4. Kalvon likaantumismekanismit (Tchobanoglous 2003, 1118). 
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Hydraulisen paine-eron kasvaminen ja permeaatin virtauksen pienentyminen ovat merkkejä 

likaantumisesta. Huonontunut suolojen pidätyskyky voi johtua likaantumisesta tai rakenteen 

hajoamisesta. Ohjearvojen mukaan, jos hydraulinen paine-ero kasvaa tai permeaatin virtaus 

laskee 10–15 % suhteessa mitattuihin toiminta-arvoihin tai suolojen pidätyskyvyn laskiessa 1-

2 %, tulisi kalvot viimeistään pestä. Pesuvälit vaihtelevat muutamista kuukausista vuoteen. 

Jos permeaatin virtaus puolestaan kasvaa kyseessä voi olla vuoto tai kalvon rakenteen hajoa-

minen. (Laxman 2010, 61–62.) 

Ennen polyamidin tuloa markkinoille selluloosa-asetaatti (cellulose acetate, CA) oli yleisin 

käytetty materiaali. CA on varaukseton materiaali, mikä estää hieman tukkeutumista, koska se 

ei vedä kontaminantteja puoleensa niin voimakkaasti. Lämpötilan ja erityisesti pH vaikuttavat 

merkittävästi CA -suodattimen rakenteen hajoamiseen ja siksi niiden kontrollointi on tärkeää. 

Optimaalinen pH on noin 4,8. Aikaisemmin CA -kalvojen suosituslämpötilan yläraja oli 30 

ºC, mutta nykyään on saatavilla kalvoja, jotka kestävät jopa 100 ºC lämpötilaa.  Selluloosa-

asetaatilla kuten kahdella muullakin suodatinkalvomateriaalilla on niille ominaisia rajoituksia 

(Taulukko 3). Polyamidi (PA, polyamide) on uudempi käänteisosmoosisuodattimissa käytetty 

materiaali. Se tarjoaa CA -kalvoja merkittävästi suuremman permeaatin, joten sitä voidaan 

käyttää puolet pienemmällä paineella. Pienempi paineentarve tuo kustannussäästöjä ja myös 

investointikustannukset ovat usein pienemmät. Kääntöpuolena suurempi virtaus kalvon läpi 

kasvattaa likaantumispotentiaalia ja kalvojen puhdistamisesta ja uusimisesta saattaa syntyä 

ylimääräisiä kuluja. Polysulfoni (PS) ja polyeetterisulfoni (PES) kalvot kestävät hyvin koko 

pH alueella (PS 1-13, PES 0-14) ja myös korkeita lämpötiloja (max. 95 ºC). PA – materiaalit 

ovat erittäin herkkiä hapettaville aineille kuten kloorille tai jodille. (Taulukko 3). (Kallio 

2010, 8-10; Laxman 2010, 43–44.)  
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Taulukko 3. Suodattimien rajoituksia (Williamson 2002). 

Rajoitukset 

 

Selluloosa-

asetaatti 

Selluloosa 

 triasetaatti 

Ohut komposiitti kalvo 

 

pH 2-8 4-9 2-11 

Lämpötila, [°C] 5-30 5-30 5-50 

Kloorin vastustuskyky kohtuullinen hyvä heikko 

Tyypillinen suolarejektio, [%] 85–92 92–96 94–98 

Tyypillinen nitraattirejektio, [%] 30–50 40–60 70–90 

Sallittu sameus ei yhtään ei yhtään ei yhtään 

Sallittu rautapitoisuus, [ppm] 1 1 2 

Bakteerikestävyys heikko kohtuullinen/hyvä erinomainen 

Sallittu rikkivetypitoisuus ei yhtään ei yhtään ei yhtään 

Kustannukset matalat keskinkertaiset korkeat 

 

2.4.2 Edistynyt hapetus 

Edistynyttä hapetusprosessia käytetään jätevedestä löytyvien sellaisten monimutkaisten or-

gaanisten yhdisteiden hapettamiseen, joita on vaikea hallita biologisesti. Käyttämällä kemial-

lista hapetusta ei välttämättä ole tarpeen hapettaa ainetta täydellisesti. Monissa tapauksissa 

osittainen hapetus on riittävää muokkaamaan tiettyjä yhdisteitä sopivammiksi myöhempää 

biologista käsittelyä varten tai vähentämään niiden myrkyllisyyttä. (Tchobanoglous 2003, 

1196.) Yhdisteiden hajoamisen mukaan voidaan määritellä hapetuksen neljä eri astetta: 

 Ensisijainen hajoaminen: Yhdisteissä rakenteellinen muutos 

 Hyväksyttävä hajoaminen: Yhdisteissä rakenteellinen muutos siten, että toksisuustaso 

on laskenut 

 Kriittinen hajoaminen (mineralisaatio) Orgaaninen hiili muunnetaan epäorgaaniseksi 

hiilidioksidiksi, CO2 

 Ei-hyväksytty hajoaminen (fusing): Yhdisteissä rakenteellinen muutos siten, että 

toksisuustaso on nousut  

Vaikeasti käsiteltäville ja paljon happea kuormittaville orgaanisille jätevesille sopii hyvin 

märkähapetus tai katalyyttinen märkähapetusmenetelmä. Molemmat menetelmistä ovat talou-

dellisia ja ympäristöystävällisiä. Hapetuksessa hyödynnetään vahvana hapettimena yleensä 
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hydroksyyli-radikaalia (HO*) tuhoamaan yhdisteiden rakenteita, joita ei voida hapettaa perin-

teisillä hapettimilla, kuten hapella, otsonilla tai kloorilla. Hydroksyyli-radikaali on yksi kai-

kista aktiivisimmista hapettimista. Hapetin hapettaa korkeassa lämpötilassa ja paineessa kor-

kea COD -pitoisia ja myrkyllisiä orgaanisia yhdisteitä hiilidioksidiksi ja vedeksi. Ammoniak-

kia katalyyttisesti hapetettaessa syntyy typpikaasua ja vettä. Prosessiolosuhteista saadaan lie-

vempiä ja myös energiataloudellisia tehostamalla märkähapetusta katalyyteillä. Hapetus eroaa 

muista erikoismenetelmistä siinä, että jäteveden aineksia ei konsentroida talteen, vaan ne ha-

jotetaan. Menetelmä on varteenotettava vaihtoehto teollisuuden jätevesien puhdistukselle. 

Menetelmän soveltuvuuteen vaikuttavat veden hiilipitoisuus, pH sekä TOC:n laatu. (Mylly-

mäki 2011, 1-2; Simppanen 2006, 4; Tchobanoglous 2003, 1196–1197.) 

Hapetus voidaan toteuttaa myös UV-säteilyllä, jossa vedestä hapetetaan orgaaninen materiaali 

voimakkaalla säteilytyksellä. Ultraviolettisäteily on suurienergistä ja sen aallonpituus 240–

400 nm. UV-säteilyä on käytetty jo pitkän aikaa veden desinfiointiin, sillä säteilyllä voidaan 

tuhota taudinaiheuttajat varmasti ja tehokkaasti ilman kemikaaleja. Useimmiten käytetty aal-

lonpituus on alueilla 185 ja 254 nm. UV-säteily vaikuttaa mikrobien DNA:han. DNA absor-

boi UV-säteilyn itseensä ja tuhoutuu saman tien. UV-hapetuksen etuja ovat vähäinen huollon 

tarve, joka tekee menetelmästä taloudellisen, sekä käytön helppous. (ProMaqua; Reijola et al. 

2011, 21.)  

Kehittyneen hapetuksen etuja ovat nopea reaktioaika, pieni peittoalue, mahdollisuus vähentää 

toksisuutta sekä mahdollisesti täydellinen käsiteltyjen orgaaneiden mineralisointi. Sillä on 

myös mahdollista käsitellä useampia orgaanisia yhdisteitä samalla kertaa. Korkeat käyttökus-

tannukset ovat yksi menetelmän haitta puolista. Lisäksi se vaatii monimutkaisen kemian rää-

tälöintiä sovelluskohtaisesti ja joissakin sovelluksissa vaaditaan jäähdytystä ylijäämä peroksi-

dille. (Spartan Environmental Technologies.) 

Kehittyneiden hapetusmenetelmien kasvualueiksi on mainittu Sitran raportissa 61 yhdyskun-

tajätevesien käsittely, jätevesien hyöty- ja uudelleenkäyttö, lietteen muodostumisen vähentä-

minen ja veden desinfiointi. Kehitysmahdollisuuksia luovat prosessien optimointi yhdistämäl-

lä biologinen käsittely ja luotettava valvonta sekä auringonvalon käyttö energia- ja valoläh-

teenä. Menetelmän ongelmia kuitenkin ovat lähinnä käyttökustannukset, ei-toivotut sivutuot-

teet sekä UV-valoon perustuvien prosessin tehoa heikentävät sameus, kiinteäaine ja likaantu-

minen. (Järvinen 2006.) 
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2.4.3 Kaasustrippaus 

Kaasustrippauksessa tapahtuu kaasun aineensiirto nestefaasista kaasufaasiin. Yleensä strippa-

us tehdään jäteveden puhdistuksessa ilmalla, mutta myös vesihöyryllä. Erityisesti vahvojen 

lauhteiden puhdistukseen, esimerkiksi sellutehtaiden haihduttamoilta, käytetään höyrystrippa-

usta. Strippauksessa haihtuva orgaaninen yhdiste siirtyy jäteveden yhdisteistä vapaaseen il-

maan. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt (VOC, Volatile organic compound) haihtu-

vat ilman mukana jätevedestä, koska orgaanisten yhdisteiden osuus ilmassa on erittäin vähäi-

nen. Kaasustrippauksella voidaan erotella jätevedestä ammoniakki (NH3), hiilidioksidi (CO2), 

happi(O2), rikkivety (H2S) sekä VOC. (Tchobanoglous 2003, 1162.) 

Ammoniakki voidaan poistaa vedestä NH4
+
 ja NH3 tasapainoreaktion avulla, hyödyntäen seu-

raavanlaista tasapainokaavaa: 

NH4
+ v +  OH− v ↔ H2O + NH3(k) 

Ammoniakki saadaan muutettua kaasuksi nostamalla käsiteltävän jäteveden pH välille 10–11. 

Mitkä korkeammalla pH nostetaan, sitä suurempi osa ammoniumtypestä on ammoniakkimuo-

dossa (NH3). Myös lämpötila vaikuttaa ammonium-ammoniakkitasapainoon. pH:n noston jäl-

keen kaasu voidaan poistaa vedestä esimerkiksi ilmastamalla ja johtaa ilmastuskaasu strip-

paustorniin. Strippaustornissa ammoniakki liukenee virtaavan ilman nestepisaroihin. Halutun 

tuloksen saavuttamiseksi osa vedestä voidaan joutua johtamaan uudestaan strippaustornin lä-

pi. (Graan 2011, 5-8; Simppanen 2006, 42.) Ammoniakkistrippauksella saavutetaan hyvä 

ammoniumtypen väheneminen, eikä se ole herkkä tulevan veden laadun muutoksille. Haitta-

puolena on menetelmän suuri energiantarve sekä se, että se vapauttaa haisevia kaasuja ja syn-

nyttää paljon lopputuotetta. Ammoniakkipitoinen ilma täytyy pestä pesuritornissa, jottei am-

moniakki leviäisi ympäristöön. Ilma voidaan johtaa esimerkiksi fosforihappoliuokseen, jolloin 

syntyy ammoniumfosfaattia. Ammoniumfosfaattia voidaan käyttää esimerkiksi lannoitteena. 

Prosessiin voidaan valita happo loppukäyttäjän toiveiden mukaan. Esimerkiksi rikkihapon 

kanssa muodostuu ammoniumsulfaattia ja typpihapon kanssa ammoniumnitraattia. Usein 

happoja voidaan käyttää samassa pesurissa, joten happoa voidaan vaihtaa myös myöhemmin. 

(Graan 2011, 5-8, Ruissalo 2006, 32–35; Suomen ympäristökeskus 2011b.)  

Tekijöitä, jotka vaikuttavat strippausprosessin onnistumiseen, ovat lämpötila, kalsiumkar-

bonaatin kerrostuminen sekä pH. Jos vallitseva lämpötila laskee alle 0 ºC:een, prosessi ei enää 
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toimi kunnolla. Kalsiumkarbonaatin kerrostuminen strippaustornin pintoihin heikentää ilman 

kiertoa sekä pisaroiden muodostumista ja voi aiheuttaa tornin tukkeutumisen. (Simppanen 

2006, 45.) Yleisesti ammoniakkistrippausta on yksinkertainen prosessi, mutta sitä pidetään 

kalliina ja hankalana ylläpitää. Lämpötilan laskiessa ammoniakin liukoisuus veteen lisääntyy 

ja tarvittavan ilman määrä kasvaa. Systeemi voi jäätyä pakkasella. Säätelemällä lämpötilaa ja 

syötettävän ilman määrää on saavutettu 36–90 % ammoniumtypen väheneminen. Toisaalta 

riippumatta siitä syötettiinkö veteen ilmaa vai ainoastaan sekoitettiin, saavutettiin 24 h aikana 

pH:ssa 12 jopa 85 % ammoniumtyppireduktio. (Marttinen et al. 2000, 51–52.) 

Simppanen (2006, 45) on diplomityössään esitellyt esimerkin strippaustornin tehokkuudesta 

ammoniumtypelle (Taulukko 4). Kokeessa paras reduktio on saatu pH:n ollessa 10,8, jolloin 

poistuma oli 98 %. 

Taulukko 4. Esimerkki strippaustornin tehokkuudesta NH3-N:lle (Simppanen 2006, 46). 

  Jätevesi  sisään    Jätevesi  ulos  Reduktio [%] 

pH Lämpötila  Pitoisuus  pH Lämpötila  Pitoisuus    

  [°C] [mg/l]   [°C] [mg/l]   

8 22 28,8 8 16 18,2 37 

8,6 21 26,6 8,1 17 15,8 41 

9,3 23 26,2 8,6 18 5,3 80 

9,7 21 30 9,1 16 2,1 93 

10,8 22 25,5 10,1 17 0,6 98 

2.4.4 Adsorptio  

Orgaanisia ja epäorgaanisia yhdisteitä, joita ei ole saatu poistettua kemiallisella saostuksella 

eikä biologisilla puhdistusmenetelmillä, voidaan poistaa adsorptiolla. Adsorptio on rajapin-

tailmiö, jossa liuoksessa olevat molekyylit tarttuvat sopivalle rajapinnalle. Adsorption mah-

dollistaa kappaleen pinnalla vallitsevien voimien epätasapaino. Fysikaaliseksi adsorptioksi eli 

fysiorptioksi kutsutaan menetelmää, jossa adsorption aiheuttaa heikko van der Waalsin voima. 

Jos adsorboitavan kappaleen ja adsorbentin välillä vallitsee kemiallinen side, kyseessä on ke-

misorptio eli kemiallinen adsorptio. Adsorbenttina eli aineena, johon adsorboituva aine ke-

rääntyy, voi toimia joko kiinteä, neste- tai kaasufaasi. Tyypillisesti adsorptiossa on käytetty 

adsorbentteina aktiivihiiltä, zeoliittia (keinotekoista savea), aktivoitua alumiinioksidia, syn-

teettistä polymeeriä sekä piidioksidipohjaisia adsorbentteja. Adsorbentin ja adsorbaatin väli-

nen vuorovaikutusvoima on adsorption perusta, mistä johtuen merkittävin tehokkuuteen vai-

kuttava tekijä on näiden aineiden kemialliset luonteet. Lisäksi adsorptiotehokkuuteen vaikut-
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tavat pinta-ala, huokoskoko, pH, lämpötila, liuoksen vahvuus sekä aine, johon adsorbaatti on 

liuennut. (Bhatnagar & Sillanpää 2010; Ojanen 2008,18–20.) 

Suuri ominaispinta-ala on adsorptiolle eduksi, koska adsorptio tapahtuu adsorbentin pinnalla. 

Adsorbentin huokoisuudella on suuri merkitys kappaleen ominaispinta-alaan, koska hyvin 

pieni aktiivisesta pinta-alasta on varsinaisesti ulkopinnalla. Esimerkiksi aktiivihiilen aktiivi-

sista adsorptiopaikoista vain alle 1 % on sen ulkopinnalla. Itse huokoskokoon on myös kiinni-

tettävä huomiota adsorbenttia valittaessa. Suuret molekyylit eivät mahdu pieniin huokoisiin, 

jolloin käytettävä pinta-ala rajoittuu adsorbentin ulkopinnalle, mikä heikentää tehokkuutta 

huomattavasti. Toisaaltaan pieni huokoskoko on tarkoituksenmukaista, mikäli adsorbaattimo-

lekyylit ovat pieniä, jolloin vain toivotut molekyylit pääsevät kiinnittymään adsorbantin pin-

nalle. Muutos pH:ssa vaikuttaa adsorptioon, mikäli se saa adsorbaatin ionisoitumaan. Adsorp-

tio voi tehostua, jos adsorbaatti-ionien ja adsorbentin pinnan varaukset ovat erimerkkiset ja 

niiden välillä on voimakas sähköinen vetovoima. Adsorbentti voi myös hajota hyvin happa-

missa olosuhteissa. Operointilämpötila vaikuttaa molekyylien värähtelyliikkeen nopeuteen, 

mikä voi vaikuttaa adsorptiotehokkuuteen, mutta veden puhdistuksessa lämpötilan vaikutus 

voidaan jättää huomiotta, sillä se on yleensä alhainen ja pysyy melko vakiona. Jos ionivah-

vuus on suuri, molekyylien väliset hydrofobiset vuorovaikutukset voivat kumota elektrostaat-

tiset vettähylkivät voimat, jolloin molekyylit yhdistyvät aggregaateiksi eivätkä välttämättä 

mahdu enää huokosiin, jolloin adsorptiokyky heikkenee. (Bhatnagar & Sillanpää 2010; Oja-

nen 2008,18–20.) 

Adsorptiota ei ole laajalti käytetty jäteveden puhdistuksessa, mutta tutkimus ja etenkin aktii-

vihiilisuodattimen käyttö ovat lisääntyneet kiristyneiden laatuvaatimusten myötä. Adsorption 

hyviä puolia ovat sen hyvä soveltuvuus, helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus. Adsorptiolla on 

onnistuttu poistamaan erilaisia epäorgaanisia anioneita, kuten muun muassa fluoria ja nitraat-

teja, käyttämällä erilaisia adsorbentteja. Oikean adsorbentin valintaan onkin syytä kiinnittää 

huomiota optimaalisen poiston saavuttamiseksi. Valittu adsorbentti vaikuttaa merkittävästi 

menetelmän tehokkuuteen, ja menetelmän suosio riippuu pitkälti adsorbenttejen kehittymises-

tä. Synteettistä polymeria tai piidioksidia käytetään harvemmin niiden korkeiden kustannusten 

takia. (Bhatnagar & Sillanpää 2010; Bhatnagar & Sillanpää 2011; Tchobanoglous 2003, 1138; 

Wang & Peng 2010.) 
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Aktiivihiilisuodatinta käytetään monesti viimeistelyprosessina jo biologisesti käsitellylle ve-

delle. Sillä pyritään poistamaan jäljelle jäänyt liuennut orgaaninen aines. Aktiivihiilisuodatin-

ta varten ensimmäiseksi on valmistettava hiiltä. Hiili valmistetaan kuumentamalla erilaisia 

orgaanisia materiaaleja kuten manteli-, kookos- ja pähkinäpuuta tai luita, punahehkuun eli va-

jaaseen 700 ºC:n lämpötilaan. Hiillytys- tai hiilentuotantoprosessi on periaatteessa kuivatis-

lausprosessi. Tämän jälkeen hiili aktivoidaan altistamalla se hapettaville kaasuille esimerkiksi 

CO2 korkeassa 800–900 ºC lämpötilassa. Kaasut saavat aikaan suodattimen huokoisen materi-

aalin. Aktivoinnin jälkeen hiilet jaotellaan koon perusteella eri kapasiteetin omaaviin ryhmiin. 

Kaksi jaottelu ryhmää on jauhettu (PAC, powdered activated carbon) ja rakeinen (GAC, gra-

nular activated carbon) aktiivihiili. (Tchobanoglous 2003, 1138.) 

Silikageeli eli polymeroidut piioksidit (SiO2) voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin tasaiseen, 

väli- ja matalatiheyksiseen. Geelejä pidetään hyvinä adsorbentteina ja niitä käytetään paljon 

teollisuudessa. Esimerkiksi tasaisen silikageelin adsorptiopinta-ala voi olla 750 m
2
/g. Silika-

muunnelmien soveltuvuutta on tutkittu laajalti eri epäpuhtauksien poistamiseen. Aktivoitu 

alumiinioksidi Al2O3 ts. alumina on huokoinen, suuren sisäisen pinta-alan omaava alumiini-

oksidin muoto, jolla on silikageeliä suurempi adsorptiokapasiteetti korkeissa lämpötiloissa. 

Menetelmällä voidaan poistaa vedestä muun muassa fluoria, arseenia, fosfaattia ja klooria. 

Aktivoitua alumiinioksidia on käytetty myös veden poistoon orgaanisista nesteistä esimerkik-

si bensiinistä, kerosiinista ja öljystä. Zeoliitit ovat alumiinisilikaatteja, joita löytyy luonnosta 

40 erilaista sekä synteettisesti valmistettuja yli sata. Zeoliitteja käytetään selektiivisinä adsor-

bentteina. Zeoliittipohjaiset materiaalit ovat erittäin monipuolisia ja pääasiallisesti niitä käyte-

tään pesuaineiden valmistuksessa, ioninvaihtohartseissa, katalyyttisovelluksissa polttoainete-

ollisuudessa, erotusprosesseissa ja adsorbentteina vedelle, hiilidioksidille ja hydroksidisulfaa-

teille. Zeoliiteilla on saavutettu ammoniumtypelle jopa 97 % poistuma. Tehokkuus riippuu 

kontaktiajasta, zeoliitin latauksesta, ammoniumpitoisuudesta sekä pH:sta. Luonnonzeoliitti on 

kationinvaihdinmateriaali, joka mahdollistaa taloudellisesti vesien ja jätevesien käsittelyn. 

Zeoliitin ammoniuminpoisto kapasiteetti kasvoi tutkimusten mukaan sitä myötä kuin alkupe-

räinen ammoniumpitoisuus kasvoi. NH4-ioni ollessa vallitseva laji ja pH:n ollessa välillä 4-6 

oli ammoniumin poistuminen tehokkainta. Luonnollisten zeoliittien ammoniumin adsorptio 

kyky vaihtelee noin 3-31 mg/g. Klinoptiloliitti [(K2,Na2,Ca)3Al6Si30O72·21H2O] on yleisin 

luonnon zeoliitti ja laajasti maailmalla käytetty. (Bhatnagar & Sillanpää 2010; KW-Filer Oy 

2010; Wang  Peng 2010; Widiastuti et al., 2011.)  
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Kaupallisesti laajalle levinneen aktiivihiilen käyttöä rajoittavat joskus sen korkeat kustannuk-

set. Yritykset ovat kehittäneet lukuisia edullisia adsorbointi menetelmiä, jotka hyödyntävät 

maatalous- ja yhdyskuntajätettä adsorbenttina (Kuva 5). Adsorbenttimateriaalia voidaan kut-

suta myös sorbentiksi. Sorbentti sitoo itseensä sienen tavoin molekyylejä, jotka halutaan pois-

taa. Luonnollisissa sorbenteissa käytetty sepioliitti on merenvahaa. Edullisen jätemateriaalin 

käyttämiseen houkuttelee lisäksi mahdollisuus vähentää jätteidenloppusijoitukseen sitoutuvia 

kustannuksia ja sitä kautta auttaa myös ympäristönsuojelua. Kirjallisuustutkimusten perusteel-

la erilaiset matalakustanteiset adsorbentit ovat osoittautuneet potentiaalisiksi menetelmiksi 

erilaisten vesien epäpuhtauksien poistamisessa. On kuitenkin tarpeen tehdä tarkempia mekaa-

nisia kokeita niiden toimivuuden varmistamiseksi, sekä yksityiskohtaisempia tutkimuksia 

epäpuhtauksilla kuormitetun adsorbentin elpymisestä ja adsorboivasta aineesta. Materiaalien 

kehittäminen vaatii investoimista materiaalien jatkotutkimuksiin niiden soveltumisesta todel-

lisille teollisuuden jätevesille. (Bhatnagar & Sillanpää 2010.) 

 

Kuva 5. Nitraatin poistoon käytettyjä adsorbentteja (Bhatnagar & Sillanpää 2011). 

2.4.5 Ioninvaihto 

Ioninvaihto on menetelmä, jossa ionit vaihdetaan kiinteän faasin eli ioninvaihtohartsin ja nes-

tefaasin välillä. Menetelmästä käytetään toisinaan myös nimitystä ei-spesifinen adsorptio tai 

fysikaalinen adsorptio. (Kyttö & Räisänen 2002, 9.) Laajimmalle levinnyt ioninvaihtosovellus 
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on veden pehmennys, jossa kationihartsien avulla korvataan kalsium- ja magnesiumionit käsi-

teltävässä vedessä ja näin alennetaan veden kovuutta. Ioninvaihto on käytetty jäteveden käsit-

telyssä typen, raskasmetallien ja liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärän pienentämiseen. 

Ioninvaihtoprosessi voi toimia joko jaksoissa tai jatkuvatoimisena. Prosessi koostuu käyttö-

jaksosta ja elvytyksestä. Vedessä olevat ionit ajetaan käyttöjakson aikana ioninvaihtohartsiin, 

jossa tapahtuu ioninvaihtoreaktio. Ioninvaihtoreaktion tuloksena veteen vapautuu elvytyske-

mikaalin mukainen ioni. Ioninvaihtohartsi on alkutilanteessa varautunut korvaavilla ioneilla. 

Vesi virtaa käyttöjakson aikana vaihtimen läpi, kunnes ionit ovat kyllästäneet hartsin ja se on 

elvytettävä takaisin käyttökuntoon. Kationihartsin elvytykseen voidaan käyttää suolahappoa 

tai rikkihappoa ja anionihartsille natriumhydroksidia. Hartsista poistetaan ensimmäiseksi vir-

tauksen mukana tulleet likahiukkaset sekä mahdollisesti hartsista irronneet palaset vastavirta-

huuhtelulla. Seuraavaksi hartsiin lisätään elvytysioneja. Likaantunut happo ja lipeä ajetaan 

seuraavaksi neutralointisäiliöön, jonka jälkeen puhtaalla vedellä syrjäytetään happoa ja lipeä 

hartsimassasta. Viimeiseksi suoritetaan loppuhuuhtelu. Ioninvaihtimet kuluvat käytössä ja ne 

menettävät ajan myötä kapasiteettiaan. Kapasiteetin laskiessa ajojaksot lyhenevät ja elvytys-

määrät kasvavat. Hartsien käyttöiät vaihtelevat, mutta kestävimmät voivat toimia jopa 10 

vuotta. Kestoa heikentävät likaantuminen, hapettavat olosuhteet sekä korkeat lämpötilat. (Au-

vinen & Haverinen 2011, 12–21; Thcobanoglous 2003, 1180–1181.)  

Tyypillisesti typpipäästöjen kontrolloimiseksi vedestä poistetaan NH4
+
 ja NO3

-
 ionit. Ammo-

niumin syrjäyttämät ionit vaihtelevat. Kuitenkin käytettävissä on sekä luonnollisia että syn-

teettisiä ioninvaihtohartseja. Synteettiset hartsit ovat kestäviä, ja siksi niitä käytetään laajalti. 

Mutta esimerkiksi zeoliitit ovat löytäneet paikkansa jätevedenpuhdistuksessa. Kuten adsorp-

tiossakin luonnossa esiintyvä klinoptiloliiti [(Na,K,Ca)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36·12(H2O)] zeoliitti 

on osoittautunut parhaaksi luonnolliseksi vaihtohartsiksi. (Tchobanoglous 2003, 1189.)  

Hartsit voidaan jakaa heikkoihin ja vahvoihin anioni- tai kationihartseihin niiden ioninvaihto-

ominaisuuksien perusteella. Kemiallisesti käsitellystä vedestä voidaan poistaa ainoastaan ve-

tykarbonaattiin sitoutuneet kationit kationinvaihtohartsilla, mutta vahvalla hartsilla saadaan 

poistettua vedestä kaikki kationit. Kationivaihtimesta poistuva vesi jatkokäsitellään 

anionivaihtimella sekä sekaionivaihtimella tai vahvalla kationivaihtimella, sillä se sisältää 

vaihtimessa veteen liuenneista suoloista muodostuneita vastaavia happoja. Vahvojen happo-

jen anionit, kuten sulfaatti-, kloridi- ja nitraatti-ionit, voidaan poistaa vedestä heikolla 

anionihartsilla. Sen sijaan sillä ei pystytä poistamaan heikkojen happojen anioneita, kuten si-

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
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likaattia, karbonaatti-ioneja tai hiilidioksidia. Vahva anionihartsi sitoo kaikki anionit. Talou-

dellisesti on kannattavinta yhdistää heikko- ja vahva anionihartsi. Sekaioninvaihdinta käyte-

tään monesti viimeisenä yksikkönä varmistamaan mahdolliset suolavuodot. (Auvinen & Ha-

verinen 2011, 12–14.) 

Kiintopetiprosessin, jossa on vahvana vaihdinhartsina käytetty aktiivialumiini- tai zir-

koniumoksidisorbenttia, edut sekä puutteet on havaittu useissa tutkimuksissa. Yhdisteiden 

poistamiseen käytetään vahvoja anionihartseja, koska fosfori on vedessä pääasiassa anioneina. 

Ongelmana kuitenkin on fosfaatin puutteellinen seuloutuminen, huono elvytysteho, orgaani-

nen likaantuminen sekä elvytyskemikaaleista johtuvat korkeat käyttökustannukset. Korkeat 

kustannukset ovat merkittävin kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Polymeeri ligandi -

vaihtimella (PLE, polymeric ligad exchanger) on laboratoriossa saavutettu erittäin hyvä fos-

faatin seuloutuminen, kemiallinen tasapaino sekä hyvä uusiutumiskyky. Ligandi on atomi tai 

ioni, joka luovuttaa yhden tai useamman elektroneistaan koordinaattisidoksella yhdelle tai 

useammalle ionille tai atomille (Sivistyssanakirja 2010). PLE osoitti tutkimuksissa hyvää ky-

kyä kiinnittää fosfaattia muista jätevedessä olevista kilpailevista anioneista sekä liuenneista 

orgaanisista materiaaleista huolimatta. Menetelmän havaittiin olevan kestävä, mekaanisesti 

vahva ja kemiallisesti tasapainoinen. Kolmen vuoden aikana ajettiin yli sata kiertoa, eikä pro-

sessissa havaittu merkittävää kapasiteetin tai fysiikan heikentymistä. (Zhao & Sengupta 

1999.) 

2.4.6 Fluorin poisto 

Maailman laajuisesti on havahduttu pohjavesien fluoripitoisuuksien aiheuttamiin ongelmiin. 

Fluori voi olla liiallisena altistuksena hengenvaarallista ihmiselle. Perinteisesti fluoridia, joka 

on fluorin ioni muoto, on poistettua jätevedestä kalkkisaostuksella. Koagulaatio on havaittu 

yleisesti tehokkaaksi fluoridin poistomenetelmäksi tutkijoiden vertaillessa eri menetelmien 

vahvuuksia ja rajoituksia. Myös monia muita menetelmiä on tutkittu, kuten rautakoagulaatio-

ta, ioninvaihtoa, käänteisosmoosia ja elektrodialyysiä. Monet näistä ovat kuitenkin monimut-

kaisia. Niiden käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat korkeita ja ne aiheuttavat sekundaa-

rista pilaantumista. Monien eri fluorinpoistomenetelmien rinnalla, adsorptio on laajalti käytet-

ty prosessi ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia. Menetelmästä tekee entistä houkuttelevam-

man sen kustannukset, sekä yksinkertainen suunnittelu ja käyttö. Fluorin poistotehokkuuteen 

vaikuttaa merkittävästi pH. Optimaalisin arvo maksimaalisen fluorin poiston kannalta on to-

dettu olevan väli 5-7. Aktivoitua alumiinioksidiadsorbenttia on tutkittu vuosien ajan ja siitä on 
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muodostunut vakiintunut fluorin poisto menetelmä. Maailman terveysjärjestö WHO sekä  

Yhdysvaltojen ympäristönsuojelutoimi USEPA ovat luokitelleet aktivoidun alumiinioksidiad-

sorption yhdeksi parhaista teknologioista fluorin poistoon. Menetelmä on vankka, joskin se on 

kallis. Lisäksi veden muut ionit kuten silikaatit, sulfaatit, kloridi ja fluoridi, vaikuttavat sen 

toimintaan. Alumiinipohjaisia sorbentteja käytettäessä on aina syytä kiinnittää huomiota va-

rovaisuuteen, sillä alumiini on hermostomyrkky ja voi olla vaaraksi ihmisten terveydelle. 

Tutkittaessa erilaisia luonnon materiaaleja fluorin poistoa varten erilaiset savilaadut ovat ol-

leet suuressa määrin tutkinnan kohteena. Niiden haittana ovat kuitenkin uudistamisen vaikeus 

sekä heikko tehokkuus korkeissa fluoripitoisuuksissa. Biopohjaisista sorbenteista erityisesti 

kitosaani on tuottanut muutosten jälkeen tyydyttäviä tuloksia. On kuitenkin syytä huomioida, 

että laboratoriossa saavutetut hyvät tulokset eivät välttämättä toteudu todellisissa olosuhteissa. 

(Bhatnagar et al. 2011.)  

 

3 YMPÄRISTÖOSAAMINEN 

Tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä ovat ympäristöasiat. Niiden huomioimista sekä vas-

tuuta ympäristöstä vaaditaan yhä enemmän. Yrityksiä pakotetaan kiinnittämään yhä enemmän 

huomiota toimintansa ympäristövaikutuksiin, lainsäädäntö kiristyy, ja asiakkaiden sekä sidos-

ryhmien vaatimukset kasvavat vuosi vuodelta. Järjestelmällinen suunnittelu, ohjaus ja seuran-

ta eli ympäristöjohtaminen ovat onnistuneen ympäristöasioiden hallinnan edellytyksiä. Ympä-

ristöjohtamisen tulisi olla osa yrityksen muuta johtamista.  (Energiateollisuus.) 

Yrityksen yhteiskuntavastuuseen kuuluu ympäristövastuun lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen 

vastuun osa-alueet. Ekologista vastuuta kutsutaan myös ympäristövastuuksi. Ympäristövastuu 

voidaan nähdä useammasta eri näkökulmasta ja sillä saatetaan tarkoittaa monia eri asioita. 

Hyvin perinteisestä näkökulmasta sillä voidaan tarkoittaa rikosoikeudellista vastuuta tai uu-

demmasta näkökulmasta nykypolvien vastuuta tuleville sukupolville. Ympäristövastuu-

sanalla voidaan tarkoittaa myös yleisesti vastuullista suhtautumista yksilön tai yrityksen 

elinympäristöön. Oikeudellisesta näkökulmasta ympäristövastuu-käsite rajataan yleensä kos-

kettamaan sellaista ympäristöön vaikuttavan toiminnan kielteistä seuraamusta, joka koituu 

toiminnan oikeudenvastaisuuden tai haitallisuuden takia, toimijalle itselleen tai joskus myös 
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muille tahoille. Näistä vahingonkorvausvastuu, rikosoikeudellinen vastuu sekä mahdollisuus 

joutua hallintopakon kohteeksi ovat tärkeimpiä. (Energiateollisuus; Kuusiniemi et al. 2001.)  

Rikosoikeudellisella rangaistuksella ei välttämättä ole suoraa taloudellista vaikutusta rikkojal-

le, vaan sillä osoitetaan yhteiskunnan paheksuntaa ympäristörikoksesta. Sillä voi kuitenkin 

olla välillisesti vaikutuksia myös talouteen, esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisen seurauk-

sena. Tämä on hyvin tapauskohtaista ja vaikutukset voivat jäädä olemattomiksi. Yksittäista-

pauksissa menettämisseuraamuksella voi olla merkittävää vaikutusta. Rikosoikeudellinen 

sanktio ei kuitenkaan koskaan korjaa tai ennallista ympäristössä ilmenevää haittaa, eikä vält-

tämättä edes lopeta oikeudenvastaista toimintaa. Sen sijaan vahingonkorvaus voi olla sekä 

korvauksen maksajalle että saajalle taloudellisesti hyvinkin merkittävä. Vahingonkorvauksel-

lakin korvataan vain tietynlaiset menetykset, kuten henkilö- ja esinevahingot tai muut talou-

delliset vahingot. Itse ympäristön pilaantumista tai muuta turmeltumista, luonnonvaroista pu-

humattakaan, eivät siviilivastuu sellaisenaan kata. Yleensä merien ja ilmakehän pilaantumi-

nen, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, yleinen kemikalisoituminen sekä moni muu 

ympäristönturmeltumisen muoto jäävät kokonaan korvausvastuun tavoittamattomiin. (Kuusi-

niemi et al. 2001.) 

Yrityksenvastuullisuutta voidaan kuvata ylöspäin nousevilla askelmilla (Kuva 6). Yrityksen 

vaikuttamishalu, lainsäädännön noudattamisen taso ja osaaminen, sekä sen seurantaan käyte-

tyt resurssit kasvavat ylöspäin noustaessa. Samalla suhtautuminen lainsäädäntöön muuttuu 

yhä järjestelmällisemmäksi ja ylimmällä tasolla olevat yritykset vaikuttavat aktiivisesti sekä 

keräävät, jalostavat ja jakavat tietoa. Alemmilla portailla tiedonsaanti voi olla sattumanvarais-

ta eikä sitä välttämättä hyödynnetä. (Rimppi 2010, 41–42.) 
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Kuva 6. Yritysvastuun tasot (Rimppi 2010, 38; van Marrewjik & Werre 2003; Unger et al. 2008). 

Nollatasolla eli niin kutsutulla toimettomalla tai piittaamattomalla tasolla olevalla yrityksellä 

ei ole kiinnostusta vastuulliseen toimintaan. Tällä tasolla oleva yritys ei ymmärrä sosiaalisen 

ja ympäristövastuun vaikutuksia liiketoimintaan. Toimettomuus voi johtua tietämättömyydes-

tä, välinpitämättömyydestä tai se voi olla tietoista rikkurointia. Lainsäädäntö asettaa ehdotto-

mat minimivaatimukset ja mikäli yritys ei niitä suostu noudattamaan, päättyy sen toiminta en-

nen pitkään. Myös kustannukset ja riskit kasvavat sitä mukaan mitä kauemmaksi vaatimuksi-

en täyttämistä lykätään. Ensimmäisellä varsinaisella tasolla oleva yritys reagoi ja seuraa sii-

hen kohdistuvia lainsäädännön asettamia minimivaatimuksia, ainoana pyrkimyksenä säilyttää 

liiketoiminta. Proaktiiviset toisen tason yritykset ymmärtävät vastuullisuuden merkityksen 

liiketoiminnassa, ja että se on ehto jatkuvalle kasvulle. Nämä yritykset ottavat huomioon 

kaikki kolme vastuualuetta ja raportoivat edistymisestään. Nämä yritykset voivat saavuttaa 

hyötyjä esimerkiksi kustannussäästöjä ennakoimalla toimintansa vaikutuksia. Yritys voi vält-

tää ikävät yllätykset, kun lainsäädännön asettamat vaatimukset ovat hyvissä ajoin täytetty. 

Kehittyneellä tasolla oleva yritys näkee yritysvastuun laajempana yhteiskunnallisena kysy-

myksenä ja pyrkii näin vaikuttamaan omaa toimintaympäristöään suurempaan kokonaisuu-

teen. Se pyrkii löytämään tasapainon taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten kysymysten 

sekä yrityksen suorituskyvyn välillä, ja toimimaan yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. 

Vastuulliseen toimintaan motivoi kestävä kehitys sekä ihmisten ja luonnon ominaisarvo. Kor-



   38 

 

 

keimmalla tasolla vastuullisuus on integroitu osaksi kaikkea yrityksen toimintaa. Pyrkimyk-

senä on edistää laatua, jatkuvuutta ja pyrkiä hallitsemaan myös riskit järjestelmällisesti. Kes-

tävä kehitys nähdään ainoana mahdollisena vaihtoehtoa, koska kaikki asiat ja toimet ovat 

riippuvuussuhteessa keskenään ja näin ollen nähdään, että yritys on omalta osaltaan vastuussa 

kaikista muista. Nämä yritykset voivat myös asettaa vaatimuksia omille alihankkijoilleen. Ky-

seisten yritysten vaatimukset voivat olla voimassa olevia määräyksiä tiukempia, mikä asettaa 

paineita alihankkijoille ja tavarantoimittajille. Laajempi yhteiskunnallinen ajattelu vaatii 

kommunikointia esimerkiksi ympäristö- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. (Rimppi 2010 37-50; 

van Marrewjik & Werre 2003; Unger et al. 2008.) 

Vastuullinen yritys tunnistaa osa-alueet, huomioi ne kaikki, arvioi niiden kehittämistarpeet 

sekä luo menetelmät yhteiskuntavastuun systemaattiseen hallintaan. Systemaattista hallintaa 

helpottaa yrityksen omien arvojen sekä niihin perustuvien toimintaperiaatteiden- ja ohjeiden 

tunteminen. Yritysvastuun eri osa-alueiden tulee olla tasapainossa keskenään. Ympäristövas-

tuuseen kuuluu toiminnan ympäristövaikutusten tunteminen, lainsäädännön tunteminen ja 

noudattaminen, toiminnan jatkuva kehittäminen sekä muutostarpeiden tunnistaminen ja huo-

mioiminen. Keskeisiä ympäristövastuun alueita ovat luonnonvarojen tehokas- ja säästävä 

käyttö, luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä vastuu tuotteen ympäristövaiku-

tuksista. Vesien, ilman ja maaperänsuojelu, kasvihuonepäästöjen vähentäminen, jätteiden 

määrän vähentäminen sekä kemikaalien terveys ja ympäristöriskien hallinta ovat kaikki osa 

ympäristövastuullisuutta. Vastuullisena yrityksenä voidaan pitää yritystä, joka on selvillä toi-

mintansa ympäristövaikutuksista ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. (Elinkeinoelämän kes-

kusliitto 2011;Energiateollisuus; Inkinen 2009,15.) 

3.1 Lainsäädännön asettama minimitaso 

Lainsäädäntö ohjaa teollista toimintaa ja asettaa yrityksen toiminnalle ympäristönsuojelun 

lähtötason. Jokaisen yrityksen tulee tuntea ne vaatimukset ja rajoitukset, jotka lainsäädäntö 

sen toiminnalle asettaa, riippumatta siitä haluaako yritys kehittää ympäristöasioidensa hallin-

taa vai ei. Kansallisen lainsäädännön lisäksi toimintaa ohjaavat kansainväliset lait ja sopimuk-

set, sillä ympäristöongelmat eivät pysähdy valtioiden rajoille. Kansallinen ja EU-lainsäädäntö 

ohjaavat voimakkaasti Suomen ympäristönsuojelulainsäädäntöä (Kuva 7). (Kemphos Oy 

2008, 10–11; Pesonen et al. 2005, 27.) 
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Kuva 7. Yrityksen toimintaympäristöön vaikuttava sääntely (Teknologiateollisuus ry 2010, 9). 

Vuonna 2000 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki on keskeisin ohjauskeino Suomessa. Ym-

päristönsuojelulain päätavoitteita ovat 

 ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen sekä pilaantumista aiheuttavien vahinkojen 

vähentäminen ja poistaminen 

 terveellisen, viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympä-

ristön säilyvyyden turvaaminen 

 jätteiden synnyn ja niistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisemin 

 ympäristö pilaavan toiminnan vaikutusten arvioinnin ja huomioon ottamisen tehosta-

minen 

 kansalaisten vaikutusten mahdollisuuksien parantaminen ympäristöä koskevassa pää-

töksenteossa 
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 luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen; sekä 

 ilmastonmuutoksen torjuminen ja kestävän kehityksen tukeminen. 

Lakia sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaan-

tumista, sekä jätteen käsittelyyn ja toimintaan, jossa syntyy jätettä. Laki velvoittaa toiminnan-

harjoittajaa olemaan riittävästi selvillä kaikista toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuk-

sista, -riskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Toiminnanharjoitta-

jan on viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai sen 

rajoittamiseksi, jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Lain 

yleisiä periaatteita ovat ennaltaehkäisyn ja haittojen minimoinnin-, varovaisuus- ja huolelli-

suus-, parhaan käyttökelpoisen tekniikan-, ympäristön kannalta parhaan käytännön- sekä ai-

heuttamisperiaatteet. (YSL 1-2 §, 4-5 §.)  

Toiminnoille, jotka aiheuttavat ympäristön pilaantumisen vaaraa, tarvitaan ympäristönsuoje-

lulain mukainen ympäristölupa. Jotta lupa voidaan myöntää, edellytetään, ettei toiminnasta 

aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristön-

suojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa määritellään pilaantumisen vaaraa aiheuttavat 

toiminnot, joille lupaa on haettava sekä muut vaatimukset lupahakemukselle ja lupapäätöksel-

le. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä muun muassa koskien toiminnan laajuutta, päästö-

jä ja niiden vähentämistä. Luvanvaraista toimintaa ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja ke-

mianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. (Ympäristöhallinto 2011, YSL 

28 §.)  

Ympäristöön liittyvä viranomaisvalvonta voidaan jakaa ennakko- ja jälkivalvontaan. Ennak-

kovalvonnalla tarkoitetaan lähinnä erilaisia lupa- ja ilmoitusjärjestelmiä. Jälkivalvonta puoles-

taan koskettaa ajallisesti luvan tai muun päätöksen jälkeistä vaihetta, jonka tarkoituksena on 

valvoa lupamääräysten ja muiden toiminnassa sovellettavien säännösten noudattamista. Jälki-

valvonta on pitkälti laillisuusvalvontaa eli suoranaista lain ja määräysten noudattamisen val-

vontaa. Toiminnanharjoittajan tulee osittain suorittaa omavalvontaa, johon joillain sektoreilla 

on jo laajalti siirrytty. Ajatuksellisesti omavalvontaa lähellä on myös toiminnanharjoittajan 

selvilläolovelvollisuus, johon läheisesti liittyy edelleen velvoitetarkkailu. Velvoitetarkkailulla 

tarkoitetaan toiminnan ja sen vaikutusten järjestelmällistä seurantaa ja raportointia, johon 

usein velvoitetaan lupapäätöksessä. Ympäristösuojelulain mukaan valvontaviranomaisina 

toimivat ELY -keskus sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Asiantuntijaviranomai-
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sina voivat toimia valtion viranomaiset ja tutkimuslaitokset. Perusluonteeltaan viranomaisval-

vonta on ohjaavaa ja neuvovaa. Tarvittaessa valvontaviranomainen tekee myös itse tutkimuk-

sia. (Kuusiniemi et al. 2001; Ympäristönsuojelulaki 22- 24 §.)  

Vuonna 1995 voimaan tullut ympäristövahinkolaki on ympäristövahinkojen korvausjärjestel-

män kannalta keskeinen säädös. Lain nojalla korvataan ympäristövahinkona tietyllä alueella 

harjoitetusta toiminnasta johtuva ympäristövahinko, joka on aiheuttanut veden, ilman tai 

maaperänpilaantumista, melua, tärinää, säteilyä, valo-, lämpö- tai hajuhaittoja taikka muuta 

vastaavaa häiriötä. Ympäristövahinko korvataan, jos häiriötä voidaan pitää kohtuuttomana ja 

jos voidaan osoittaa, että toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys on todennäköinen. Vahin-

koihin, joiden korvaamisesta säädetään muissa laissa, ei sovelleta ympäristövahinkolakia. 

(Kuusiniemi et al. 2001, Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 1-4 §.) 

Ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioimista suunnittelussa ja päätöksenteossa 

pyritään edistämään ympäristövaikutustenarviointilailla (YVA – laki). Samalla lisätään kansa-

laisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Lakia sovelletaan niihin hankkeisiin tai 

muutoksiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä niihin, 

joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää. Laki 

edellyttää ympäristövaikutusten arviointia ennen kuin hankkeessa ryhdytään ympäristövaiku-

tusten kannalta olennaisiin toimiin. (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 1,4,7 §.) 

3.1.1 BAT- Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) määritellään ympäristön-

suojelulaissa. Käyttämällä uutta kehittynyttä tekniikkaa voidaan merkittävästi vähentää teolli-

suuden ja myös maatalouden ympäristöhaittoja. Tämä tarkoittaa pienempiä päästöjä, parem-

paa ainevirtojen hallintaa sekä tehokkaampaa energian käyttöä. Ympäristöluvan raja-arvojen 

ja lupamääräysten on perustuttava parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Ympäristölupa-

hakemuksessaan toiminnanharjoittajan on esitettävä oma arvionsa BAT:n soveltamisesta toi-

minnassaan. Taustalla on IPPC (Integrated Pollution Prevention Control) -direktiivi, joka tar-

koituksena on yhtenäistää ympäristönpilaantumisen ehkäisemistä ja vähentämistä. Vuonna 

2010 direktiivi uudistettiin teollisuuden päästöjä koskevaksi IE (Industrial Emission)-

direktiiviksi. BAT- vertailuasiakirjoissa (BAT Reference Document, BREF) julkaistaan tu-

lokset EU:n komission organisoimasta BAT -tietojen vaihdosta teollisuuden ja viranomaisten 

välillä. EU –tasolla tietojen vaihtoa koordinoi IPPC -toimisto ja Suomessa Suomen ympäris-
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tökeskus (SYKE). (Suomen ympäristökeskus 2011d.) Lannoiteteollisuutta ohjaa viiteasiakirja 

parhaista käyttökelpoisista tekniikoista epäorgaanisten kemikaalien laajamittaisessa valmis-

tuksessa (BREF for the manufacturing of large volume inorganic chemicals -ammonia, acid 

and fertilizers). (European Comission 2007.) 

3.1.2 Kemianteollisuus 

Monimuotoinen kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista teollisuuden toimialoista. 

Valmiit tuotteet menevät muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan kuluttajille. 

Suomen tuotannosta noin 40 % menee vientiin, mikä kattaa noin 20 % Suomen teollisuuden 

viennistä. Vuonna 2010 kemianteollisuuden viennin arvo oli 10,3 miljardia euroa. Kemiante-

ollisuuden vahvuutena on tiivis innovaatioyhteistyö. Ala panostaa tutkimukseen ja tuotekehi-

tykseen. Kemianteollisuudessa seurataan vuosittain valtakunnallisesti sen ympäristö-, terveys- 

ja turvallisuustyöntilaa ja kehittymistä. Yli viidentoista vuoden ajalta on saatavilla tiedot 

muun muassa päästöistä, jätteistä, työtapaturmista sekä tehdyistä investoinneista. (Kemiante-

ollisuus ry 2010.) Kemikaalilain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua kemikaalien aiheuttamia 

terveys- ja ympäristöhaittoja sekä palo- ja räjähdysvaaroja. Lakia sovelletaan kemikaaleihin 

sekä niiden valmistukseen, maahantuontiin, markkinointiin, luovuttamiseen, jakeluun, pak-

kaamiseen, myyntiin ja muuhun luovuttamiseen, varastointiin, hallussapitoon ja säilyttämi-

seen, käyttöön, maastavientiin, testaamiseen, mainostamiseen sekä näihin rinnastettaviin toi-

miin. Lain mukaan toiminnanharjoittajalle kuuluvia yleisiä velvollisuuksia ovat huolehtimis-, 

selvilläolo- ja valintavelvollisuus. Lainsäädösten ja määräysten noudattamista valvoo turvalli-

suus- ja kemikaalivirasto. Viraston tulee laatia valtakunnallinen kemikaalilain valvontaohjel-

ma. (Kemikaalilaki 1-2,7,16 §.) 

3.1.3 Lannoitteet 

Merkittäviä vesistöjen kuormittajia ovat peltoviljelystä ja kotieläintaloudesta peräisin olevat 

typpi- ja fosforihuuhtoumat. Maatalouden osuus on peräti 63 % ihmistoiminnan aiheuttamasta 

fosforikuormituksesta ja 51 % typpikuormituksesta. Suomessa peltoviljelyn typestä ja fosfo-

rista 70 % päätyy eläinten rehuihin. Lannoitteilla pyritään takaamaan parempi kasvu. Eri ra-

vinteilla on eri tehtävät. Fosforia (P) käytetään sadon määrän ja laadun varmistamiseen, typ-

peä (N) kasvattamaan satoa, kaliumia (K) kylmäkylmänkestävyyden parantamiseen sekä la-

koontumisriskin pienentämiseen, rikkiä (S) valkaisuaineiden rakentamiseen sekä sadon laa-

dun takaamiseen. Lisäksi hivenaineilla on kaikilla oma tehtävänsä kasvien kasvussa. Ympä-
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ristötuella on pyritty vähentämään maatalouden vesistökuormitusriskiä. Lannoitteiden ja kar-

janlannan käyttöä on rajoitettu ja tarkennettu. Eroosiota vähentävillä toimilla ja viljelytapoja 

kehittämällä on pyritty pienentämään peltoviljelyjen ravinnepäästöjä. Kosteikkojen, suoja-

vyöhykkeiden ja kasvipeitteisyyden määrää on lisätty viljelyalueilla. Toimiin on keskitytty 

erityisesti pelloilla, joiden fosforiluvut ja ravinnetase ovat korkeita. (MMM 2008,11–12, Yara 

Suomi Oy 2011d.) 

Euroopan unionissa (EU) lannoitevalmisteita koskevan lainsäädännön kehitys on ollut hyvin 

hidasta. EU:n kemikaalinlainsäädäntöä on pyritty yhtenäistämään ja vuonna 2006 laaditulla 

kemikaaliasetuksella on tavoitteena parantaa terveyden ja ympäristön suojelua sekä ylläpitää 

EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä. Asetuksella luotiin REACH- järjestelmä (Registrati-

on, Evaluation and Authorization of Chemicals) kemikaalien rekisteröintiä, arviointi ja lupa-

menettelyjä varten sekä perustettiin Euroopan kemikaalivirasto. Kemikaaleja valmistavat ja 

maahantuovat yritykset ovat velvollisia arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja oh-

jeistamaan kemikaalien turvallisessa käytössä. Kemikaalien turvallisuuden todistaminen siir-

tyy viranomaisilta teollisuudelle. (MMM 2008, 17–19.) 

Suomessa hyvälaatuisten, turvallisten ja kasvintuotantoon sopivien lannoitevalmisteiden tar-

jontaa, siihen soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä sekä riittävän tiedon antamista lannoi-

tevalmisteista niiden ostajille ja käyttäjille pyritään edistämään lannoitevalmistelailla. Tavoit-

teena on turvata kasvintuotannon sekä elintarvikkeiden ja ympäristön laatu. Lakia sovelletaan 

lannoitevalmisteiden ja osin raaka-aineiden valmistukseen, markkinointiin, käyttöön, kuljet-

tamiseen maahantuontiin ja maastavientiin. Laki vaatii lannoitevalmisteiden tasalaatuisuutta 

ja turvallisuutta. Lannoitteiden tulee olla käyttötarkoitukseensa sopivia ja niiden tulee täyttää 

tarkemmin lainsäädännössä määritellyt vaatimukset. Lannoitteet eivät saa sisältää siinä mää-

rin haitallisia aineita, että ne voisivat aiheuttaa ohjeiden mukaisessa käytössä vaaraa tervey-

delle, turvallisuudelle tai ympäristölle. Toiminnanharjoittajalla on oltava asianmukaiset tilat ja 

kalusto toiminnalleen, sekä toiminnassa on noudatettava riittävää huolellisuutta ja varovai-

suutta. Toiminnan harjoittajan on lannoitevalmistelain mukaan valvottava säännöllisesti val-

mistuksen ja käsittelyn kriittisiä vaiheita. Jos toiminnasta voi aiheutua vaaraa terveydelle, tur-

vallisuudelle tai ympäristölle, sille voidaan asettaa sen toimintaa koskevia vaatimuksia, rajoi-

tuksia ja muita ehtoja. (Lannoitevalmistelaki 1-3,5,13–14 §, Ylinen 2011.) 
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Lannoitteita käsiteltäessä, käytettäessä ja hävitettäessä on noudatettava, mitä säädetään ter-

veydensuojelulaissa, ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja maa-aineslaissa sekä Euroopan yh-

teisön (EY) antamissa asetuksissa. Vain sellaisia lannoitetuotteita, jotka noudattavat joko kan-

sallisen lain ja asetuksen tai EY-asetuksen vaatimuksia, saa markkinoida Suomessa. Asetuk-

sissa annetaan ryhmitellyille lannoitteille vaatimuksia niiden tyyppien mukaan. Vaatimukset 

liittyvät sallittuihin pitoisuuksiin, ravinteiden liukoisuuteen sekä tuoteseloste- ja pakkausmer-

kintöihin. Tuotteesta voidaan käyttää ”EY-lannoite” nimitystä, jos sille löytyy tyyppinimi ja 

se täyttää kyseessä olevan asetuksen vaatimukset. EY-lannoitteet ovat hyväksyttyjä koko 

EU:n alueella ja voivat liikkua vapaasti ilman tulli- tai muita vastaavia muodollisuuksia. (EY 

asetus No: 2003/2003, Ylinen 2011.) 

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen lannoitevalmisteista, jossa annetaan vaa-

timuksia Suomessa maahan ja markkinoille tuotaville lannoitevalmisteille. Lannoitevalmisteet 

on asetuksessa ryhmitelty eri tyyppinimiin ja jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan 

lannoitevalmisteen, joka ei ole EY-lannoite, tulee kuulua johonkin niistä. Asetuksessa määri-

tetään lisäksi raja-arvot ja erityisvaatimukset haitallisille aineille, eliöille ja epäpuhtauksille. 

Ministeriö on luonut myös asetuksen lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta 

ja valvonnasta, sekä valtioneuvosto maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn 

rajoittamisesta. (MMM 2008, 20–21.)  

Lannoitevalmistesektorille on asetettu kehittämisen painopistealueet, tavoitteet ja toimenpide 

ehdotukset. Kategorian ”Ekologisuus ja ympäristö” tavoitteita ovat muun muassa lannoite-

valmisteiden valmistus kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä lannoitevalmistei-

den kehittäminen nykyistä ympäristöystävällisemmiksi siten, että ravinteiden hyötysuhde on 

mahdollisimman korkea ja vesistöihin kohdistuva ravinnekuormitus mahdollisimman pieni. 

(MMM 2008, 28–29.) 

Lannoiteteollisuuden kaivostoimintaa ohjaa kaivoslaki. Lain tarkoituksena on edistää kaivos-

toimintaa ja järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä, niin että ne ovat yh-

teiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Laissa käsketään huomioimaan kai-

vostoiminnan harjoittamisen edellytykset, kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsi-

jöiden oikeusasema, toiminnan vaikutukset ympäristöön ja maankäyttöön sekä luonnonvaro-

jen säästävä käyttö. Lisäksi lailla pyritään parantamaan kaivosten turvallisuutta sekä ehkäise-
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mään, vähentämään ja torjumaan toiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot sekä varmistamaan 

mahdollisen vahingon tai haitan aiheuttajan korvausvelvollisuus. (Kaivoslaki 2 §.) 

3.2 Vapaaehtoiset toimet 

Vapaaehtoiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät yleistyivät 1990-luvulla suurten teolli-

suusyritysten keskuudessa. Pienemmissä yrityksissä, palvelualalla ja julkisella sektorilla ym-

päristöjärjestelmät ovat lisääntyneet hitaammin. Ympäristöjärjestelmä ohjaa toiminnanharjoit-

tajaa jatkuvaan parantamiseen. Yritykselle, joka ylläpitää ympäristöjärjestelmää, ei riitä vain 

lakisääteisten vaatimusten täyttäminen. Ympäristönsuojelun tason paranemisen lisäksi järjes-

telmällä voidaan saavuttaa myös muita hyötyjä. Päästöjen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäi-

seminen tuo taloudellista hyötyä, sillä ympäristövahinkojen korjaaminen tulisi todennäköises-

ti huomattavasti kalliimmaksi. Lisäksi tehostunut toiminta voi näkyä alentuneina jätemaksui-

na tai vähentyneinä raaka-aine ja energiakustannuksina. Yrityksen imago voi pelastua ja sitä 

kautta voidaan välttää liiketoiminnalliset tappiot hyvän riski- tai onnettomuustilanteen hallin-

tasuunnitelman ansiosta. Yritys todistaa huomioivansa ympäristöasiat toiminnassaan ympäris-

tösertifikaatin lisäksi julkaisemalla ympäristöpolitiikan sekä -lausunnon. (Pesonen et al. 2005, 

19–31.) 

Yritysten tulee ehdottomasti täyttää lain vaatimukset ja siksi ympäristöjärjestelmätkin lähtevät 

liikkeelle niistä. Järjestelmissä halutaan painottaa yritystä koskevan lainsäädännön merkitystä 

korostamalla asetettuja vaatimuksia ja muita sitoumuksia. (Pesonen et al. 2005, 27.) Euroopan 

unionin EMAS -asetus ja kansainvälinen ISO 14001-standardi ovat virallisia ympäristöjärjes-

telmiä. ISO 1400-sarjan standardit on kehitetty ohjaaman yritysten ympäristöasioiden hoita-

mista. Sarjaan kuuluvat standardit: ympäristöjärjestelmät, laatu- ja ympäristöjärjestelmien au-

ditointi, ympäristömerkinnät, ympäristönsuojelun tason arviointi, elinkaariarviointi, termit ja 

määritelmät sekä tuotekohtaiset standardit. ISO 14001 on ympäristöjärjestelmästandardi sa-

moin kuin 14004. ISO 14001 sisältää ympäristöjärjestelmän vaatimukset ja opastusta niiden 

soveltamisesta ja 14004 yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä ja tukea antavista menetel-

mistä. Standardi ISO 14001 mukanaan yrityksen tulee olla selvillä toimintaansa koskevasta 

ympäristölainsäädännöstä sekä muista ympäristöasioihin liittyvistä sitoumuksista, mutta se ei 

itsessään aseta vaatimuksia ympäristönsuojelun tasolle. Alun perin teollisuuslaitoksille suun-

nattu EMAS (Eco Management and Audit Scheme), perustuu Euroopan unionin lainsäädän-

töön. Ympäristönsuojelun jatkuva parantaminen ja ympäristöviestinnän kehittäminen ovat jär-
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jestelmän tavoitteita. Suomen ympäristökeskus pitää yllä EMAS -rekisteriä, johon järjestel-

män ehdot täyttävä yritys voi rekisteröityä. Vuosituhannen vaihteessa tehdyn järjestelmän uu-

distuksen tavoitteena oli yhtenäistää EMAS – asetusta ja ISO 14001 standardia sekä laajentaa 

EMAS – järjestelmää teollisuuden ulkopuolelle.  (Hakala & Lyytimäki 2008, 352–353, Peso-

nen et al.15–18.) 

Lainsäädännön, sopimusten ja standardien lisäksi toimintaa ohjaavat erilaiset ohjelmat. 

Edempänä on kerrottu kemianteollisuuden Responsible Care- Vastuu huomisesta toimintaoh-

jelmasta, joka asettaa muun muassa vaatimuksia toimijoiden raaka-aineiden ja tuotteiden kä-

sittelylle. Yrityksiin voi kohdistua myös vaatimuksia asiakkaiden tai omistajien suunnalta. 

(Kemphos Oy 2008, 10–11.) 

3.2.1 Elinkaarivastuu 

Kuten mainittu lainsäädäntö asettaa minimivaatimukset teollisuuden ympäristönsuojelulle. 

Kuitenkin tänä päivänä moni yritys toimii oma-aloitteisesti vähimmäisvaatimuksia paremmin. 

Ympäristönsuojelu on vähitellen laajentunut tuotannon ympäristövaikutuksista tuotteiden ko-

ko elinkaaren aikaisiin vaikutuksiin aina raaka-aineesta loppuhävitykseen tai uudelleenkäyt-

töön asti. Ympäristö voidaan nähdä yhtenä asiakkaan, jonka tarpeet pyritään tyydyttämään. 

Elinkaaren vaiheista pyritään tunnistamaan se, joka aiheuttaa eniten ympäristökuormitusta ja 

pyritään pienentämään niitä erilaisin parannuksin. Vain osa teollisuuden ympäristövaikutuk-

sista syntyy tehtaalla. Elinkaarivastuulla tarkoitetaan tuottajan vastuuta tuotteen aiheuttamista 

ympäristövaikutuksista aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteen lopulliseen hävittämiseen 

asti. Raaka-aineiden ja energian tuotannossa syntyvät päästöt sekä tuotteiden käytöstä ja hä-

vittämisestä aiheutuvat ympäristökuormitus ovat osa tuotannon ympäristövaikutuksia. Esi-

merkiksi metsäteollisuuden suurimmat ympäristöhaitat aiheutuvat metsissä tehtaiden sijaan ja 

kemianteollisuus käyttää öljyä, joka joudutaan tuomaan kotimaan ulkopuolelta. Myös kaivos-

toiminta voidaan laskea osaksi teollisuuden tuotantoa, joka tuottaa maatalouden ohella eniten 

jätettä. Jätekiveä ja rikastuslietettä syntyy kaivoksissa koko muuta teollisuutta enemmän. Ei 

kuitenkaan ole kannattavaa vaatia raskaalta teollisuudelta sellaista ympäristönsuojeluntasoa, 

mikä heikentäisi sen kansainvälistä kilpailukykyä. (Hakala & Lyytimäki 2008, 340–351, Lin-

nanen et al. 2004, 73–74.) 

Elinkaarianalyysin avulla voidaan tunnistaa ketjun vaiheet, jotka kuormittavat ympäristöä eni-

ten. Analyysissä lasketaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset materiaali- ja energiavirrat sekä 
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arvioidaan niistä aiheutuneiden ympäristövaikutusten merkittävyys. Sen avulla tietoa voidaan 

kerätä ja esittää systemaattisesti ja yhdenmukaisesti. Elinkaarianalyysin avulla yritys saa käsi-

tyksen missä ympäristövaikutuksia aiheutuu ja mihin niistä se voi vaikuttaa omalla toiminnal-

laan. Arvottaminen on elinkaarianalyysin suurin ongelma. Esimerkiksi mikä on ilmapäästöjen 

ja vesipäästöjen merkitys toisiinsa verrattuna? Lainsäädäntö vaatii raaka-aineista ja niiden 

mahdollisista terveys- ja ympäristövaikutuksista yhä tarkempaa selvitystä. Yhteiskunta voi 

kannustaa yrityksiä ja kuluttajia muuttamaan käyttäytymistään ympäristömyönteisemmäksi 

erilaisten standardien, maksujen ja verojen avulla. Yksiselitteisten vastausten saaminen ei ole 

helppoa, mutta yhteyksien pohtiminen jo itsessään on hyödyllistä. (Linnanen et al. 2004, 93–

97.) 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) ovat tutkineet yhdessä eri toimijoiden 

kanssa elintarvikkeiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Välittömästi tai välillisesti 

useimpien teollisuusmaiden ympäristöongelmien takana ovat kasvava kulutus ja kuluttajien 

käyttämät tuotteet. Suomessa elintarvikkeiden osuus kotitalouksien menoista on noin 14 %. 

Ympäristöongelmien tarkasteluun saadaan uusia mahdollisuuksia lähestyttäessä ongelmaa 

tuotenäkökulmasta. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tarkastellaan kaikkia tuotteen suoraan 

tai välillisesti vaatimien toimintojen ympäristövaikutuksia. MTT:n Foodchain -hankkeessa on 

selvitetty pellolta pöytään – tuotantoketjun ekotehokkuutta. Hanke aloitettiin vuonna 1998 

tutkimalla rehuohran ympäristövaikutuksia. Valion Emmental– juuston, Pirkka- perunajauhon 

ja Lännen Tehtaiden Kesäpöytä juustokermaperunoiden ympäristövaikutusten arviointitutki-

mukset julkaistiin vuonna 2003. Projektissa tutkittiin tuotantoketjun vaikutuksia ilmaston 

lämpenemiseen, happamoitumiseen, rehevöitymiseen, happikatoon, pinta-alan ja torjunta-

aineiden käyttöä sekä kiinteitä jäte/sivuvirtoja. (MTT 2008a & 2008b.) 

Ympäristövaikutukset ja jakaumat vaihtelevat tuotteittain. Lannoitteet aiheuttavat vaikutuksia 

sekä tuotanto- että käyttövaiheessa. Tutkimukset osoittavat, että vesipäästöistä lannoitteiden 

tuotannon osuus on merkityksetön. Sen sijaan peltoviljely aiheuttaa valtaosan rehevöitymises-

tä. Lannoitteiden tuotannon päästöt näkyvät happamoitumisessa ja ilmastonmuutoksessa, mut-

ta perunajauhon valmistuksesta valtaosa päästöistä syntyy perunan peltoviljelystä. (MTT 

2003.) 
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3.2.2 Vapaaehtoisohjelmat  

Responsible Care eli Vastuu huomisesta on kemianteollisuuden kansainvälinen ohjelma, joka 

näyttää suuntaa vastuulliselle liiketoiminnalle. Vapaaehtoinen ohjelma on pyörinyt Suomessa 

vuodesta 1992 lähtien ja sitä koordinoi Kemianteollisuus ry. Kansainvälisesti ohjelman koor-

dinoinnista vastaa ICCA (International Council of Chemical Associations) eli kansainvälinen 

kemianalan yhdistysten valtuusto. Pyrkimyksenä on toiminnan jatkuva parantaminen ympä-

ristö-, terveys- ja turvallisuusalueilla sekä vastuullinen käyttäytyminen ja taloudellisesti kes-

tävä suorituskyky. Ohjelma sisältää kemianteollisuuden kannalta keskeisimmät kestävän kehi-

tyksen elementit ja se auttaa yrityksiä arvioimaan oman toimintansa tasoa. Ohjelmassa seura-

taan edistymistä niin kansainvälisin mittarein kuin yksityiskohtaisestikin. Suomessa ohjelma 

kattaa yli 80 % kemianteollisuuden tuotannosta. Siihen osallistuvat yritykset lupautuvat nou-

dattamaan toiminnassaan ohjelman yleisperiaatteita ja toimintaohjeita, sekä toimimaan yhteis-

työssä muiden sitoutuneiden yritysten kanssa, ja antamaan toimintansa kehittymisestä tietoja 

valtakunnallista seurantaa varten. (Kemianteollisuus ry.) 

Kukin jäsenmaa muokkaa kansainvälisiä yleisperiaatteita kansallisten olosuhteiden mukaises-

ti. Ohjelman alkuaikojen tuotantopainotteinen näkemys on siirtynyt kohti laaja-alaisempaa 

tuotteiden ja tuoteketjun hallintaa. Näkökulma on laajentunut samalla kohti laajempaa yhteis-

kuntavastuuta ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspainotteisesta näkökannasta. Responsible 

Care- ohjelman painopistealueet 2010-luvulla ovat työhyvinvointi, luonnonvarojen kestävä 

käyttö, materiaali ja energiatehokkuuden maksimointi, avoin ja jatkuva sidosryhmäyhteistyö 

sekä kemianteollisuuden tuotteiden vastuullinen valmistaminen ja käyttö koko niiden elinkaa-

ren ajan. Vuonna 2006 on julkaistu peruskirjat Responsible Care Global Charter ja Global 

Product Strategy, jotka auttavat muutoksessa ja näkökulman laajentamisessa. (Kemianteolli-

suus ry.)  Suomen ohjelmaan kuuluu 10 kansallista periaatetta:   

 Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusnäkökohtia sekä haittojen rajoittamista pidetään 

tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaa. 

 Koko henkilöstö koulutetaan, opastetaan ja kannustetaan toimimaan ympäristön, ter-

veyden ja turvallisuuden kannalta vastuullisella tavalla. 

 Päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi 

työskennellään koko ajan.  
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 Toimintaa arvioidaan jatkuvasti ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistami-

seksi ja vähentämiseksi. 

 Mahdollisuuksien mukaan selvitetään ennalta uuden prosessin tai tuotteen ympäristö-, 

terveys- ja turvallisuusvaikutukset. 

 Viranomaisille kerrotaan yrityksen toiminnasta ja sen mahdollisista ympäristö-, terve-

ys- ja turvallisuusvaikutuksista. 

 Ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille kerrotaan tuotannosta ja tuotteista se-

kä niiden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutuksista. Huolenilmauksiin vasta-

taan. 

 Asiakkaita opastetaan tuotteiden turvallisessa käytössä ja hävittämisessä. 

 Yhteistyö- ja sopimuskumppaneiden odotetaan noudattavan näitä periaatteita soveltu-

vin osin. 

 Teknologian siirrossa selvitetään vastaanottavalle osapuolelle toimenpiteet, jotka ovat 

tarpeen ympäristön ja terveyden suojelemiseksi sekä turvallisuuden varmistamiseksi. 

(Kemianteollisuus ry.) 

US EPA aloitti 1990-luvun alussa Vihreä kemia – ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää ja 

suunnitella mahdollisimman ympäristöystävällisiä kemiallisia tuotteita tai prosesseja. EPA 

tukee innovatiivisten kemiallisten tekniikoiden kehittämistä ja käyttöä, joilla voitaisiin ehkäis-

tä tai vähentää ympäristön pilaantumista. Vihreän kemian kaksitoista periaatetta ovat hieman 

samankaltaisia kuin edellä mainitut Vastuu huomisesta – ohjelman Suomen periaatteet. (ACS 

2011, EPA 2011.) 

 Jätteiden synnyn ehkäiseminen 

 Energian käytön minimointi 

 Uudistuvien materiaalien käyttö 

 Tuotteiden hajoaminen elinkaaren lopussa 

 Atomiekonomia 

 Katalyyttien suosiminen 

 Reaaliaikaiset analyysit pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 Haitallisten kemiallisten synteesien vähentäminen 

 Tarpeettoman johdostenmuodostumisen välttäminen 

 Turvallisten kemikaalien suunnittelu 
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 Turvallisten liuottimien käyttö ja apuyhdisteiden käytön välttäminen 

 Turvallisemman kemian käyttäminen esimerkiksi onnettomuuksien välttämiseksi 

(ACS 2011.) 

4 YARA SIILINJÄRVI 

Yara International ASA (Kuva 8) on maailman suurin kivennäislannoitteiden toimittaja. Yhtiö 

on perustettu vuonna 1905 ja sen pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. Sen päätuotteita ovat 

kivennäislannoitteet, teollisuuskemikaalit sekä ympäristönsuojeluun käytettävät tuotteet. Yara 

toimii ainoana lannoiteyhtiönä kaikkialla maailmassa. Konttoreita sillä on 50 maassa, tehtaita 

noin 30, tutkimuskeskuksia viisi kappaletta ja myyntiä 120 maahan. Henkilöstöä on maailma-

laajuisesti 7300 ja liikevaihto vuonna 2010 oli noin 8 miljardia euroa. (Yara Suomi Oy 

2011d.) 

 

Kuva 8. Yaran logo (Yara Suomi Oy 2011d). 

Yara Suomi Oy on toiminut vuodesta 2008, jolloin norjalainen Yara osti Kemira Grow 

How’n. Yhtiö tuottaa Suomen erityisoloihin räätälöityjä, korkealaatuisia ja ympäristöystäväl-

lisiä lannoitteita, teollisuuskemikaaleja sekä ympäristönsuojeluun käytettäviä kemikaaleja. 

Yara Suomen tuotantolaitokset sijaitsevat Uudessakaupungissa, Harjavallassa, Siilinjärvellä ja 

Kokkolassa. Lisäksi Kotkanniemellä on tutkimuslaitos. (Yara Suomi Oy 2009.) 

Siilinjärvellä sijaitsee Länsi-Euroopan ainoa toimiva fosfaattikaivos. Siilinjärvellä tuotanto on 

käynnistynyt vuonna 1969 ja kaivostoiminta kymmenen vuotta myöhemmin. Tehtaiden pää-

tuotteita ovat lannoitteet sekä fosforihapot lannoite- ja eläinrehuteollisuuteen, jonka lisäksi 

tehtailla valmistetaan pienissä määrin elintarvikelaatuista fosforihappoa. Muita tuotteita ovat 

tekninen typpiliuos ja kiilletuotteet. Tehtaiden tuotantokapasiteetti lannoitteiden osalta on 

noin 500 000 tonnia/vuosi ja fosforihapon osalta noin 300 000 tonnia/vuosi. (Yara Suomi Oy 

2004; 12–13; 2009; 2011b; 2012b.) Tuotantoketjun raaka-ainepohja perustuu oman kaivoksen 
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fosforiin, lähellä sijaitsevan Pyhäsalmen kaivoksen pyriittiin sekä tuontiraaka-aineisiin (Kuva 

9). Pyriitti sisältyy kuvan rikkirikasteeseen. Siilinjärvellä panostetaan myös päätuotannon yh-

teydessä syntyvien sivutuotteiden hyödyntämiseen. Sivutuotteista syntyviä tuotteita ovat 

muun muassa kalliomurske ja maanparannusaineet. (Yara Suomi Oy 2004, 13.)  

 

Kuva 9. Siilinjärven tehtaiden tuotantoketju (Yara Suomi Oy 2012b). 

4.1 Sijainti 

Yara Siilinjärven kaivos- ja tehdasalue sijaitsee Pohjois-Savossa, noin 3 km Siilinjärven kir-

konkylästä. Alueen kokonaispinta-ala on noin 3200 ha. Kaivos- ja tehdasalue on noin 2-3 km 

leveä ja noin 12 km pitkä. Kaivosalueen syvin kohta on noin 200 m. Tehdasalue sijaitsee kan-

tatie 75 ja Juurusveden Laukanrannan välissä. Apatiittikaivos, rikastamo sekä kipsin ja sivu-

kiven läjitysalueet sijaitsevat tien pohjoispuolella. Yaran alueet rajoittuvat länsipuolella Sul-

kavanjärveen. Kaivoksen apatiittiesiintymä on 16 km, leveimmillään 700 m ja sen tunnettu 

syvyys on 800 m. Lähimmät yksitäiset asuinrakennukset sijaitsevat 500 m ja Sulkavanniityn 

asuinalue 800 m päässä kipsin läjitysalueesta. Aivan toimipaikan läheisyydessä ei ole luon-

nonsuojelukohteita, eikä toiminnalla ole vaikutusta 5-7 km päässä sijaitseviin lintujensuoje-
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luohjelmaan kuuluvaan Kevätön -järveen tai Natura 2000-verkostoon kuuluviin alueisiin. (Itä-

Suomen ympäristölupavirasto 2006,4-5; Yara Suomi Oy 2011b.)  

4.2 Ympäristö 

Yara pyrkii jatkuvasti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin heikentämättä tulevien su-

kupolvien mahdollisuuksia. Yritys etsii jatkuvasti uusia keinoja vähentää päästöjä ja parantaa 

tuotteidensa, toimintojensa sekä valmistusprosessiensa laatua ja tehokkuutta. Yara on määrit-

tänyt neljä painopistealuetta; energia, ympäristö, ruoka ja terveys, joihin se pyrkii vaikutta-

maan positiivisesti globaalilla asemallaan sekä ydinosaamisellaan. Yara panostaa tuotannon 

energiatehokkuuteen sekä päästöjen pienentämiseen. Yhtiö pyrkii myös ohjaamaan mahdolli-

simman tehokkaasti ravinteiden käyttöä viljelyssä ja näin vaikuttamaan lannoittamisen ympä-

ristövaikutuksiin. Ohjauskeinoja ovat muuan muassa innovatiiviset tuotteet ja palvelut. (Yara 

Suomi Oy 2011c.)  

Yaran ympäristötavoitteisiin kuuluu päästöjen ja ilmastonmuutoksen vähentäminen. Yritys on 

kehittänyt teknologiaa, jolla tehtaiden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti. 

Siilinjärven ja Uudenkaupungin typpihappotehtaisiin asennettiin vuonna 2009 katalyytteja, 

joiden ansiosta kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet jokaista tehdasta kohden 90 % vuo-

desta 2008 vuoteen 2010. Yara on antanut hiilijalanjälkitakuun Suomessa, Ruotsissa, Norjassa 

ja Tanskassa myytäville lannoitteille, jossa se lupaa lannoitteiden hiilijalanjäljen olevan yhtä 

typpikiloa kohti alle 4 kg hiilidioksidiekvivalenttia. Optimoidakseen lannoitteiden käytön ja 

vähentääkseen maatalouden ympäristövaikutuksia sekä hiilijalanjälkeä Yara tarjoaa maatalo-

usyhtiöille tietoa kasvien ravitsemuksesta ja parhaista viljelymenetelmistä. Yaran ratkaisu il-

mansaasteiden vähentämiseksi on sen kehittämä Air1®AdBlue® -prosessi, jota käytetään uu-

simpien dieselajoneuvojen pakokaasupäästöjen vähentämiseksi. Air1®AdBlue® on puhdas 

urean vesiliuos. Prosessissa pelkistetään typeksi ja vedeksi pakokaasun typpioksidit. Mene-

telmällä voidaan vähentää kuorma-autojen, traktoreiden, laivojen, voimalaitosten ja tehtaiden 

päästöjä jopa 90 %. Yara on maailman suurin AdBluen valmistaja. Yara on kehittänyt myös 

ratkaisun, joka vähentää pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa fosforikuormitusta. Maan murura-

kennetta parannetaan levittämällä pelloille kipsiä, joka samalla myös sitoo liukoista fosforia 

itseensä. Peltojen eroosio ja fosforin valuminen vesistöihin estyy. Menetelmän tutkimuspro-

jekti on yhä meneillään, mutta tulokset ovat olleet lupaavia. Eroosio on saatu vähenemään 
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30–70 %. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Tekesin, SYKE:n ja MTT:n kanssa. (Yara 

Suomi Oy 2011c.) 

Ympäristötavoitteiden lisäksi Yaran painopistealueisiin kuuluu energiatehokkuuden lisäämi-

nen. Yaran tehtaat kuuluvat maailmanlaajuisesti energiatehokkaimpien lannoitetehtaiden 

joukkoon. Energiaa kuluttaa lähinnä ammoniakin tuotanto, jonka tekniikkaa on viime vuosina 

modernisoitu ja lisäksi käyttöön on otettu erilaisia energiansäästöohjelmia. Maailman energi-

an kulutuksesta lannoiteteollisuus kattaa yhden prosentin. Ympäristötavoitteiden ja energiate-

hokkuuden lisäksi kolmas haaste on ruuantuotannon turvaaminen. Lannoitteiden käytöllä sekä 

maatalouden tehostamisella pyritään kasvattamaan ruuantuotantoa vastaamaan räjähdysmäi-

sesti lisääntyneen väestömäärän tarpeita. Sadonkorjuussa maasta poistuneet ravinteet voidaan 

korvata kivennäislannoitteilla, jotta maaperä ei köyhdy. Neljäs strateginen painopistealue on 

terveys. Kestävään maatalouteen ja ruuan tuotantoon satsaaminen on sijoittamista kansanter-

veyteen. Terveellisemmän, vitaminipitoisemman ja tasapainoisemman ravinnon kysyntä kas-

vaa jatkuvasti. Kasviravinteilla voidaan taata, että tiettyjä ihmisille ja eläimille tärkeitä kiven-

näisaineita löytyy kasveista. Kun lannoitus on suunniteltu oikein, voivat kasvit käyttää ravin-

teet tehokkaasti eikä niitä huuhtoudu vesistöihin tai kerry maahan. (Yara Suomi Oy 2011c.)  

Yara voidaan katsoa sen toimien perusteella olevan yritysvastuun niin kutsutulla neljännellä 

eli ylimmällä tasolla. Tämän tason yritys edistää laatua, jatkuvuutta ja järjestelmällistä ris-

kienhallintaa sekä näkee kestävä kehitys ainoana vaihtoehtona. Yara on integroinut ympäris-

töasioiden hallinnan tiiviiksi osaksi toimintaansa ja osoittaa näin sitoutuneisuutta. Yara ei pyri 

täyttämään ainoastaan virnaomaisten minimivaatimuksia vaan pyrkii toimimaan parhaalla 

mahdollisella tavalla. 

4.2.1 Ympäristöasioiden hallinta 

Vuonna 2008 uusi emoyhtiö Yara toi Siilinjärven toimipaikalle uuden, entistä sitouttavamman 

johtamismallin. Ylimpänä ohjaavana tekijänä Siilinjärven tehtaiden ympäristöasioiden hallin-

nassa on emoyhtiön arvoista ja strategiasta sekä toimipaikan erityispiirteistä johdettu yhtiön 

toimipaikkapolitiikka. Jatkuvaan parantamiseen ja ympäristövaikutusten minimointiin ohjaa-

vat sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät (ISO 14 001 ja ISO 9001). Laadunhallinta stan-

dardi ISO 9001 ohjasi yrityksen toimintaa jo ennen uutta emoyhtiötä. Kartoitetut ympäris-

tönäkökohdat ja riskit ovat lähtökohtina ympäristötavoitteiden asettamiselle Yaran arvojen ja 

toimipaikan keskeisen strategian lisäksi. Toimipaikan ympäristötavoitteet luodaan ympäristö-
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päämäärien pohjalta. Toimipaikan johtoryhmä sekä ympäristöorganisaatio seuraavat tavoittei-

den toteutumista toiminnoittain. Yara Siilinjärven tärkeimpiä ympäristönäkökohtia ovat maa-

perään, pohjavesiin ja läheisiin vesialueisiin kohdistuvien ympäristövaikutusten huomioimi-

nen sekä yhteiskunnan vaatimukset. Vuosien 2009–2011 ympäristöpäämääriä olivat ympäris-

tön tilan vakiointi, materiaalitaseen parantaminen sekä energiatehokkuusjärjestelmän laadinta 

ja käyttöönotto. Vuodelle 2011 tavoitteeksi on asetettu nolla ympäristöpoikkeamaa ja paino-

pisteenä mahdollisiin poikkeamiin välitön reagointi. Rikastamon sekajäteprojekti, kaivoksen 

ympäristölupahankkeiden aloitus sekä energiatehokkuuden mittaus toiminnoittain ovat vuo-

den 2011 kehityshankkeita. (Kemphos Oy 2008, 6.)  

Yara Siilinjärven toiminnalle on haettu ja myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen ympä-

ristölupa. Ympäristöluvassa annetaan lupamääräyksiä pilaantumisen ehkäisemiksi muun mu-

assa vesien käsittelystä ja johtamisesta, ilmapäästöistä, melusta ja pölystä, läjitysalueiden käy-

töstä, hoidosta, kirjanpidosta ja raportoinnista, häiriö- ja poikkeustilanteista sekä muusta tark-

kailusta ja raportoinnista. Ympäristölupapäätöstä tehtäessä huomioidaan paikalliset olosuh-

teet, taloudelliset edellytykset ja laitoksen ikä. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2006; 

Kemphos Oy 2008, 10–11.)  

Yara Siilinjärvi tähtää ympäristövaikutusten järjestelmälliseen torjuntaan. Ympäristönäkökoh-

tien tunnistus ja arviointi ovat osa toimipaikan riskienhallintasuunnitelmaa, jonka avulla pyri-

tään tunnistamaan vaarat ja arvioimaan riskien suuruudet. Näin pyritään varmistamaan, ettei 

ympäristölle aiheuteta vahinkoa normaalikäyttötilanteen lisäksi myöskään kunnossapidon tai 

huoltotöiden yhteydessä eikä mahdollisissa häiriötilanteissa. Riskien pienentäminen sekä val-

vonnan suunnittelu ja toteutus ovat osa riskienhallintaa. Kun riskit on tunnistettu, niihin voi-

daan varautua turvallisuussuunnitelmalla. Ympäristöluvan mukaisesti tunnistetuista ympäris-

töriskeistä ja toimenpiteistä niiden poistamiseksi raportoidaan ympäristöviranomaiselle. Mah-

dollisesta ympäristölle tai terveydelle haitallisesta poikkeustilanteesta tai päästöjen raja-

arvojen ylittymisestä on ilmoitettava viranomaiselle ja ryhdyttävä välittömästi korjaaviin toi-

menpiteisiin. (Kemphos Oy 2008, 9-10). Vuoden 2010 ekotaseesta nähdään laitokselle tulevi-

en ja lähtevien virtojen määrät ja suuruudet (Kuva 10). (Yara Suomi Oy 2010b). 
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Kuva 10. Vuoden 2010 ekotase (Yara Suomi Oy 2010b). 

Yara panostaa ympäristönsuojeluun vuosittain, mikä vaatii investointeja ja lisäksi kustannuk-

sia muodostuu laitteistojen käytöstä. Keskimäärin investointikustannukset ovat olleet 2-3 mil-

joonaa euroa ja käyttökustannukset 3-4 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2008 panostettiin 

merkittävästi ympäristönsuojeluun (Kuva 11). Uudella lannoitetehtaan pesuripumpulla pyrit-

tiin pienentämään ilmapäästöjä sekä tehostamaan tehtaan vedenkäyttöä, Oululammen ilmas-

tuksen toimintaa parannettiin sekä pyrittiin pienentämään sinne menevää fosforikuormaa. Li-

säksi parannettiin läjitysalueiden käyttö- ja varastointiturvallisuutta. Vuonna 2010 sivutuottei-

siin kohdistui selkeästi suurin osa käyttökustannuksista, 3 miljoonaa euroa. Lisäksi rahoitusta 

vaativat jätehuolto sekä vesien ja ilman käsittelyyn Käyttökustannusten kokonaissummaksi 

muodostuu 4,3 miljoonaa euroa. Investointi kustannukset vuonna 2010 olivat yhteensä 1,18 

miljoonaa euroa (Kuva 11). (Kemphos Oy 2008, 34; Koivisto 2011b.) 
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Kuva 11. Ympäristönsuojelun kustannukset (Koivisto 2011b). 

 

4.2.2 Kemikaalit 

Yaralla käytetään kemikaaleja rikastuksessa, tuotteiden valmistuksessa, prosessien hallinnassa 

sekä puhtaanapidossa. Kemikaalien käytössä huomioidaan niiden ympäristövaikutukset ja 

haitalliset kemikaalit pyritään vaihtamaan haitattomampiin vaihtoehtoihin. Uutta kemikaalia 

käyttöönotettaessa selvitetään sen ympäristövaikutukset. Kemikaalien turvallisuuteen kiinni-

tetään huomiota käytön lisäksi niiden varastoinnissa. Vaarallisten kemikaalien vaarallisuus 

sekä turvallisuusohjeet löytyvät varasto- ja annostelusäiliöistä. Kemikaaleista ylläpidetään 

käyttöturvallisuustiedotteita, joista ilmenee kunkin kemikaalin ominaisuudet, tietoa aineen 

vaarallisuudesta ympäristölle, varastointi- ja käsittelytavat sekä mahdollisesti tarvittavat suo-

javarusteet. Tiedotteet tallennetaan myös Yara Siilinjärven järjestelmään sekä kemikaalirekis-

teriin. (Kemphos Oy 2008, 9, 15.) Yara on myös mukana Kemianteollisuuden Responsible 

Care- Vastuu huomisesta ohjelmasta.  

4.3 Vedet sekä niiden käsittely ja tarkkailu 

Siilinjärven alueen maaperä muodostuu pääasiassa kalliomaasta, hienoainespitoisesta mo-

reenista sekä muista hienorakenteisista kerrostumista. Hienoainespitoisuuden takia moreeni 

alueella on yleisesti huonosti vettä läpäisevää. Alueella ei ole tärkeitä pohjavesialueita. Yaran 
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toimipaikka sijaitsee Vuoksen vesistöalueeseen kuuluvien Juurusveden ja Siilinjoen valuma-

alueen vedenjakaja-alueella. Kaivosalueella sijaitsee kaiken kaikkiaan viisi valuma- ja pohja-

vesialuetta. Pohjois-Savon ELY – keskus on laatinut Vuoksen vesienhoitoalueelle vesienhoi-

don toimenpideohjelman vuosille 2010–2015. Ohjelman tavoitteena on parantaa maakunnan 

heikentyneiden vesien tilaa. Ohjelmassa tehdyn vedenlaadun yleisluokituksen perusteella Juu-

rusveden Kuuslahden tila on hyvä ja Sulkavajärven tila tyydyttävä. Veden vaihtuvuus järvissä 

on hidastunut kaivostoiminnan myötä sen pienennettyä valuma-alueilta valuvien vesien mää-

rää. Yaran on tarkkailtava toimintansa vaikutuksia ympäristön vesistö- ja pohjavesioloihin, 

purkuvesistöjen tilaan, vesikasvillisuuteen ja pohjaeläimiin sekä vesistöön johdettavien vesien 

määrää ja laatua sekä puhdistuslaitteiden tehoa. Kuuslahtea kuormittavat lähinnä kaivoksen ja 

tehtaiden purkuvedet sekä haja- ja ilmakuormitus. (Liite I). (Pohjois-Savon ELY -keskus 

2010, 3, 194–196; Yara Suomi Oy 2004, 18–20.) 

Kemiallisella puhdistamolla käsitellään kierron ylitevesi, saniteettivesi, tehtaiden piha-alueen 

valumavedet, korjaamoiden pesupaikkojen vedet, ratapihan ja pakkaamon alueen kuivatusve-

det sekä kipsikuljettimen ja kantatie 75:n välisen ojan vedet. (Liite I). Suoraan prosessivedek-

si tai kiertoon johdetaan pasutteen, kipsin ja lannoitteiden varastointi- ja käsittelyalueiden va-

lumavedet sekä tehtaiden pesu- ja vuotovedet. Kemialliselle puhdistamolle sekoitusaltaaseen 

syötetään kalkkia, jonka tarkoituksena on saostaa veden sisältämiä epäpuhtauksia. Kalkin 

syöttöä säädellään mitatun pH:n perusteella ja sitä valvotaan rikkihappotehtaan ohjaamosta. 

Sekoitusaltaalla sekoittumista tehostetaan puhaltamalla altaaseen ilmaa. Täältä vesi johdetaan 

edelleen hämmennysaltaaseen, jossa vesi kemikaloituu ja sieltä avo-ojaa pitkin esiselkeytysal-

taaseen, johon suurin osa muodostuneesta flokista laskeutuu. Fosforista saadaan poistettua 

puhdistamolla 99 % ja ammoniumtypestä keskimäärin 40 %. Esiselkeytyksen ylite johdetaan 

maanvaraiseen jälkiselkeytysaltaaseen, josta puhdistettu vesi johdetaan ylivuotokaivon kautta 

avo-ojaa pitkin Kuuslahteen. Tulevien vesien laatu ja määrä vaihtelevat huomattavasti. Kes-

kimäärin puhdistamolla käsitellään 44 m
3
/h ja järveen lasketaan 95 m

3
/h. Altaista tyhjennetty 

liete kuljetetaan kipsikasan lietealtaalle. Puhdistamolla sijaitseva vanha aktiivilietepuhdistamo 

toimii lähinnä sakoaltaana, joka tyhjennetään Siilinjärven kunnalliselle jätevedenpuhdistamol-

le. Aktiivilietepuhdistamo ei ole toiminut johtuen muun muassa kuormituksen suuresta vaih-

telusta ja talviajan alhaisesta lämpötilasta. (Koivisto 2011a; Itä-Suomen ympäristölupavirasto 

2006, 10–11, 27; Torssonen 2005.) 
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Kemiallisen puhdistamon lisäksi Kuuslahtea kuormittaa Sikopuron puhdistamolta tulevat ve-

det. Sikopuron puhdistamolla käsitellään kaivoksen puolen vesiä. Avolouhokseen kertyvät 

pohja- ja valumavedet johdetaan Itäaltaasta ylivuotona altaan itäpuolitse kulkevaan avo-ojaan, 

joka laskee edelleen Sikopuroon. NH4-N pitoisuutta lukuun ottamatta Itäaltaan vesi on Jaa-

konlammesta puhdistamon kautta Sikopuroon johdettavaa vettä puhtaampaa. Lisäksi Sikopu-

ron kautta Kuuslahteen lasketaan Sikopuron puhdistamolla käsitelty rikastushiekan mukana 

pumpattu vesi. Kaivosvedet, piha-alueiden hulevedet, kaivoksen saniteettivedet ja autosäiliöi-

den pesuvedet sekä varastosäiliöalueen likaiset vedet johdetaan rikastamon vesikiertoon. Ri-

kastamon vedet pumpataan Mustin altaaseen rikastushiekan kantoaineena. Mustin altaasta 

erottunut vesi pumpataan Raasion altaaseen, josta se laskee edelleen Jaakonlammen altaaseen 

ja sieltä se palautetaan takaisin rikastamolle. (Liite I). Sikopuron puhdistamolla saostuskemi-

kaalina käytetään ferrisulfaattia. Puhdistettu vesi johdetaan Kuuslahteen Sikopuroa pitkin. 

Puhdistamon fosforireduktio on noin 89 % ja kiintoainesreduktio 72 %. Järveen laskettavassa 

vedessä saa olla fosforia enintään 0,1 mg/l, kiintoainetta 15 mg/l sekä sen BHK7-arvo saa olla 

enintään 5 mg/l. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 10–12,27.) 

Ympäristölupa asettaa järveen laskettaville vesille ja näin ollen myös vesien käsittely teknii-

kalle minimivaatimukset. Kuuslahteen laskettavan veden fosforille on asetettu 3 kg/d raja-

arvo ja ammoniumtypelle 30 kg/d tavoitearvo. Fosfori kuormitukselle on asetettu ympäristö-

luvan raja-arvon lisäksi oma tavoitearvo, joka muodostuu viiden edellisen vuoden keskiarvos-

ta. Vuonna 2011 tavoitearvoksi on asetettu 1,56 kgP/päivä (Kuva 12). Tavoitearvon pyrki-

myksenä on vähentää fosforipäästöjä vuosi vuodelta. Vuonna 2010 fosforikuormitus oli edel-

lisvuosia matalampi, yhteensä 630 kgP/vuosi, mikä vastaa 35 % lupa-arvosta. Ammonium-

typpi päästöt olivat 17,5 tonnia/vuosi, mikä on 160 % tavoitearvosta (Kuva 13). Ympäristö-

keskuksen asettama tavoitearvo ammoniumtypelle on osoittautunut tiukaksi, mutta typpi ei 

ole vastaanottavan vesistön minimiravinne, eikä siten vaadi akuuttia ammoniumtypen vähen-

tämistä. Ammoniumtypen vesistökuormitusta on kuitenkin pyritty vähentämään lannoiteteh-

taan uudella prosessivesisäiliöllä sekä altaan tiivistyksellä. Aikaisemmin allas oli huonokun-

toinen ja sen takaseinänä toimineen kallioseinämän halkeamista pääsi suotautumaan vesiä 

ympäristöön. Allas kunnostettiin kesällä 2010. Lisäksi altaan pinta on ollut ajoittain hyvin 

korkealla tuotantotilanteesta johtuen. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 27; Kemphos 

Oy 2008; Yara Suomi Oy 2010b, 13.) Lisäksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy on myös 

laatinut vuonna 2009 selvityksen nousseiden ammoniumtyppipäästöjen vaikutuksista vesis-
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töön. Vuoden 2007 alkaen päästöt ovat ylittäneet puolivuotiskeskiarvona laskettuna niille ase-

tetun tavoitearvon. Ammoniumtyppipäästöjen kasvun on todettu johtuvan lannoitetehtaan 

kiertovesien lisääntymisestä. Tutkimuksen mukaan fosfori on tutkitulla alueella minimiravin-

ne, eikä näin ollen lisääntyneellä typpikuormituksella ole rehevöittävää vaikutusta. (Heitto 

2009, 3,19.) On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa ammoniumtypen tavoitearvo tulee 

muuttumaan raja-arvoksi. 

 

Kuva 12. Fosfori kuormitus Kuuslahteen vuoden 2011 tilastoiden mukaan. (Koivisto 2011a). 

 

 

Kuva 13. Ammoniumtyppi kuormitus Kuuslahteen vuoden 2011 tilastoiden mukaan. (Koivisto 2011a). 
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Itä-Suomen ympäristölupaviraston määräyksen mukaan jätekipsin läjitys- ja käsittelyalueen 

sekä kiertovesien käsittelyalueen valumavedet tulee ohjata kiertovesialtaisiin ja ne tulee käyt-

tää prosessivetenä. Samoin pasutteen läjitysalueen valumavedet tulee johtaa prosessikäyttöön. 

Ympäristöluvan mukaan ammoniakkiaseman jäähdytysvedet voidaan johtaa kemiallisen puh-

distamon jätevesien kanssa samaan avo-ojaan. Sulkavajärven Särkilahteen johtavaan ojaan 

ohjataan tehdas- ja kipsinvarastointialueen ympäristön pintavedet. (Liite I). (Itä-Suomen ym-

päristölupavirasto 2006, 27, 61.) 

Tuotantolaitosten tarvitsema raakavesi otetaan Sulkavanjärvestä ja Kuuslahdesta. Pääosa 

Kuuslahdesta otetusta vedestä käytetään kemiallisilla tehtailla jäähdytysvetenä ja palautetaan 

takaisin järveen. Osa vedestä käytetään prosessivetenä sekä talousveden valmistuksessa. Puo-

livuosikeskiarvona jäähdytysvettä saa ottaa Kuuslahdesta enintään 206 000 m
3
/d. Yara tark-

kailee jatkuvasti vedenottoa ja purkuvesien kuormituksia. Varastoalueiden haitta-aineita sisäl-

täviä vesiä ei johdeta vesistöön, vaan ne kootaan ja käytetään normaalioloissa prosessivetenä. 

Samoin tuotantoalueiden suojapumppausten vedet johdetaan prosessissa käytettäväksi tai 

puhdistamoille. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 10-11.) 

Päästöjä pohjavesiin aiheutuu lähinnä pasutteen, kipsin sekä rikastushiekan läjitysalueilta. 

Haitta-aineilla likaantuneen pohjaveden pääseminen Kuuslahteen on estetty pohjaveden suo-

japumppauksin läjitysalueen ja järven välisellä alueella. (Liite I). Pohjavesinäytteet otetaan 

kaksi kertaa vuodessa, touko- ja syyskuussa ja tulokset raportoidaan Pohjois-Savon ELY -

keskukselle sekä Siilinjärven kunnan ympäristötoimistolle. Pohjavesien pitoisuuksia seurataan 

sinkin, raudan, kadmiumin, kuparin, arseenin, pH ja sähkönjohtavuuden osalta (Liite V). Mi-

tattuja arvoja verrataan lainsäädännössä asetettuihin talousveden laatuvaatimuksiin. Kaivos-

alueen pohjavesi on vuosien 1999–2011 aikana pysytellyt neutraalina, pH on vaihdellut 6,8–

7,1 välillä. Veden fluoripitoisuuden arvot vuodesta 2008 lähtien ovat pysyneet lähes vakiona 

0,175 mg/l. Fosfori pitoisuudet pohjavedessä ovat pienentyneet selkeästi vuoden 2002 tasosta 

(Kuva 14). Lisäksi pohjavesien pinnankorkeutta sekä laatua tarkkaillaan käyttö- ja kuormitus-

tarkkailuohjelman mukaisesti useasta havaintopaikasta. Toimipaikan jätevesipäästöjä tarkkail-

laan Pohjois-Savon ympäristökeskuksen hyväksymän jätevesi- ja vesistötarkkailusuunnitel-

man mukaisesti. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2006, 27–34; ProcessLims.) Työn kokeel-

lisen osan tarkastelu on rajattu Kuuslahteen, jonne lannoitetehtaan vedet lasketaan, jos sopiva 

puhdistusmenetelmä löydetään.  
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Kuva 14. Kaivosalueen pohjaveden kokonaisfosfori (ProcessLims). 

Yara Siilinjärvellä tarkkaillaan päästöjä ympäristöluvan pohjalta laaditun tarkkailusuunnitel-

man mukaisesti. Vesien osalta luvassa määrätään seuraavaa: ”Jätevesien ja tehdasalueelta ve-

sistöön johdettujen muiden vesien muodostumista, määrää, laatua ja vesistökuormitusta sekä 

puhdistuslaitteiden toimintaa ja tehoa on tarkkailtava Pohjois-Savon ympäristökeskuksen hy-

väksymän tarkkailuohjelman ja ympäristölupahakemuksen mukaisesti.” Luvassa annetaan 

täydennykseksi yksityiskohtaisempia ohjeita laitteiden standardinmukaisuudesta sekä siitä, 

mitä vesiä on tarkkailtava, mitä niistä tulee tarkkailla ja kuinka usein. (Yara Suomi Oy, 

2010a). Yara Siilinjärvi on Savo-Karjala vesiensuojeluyhdistyksen jäsen. Toimipaikka osallis-

tuu vedenlaadun ja kalatalouden yhteistarkkaluihin sekä tilaa tarvittaessa erillisselvityksiä. 

Veden fysikaalis-kemiallisen tilan, rehevöitymisen ja haitallisten aineiden kertymisseuranta 

sekä jätevesien vaikutusten seuranta kalakantoihin ja kalastukseen kuuluvat ohjelmaan, jossa 

tarkkaillaan Sulkavanjärven, Kuuslahden ja Kolmisopen vesiä. (Kemphos Oy 2008, 11–12). 

Vuonna 2010 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy toteutti laajan veden laadun tarkastelun, 

johon kuului vedenlaadun lisäksi pohjaeläintarkkailu sekä vesikasvikartoitus. Yara täytti lu-

paehdot Kuuslahteen ja Sulkavajärveen laskettavan veden fosforikuormituksen osalta vuonna 

2010. Kuuslahden kuormitus oli keskimäärin viime vuosien tasolla ja Sulkavajärven edellis-

vuoden tapaan hieman aikaisempia vuosia pienempi. Kuuslahden ammoniumtyppikuormitus 

ylitti edellisten vuosien tapaan tavoitearvon. Vuosina 2008–2010 kuormitus on ollut selvästi 

aikaisempaa korkeampaa. (Heitto & Heitto 2011, 92.) 
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5 LANNOITETEHDAS 

Moniravinteisia lannoitteita valmistetaan jatkuvatoimisessa reaktorilinjassa lannoitetehtaalla 

apatiittirikasteesta, typpi-, rikki- ja fosforihaposta, ammoniakista sekä kalium- ja hivenraaka-

aineista. Lannoiteliemen kuivaamiseen käytetään rakeistusrumpuja, joiden kuivausilma tuote-

taan typpihapon valmistusprosessista saatavalla lämmöllä ja tarvittava lisälämpö tuotetaan 

kahdella raskasta polttoöljyä polttavalla kuumailmakeittimellä. Kuivaamisen jälkeen rakeet 

seulotaan ja jäähdytetään, minkä jälkeen ne pinnoitetaan paakkuuntumisen sekä pölyämisen 

estämiseksi ja siirretään kypsymään kahteen tuotevarastoon. Suurin osa lopputuotteista paka-

taan säkkeihin asiakkaille toimitettavaksi, mutta pieni osa toimitetaan myös irtotuotteena. 

Lannoitetehtaalla on vuodesta 1997 alkaen valmistettu lisäksi ammoniumnitraattia jatkuva-

toimisessa reaktorissa ammoniakista ja typpihaposta teknisten typpiliuosten raaka-aineeksi. 

Liuos pumpataan varastosäiliöihin ja käytetään toimipaikan kaivoksella räjähdysaineen raaka-

aineena sekä toimitetaan myös ulkopuolisille asiakkaille. (Yara Suomi Oy 2004, 17.) 

Alla on esitetty yksinkertaistettu periaatekuva lannoitetehtaan vesikierrolle sekä mahdollisen 

suljetunkierron purkukohta (Kuva 15). Kuva sijoittuu liitteessä yksi punaisella rajatulle alu-

eelle.  Kuvassa esitetyt LA lyhenteet vastaavat tehtaan prosessikaavioissa käytettyjä lyhentei-

tä. Kiertovesiallas LA741 sijaitsee tehdasrakennuksen ulkopuolella Nilsiäntien ja pakkaamon 

välissä. Altaaseen johdetaan tehtaan lattiakaivoon kerätyt vedet tarpeen mukaan sekä pak-

kaamon ja tuotevarastojen ympäriltä tulevat hulevedet. Altaasta vedet pumpataan joko lamel-

liselkeyttimelle LA738, kiertovesisäiliöön LA719 tai NOx-pesurille. Säiliö LA719 toimii lan-

noitetehtaan pesurilinjaston pääasiallisena kiertovesisäiliönä. Suurempi säiliö LA250 toimii 

tehtaan pääasiallisena puskurisäiliönä, jonne vedet tulevat pesurijärjestelmästä, selkeyttimen 

kautta ylitteenä sekä kiertovesialtaasta. Säiliö toimii myös yhtenä kiertovesijärjestelmän sel-

keyttimenä, samoin kuin kiertovesiallas LA741, LA250 pohjalle kerääntynyt liete puhdiste-

taan vuosittaisen kesäseisokin aikana. LA250 säiliöön kertyy keskimäärin noin 300 m
3
 kiinto-

ainetta vuodessa. Lamelliselkeyttimeltä LA738 alite ohjataan lannoitereaktoreille raaka-

aineeksi ja ylite laitoksen märkä- sekä kuivapesurilinjoille. (Yara Suomi Oy 2011a.) Työn ko-

keellisessa osuudessa on keskitytty kiertovesialtaan LA741 vesien käsittelyyn sekä lamel-

liselkeyttimen LA 738 toiminnan tehostamiseen. 
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Kuva 15. Lannoitetehtaan vesikierron periaatekuva (Yara Suomi Oy 2011a). 
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Kiertovesialtaan tilavuus on noin 5000 m
3
. Lannoitetehdas käyttää prosessissaan altaan vettä 

keskimäärin 3500–4000 m
3
/kk. Vuonna 2010 kuukausikeskiarvo oli 2400 m

3
/kk, johon vai-

kuttivat muun muassa lannoitetehtaan tuotannon rajoittaminen alhaisesta kysynnästä johtuen 

sekä kiertovesialtaan remontti, jolloin allas oli tyhjillään ja vedet kuljetettiin säiliöautoilla ri-

kastamon sisäiseen kiertoon. Jos altaan vesi on liian likaista käytettäväksi prosessivetenä, 

voidaan sen tilalla käyttää raakavettä. Lannoitetehtaan vesikiertoon tulevista vesistä suurin 

osa, noin 70 %, on peräisin raaka-aineista ja vajaa 10 % sateista. Lisäksi tehtaalle tulee vettä 

selkeyttimen alitteena sekä piipun pesuvesien mukana. Vesien varastointitilat ovat kuitenkin 

pienet, jolloin sadannan merkitys korostuu. Poikkeuksellinen rankkasade voisi suuntaa-

antavan laskennan mukaan täyttää lähestulkoon koko kiertovesialtaan. (Heikkinen 2011a & 

2011b; Torssonen 2005.)   

Kierrosta poistuu vettä lähinnä piipusta haihtumalla, tuotteisiin sitoutuneen veden määrä on 

melko pieni. Tehtaan vesitasetta seurataan jatkuvasti tulevien vesien osalta. Poistuvien vesien 

arvot ovat laskennallisia eivätkä siten täysin vastaa todellisuutta (Kuva 16). Pyrkimyksenä on, 

että vesitaseen summa olisi negatiivinen, jolloin prosessista poistuisi vesiä enemmän kuin 

sinne tulee. Arvon ollessa positiivinen ylimääräiset vedet kerääntyvät lannoitetehtaan kierto-

vesialtaaseen, josta ne otetaan tarpeen mukaan takaisin prosessiin. Kiertovesialtaan pinnan 

sallittu maksimikorkeus on noin 400 senttimetriä. Vuoden 2011 aikana vesitaseen summa on 

suurimman osan ajasta ollut negatiivinen. Korkeimmillaan pinnan korkeus oli 375,32 cm 

helmikuun puolessa välissä. Marraskuun lopulla pinnan korkeus oli saatu laskemaa noin 180 

cm. Altaasta kuljetettiin maalis- marraskuun aikana 680 säiliöautollista eli 10 275 m
3
 vettä 

kaivokselle. Näistä kuljetuksista aiheutui noin 40 000 € kustannukset. (Heikkinen 2011a & 

2011b; Torssonen 2005.)   
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Kuva 16. Lannoitetehtaan vesitase 28.11.2011 (Heikkinen 2011a). 

5.1 Lamelliselkeyttimen toiminnan tehostaminen 

Työn tutkimuksilla pyrittiin selvittämää lannoitetehtaalla jo olemassa olevan lamelliselkeyt-

timen toimintaa ja mahdollisuutta tehostaa sitä kemiallisella saostuksella. Lähtötilanteessa 

lannoitetehtaan lamelliselkeyttimellä ei tapahdu mainittavaa selkeytymistä. Tutkimuksessa 

pyritään selvittämään kemiallisensaostuksen mahdollisuuksia selkeyttimellä. Näin ravinteet 

saataisiin tehokkaammin poistettua vedestä ja syntyvä alite voitaisiin ohjata hyötykäytettä-

väksi lannoitereaktoreille. Selkeyttimen toimintakyky ei ollut lähtötilanteessa tiedossa, joten 

normaaliin seurantaan päätettiin lisätä selkeyttimelle menevän veden lisäksi sieltä ylitteenä 

poistuva vesi. Tutkimuksen perusteella saatiin selville selkeyttimellä vedestä erottuvien ravin-

teiden ja kiintoaineksen määrä. Luvut osoittavat, että selkeyttimellä vedestä poistuu lähtöti-

lanteessa vain pieni määrä kiintoainesta (Taulukko 5). Poistuneen kiintoaineksen määrä, 75 

mg/l, vastaa noin 17 % kiintoaineksen kokonaismäärästä selkeyttimen vedessä. Kiintoaineen 

poistuma vaihteli 0-55 %. (Liite VI). 

Taulukko 5. Keskimääräinen poistuma selkeyttimellä. 

NH4-N-vl NO3-N-vl P2O5-vl K2O-vl Cl SO4 F pH kiintoaine 

g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l  mg/l 

0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 -1.0 -10.4 0.0 -74.8 

Rajoitteita kemikaalien käytölle asettaa se, ettei reaktorille saa päätyä metalleja, klorideja eikä 

orgaanista ainetta. Pesurivedet sisältävät klorideja, mutta saostuskemikaalien myötä ei haluta 

niitä reaktorille enempää. Erityisesti fluoriyhdisteet halutaan saada saostumaan, mutta myös 
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fosfori-, typpi- ja rikkiyhdisteiden poistuminen on toivottavaa. (Heikkinen 2012a.) Laborato-

riokokeissa testattiin kalsiitin, kalsiumhydroksidin, alumiinisilikaattin sekä pH:n vaikutuksia 

saostumiseen.  

5.1.1 Lähtötutkimus  

Kokeilla pyrittiin selvittämään, kuinka lannoitetehtaan selkeyttimelle menevä vesi saadaan 

saostumaan eri kemikaalilisäyksillä. Alustavissa kokeissa käytetyt annostelumäärät olivat täy-

sin kokeellisia, joiden tarkoituksena oli luoda pohjaa jatkotutkimuksille. Suunnitelma oli saos-

taa näytteestä ravinteita mainituilla kemikaaleilla ja analysoida saadusta kirkkaasta osasta 

NH4-, NO3-, P2O5-, K2O- ja F-pitoisuudet. Lisäksi yhdestä näytteestä analysoitiin röntgenillä 

syntynyt sakka.  

Ensimmäisissä kokeissa testattiin kalsiitin (CaCO3) ja kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2) vaiku-

tusta saostumiseen. Kalsiumhydroksidi Ca(OH)2, joka tunnetaan myös sammutettuna kalkkina 

tai vesilaitoskalkkina, on valkoista tai vaalean ruskeaa jauhetta. Aine ärsyttää ihoa ja hengi-

tyselimiä sekä on vaaraksi silmille. Kalsiumhydroksidi on stabiilia normaaleissa varastointi- 

ja käyttöolosuhteissa. Reagoidessa happojen kanssa kalsiumhydroksidi muodostaa suoloja. 

(IS-VET Oy 2010a) Kalsiitti CaCO3 on yleisin maaperän mineraali ja sitä esiintyy ympäri 

maailmaa. Väriltään se on yleensä valkoinen ja läpinäkymätön aine, joka ärsyttää ihoa ja voi 

vaurioittaa silmiä vakavasti. Kalsiitti on veteen liukenematon jauhe, jonka pH on 8 ja sen su-

lamispiste on 800 ºC. (IS-VET Oy 2010b; Turunen 2007.) 

Kokeiden saostumisajaksi eli lamelliselkeyttimen viipymäaika saatiin laskettua yhtälöllä 1.  

min5,19325,0
/20

5,6
3

3

 h
hm

m

Q

V
t       (1) 

t = viipymäaika 

V = selkeyttimen tilavuus 

Q = selkeyttimelle tuleva virtaus 

Koesarja yksi: 

Saostumisaika 20min: 

1. 50 ml näytettä + 5 g kalsiittia 

2. 50 ml näytettä + 5 g kalsiumhydroksidia 
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3. 50 ml näytettä + 10 g kalsiittia 

4. 50 ml näytettä + 10 g kalsiumhydroksidia 

Saostumisaika 1h: 

5. 50 ml näytettä + 10 g kalsiittia 

6. 50 ml näytettä + 10 g kalsiumhydroksidia 

Huomiot: Kalsiumhydroksidi puuroutui koko näytteen osalta, mistä johtuen näytteistä ei 

saatu kirkasta nestettä analysoitavaksi. Joten koesarjaan lisättiin yksi 50 ml näyte: 

7. 50 ml näytettä + 1 g kalsiumhydroksidia 

Näytteissä, joihin annosteltiin 10 g kalsiittia, muodostui myös pinnalle ohut sakkakerrostuma. 

Lisäksi kyseisistä näytteistä analysoitavaksi erotettu kirkasosa jatkoi saostumista toisessa asti-

assa. Hylätty kalsiumhydroksidi jatkoi saostumista ja useamman tunnin jälkeen näytteessä oli 

havaittavissa reilu 10 ml kirkasta nestettä.  

Analysointi 

Vesiliukoiset P2O5, K2O, NH4 ja NO3 analysoidaan QuAAtro – analysaattorilla. Kukin yhdiste 

reagoi tietyn reagenssin kanssa muodostaen veteen erivärisiä kompleksiyhdisteitä, jotka sitten 

mitataan fotometrillä. Analysaattori antaa yhdisteen pitoisuudet standardisuoralta milligram-

moina litrassa. Kaavan 2 avulla saadaan laskettua yhdisteen prosenttiosuus näytteessä. (Yara 

Suomi Oy Laboratorio.) 

%100*
54

321

%
VV

VVAV
X      (2) 

A= näytteen X-pitoisuus standardisuoralta [mg/l] 

V1= näytteen liuotustilavuus [l] 

V2= näytteen laimennustilavuus [ml] 

V3= näytteen laimennustilavuus [ml] 

V4= pipetoitu näytemäärä [ml] 

V4=pipetoitu näytemäärä [ml] 

m = näytteen massa [mg] 

 

Esimerkki 1. koe sarjan NO3-pitoisuuden laskemisesta näytteestä yksi.  
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%1,8%08,8%100*
10*30*16027

250*250*5,0*/435,12%

1 
mlmlmg

mlmlllmg
X  

Tulos saadaan muunnettua g/l:ksi kaavan 3 avulla. 

%100

%

/

X
X lg     (3) 

ρ = tiheys [g/dm
3
]  

Näytteen tilavuus oli liian pieni tiheyden laskemiseen, joten tulosta ei saada ilmoitettua muo-

dossa g/l. Tuloksien vertaileminen kuitenkin on täysin mahdollista myös prosenttiosuuksien 

perusteella. (Yara Suomi Oy Laboratorio.) 

SO4 pitoisuudet mitataan spektrofotometrillä ja tulokset voidaan laskea samoin kuin edellä 

kaavojen 2 ja 3 avulla. Veden fluori määritellään ioniselektiivisesti. Laitteen toiminta perus-

tuu tarkkaan elektrokemialliseen mittaukseen. Laitteen fluoridielektrodi mittaa näytteen fluo-

ridi-ionien aktiivisuuden. (SFS 3027).  

Tuloksien perusteella voidaan päätellä, että fluori saostuu selvästi kalsiumhydroksidilla ja fos-

fori ilmeisesti saostui kokeessa 7, sillä näytteen pitoisuudet olivat liian pieniä mitattavaksi. 

Kalsiitilla ei ollut vaikutuksia mihinkään yhdisteistä (Taulukko 6). Näytteen yksi fluoriarvo 

on todennäköisesti virheellinen, sillä se on lähtöarvoakin selvästi suurempi.  

Taulukko 6. Pitoisuudet vedessä ensimmäisen saostuskokeen jälkeen. 

 1 3 5 7 Vertailu 

P2O5, % 0.05 0.05 0.05 - 0.05 

K2O, % 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 

NH4, % 10.2 10.0 10.1 10.1 10.0 

NO3, % 8.1 7.8 8.0 8.1 8.0 

F, mg/l 716 508 478 127 522 

5.1.2 Koesarja kaksi 

Ensimmäisten kokeiden perusteella kasvatettiin näytemääriä, jotta myös pienet pitoisuudet 

saatiin luettua analysaattorilla. Saostuskemikaalien lisäyksen yhteyteen lisättiin sekoitus. Eri 

saostuskokeiden lisäksi analysoitiin ns. 0 näyte eli alkuperäinen saostamaton liuos vertailua 

varten.  
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Koesarja kaksi: 

0. 100ml näytettä 

10min sekoitus + 10min selkeytys 

1. 100 ml näytettä + 5 g kalsiittia 

2. 100 ml näytettä + 2 g kalsiittia 

3. 100 ml näytettä + 2 g kalsiumhydroksidia 

4. 100 ml näytettä + 1 g kalsiittia 

5. 100 ml näytettä + 2 g kalsiumhydroksidia 

10min sekoitus + 50min selkeytys 

6. 100 ml näytettä + 2 g kalsiumhydroksidia 

Huomiot: 

 Näytteiden 4 ja 5 pinnalle muodostui ohuelti sakkaa. 

 10 min aikana kalsiumhydroksidi liuos yhä melko puuromaista, painuu jatkuvasti kasaan. 

 Näyte 5. aavistuksen geelimäistä, ei meinannut tulla ulos pipetistä 

Tulokset: 

Fosfori ja fluori saatiin selvästi saostumaan kalsiumhydroksidilla. Muiden osalta eroja ei käy-

tännössä syntynyt ja pienet muutokset johtuvat todennäköisesti ainoastaan epävarmuusteki-

jöistä. (Taulukko 7). Kuvissa 17 ja 18 nähdään selvä ero näytteiden 3, 5 ja 6 kohdalla, joissa 

saostuskemikaalina käytettiin kalsiumhydroksidia. Kalsiitilla puolestaan ei saatu aikaiseksi 

saostumista.   

Taulukko 7. Pitoisuudet vedessä toisen saostuskokeen jälkeen. 

 1 2 3 4 5 6 0 

P2O5, % 0.06 0.06 0.006 0.06 0.007 0.003 0.06 

K2O, % 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 

NH4, % 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.1 

NO3, % 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.0 

F, mg/l 498 520 156 528 368 155.6 522 
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Kuva 17. Fosfori- ja kaliumoksidipitoisuudet. 

 

 

Kuva 18. Fluoripitoisuudet. 

5.1.3 Koesarja kolme 

Kolmannessa saostumiskokeessa keskityttiin kalsiumhydroksidiin ja pyrittiin selvittämään 

annostuskoon vaikutusta saostumiseen. Edeltävissä kokeissa havaittiin, että pitkä sekoittami-

nen ei parantanut kalsiumhydroksidilla saavutettavaa saostumista vaan ainoastaan lyhensi sel-

keytymisaikaa. Pikasekoituksella pyrittiin varmistamaan kemikaalin hajoaminen sekä leviä-

minen veteen, jonka jälkeen näytteen annettiin saostua rauhassa 20 minuuttia. Koesarja kolme 

oli seuraavanlainen: 
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Pikasekoitus + 20min selkeytymisaika 

1. 100ml näytettä + 3 g kalsiumhydroksidia 

2. 100ml näytettä + 4 g kalsiumhydroksidia 

3. 100ml näytettä + 5 g kalsiumhydroksidia 

Huomiot: Näytettä kolme dekantoitaessa pääsi sakkaa ylitteen mukana analysoitavaan kirk-

kaaseen osaan, mikä voi aiheuttaa virheitä tuloksiin. Näytteen yksi sakka analysoitiin. 

Tuloksia on verrattu saostamattomaan selkeyttimelle tulevaan veteen. Tämä vesi on merkitty 

näytteeksi nolla. Kokeen tulokset on kirjattu taulukkoon 8 sekä esitetty pylväsdiagrammein 

niiden yhdisteiden osalta, joissa saostumista tapahtui. Fosforin saostuminen näyttää kasvavan 

kemikaalimäärän kasvaessa 40 g/litra, mutta 50 g/litra annostuksella saostuminen väheni 

(Kuva 19). Tulosten väliset erot ovat kuitenkin hyvin pieniä ja ero voi johtua näytteeseen pää-

tyneestä sakasta. Fluori saatiin myös saostumaan, mutta sen osalta ei ole havaittavissa selvää 

korrelaatiota saostuskemikaalin annostelun ja sakkautumisen välillä (Kuva 20). Kalium- tai 

typpiyhdisteitä ei saatu saostumaan kasvatetullakaan annostelulla kasvamaan. Sulfaattien 

osalta vertailukohteena on käytetty keskiviikon 14.12.2011 pesurivesien sulfaattipitoisuutta, 

todellisuudessa voi siis olla, että ero saostettuihin näytteisiin on hyvinkin erilainen (Kuva 21). 

Normaalioloissa sulfaattipitoisuudet vedessä vaihtelevat välillä 49–114 g/l keskiarvolla 87,75 

g/l. Kuvissa 21–24 x-akselille on merkitty saostumiskokeessa käytetty kalsiumhydroksidin 

annostelumäärä g/l.   

Taulukko 8. Kalsiumhydroksidilla saostettujen näytteiden pitoisuuksia. 

Annostus 0 10 g/l 20 g/l 30 g/l 40 g/l 50 g/l 

F, mg/l 522 368 156 176.8 181.8 131.8 

SO4,g/l 100 84 92 84 82 68 

P2O5,g/l 0.70 0.09 0.07 0.06 0.008 0.01 

K2O, g/l 1.79 1.80 1.82 1.84 1.83 1.85 

NH4,g/l 127 126 127 125 128 128 

NO3,g/l 100 100 100 100 101 102 
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Kuva 19. Fosforin saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. 

 

 

Kuva 20. Fluorin saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. 

 

 

Kuva 21. Sulfaattien saostuminen eri kalsiumhydroksidiannostuksilla. 
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5.1.4 Koesarja neljä 

Oletettavasti pH:lla on merkittävä vaikutus saostumiseen. Lannoitetehtaan prosessiveden pH 

vaihtelee normaalioloissa neljästä kahdeksaan, joten kokeissa testattiin, kuinka pH vaikuttaa 

kyseisten vesien saostumiseen. Lisäksi testattiin alumiinisilikaatin ja flokkulentin lisäyksen 

vaikutusta.   

Alumiini (Al2O3) ja silika eli piihappo (SiO2) ovat kaksi runsaiten maankuoressa esiintyvää 

mineraalia. Mineraaleja, jotka sisältävät alumiinioksidia ja piioksideja kutsutaan, alumiinisili-

kaatiksi. Zeoliitit on merkittävin alumiinisilikaattiryhmä. Luonnollisia zeoliitteja tunnetaan 40 

ja syntetisoituja 150. (University of Waterloo.) 

Flokkulenttina käytettiin toimipaikalta löytyvää Fennopol A 305 polymeeriä. Molekyyliä, jo-

ka on muodostunut pienemmistä keskenään samankaltaisista molekyyleistä, kutsutaan poly-

meeriksi. Polymeerejä esiintyy luonnossa sekä ihmisten tekemissä aineissa, kuten muoveissa. 

Polymeerit voivat olla veteen liukenevia tai liukenemattomia, joista vesiliukoiset voivat olla 

joko positiivisesti tai negatiivisesti varautuneita. Tärkkelys on esimerkki luonnon polymee-

reistä ja polyakryyliamidi synteettisesti monomeereista valmistetuista polymeereistä. Poly-

meerit voivat olla pitkä- tai lyhytketjuisia. Saostuskemikaalit kuuluvat lyhytketjuisten ryh-

mään. (Kemira 2003; Tanni 2011, 13–14.) Saostuskokeissa käytettiin Kemira Oyj:n valmis-

tamaa Fennopol A 305 polyelektrolyyttejä. Fennopoleja sovelletaan kiintoaineiden erottami-

seen vesiliuoksessa, veden selkeyttämiseen sekä lietteen käsittelyyn. Aine on valkoista haju-

tonta hygroskooppista, eli aine imee kosteutta itseensä. Fennopoli on negatiivisesti varautu-

nutta (Kemira 2003.)  

Ensimmäiseksi kokeissa mitattiin prosessiveden pH. Lähtöarvon ollessa viisi nostettiin osaan 

näytteistä pH kahdeksaan natriumhydroksidilla (NaOH). Molemmissa pH pitoisuuksissa teh-

tiin rinnakkain samat kokeet. 

0.   100ml alkuperäistä näytettä 

Pikasekoitus + 20min selkeytymisaika 

1. 100ml näytettä (pH 5) +0,5 g Ca(OH)2 

2. 100ml näytettä (pH 5) + 2 g Ca(OH)2 
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3. 100ml näytettä (pH 8) +0,5 g Ca(OH)2 

4. 100ml näytettä (pH 8) +0,2 g Ca(OH)2 

5. 100ml näytettä (pH 5) + 0,5 g Ca(OH)2 + 0,05 g (AlO)2SiO3 

6. 100ml näytettä (pH 5) + 2 g Ca(OH)2 + 0,05 g (AlO)2SiO3 

7. 100ml näytettä (pH 8) + 0,5 g Ca(OH)2 + 0,05 g (AlO)2SiO3 

8. 100ml näytettä (pH 8) + 2 g Ca(OH)2 + 0,05 g (AlO)2SiO3 

9. 100ml näytettä (pH 5) +0,2 g Ca(OH)2 + polymeeri 

Polymeeriä annosteltiin 1 gramma litraan eli 0,1 %. Osa polymeeristä ei kuitenkaan liuennut 

veteen vaan muodosti kasaantuman, joten todellisuudessa liuoksen vahvuus oli pienempi. 

Samoin kuin edellisissäkin tutkimuksissa, ainoastaan fosfori ja fluori saostuivat merkittävästi. 

Sulfaattipitoisuuksissa oli pieniä muutoksia, mutta sen sijaan typpiyhdisteille tai kaliumoksi-

dille ei tapahtunut käytännössä mitään. Tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa 9. Taulu-

kossa annostelu määrä on ilmoitettu gramma per litra. pH:ssa 5 saavutetut tulokset on merkit-

ty keltaisella pohjalla ja pH:ssa 8 saavutetut sinisellä. Vihreällä pohjalla on alkuperäinen nolla 

näyte.  

Taulukko 9. Eri kemikaaleilla saostettujen näytteiden pitoisuuksia. 

Fosforin ja fluorin tuloksia on havainnollistettu pylväsdiagrammein kuvissa 22 ja 23. Mo-

lemmista nähdään, että näyte numero kuusi on saostunut parhaiten. Eli näyte, johon annostel-

  Ca(OH)2 Ca(OH)2+0.05g (AlO)2SiO3 Polymeeri 

Annostelu 

[g/l]   5 20 5 20 5 20 5 20 20 

    pH 5   pH 8   pH 5   pH 8   pH 5 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P2O5, g/l 0.98 0.95 0.09 0.64 0.13 0.76 0.004 0.56 0.03 0.10 

K2O, g/l 2.31 2.31 2.32 2.29 2.34 2.30 2.34 2.31 2.35 2.22 

NH4, g/l 104 104 105 103 103 104 104 103 103 100 

NO3, g/l 75 76 76 75 75 76 76 75 75 77 

F, mg/l 545 514 175 300 181 387 140 300 145 156 

SO4, g/l 102 105 93 102 98 110 91 102 87   
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tiin matalassa pH:ssa sekä kalsiumhydroksidia että pieni määrä alumiinisilikaattia. Tällä an-

nostuksella pH:n nostaminen kahdeksaan ei suuresti vaikuta tuloksiin. Sen sijan pienemmällä 

kalsiumhydroksidi annostuksella pH:n merkitys on suurempi, vertaa näytteitä 1 ja 3 sekä 5 ja 

7. Pitoisuuksien erot ovat kuitenkin melko pieniä ja pitää huomioida, että kaikkiin tuloksiin 

sisältyy tietyn virheen mahdollisuus. Kyseiset näytteet on pipetoitu laimennoksia varten use-

amman kerran sekä itse analysaattorin antamiin tuloksiin sisältyy tietty virhemarginaali.   

Flokkulentin lisäyksellä ei saavutettu parempaa tulosta, sakka ainoastaan vajosi nopeammin. 

Mutta selvästikin näytteen ns. kirkasosa oli jo ilman polymeeriä niin selkeä, ettei siitä enää 

saatu saostumaan lisää yhdisteitä.  

 

Kuva 22. Fosforin pitoisuudet vedessä. 

 

 

Kuva 23. Fluorin pitoisuudet vedessä. 
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5.1.5 Sakkatutkimukset 

Tutkimuksilla pyrittiin selvittämään, mitä yhdisteitä muodostunut sakka sisältää sekä kuinka 

se reagoisi reaktorille syötettäessä.  Syntynyt sakka erotettiin, kuivattiin ja jauhettiin tutkitta-

vaksi. XRF eli röntgenfluoresenssianalysaattorilla saadaan määriteltyä sakan sisältämät alku-

aineet ja XRD eli röntgendiffraktioanalysaattorilla tunnistettua sakan yhdisteiden kideraken-

teet. XRF analysaattorin toiminta perustuu siihen, että näytettä säteilytetään röntgensäteilyllä, 

jolloin kukin alkuaine alkaa säteillä sille ominaista fluoresenssisäteilyä. Fluoresenssisäteilystä 

analysoidaan sen sisältämät eri aallonpituudet sekä detektoidaan niiden määrä, jolloin saadaan 

selville alkuaineet sekä niiden määrä. XRD:n toiminta puolestaan perustuu kunkin yhdisteen 

ominaisiin XRD -spektreihin. Jauhetusta näytteestä puristetun preparaatin pintaa säteilytetään 

röntgensäteilyllä eri tulokulmissa ja pinnasta sironneen säteilyn intensiteetti mitataan (Liite 

VII). Koneen muistissa on lähes 80 000 eri yhdisteen XRD-spektrit, joihin se vertaa näytteelle 

ajettua spektriä. (Phillips; ThermoARL) 

Näytteiden kaksi, neljä ja kuusi sakat analysoitiin XRD-menetelmällä (Liite IV). Analyysillä 

ei saada selville kuinka paljon mitäkin yhdistettä on syntynyt. Tuloksiin on muutenkin syytä 

suhtautua varauksella, on paljon mahdollista, että sakka sisältää myös muita yhdisteitä. Ve-

destä parhaiten saostuivat fosfori ja fluori. Fosfori muodosti ammonium- sekä natrium mag-

nesiumfosfaattia ja magnesium fosfaattioksidia. Sen sijaan vaikka fluori saostui vedestä, eivät 

XRD menetelmällä löydetyt yhdisteet sisällä fluoria. On mahdollista, että fluori on liian kevyt 

yhdiste havaittavaksi menetelmällä. Ioniselektiivisellä mittauksella saatiin selville, että kaikki 

sakat sisältävät noin 0,2 % fluoria. Useat yhdisteet sisältävät ammoniumtyppeä vaikka typpi-

pitoisuudet pysyivät täysin samana saostuskokeissa. (Taulukko 10, Taulukko 11, Taulukko 

12). Oletettavasti vesissä on niin paljon typpiyhdisteitä, etteivät sakkautuneet yhdisteet vai-

kuttaneet niiden kokonaispitoisuuteen vedessä. Sulfaatti muodostaa yhdessä kalsiumin kanssa 

kipsiä sekä koktaitea yhdessä ammoniumtypen kanssa. Näyttää siltä että sakkaan muodostuu 

CaSO4 yhdistettä jollakin kidevesiyhdistelmällä. Hemihydraatti eli CaSO4 yhdiste 0,5 kide-

vedellä on ok, mutta sen sijaan kahdella kidevedellä esiintyvää kipsiä ei haluta missään ni-

messä (Heikkinen 2012b). Kipsi aiheuttaa juoksevuus ja viskositeetti ongelmia reaktorille 

syötettäessä.  
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Taulukko 10. Sakka kaksi. 

Ref. Code Komponentin nimi Kemiallinen kaava 

00-036-0432 Kipsi CaSO4*2H2O 

00-011-0475 Koktaite (NH4)2 Ca (SO4)2*H2 O 

00-044-0737 Ammonium nitraatti NH4NO3 

00-031-0064 Ammonium fosfaatti (NH4) P2O5 

99–000-0078 Hemihydraatti CaSO4*0.5H2O 

00-005-0579 Magnesium fosfaattioksidi Mg2P2O7 

00-021-0428 Rauta sulfaattihydroksidi 2Fe(OH)SO4 

 
 Taulukko 11. Sakka neljä. 

Ref. Code Komponentin nimi Kemiallinen kaava 

00-047-0866 Ammonium nitraatti NH4NO3 

00-020-0100 Ammonium nitraatti sulfaatti (NH4)5(NO3)3SO4 

00-037-0246 Natrium kalsium sulfaattihydraatti Ca0.98Na0.03SO4*0.4 H2O 

00-011-0475 Koktaite (NH4)2Ca(SO4)2 *H2O 

00-032-1122 Natrium magnesium fosfaatti NaMgPO4 

 

Taulukko 12. Sakka kuusi. 

Ref. Code Komponentin nimi Kemiallinen kaava 

00-047-0866 Ammonium nitraatti NH4NO3 

00-020-0100 Ammonium nitraatti sulfaatti (NH4)5(NO3)3SO4 

00-011-0475 Koktaite (NH4)2 Ca(SO4)2*H2O 

00-036-0432 Kipsi CaSO4*2H2O 

00-031-0064 Ammonium fosfaatti (NH4) P2O5 

 

Sakkaa oli tarkoitus syöttää reaktoria vastaaviin olosuhteisiin. Mutta reaktorilla vallitsee noin 

140 ºC lämpötila, eikä vettä ole mahdollista lämmittää yli 100 ºC normaali ilmanpaineessa. 

Laboratoriossa ei ollut laitteistoa jolla paineen nostaminen olisi ollut mahdollista, joten tutki-

muksesta luovuttiin.  

5.2 Tulosten tulkinta 

Kokeiden perusteella voidaan todeta, että lamelliselkeyttimen toimintaa on mahdollista tehos-

taa kemikaalilisäyksellä. Lähtötilanteessa ainoastaan kiintoaineesta poistui keskimäärin 17 %, 

mutta ravinteet pysyivät samana. Kun kalsiumhydroksidia syötettiin 20 g/l yhdessä alumii-

nisilikaatin (5 g/l) kanssa saatiin saostumaan fluorista parhaimmillaan lähes 100 % (näyte 6, 

Taulukko 13). Syötetty kalsiumhydroksidin määrä vastaa 20 kg/m
3
. Samalla annostuksella 

fosforista puolestaan saostui noin 74 %. Ilman alumiinisilikaattilisäystä fosforista saostui 91 

% ja fluorista 68 %. Pienemmällä annostuksella (5 g Ca(OH)2/l) saavutettiin fosforille paras 

tulos (35 %), kun pH nostettiin viidestä kahdeksaan (näyte 3). Samalla annostuksella pH:ssa 
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kahdeksan saatiin fluorista saostumaan 45 %. Sulfaatista saatiin saostumaan kalsiumhydrok-

sidin (20g/l) ja alumiinisilikaatin yhdistelmällä (5g/l) vajaa 15 % (näyte 8). Sen sijaan typ-

piyhdisteitä tai kaliumoksidia ei ainakaan näiden kokeiden perusteella saada saostumaan. Fos-

forin ja fluorin osalta jo pienellä kalsiumhydroksidin lisäyksellä saatiin tuloksia aikaiseksi en-

simmäisessä kokeessa ja pienellä alumiinisilikaatin lisäyksellä päästiin entistä parempiin tu-

loksiin. pH:n nostolla voidaan parantaa tuloksia pienillä (5 g/l) kalsiumhydroksidiannostuksil-

la, mutta käytettäessä isompaa annostusta, pH:n nosto ei enää tuo lisähyötyä.  

Taulukko 13. Kokeen neljä saostumat prosentteina. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P2O5 3.7 90.8 34.6 86.3 23.3 99.6 43.4 97.0 89.6 

K2O 0.3 -0.6 0.9 -1.2 0.6 -1.2 0.0 -1.7 3.8 

NH4 -0.2 -0.9 0.7 0.5 -0.7 -0.9 0.9 0.5 3.3 

NO3 -0.4 -1.0 0.5 -0.1 -1.0 -1.3 0.8 0.5 -2.6 

F 5.6 67.8 44.9 66.8 28.9 74.4 44.9 73.3 71.4 

SO4 -2.9 8.8 0.0 3.9 -7.8 10.8 0.0 14.7  

Virtaama selkeyttimelle on noin 20 m
3
/h. Kalsiumhydroksidin syötön ollessa 20 kg/m

3
, tulisi 

selkeyttimelle syöttää tunnissa 

𝑚 = 20 𝑚
3

ℎ ∗ 20 
𝑘𝑔

𝑚3 = 400 
𝑘𝑔

ℎ
  

Vuorokaudessa tämä tekee 

𝑚𝑑 = 400 
𝑘𝑔

ℎ
 ∗ 24ℎ = 9600𝑘𝑔 

Olettaen, että kalsiumhydroksidia syötettäisiin 24 tuntia 365 vuorokautta vuodessa, tarvitta-

van kalsiumhydroksidin massa on:  

𝑚𝑎 = 9600𝑘𝑔 ∗ 365𝑑 = 3 504 000 𝑘𝑔 = 3504 𝑡𝑛 

Syötettävä määrä vastaa vain pientä murto-osaa reaktoreille syötettävien raaka-aineiden mää-

rästä (Heikkinen 2012b). Lannoitetehtaan kiertovesialtaan vedet ovat vesikierron puhtaimpia. 

Alla olevassa taulukossa on verrattu saostuskokeilla saavutettuja tuloksia altaan vesiarvoihin 

(Taulukko 14). Minimiarvo on saostuskokeissa saavutettu paras tulos ja keskiarvo on saostus-

kokeiden tulosten keskiarvo. Taulukosta nähdään, että saostuksella on mahdollista saavuttaa 
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fosforin ja fluorin osalta LAT -allasta puhtaampaa vettä. Typen osalta ammoniumtyppeä on 

pesurivesissä huomattavasti enemmän kuin LAT – altaassa, mutta nitraattityppeä sen sijaan 

lähes puolet vähemmän. Kaliumoksidinkin pitoisuudet ovat selvästi suurempia pesurivesissä. 

(Liite II). LAT -altaasta ei ole mitattu sulfaattipitoisuuksia.  

Taulukko 14. Ravinnepitoisuuksien vertailu. 

  Minimi Keskiarvo LAT -allas 

P2O5, g/l 0.004 0.36 0.62 

K2O, g/l 2.22 2.31 1.5 

NH4-N, g/l 78 80 50 

NO3-N, g/l 17 17 43 

F, mg/l 140 255 219 

SO4, g/l 87 99   

 

Jotta vedet voitaisiin ohjata suoraan järveen, ammoniumtyppipitoisuus tulisi saada lähelle ta-

voiterajaa ja fosfori alle luparajan. Puolivuotiskeskiarvona fosforin lupa-raja on 3 kg/d ja 

ammoniumtypen tavoitearvo 30 kg/d (Taulukko 15). Tehdas hyötyy, jos vesiä saadaan pois-

tumaan edes pieniä määriä esimerkiksi 10–20 m
3
 vuorokaudessa. Vuonna 2011 vesikuormitus 

Kuuslahteen oli 1,79 kgP/d ja 34.7 kgNH4/d (Taulukko 15). (Yara Suomi Oy 2012a.) Ammo-

niumtypen ja fosforin vesistökuormitukset on esitetty kuvissa 12 ja 13 kappaleessa 4.3 ”Vedet 

sekä niiden käsittely ja tarkkailu”. Ammoniumtyppi päästöt olivat pääasiassa kemialliselta 

puhdistamolta ja fosforin Sikopurosta. Jos fosforipitoisuus olisi mahdollista saada parhaan 

saostuskokeen tuloksen tasolle eli 0,004 kg/m
3
 ja käsiteltävän veden määrä olisi 20 m

3
 vuoro-

kaudessa, muodostaisivat nämä vedet 0,008 kg/d kuormituksen. Tämä luku vastaa 2,7 % lupa-

rajan sallimista kuormituksesta ja 4,7 % vuoden 2011 keskimääräisestä kuormituksesta. Tältä 

osin tarkasteltuna saostettu vesi
 
voitaisiin hyvin ohjata järveen. Ammoniumtyppipitoisuus on 

kuitenkin ongelmallinen ja siihen pyritään löytämään ratkaisu mahdollisella jatkokäsittelyllä.  
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Taulukko 15. Kuormitus Kuuslahteen vuonna 2011 sekä vertailu vuonna 2010 (Yara Suomi Oy 2012a). 

 Jäähd. Kem. Siko- Yht. Jäähd. Kem. Siko- Yht. 

 vedet puhd. puro   vedet puhd. puro   

 kok-P kok-P kok-P kok-P NH4-N NH4-N NH4-N NH4-N 

 kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 

Lupa-ehto       ka.3      ka 30 

ka 1-6 0.64 0.30 0.59 1.52 1.01 28.3 6.8 36.06 

ka 7-12 0.77 0.28 0.83 1.87 1.56 19.9 11.9 33.34 

vuosi 

2011 ka 0.70 0.29 0.71 1.70 1.3 24.1 9.3 34.7 

yht. kg 256 104 259 620 470 8783 3412 12 665 

ka 2010 0.63 0.30 0.526055 1.45 1.6 44.7 1.7 48.0 

 

6 JATKOKÄSITTELY MAHDOLLISUUDET 

Tutkimusten perusteella havaittiin, että fosfori ja fluori saostuvat hyvin kalsiumhydroksidilla 

sille tasolle, että vedet niiden puolesta voitaisiin ohjata kemialliselle puhdistamolle tai suoraan 

järveen. Vesille tulisi löytää käsittelymenetelmä, joilla typpipitoisuudet saataisiin vaaditulle 

tasolle. Kuitenkin juuri korkeat typpipitoisuudet aiheuttavat haasteita puhdistusmenetelmille. 

Kemialliselle puhdistamolle ohjattavassa vedessä on keskimäärin 0,022 g/l ammoniumtyppeä 

ja 0,02 g/l fosforia (Yara Suomi Oy 2012a). Hyvärisen (2012) mukaan puhdistamon toimin-

nan kannalta ammoniumtyppi on haasteellista, eikä sitä saisi tulla jo tulevaa määrää enempää.  

Typpiyhdisteille on mahdollista saavuttaa eri käsittelymenetelmillä vaihtelevia rejektioita 

(Taulukko 16). Taulukosta voidaan nähdä, että orgaaninen typpi saadaan poistettua parhaiten 

elektrodialyysillä tai käänteisosmoosilla. Ammoniakille/ammoniumille parhaiten toimii io-

ninvaihto ja nitraatille denitrifikaatio. Tässä vertailussa käänteisosmoosilla saavutetaan paras 

yhteistulos. Sillä saadaan poistettua orgaanisesta typestä 100 % ja lisäksi 85 % myös muista 

typpiyhdisteistä. Vertailussa on huomioitu adsorptio menetelmistä vain aktiivihiili. Myös io-

ninvaihdon tehokkuuteen vaikuttaa se, mitä hartsia siinä on käytetty. Esimerkiksi ioninvaih-

dolla voidaan saavuttaa nitraatille jopa 90 % erotustehokkuus ja biologisilla menetelmillä yli 

95 % (Kuva 24). (Simppanen 2006, 38). Yaran lannoitealtaan vesissä on NH4 ja NO3 yhdistei-

tä. Näille tämän vertailun perusteella tehokkain käsittelymenetelmä olisi käänteisosmoosi.  
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Taulukko 16. N-yhdisteiden poistumat eri käsittelymenetelmillä (Simppanen 2006, 38). 

Käsittelymenetelmä 

Eri N-yhdisteiden poistuma (%) 

 

  Orgaaninen N NH3/NH4
+
 NO3

-
 

Perinteiset menetelmät       

Esiselkeytys 10–20 Ei vaikutusta Ei vaikutusta 

Aktiiviliete (ilmastus) 15–25 10 Vähäinen 

        

Erikoismenetelmät       

Suodatus 30–95 Vähäinen Vähäinen 

Aktiivihiiliadsorptio 30–50 Vähäinen Vähäinen 

Elektrodialyysi 100 40 40 

Käänteisosmoosi 100 85 85 

Kemiallinen koagulaatio 50–70 Vähäinen Vähäinen 

        

Pääasialliset N-poistomenetelmät       

Nitrifikaatio Rajallinen vai.   Vähäinen 

Denitrifikaatio Ei vaikutusta Ei vaikutusta 80–90 

Ioninvaihto Epävarma 90–100 Ei vaikutusta 

Ammoniakin strippaus Ei vaikutusta 60–95 Ei vaikutusta 

Muita mahdollisia käsittelymenetelmiä ovat nitrifikaatio–denitrifikaatio yhdistelmällä, jolla 

voidaan saavuttaa jopa 60–90 % typenpoisto tai ammoniakkistrippaus, jolla voidaan poistaa 

ammoniumtyppi vedestä. Menetelmällä on mahdollista saavuttaa hyvä NH4 väheneminen, ei-

kä se ole herkkä tulevan veden muutoksille. Menetelmässä syntyvä ammoniumfosfaatti voi-

taisiin hyötykäyttää toimipaikalla. Ongelmana on NO3, joka ei poistu vedestä strippaamalla. 

Yaralla ei kuitenkaan ole olemassa päästörajoja nitraattitypelle, joten se ei ole ensisijainen 

ongelma. Useat eri menetelmät soveltuvat nitraatin poistolle (Kuva 24).  
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Yaran Uudenkaupungin toimipaikalla on vuonna 2009 tehty Pöyryn toimesta tutkimus jäteve-

sien käsittelyn kehittämismahdollisuuksista. Tutkimuksessa on vertailtu viittä eri typen pois-

tomenetelmää. Vertailtavat menetelmä olivat 1) fosforin saostusprosessi sekä ammoniumin 

Kuva 24. Muutamien nitraatin poistotekniikoiden vertailu (Bhatnagar & Sillanpää 2011). 
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strippaus, 2) fosforin saostusprosessi sekä typen adsorptio, 3) kalvosuodatusprosessi, 

4)fosforin ja ammoniumtypen talteenotto struviittina sekä 5) biologinen ravinteiden poisto. 

Esimerkki yksinkertaisesta kiteyttämismenetelmästä on jäteveden ravinteiden talteenotto kiin-

teään mineraaliseen muotoon. Suurin osa fosforista sekä merkittävä osa typestä ja kaliumista 

kiteytyvät struviittina [Mg(K,NH4)(PO4)H2)], kun vesijakeeseen lisätään pienissä määrin 

magnesiumoksidia (MgO). Struviittikiteitä voidaan hyödyntää sellaisenaan lannoitteena tai 

lannoitevalmistuksen raaka-aineena. Ravinteiden talteen ottaminen struviittina, on kokonais-

kustannuksiltaan edullinen sekä kompakti menetelmä. Siinä muodostuva tuote on hyvä ravin-

ne, sillä se sisältää sekä typpeä että fosforia. Vuonna 2010 tehdyissä pilottiajoissa havaittiin 

kuitenkin ongelmia menetelmän toimivuudessa. Kemikaalien syöttö ja pH:n säätö osoittautui-

vat hankaliksi. Ensimmäisessä koeajossa ei saatu lainkaan muodostumaan struviittipellettejä. 

Lopulta kun pellettejä saatiin muodostumaan, oli muodostuminen hidasta ja pelletit todella 

pieniä. Lisäksi suodattimet tukkiutuivat jatkuvasti tiheästä huuhtelusta huolimatta.  Biologi-

nen ravinteiden poisto on kyseisessä tapauksessa ongelmallinen, sillä jäteveden sisältämän 

orgaanisen aineen pitoisuus on erittäin matala ja denitrifikaatio vaatii orgaanista ainetta toimi-

akseen. Orgaanisten aineiden lisääminen veteen esimerkiksi etanolin tai metanolin muodossa 

muodostaisi merkittävät vuosikustannukset. Uusien tulosten valossa Uudessakaupungissa to-

dettiin, että myös adsorptioprosessilla kannattaa tehdä myös ja tämän jälkeen valita sopivin 

vaihtoehto. (Graan 2011.) Tässä työssä on teorian ja vertailujen pohjalta arvioitu tarkemmin 

nykyisen kemiallisen puhdistamon hyödyntämismahdollisuuksia sekä adsorption, kään-

teisosmoosin, ioninvaihdon, ammoniakkistrippauksen ja hapetuksen soveltuvuutta Yara Sii-

linjärven lannoitetehtaalle (Taulukko 17). 
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Taulukko 17. Käsittelyvaihtoehtojen vertailu. 

 

6.1 Vaihtoehto 1: Kemiallisen puhdistamon hyödyntäminen 

Kemiallisella puhdistamolla saostetaan vesilaitoskalkilla eli kalsiumhydroksidilla veden epä-

puhtauksia. Fosforista saadaan puhdistamolla poistettua noin 99 %, lisäksi myös fluori saos-

tuu erittäin hyvin. Puhdistamolle tulee tällä hetkellä pieniä määriä ammoniumtyppeä, josta 

saadaan poistettua keskimäärin 40 %. Ammoniumtyppeä ei toivota puhdistamolle yhtään 

enempää kuin sinne nyt jo tulee.  

Lannoitealtaan vesissä on keskimäärin 620 mg/l fosforia P2O5-muodossa, 1500 mg/l ka-

liumoksidia ja 220 mg/l fluoria. Kokonaisfosfori pitoisuudeksi saadaan tästä 270 mg/l, kun 

EKP-pisteessä kokonaisfosfori pitoisuus on vain 22 mg/l. Lannoitealtaan vesien käsittely tar-

ve on kuitenkin vain 10–30 m
3
/d ja ne laimenevat sekoittuessaan muuhun puhdistamolle tule-

vaan virtaan. Lannoitealtaalta tulevan veden massavirta saadaan laskettua tilavuusvirran ja 

pitoisuuden tulona. 

𝑄𝑚1 = 10 𝑚3

𝑑 ∗ 0,27
𝑘𝑔

𝑚3 = 2,7
𝑘𝑔

𝑑
  

𝑄𝑚2 = 30 𝑚3

𝑑 ∗ 0,27
𝑘𝑔

𝑚3 = 8,1
𝑘𝑔

𝑑
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Tästä saadaan laskettu edelleen kemiallisen puhdistamolle tulevan veden fosforikuorma. Tu-

losta voidaan verrata EKP-veden arvoihin. Kemiallisen puhdistamolle tulevan veden keski-

määräinen fosforikuorma on 45 kg/d, johon lisätään lannoitetehtaan fosforikuorma. Koko-

naiskuorma jaetaan veden kokonaisvirtaamalla, jolloin saadaan tulevan veden fosforipitoisuus 

mg/l. 

 

𝑄𝑚 = 45
𝑘𝑔

𝑑
 + 8,1

𝑘𝑔
𝑑

 = 53,1
𝑘𝑔

𝑑
  

𝑄𝑚 ,𝑘𝑜𝑘 =

53,1
𝑘𝑔

𝑑
 

(2125 + 30) 𝑚3

𝑑 
= 0,0246

𝑘𝑔
𝑚3 = 24,6

𝑚𝑔
𝑙  

Kemiallisen puhdistamon keskimääräinen kuorma on lähtötilanteessa 22 mg/l. Tuloksesta 

nähdään, että lannoitetehtaan vesien vaikutus kuormitukseen ei ole kovin suuri virtaaman ol-

lessa 30 m
3
 ja sen jakautuessa tasaisesti vuorokauden aikana. Lähtötilanteessa kuormituksen 

vaihteluväli on 2,5–206 mg/l. On kuitenkin huomioitava, että myös kokonaisvirtaama vaihte-

lee välillä 720–3300 m
3
. Virtaaman ollessa pienempi on lannoitealtaan vaikutus suurempi. 

Toisaaltaan kuormituksen ollessa suurimmillaan käy puhdistamo jo ennestään äärirajoilla. Li-

säkuormitus tulee siis sovittaa parhaalla mahdollisella tavalla kemiallisen puhdistamon toi-

mintaan. 

Nitraattitypelle ei ole olemassa päästörajoja, eikä sen vaikutusta vesistöön tai kemiallisen 

puhdistamon toimintaan ole tarkemmin tutkittu. Kaikki lisääntyvät kuormitus kasvattaa kui-

tenkin kalkin syötön tarvetta sekä sakan muodostumista altaisiin. Itse muodostunut sakka ei 

sinällään ole ongelma sillä se voidaan läjittää kipsikasalla. Haitta muodostuu lisääntyvistä 

siirtokuljetuksista, huolto- ja kunnossapidosta sekä näistä aiheutuvista kustannuksista. 

Jos ammoniumtyppi saadaan ensin poistettua, kemiallista puhdistamon hyödyntäminen lan-

noitetehtaan kiertovesialtaan vesien käsittelyyn on teoriassa mahdollisesti. Huomioitavaan 

kuitenkin on, että laskennat on tehty olettamusten ja keskiarvojen pohjalta ja tarkemmat tu-

lokset edellyttävät käytännön koeajoja. Käytännössä toiminnan sovittaminen voi olla hyvinkin 
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haasteellista, sillä molempien vesien pitoisuudet vaihtelevat suuresti samoin kun kemialliselle 

puhdistamolle tulevan veden virtaama.  

6.2 Vaihtoehto 2: Käänteisosmoosi 

Edeltävien vertailujen mukaan käänteisosmoosilla on mahdollista saavuttaa typenpoistolle 

paras yhteistulos. Blumenscheinin et al. (2006) tekemän tutkimuksen perusteella kaksinkertai-

sella käänteisosmoosilla voitaisiin saavuttaa ammoniakille ja fosforille > 99,9 % reduktio ja 

fluorille sekä sulfaateille > 99,1 % reduktio. Elementit kuitenkin rappeutuvat käytössä ja las-

kevat erotuskykyä. Jo parissa vuodessa erotuskyky voi laskea 97 %:iin. Yleisesti ottaen kalvot 

kestävät 3-7 vuotta, jonka jälkeen ne voidaan vaihtaa. Arvion mukaan vaihdon hinta on noin 

kolmasosa alkuperäisen käänteisosmoosin hinnasta. Laitteiston huolto- ja ylläpitokustannuk-

set koostuvat laitteiston tarvitsemasta sähkövirrasta, puhdistuksista, kemikaalien käytöstä sa-

ostumisen estämiseksi ja ylläpidosta. Nämä kulut muodostavat noin neljännes osan kään-

teisosmoosijärjestelmän kustannuksista. (Buecker 2000, 109-112).  

Pöyryn Uudessakaupungissa tekemän arvion mukaan kalvosuodatusprosessin (RO) suurin 

ongelma on suuren konsentraattimäärän loppusijoitus. Menetelmä muuttuu mahdolliseksi, jos 

konsentraatti voidaan johtaa takaisin penkkaan. (Graan 2011, 15.) Uudessakaupungissa käsi-

teltävän veden ravinnepitoisuudet ovat huomattavasti pienempiä kuin Siilinjärvellä (Taulukko 

18) Siilinjärvellä käänteisosmoosin ongelmaksi muodostuukin juuri vesien korkea ravinne- ja 

erityisesti typpipitoisuudet. Kiertovesialtaan ravinnepitoisuuksien keskiarvot vuosien 2010 -

2011 aikana on kirjattu taulukkoon 19.  

Taulukko 18. Uudessakaupungissa käsiteltävien vesien ravinnepitoisuus (Graan 2011, 2). 

  Keskiarvo Minimi Maksimi 

pH 3,2 2,2 9,2 

P [g/l] 0,31 0,008 0,94 

NH4-N [g/l] 0,15 0,038 0,57 

NO3-N [g/l] 0,11 0,004 0,43 

Kok-N [g/l] 0,26 0,048 1,0 
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Taulukko 19. Kiertovesialtaan pitoisuuksien keskiarvot Siilinjärvellä (ProcessLims). 

NH4-N NO3-N P2O5 K2O F 

[g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [mg/l] 

49.98 42.63 0.62 1.50 219.87 

Korkea ravinnepitoisuus kasvattaa osmoottista painetta. Osmoottinen paine puolestaan hei-

kentää kalvon painetta, minkä johdosta kalvon läpäisy pienenee. Yaran kiertovesialtaan veden 

käsittelemiseen tarvittava osmoottinen paine voidaan laskea kaavalla 

V

nRT
     (4) 

π = osmoottinen paine, [bar] 

n= ainemäärä [mol] 

R= yleinen kaasuvakio [8,3145 J/molK= 0,083145 bar dm
3
/mol K] 

T= lämpötila [K]  

V= tilavuus [dm
3
] 

Ainemäärä voidaan laskea kaavasta 



n 
m

M
    (5) 

m= massa [g] 

M= moolimassa [g/mol] 

Taulukossa 20 on ilmoitettu aineiden massat ja moolimassat sekä laskettu kokonaisainemäärä.  
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Taulukko 20. Kiertovesialtaan yhdisteiden massat ja moolimäärät. 

  M [g/mol] m [g/l] n [mol/l] 

NH4-N 14 49.98 3.57 

NO3-N 14 42.63 3.05 

P2O5 142 0.62 0.00 

K2O 94 1.5 0.02 

F 19 0.22 0.01 

Yhteensä   94.95 6.65 

Altaan lämpötilan voidaan olettaa noudattelevan suunnilleen ulkolämpötilaa, joka tutkimus-

hetkellä oli 5 ºC.  

T= 5 ºC =(5+ 273,15) K= 278,15 K 

V=1 litra = 1 dm
3
  

Sijoitetaan arvot yhtälöön (1) 

bar
dm

KmolKdmbarmol

V

nRT
8,153

1

15,278*083145,0*65,6
3

3

  

Yleensä jo 60 bar painetta voidaan pitää haasteellisena käsiteltäväksi (Mänttäri, 2011). Läm-

pötilan vaikutus lopputuloksen kannalta ei ole merkittävä, sillä 20 °C lämpötila nousu nostaisi 

painetta vain 10 bar. Pienemmällä ainemäärällä myös lämpötilan vaikutus on pienempi. Fos-

forin ja fluorin saostaminen ennen käänteisosmoosia ei helpota tilannetta sillä niiden yhteen 

laskettu ainemäärä 0,03 mol on vain 0,5 % kokonaisainemäärästä. Ennen kuin käänteisos-

moosia voitaisiin harkita käytettäväksi lannoitetehtaan vesille, olisi ne esikäsiteltävä jollain 

muulla menetelmällä. Florida Institute of Phosphate Research (FIPR) on tutkinut Piney Poin-

tissa Floridassa fosforihappotehtaan vesien esikäsittelyä sekä jatkokäsittelyä käänteisos-

moosilla. Esikäsittelyn ensimmäisessä vaiheessa veteen, jonka pH on noin 2,5, lisätään rikki-

happoa tarkoituksena tappaa leväkasvusto, jotta se voidaan poistaa myöhemmin selkeytykses-

sä. Tämän jälkeen veden pH säädetään noin seitsemään NaOH:n lisäyksellä. Seuraavaksi ve-

teen lisätään flokkulanttia ja vesiliete ohjataan selkeytykseen, jossa vedestä erotetaan kiinto-

aines. Selkeyttimen ylitevesi kerätään RO -syöttösäiliöön, jossa pH säädetään välille 2,5-3 

lisäämällä jälleen rikkihappoa. Tämän tarkoituksena on kasvattaa jäljellä olevien ioneiden 

liukoisuutta veteen, jotta ne pysyisivät liuoksessa kun vettä käsitellään. Ensimmäinen RO -
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kalvo poistaa suurimman osan veden epäpuhtauksista fluoria lukuun ottamatta. Fluori ei pois-

tu ensimmäisellä kalvolla, koska sen ionikoko happamissa olosuhteissa on hyvin samankal-

tainen kuin vedellä. Ensimmäisen kalvon permeaatin pH nostetaan 7,5-8 pienellä NaOH lisä-

yksellä ennen toiselle kalvolle syöttämistä. Toinen RO – kalvo poistaa fluoridin sekä muut 

jäljellä olevat epäpuhtaudet. Lukuun ottamatta ammoniumtyppeä ja pH:ta jälkimmäisen kal-

von permeaatti täytti kaikki purkuvedelle asetetut vaatimukset. Permeaatti käsiteltiin vielä io-

ninvaihto hartsilla loppujenkin ammoniumtyppiyhdisteiden poistamiseksi sekä pH säädettiin 

lisäämällä permeaattivirtaan pieni määrä kaivovettä. Tutkimus osoitti, että asianmukaisella 

esikäsittelyllä veden käsitteleminen käänteisosmoosilla on mahdollista (Kuva 25). (Jardine et 

al. 2005, 1-3.) Jos veden ravinnepitoisuus saataisiin pienemmäksi, Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston laboratoriossa olisi mahdollista tehdä koeajoja menetelmälle. Koeajot kustantaisi-

vat arviolta 3500–4000 €/vk. 

 

Kuva 25. Prosessikaavio (Jardine et al. 2005). 

Veden pH on huomioitava mahdollisia kalvomateriaaleja valittaessa. Osa kalvoista voi liueta 

permeaattiin happamissa olosuhteissa eli kalvo voi hajota ja sen suodatuskyky muuttua. Hap-

pamat olosuhteet voivat vaikuttaa myös huokoskokoon, likaantumiseen ja kalvon erotusky-

kyyn. Hydrofobisilla materiaaleilla on todettu hyvä haponkestävyys. (Kallio 2010, 7; Plat et 

al. 2004.) Lannoitetehtaan käsiteltävien vesien pH vaihtelee yleensä välillä 4-6, mutta ne voi-

vat ajoittain olla hyvinkin happamia. Kesäkuussa 2011 tehdyssä mittauksessa kiertovesialtaan 
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pH:ksi saatiin 1,9 (Liite III). Neutraalin veden pH on seitsemän, alle sen oleva luokitellaan 

happamaksi ja yli emäksiseksi.  

Fosforihappotehtaan kiertovesialtaassa yksi ravinteita on keskimäärin 25 g/l, lannoitetehtaan 

altaalla pitoisuus oli 95 g/l (Taulukko 21). Vedet eivät sisällä lainkaan typpiyhdisteitä, joten 

näiden vesin käsitteleminen on yksinkertaisempaa. Näiden vesien käsitteleminen esimerkiksi 

kalvosuodattimella voisi olla mahdollista. Lannoitetehtaan kiertovesialtaan vesien testaami-

nen käänteisosmoosimenetelmällä ei ollut mahdollista suuren ainemäärän takia, joka nosti 

osmoottisen paineen liian suureksi. Altaan ainemäärä on noin 0,4 mol, mikä on 94 % pienem-

pi kuin lannoitetehtaan kiertovesialtaan ainemäärä.  

Taulukko 21. Fosforihappotehtaan kiertovesialtaan yksi ravinnepitoisuudet sekä ainemäärät.  

  P2O5 F Cl As Ca Fe K Mg Na Al Si SO4 Yht. 

M 

[g/mol] 142 19 35.5 74.9 40 56 39 24 23 27 28 96   

m 

 [g/l] 7.62 2.05 0.04 0.00 0.66 0.28 0.18 0.49 0.58 0.10 0.57 12.23 24.80 

n  

[mol/l] 0.05 0.11 0.001 0.0 0.02 0.005 0.005 0.02 0.03 0.004 0.02 0.13 0.39 

 

Ainemäärällä on merkittävä vaikutus osmoottiseen paineeseen, joka voidaan laskea aiemmin 

esitetystä yhtälöstä 4. Muiden suureiden pysyessä samana ja ainemäärän ollessa 0,39, saadaan 

osmoottiseksi paineeksi 8,9 bar:a. Fosforihappotehtaan vesille olisi kannattavaa suorittaa alus-

tavia koeajoja käänteisosmoosimenetelmällä. Kokeisiin kuluva aika riippuen kokeiden tavoit-

teista ja laajuudesta, mutta alustavia tuloksia voidaan saada aikaan muutaman päivän kokeilla, 

joissa testataan kaupallisten suodattimien toimivuutta.    

6.3 Vaihtoehto 3: Ammoniakkistrippaus 

Ammoniakkistrippauksen etuna on että kemiallinen prosessi ei ole niin herkkä kuin biologi-

nen ja se on suhteellisen varmatoiminen. Menetelmä on laitteistoltaan hyvin yksinkertainen 

sekä lisäksi sen avulla on mahdollista kierrättää osaa alkuaineista prosessissa. Yleisesti haitta-

puolena on että se poistaa vain ammoniumtypen jätevedestä, mutta Yara Siilinjärven tapauk-

sessa nimenomaan ammoniumtyppi on ensisijaisesti poistettava yhdiste. Strippauksen toinen 

huono puoli on se, että menetelmän vaatima korkealämpötila aiheuttaa merkittäviä käyttökus-

tannuksia. Menetelmällä on mahdollista saavuttaa jopa 90 % NH4 -reduktio. Yara Uudenkau-
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pungin tehtailla liian alhainen typpipitoisuus aiheutti sen, ettei investointi ole kannattavaa. 

Siilinjärvellä typpipitoisuudet ovat kuitenkin moninkertaiset ja näin investointi olisi todennä-

köisesti kannattavampaa. Menetelmän tarkempi arvioiminen vaatii kokeellista selvitystyötä. 

Menetelmällä on mahdollista tehdä koeajoja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sivutoimi-

pisteessä Mikkelissä. Yliopistolla ei ole olemassa valmista laitteistoa, joten kokeet vaativat 

hieman pohjustusta ja alustavia koeajoja, mutta ovat täysin mahdollinen toteuttaa. Koeajot 

maksaisivat arviolta 3000 €/viikko. 

6.4 Vaihtoehto 4: Nitrifikaatio- Denitrifikaatio 

Nitrifikaatio-denitrifikaatio -yhdistelmää käytetään typen poistoon jätevedenpuhdistusproses-

sissa. Prosessissa on yhdistetty aerobinen ja anoksinen menetelmä, jossa nitrifikaatiossa syn-

tynyt nitraatti hapetetaan tyyppikaasuksi ja vapautetaan ilmakehään. Menetelmien yhdistel-

mällä voidaan saavuttaa jopa 60–90 % typenpoisto. Perinteisen nitrifikaatio-

denitrifikaatioprosessin ongelma on se, että se lakkaa käytännössä toimimasta lämpötilan las-

kiessa alle + 12 °C asteen. Tämä tarkoittaa että koko vesimassaa tulisi lämmittää suuren osan 

vuodesta. Lannoitetehtaan kiertovesiallas sijaitsee ulkona ja on näin altis kaikille sääolosuh-

teille, mikä käytännössä estää biologisten menetelmien käytön.  

6.5 Vaihtoehto 5: Adsorptio 

Aiemmin esitetyssä vertailussa oli huomioitu adsorptio menetelmistä vain aktiivihiili (Tau-

lukko 16). Todellisuudessa sopivalla adsorbentilla on mahdollista saavuttaa huomattavasti 

parempi tehokkuus. Esimerkiksi luonnon zeoliiteilla on saavutettu ammoniumtypelle jopa 97 

% erotustehokkuus. Adsorptiomateriaalin valinta onkin syytä tehdä huolella, sillä se vaikuttaa 

merkittävästi tulokseen. Hyvä soveltuvuus, helppokäyttöisyys sekä yksinkertaisuus ovat ad-

sorption hyviä puolia 

Envitop niminen yritys tarjoutui testaamaan kehittelemällään EnviStone adsorptio menetel-

mällä Yaran vesienkäsittelyä. EnviStone menetelmä hyödyntää niin sanottua fluidized bed 

bioreaktori-tekniikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa eli kuormitusvaiheessa vesi johdetaan reak-

tiiviseen suodattimeen, jossa ammoniumtyppi sitoutuu luonnon zeoliittimassaan (Kuva 26). 

Varsinainen reaktio tapahtuu suodatinkiven pinnalla. Käytettävä zeoliitti on tarkoin valittua 

klinoptiloliittia, joka on hyvin spesifi ammoniumtypen sidontaan. Suodatin täyttyy 6-8 tunnis-

sa, painevastuksen kasvaessa riittävän suureksi suodattimen kuormitus lakkaa ja siirtyy ohja-
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uksen mukaisesti seuraavalla suodattimelle. Suodattimia tulee olla käytössä vähintään kaksi, 

joista toinen on toiminnassa ja toinen regeneroituu. Toisessa eli regenerointivaiheessa NH4:llä 

kyllästetty suodatin huuhdellaan, jolloin typpi siirtyy konsentroituneena liuoksena huuhtelu-

veteen. Regenerointivaiheen aikana toteutetaan biologis-kemiallisesti EnviStone -prosessin 

nitrifikaatio. Menetelmän etuna on sen lämpötila riippumattomuus. Se toimii jopa veden läm-

pötilan ollessa vain hieman yli 0 °C. Prosessista ei synny haitallisia ilmapäästöjä, typpi voi-

daan ottaa talteen ja kierrättää. Menetelmän haitta puolena on nitrifikaatiokonsentraation lop-

pusijoittaminen. Konsentraatti voidaan syöttää denitrifioitavaksi anoksiseen prosessiin tai de-

nitrifioitumaan jätepenkkaan. Lopputuote voidaan jättää myös nitraattimuotoon, mikäli on 

mahdollista hyödyntää nitraattipitoinen liuos lannoitteiden valmistuksessa, kuten Yaralla on. 

Mikäli tuote jätetään tähän muotoon, denitrifikaatiovaihetta ei tarvita.  

Menetelmän kaksi keskeisintä hyötyä ovat, typen tehokas poistaminen myös alhaisessa läm-

pötilassa sekä mahdollisuus hyödyntää nitraattia muutenkin kuin päästämällä ilmaan. Itse pro-

sessi ei vaadi kemikaali lisäystä. Nitrifikaatio aiheuttaa kiertoveden happamoitumista, minkä 

takia pH:n säätöön tarvitaan lipeää tai kaliumhydroksidia. Lipeän käytön ainut riski on, että 

sen yliannostus tappaa bakteerikannan. Bakteerit kestävä happoa, mutta emäksisyys voi tap-

paa ne. Jos bakteerit kuolevat, ne voidaan kasvattaa uudelleen. Kannan uudelleen kasvatus vie 

aikaa noin 1,5 - 2 viikkoa. Menetelmä on kustannustehokas, sillä nitrifikaatio toteutetaan pie-

nellä vesimäärällä erillisessä kierrossa. Adsorbenttina käytetään luonnon kiveä, jonka ympä-

ristövaikutukset ovat minimaalisia eikä kiveä tarvitse vaihtaa. Lisäksi typpi voidaan hyödyn-

tää lannoitteena. (Forssan kaupunki 2008; Graan 2011, 8-10; Palko & Ylimaunu 2012; Yli-

maunu 2012a.) 

 

Kuva 26. EnviStone adsorptio prosessi (Ylimaunu 2012a). 

Käsiteltävän veden lämpötilan ylärajana voidaan pitää noin 40 °C astetta. Lämmin vesi akti-

voi bakteereita, mutta se myös pienentää hapen liukoisuutta. Muuten lämmin vesi ei haittaa, 



   93 

 

 

mutta sitä ei kannata myöskään tieten tahtoen nostaa. Menetelmän bakteereille optimi pH on 

8,3. Prosessin pysäyttäminen ei aiheuta ongelmia ja se on uudelleen käynnistettäessä heti toi-

minta valmis. (Palko & Ylimaunu 2012.) 

Yara Siilinjärven vesille tehtiin Envitopin toimesta ravistelukokeita, joiden tarkoituksena oli 

selvittää kullekin vedelle oma kapasiteetti. Kapasiteetti kertoo kuinka paljon yksi gramma 

suodatinmateriaali pystyy pidättämään itseensä ammoniumia (mg/g). Lannoitetehtaan kierto-

vesialtaan vesien lisäksi tutkittiin Sikopurosta sekä ennen kemiallista puhdistamoa (EKP) 

otettuja vesiä. Kokeissa pulloon laitettiin prosessivettä sekä suodatusmateriaalia. Suodatusma-

teriaalin määrä katsottiin alkuperäisen NH4-pitoisuuden perusteella. Pullot laitettiin ravistelu-

laitteistoon, jossa ne olivat noin vuorokauden ajan. Tämän jälkeen mitattiin materiaaliin sitou-

tuneen ammoniumin määrä. Menetelmän edellytyksenä on, että käsiteltävän veden pH on vä-

lillä 6-8,5. Ennen kemiallista puhdistamoa otetun näytteen pH oli yli 10, mikä haittasi koetta. 

Optimaalisin pH on hieman yli 8. (Ylimaunu 2012b.) Kokeissa LAT- altaan vesistä saatiin 

poistettua 80 % ammoniumtypestä ja Sikopuron vesistä 75 %. EKP-vedestä poistui 77 %, 

mutta tulos ei ole vertailukelpoinen korkean pH pitoisuuden takia. (Taulukko 22).  

Taulukko 22. EnviStone -koeajon tulokset (Ylimaunu 2012b). 

 ennen jälkeen kapasiteetti 

 NH4-N pH Eh NH4-N pH Eh NH4-N 

 mg/l  mV mg/l  mV mg/g 

LAT-allas 30 000 6,2 135 6000 6.8 181 18.1 

Sikopuro 0.8 7.2 200 0.2 7.6 140 0.02 

EKP 3.5 10.2 138 0.8 10.1 73 0.08 

Lannoitetehtaan kiertovesien käsittelemiseksi vaaditaan neljä kappaletta betonisia suoja-

altaita yhteistilavuudeltaan 588 m
3
 ja suodatusmassaa yhteensä 392 m

3
. Nitraattialtaan tila-

vuus on 48 m
3
 ja regenerointi altaan tilavuus 400 m

3
. Lisäksi tarvitaan lipeälle 21 m

3
 säiliö ja 

100 m
3 

tulopumppaamo. Virtaaman suurus tai veden typpipitoisuus määrittävät mitoitusta. 

EnviStone menetelmän mitoituslaskelmat on tehty 50 % poistotehokkuudelle, jotta vesi voi-

taisiin ohjata kemialliselle puhdistamolle tai järveen vaadittaan 99 % poistumaa. (Ylimaunu 

2012b.) 

Menetelmä voi kuitenkin olla ratkaisu Yara Siilinjärven ammoniumtyppipäästöille. Kuuslah-

tea kuormittavista päästöistä noin 20–50 % tulee Sikopurosta ja Sikopuron ammoniumtypestä 

valtaosa louhoksen kuivatusvesistä. Kuivatusvesien typpi on pääosin peräisin räjähdysaineis-
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ta. Näiden vesien käsitteleminen EnviStone menetelmällä voisi olla järkevää. Toinen mahdol-

lisuus olisi erottaa kemialliselle puhdistamolle menevästä vedestä ratapihalta tuleva vesi ja 

käsitellä menetelmällä. Ratapihan vesissä on ammoniumtyppeä 70 -1500 mg/l, mutta sen 

pH:n vaihtelu on huomattavasti maltillisempaa kuin EKP-veden (Vesianalyysit). Kumpaakaan 

vesistä ei ole seurattu järjestelmällisesti pitempää aikaa. Ennen tarkempaa suunnittelua on tar-

peen tehdä lisätestejä. Talvi aikaan louhoksella ei synny valuma tai sadevesiä, joten kokeet 

ovat ajankohtaisia aikaisintaan keväällä. Envitopilla on olemassa testilaitteisto, jonka tilavuus 

on muutamia litroja sekä merikonttiin sijoitettu laitteisto. Konttiin sijoitetussa laitteistossa on 

kaksi suodatinta, joiden molempien tilavuus on 1 m
3
. (Palko & Ylimaunu 2012; Ylimaunu 

2012b.) 

Envitop käyttää adsorbenttina luonnon zeoliittia, yleisesti ottaen synteettiset zeoliitit toimivat 

paremmin. Yara päätti helmikuussa lähteä mukaan Vesiturvallisuuden kokonaisjärjestelmän 

kehittämishankkeeseen, jossa tutkitaan innovatiivisten vedenpuhdistustekniikoiden uusia so-

velluksia sekä jätevedenkäsittelyprosessien eri parametrien optimointia reaaliolosuhteita si-

muloivassa mittakaavassa. Tutkimuksen yksi osa alue on adsorptiotekniikan teolliset sovel-

lukset ja duaalifunktionaalisten adsorbenttien sovellus. Tutkimuksia varten kaupallisten ad-

sorbenttien pintaa käsitellään siten, että materiaali pystyy poistamaan samanaikaisesti positii-

visia ja negatiivisia ioneita. Jotta voidaan luotettavammin arvioida menetelmien soveltuvuutta 

todellisuuteen, hankkeessa tehtävä tutkimus painottuu todellisia olosuhteita vastaavaan tes-

tiympäristöön. Tutkimukset on tarkoitus aloittaa kesällä 2012. 

6.6 Vaihtoehto 6: Ioninvaihto 

Taulukossa 16 esitetyssä vertailussa ei ole mainittu ioninvaihtimen hartsin tyyppiä, mikä vai-

kuttaa merkittävästi ioninvaihtimen tehokkuuteen. Oikeanlaisella hartsilla voidaan saavuttaa 

jopa 90 % erotustehokkuus  

Useimmiten ioninvaihtohartsien kapasiteetit ilmaistaan muodossa ekv/l tai mekv/l. Yksi ekv/l 

vastaa 1mol/l. Esimerkiksi: 

 1 ekvNH4/l= 1 molNH4/l =18 g/l 

Taulukosta 23 voidaan laskea kationihartsien keskimääräiseksi kapasiteetiksi 0,55 ekv/l. 

Ammoniumtypen moolimassa on 14 g/l, näin ollen 0,55 ekv(NH4-N)/l vastaa 7,7 g/l.   
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Taulukko 23. Ioninvaihto hartsin kapasiteetti (Technifax 1998). 

Vaihtimet 

 
Kapasiteetti 

[ekv/l] 

Kationihartsi   

Epäorgaaniset (zeoliitit)   

      Luonnollinen 0.14–0.23 

      Synteettinen 0.5-0.73 

Orgaaniset   

      Hiilipohjaiset 0.23–0.32 

Synteettinen - Fenoli 0.27–0.82 

            Styreenipohjaiset 0.92–1.37 

Anionihartsit   

Epäorgaaniset Ei laajalti 

       Metallioksidit käytössä 

Orgaaniset   

       Synteettiset hartsit 0.46–1.0 

Lannoitealtaan vesissä NH4-N massa on 49,98 g/l. Teoreettinen vaihdinhartsin tarve saadaan 

laskettua, jakamalla altaan keskimääräinen ammoniumtyppipitoisuus hartsin teoreettisella ka-

pasiteetilla. 

𝐾 =
49,98𝑒𝑘𝑣/𝑙

7,7𝑒𝑘𝑣/𝑙
= 6,49 

Lannoitealtaan vettä voidaan käsitellä 6,5 m
3
 kohti yhtä kuutiota vaihdinhartsia. Toivottu kä-

sittely määrä altaan vesille on 10–30 m
3
/d, mikä vaatisi vaihdinhartsia 65–195 m

3
 ammoniu-

mioneiden käsittelemiseksi vuorokaudessa. Muiden parametrien selvittäminen edellyttää ko-

keiden tekemistä kyseisillä vesillä. Vedet ovat kuitenkin hyvin haasteellisia käsiteltäväksi.    

Myös ioninvaihtoa on mahdollista testata Lappeenrannan teknillisen yliopiston laboratoriossa. 

Jos testataan tiettyjen sovittujen kaupallisten menetelmien toimivuutta yliopistolla, koeajojen 

kustannukset ovat samaa luokkaa kuin muillakin yliopistolla tehtävillä kokeilla, 3000–4000 

€/vk.  

7 KUSTANNUKSET 

Tutkimusta varten lähetettiin tarjouspyyntöjä eri laitteistoista viiteen eri yritykseen, mutta yk-

sikään ei vastannut. Muutama yritys kyseli lisätietoja ja totesi vesien olevan liian haasteellisia 

käsiteltäviksi. Yritykset eivät myöskään lähteneen arvioimaan kustannuksia siitä lähtökohdas-
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ta, että vedet saataisiin esikäsiteltyä ennen varsinaista käsittelyä. Tästä johtuen kustannusarvi-

ot on tehty kirjallisuuden sekä muiden tutkimusten valossa 

Lamelliselkeyttimen tehostamisen käyttökustannukset muodostuisivat pääosin kalsiumhyd-

roksidin kulutuksen mukaan. Kalsiumhydroksidin hinta on noin 150 €/tonni, jonka päälle tu-

levat vielä rahtikustannukset toimipaikalle (Antola 2012). Jos selkeyttimelle syötettään 3504 

tonnia kalsiumhydroksidia vuodessa, muodostuu käyttökustannuksiksi ilman rahtikustannuk-

sia 525 600 €/a. Lisäksi veteen syötettiin pienimäärä alumiinisilikaatti, jonka hinta on arviolta 

66 €/tonni. Silikaatin syöttötarve vuodessa olisi 876 tonnia, minkä hinnaksi tulee noin 57 800 

€/a. Yhteensä kemikaalikustannukset tekevät hieman alle 600 000 €. Ilman alumiinisilikaatti 

fosforin ja fluorin saostumisprosentit ovat 5-10 % pienemmät. Investointikustannuksia syntyy 

muun muassa kalkkisiilosta, syöttölaitteistosta ja automatiikasta. Käytännössä menetelmän 

kemikaalikustannukset ovat liian kalliit. Myös kemiallisen puhdistamisen hyödyntämisessä 

kustannukset aiheutuvat lisääntyneen kalsiumhydroksidin kulutuksesta. Kulutuksen lisäänty-

mistä on kuitenkin vaikea arvioida pelkän teorian pohjalta, mutta todennäköisesti lisäys on 

melko pieni. Kustannuksia syntyy myös sakan poistosta altaista, siirrosta ja sen aiheuttamasta 

lisääntyvästä kunnossapidosta. 

Battitsoni et al. (2006) ovat tutkimuksessaan arvioineet RO/NF kalvosuodatuksen kustannuk-

sia. Heidän arvionsa mukaan 400 m
3
/vrk syöttökapasiteetilla kokonaisinvestointikustannukset 

olisivat 2,2 miljoonaa euroa. Tästä summasta 34 % muodostuu heidän tietojen mukaan kemi-

kaalikustannuksista sekä suunnilleen yhtä suuri osa kalvojen vaihtamisesta, 19 % työvoimasta 

ja 16 % energian käytöstä. Käyttökustannuksiksi on arvioitu 8 €/m
3
 syöttövettä. (Battitsoni et 

al., 2006.) FIPR:n tutkimuksissa on puolestaan saatu käsittelykustannuksiksi 17,71 $ tuhatta 

gallonaa kohti, josta saadaan laskettua käsittelykustannuksiksi noin 2,9 €/m
3
 (Jardine et al. 

2005, 48–51). Laskennassa dollarin kurssina on käytetty 1,3398 (Kauppalehti.fi.)  

Auvinen & Haverinen (2011) ovat tutkimuksessaan pyytäneet tarjouksia ioninvaihto- sekä 

käänteisosmoosilaitteistolle vesilaitoksen tarpeisiin. Vesijohtovesi ei käy suoraan kattilan-

lisävedeksi, joten sitä on puhdistettava. Puhdistettava vesi on siis huomattavasti puhtaampaa 

kuin Yaran tapauksessa. Toisaaltaan laitosten tuottovaatimus oli 10 m
3
 tunnissa, kun Yaran 

lannoitealtaan vesien käsittelyyn riittäisi 10–20 m
3
 päivässä. Tarjouksissa annetut hankinta-

hinnat jäivät molemmille laitteistoille välille 200 000–300 000 €. Nämä tarjoukset sisälsivät 

suunnittelun, asennukset/asennuksen tarkastuksen sekä henkilökunnan käyttökoulutuksen.  
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Pöyryn Uudessakaupungissa tekemään tutkimukseen sisältyi myös arvio investointi- sekä 

käyttökustannuksista. Uudenkaupungin suunnitelmat on tehty 50 m
3
/h virtaamalle, mikä on 

myös hyvin eri luokkaa kuin Siilinjärven käsittelytarve. Kyseiset kustannuslaskelmat perustu-

vat prosessitoimittajien tarjouksiin sekä tutkimuksen tehneen konsultin niitä täydentäviin kus-

tannusarvioihin. (Graan 2011, 14–15.) Pöyryn arvion mukaan typen adsorptio olisi edullisin 

vaihtoehto, vajaan 1,5 miljoonaa euroa. Envitopin edustajan tekemä kustannusarvio oli murto-

osan siitä, joitakin satoja tuhansia euroja. (Taulukko 24) EnviStone -menetelmän kustannuk-

set muodostuvat säiliöistä (n. 25 000 €/kpl), suodattimista, betonirakentamisesta sekä pump-

pujen ja venttiilien automaatiosta. Ohjaus on mahdollista hoitaa Yaran olemassa olevalla sys-

tematiikalla. Infrastruktuuriltaan menetelmä ei vaadi isoa tilaa. (Palko & Ylimaunu 2012.) 

Ammoniumin strippaus on Pöyryn arvion mukaan kallein vaihtoehto, lähes 5 miljoonaa euroa 

ja käänteisosmoosi siltä väliltä, reilu 2 miljoonaa euroa. Ammoniumstrippauksen kustannuk-

sista valtaosa syntyy koneistoista.  

Taulukko 24. Uudessakaupungissa Pöyryn arvioimat menetelmien investointikustannukset. 

 Ammoniumin Typen Käänteis- 

 strippaus adsorptio osmoosi 

Rakentaminen 250 000 240 000   

Koneistot 3 100 000 795 000 1 750 000 

SLA 400 000 65 000   

LVI 60 000 60 000   

Välittömät kustannukset yht. 3 810 000 1 160 000 1 750 000 

Suunnittelu ja rakennuttaminen 10 % 381 000 116 000 175 000 

Varaukset 15 % 571 500 174 000 262 500 

Yhteensä 4 762 500 1 450 000 2 187 500 

Typen adsorptio on myös käyttökustannuksiltaan edullisin vaihtoehto (Taulukko 25). Siilin-

järvellä käsiteltävän veden tarve on arviolta 10–30 m
3
, jolloin vuotuiset käyttökustannukset 

ovat Uuttakaupunkia huomattavasti pienemmät. Arvot on laskettu olettaen virtaaman olevan 

30 m
3
/d läpi koko vuoden. (Taulukko 26).   
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Taulukko 25. Uudessakaupungissa Pöyryn arvioimat menetelmien käyttökustannukset. 

 Ammoniumin Typen Käänteis- 

 strippaus adsorptio osmoosi 

Kemikaalit 858 000 70 000 854 000 

Energia 404 000 80 000 184 000 

Korjaus ja kunnossapito 57 000 17 000 26 000 

Muut     50 000 

Yhteensä €/a 1 319 000 167 000 1 114 000 

Yhteensä €/m
3
 3.0 0.4 2.5 

 

Taulukko 26. Käyttökustannukset 30 m
3
/d virtaamalle. 

 Ammoniumin Typen Käänteis- 

 strippaus adsorptio osmoosi 

€/m
3
 3.0 0.4 2.5 

€/a 32 850 4 380 27 375 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Yritysten ympäristöasioiden hallinnalle minimivaatimukset asettaa ympäristölainsäädäntö. 

Laki vaatii toiminnanharjoittajaa olemaan selvillä aiheuttamistaan haitallisista ympäristövai-

kutuksista sekä niiden vähentämismahdollisuuksista. Moni yritys toimii tänä päivänä kuiten-

kin jo omasta tahdostaan näitä minimivaatimuksia paremmin, samoin tekee Yara. Yaran toi-

mintaa ohjaavat vapaaehtoiset sertifioidut ympäristö- ja laatujärjestelmät, se on mukana ke-

mianalan Responsible Care -ohjelmassa ja se on asettanut esimerkiksi vesipäästöille ympäris-

tölupa-rajoja tiukempia tavoiterajoja. Ympäristönsuojelulaissa määritellään paras käyttökel-

poinen tekniikka ja toiminnanharjoittajan on esitettävä oma arvionsa BAT:n soveltamisesta. 

Käyttämällä BAT:ia voidaan ympäristöön kohdistuvia haittoja pienentää merkittävästi. Työs-

sä arvioitiin perinteisten jäteveden käsittelymenetelmien lisäksi uusia kehittyneempiä erikois-

tekniikoita. 

Käänteisosmoosilla olisi mahdollista tuottaa laadultaan erinomaista vettä. Lisäksi sen kemi-

kaalien tarve ja syntyvän kiintoaineksen määrä on vähäinen. Mutta sen ongelmaksi muodostui 

lannoitetehtaan kiertovesialtaan korkean ainemäärän kasvattama osmoottinen paine. Korkea 

osmoottinen paine heikentää kalvon läpäisyä. Fosforin ja fluorin osuus kokonaisainemäärästä 

on niin pieni, ettei niiden saostaminen ennen käänteisosmoosia tuo hyötyjä. Sen sijaan fosfo-

rihappotehtaan kiertovesialtaan yksi ainemäärä on huomattavasti pienempi, mikä mahdollistaa 
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näiden vesien käsittelemisen käänteisosmoosilla. Yaran on suositeltavaa tehdä koeajoja ja li-

sätutkimuksia yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Käänteisosmoosin 

investointikustannukset ovat arviolta noin 2 miljoonaa euroa ja käyttökustannukset välillä 2,5 

– 8 €/m
3
. 

Ammoniakin strippaus fosforin ja fluorin käsittelyn rinnalla on yksi mahdollinen yhdistelmä. 

Ammoniakkistrippauksen toimivuutta on vaikea arvioida ilman käytännön kokeita. Yleisesti 

menetelmällä on mahdollista saavuttaa 36- 90 % ammoniumtypen poisto. Menetelmä on yk-

sinkertainen, mutta melko kallis. Jos adsorptiolla ei saavuteta haluttuja tuloksia, Yaran kan-

nattaa teettää Lappeenrannan teknillisen yliopiston laboratoriossa lisäkokeita ammoniakin 

strippauksesta.  

Typen adsorptio fosforin ja fluorin käsittelyn rinnalla vaikuttaa tutkimusten perusteella olevan 

kannattavin vaihtoehto. EnviStone menetelmällä saavutettiin hyviä tuloksia ammoniumtypen 

poistolle, mutta lannoitealtaan vesien käsitteleminen sillä ei ole kannattavaa. Haluttujen tulok-

sien saavuttamiseksi infrastruktuuria jouduttaisiin kasvattamaa huomattavasti mitoituskokoa 

suuremmaksi. Menetelmällä on kuitenkin mahdollista pienentää Yaran ammoniumtyppikuor-

maa vesistöön käsittelemällä louhoksen kuivatusvesiä tai ratapihan vesiä. Nämä vedet aiheut-

tavat merkittävän osan vesistön NH4-N-kuormasta. Ennen tarkempaa suunnittelua on syytä 

tehdä lisäkokeita kyseisillä vesillä. Envitopin edustajan mukaan investointikustannukset olisi-

vat joitakin satoja tuhansia euroja. Pöyryn arvion pohjalta käyttökustannuksiksi saadaan las-

kettua 4 380 €/a. EnviStone hyödyntää adsorbenttina klinoptiloliittia, mikä on yleisin luonnon 

zeoliitti. Luonnon zeoliitit ovat vain yksi adsorptiota materiaali. Yara päätti lähteä mukaan 

kesällä 2012 käynnistyvään Vesiturvallisuuden kokonaisjärjestelmän kehittämishankkeeseen, 

jossa tutkitaan adsorptiotekniikan soveltuvuutta teollisuuteen. Tutkimuksissa käytetään duaa-

lifunktionaalisia adsorbentteja, jotka voivat poistaa vedestä samaan aikaan sekä kationit että 

anionit. Hankkeessa tehtävä tutkimus painottuu todellisia olosuhteita vastaavaan testiympäris-

töön, jotta voidaan paremmin arvioida menetelmien soveltuvuutta todellisuuteen.  

Selkeyttimen tehtävänä on erottaa raskaat pohjalle vajoavat jakeet sekä kevyet pinnalle jäävät 

jakeet. Lähtötilanteessa tehtaan selkeyttimellä ei kuitenkaan tapahtunut merkittävää erottu-

mista. Kemiallisella saostuksella voidaan parantamaan ravinteiden poistumista vedestä. 

Liuenneiden kiintoaineiden fyysiseen tilaan pyritään vaikuttamaan syöttämällä veteen sopivia 

kemikaaleja. Lannoitetehtaan lamelliselkeyttimen toimintaa on mahdollista tehostaa kalsium-
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hydroksidin ja alumiinisilikaatin lisäyksellä. Syöttämällä laboratoriokokeissa 20 kg/m
3 

vas-

taava määrä
 
kalsiumhydroksidia ja 5 kg/m

3
 alumiinisilikaattia, saavutettiin fosforille lähes 100 

% poisto-osuus ja fluorille yli 70 % poistuma. Ilman alumiinisilikaattia fosforista saostui 9 % 

ja fluorista 7 % vähemmän. Fosforin ja fluorin puhdistaminen vedestä saostamalla on siis täy-

sin mahdollista. Typpeä sen sijaan ei ole mahdollista poistaa saostamalla. Jotta saadaan selvil-

le kuinka muodostunut sakka reagoi reaktorille syötettäessä, on tehtävä lisää testejä. Lasketul-

la annostuksella kalsiumhydroksidin syöttö vuodessa olisi 3504 tonnia ja käyttökustannukset 

526 000 €. Lisäksi alumiinisilikaatin käytöstä muodostuisi 57 800 €. Käytännössä menetelmä 

on liian kallis.  

Kemiallisen puhdistamon hyödyntäminen yhdessä adsorption kanssa on tämän tutkimuksen 

perusteella paras vaihtoehto. Lannoitetehtaan kiertovesialtaan fosforipitoisuus on lähes kym-

menkertainen EKP-veden arvoihin, mutta käsiteltävän veden määrä on vain murto-osan kemi-

allisella puhdistamolla käsiteltävän veden määrästä. Altaan vedet laimenevat muihin puhdis-

tamolle tuleviin vesiin siten, että kuormitus ei tasaisena virtana juurikaan nosta tulevan veden 

fosforikuormaa. Suurempi ravinnepitoisuus lisää sakan muodostumista, mikä lisää tyhjennys-

ten tarvetta ja huoltotoimenpiteitä. Muodostunut sakka voidaan kuitenkin varastoida kipsinlä-

jitysalueelle, joten se aiheuttaa itsessään kuluja ainoastaan siirron osalta.  

 

9 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli arvioida eri jäteveden käsittelymenetelmien soveltuvuutta Yara Siilinjär-

ven lannoitetehtaan prosessivesille sekä suunnitella jatkotoimenpiteitä. Lähtökohtana oli on-

gelmatilanteissa täyttyvä lannoitetehtaan kiertovesiallas. Vesien käsittelylle on kaksi vaihto-

ehtoa, joko menetelmä jolla voidaan poistaa kaikki yhdisteet kerralle tai poistaa fosfori- ja 

fluoriyhdisteet yhdellä ja typpiyhdisteet toisella menetelmällä. (Kuva 27). 

Työn tutkimus osassa on selvitetty niin, jo olemassa olevien perinteisempien menetelmien, 

kuin uusien edistyneempien erityistekniikoiden soveltuvuutta lannoitetehtaan vesien käsitte-

lyyn. Aluksi tutkimuksissa selvitettiin toimipaikalla olemassa olevan tekniikan hyödyntämis-

tä. Laboratoriokokeissa selvitettiin lamelliselkeyttimen toiminnan tehostamisen mahdollisuut-

ta kalsiumhydroksidin lisäyksellä. Kokeissa fosfori ja fluori saatiin saostumaan hyvin 20 

kg/m
3
 syöttömäärällä. Käytännössä kyseinen kalsiumhydroksidin syöttömäärä aiheuttaa liian 
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suuret käyttökustannukset. Työssä arvioitiin myös tehtaiden kemiallisen puhdistamon hyö-

dyntämismahdollisuuksia. Altaiden vettä ei ole mahdollista syöttää sellaisenaan kemialliselle 

puhdistamolle korkean ammoniumtyppi pitoisuuden takia. Jos typpi saadaan poistettua vedes-

tä jollain muulla menetelmällä, on fosforin ja fluorin saostaminen puhdistamolla täysin mah-

dollista. Altaiden fosfori ja fluoripitoisuus on moninkertainen kemialliselle puhdistamolle tu-

levan veden pitoisuuteen nähden. Käsiteltävän veden määrä on kuitenkin huomattavasti pie-

nempi, jolloin vedet muihin vesiin sekoittuessaan laimenevat eivätkä aiheuta merkittävää li-

säkuormitusta puhdistamolle. 

Tutkimuksissa arvioitiin uusien tekniikoiden osalta käänteisosmoosin, ammoniakkistrippauk-

sen, ioninvaihdon sekä eri adsorptio menetelmien soveltuvuutta vesien käsittelylle. Vesien 

korkea ravinnepitoisuus estää käänteisosmoosin sekä ioninvaihdon käyttämisen. Adsorptio 

vaikuttaa käyttökelpoisimmalta tekniikalta ja Yara on mukana kesällä 2012 käynnistyvässä 

hankkeessa, jossa arvioidaan adsorptiotekniikan toimivuutta teollisissa sovelluksissa. Jos ad-

sorptiolla ei saavuteta toivottuja tuloksia, Yaran on kannattavaa testata ammoniakkistrippauk-

sen toimivuutta yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa.  

Lannoitetehtaan vedet 

P ja F saostus 

Liian kallis 

Käänteisosmoosi/ 

ioninvaihto 

Liian korkea 

ravinnepitoisuus 

N-yhdisteiden 

adsorptio 

Ammoniakin 

strippaus 

Kemiallinen puhdistamo 

KUUSLAHTI 

Edellyttävät 

lisäkokeita 

Typen poisto 

adsorptiolla tai 

kaasustrippauksella 

Kuva 27. Yhteenveto 
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(2) 

LA741-altaan vesi 

Näytenumero N.ottopvm: Tunnistetieto: NH4-N-vl NO3-N-vl P2O5-vl K2O-vl F 

      [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [mg/l] 

SV11-31628-01 12.12.2011 LA741-altaan vesi     148 

SV11-31080-01 5.12.2011 LA741-altaan vesi 53 44 0.66 1.6 161 

SV11-30484-01 28.11.2011 LA741-altaan vesi 53 42 0.7 1.4 181 

SV11-29872-01 21.11.2011 LA741-altaan vesi 53 43 0.6 1.4 208 

SV11-29274-01 14.11.2011 LA741-altaan vesi 57 44 1.1 1.6 250 

SV11-28687-01 7.11.2011 LA741-altaan vesi 55 45 1 1.6 254 

SV11-28098-01 31.10.2011 LA741-altaan vesi 36 27 0.8 1.2 133 

SV11-27625-01 24.10.2011 LA741-altaan vesi 34 27 1 1.3 115 

SV11-27131-01 17.10.2011 LA741-altaan vesi 32 24 0.6 1 116 

SV11-26505-01 10.10.2011 LA741-altaan vesi 37 28 0.6 1.2 118 

SV11-25871-01 3.10.2011 LA741-altaan vesi 38 29 0.6 1.2 119 

SV11-25208-01 26.9.2011 LA741-altaan vesi 36 28 0.5 1 156 

SV11-24501-01 19.9.2011 LA741-altaan vesi 23 17 0.3 0.8 117 

SV11-24002-01 12.9.2011 LA741-altaan vesi 23 18 0.3 0.8 116 

SV11-23312-01 5.9.2011 LA741-altaan vesi 21 17 0.3 0.8 79 

SV11-22650-01 29.8.2011 LA741-altaan vesi 25 21 0.4 0.9 102 

SV11-21985-01 22.8.2011 LA741-altaan vesi 26 21 0.4 1 106 

SV11-21321-01 15.8.2011 LA741-altaan vesi 28 23 1.6 3.4 550 

SV11-20631-01 8.8.2011 LA741-altaan vesi 29 23 0.5 1.2 113 

SV11-20010-01 1.8.2011 LA741-altaan vesi 32 26 0.7 1.5 138 

SV11-19381-01 25.7.2011 LA741-altaan vesi 128 112 0.8 1.1 322 

SV11-18749-01 18.7.2011 LA741-altaan vesi 24 20 0.6 0.6 146 

SV11-18057-01 11.7.2011 LA741-altaan vesi 30 25 0.6 0.8 184 

SV11-17781-01 6.7.2011 LA741-altaan vesi 106 84 1.2 1.5 422 

SV11-16991-01 27.6.2011 LA741-altaan vesi 105 84 0.9 1.6 228 

SV11-14704-01 6.6.2011 LA741-altaan vesi 32 25 0.6 1 131 

SV11-12658-01 16.5.2011 LA741-altaan vesi 38 33 0.4 1.4 140 

SV11-11859-01 9.5.2011 LA741-altaan vesi 38 33 0.4 1.4 136 

SV11-11152-01 2.5.2011 LA741-altaan vesi 36 32 0.4 1.6 167 

SV11-09994-01 18.4.2011 LA741-altaan vesi 46 39 0.6 1.8 206 

SV10-21248-01 6.9.2010 LA741-altaan vesi 115 99 0.8 2.2 327 

SV10-18552-01 9.8.2010 LA741-altaan vesi 21 17 0.27 0.83 500 

SV10-17902-01 2.8.2010 LA741-altaan vesi 42 37 0.81 2.3 286 

SV10-17305-01 26.7.2010 LA741-altaan vesi 24 21 0.15 0.58 167 

SV10-16678-01 19.7.2010 LA741-altaan vesi 51 42 1.1 1.4 356 

SV10-16082-01 12.7.2010 LA741-altaan vesi 44 35 0.6 0.8 355 

SV10-15494-01 5.7.2010 LA741-altaan vesi 137 112 1.2 2.8 1615 

SV10-14245-01 21.6.2010 LA741-altaan vesi 48 45 1.6 3.5 463 
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(2) 

 

 

SV10-13077-01 7.6.2010 LA741-altaan vesi 48 43 0.62 1.3 173 

SV10-12393-01 31.5.2010 LA741-altaan vesi 45 41 0.28 1 140 

SV10-11729-01 24.5.2010 LA741-altaan vesi 53 49 0.28 1.1 177 

SV10-11070-01 17.5.2010 LA741-altaan vesi 49 45 0.3 1.2 200 

SV10-10384-01 10.5.2010 LA741-altaan vesi 46 41 0.34 1.2 181 

SV10-09719-01 3.5.2010 LA741-altaan vesi 48 43 0.37 1.3 189 

SV10-09104-01 26.4.2010 LA741-altaan vesi 47 42 0.36 1.3 199 

SV10-08662-01 19.4.2010 LA741-altaan vesi 47 42 0.51 1.4 231 

SV10-07886-01 12.4.2010 LA741-altaan vesi 47 42 0.38 0.93 195 

SV10-06796-01 29.3.2010 LA741-altaan vesi 66 60 0.43 1.4 229 

SV10-06244-01 22.3.2010 LA741-altaan vesi 72 65 0.56 1.8 212 

SV10-05714-01 15.3.2010 LA741-altaan vesi 81 73 0.45 2.1 197 

SV10-05168-01 8.3.2010 LA741-altaan vesi 77 69 0.45 2.4 195 

SV10-04619-01 1.3.2010 LA741-altaan vesi 73 68 0.34 3.1 220 

SV10-04041-01 22.2.2010 LA741-altaan vesi 69 62 0.55 3.3 206 

SV10-03474-01 15.2.2010 LA741-altaan vesi 59 52 0.57 1.5 109 

SV10-02906-01 8.2.2010 LA741-altaan vesi 47 41 0.62 1.5 123 

SV10-02342-01 1.2.2010 LA741-altaan vesi 53 47 0.77 1.8 141 

SV10-01784-01 25.1.2010 LA741-altaan vesi 49 44 0.94 2.2 169 

SV10-01205-01 18.1.2010 LA741-altaan vesi 29 26 0.42 0.97 71 

SV10-00556-01 11.1.2010 LA741-altaan vesi 37 32 0.5 1.3 86 

SV10-00312-01 4.1.2010 LA741-altaan vesi 51 46 0.8 2 118 

      NH4-N-vl NO3-N-vl P2O5-vl K2O-vl F 

    Keskiarvo 50 43 0.62 1.50 220 

    Min 21 17 0.15 0.58 71 

    Max 137 112 1.6 3.5 1615 
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(1) 

Lannoitetehtaan vesiarvot. 

LAT plant test 6/2011 

Näyte pvm. F NH4-N NO3-N ws-P2O5  ws-K2O  pH tiheys,  liukenematon  

  mg/l g/l g/l g/l g/l  kg/m3 aines, mg/l 

1. Pesurivesi LA701  28.6.11 425 32 16 0.30 0.69 9.1 1053 848 

2. Pesurivesi LA703  28.6.11 1070 38 18 0.31 0.66 8.9 1065 960 

3. Pesuri 711  29.6.11 465 83 78 0.46 1.3 2.0 1177 103 

4. Pesurivesi LA717  29.6.11 440 64 58 0.55 0.85 2.8 1139 84 

5. Pesurivesi LA701  29.6.11 465 27 16 0.39 0.72 8.8 1051 1333 

6. Pesurivesi LA703  29.6.11 975 46 17 0.32 0.67 9.1 1069 1313 

7. Pesurivesi LA711  29.6.11 440 82 77 0.46 1.3 1.8 1177 118 

8. Pesurivesi LA717  29.6.11 385 64 58 0.54 0.85 2.3 1140 60 

9. Lat allas LA741  30.6.11 260 22 18 0.71 0.94 1.9 1053 0 

10. Pesurivesi LA701  30.6.11 485 30 8 0.17 0.16 9.2 1039 230 

11. Pesurivesi LA703  30.6.11 1355 59 17 0.43 0.42 9.0 1085 2490 

12. Pesurivesi LA701  30.6.11 535 29 9 0.19 0.22 9.2 1040 179 

13. Pesurivesi LA703  30.6.11 1260 56 19 0.48 0.41 9.0 1084 3098 

14. Pesurivesi LA711 1.7.11 230 132 135 0.69 1.7 2.3 1281 164 

15. Pesurivesi LA717 1.7.11 235 117 115 0.52 0.52 2.7 1248 36 

                    

    F %               

17-11-12 tuotannon  
keruunäyte 4.7.11 0.29               

LA250 sakka 13.6.11 8,8               
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(1) 

Pesurivesi          

Näytenro: N.ottopvm: N. tyyppi: NH4-N-vl NO3-N-vl P2O5-vl K2O-vl Cl SO4 F 

   [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [g/l] [mg/l] 

SV11-31630-01 12.12.2011 kerta        

SV11-31437-01 9.12.2011 kerta 135 107 0.5 1.8    

SV11-31232-01 7.12.2011 kerta 130 105 0.5 1.7 2 96  

SV11-31082-01 5.12.2011 kerta 135 110 0.41 1.8    

SV11-30686-01 30.11.2011 kerta 135 111 0.5 2.3 3 82 310 

SV11-30486-01 28.11.2011 kerta 129 106 0.8 2    

SV11-30281-01 25.11.2011 kerta 144 115 0.9 2.2    

SV11-30069-01 23.11.2011 kerta 143 115 0.9 2.3 2 109 564 

SV11-29874-01 21.11.2011 kerta 136 109 0.7 2.4    

SV11-29678-01 18.11.2011 kerta 119 97 0.8 2.1    

SV11-29479-01 16.11.2011 kerta 128 100 0.7 2.6 1 93 248 

SV11-29276-01 14.11.2011 kerta 126 100 1.3 2.7    

SV11-28873-01 9.11.2011 kerta 86 70 1.2 2.1 2 49 420 

SV11-28689-01 7.11.2011 kerta 85 69 1.1 2    

SV11-28499-01 4.11.2011 kerta 99 78 1.1 2    

SV11-28302-01 2.11.2011 kerta 99 74 1.1 2.1 2 80 490 

SV11-28100-01 31.10.2011 kerta 110 82 1.4 2.7    

SV11-27926-01 28.10.2011 kerta 134 102 1.4 3.2    

SV11-27780-01 26.10.2011 kerta 117 88 1.3 3.2 3 89 346 

SV11-27627-01 24.10.2011 kerta 106 84 1.3 3.3    

SV11-27464-01 21.10.2011 kerta 102 74 1.4 3.4    

SV11-27133-01 17.10.2011 kerta 132 96 1.5 2.8    

SV11-26934-01 14.10.2011 kerta 112 82 1.1 2.8    

SV11-26722-01 12.10.2011 kerta 114 82 1.2 2.9 3 107 650 

SV11-26507-01 10.10.2011 kerta 108 80 0.9 2.9    

SV11-26299-01 7.10.2011 kerta 100 74 0.9 3.4    

SV11-26078-01 5.10.2011 kerta 85 65 1 3.4 3 70 300 

SV11-25873-01 3.10.2011 kerta 80 59 0.8 2    

SV11-25654-01 30.9.2011 kerta 75 53 0.6 1.7    

SV11-25419-01 28.9.2011 kerta 71 51 0.4 1.4 1 64 260 

SV11-25210-01 26.9.2011 kerta 96 72 0.8 1.7    

SV11-24979-01 23.9.2011 kerta 139 106 0.9 2.2    

SV11-24766-01 21.9.2011 kerta 133 100 0.8 2.1 2 114 980 

SV11-24337-01 16.9.2011 kerta 130 105 0.7 2.6    

SV11-24171-01 14.9.2011 kerta 132 105 0.8 3.1 3 103 610 

  Keskiarvo 115 89 0.93 2.4 2.3 88 470 

  Min 71 51 0.4 1.4 1 49 248 

  Max 144 115 1.5 3.4 3 114 980 



  LIITE V                  1 

 

(1) 

 

  



  LIITE VI                 1 

 

(1) 

Selkeyttimellä erottuvat ravinteet ja kiintoaines 

Taulukko 1. Selkeyttimen ylite veden erotus tulevaan veteen nähden 

 NH4-N-vl NO3-N-vl P2O5-vl K2O-vl Cl SO4 F kiintoaine 

 g/l g/l g/l g/l g/l g/l mg/l mg/l 

                 

11.1.2012 0 -1 0 0 0 -1 17 -14 

9.1.2012 -1 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2012 0 -1 0 0 0 -1 -3 12 

2.1.2012 -1 0 0 0 0 0 0 0 

30.12.2011 1 0 0 0 0 0 -37 -190 

28.12.2011 0 0 0 0 0 -2 -32 -37 

23.12.2011 0 -1 0 0 0 0 15 -51 

21.12.2011 0 0 0 0 0 -1 -4 7 

19.12.2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

16.12.2011 0 -1 0 0 0 0 -80 -507 

14.12.2011 1 0 0 0 0 -6 10 -43 

ka. 0 0 0 0 0 -1 -10 -75 

 

Taulukko 2.  Selkeyttimen poistuman osuus lähtöpitoisuudesta 

 % % % % % % % % 

                 

11.1.2012 0 1 0 0 0 1 -3 1 

9.1.2012 1 0 1 -1         

4.1.2012 0 1 1 1 0 1 1 -4 

2.1.2012 1 0 0 0         

30.12.2011 -1 0 1 -2     9 55 

28.12.2011 0 0 0 -1 0 3 7 22 

23.12.2011 0 2 0 1     -5 21 

21.12.2011 0 0 0 0 0 2 2 -6 

19.12.2011 0 0 2 1         

16.12.2011 0 1 10 -1     15 29 

14.12.2011 -1 0 -1 -1 0 6 -2 19 

ka. 0 0 1 0 0 3 3 17 
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 Peak List

 00-036-0432; Ca S O4 !2 H2 O

 00-011-0475; ( N H4 )2 Ca ( S O4 )2 ! H2 O

 00-044-0737; N H4 N O3

 00-031-0064; ( N H4 ) P2 O5

 99-000-0078; CaSO4*0.5H2O

 00-005-0579; Mg2 P2 O7
 00-021-0428; 2 Fe ( O H ) S O4
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 Svi YARA_347

Esimerkki XDR tuloksesta näytteellä kaksi  

 

Ref. Code Compound Name Chemical Formula 

00-036-0432 Gypsum Ca S O4 !2 H2 O 

00-011-0475 Koktaite ( N H4 )2 Ca ( S O4 )2 ! H2 O 

00-044-0737 Ammonium Nitrate N H4 N O3 

00-031-0064 Ammonium Phosphate ( N H4 ) P2 O5 

99-000-0078 Hemihydrate CaSO4*0.5H2O 

00-005-0579 Magnesium Phosphate Oxide Mg2 P2 O7 

00-021-0428 Iron Sulfate Hydroxide 2 Fe ( O H ) S O4 


