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Tämä diplomityö tehtiin Vihdin Vesihuoltolaitoksen Nummelan jäteveden 

puhdistamolle. Työssä tutkittiin typenpoistoa kunnallisista jätevesistä 

membraanibioreaktorin (MBR) avulla. MBR:ssä yhdistyvät perinteinen 

aktiivilieteprosessi ja kalvosuodatus. Työn tavoite oli päästä yli 95 % 

typenpoistoon.  

Aluksi typenpoisto oli yli 80 %, kun pilot-mittakaavan MBR-laitosta operoitiin 

perinteisen prosessin parametrein. Typenpoistoa onnistuttiin tehostamaan 

nostamalla nitraattipitoisen palautuslietteen kierrätystä prosessin alkupäähän 

(1600 L/h) ja lisäämällä aktiivista biomassaa reaktorissa. Yli 90 % typenpoisto 

edellytti myös pidempää viipymäaikaa (noin kaksinkertainen perinteiseen 

prosessiin verrattuna).  Tutkimuksessa päästiin parhaimmillaan jopa 95 % 

typenpoistumaan operoimalla laitteistoa pienellä typpikuormalla (0,1 kg/vrk) ja 

alhaisemmalla lietepitoisuudella (10 g/L). Typpikuorman noustessa (0,3 kg/vrk) 

typenpoistoteho laski. Tätä onnistuttiin parantamaan (yli 90 %) nostamalla 

biomassan määrää reaktorissa (15 g/L). Hyvän typenpoiston saavuttaminen 

edellytti myös suurempaa metanolin ja hapen syöttöä.  
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This master’s thesis was done to Vihti municipality wastewater treatment plant. 

The aim was to improve the removal of nitrogen from municipal wastewaters by 

membrane bioreactor (MBR). The MBR process combines traditional active 

sludge process and membrane filtration. The aim was to reach over 95 % nitrogen 

removal. 

In the beginning of the process nitrogen removal was over 80 % when the MBR 

pilot plant was operated with the same parameters than the conventional active 

sludge process. Nitrogen removal was successfully improved by circulating high 

amount (1600 L/h) of nitrate sludge from nitrification stage to the beginning of 

the process and by raising the amount of active biomass in the reactor. A higher 

hydraulic retention time (almost twice as long as with conventional process) was 

needed to obtain over 90 % nitrogen removal. Over 95 % removal was conducted 

by operating the device with a low nitrogen load (0,1 kg/d) and sludge content 

(10 g/L). Over 90 % removal was obtained by increasing the sludge content 

(15 g/L) and with higher nitrogen load (0,3 kg/d). The higher amount of biomass 

led to a higher oxygen and methanol consumption.  
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LYHENTEET JA SYMBOLIT 

 

AVL Asukasvastineluku (engl. population equivalent, PE) 

BOD Biokemiallinen hapenkulutus (engl. biochemical oxygen demand), 

(mg/L) 

CAS Perinteinen aktiiviliete (engl. conventional activated sludge) 

CIP In-situ pesu (engl. clean in place) 

COD Kemiallinen hapenkulutus (engl. chemical oxygen demand), (mg/L) 

CEB Kemiallinen vastavirtapesu (engl. chemically enhanced back flush) 

DO Liuennut happi (engl. dissolved oxygen), (mg/L) 

EPS Solun ulkopuoliset polymeeriset aineet (engl. extracellular polymeric 

substances) 

F/M Lietekuorma (engl. food to microorganism ratio), (kgBOD/kgMLSSd) 

HRT Hydraulinen retentioaika (engl. hydraulic retention time), (vrk) 

iMBR Upotettu MBR (engl. Immersed MBR) 

LMH Permeaattivuon yksikkö, (L/m
2
/h) 

MBR Membraanibioreaktori (engl. Membrane bioreactor) 

sMBR Sivuvirta MBR (enlg. sidestream MBR) 

MF Mikrosuodatus (engl. microfiltration) 

MLE  Lietteenkierrätys -prosessi (engl. Modified Ludzack-Ettinger) 

MLSS Lietepitoisuus (engl. mixed liquor suspended solids), (g/L) 

MWCO Molekyylikoon katkaisuluku (engl. Molecular weight cut-off) 

NF Nanosuodatus (engl. nanofiltration) 

ORP Redoksipotentiaali (engl. oxidation reduction potential), mV 

REM Elektronimikroskooppi (engl. reflection electron microscope) 

RO Käänteisosmoosi (engl. reverse osmosis) 

SMP Liukoinen mikrobinen aines (engl. soluble microbial product) 

SMU Upotettu membraaniyksikkö (engl. submerged membrane unit) 

SRT  Kiintoaineen retentioaika (engl. solid retention time), (vrk) 

SVI Lieteindeksi (engl. sludge volume index), (ml/g) 

TDS Liuennut kiintoaine (engl. total dissolved solids), (ppm) 

TMP Membraanin paine-ero (engl. transmembrane pressure), (mbar) 

UF Ultrasuodatus (engl. ultrafiltration)  
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1 JOHDANTO 

 

Jätevedenpuhdistusta säädellään Euroopan Unionin sisällä tyypillisesti koko 

Euroopan aluetta koskevien ympäristö- ja jätevesidirektiivien välityksellä. On 

kuitenkin yleistä, että kyseisiä direktiivejä toimeenpannaan maakohtaisesti, 

annettujen puitteiden sisällä. Suomessa toimintaa valvovat elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset (ELY-keskus). Samalla kun kotitalouksien typpipäästöt 

kasvavat noin 3 % vuodessa, puhdistetun jäteveden lupaehdot tiukentuvat, asettaen 

paineita perinteisten prosessien kehitykselle. Tästä syystä jäteveden puhdistusta 

tulee tehostaa ja samalla sitä myös pyritään keskittämään suurempiin yksiköihin. 

(ELY-keskus, 2014) 

Tässä diplomityössä tutkittiin membraanisuodatustekniikan soveltamista 

kunnalliseen jäteveden puhdistukseen. Membraanibioreaktori (engl. membrane 

bioreactor, MBR) on jäteveden puhdistusmenetelmä, joka yhdistää biologisen 

prosessin ja mekaanisen membraanisuodatuksen, luoden näin useita etuja 

perinteiseen prosessiin verrattuna. (Judd & Judd, 2011) 

Vihdin Vesi on Vihdin kunnan omistama liikelaitos, joka tarjoaa alueensa 

vesihuoltopalvelut. Vesihuoltolaitoksella on kaksi jäteveden puhdistamoa, toinen 

Nummelassa ja toinen Vihdin Kirkonkylällä, joissa käsitellään noin 16 000 

asukkaan jätevedet sekä haja-asutusalueen loka- ja sakokaivolietteet. Kirkonkylän 

puhdistamon purkupaikka on Hiidenveden Kirkkojärvessä, kun taas Nummelan 

puhdistamon puhdistettu jätevesi puretaan Risubackajokeen. Kunnan ympäristössä 

sijaitsevat vesistöt ovat kuormituksen alla ja orgaanisten päästöjen määrää on 

pyrittävä vähentämään. Vihdin Kunta hakee vuonna 2016 uutta ympäristölupaa 

Nummelan jätevedenpuhdistamolle, jossa oletetaan olevan tiukemmat rajat 

esimerkiksi typenpoiston osalta. (Vihdin, 2014) 

Vihdin Vedellä on suunnitelmissa keskittää jäteveden puhdistus Nummelan 

puhdistamolle. Syynä keskitystarpeelle on Kirkonkylän kapasiteetin ja laitteiden 

kunnon riittämättömyys tulevaisuudessa sekä asutuksen keskittyminen Nummelan 

seudulle. Nummelan jätevedenpuhdistamo on tilanteessa, jossa vesistöjen suojelun 

kannalta ja lupaehtojen kiristyessä typenpoistoa on tehostettava (puhdistustulos 

nostettava yli 90 %) tai jätevedet tulee tulevaisuudessa johtaa siirtoviemäriä pitkin 
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Espooseen Blominmäen puhdistamoon. Kokonaistypenpoiston vuosikeskiarvo 

Vihdin Nummelan jätevedenpuhdistamolla on 82 %, mutta varsinkin kylmien 

vesien aikaan keväällä jäädään alle tavoitearvon (NO3-N noin 14 mg/L). Vihdin 

Vesihuoltolaitos pyrki membraanibioreaktorin avulla tehostatamaan typenpoistoa. 

Projekti suoritettiin Nummelan jätevedenpuhdistamolla pilot-laitteiston avulla ja 

sen päätavoite oli saavuttaa 95 % typenpoisto kylmien valumavesien aikaan. 

(Vihdin, 2014)  

2 MEMBRAANIBIOREAKTORI 

 

Jäteveden puhdistuksessa käytettävällä membraanibioreaktorilla tarkoitetaan 

biologista puhdistusprosessia, jossa membraani toimii fysikaalisena erottimena 

päästäen vain osan kemiallisista ja fysikaalisista komponenteista läpi. Tekniikan 

avulla voidaan saavuttaa biologisen prosessin hyödyt ja samalla saadaan 

puhdistettua jätevesi lähes kiintoainevapaaksi. Lisäksi MBR – tekniikka konsentroi 

biomassaa ja näin ollen vähentää käytettävää allastilavuutta sekä lisää biologisen 

prosessin tehokkuutta. (Judd & Judd, 2011, p. 58) 

Membraanibioreaktoreissa käytettävät membraanit ovat yleensä joko onttokuitu- tai 

tasomembraaneja ja ne on valmistettu lähes poikkeuksetta erilaisista polymeereistä. 

Käytössä on myös erilaisia keraami- ja metallikalvoja, mutta niiden käyttö 

kunnallisessa jäteveden puhdistuksessa on harvinaista. Membraanien 

keskimääräinen huokoskoko on alle 0,1 µm. Membraanien rakenne koostuu yleensä 

selektiivisyyden määrittävästä huokoisesta pintamateriaalista ja mekaanisena 

kannattajana toimivasta tukirakenteesta. Omatakseen korkean selektiivisyyden ja 

riittävän suodatuskapasiteetin membraanilla tulee olla korkea huokoisuus, sen 

huokoskokojakauman tulee olla kapea ja pinnan hydrofiilinen (vesihakuinen). 

Membraanien tulee myös kestää niin mekaanista kuin kemiallistakin rasitusta 

esimerkiksi pesun yhteydessä. (Judd & Judd, 2011, pp. 58,95)  

Membraanin läpäisevyys riippuu pitkälti sen huokoskoosta. Yleisesti membraanin 

huokosia pienemmät partikkelit läpäisevät sen (synnyttäen permeaattia) ja 

suuremmat yhdisteet jäävät syöttöpuolelle (kutsutaan retentaatiksi). Ajavana 

voimana membraanisuodatuksessa toimii paine-ero. Membraanibioreaktoreilla 

pienempi huokoskoko ei kuitenkaan aina automaattisesti tarkoita parempaa 
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permeaattia. Japanilainen kalvovalmistaja Kubota on tutkimuksissaan todennut, 

ettei permeaatin laatu parane pienemmällä huokoskoolla nostamalla paine-eroa 

syötön ja permeaatin välillä. (Judd & Judd, 2011, p. 55; Trivedi, 2004)  

2.1 Paine-eroon perustuva membraanisuodatus 

 

Paine-eroon perustuvat suodatusprosessit luokitellaan niiden huokoskoon mukaan 

neljään eri prosessiin (kuva 1); käänteisosmoosi (engl. reverse osmosis, RO), 

nanosuodatus (nanofiltration, NF), ultrasuodatus (engl. ultrafiltration, UF) ja 

mikrosuodatus (engl. microfiltration, MF). Esimerkiksi mikrosuodatuskalvot, joita 

MBR-sovelluksissa yleisesti käytetään, poistavat suurimman osan bakteereista sekä 

jotkin virukset. Membraanin läpäisevän pienimmän molekyylin koko määritetään 

joko huokoskoon avulla (yleensä µm) tai daltoneina, Da (1 Da vastaa yhden 

vetyatomin massaa). Membraanin selektiivisyyttä voidaan havainnollistaa 

molekyylipainon katkaisuluvun (engl. molecular weight cut-off, MWCO) avulla, 

joka kertoo kiintoaineen alhaisimman molekyylipainon, josta membraani pidättää 

90 %. (Judd & Judd, 2011, p. 56)  

 

 

Kuva 1  Membraanien läpäisevyys ja luokittelu koon mukaan mikrometreinä. Kuvassa 

MF=mikrosuodatus poistaa liuenneen kiintoaineen, bakteerit ja valtaosan viruksista. 

UF=ultrasuodatus poistaa proteiinit, joiden molekyylipaino on > 10k. 

NF=nanosuodatus poistaa orgaaniset jäämät ja divalenttiset ionit, joiden 

molekyylipaino >200. RO=käänteisosmoosi poistaa monovalenttiset ionit ja 

orgaaniset jäämät, joiden koko on > 100 sekä päästää läpi veden ja neutraalit 

orgaaniset aineet joiden molekyylipaino on < 100. (Anon., 2014) 
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Yleisesti voidaan todeta, että pienet huokoset suojaavat kalvoja tehokkaammin 

tukkeutumiselta. Partikkelit eivät pääse kulkeutumaan pienten huokosten sisälle 

tukkiakseen kalvoa. Toisaalta kapeisiin huokosiin syntyy helpommin pinnalle 

likaava kerros. Tämä kerros on kuitenkin helpompi poistaa sillä se muodostuu 

kalvon pinnalle, ei sisälle huokosiin. (Judd & Judd, 2011, p. 114) 

3 MEMBRAANIBIOREAKTORIEN HYÖDYNTÄMINEN 

KUNNALLISESSA JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA 

 

Membraanibioreaktoreja on ensimmäisen kerran käytetty jätevedenpuhdistuksessa 

Dorr-Oliverin johdolla 1960 -luvulla yhdistämällä niitä perinteiseen 

jätevedenpuhdistusprosessiin. Ensimmäiset membraanibioreaktorit perustuivat niin 

kutsuttuun sivuvirtasovellukseen (engl. sidestream, sMBR), kun nykyään 

hyödynnetään pääasiassa upotettua membraaniyksikköä (engl. immersed, iMBR). 

Kuvassa 2 (a) on esitetty sivuvirtasovelluksen ja kuvassa 2 (b) upotetun 

membraanimoduulin perusperiaatteet. Upotetut membraaniyksiköt ovat suosittuja, 

koska niiden energian tarve on muita sovelluksia alhaisempi. Dorr-Oliver 

sovellukset tehtiin pääosin UF tasomembraaneilla, alhaisilla virtauksilla (17 LMH 

= L/m
2
/h) ja permeabiliteeteilla (10 LMH/bar). (Judd & Judd, 2011, pp. 14, 112) 

 

 

Kuva 2  Membraanibioreaktorisovellukset: (a) sivuvirtamembraanibioreaktori ja (b) upotettu 

membraanibioreaktori. (Judd & Judd, 2011. p. 4) 
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Ensimmäiset membraanibioreaktorit rakennettiin Japaniin 1980 –luvun lopulla, kun 

haluttiin uusiokäyttää puhdistettua jätevettä, mutta suurta pinta-alaa ei ollut 

käytettävissä. Ensimmäiset Japanin ulkopuoliset membraanibioreaktorit 

kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa asennettiin 1990-luvun lopulla Iso-

Britanniaan. Samoihin aikoihin membraanit ja tekniikka alkoivat kehittyä, mikä 

johti markkinoiden räjähdysmäiseen kasvuun 2000-luvulla. Suomessa ensimmäinen 

kunnallisessa jätevedenpuhdistusprosessissa käytetty membraanibioreaktori oli 

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) pilotointi vuonna 2009. Puhto 

(2009) käytti pilotoinnissaan ZeeWeed10 –onttokuitukalvoja (PVDF), joiden 

huokoskoko oli 0,04 µm ja yhteenlaskettu pinta-ala 0,09 m
2
. (Judd & Judd, 2011, p. 

6; Trivedi, 2004; Puhto, 2009)  

Membraanibioreaktorisovelluksia on asennettu yli 200 maahan ja markkinat 

kasvavat edelleen. Johtavia membraanivalmistajia (yli 30 MBR-valmistajan 

joukosta) kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa on kolme; Kubota, Mitsubishi 

Rayon and GE Zenon, vieden noin 90 % markkinaosuudesta. MBR-sovellusten 

määrä lisääntyy jatkuvasti täyden mittakaavan laitoksissa, mikä kuvastaa kasvavaa 

luottamusta teknologiaa kohtaan. (Judd & Judd, 2011, p. 15) 

Membraanibioreaktorit ovat useinmiten perinteistä aktiivilieteprosessia kalliimpia 

ja kuluttavat enemmän energiaa, vaikka itse membraanien hintataso on pudonnut 

niiden kehittyessä (kuva 3). Teknologian kehittyminen ja prosessin tuntemus, 

erityisesti energiankulutuksen optimointi sekä prosessihäiriöiden minimointi, ovat 

lisänneet luottamusta membraanibioreaktoreita kohtaan ja halua investoida suuren 

mittakaavan laitoksiin. Membraanien hinnat ovat pudonneet 1990 –luvulta 

kysynnän ja tarjonnan mukaan. Niiden hinta on edelleen laskussa, pääosin 

Kaukoidän alhaisten tuotantokustannusten johdosta (> 10 €/m
2
). (Judd & Judd, 

2011, p. 16) 
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Kuva 3  Membraanien hintojen kehitys ISA (2003) ja Churchhouse (2000) mukaan. Hinnat 

on laskettu vaihdetuille kalvoille per kalvopinta-ala. (Pinnekamp & Friedrich, 2003) 

 

Membraanien käyttöikä on haastava parametri määrittää. On todettu, että 

nykyaikaiset membraanit kestävät kulutusta ja rikkoontuvat yleisemmin ulkoisen 

tekijän johdosta kuin jatkuvan operoinnin vaikutuksesta. Membraanien käyttöiäksi 

on monissa tapauksissa raportoitu jopa yli 10 vuotta. Pitkä membraanien käyttöikä 

takaa membraanibioreaktorisovellusten kilpailukyvyn perinteiseen prosessiin 

verrattuna. MBR -sovellus on nostamassa energiatehokkuuttaan uusien 

membraanimateriaalien ja alhaisemman ilmastustarpeen johdosta. Säästöjä syntyy 

myös alhaisemman tilantarpeen vuoksi ja voi olla perusteltua vähentää joidenkin 

kemikaalien (esimerkiksi polymeeri, metanoli) käyttöä membraanisuodatuksen 

johdosta. Membraanibioreaktorit tuottavat myös vähemmän ylijäämälietettä 

verrattuna perinteiseen prosessiin. Lietteen käsittely on kustannuserä ja sen 

väheneminen tuottaa säästöä. Pinnekamp et al (2003) ovat raportoineet pitkän 

operoinnin aikana lietemäärän laskeneen jopa 0,09-0,015 kg TS/(m
3
 d). Esimerkiksi 

Nummelan jäteveden puhdistamolla lingottua ylijäämälietettä syntyy 15 tonnia per 

päivä [0,56 kg TS/(m
3
 d)] ja sen tämänhetkinen päivittäinen käsittelykustannus 

nousee noin tuhanteen euroon. (Judd & Judd, 2011, p. 16; Kaltiainen, 2014; 

Pinnekamp & Friedrich, 2003) 

MBR-teknologia soveltuu puhdistusvaihtoehdoksi vesistöjen läheisyyteen, sillä sen 

avulla on mahdollista poistaa kiintoainetta, joitakin patogeenisiä mikro-organismeja 
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sekä ravinteita ja suuria määriä ammoniumia. Membraanibioreaktorin permeaattia 

on mahdollista jatkosuodattaa ilman esikäsittelyä muun muassa käänteisosmoosilla. 

 

3.1 Case esimerkit 

 

Membraanibioreaktoreja käytetään laajasti maailmalla, niin teollisissa sovelluksissa 

kuin kunnallisen jätevedenpuhdistuksen yhteydessä. Euroopassa kunnallista 

jätevettä puhdistetaan membraanien avulla muun muassa Saksassa, Tanskassa, ja 

Ranskassa. Ruotsiin on myös valmistumassa täyden mittakaavan laitos. Yleisimmät 

syyt MBR-laitoksen rakentamiseen ovat tiukentuneet normit ja tilantarve. 

Taulukossa 1 on esimerkkejä Euroopassa sijaitsevista kunnallisista 

jätevedenpuhdistamoista sekä niiden asukasvastineluvuista (AVL), 

rakennusajankohdista ja membraanisovelluksista. Asukasvastineluku on seitsemän 

vuorokauden, 70 gramman biologista hapenkulutusta (BOD7) 

vuorokausikuormitusta vastaava yksikkö. Nummelan jätevedenpuhdistamon AVL 

oli vuonna 2005 9800. Oheisessa kappaleessa on esitelty tarkemmin joitakin 

pilotointeja ja täyden mittakaavan laitoksia. 
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Taulukko 1 Esimerkkejä Euroopassa sijaitsevista täyden mittakaavan MBR -laitoksista ja niiden 

kalvosovelluksista kunnallisessa jätevedenpuhdistuksessa. Merkintä OK=onttokuitu kalvoyksikkö ja 

TK=tasokalvoyksikkö. Muokattu (Judd & Judd, 2011, p. 160; Lyko, et al., 2008)  

Maa WWTP AVL Vuosi Membraani 

Saksa Rödingen 3000 1999 OK 

Saksa Nordkanal 80 000 2004 OK 

Saksa Markranstädt 12 000 2000 OK 

Saksa Monheim 9700 2003 OK 

Saksa Kaarst-Nordkanal 80 000 2004 OK 

Saksa Waldmössingen 2600 2004 OK 

Saksa Seelscheid 11 500 2004 TK 

Saksa Eitorf 7500 2005 TK 

Saksa Woffelsbach 6 200 2005 TK 

Saksa Konzen 9700 2006 TK 

Saksa Bergheim-Glessen 9 000 2007 OK 

Iso-Britannia Porlock 3000 1998 TK 

Iso-Britannia Swanage 23 000 2000 TK 

Italia Brescia 46 000 2002 OK 

Belgia Schilde 10 000 2003 OK 

Ranska Guêthary 10 000 2003 OK 

Hollanti Varsseveld 23 000 2005 OK 

Hollanti Heenvliet 3 330 2006 TK 

Tšekki Rietliau 22 000 2005 OK 

Espanja Arenas de Iguna 20 000 2006 TK 

 

3.1.1. Himmerfjärden, Ruotsi 

 

Ruotsin Himmerfjärdenin jätevedenpuhdistamo on yksi neljästä Tukholman alueen 

jätevedenpuhdistamosta. Se sijaitsee 40 km Tukholman ulkopuolella ja puhdistaa 

350 000 ihmisen jätevedet. Alkueräinen puhdistamo on rakennettu vuonna 1974 ja 

Euroopan unionin asettamien Itämerta koskevien tiukentuvien normien puitteissa 

sen puhdistustulos ei tulevaisuudessa ole riittävä. Käytännössä 

jätevedenpuhdistamo on rakennettava uudelleen. Tämän takia Himmerfjärden 

selvitti vuosina 2010–12 tehokkainta ratkaisua tarpeisiinsa ja päätyi pilotoimaan 

membraanibioreaktoria. (Söhr, et al., 2013) 

Pilottina toimi kaksilinjainen merikonttiin rakennettu pienen mittakaavan 

membraanibioreaktorilaitteisto, joka on esitetty kuvassa 4. MBR-pilotin toimitti 

tanskalainen Alfa Laval. Kumpaakin rinnakkaislinjaa oli mahdollista ajaa erillisinä 

ja molemmat linjat sisälsivät anaerobisen sekä aerobisen osion, jossa myös 
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kalvoyksikkö sijaitsi. Kalvoyksiköt olivat mikrosuodatuskalvoja ja ne oli 

valmistettu polyvinyylideenifluoridista (PVDF). (Söhr, et al., 2013) 

 

Kuva 4  Himmerfjärdenin MBR pilotin prosessikuva. Pilot-laitteisto on kaksilinjainen. 

Molempiin linjoihin tulee esiselkeytettyä jätevettä hienoseulan ja jakolaatikon 

kautta. Erillisissä linjoissa on denitrifikaatio- sekä yhdistetty nitrifikaatio- ja 

membraaniosio. (Söhr, et al., 2013) 

 

Himmerfjärdenin pilottilaitteistoon tuleva jätevesi otettiin perinteisen prosessin 

esiselkeytyksen jälkeen. Ennen varsinaista prosessia vesi suodatettiin vielä 3,5 mm 

hienosuodattimen läpi. Kiertovesi kierrätettiin ilmastustankista anaerobiseen 

tankkiin lietepitoisuuden kontrolloinnin takia sekä nitraattikierron ylläpitämiseksi. 

Permeaatio perustui painovoimaan, ei vakuumipumppaukseen ja sen operaatiosykli 

oli 10 minuuttia permaatiota ja 2 minuuttia relaksaatiota. Metanoli ja 

rautakoagulantti (FeSO4) lisättiin denitrifikaatiotankkiin. Pilottilaitteistolla ei ollut 

tarkoitus simuloida täyden mittakaavan prosessia vaan mallintaa MBR-prosessia ja 

sen vaiheita. 

Himmerfjärdenin pääasiallisia ongelmia olivat perinteisen prosessin yhteydessä 

esiintyneet huonot lieteominaisuudet (esim. alhainen kiintoaine) ja sisääntulevan 

veden alhainen orgaanisen aineen määrä, joka osaltaan edisti ei-toivottujen 

filamenttisten bakteerien kasvua. Pilotin yhteydessä korkeammalla 

lietepitoisuudella (7 g/L) filamenttiset bakteerit eivät kuitenkaan nousseet 

ongelmaksi, vaikka lieteikä oli välillä verrattain korkea (jopa yli 40 päivää). 
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Energian säästöä yritettiin kasvattaa jaksottamalla membraanien ilmastusta noin 

kuukauden ajaksi. Noin 30 % lasku ilman määrässä aiheutti 1-2 mbar:in paineen 

nousun transmembraanpaineessa (TMP), joka laski takaisin kun ilmastus 

palautettiin normaaliksi. Kalvojen läpi tapahtuva bruttovirtaama oli 17,6 LMH, kun 

taas nettovirtaama oli 14,7 LMH. (Söhr, et al., 2013) 

Pilotoinnin yhteydessä havaittiin, että oli tarpeellista saostaa fosforia 

rautasulfaatilla, jotta se saataisiin alle 0,2 mg/l raja-arvon. Rauta puhdistettiin 

kalvoilta oksaalihapolla. Himmerfjärden pilotissa testattiin myös lääkejäämien 

poistumista. Hyvät tulokset raportoitiin käyttäen otsoni- ja aktiivihiilikäsittelyä 

lähtevälle vedelle.  (Söhr, et al., 2013) 

Myös typenpoiston tehokkuutta tarkasteltiin. Pääasiassa typpiarvot lähtevässä 

vedessä olivat alle 6 mg/L, mutta prosessiolosuhteiden ollessa kunnossa lähtevä 

typpi oli alle 1 mg/L. Sisään tulevan typen (Ntot) määrä oli 24 mg/L. 

Keskimääräiseen virtauksen (150 L/h; 3,5 m
3
/d) mukaan laskettuna päivittäinen 

typpikuorma oli noin 0,08 kg/d. Typen rejektioksi saatiin keskimäärin yli 95 %. 

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että denitrifikaatioprosessi vaati toimiakseen 

lisähiilen lähteen, sillä sisään tuleva vesi oli peräisin perinteisen prosessin 

esiselkeytyksen jälkeisestä osasta, jolloin osa orgaanisesta hiilestä (BOD) oli 

menetetty. (Söhr, et al., 2013) 

Himmerfjärdeniin suunniteltu täyden mittakaavan MBR-prosessi on esitetty 

kuvassa 5. Selkeytysaltaat jälleenrakennetaan biologisiksi altaiksi ja membraaneille 

rakennetaan uusi allas. Koska membraanibioreaktorille on ominaista, että kiertoliete 

sisältää paljon liuennutta happea, voidaan se hyödyntää ilmastusosiossa. Tällöin 

ylimääräiselle ilmastukselle ei ole tarvetta. Usealla sarjaan asetetulla anaerobisella 

ja aerobisella -osiolla saadaan prosessin typenpoistoa tehostettua. (Söhr, et al., 

2013) 
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Kuva 5  Himmerfjärdeniin suunnitellun MBR -laitoksen prosessikuva. Usean anaerobisen ja 

aerobisen osion sarjalla saadaan tehostettua typpikiertoa. Alaosassa kuvattu 

flokkulaatio ja levysuodatin ovat hätätilanteita (kuten myrskyjä) varten. (Söhr, et al., 

2013) 

 

MBR-prosessi poistaa Himmerfjärdenistä selkeytysaltaiden tarpeen ja toimii 

korkeilla lietepitoisuuksilla (Himmerfjärd 7 g/L). Vaikka Himmerfjärdenin 

puhdistamoa tullaan laajentamaan vain hieman, sen kapasiteetti nousee 

puhdistamaan kasvavan seudun jätevedet aina vuoteen 2040 saakka. Perinteisen 

prosessin uudisrakentaminen ja MBR-prosessin rakennus olivat 

kustannusarvioltaan yhtä suuret. Membraanibioreaktorin käyttökustannukset on 

kuitenkin arvioitu perinteistä prosessia suuremmiksi, mikä johtuu pääosin kalvojen 

ilmastustarpeesta, korkeammasta lietteen kierrätystarpeesta ja kalvojen 

pesukemikaaleista. Pilotointia tullaan vielä jatkamaan Himmerfjärdenissä, jotta 

voidaan selvittää prosessin ongelmakohdat, tutustua sovellukseen paremmin ja 

parantaa fosforinpoistoa sekä tehostaa energian kulutusta. (Söhr, et al., 2013) 

3.1.2. Henriksdal, Ruotsi 

 

Tukholman ulkopuolelle Henriksdaliin ollaan rakentamassa maailman suurinta 

MBR -laitosta. Tukholman alueen kiristyvät jätevesien puhdistusvaatimukset ja 

jatkuvasti kasvava väestö aiheuttivat tarpeen tehokkaampaan käsittelyyn. 

Stockholm Vatten puhdistaa tällä hetkellä yli miljoonan ihmisen jätevedet kahdessa 

toimipisteessä (Bromma ja Henriksdal), mutta yhdistämällä nämä kaksi 

jätevedenpuhdistamoa Henriksdaliin toiminnan on todettu tehostuvan. Vuonna 

2040 uusi Henriskdalin puhdistamo tulee käsittelemään 1,6 miljoonan ihmiset 
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jätevedet (535 000 m
3
/d). Olemassa oleva kapasiteetti saadaan parhaiten 

hyödynnettyä yhdistämällä perinteinen aktiivilieteprosessi kalvosuodatukseen. 

Päivittäinen maksimikapasiteetti on laskettu olevan 864 000 m
3
/d, joka tulee 

tekemään Henriksdalista maailman suurimman MBR – laitoksen. (Dahlen & 

Grundestam, 2014) 

Henriksdalin jälkiselkeytysaltaaseen tullaan asentamaan 1,5 miljoonaa m
2
 

kalvopinta-alaa. Puhdistamoon tullaan rakentamaan seitsemän eri puhdistamolinjaa 

(kuvassa 6), joiden kokonaistilavuus tulee olemaan 209 000 m
3
. Tulevan jäteveden 

on oletettu olevan lämpötilaltaan noin 10 ºC ja maksimivirtaaman 30 LMH. 

Prosessi tulee käsittelemään esi-denitrifikaatio-, nitrifikaatio- ja jälki-

denitrifikaatio-osiot typenpoistoa varten. Fosforia saostetaan rautasulfaatilla. 

Happipitoinen palautusliete membraanialtaasta käytetään typen nitrifiointiin 

rejektiolinjoissa. (Dahlen & Grundestam, 2014) 

 

Kuva 6  Hendriskdalin täydenmittakaavan MBR -laitoksen kaavio. Laitos koostuu useista 

anaerobisista ja ilmastetuista osioista, joilla saadaan tehostettua typenpoistoa. 

Lisäksi laitokseen tullaan rakentamaan kaksi kiertoa: nitraattikierto ja 

aktiivilietekierto. (Dahlen & Grundestam, 2014) 

 

Henriskdalin membraanibioreaktoriprosessia pilotoidaan Hammarby 

Sjöstadsverkissä yhteistyössä Ruotsin ympäristöinstituutin kanssa. Pilotti oli 

kooltaan 1/1000 osa Henriksdalin täydenmittakaavan laitoksesta. Pääasiassa 

pilotoinnissa tutustuttiin prosessiin, membraanien suorituskykyyn sekä hankittiin 

käyttökokemuksia. (Dahlen & Grundestam, 2014) 
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Pilot-linjasto vastasi perusidealtaan Henriksdalin jätevedenpuhdistamoa (vuokaavio 

esitetty kuvassa 7). Pilot-linjan alussa jäteveden fysikaalinen puhdistus suoritettiin 

hienovälpän ja esiselkeytyksen avulla, jonka jälkeen lisättiin ferrosulfaatti fosforin 

saostamiseksi. Tämän jälkeen kuusivyöhykkeisen (anaerobinen ja aerobinen) 

biologisen puhdistuksen avulla pyrittiin poistamaan biohajoavat ravinteet. 

Palautusliete palautettiin anaerobisesta osiosta prosessin alkuun. Pilotissa 

kierrätystä membraanitankista anaerobiseen osioon ei kuitenkaan voitu tehdä 

suuren happipitoisuuden takia. Lisähiililähde (natriumasetaatti) lisättiin viimeiseen 

anaerobiseen osioon. (Apostolopoulou-Kalkavoura, 2014, p. 24) 

 

Kuva 7  Hammarbyn MBR-pilot-laitteiston vuokaavio. Prosessi koostui esiselkeytyksestä, 

useasta anaerobisesta ja aerobisesta osiosta sekä membraanisuodatusaltaasta. 

Prosessissa on vaihtoehtoiset kierrätykset anerobisesta osiosta aerobiseen tai 

anaerobiseen prosessin alkupäästä sekä membraaniosiosta ilmastusosioon. 

(Apostolopoulou-Kalkavoura, 2014, p. 22) 

 

Pilot-systeemissä oli kaksi polyvinyylifluoridista (PVDF) valmistettua 

membraanimoduulia, joiden yhteenlaskettu kalvopinta-ala oli 2 x 79,64 m
2
. Kalvot 

olivat mikrosuodatuskalvoja ja niiden huokoskoko oli 0,17–0,26 µm. Pilotoinnissa 

käytetyt membraanit olivat Alfa Lavalin niin kutsuttuja hollow sheet –kalvoja, jotka 

yhdistävät taso- ja onttokuitukalvojen edut. Käytännössä kalvo on tasokalvo, jonka 

permeaattipuolen rakennetta on paranneltu sisäisen painehäviön minimoimiseksi 

(kuva 8). Kalvokonsepti mahdollistaa pesun onttokuitukalvoille ominaisella 

takaisinvirtausmetodilla ja mahdollistaa onttokuiduille ominaisen pakkaustiheyden. 

Tasokalvojen positiivisia ominaisuuksia taas ovat veden alhaisempi 

seulontavaatimus, alhaisempi membraanipaine ja pienempi likaantumisalttius. Kun 

hollow sheet – membraani asennetaan suuren mittakaavan laitokseen, vaatii se 

pumppausta tuottaakseen permeaattia.  (Apostolopoulou-Kalkavoura, 2014, p. 22) 
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Kuva 8  Alfa Lavalin hollow sheet -kalvoyksikkö, joka yhdistää taso- ja onttokuitukalvojen 

parhaat puolet. (Apostolopoulou-Kalkavoura, 2014, p. 24) 

 

Pilotoinnin pääpaino oli lietteen laadun ja membraanien toiminnan tutkimisessa. 

Tuloksia tarkastellessa huomattiin esimerkiksi MLSS- ja VSS-arvojen korreloivan 

keskenään MLSS:n ollessa 5,7- 10 g/L. Tämä osoittaa lietteen orgaanisen aineen 

määrän pysyvän suhteellisen tasaisena, jolloin puhdistusolosuhteet pysyvät myös 

tasaisena. Toisaalta korkea VSS:n määrä vaikutti tutkimuksessa lietteen 

suodatettavuuteen negatiivisesti. Tutkimuksessa havaittiin myös lietepitoisuuden 

olevan kääntäen verrannollinen lieteindeksiin. Lieteindeksi (engl. sludge volume 

index, SVI) kertoo tilavuuden 1 g lietettä tarvitsee 30 min lakseutusajan jälkeen 

(ml/g). Se indikoi lietteen laskeutuvuutta, mutta kertoo myös lietteen laadusta, sillä 

siihen vaikuttavat flokkien määrä ja jäteveden filamenttisten bakteerien esiintyvyys. 

Vähäinen lietemäärä siis laskeutuu paksua lietettä huonommin. Tämä mahdollisesti 

indikoi flokkikoon olevan pientä. (Apostolopoulou-Kalkavoura, 2014, p. 47) 

Tutkimuksen mukaan lietteen rautapitoisuus vaikutti suodatuksen 

permeabiliteettiin. Kun lietteen rautapitoisuus nousi, myös permeabiliteetti nousi. 

Tämä johtuu fosforin saostuksessa käytettyjen rautasuolojen kyvystä nostaa lietteen 

tiheyttä ja vähentää filamenttisista bakteereista johtuvaa lietteen paisumista. 

Yleisesti tutkimuksessa lietteen suodatettavuus koettiin hyväksi ja membraanien 
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toimintaa pidettiin moitteettomana. (Dahlen & Grundestam, 2014; Apostolopoulou-

Kalkavoura, 2014, p. 36) 

3.1.3. Mølleåværket, Tanska 

 

Tanskan Lundtoftessa sijaitsee Mølleåværketin täyden mittakaavan MBR-laitos, 

jonka asukasvastineluku on 114 000. Puhdistamo sijaitsee suojellulla 

luontoalueella, jossa on tärkeitä vesistöjä. Tämä ja Euroopan Unionin tiukentuvat 

säädökset luovat erityisen jäteveden puhdistustarpeen, johon on vastattu 

membraanibioreaktoritekniikalla vuodesta 2013 alkaen. Suurin syy MBR-tekniikan 

valintaan oli pieni olemassa oleva pinta-ala ja tarve laajentaa kapasiteettia. 

(Tychsen, 2013) 

Mølleåværketiin asennettiin 4 rinnakkaislinjaa, joissa on jokaisessa 6 MBR-

moduulia, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 40 000 m
2
. Kalvoyksiköt ovat GE 

Process & Water:n ZeeWeed® 500 MBR onttokuitukalvoja. Kalvot on valmistettu 

PTFE (polytetrafluorieteeni) kuidusta ja huokoskooltaan ne vastasivat 

ultrasuodatusta. (Tychsen, 2013) 

Pääpaino Mølleåværketin permeaatissa oli sen mikrobipitoisuudessa, joka on taattu 

olevan E. colin, koliformien ja ulosteperäisten coliformien osalta alle 

määritysrajojen. Näiden lisäksi perinteisen prosessin typen- ja fosforinpoistoa on 

pystytty tehostamaan. MBR-prosessilla Mølleåværketissa päästää kokonaistypen 

arvoissa alle 7 mg/L ja fosforin määrässä alle 0,8 mg/L (saostuskemikaalin avulla). 

(Tychsen, 2013) 

3.1.4.  Seelscheid, Saksa 

 

Saksan Seelscheidissa sijaitseva täyden mittakaavan MBR-laitos on rakennettu 

vuonna 2004. Membraanibioreaktoriin päädyttiin tilanpuutteen, korkeiden 

puhdistusvaatimusten, vaikean lietteen, hyvien tutkimuskokemusten ja valtion 

rahallisen tuen perusteella. Kuvassa 9 esitetty Seelscheidin laitos puhdistaa vain 

kotitalousvesiä ja päivittäinen kuorma koostuu vain päivän aikana virtaavasta 

jätevedestä. Laitoksen maksimikapasiteetti on 8554 m
3
/vuorokausi ja lietepitoisuus 

noin 9-12 g/L. Membraanit ovat Kubotan Douple-Deck-Unit EK400 – kalvoja, joita 

Seelscheidissa on yhteensä 12 480 m
2
 sekä laajennustilaa vielä 2 880 m

2
:lle. 
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Membraanin huokoskoko on 0,4 µm ja nettovirtaama kalvon yli noin 28,6 LMH. 

Suodatus tapahtuu painovoimaisesti 3,5 metrin korkeuserolla. Permeaatiosykli on 

9 minuutin suodatus ja 1 min relaksaatioaika. (Weber, 2014) 

 

 

Kuva 9  Seelscheidin MBR -laitoksen toteutus. (Weber, 2014) 

 

Seelscheidin jätevedenpuhdistamolla tarkkailtiin aluksi kalvojen kuntoa vuosittain. 

Tämä kuitenkin koettiin turhaksi, sillä kalvojen toiminta on ollut moitteetonta. 

Kuvassa 10 on esitetty elektronimikroskoopilla (engl. reflection electron 

microscope, REM) kuvattuja laitoksen kalvojen REM-kuvia, joista voi nähdä, ettei 

suurta likaantumista tai muutoksia kalvon pinnalla ole havaittavissa. (Weber, 2014) 

IN 

OUT 
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Kuva 10  Seelcheidin membraanin pinnan REM – kuvia. Vasemman puoleiset kuvat 

suurennoksella 1:1000 ja oikean puoleiset 1:20 000. Ylemmät kuvat on otettu 

käyttämättömistä kalvoista, kun taas alemmat kuvat kuvattu kaksi vuotta käytössä 

olleista kalvoista. (Weber, 2014) 

 

Seelscheid on käyttökokemuksien kautta todennut parhaimmiksi pesukemikaaleiksi 

ensimmäisessä vaiheessa sitruunahapon ja toisessa vetyperoksidin sekä 

natriumhydroksidin yhdistelmän. Näillä kemikaaleilla arvioidut pesukustannukset 

ovat alle 2500 €/vuosi. (Weber, 2014) Oheisessa taulukossa 2 on esitetty 

Seelshceidin puhdistamon keskiarvotuloksia vuoden 2004 aloituksen jälkeen. 

Taulukko 2 Seelscheidin jätevedenpuhdistamon keskimääräiset puhdistustulokset MBR-laitoksena. 

(Weber, 2014) 

 SISÄÄN [mg/L] PERMEAATTI [mg/L] PUHD. TEHO [%] 

COD 645 18 97 

TYPPI 76 5,2 93 

FOSFORI 11,7 0,48 (saostettu) 96 

 

Seelscheidissä on tehty tutkimusta lämpötilan vaikutuksesta permeabiliteettiin. 

Vuosien 2011–2013 analysoidun datan perusteella lämpötila vaikuttaa 

permeabiliteettiin lämpimän kauden aikana positiivisesti ja lämpötilan laskiessa 
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negatiivisesti. Koska lämpötila on yhteydessä lietteen viskositeettiin, ovat tulokset 

oletetun mukaisia. (Weber, 2014) 

Yleisesti Seelscheidissa ollaan oltu tyytyväisiä laitoksen stabiiliin toimintaan, 

vähäiseen toimintaepävarmuuteen sekä permeaatin laatuun. Mekaaninen 

esikäsittely (3 mm porrasvälppä) on kuitenkin koettu ongelmalliseksi. Muut 

ongelmat on onnistuttu ratkaisemaan ja energian kulutuksen optimointi on 

onnistunut. Membraanien kunto on edelleen hyvä, eikä korvaustarvetta ole havaittu 

aloitusvuoden 2004 jälkeen. Prosessin kannalta tärkeänä pidetään hyvin 

motivoitunutta ja koulutettua henkilökuntaa. (Weber, 2014) 

3.1.5. Mikkeli/Parikkala, Suomi 

 

Suomessa MBR-tekniikka on kunnallisen jätevedenpuhdistuksen osalta vasta 

pilotointivaiheessa. Samaan aikaa Vihdin Veden pilotin kanssa koelaitoksia pyörii 

myös Parikkalan Särkisalmen jätevedenpuhdistamolla ja Mikkelin Vesilaitoksen 

yhteydessä. Kaikkien Suomessa toimivien pilottilaitteistojen lähtökohdat ja 

tutkimusongelmat ovat erilaiset. 

Parikkalan pilotin on toimittanut Alfa Laval ja siellä tutkimus on keskittynyt 

fosforinpoiston tehostamiseen. Membraanit ovat Alfa Lavalin hollow sheet -kalvoja 

ja niiden huokoskoko on 0,2 µm. Ne on valmistettu polyvinyylideenifluoridista 

(PVDF) ja kokonaispinta-ala on 8,5 m
2
 per moduuli. Pilottilaitteisto on 

kaksilinjainen ja sen päivittäinen kapasiteetti on keskimäärin 2 m
3
/linja. Pilotin 

sisään tuleva vesi otetaan perinteisen prosessin hiekkasuodatuksen jälkeen. (Arola, 

2014) 

Parikkalassa on pilotin avulla saatu tehostettua niin typen- ja fosforinpoistoa. 

Fosforinpoiston on todettu olevan tehokkaampaa rautakoagulantin avulla, kun taas 

alumiinikoagulantti havaittiin tehottomaksi. Parikkalassa ei ole keskitytty 

typenpoistoon, sillä Särkisalmen nykyisessä ympäristöluvassa ei ole rajoja typelle. 

Pilotoinnin yhteydessä on kuitenkin mitattu lähtevän typen arvoja, jolloin noin 

viisinkertaisella kierrätyksellä on päästy arvoihin 10–30 mg/L. Lisähiililähdettä ei 

pilotoinnissa ole käytetty. Pilottilaitteistolla on tarkoitus vielä testata haitta-aineiden 

poistumista ja ilmastustarvetta syksyn 2014 aikana sekä prosessin vaikutusta 

lietteen kuivattavuuteen. Parikkalan kunta on syksyllä 2014 tehnyt puoltavan 
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päätöksen täyden mittakaavan MBR-laitoksesta pilotoinnista saatujen rohkaisevien 

tulosten perusteella. (Arola, 2014) 

Mikkelin MBR-pilotointi keskittyy tekniikan testaamiseen uutta täyden 

mittakaavan kalliopuhdistamoa varten. MBR-tekniikkaa on puollettu uuden 

puhdistamon ratkaisuksi sen puhdistustehon, pienen tilantarpeen ja 

käyttövarmuuden vuoksi. Mikkelin pilotointi kestää alustavan suunnitelman 

mukaan vuoden ja tutkii montaa eri aspektia: prosessin toimintaa erittäin alhaisissa 

lämpötiloissa (4-6 °C) ja tämän vaikutusta kalvojen tukkeutumiseen, fosforin 

kemiallisen käsittelyn (saostus) yhdistämistä kalvosuodatusprosessiin, MBR-

prosessin vaikutusta lietteen kuivattavuuteen ja Mikkelin nykyiseen 

lietteenkäsittelyyn, haitta-aineiden (mm. lääkeaineiden) poistumista prosessista 

biologisesti ja fysikaalisesti sekä veden desinfioitumista MBR-prosessissa. Pilotti 

on pieniä muutoksia lukuun ottamatta hyvin samanlainen kuin Vihdissä, sillä sen on 

toimittanut myös Artas. Kalvot ovat Kubotan ja vastaavanlaiset Vihdin kanssa. 

Kalvopinta-alaa Mikkelin pilotissa on vain 8 m
2
. Typenpoistoon pilotti ei sovellu, 

sillä siitä puuttuu denitrifikaatio-osuus. Mikkelissä on alustavien tulosten mukaan 

todettu enterokokkien ja koliformisten bakteerien poistumisen kalvosuodatuksen 

avulla olevan tehokasta. (Bergman, 2014) 

4 PUHDISTUSTEHOKKUUDEN HALLINTA 

MEMBRAANIBIOREAKTORIPROSESSISSA 

 

Membraanibioreaktoriin sopivat samat lainalaisuudet kuin perinteiseen 

aktiivilieteprosessiin, sillä biologinen prosessi on periaatteeltaan samanlainen. 

Perinteisen prosessin kiintoaineen poisto tapahtuu laskeuttamalla altaan pohjalle. 

Selkeytettävät flokit on kasvatettava tarpeeksi suuriksi, mikä lisää prosessin 

lieteikää (engl. solid retention time, SRT). Lieteikä on yhteydessä viipymään (engl. 

hydraulic retention time, HRT), mikä kuvaa aikaa joka kiintoaineella ja vedellä 

kestää kulkea prosessin läpi. Membraanibioreaktoritekniikalla pitkä lieteikä ja 

flokkien kasvatus on toissijaista, koska tarvetta laskeutukselle ei ole. Toisaalta 

MBR systeemissä korkean lieteiän ylläpitäminen on helpompaa, sillä biomassa 

voidaan jättää prosessiin suodatettaessa lähtevä vesi membraanin läpi. (Judd & 

Judd, 2011, p. 78) 
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Korkea lieteikä kasvattaa luonnollisesti myös biomassan määrää reaktorissa. 

Perinteisen aktiivilieteprosessin lieteiän ollessa 8 päivää on biomassan määrän 

todettu olevan noin 2,5 g/L. MBR-sovelluksen keskimääräinen lieteikä on Judd & 

Judd (2011) mukaan 40 päivää, jolloin biomassan määrä on 12–15 g/L.  Korkea 

kiintoaineen määrä voi altistaa membraanien tukkeutumiselle, mikäli kiintoaine 

kertyy membraanien huokosiin. MBR-prosessin biomassa eroaa yleisesti 

perinteisen prosessin biomassasta myös siinä, että sen flokkikoko on pienempää. 

Tämä edesauttaa nitrifikaatiota muun muassa tehokkaamman hapensiirron takia. 

(Judd & Judd, 2011, p. 86) 

4.1 Operointiin vaikuttavat tekijät 

 

Membraanibioreaktorin operointiin liittyy useita erilaisia parametreja. Nämä 

ominaisuudet vaikuttavat toisiinsa ja ovat vahvasti yhteydessä prosessin 

suorituskykyyn. 

Upotetussa membraanibioreaktorissa prosessiin vaikuttavat viisi päätekijää: 

1. Membraanin materiaali ja malli sekä permeabiliteetti 

2. Syötön ominaisuudet sekä esikäsittely 

3. Ilmastus sekä membraanitankissa että ilmastusaltaassa 

4. Lietteen poisto ja viipymäaika 

5. Bioaktiivisuus ja biomassan luonne 

Lietteen poistolla voidaan vaikuttaa lieteikään, jolla säädellään biomassan 

kiintoaineen määrää prosessissa. Tämä vaikuttaa biologiseen aktiivisuuteen ja 

halutun mikrobiologian syntyyn reaktorissa sekä lietteen fysikaalisiin 

ominaisuuksiin. Kaikkein suurin vaikutus on kuitenkin syöttöveden ominaisuuksilla 

ja esikäsittelyllä, jotka vaikuttavat suoraan esimerkiksi membraanien 

likaantumiseen ja lietteen ominaisuuksiin. Näiden perusperiaatteiden lisäksi 

membraanibioreaktorin toimintaan vaikuttaa joukko muita operaatioparametreja 

(kuva 11). Ratkaisut voivat lisäksi olla laitoskohtaisia. (Judd & Judd, 2011, p. 113) 
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Kuva 11  MBR prosessiin liittyvät operaatioparametrit ja toiminnot. Pääparametrit koostuvat 

syöttöveden ja biomassan ominaisuuksista, jotka vaikuttavat kalvojen 

likaantumiseen. Membraaniratkaisulla voidaan vähentää likaantumista ja 

operaatioparametreilla vaikuttaa lietteen ominaisuuksiin ja suoraan likaantumiseen. 

(Judd & Judd, 2011, p. 113) 

 

4.2 Mikrobiologia membraanibioreaktorissa 

 

Biologisen puhdistusprosessin biomassa on heterogeeninen sekoitus erikokoisia 

partikkeleja, mikro-organismeja, kolloideja, orgaanisia polymeerejä ja kationeja. 

Biologiset organismit reagoivat ympäristön toimintaan ja näin ollen esimerkiksi 

membraanibioreaktoriin on mahdollista luoda olosuhteet missä biomassan 

konsentraatio on kasvatettu pisteeseen, jossa kaikki läsnä oleva energia käytetään 

solujen ylläpitoon. Korkea lietepitoisuus verrattuna saatavilla olevaan ravintoon 

luovat ympäristön, jossa bakteerit ovat nälkiintyneet eivätkä näin ollen ole 

fysiologisesti ideaalissa tilassa kasvaakseen. Koska membraanibioreaktorin 

prosessiolosuhteet ovat erilaiset (lieteikä, viipymät, ym) eroaa sen mikrobiologinen 

koostumus perinteisestä aktiivilieteprosessista. (Judd & Judd, 2011, p. 90) 
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Biomassan hapentarve membraanibioreaktorissa on pienempi kuin perinteisessä 

prosessissa. Prosessia rajoittava tekijä lienee siis hiilen määrä, eikä esimerkiksi 

hapen. Vaikka solut eivät membraanibioreaktorissa kasvaisikaan, tulee uusia 

bakteereja prosessiin jatkuvasti, jolloin biomassan pitoisuuden vakiona pitämisen 

kannalta soluhajoaminen on tarpeellista. (Judd & Judd, 2011, p. 78) 

Aktiivilieteprosessin mikrobiologinen kasvu on riippuvainen lämpötilasta, pH:sta ja 

liuenneen kiintoaineen määrästä (engl. total dissolved solids).  Biomassan 

lämpötilan nostaminen nostaa biologista aktiivisuutta ja laskee viskositeettia, joka 

vaikuttaa muun muassa suodatettavuuteen. Alhaisilla retentioajoilla toimivissa 

membraanibioreaktoreissa on löydetty hallitsevana bakteerina nitrifioivia β-luokan 

proteobakteereja. MBR-systeemien lietettä tutkittaessa on todettu, että ammoniumia 

hapettavat bakteerilajit ovat systeemispesifisiä. Koska nitrifioivat bakteerit kasvavat 

hitaasti, on membraanibioreaktoreissa ylläpidettävä pitkä lieteikä eduksi 

nitrifikaatiolle. (Judd & Judd, 2011, p. 79) 

4.3 Typenpoisto 

 

Ravinteet, kuten typpi ja fosfori, ovat pääsyy ympäristön rehevöitymiseen. MBR-

prosessin typenpoisto perustuu nitrifikaatioon ja denitrifikaatioon. Nitrifikaatio 

muuttaa ammoniumtyppeä (NH4
+
-N) nitraattitypeksi (NO3

+
-N). 

Nitrifikaatioprosessin toteuttavat autotrofiset bakteerit, jotka ovat omavaraisia ja 

saavat energiaa epäorgaanisesta lähteestä. Denitrifikaatioprosessissa poistetaan 

typpeä, joka esiintyy nitraattimuodossa. Denitrifikaatio käyttää hyväkseen 

heterotrofisia bakteereja. Ne ovat mikrobeja, jotka eivät itse pysty tuottamaan 

orgaanisia yhdisteitä vaan käyttävät hiiltä kasvaakseen, energialähteenä ja ovat 

vastuussa orgaanisten hiiliyhdisteiden poistosta. (Anon., 2014) 

4.3.1. Nitrifikaatio 

 

Nitrifikaatio on hapellinen prosessi, joka toimii useiden autotrofisten bakteerien 

toimesta. Aerobista nitrifikaatioprosessia käytetään poistamaan orgaanisen 

hiiliyhdisteet sekä hapettamaan ammoniumtyppi nitriittitypen kautta 

nitraattitypeksi. Hiilen lähteenä bakteerit käyttävät epäorgaanista hiiltä. 
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Ensimmäisessä vaiheessa ammonium hapetetaan nitriitiksi (1), jonka jälkeen 

nitriitti hapettuu edelleen nitraatiksi (2). 

 2𝑁𝐻4
+ + 3𝑂2 → 2𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ +  2𝐻2𝑂  (1) 

2𝑁𝑂2
− + 2𝑂2 → 2𝑁𝑂3

−
   (2) 

Kokonaisreaktio: 

𝑁𝐻4
+ + 2𝑂2 → 𝑁𝑂3

− + 2𝐻+ +  𝐻2𝑂  (3) 

Reaktion toinen askel (2) on nopeampi kuin ensimmäinen (1), siksi nitriittiä ei 

kerry bioreaktoriin. Nitrifikaatio on riippuvainen hiilidioksidista, ammoniumista ja 

hapesta. Liuenneen hapen (engl. dissolved oxygen, DO) tarve aerobisessa 

membraanibioreaktoriprosessissa on noin 1,0–1,5 mg/L. Prosessikinetiikan mukaan 

nitrifikaatio tuottaa kaksi moolia asiditeettia, mikä tarkoittaa kahden moolin 

kulumaa alkaliteetissa, kun yksi mooli NH4
+
 hapetetaan. Optimi pH nitrifikaatiolla 

on noin 7,5 ja kokonaisuudessaan prosessi lakkaa toimimasta pH:n laskiessa alle 6.  

(Anon., 2014; Judd & Judd, 2011, p. 82) 

Stabiili tai melkein täydellinen nitrifikaatio on yleisempi täyden mittakaavan 

kunnallisissa membraanibioreaktoriprosesseissa kuin perinteisissä 

aktiivilieteprosesseissa. Tämä johtuu todennäköisesti 

membraanisuodatusprosessille ominaisesta pienemmästä flokkikoosta, mikä 

helpottaa hapensiirtoa. Kuitenkin biomassa on heterogeeninen sekoitus, joissa 

kaikki erilaiset pintaominaisuudet vaikuttavat hapensiirtoon, esimerkiksi pinta-alan 

ja kontaktipinnan kautta. Perinteisen prosessin nitrifikaatio on 

lämpötilariippuvainen, sillä nitrifioivien bakteerien kasvunopeus hidastuu, jopa 

puoleen lämpötilan laskiessa alle 6 °C. Tästä johtuen ammoniumtypen 

poistotehokkuus laskee 10 °C:n alapuolella. (Judd & Judd, 2011, p. 82) 

4.3.2. Denitrifikaatio 

 

Kokonaistypenpoiston kannalta on oleellista poistaa nitrifikaatioprosessissa 

syntyvää nitraattityppeä. Tämä tehdään anaerobisen denitrifikaation avulla. 

Denitrifikaatio on hapeton prosessi, jossa orgaaninen hiili hapetetaan nitraatti-ionin 

(NO3
-
) avulla. Reaktiossa syntyy molekylaarista typpeä (N2). 
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Denitrifikaatioprosessin kinetiikka:  

𝐶10𝐻19𝑂3𝑁 + 10𝑁𝑂3
− → 5𝑁2 + 10𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂 + 𝑁𝐻3 + 10𝑂𝐻− (4) 

Denitrifikaatioreaktiossa (4) ”C10 H19 O3N” edustaa jäteveden liuennutta orgaanista 

ainetta. Fakultatiiviset mikro-organismit, jotka tavallisesti poistavat orgaanisia 

hiiliyhdisteitä aerobisessa reaktiossa, muuttavat nitraattia typpikaasuksi 

hapettomissa olosuhteissa. Denitrifikaatioprosessi tarvitsee hiililähteen 

heterotrofisille bakteereille. Yleinen ratkaisu on kierrättää nitraattirikasta lietettä 

ilmastuksesta ja sekoittaa sitä tulevaan jäteveteen. Täyden mittakaavan MBR-

laitokset on yleensä suunniteltu niin, että prosessin anaerobinen osuus on ennen 

ilmastusta ja membraaneja. (Judd & Judd, 2011, p. 83) 

Biologinen denitrifikaatioprosessi toimii, kun molekulaarista happea (O2) ei ole 

riittävästi mikrobiologiseen respiraatioon (soluhengitys). Tällöin prosessi käyttää 

nitraattia happilähteenä heterotrofisille bakteereille ja nitraatti vapautuu 

molekulaarisenä typpenä (N2). Hapettomia olosuhteita voidaan seurata 

redoksipotentiaalin, ORP (engl. oxidation reduction potential) avulla. Kun happea 

ei ole saatavilla, nitraatti alkaa toimia elektronin luovuttajana (tällöin ORP noin  

–50 mV). Mikäli tarjolla ei tämän jälkeen ole nitraattia tai happea, sulfaatti alkaa 

toimia elektronin luovuttajana ja ORP laskee entisestään. Denitrikaatiolle 

ominainen ORP-arvo riippuu veden kemiallisista ominaisuuksista, etenkin lietteen 

pH:sta. (Anon., 2014) 

4.3.3. Typenpoistoon vaikuttavat tekijät 

 

Kokonaistypenpoistoa voidaan tehostaa kierrättämällä nitraattirikasta lietettä 

prosessin ilmastusosasta anaerobiseen osaan. Tätä prosessia kutsutaan perinteiseksi 

MLE -prosessiksi (engl. Modified Ludzack-Ettinger). Membraanibioreaktorissa 

lietteen kierrätys tulee olla 2Q-5Q (2-5 x sisääntuleva virtaama), jotta lietteen 

kumuloituminen membraanitankkiin estetään. Tämä vähentää membraanien 

likaantumista, mutta rajoittaa prosessin toimivuutta muun muassa vaikuttamalla 

nitraattitypenpoiston tehokkuuteen. Membraani- ja ilmastusosuudesta kierrätettävä 

liete on erittäin happipitoista ja näin liuennutta happea kulkeutuu prosessin 

anaerobiseen osioon heikentäen sen toimintaa. Ongelma voi entisestään korostua 

pilot-mittakaavassa, tai jos biohajoavien orgaanisten hiiliyhdisteiden määrä on 
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vähäinen. Kierrätettävä happipitoinen liete kuluttaa sisääntulevan veden hajoavan 

COD:n määrää, joka on jo valmiiksi alhainen kunnallisissa jätevesissä. (Online 

MBR info, 2014) 

Perinteistä MLE–prosessia modifioimalla on onnistuttu vähentämään liuenneen 

hapen määrää denitrifikaatiossa. Muunnellussa MLE:ssä membraanitankin erittäin 

happipitoinen liete (4 – 8 mg/L) kierrätetään ilmastusosaan ja ilmastustankin 

alhaisemman happipitoisuuden omaava liete (1 – 2 mg/L) kierrätetään jälleen 

anaerobiseen osaan. Koska kierrätettävän lietteen happipitoisuus on alhaisempi, on 

denitrifikaation redoksipotentiaali (ORP) luonnollisesti pienempi ilman suurta 

COD-pitoisuutta. Käytettäessä muunneltua MLE-prosessia korkean 

kiintoainepitoisuuden hallinta ilmastuksessa voi olla hankalampaa kuin 

perinteisessä prosessiratkaisussa, koska alhaisemman kiintoainepitoisuuden liete 

kierrätetään anaerobiseen tankkiin. (Anon., 2014) 

Muita typenpoistoon vaikuttavia tekijöitä ovat lieteikä ja hydraulinen viipymä, 

lietepitoisuus, ilmastus ja liukoisen hapen määrä, flokkikoko ja lietteen koostumus 

sekä tulevan jäteveden typpipitoisuus. (Anon., 2014) Parametrien vaikutukset 

typenpoistoon on esitetty taulukossa 3. Taulukossa esimerkiksi lieteikää nostamalla 

(↑) voidaan nostaa typenpoiston tehokkuutta (↑). Lieteiän nosto vaikuttaa myös 

muihin parametreihin. Tällöin lietepitoisuus nousee (↑), flokkikoko kasvaa (↑), 

biomassan määrä reaktorissa kasvaa (↑), lietteestä tulee laadukkaampaa (↑) ja  

haitallisen liukoisen mikrobisen aineen määrä (EPS) laskee (↓). 
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Taulukko 3 Typenpoistoon vaikuttavat tekijät, jossa HRT=veden viipymä, SRT=lieteikä ja 

SMP=liukoinen mikrobinen aine. Ylöspäin osoittava nuoli (↑) kuvaa parametrin nousua ja laskeva 

nuoli (↓) parametrin vähenemistä ja merkintä ↔ kuvaa, ettein toiminnolla ole vaikutusta 

parametriin. 

Parametri 

Vaikutus 

typenpoistoon Muut vaikutukset Tutkimus 

Lieteikä ↑ Typenpoisto ↑ 

Lietepitoisuus ↑ 

Flokkikoko ↑ 

Biomassan määrä ↑ 

Lietteen laatu ↑ 

EPS:n määrä ↓ 

Holakoo et al. 

(2007) 

HRT ↑ Typenpoisto ↑ 
Tilantarve ↑ 

SRT↓ → Flokkikoko ↓ 

Puhto (2009) 

Holakoo et al. 

(2007) 

MLSS ↑ Typenpoisto ↑ 

Ilmastustarve ↑ 

Suodatus ↔ 

Kiintoaineeseen sitoutunut 

typpi ↑ 

Nitrifioivien mikrobien kasvu ↑ 

Le-Clech et al. 

(2006) 

Liukoinen 

happi ↑ 
Typenpoisto ↔ 

Suodatettavuus ↑ 

Flokkikoko ↑ 

Biomassan tuotto ↑ 

Denitrfikaation tehokkuus ↓ 

Energian kulutus ↑ 

Pochanna et al. 

(1999) 

Holkakoo et al. 

(2007) 

Le-Chech et al. 

(2006) 

Flokki- 

koko ↑ 
Typenpoisto ↑ 

Suuri flokkikoko: 

Hapettomat osuudet flokeissa ↑ 

Kalvon tukkeutuminen ↓ 

Pieni flokkikoko: 

Hapensiirto ↑ 

Kalvojen tukkeutuminen ↑ 

SMP määrä ↑ 

Holkakoo et al. 

(2007) 

Khan et al. 

(2013) 

Typpi- 

kuorma ↑ 
Typenpoisto ↓ 

Suuri typpikuorma: 

Keskimääräinen flokkikoko ↑ 

Flokkien kokojakauma ↑ 

Kalvojen tukkeutuminen ↑ 

Denitrifikaation tehokkuus ↓ 

Heterotrofisten mikrobien kasvu ↑ 

Pieni typpikuorma: 

Tasainen flokkikoko ↑ 

EPS -aineiden sitoutuminen ↑ 

Khan et al. 

(2013) 
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Holkaoo et al. (2007) mukaan membraanibioreaktorissa optimaalinen lieteikä 

vaihtelee 15:stä 25 päivään. On myös mahdollista, että lieteiän kasvaessa typpeä 

sitoutuu enemmän biomassaan. Kun lieteikä nousee, se kasvattaa myös biomassan 

määrää reaktorissa ja pääosin suurentaa flokkikokoa. Kun lieteikä kasvaa, 

haluttujen nitrifioivien bakteerien määrä lietteessä on optimaalisin. Tämä 

edesauttaa typenpoistoa ja vähentää haitallisen liukoisen mikrobisen aineen määrä. 

(Le-Clech, et al., 2006; Holakoo, et al., 2007)  

Aiemmin on todettu, että membraanibioreaktoriprosessissa viipymä on toissijainen, 

koska tarvetta laskeutukselle ei ole. Keskityttäessä typenpoistoon viipymän 

kasvattaminen kuitenkin parantaa typen poistumista. Tyypillinen viipymä MBR-

prosessille on 5 – 15 päivää. Puhto (2009) on diplomityössään todennut 

typpireduktion olevan korkeampi MBR:ssä verrattuna aktiiviliete prosessiin 

juurikin pitkän viipymäajan takia. Tieto perustuu Puhdon (209) tekemään 

pilotointiin. Alhainen viipymäaika lisää myös kalvojen likaantumista. Esimerkiksi 

Holakoo et al. todistivat suodatettavuuden laskevan huomattavasti, kun kiintoaineen 

retentioaika laski puoleen. MBR–prosessin vaatima suuri kierrätys mahdollistaa 

pitkän viipymän ja osaltaan vähentää viipymän kasvattamiseen vaadittavaa 

tilantarvetta. (Judd & Judd, 2011, p. 87; Puhto, 2009, p. 18; Le-Clech, et al., 2006; 

Holakoo, et al., 2007) 

Korkea lietepitoisuus kasvattaa nitrifioivien bakteerien määrää reaktorissa, sillä ne 

kasvavat hitaasti. Ihanteellinen lietepitoisuus membraanibioreaktorissa on 8 – 

12 mg/L. Typenpoiston kannalta optimaalinen MLSS:n määrä riippuu myös 

prosessin lämpötilasta. On todennäköistä, että alhaisemmissa lämpötiloissa 

aktiivisen biomassan korkeampi määrä tehostaa typen poistumista. On myös 

mahdollista, että kiintoaineeseen sitoutuu enemmän typpeä. Lietepitoisuuden nousu 

vaikuttaa myös energian kulutukseen, sillä ilmastustarve kasvaa. (de Silva, et al., 

1998; Le-Clech, et al., 2006) 

Membraanibioreaktoreita ilmastetaan typenpoiston toteuttamiseksi ja kalvojen 

likaantumisen estämiseksi. Ilmastuksen teho määrittää liukoisen hapen määrää 

reaktorissa. MBR-prosessissa on tärkeää löytää laitoskohtainen keskimääräinen 

liuenneen hapen määrä. Liian suuri ilmastus on kustannus ja esimerkiksi pienen 

mittakaavan kokeissa on todettu liiallisen liuenneen hapen määrän vaikuttavan 
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negatiivisesti denitrifikaatioprosessiin. Tämä johtuu siitä, että suuren kierrätyksen 

takia happea kulkeutuu kiertolietteen mukana anaerobiseen osaan prosessia. Liian 

alhainen liuenneen hapen määrä vaikuttaa myös prosessiin lisäämällä solun 

ulkoisten polymeeristen aineiden määrää, jotka edesauttavat kalvojen 

tukkiutumista. Happipitoisuuden nousu kasvattaa myös flokkikokoa. Kun flokit 

ovat suuria, voi niiden sisään muodostua hapettomia olosuhteita, joka edesauttaa 

typenpoiston kannalta tärkeää denitrifikaatiota. (Pochanna, et al., 1999; Holakoo, et 

al., 2007; Le-Clech, et al., 2006)  

Keskimääräinen flokkikoko MBR–prosessissa vaihtelee tutkimusten mukaan 

hyvinkin paljon. Holakoo et al. (2007) totesivat flokkikoon nousevan 40 %, kun 

lietteen viipymä kasvoi 20 päivästä 40 päivään. Kun keskimääräinen flokkikoko ja 

jakauma pienenivät, laski myös typenpoiston teho. Nämä vaikutukset olivat 

kuitenkin vähäisiä ja esimerkiksi liuenneen hapen määrällä oli enemmän 

korrelaatiota typenpoistoon. Tutkimus osoitti myös, että flokkien sisään muodostuu 

hapettomia osioita, jotka pystyvät denitrifioimaan, mutta ne tarvitsevat hiiltä 

ravinnokseen. Toisaalta pieni flokkikoko voi tarjota enemmän reaktiivista pinta-

alaa substraatin käyttöön ja hapen siirtymiseen. Täyden mittakaavan prosessissa 

flokkikoon ja lietteen koostumuksen säätäminen voi olla vaikeaa. Flokkikokoa 

kasvattavat pitkä lieteikä, liuenneen hapen määrä ja suuri typpikuorma. (Holakoo, 

et al., 2007; Khan, et al., 2013) 

Sisääntulevan veden typpipitoisuus vaikuttaa ensisijaisesti poistettavaan typen 

määrään. Alhainen typpikuorma on helpompi poistaa samalla biomassan 

ominaisuuksilla, kuin korkea. Khan et al. (2013) osoittivat, että poistotehokkuus 

näyttäisi nimenomaan olevan sidoksissa kokonaistypenpoistoon, eli 

denitrifikaatioon, ei niinkään ammoniumtypen määrään. Samainen tutkimus totesi 

sisääntulevan veden typpipitoisuuden vaikuttavan flokkikokoon. Typen määrän 

kasvaessa flokkikoko suureni ja kokojakauma laajeni, eli myös pienempien 

partikkelien määrä kasvoi. Typen lisäys kasvatti myös solun ulkoisten 

polymeeristen aineiden määrää, mikä lisäsi kalvojen tukkiutumista. Tutkimuksessa 

epäiltiin korkeiden typpipitoisuuksien suosivan heterotrofisten mikro-organismien 

kasvua ja heikentävän fosforia poistavien mikro-organismien (PAOs) kasvua. 

(Khan, et al., 2013)  
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4.4 Fosforinpoisto 

 

Fosforia voidaan poistaa biologisesti perinteisen aktiivilieteprosessin avulla. 

Verrattaessa perinteiseen prosessiin on tultu siihen tulokseen, että 

membraanibioreaktori ei tuo suurta etua fosforinpoistoon. Tämä johtuu pääosin 

korkeasta lietteen retentioajasta ja alhaisesta kiintoaineen tuotosta. Joillakin suuren 

mittakaavan membraanibioreaktorilaitoksilla biologista fosforinpoistoa tehostetaan 

asettamalla anaerobinen osio ennen aktiivilieteprosessia ja kierrättämällä 

nitraatitonta lietettä anaerobisesta osiosta. (Anon., 2014; Judd & Judd, 2011, p. 83) 

Ainoita keinoja tehokkaaseen fosforin poistoon membraanibioreaktoritekniikalla on 

kemikaalikoagulanttien, kuten raudan tai kalkin lisäys. Jälkimmäinen voi kuitenkin 

muodostaa membraaniprosessille haitallisia saostumia. Anon et al. (2014) mukaan 

fosforin saostaminen alumiinilla on todettu tehokkaaksi ja sen on osoitettu 

vähentävän membraanien likaantumista muun muassa parantamalla flokkien 

kestävyyttä ja kokoa. Korkea koagulentin määrä vähentää vapaan fosforin määrää 

ilmastuksessa sekä heikentää fosforia akkumuloivien organismien tehoa. Tämä voi 

keskeyttää biologisen fosforinpoistomekanismin toiminnan. (Anon., 2014; Judd & 

Judd, 2011, p. 86) 

5  PROSESSIVEDEN LÄMPÖTILAN VAIKUTUS 

MEMBRAANIBIOREAKTORIPROSESSIN TOIMIVUUTEEN 

Suomen oloissa, varsinkin keväällä sulamisvesien aikaan, alhainen lämpötila voi 

vaikuttaa prosessin toimintaan. Alhainen lämpötila hidastaa biologista toimintaa ja 

esimerkiksi heikentää membraanisuodatusta biomassan viskositeetin kautta. 

Alhainen viskositeetti heikentää myös liuenneen hapen kulkeutumista biomassassa 

ja voi muuttaa kuplakokoa. Alhaisilla lämpötiloilla lietteen suodatusvastus on 

suurempi, joka voidaan selittää useamman ilmiön kautta: 

1. Lietteen viskositeetin kasvaessa hapensiirto heikkenee ja karkeiden 

ilmastuskuplien aiheuttamat leikkausvoimat vähenevät. 

2. Deflokkulaatio pienentää flokkikokoa ja vapauttaa solun ulkopuolisia 

polymeerisia aineita lietteeseen. 
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3. Partikkelien takaisinkuljetusnopeus laskee lineaarisesti lämpötilan kanssa 

Brownin diffuusion mukaan. 

4. COD:n biologinen hajoavuus laskee, mikä on suoraan verrannollinen lämpötilan 

laskuun ja johtaa korkeampaan liukenemattoman biomassan sekä 

hiukkasmuotoisen COD:n määrään. 

Kaikki nämä tekijät vaikuttavat suoraan myös membraanien likaantumiseen, koska 

alhaisimmilla lämpötiloilla partikkelit kerrostuvat tehokkaammin. (Germain & 

Stephenson, 2005; Judd & Judd, 2011, p. 127) 

On yleisesti tiedossa, että hitaasti kasvavien nitrifioivien bakteerien kasvu hidastuu 

entisestään alhaisissa lämpötiloissa. Nitrifioivien bakteerien maksimikasvunopeus 

laskee melkein puoleen lämpötilan pudotessa 14 °C:sta 6 °C:een. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että nitrifikaationopeuden lasku on suoraan verrannollinen 

lämpötilan laskuun jatkuvatoimisessa prosessissa, sillä nitrifikaatiopopulaatiota on 

prosessissa ylimäärin korkeasta lieteiästä johtuen. (Anon., 2014) 

Membraanibioreaktorissa on mahdollista ylläpitää korkeampaa lämpötilaa kuin 

perinteisessä aktiivilieteprosessissa. Tämä laskee viskositeettia ja liukoisen 

mikrobisen aineen määrää. Korkeampi lämpötila parantaa myös COD:n poistoa.  

6 MEMBRAANIEN LIKAANTUMINEN 

MEMBRAANIBIOREAKTORIPROSESSISSA 

 

Membraanibioreaktorissa permeaattia imetään membraanin läpi, mikä altistaa sen 

likaantumiselle. Likaantuminen on monen asian summasta johtuva tapahtuma, jota 

on vaikea ennustaa. Yleisimmin likaantumisessa kiintoainepartikkelit 

konsentroituvat membraanin pinnalle suodatuksen yhteydessä, mikä johtaa 

erilaisiin ilmiöihin ja vakiopaineessa membraanin yli tapahtuvan virtaaman 

laskuun. Kalvon likaantumiseen vaikuttavat tekijät on havainnollistettu kuvassa 12 

ja koottu tarkemmin taulukkoon 4. Esimekiksi tarkastellessa kalvon ominaisuuksien 

vaikutusta likaantumiseen voidaan todeta, että hydrofiilinen kalvo ja korkea 

huokoisuus vähentävät likaantumista (↓), PVDF –kalvo puolestaan vähentää 

palautumatonta likaantumista (↓) ja PE –kalvon vaikutuksesta likaantuminen 

nopeutuu (↑). 
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Kuva 12  Upotetun kalvoyksikön likaantumiseen vaikuttavat tekijät: syöttöveden laatu, 

biomassan ominaisuudet, operaatioparametrit ja membraaniyksikön ominaisuudet. 

(Le-Clech, et al., 2006) 
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Taulukko 4 Kalvon likaantumiseen vaikuttavat tekijät. Ylöspäin osoittava nuoli (↑) kuvaa 

parametrin nousua ja laskeva nuoli (↓) parametrin vähenemistä ja merkintä ↔ kuvaa, ettein 

toiminnolla ole vaikutusta parametriin. 

Parametri Vaikutus Likaantumiseen Tutkimus 

Vuo 

 

Kriittieen vuo saavutetaan → Likaantuminen ↑  

Yleisesti vuo pidetään vakiona:  

seurattava parametri TMP 

 

Le-Clech et al. 

(2006) 

Operaatio 

parametrit 

Crossflow → Likaantuminen ↓ 

Vakiovuo → Likaantuminen ↓ 

kustannustehokkuus ↑ 

Vakio TMP → Reversiibeli likaantunminen ↓ 

Suodatuspaineen poisto → Likaantuminen ↓ 

Alhainen HRT → Likaantuminen ↑ 

 Erittäin alhainen SRT → Likaantuminen ↑ 

Korkea ilmastus → Permabiliteetti ↑ 

Judd et al. (2009) 

Defrance et al. 

(1999) 

Vyas et al. 

(2002) 

Kim et al (2006) 

Kang et al (2003) 

Trussel et al. 

(2006) 

Meng (2009) 

Partikkelien 

ominaisuudet 

Pienet  partikkelit → Likaantuminen ↑ 

Korkea repulsio → Likaantuminen ↓ 

Hydrofobiset flokit → Kalvon vuorovaikutus ↓ 

 

Wang et al. 

(2008) 

Jang et al. (2005) 

Kalvon  

ominaisuudet 

Hydrofiilinen kalvo → Likaantuminen ↓ 

Korkea huokoisuus → Likaantuminen ↓ 

PVDF kalvo → Irreversiibeli likaantumien ↓ 

PE kalvo → Nopea likaantuminen ↑ 

Marshall et al. 

(1993) 

Judd et al (2009) 

 Meng et al. 

(2006) 

Le-chech et al. 

(2006) 

Biomassan  

ominaisuudet 

Korkea EPS → Likaantuminen ↑ 

Korkea SMP → Likaantuminen ↑ 

MLSS 8 - 12 g/L → Likaantuminen ↔ 

Alhainen viskositeetti → Likaantuminen ↑ 

Alhainen lämpötila → Likaantuminen ↑ 

Korkea F/M → Likaantuminen ↑ 

Le-Chech et al. 

(2003) 

Judd et al. (2011) 

Rosenberg et al. 

(2005) 

Itonaga et al. 

(2004) 

Mulder (2000) 

 

6.1 Likaantumekanismit 

  

Likaantuminen on suurin yksittäinen MBR-prosessin toimivuutta operatiivisesti 

rajoittava tekijä ja sen syntyyn voi liittyä monenlaisia fysio-kemiallisia sekä 

biologisia mekanismeja, jotka on esitetty kuvassa 13. Membraanibioreaktoreissa 

suurin likaantumistekijä on huokosten tukkeutuminen (engl. clogging, blocking), 

jossa kiintoainepartikkelit pääsevät huokosten sisään ja aiheuttavat niiden 
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tukkeutumisen. Membraanisuodatuksen yhteydessä molekyylit voivat konsentroitua 

membraanin pinnalle muodostaen konsentraatioeron syötön ja membraanin pinnan 

välille. Ilmiötä kutsutaan konsentraatiopolarisaatioksi ja se vaikuttaa heikentävästi 

aineensiirtoon ja näin ollen estää suodattumista. Kun konsentraatiopolarisaatio 

etenee tarpeeksi pitkälle, voi membraanin pinnalle syntyä geelimäinen kerros 

heikentäen suodatusta. Näin tapahtuu erityisesti proteiinipitoista liuoksta 

suodatettaessa. (Mulder, 1996, p. 417; Judd & Judd, 2011, pp. 58, 71)  

 

Kuva 13  Membraanien (Rm) tukkeutuminen voi tapahtua usean eri mekanismin avulla. 

Molekyylien pyrkiessä membraanin huokosiin puhutaan huokosten tukkeutumisesta 

(Rp). Adsorptiossa (Ra) kiintoaines adsorboituu membraanin pinnalle tai sen 

huokosiin. Membraanin vuota voi alentaa myös konsentraatiopolarisaatio (Rcp) 

kalvon pinnalla, joka voi johtaa geelikerroksen muodostumiseen (Rg). Muokattu 

(Mulder, 1996, p. 417) 

 

Edellä mainitut mekanismit voivat tukkia kalvoa eri tavoin (esitetty kuvassa 14). 

Yksittäinen partikkeli voi tukkia koko huokosen (complete blocking) tai useat 

partikkelit voivat kerääntyä huokoseen ja aiheuttaa osittaista huokosten 

tukkeutumista (intermediate blocking). Välillisessä tukkeutumisessa partikkelit 

kiinnittyvät kalvon pinnalle ja pienentävät huokoskokoa (standard blocking). 

Kakkukerroksen muodostuessa partikkelit joiden koko on suurempi kuin 
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huokoskoko tukkivat kalvon pinnan kerääntymällä huokosten päälle (cake 

filtration). (Radjenovic, et al., 2007) 

 

 

Kuva 14  Kalvojen erilaiset likaantumismekanismit; koko huokosen tukkeutuminen, huokosen 

osittainen tukkeutuminen, kakkukerroksen muodostus ja välillinen tukkeutuminen. 

(Radjenovic, et al., 2007) 

 

Biologiseksi likaantumiseksi kutsutaan ei-halutun, biologisen materiaalin 

kerrostumista membraanin pinnalle, joka aiheuttaa suodatustehon heikkenemistä. 

Käytännössä liukoinen mikrobinen aines kiinnittyy adheesiovoimien kautta 

membraanin pinnalle, joko suodatuksen tai passiivisen adsorption avulla. Kun 

membraanin pinta on liukoisen mikrobisen aineen peitossa membraanibioreaktorin 

operoinnin aikana, bakteerit kiinnittyvät koheesiovoimin sen pinnalle. Suodatuksen 

yhteydessä membraanin pinnalle kiinnittyneille bakteereille kulkeutuu liuennutta 

happea ja ravinteita. Pinnalle kiinnittynyt bakteerikanta sopeutuu ympäristöönsä ja 

tuottaa solun ulkopuolisia polymeerisiä aineita sekä muodostaa nk. biofilmin 

membraanin pinnalle. Biologista likaantumista aiheuttavat filamenttiset bakteerit, 

jotka hankaloittavat lietteen laskeutuvuutta perinteisessä prosessissa ja lisäävät 

lietteen vaahtoamista. Näiden filamenttisten bakteerien kasvua voidaan rajoittaa 

muun muassa lisäämällä koagulanttia, pitämällä liuenneen hapen pitoisuus 

korkeana sekä pitämällä alkaliteetti riittävällä tasolla. (Judd & Judd, 2011, p. 124) 

6.2 Puhdistettavan jäteveden laadun vaikutus likaantumiseen 

 

Vaikka syöttöveden laatu ja prosessiratkaisu vaikuttavat suoraan membraanien 

likaantumiseen, on suurin syy kuitenkin membraanien ja biologisen suspension 

vuorovaikutuksessa. Jäteveden muuttuu biologisesti prosessin edetessä 

prosessiolosuhteiden vaikutuksesta. Etenkin hiililähteen biohajoavuus vaikuttaa 

biomassan laatuun ja membraanien likaantumisalttiuteen. Syöttöveden korkea 

proteiini- ja hiilihydraattipitoisuus nostavat solun ulkopuolisten polymeeristen 
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aineiden määrää, jotka altistavat membraania likaantumiselle. EPS:n 

vähentämiseksi voidaan hiililähteenä käyttää asetaattia, sillä esimerkiksi glukoosin 

on todettu nostavan solun ulkopuolisten polymeerien määrää biomassassa. 

Syöttövedessä suurina pitoisuuksina esiintyvät liuenneet epäorgaaniset aineet, joilla 

on kyky muodostaa suoloja (kuten kalsiumkarbonaatti, CaCO3), saattavat tukkia 

membraanin huokosia. (Judd & Judd, 2011, p. 122) 

Kuten jo aiemmin todettiin (kappale 5) myös lämpötilalla on vaikutusta 

likaantumiseen. Jiang et al. (2005) selittivät membraanin likaantumisen ja 

lämpötilan yhteyttä useisiin eri muuttujiin nojaten. Lämpötilan nosto nosti lietteen 

viskositeettia samalla alentaen kuplien aiheuttamia leikkausvoimia. Alhainen 

lämpötila vaikutti partikkelien deflokkulaatioon, jolloin flokkikoko pieneni ja 

solunsisäistä EPS:ää vapautui lietteeseen. Brownin diffuusio eli molekyylien 

satunnainen lämpöliike on suoraan verrannollinen lämpötilan muutokseen, jolloin 

alhaisilla lämpötiloilla partikkelien takaisin kuljetusnopeus oli hitaampaa. Myös 

orgaanisen hiilen hajoaminen hidastui lämpötilan laskiessa, jolloin ravinteiden 

määrä reaktorissa oli korkeampi. Tarkasteltaessa vuodenaikojen vaikutusta 

membraanien likaantumiseen on todettu, että likaantumisella on taipumus olla 

palautumattomampaa alhaisilla lämpötiloilla (talvi/kevät), kun taas kesäisin 

palautuvan likaantumisen määrä oli korkeampi. (Judd & Judd, 2011, p. 128; Jiang, 

et al., 2005) 

6.3 Lietepitoisuuden vaikutus likaantumiseen 

 

Tutkimukset osoittavat, että fysikaalisilla ominaisuuksilla, erityisesti partikkelin 

koolla, on vaikutus kalvojen likaantumistaipumukseen. Aktiivilietteen biomassa 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan; suspendoituneet kiintoaineet, kolloidit ja liukoiset 

partikkelit. Näistä liukoisten ja kolloidisten aineiden oletetaan tukkivan 

membraanien huokosia, kun taas suspendoituneet kiintoaineet luovat kakun 

membraanin pinnalle. Koska membraanibioreaktoreita operoidaan yleisesti 

suhteellisen alhaisilla vuoarvoilla, kakun muodostuminen membraanin pinnalle on 

vähäistä. (Judd & Judd, 2011, p. 122) 

Kalvon huokoskoon ja huokoskokojakauman suhde on vahvasti yhteydessä 

syöttöveden laatuun, erityisesti partikkelikokojakaumaan. Kirjallisuudessa on 
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esitetty hyvin erilaisia tuloksia huokoskoon ja partikkelikoon yhteydessä, mutta 

yleisesti mikäli partikkelikoko on pienempi kuin huokoskoko voidaan odottaa 

kalvon likaantuvan herkemmin. Mahdollisimman tasainen huokoskokojakauma 

yleisesti edesauttaa tasaista suodatusta ja vähentää likaantumista. (Le-Clech, et al., 

2006) 

Lieteikä (SRT) on yksi tärkeimmistä kalvon likaantumiseen vaikuttavista 

parametreista. SRT on suoraan verrannollinen lietekuormaan (engl. food to 

microorganism ratio). MBR-laitoksia operoidaan yleensä korkealla lieteiällä, mikä 

johtaa lietepitoisuuden nousuun, mutta ei välttämättä aiheuta likaantumista. Ng et 

al. (2005) totesivat erittäin alhaisen lieteiän lisäävän likaantumista huomattavasti. 

Kun lieteikä laski 10 päivästä 2 päivään ja tästä johtuen lietekuorma 0,5-2,4 

COD/gMLVSS/päivä ja kiintoaine 7,6–6,9 g/L, myös likaantumisherkkyys 

kymmenkertaistui. Todennäköinen syy likaantumisherkkyyden nousulle on 

lisääntyvät solun ulkopuoliset polymeeriset aineet, sillä esimerkiksi lietekuorma voi 

muuttua myös prosessiolosuhteiden mukaan. Oletettavasti jokaiselle MBR-

prosessille on olemassa optimi lieteikä, johon vaikuttavat likaantumisherkkyys ja 

viskositeetti. Kuitenkin pilot-laitteiston ja täyden mittakaavan vertaaminen on 

vaikeaa. (Ng & Hermanowicz, 2005) 

Korrelaation likaantumisen ja lietepitoisuuden välillä on todettu olevan joissakin 

tapauksissa negatiivinen, toisissa taas positiivinen tai merkityksetön. Yleisesti 

ottaen voidaan todeta, että alhaisilla MLSS-pitoisuuksilla (noin 6 g/L) kiintoaineen 

kasvu vähensi, kun taas korkeilla pitoisuuksilla (yli 15 g/L) lisäsi likaantumista. 

Merkityksetöntä likaantumisen kasvu oli välillä 8-12 g/L. Muita parametrejä 

tulkitessa (spesifinen kakun resistenssi ψ, kakkuresistenssi Rc) korrelaatio MLSS:n 

ja likaantumisen välillä oli heikko, joten voidaan todeta, että kiintoainepitoisuus 

itsessään on huono parametri tulkitsemaan biomassan määrän vaikutusta kalvon 

likaantumiseen. Kiintoainepitoisuuteen vahvasti sidoksissa oleva viskositeetti 

vaikuttaa osaltaan lähinnä virtaamaan membraanin yli ja kuplakokoon. 

Myös hydraulinen viipymä on vahvasti sidoksissa likaantumiseen. Meng et al 

(2007) yhdistivät alhaisen viipymän filamenttisten bakteerien kasvuun 

membraanibioreaktorissa, mikä luonnostaan johti solun ulkoisten polymeeristen 
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aineiden ja viskositeetin nousuun. Tutkimuksissa huomattiin myös flokkien 

kasvavan epätasaisiksi ja suuriksi. (Meng, et al., 2007; Wang, et al., 2008) 

Aktiivilietelaitosten vaahtoa kuvataan kelluvaksi lietteeksi ja se sisältää ihmisistä 

peräisin olevia pinta-aktiivisia aineita (eli detergenttejä), mikro-organismeista 

muodostuvia biologisia pinta-aktiivisia aineita sekä filamenttisia bakteereja. Vaahto 

sisältää kaasukuplia, nestettä (jätevettä) ja kiintoainetta (hydrofiilisia 

filamenttibakteereja). Vaahtoaminen vaikuttaa olevan yhteydessä myös lietteen 

EPS-pitoisuuden kanssa. Membraanibioreaktoreissa vaahtoavat lietteet alentavat 

permeabiliteettia, ilmeisesti liittyen vaahtoavan lietteen korkeaan hydrofobisuuteen. 

Vaahtoaminen on merkki likaantumisherkkyydestä. (Judd & Judd, 2011, p. 129)  

6.4 Membraanien fysikaalinen ja kemiallinen puhdistus 

 

Kalvojen likaantuminen vaikuttaa prosessiin negatiivisesti. Se aiheuttaa esimerkiksi 

vuon laskua ja muuttaa kalvon fraktiointikykyä. Vuon laskua on mahdollista 

kompensoida kasvattamalla tehollista painetta (TMP). Tehokkaampi keino on 

kuitenkin estää likaantuminen ja virtaaman lasku puhdistamalla membraania 

tasaisin väliajoin fysikaalisesti ja kemiallisesti. (Judd & Judd, 2011 p. 58) 

Fysikaalinen puhdistus on yleensä takaisinhuuhtelua tai relaksaatiota, joiden avulla 

membraaniin kiinnittyneet kiintoainepartikkelit saadaan irtoamaan sen pinnalta. 

Takaisinvirtauksessa permeaattia (tai ilmaa) johdetaan membraanin virtaussuuntaa 

vastaan sykleittäin, jolloin negatiivinen paine irrottaa likaantumista aiheuttavaa 

kiintoainetta. Takaisinvirtaus ei sovellu käytettäväksi kaikille 

membraanimateriaaleille ja moduuleille. Toinen fysikaalisen puhdistuksen muoto 

on relaksaatio, jossa permeaatio lopetetaan ennalta määrätyksi ajaksi antaen 

ilmastuskuplien kaapia membraanin pintaa. Näin membraanin pinnalle kerääntyneet 

partikkelit voivat vapaasti poistua membraanin pinnalta. Fysikaalisessa 

puhdistuksessa tulee optimoida kalvokohtaisesti relaksaation tai takaisinhuuhtelun 

kesto ja jaksotus. (Judd & Judd, 2011, pp. 58, 68) 

Lisäksi membraanibioreaktorin membraania ilmastetaan voimakkaasti. Yleisesti 

membraanien ilmastus ja varsinainen biomassan ilmastus suoritetaan eri 

parametrein. Biomassaa ilmastetaan hienokuplilla, jolloin hapen liukeneminen on 

tehokkaampaa. Membraaneja taas ilmastetaan suuremmalla kuplakoolla, jolloin 
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ilmastus aiheuttaa leikkausvoimia membraanin pinnalle, jotka hidastavat 

likaantumista. Leikkausvoimat lisäävät takaisinpäin suuntautuvaa liikettä 

membraanilla ehkäisten suurempien partikkelien laskeumaa sen pinnalle ja edistäen 

veden kulkeutumista membraanin läpi. Membraanien ilmastus nostaa liuenneen 

hapen määrää reaktorissa ja kuluttaa energiaa. Liuenneen hapen pitoisuus vaikuttaa 

likaantumiseen myös biologian kautta. Se vaikuttaa esimerkiksi biofilmin 

luonteeseen, liukoisen mikrobisen aineen määrään ja flokkikokojakaumaan.  

Korkeammat liuenneen hapen pitoisuudet johtavat yleensä parempaan 

suodatettavuuteen, sillä partikkelit ovat kooltaan suurempia ja spesifinen kakun 

ominaisvastus on pienempi. (Judd & Judd, 2011, pp. 58, 68, 145) 

Kemiallisen puhdistuksen avulla pyritään poistamaan fysikaalisen puhdistuksen 

yhteydessä kalvolle jääviä jäämiä sekä palautumatonta likaantumista. Kemiallinen 

puhdistus toteutetaan yleensä kahdessa vaiheessa. Kuvassa 15 voidaan nähdä 

kemiallisen pesun vaikutus membraanille. Kaksivaiheisen pesun toisessa vaiheessa 

orgaaninen aines poistetaan käyttämällä yleensä natriumhypokloriittia. Toisen 

vaiheen yhteydessä taas orgaanisten happojen avulla puhdistetaan epäorgaaniset 

jäämät membraanilta. Vaiheet voidaan suorittaa halutussa järjestyksessä. 

Kemiallinen puhdistus voidaan suorittaa membraanien ollessa paikallaan (engl. 

clean in place, CIP) tai ne voidaan poistaa prosessista pesua varten. Alhaisella 

konsentraatiolla pesuliuos voidaan johtaa membraaneille vastavirtaan nk. 

kemiallisena takaisinvirtauksena (engl. chemically enhanged backflush, CEB). 

(Judd & Judd, 2011, p. 168) 
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Kuva 15  Kemiallisen pesun vaikutus kalvoon. Membraanin pinnalle kertyy operoinnin 

vaikutuksesta partikkeleja, joita puhdistetaan fysikaalisesti suodatuksen yhteydessä. 

Peruuttamaton likaantuminen ei poistu fysikaalisella puhdistuksella, jolloin kalvolle 

suoritetaan kemiallinen puhdistus. Kemiallinen puhdistus poistaa osan 

peruuttamattoman likaantumisen, mutta ei välttämättä palauttamatonta. (Judd & 

Judd, 2011, p. 168) 

 

Fysikaalinen pesu rasittaa membraaneja vähemmän kuin kemiallinen, sillä se on 

yleisesti nopeampi prosessi, eikä vaadi kuluttavia kemikaaleja tai aiheuta eroosiota. 

Toisaalta kemiallinen puhdistus on tehokkaampi, sillä fysikaalinen puhdistus 

poistaa ainoastaan membraanin pinnalle kerääntyneet partikkelit (reversiibeli 

likaantuminen), mutta kemiallinen puhdistus tehoaa myös peruuttamattomaan 

(irreversiibeliin) likaantumiseen. Fysikaalinen puhdistus on prosessiolosuhteissa 

tapahtuvaa jatkuvaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, kun taas kemiallinen puhdistus 

suoritetaan tietyin väliajoin. Koska alkuperäistä permeabiliteettia voi olla vaikea 

saavuttaa likaantumisen jälkeen, pesun jälkeen jäljelle jäävää likaantumista 

kutsutaan palautumattomaksi likaantumiseksi. (Judd & Judd, 2011, p. 68) 

 



45 

 

7  MEMBRAANIMATERIAALIEN VAIKUTUKSET PROSESSIN 

TOIMIVUUTEEN 

 

Yleisesti membraanibioreaktoreissa käytettävä membraani koostuu ohuesta 

pintakerroksesta ja paksummasta tukikerroksesta. Pintakerros määrää kalvon 

selektiivisyyden sekä erotuskyvyn, kun taas tukikerros luo mekaanisen 

tukirakenteen. Membraaneilta vaaditaan samaan aikaan korkeaa huokoisuutta, 

laajaa huokosten poikkipinta-alaa sekä kapeaa huokoskokojakaumaa. 

Kalvomateriaalin odotetaan myös olevan mekaanisesti vahva sekä kestävän jonkin 

verran lämpöä ja kemikaaleja esimerkiksi pesujen yhteydessä. Toisaalta kalvojen 

odotetaan likaantuvan mahdollisimman vähän ja olevan kustannustehokkaita. 

Polymeerikalvot suunnitellaan yleensä hydrofiilisiksi, sillä partikkelien ja pinnan 

vaikutukset ovat yleensä hydrofobisia.  (Judd & Judd, 2011, p. 58) 

Suurin osa MBR-kalvoista on polymeerikalvoja, koska usein keraaminen kalvo on 

kalliimpi vaihtoehto. Vaikka keraaminen kalvo on harvinainen kunnallista jätevettä 

puhdistavassa MBR-sovelluksessa, on niitä käytetty vaikeiden teollisuusvesien 

puhdistuksessa hyvin tuloksin. Keraamikalvoille voidaan yleisesti käyttää jopa 

puolet (50 %) suurempia vuoarvoja, sillä ne eivät likaannu yhtä helposti kuin 

polymeerikalvot. Keraamikalvoja käytetään yleisesti sivuvirtasovelluksissa, kun 

taas polymeerikalvot sopivat parhaiten upotettuihin membraanibioreaktoreihin. 

Yleisimmät polymeerikalvomateriaalit ovat selluloosat, polyamidit, 

polyeetterisulfonit (PES), polysulfonit (PS), polyetyleenit (PE) ja polypropyleenit 

(PP). Yli puolet MBR kalvoista ovat PVDF –kalvoja ja seuraavaksi yleisin on PES, 

myös PE on käytetty. (Le-Clech, et al., 2006; Radjenovic, et al., 2007; Anon., 2014)  

Kalvojen polymeerisekoitteissa käytetään laajastu polysulfonia (PS) ja 

polyeetterisulfonia (PES) niiden ominaisuuksien takia. PS ja PES on mahdollista 

tehdä erittäin hydrofiilisiksi oikeanlaisella polymeerisekoitteella, kun taas muut 

polymeerit sulautuvat toisiinsa, jolloin kalvon hydrofiiliset ominaisuudet 

muuttuvat. Vaikka PE ja PES ovat huonosti biohajoavia ja kestävät huonosti 

syövyttäviä pesukemikaaleja, ne ovat mekaanisesti vahvoja. Lisäksi niiden pH-

kestävyys on jopa alueella 1,5–13 ja ne kestävät kohtuullisesti myös klooria. PE:n 

pintaominaisuudet voidaan jälkikäteen muuttaa hydrofobisiksi, mutta tätä 
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ominaisuutta ei yleisesti käytetä kaupallisissa mikrosuodatussovelluksissa. (Le-

Clech, et al., 2006; Judd & Judd, 2011, p. 60) 

Polyvinyylideenifluoridi (PVDF) on kestomuovi. Mikäli PVDF:n kalvo halutaan 

valmistaa hydrofiiliseksi voidaan päätyä suuri huokoiseen ja heikko rakenneteiseen 

kalvoon. Tämän takia useat PVDF-kalvot ovat hydrofobisia ja niiden 

pintaominaisuudet ovat lähellä modifioimatonta polymeeriä. Niitä pidetään 

vahvoina ja joustavina. PVDF-kalvoja tulee operoida on pH-alueella 1–11 ja ne 

sietävät klooria, mikä tekee niistä soveltuvia juuri MBR-sovelluksiin. Yamato et al. 

(2006) tutkivat membraanimateriaalien välistä likaantumista ja totesivat, että 

polyetyleeni (PE) kalvot tukkeutuivat nopeammin kuin PVDF-kalvot. Toisaalta 

PVDF-kalvojen likaantuminen oli irreversiibelimpää kuin PE-kalvojen. (Judd & 

Judd, 2011, p. 60; Yamato, et al., 2006)  

Muista kalvomateriaaleista polytetrafluorieteeni- (PTFE) eli teflon-kalvolla on 

korkein kemikaalikestävyys (pH 1–14) ja kyky kestää vaikka jatkuvaa 

kloorialtistusta. Se on ainut kalvomateriaali, jolla on kyky kestää myös vahvoja 

hapettimia, kuten otsonia. Polypropyleeni (PP)-kalvoja käytetään MF-sovelluksissa, 

mutta niistä ei voi modifioida hydrofiilisiä. Polyakryylinitriili (PAN) kestää 

happamuutta, mutta sen kloorinsietokyky on kohtalainen. Selluloosa-asetaatti (CA) 

taas on jo itsessään rajoittunut kemikaalien kestävyyden suhteen, sillä sen 

luonnollinen hydrofiilisyys tekee siitä alttiin hydrolyysille pH-alueen 4–8 

ulkopuolella. CA sietää klooria, mutta biohajoavana materiaalina se on altis 

bakteereille ja on näin epäsopiva membraanibioreaktorisovelluksiin. (Judd & Judd, 

2011, p. 61) 

Membraanimateriaaleja kehitetään jatkuvasti, jotta markkinoille saataisiin 

tehokkaampia ja edullisempia kalvoja. Yksi likaantumista vähentävä keino on 

muokata kalvoa modifioimalla sen pintaa kemiallisesti. Modifikaatiolla pyritään 

vaikuttamaan mm. pinnan kovuuteen, hydrofiilisyyteen ja pintavaraukseen. Meng 

et al. (2009) totesivat Yu et al. (2005a, b, 2008) onnistuneen alentamaan kalvon 

kontaktikulmaa huomattavasti päällystämällä kalvo -NH2 ja -COOH – ryhmillä. 

Verrattaessa tällä plasmatekniikalla päällystettyä kalvoa alkuperäiseen 

polypropyleenikalvoon voitiin todeta likaantumisen olevan vähäisempää 

pintamodifioidulla kalvolla. Vaikka plasmapinnoitetuilla kalvoilla on hyötynsä, 
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kuten alhainen (pinnan) modifikaatiosyvyys verrattuna muilla tavoilla 

modifioituihin kalvoihin, on niillä myös varjopuolia. Muun muassa kemialliset 

reaktiot plasmapäällysteissä ovat monimutkaisia, jolloin modifioitu pintakemia on 

hankala ymmärtää ja sen soveltaminen suuren mittakaavan prosesseihin on vielä 

kesken. Asatekin et al. (2006) tutkivat tapaa pinnoittaa kalvon pinta erittäin ohuella 

pintafilmillä likaantumisen vähentämiseksi. Tutkimuksessa kaupallinen 

polyvinydeelifluoridi-kalvo päällystettiin PVDF-g-POEM:lla (polymer 

polyvinylidene fluoride-graft-poly oxyethylene methacrylate). Päällystetyn kalvon 

todettiin muuan muassa vähentävän EPS aineiden adsorptiota kalvon pinnalle. 

(Meng, et al., 2009; Asatekin, et al., 2006) 

8  ENERGIAKULUTUKSEN OPTIMOINTI 

 

Yksi MBR-prosessin haitoista verrattuna perinteiseen prosessiin on korkea 

energiankulutus. Nykyisten membraanibioreaktoreiden arvioitu kuluttavan energiaa 

jopa 0,4-2,0 kWh/m
3
. Uusimpien tutkimusten mukaan kulutus on kuitenkin jo 

lähempänä 0,7 kWh/m
3
, joka on silti suurempi kuin perinteisten aktiivilietelaitosten 

(0,3 kWh/m
3
). Noin 50–80 % tästä kulutuksesta käytetään kalvojen ilmastukseen. 

Vaikka kalvojen ilmastus on tehokasta, osa hapesta liukenee prosessiin, joka 

vähentää biologisen prosessin ilmastustarvetta ja lämmittää biomassaa, mikä 

edistää biologisen prosessin toimintaa. Toisaalta suurempi käytetty energia, johtaa 

MBR-prosessissa parempaan lähtevän veden laatuun. (Barillon, et al., 2013; 

Pinnekamp & Friedrich, 2003; Fenu, et al., 2010) 

Korkea kiintoainepitoisuus nostaa ilmastuksen hapentarvetta, sillä hapenkuljetus 

vaikeutuu ja sekoitus heikkenee. Hapensiirto ei kuitenkaan laske lineaarisesti. Yoon 

et al. (2004) totesivat hapensiirtotehokkuuden olevan 9 %/m puhtaalle vedelle, 

3 %/m lietepitoisuuden ollessa 10 g/L ja 2%/m lietepitoisuudella 17 g/L. Samainen 

tutkimus totesi hapentarpeen olevan melkein lineaarinen kiintoainepitoisuuden 

suhteen ja sidoksissa myös viipymään. Kuitenkin pitkillä viipymäajoilla 

operoitavan membraanibioreaktorin hapentarve nousee enemmän pienen 

kiintoainepitoisuuden johdosta kuin lyhemmän viipymän prosessissa. Esimerkiksi 

MLSS:n noustessa välillä 6–10 g/L 16 tunnin viipymällä hapentarve nousi 

90 kg/päivä, kun taas 2 tunnin viipymällä se oli 13 kg/päivä. Korkeampi hapentarve 
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taas indikoi alhaisempaa lietteentuotantoa, mikä alentaa kustannuksia ja säästää 

energiaa. Yoon et al. (2004) mukaan kustannustehokkain tapa puhdistaa 1000 m
3
 

jätevettä membraanibioreaktorilla on 11 g/L kiintoainepitoisuudella ja 16 tunnin 

viipymällä, jolloin ilmastusteho on 13,3 m
3
/min. (Barillon, et al., 2013; Gabarróna, 

et al., 2014; Yoon, et al., 2004) 

Energiankulutuksen tehostamiseen on kiinnitetty paljon huomiota täyden 

mittakaavan membraanibioreaktorilaitoksilla. Kuvassa 16 on esitetty Saksassa 

sijaitsevan Markranstädin MBR – laitoksen energian kulutus. Kuvasta nähdään että 

kiertopumppujen, sekoittimien ja sisääntulopumppauksen energiankulutus ei riipu 

laitoksen kapasiteetista, kun taas membraanien toiminta (permeaatiopumppu, 

ilmastus) ja hienokuplailmastus riippuvat. Tutkimuksessa huomattiin 

membraanitoimintojen energiankulutuksen (kWh/m
3
) olevan 22 % ja biologisten 

ilmastimien 48 % alhaisempi korkeammilla läpivirtauksilla. Energiankulutusta 

onnistuttiin tehostamaan lopettamalla membraanien ilmastus permeaation 

relaksaation ajaksi tai vähentämällä biologisen hienoilmastuksen määrää jatkuvalla 

membraani-ilmastuksella. Söhr et al. (2013) ovat kuitenkin esimerkiksi todenneet 

membraanien ilmastuksen jaksotuksen nostavan paine-eroa kalvon yli, jotta 

saadaan aikaan vakiovuo. Tämä indikoi kalvon likaantumista.  (Pinnekamp & 

Friedrich, 2003; Söhr, et al., 2013) 

 

Kuva 16  Markranstädt:n MBR -laitoksen energiankulutus läpivirtauksittain. (Pinnekamp & 

Friedrich, 2003) 
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Seelscheidin MBR-laitos Saksassa on onnistunut tehostamaan toimintaansa 

järjestelmällisesti. Kustannuksia on onnistuttu leikkaamaan niin pesukemikaaleista 

kuin energiankulutuksesta. Energiaa on säästetty muun muassa muuttamalla 

esiselkeytysallas anaerobiseksi osioksi, vaihtamalla fosforin saostuskemikaalia, 

mutta kaikkein eniten energiaa on säästetty vähentämällä ja optimoimalla 

ilmastusta.  Ilmastusta optimoitiin esimerkiksi vähentämällä nitrifikaatiota 

membraanitankissa ja lopulta pysäyttämällä se kokonaan sekä laskemalla 

poikkivirtaavan ilman määrää membraanitankissa. Vuosien 2006 ja 2013 välillä 

energiantarve puhdistettua kuutiota kohti on laskenut arvosta 1,74 kWh/m
3
 arvoon 

0,72 kWh/m
3
:n. (Weber, 2014) 

Saksan Rödingen MBR-laitoksella energiankulutusta on tehostettu yksittäisten 

suodatuslinjojen kontrolloimisella suodatettavan jäteveden määrän mukaan, 

jaksottamalla ilmastusta membraanimoduuleille ja vähentämällä aktiivilietteen 

kierrätystä. (Pinnekamp & Friedrich, 2003) 

Ruotsin Syvabissa on pilot-laitteiston perusteella laskettu, että energiankulutus 

MBR-prosessin ja perinteisen laitoksen välillä eroa juurikaan toisistaan 

(taulukko 5). Ilmastuksen energiantarve ja sähkönkulutus ovat korkeampia 

membraanibioreaktorilla, mutta esimerkiksi metanolin tarve perinteisessä 

prosessissa on heidän mukaansa huomattavasti suurempi. Perinteisellä prosessilla 

biokaasusta saatava energian määrä on pienempi MBR-prosessilla. (Söhr, et al., 

2013) 

Taulukko 5 Syvabin energiankulutuksen vertailu perinteisen prosessin ja MBR:n välillä. (Söhr;Ek ja 

Bengtsson 2013) 

Energian lähde 

Kulutus 

(GWh/vuosi) 

Perinteinen 

prosessi 

Kulutus 

(GWh/vuosi) 

MBR 

Sähkö 29 31 

Biokaasu (ilman tuotantoon) 25 27 

Metanoli (Denitrifikaation energia) 10 3 

Diesel (siitymät) 2 2 

Kokonaiskulutus 66 63 

Tuotettu energia (biokaasu ajoneuvoille) 33 30 

Yhteensä 33 33 
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Energiankulutuksen optimointi, niin prosessin optimoinnin kuin uusien 

innovaatioidenkin kautta on odotettavissa. Ilmastuksen jaksotusta, moduulien 

pinoaminen torneiksi ja pyörivien kalvomoduulien kehitys on vasta alussa, mutta 

tuo tulevaisuudessa varmasti säästöjä energiankulutuksen osalta. (Pinnekamp & 

Friedrich, 2003) 

9 HAITALLISTEN AINEIDEN POISTUMINEN, TOXCHEM -

MALLINNUKSELLA 

 

Ravinteiden poistumisen ohella on jäteveden puhdistusprosessin yhteydessä alettu 

tutkia haitallisten aineiden poistumista ja niiden joutumista ympäristöön. Jäteveden 

puhdistamot eivät ole ainoita kuormittajia, vaan esimerkiksi valumat pelloilta, 

maanteiltä ja laskeumat vesistöihin voivat olla joidenkin aineiden pääkuormittajia. 

Vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita säädetään maailmanlaajuisesti 

Tukholman sopimuksella ja Euroopan Unionin vesipuitedirektiivi on listannut 

tärkeimmät aineet prioriteettiaineina.  

Suomen lainsäädännön asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

1022/2006 ei vielä tunne raja-arvoja jätevesien haitallisille aineille muiden kuin 

elohopean ja kadmiumin osalta. Kuitenkin tiettyjen aineiden esiintymistä on 

selvitetty vesilaitoskohtaisesti ja niitä tullaan mahdollisesti jatkossa myös 

tarkkailemaan jätevesistä. Prioriteettiaineiden lisäksi EU vaatii jatkossa 

selvittämään nk. tarkkailuaineiden määrää. Aineille ei ole määrätty ympäristössä tai 

jätevesissä raja-arvoja, mutta tarkkailu ja raportointi tulee suorittaa määräysten 

mukaisesti. Lista julkaistaan syksyllä 2014, mutta ensimmäiset kolme 

tarkkailuainetta on jo listattu: Diklofenaakki, 17β-estradioli, 17α-etinyyliestradioli. 

Määritysrajojen puutteessa ja ohjeistusten vielä tarkentuessa on kuitenkin selvää, 

että tulevaisuudessa haitta-aineisiin ja niiden esiintymiseen sekä poistumiseen 

jäteveden puhdistusprosessissa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. (Vieno, 

2014) 

Haitta-aineet voivat poistua usealla eri tavalla jätevedenpuhdistusprosessin 

yhteydessä. Kuvassa 17 on esitetty eri mekanismeja: haihtuminen, lietteeseen 

tarttuminen, hajoaminen tai muuntuminen kemiallisesti tai biologisesti. 
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Haihtumisen voidaan todeta olevan vähäistä. Jotkin aineet (tributyylitina, 

raskasmetallit, sinkki, syanidi) voivat kuitenkin joissain määrin haihtua 

ilmastusprosessin aikana. Haitta-aineet voivat sitoutua lietteeseen absorption tai 

adsorption vaikutuksesta. Aineen tarttuminen lietteeseen riippuu itse aineen ja 

lietteen ominaisuuksista. On myös mahdollista, että aine desorboituu eli poistuu 

lietteestä. (Vieno, 2014) 

Haitta-aineiden suora kemiallinen muuntuminen tapahtuu yleensä biologisen 

toiminnan johdosta. Esimerkkinä nitriitti voi reagoida haitta-aineiden kanssa 

muodostaen pysymättömiä nitro-yhdisteitä. Nitriitin poistuessa nämä palaavat 

kuitenkin takaisin haitta-aineiksi, jolloin kyseessä ei ole poistuminen vaan aineiden 

hetkellinen muuntuminen. Biologisen hajoamisen tai muuntumisen yhteydessä 

mikro-organismi käyttää ainetta energialähteenään tai aine hajoaa 

kometaboloitumalla. Kometaboloitumisessa mikrobi hajottaa ainetta, mutta 

energiansa se hankkii jonkun muuan aineen samanaikaisesta hajotuksesta. Tämä 

tapahtuu esimerkiksi erittämällä entsyymejä, jotka hajottavat orgaanisia aineita 

pienemmiksi, jolloin ne on helpompi kuljettaa solun sisään. Monet entsyymit 

pystyvät hajottamaan myös haitta-aineita. Biologinen hajoaminen ei kuitenkaan 

aina johda aineen pitoisuuden laskuun jäteveden puhdistusprosessissa, vaan 

haitallisia aineita voi esimerkiksi syntyä toisten aineiden biologisen hajoamisen 

seurauksena (esimerkiksi yllä mainittu PFOS). (Vieno, 2014) 
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Kuva 17  Haitta-aineiden poistumismekansmit jäteveden puhdistamolla. (Vieno, 2014) 

 

Haitta-aineiden poistumista voidaan ennakoida TOXCHEM-mallinnuksella. 

Mallinnuksessa voidaan esimerkiksi määrittää seuraavien aineiden poistumista 

jätevedestä diklofenaakki, karpamatsepiini, estradioli E2, DEHP, EEA, triklosaani 

ja PFOS.  

 

Karbametsepiini on epilepsialääke, mutta sitä käytetään myös kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön, hermosäryn ja alkoholismin hoidossa. Käyttömäärä Suomessa 

vuonna 2012 oli 3500 kg, josta jäteveden puhdistamolle päätyi keskimäärin 56 kg. 
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17β-estradioli (E2) on hormoni, jota erittyy luontaisesti ihmisestä. Luontainen 

erittymisen voidaan todeta olevan hyvin pientä verrattuna hormonaalisissa 

lääkkeissä käytettyihin arvoihin. Näiden yhteissummana jäteveden puhdistamoille 

päätyvä määrä E2 hormonia on yli 15,3 kg vuodessa. 

 

17α-etinyylidioli (EE2) on synteettinen estrogeenihormoni, jota käytetään 

ehkäisypillereissä. Arvioitu käyttömäärä Suomessa vuosittain on 1,72 kg, josta 

jäteveden puhdistamolle päätyy 0,55 kg/vuosi.  

 

DEHP on ftalaatti, jota käytetään muun muassa muovi- ja kumituotteiden 

pehmentimenä, mutta myös kosmetiikan ainesosana sekä lääketablettien 

päällystiminä. DEHP:n käyttö on kielletty lasten leluissa ja tullaan todennäköisesti 

kokonaan kieltämään vuonna 2015 (REACH–asetus). DEHP:n arvioitu kuormitus 

jäteveden puhdistamoilla on noin 240 kg/vuosi.  

 

Triklosaani on synteettinen säilöntä- ja antimikrobinen aine. Sitä käytetään yleisesti 

käsisaippuoissa, ihovoiteissa, hammastahnoissa, deodoranteissa, leikkuulaudoissa 

ja esim. urheiluvälineissä. Kosmeettisten tuotteiden suurin sallittu 

triklosaanipitoisuus on 0,3 %, mutta tuotanto- ja käyttömääristä Suomessa ei ole 

tietoa. Tutkimuksen (Vieno 2014) mukaan triklosaanin kuormitus jäteveden 

puhdistamoilla on mittausten mukaan 25 kg/vuosi, josta ympäristöön pääsee 

8 kg/vuosi. 

 

Perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) on pintakäsittelyaine, joka hylkii vettä ja 

rasvaa. PFOS on pysyvä orgaaninen aine ja sen käyttöä on Tukholman 

sopimuksella voimakkaasti rajoitettu. Tällä hetkellä PFOS:ia käytetään muun 

muassa metallin ja kromin pinnoitukseen ja sen arvioitu käyttö on ollut Suomessa 

vuosina 2004–2008 140–230 kg/vuosi. Vaikka käyttöä on rajoitettu pitkän 

puoliintumisajan (>40 vuotta) takia, PFOS:ia löytyy ympäristöstämme vielä 

vuosikymmenien ajan. PFOS:ia päätyy ympäristöön myös jätevesien kautta, sillä se 

voi olla joidenkin aineiden hajoamistuote. Jätevesien PFOS päästöt on arvioitu 

olevan noin 37 kg/vuosi pintavesiin ja 0,8–16 kg/vuosi lietteeseen. (Vieno, 2014) 
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Diklofenaakki on tulehduskipu- ja reumalääke, jota Suomessa käytetään pääosin 

ilman reseptiä saatavien kipugeelien vaikuttavana aineena. Diklofenaakkia 

sisältävien kipugeelien käyttömäärä vuonna 2012 oli 1080 kg ja 

kokonaismyyntihinta noin 5 876 miljoonaa euroa, jolloin diklofenaakin 

käyttömäärä nousee vuosittain noin 280 kg:n. Jäteveden puhdistamoille päätyy 

vuodessa yli 300 kg diklofenaakkia. Vieno et al. (2014) selvittivät diklofenaakin 

poistumista jäteveden puhdistusprosesseissa. He totesivat MBR-prosessin olevan 

tehokkain prosessi diklofenaakin poistamiseen todennäköisesti korkean 

viipymäajan takia (kuva 18). (Vieno & Sillanpää, 2014) 

 

 

Kuva 18 Diklofenaakin poistuminen jätevedenpuhdistusprosesseissa kirjallisuuskatsauksen 

mukaan. (Vieno & Sillanpää, 2014) 

10 TUTKIMUKSEN TAVOITE 

 

Alkuperäinen tutkimussuunnitelma perustui oletukseen, että typenpoistoa saadaan 

tehostettua membraanibioreaktoriprosessilla kylmien vesien aikana. Tästä syystä 

koejakso ajoitettiin alkamaan keväällä 2014. Valitettavasti edeltävä talvi oli leuto ja 

vähäluminen, joten prosessin lämpötilaa pääosin laskevat sulamisvedet jäivät 

tulematta kokonaan. Tutkimuksessa päätettiin keskittyä typenpoiston 

tehostamiseen. Pilot-laitteisto käynnistettiin maaliskuussa 2014 ja sitä operoitiin 

jatkuvatoimisesti siitä lähtien. Diplomityön osalta projekti päättyi lokakuussa 2014, 

mutta Vihdin Vesi päätti jatkaa koejaksoa omistamallaan laitteistolla vielä ainakin 
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2015 kevääseen nähdäkseen kylmien vesien vaikutuksen typenpoistoon. 

Koejaksolle asetettiin useita tavoitteita, jotka on listattu seuraavassa: 

 Päätavoite: Saavuttaa 95 % typenpoisto 

 Tutkia prosessiparametrien vaikutusta typenpoistoon 

o Optimaalinen nitraattikierron määrä 

o Ulkoisen hiililähteen tarve, määrä ja syöttöpaikka 

o Alkaliteetin säädön tarve, määrä ja paikka 

o Selvittää lietteen määrän vaikutusta prosessin toimintaan 

o Selvittää lämpötilan vaikutus prosessiin 

 Seurata aineiden poistumista prosessista 

o Orgaanisen aineen COD/BOD poistumista 

o Fosforin poistumista 

 Tutkia kalvon likaantumista  

 Selvittää haitallisten aineiden poistuminen TOXCHEM-mallinnuksella 

11 PILOTLAITTEISTON KUVAUS 

 

Vihdin Vesi tilasi MBR-laitteiston typenpoiston tehostamiseen. Turkkilainen Artas 

suunnitteli ja rakensi pilot-mittakaavan prosessin merikonttiin. Kuvassa 19 on 

esitetty laitteiston yksinkertaistettu kaavio. Pilot-laitteiston sisääntulo otettiin 

pääosin Nummelan puhdistamon esiselkeytetystä jätevedestä. Kun prosessia 

ympättiin tai biomassan määrää haluttiin lisätä, otettiin aktiivista biomassaa sisään 

perinteisen prosessin ilmastusosiosta. Kyseiset ajanjaksot olivat lyhyitä. Kaikista 

tehokkainta olisi ollut ottaa BOD-rikasta ja kemikaalitonta (esiselkeytettyyn veteen 

lisätty rautakoagulanttia) jätevettä prosessin välpän alta, mutta lyhyen kokeilun 

tuloksena todettiin sen sisältävän liikaa liukenematonta kiintoainetta ja muuta 

ylimääräistä materiaalia. Sisääntuleva vesi suodatettiin varmuuden vuoksi pilotin 

3 mm verkkosuodattimen läpi, jotta voitiin estää kalvojen mekaaninen 

rikkoontuminen.  

Esiselkeytetty jätevesi pumpattiin ensin anaerobiseen tankkiin, johon syötettiin 

myös hiililähteenä käytettyä metanolia. Pilot-laitteisto ei itsessään sisältänyt 

metanolin annostelumahdollisuutta, joten se jouduttiin rakentamaan itse prosessin 
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alussa. Anaerobinen tankki oli suunniteltu toimimaan nk. tasausaltaana, sillä sinne 

johdetaan myös toinen nitraattikierroista (nk. takakierto). Anaerobiseen tankkiin 

olisi myös ollut mahdollista syöttää fosforin saostuskemikaali, mikäli fosforin 

poistumista haluttaisiin tutkia. Anaerobisesta tankista jätevesi pumpattiin 

ruuvipumpulla denitrifikaatiotankkiin. Pumpun nopeutta oli mahdollista säätää 

portaittain. Sekä anaerobisessa- että denitrifikaatiotankissa oli lapasekoittimet, joka 

sekoittivat lietettä vakionopeudella. Denitrifikaatiotankista jätevesi virtasi 

painovoimaisesti ilmastustankkiin, jonka pohjassa oli neljä lautasilmastinta. Näiden 

hienokuplailmastimien tehoa säädettiin käsiventtiilillä. Prosessiin lisättiin 

metanolipumpun lisäksi pH:n säätöä varten NaOH-pumppaus. Ilmastustankista 

jätevesi virtasi painovoimaisesti membraanitankkiin, jossa kalvoyksiköt sijaitsivat. 

Kalvoja ilmastettiin karkeamman kuplakoon ilmastimilla kuin ilmastusaltaassa. 

Karkeammat kuplat luovat suuremman leikkausvoiman kalvon pinnalle, jolloin 

kalvon tukkeutuminen voidaan paremmin välttää.  

Membraanitankista imettiin lähtevää jätevettä kalvojen läpi permeaattisäiliöön. 

Permeaattisäiliöstä puhdistettu jätevesi johdettiin takaisin täyden mittakaavan 

prosessiin, sillä kysymys oli tähän prosessiin nähden pienistä tilavuuksista. 

Membraanitankista lähtivät myös molemmat nitraattikierrot. Niin kutsuttu etukierto 

pumpattiin membraanitankista denitrifikaatioon. Lisäksi jälkeenpäin lisättiin 

mahdollisuus kierrättää etukiertoa membraanitankin ja ilmastuksen välillä, jottei 

liete kumuloidu membraanitankkiin. Nk. takakierto pumpattiin membraanitankista 

anaerobiseen tankkiin ja samasta linjasta oli mahdollisuus poistaa ylijäämälietettä. 

Kaikki kierrot olivat säädettävissä palloventtiilien avulla. Pilot-laitteisto oli täysin 

automatisoitu ja toimi pinnansäätöjen mukaan. Pinnoille asetettiin ylä-, ala ja 

oletusarvot, joiden mukaan automaatio toimi. 

Prosessissa oli useita jatkuvatoimisia mittareita. Ilmastus- ja membraanitankista 

mitattiin liuenneen hapen määrää ja membraanitankista lisäksi pH:ta. 

Denitrifikaatiosta mitattiin hapettumispotentiaalia (ORP). Kaikkiin kiertoihin sekä 

lähtevään ja tulevaan yhteyteen oli asennettu virtausmittarit. Kaikista tankeista, 

paitsi denitrifaatiotankista, nähtiin pinnan korkeus cm:nä. Vihdin vesi asensi lisäksi 

permeaattitankkiin jatkuvatoimiset mittarit ammonium- ja nitraattitypelle, jotka 

osoittautuivat tärkeiksi prosessin ohjauksen kannalta, sillä tilanteet muuttuivat 

nopeasti. 
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Kuva 19   Pilotprosessin yksinkertaistettu prosessikaavio. Takakierto ja etukierto muodostavat 

yhdessä nitraattikierron. 

 

Pilot-laitteiston kokonaistilavuus oli 4600 litraa. Anaerobisen tankin tilavuus oli 

600 L, denitrikaatiotankin 750 L, ilmastustankin 1250 L ja membraanitankin 

2000 L. Laitteiston keskivirtaama oli laitevalmistajan mukaan 3 m
3
 vuorokaudessa 

ja maksimivirtaama 4 m
3
/vrk. Kuvassa 20 on esitetty pilotlaitteisto 

valmistusvaiheessa ja kuvassa 21 on esitetty valmis laitteisto merikontissa. 



58 

 

 

Kuva 20  Vihdin Veden pilottilaitteisto. Kuvassa: 1 anaerobinen tankki, 2 kontrollipaneeli, 

jonka takana denitrifikaatiotankki, 3 ilmastustankki, 4 ilmastustankin ilmastimet, 

5 membraanitankki, 6 permeaattitankki, 7 ylijäämälietetankki, 8 nk. etukierto ja 9 

nk. takakierto. (Artas) 

 

 

Kuva 21 Vihdin Veden pilottilaitteisto merikontissa. Kuvassa: 1 anaerobisen lapasekoitin, 

2 anaerobinen tankki, 3 kontrollipaneeli, 4 kemikaaliannostelutankit, 

5 sähkötaulu+pistoke, 6 membraanikasetti. (Artas) 
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Artas oli määrittänyt pilotlaitteistolle tavoitearvot, jotka on esitetty taulukossa 6. 

Arvot on määritetty Nummelan puhdistamon esitietoja käyttäen. Typenpoiston 

osalta pilotlaitteiston tulisi päästä arvoon < 5 mg/L, kun typpikuorma on 0,18 kg/d. 

Taulukko 6 Valmistajan antamat tavoitearvot Vihdin Veden pilotlaitteistolle. (Artas, suomennettu) 

*Koagulanttienlisäyksellä 

** Odotettu virusten poisto >1-2 log.  

Parametri Poisto MBR Lähtevä 
Perinteinen prosessi 

lähtevä 

BOD > 99 % 1-5 mg/L > 10-30 mg/L 

MLSS > 99 % < 1 mg/L > 10-30 mg/L 

Kok-N > 96 % < 5 mg/L 5-10 mg/L 

NH4-N > 97 % < 1 mg/L 1-5 mg/L 

Kok-P* > 97 %     

Sameus > 99 % < 0,2 NTU > 5-20 NTU 

Kokonais Koliformit   > 6 log poisto - 

Ulosteperäiset 

Koliformit 
  > 6 log poisto - 

 

11.1  Pilotlaitteiston membraanit  

 

Vihdin pilotissa käytettiin Kubotan valmistavia membraaneja. Membraanit olivat 

ohutfilmi tasomembraaneja, jotka oli valmistettu spesifisesti jätevesien 

suodatukseen. Materiaaliltaan kalvot olivat klooratusta polyetyleenä. Kalvot oli 

sijoitettu akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS) paneeliin mekaanisen tuen 

varmistamiseksi. Kalvon ja paneelin välissä on polyesterista valmistettu 

välikappale, joka varmistaa permeaattivirtauksen tasaisen jakautumisen paneelissa 

olevissa kanavissa. Jokaisen kanavan päällä on suutin, josta permeaatti on 

mahdollista poistaa. Kubotan membraanikasetti on esitetty kuvassa 22. (Trivedi, 

2004) 
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Kuva 22  Vihdin pilotissa käytetty Kubotan membraanikasetti jäteveden suodatusta varten. 

(Trivedi, 2004) 

 

Yksittäiset membraanikasetit oli pakattu suuremmiksi kasettiyksiköiksi (kuva 23), 

jolloin suuri kalvopinta-ala saatiin pakattua pieneen tilaan. Kasettiyksiköissä oli 

ilmastuspäät, joiden avulla kalvon pintaa mekaanisesti puhdistava ilma saatiin 

johdettua varmasti kasettien väliin. Ilmastuspäät varmistivat myös biomassalle 

tarvittavan hapensaannin membraaniyksikköjen välissä. Vihdin MBR-pilotin 

yhteen kasettiyksikköön oli pakattu 10 membraanikasettia. Yhden yksikön 

yhteenlaskettu pinta-ala on 8 m
2
. Näitä yksikköjä on asennettu pilottiin kaksi, 

jolloin pilottilaitteiston yhteenlaskettu membraanipinta-ala on 16 m
2
. Kubotan 

mukaan ideaali vuo kyseiselle kalvolle 8 °C on 16,6 LMH ja sitä voidaan teho-

operoida neljän tunnin ajan päivittäin vuoarvolla 37 LMH. Optimaalinen 

suodatus/relaksaatioaika kalvoille on kalvovalmistajan ohjeissa 1 min off/9 min on. 

 



61 

 

 

Kuva 23  Kubotan upotettu membraanisuodatinyksikkö (SMU, submerged membrane unit). 

1. Membraanikotelo, 2. Membraanikasetti, 3. Permeaatioletku, 4. Permeaatin 

imusarja, 5-6. Pitolevy ja -kumi, 7. Diffuusorin letku, 8. Ilmanjohdin, 9. Ripustin, 

10. Rengasruuvi (Trivedi, 2004) 

 

Membraaniyksiköitä tulee valmistajan ohjeen mukaan pestä noin kuuden viikon 

välein, mutta todellisuudessa pesuväli oli pidempi (noin 2-3 kuukautta) alhaisen 

vuon ja likaantumattoman kalvon takia. Pilotissa oli pesukemikaalien annostelu 

orgaanisten (natriumhypokloriitti) ja epäorgaanisten (sitruunahappo) lika-aineiden 

pesuun membraaneista. Membraanien pesu suoritettiin 0,5-1 % liuoksilla paikallaan 

(in-situ), jolloin kalvoyksikköjä ei ollut tarve nostaa tankista. Käytetty liuotusaika 

oli tunnista kahteen riippuen pesukerrasta. Kunkin pesuvaiheen jälkeen pilottia 

operoitiin noin 6 tuntia normaalisti, jotta emäs- ja happokemikaalien sekoittuminen 

toisiinsa ja reagoiminen keskenään estettiin.  
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12 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

12.1  Mittaukset ja seuratut parametrit 

 

Operaatioparametrien vaikutusta prosessiin arvioitiin erilaisten mittausten avulla. 

Taulukkoon 7 on kerätty projektin aikana mitatut parametrit. Taulukon yläosaan on 

kerätty laboratoriossa ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristöllä (LUVY) tehdyt 

mittaukset. Erilaisia typenmuotoja mitattiin noin 2 kertaa viikossa kaikista 

pilottilaitteiston prosessivaiheista. Kokonaistyppeä (Ntot) mitattiin sisään- ja 

ulostuloista, lisäksi kaikista tankeista mitattiin ammonium-, nitraatti- ja 

nitriittityppeä. Mittaukset tehtiin suodatetuista näytteistä, joissa ei ollut 

kiintoainetta. Analyysit tehtiin Hach Langen kyveteillä LCK138 (Ntot, määritysalue 

1-16 mg/L), LCK338 (Ntot, määritysalue 20–100 mg/L), LCK342 (nitriitti, 

määritysalue 0,6-60 mg/L), LCK339 (nitraatti, määritysalue 0,23–13,5 mg/L), 

LCK304 (ammonium, määritysalue 0,015-2 mg/L), LCK302 (ammonium, 

määritysalue 2-47 mg/L) ja LCK303 (ammonium, määritysalue 47–130 mg/L) eri 

määritysalueiden mukaan. (HyXo, 2014) 

Laboratoriossa tehtyjen mittauksien yhteydessä mitattiin ortofosfaattia ja fosforia 

pääosin pilottiin sisääntulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Mittaukset tehtiin 

suodatetuista näytteistä, joissa ei ollut kiintoainetta. Analyysit tehtiin Hach Langen 

kyveteillä LCK349 (määritysaluen Ptot 0,05-1,5 mg/L) ja mitattiin Hach Langen 

fotometrillä DR 3900. (HyXo, 2014) 

Pilotprosessista ei keskitytty COD:n ja BOD:n poistamisen optimointiin, mutta 

COD:n määrää tarkkailtiin omassa laboratoriossa projektin edetessä, jotta voitiin 

selvittää missä vaiheessa prosessi käyttää ravinteita. COD analyysit tehtiin 

suodatetuista näytteistä Hach Langen kyveteillä LCI400 (COD, määritysalue 0-

1000mg/L). BOD:n määrää mitattiin LUVY:llä prosessin tarkkailemiseksi ja 

tarkastusmittauksien yhteydessä. (HyXo, 2014) 

Kaikkien edellä mainittujen kyvettimittausten tulokset mitattiin Hach Langen 

fotometrillä DR 3900. Kyvettimittaukset suoritettiin valmistajan ohjeiden mukaan 

ja ne perustuvat spektrofotometriaan. Tarkastusmittaukset suoritettiin Länsi-

Uudenmaan vesi- ja ympäristön aggretoidussa laboratoriossa (LUVY). Lisäksi 
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BOD7, sähkönjohtavuutta ja raudan (Fe) määrää mitattiin tarkastusmittauksien 

yhteydessä. 

Kiintoainepitoisuutta (MLSS) määritettiin standardin SFS-EN 872 mukaan. Lisäksi 

ilmastuslietteestä mitattiin puolen tunnin laskeumaa. Tämä mitattiin Vihdin 

perinteisen prosessin tavoin 1000 ml mittalasin avulla. Lisäksi LUVY:llä mitattiin 

niin kutsuttua lietteen hehkutushäviötä (VSS), jonka perusteella selvitettiin 

aktiivisen biomassan määrää sillä lähes kaikki orgaaninen aines on palavaa. 

Hehkutushäviössä orgaaninen aines poltetaan 500 °C lämpötilassa ja näin 

määritetään palamattoman ja palavan orgaanisen aineen suhde. 

Taulukon alaosaan on kerätty pilotissa olevat jatkuvatoimiset mittaukset sekä sinne 

asennetut ja siellä mitatut parametrit. Joitain parametrejä (02 ja pH) mitattiin lisäksi 

käsimittarilla kerran päivässä. Virtaamat tankkien välillä on merkitty kuvaan 

kohdetankin virtaaman mukaan ja ne voi nähdä kuvasta 19. 
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Taulukko 7 Pilotista mitatut parametrit, niiden mittaustiheys ja mittaustapa, jossa: LUVY=Länsi-

Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö. Lab=laboratoriomittaus kyveteillä, Jatk=jatkuvatoiminen mittaus, 

tar=tarkistumittaus LUVY:llä, IN=sisääntulo, An=anaerobinentankki, De=denitrifikaatiotankki, 

Mb=membraanitankki, Pe=permeaattitankki, LT=lietetankki. Lisäksi virtausmittauksen ovat 

tankkien välillä ja merkinnällä tarkoitetaan kohdetankkiin virtaavan lietteen virtauksen mittaamista. 

  
Mittauspiste 

   

Parametri 
Yksi

kkö 
IN An De Ilm Mb Pe LT Mittaustapa 

Mittaus 

tiheys 

NH3-N mg/L ● ● ● ● ● ● 
 

Lab/LUVY 
2krt / 

vko 
Tar 

NH2-N mg/L ● ● ● ● ● ● 
 

Lab/LUVY 
2krt / 

vko 
Tar 

NH4-N mg/L ● ● ● ● ● ● 
 

Lab/LUVY 
2krt / 

vko 
Tar 

NTOT mg/L ● 
    

● 
 

Lab/LUVY 
2krt / 

vko 
Tar 

PTOT mg/L ● 
    

● 
 

Lab/LUVY 
1 krt 

/vko 
Tar 

Orto-F mg/L ● 
    

● 
 

Lab/LUVY 
1 krt 

/vko 
Tar 

COD mg/L ● ● ● ● ● ● 
 

Lab/LUVY 
1 krt 

/vko 
Tar 

MLSS mg/L ● ● ● ● ● ● 
 

Lab/LUVY 
2krt / 

vko  

Laskeutus %    ●    Lab 
1 krt/ 

vko 
 

Hehkutush. % 
 

● 
  

● 
  

LUVY Tark. 
 

Sähkönj. 
mS/

m 
● 

    
● 

 
LUVY Tark. 

 

pH 
 

● ● ● ● ● ● 
 

LUVY/Lab 
1 krt 

/ vrk 
Tar 

Alkaliteetti 
[mm

ol/L] 
● 

    
● 

 
Lab/LUVY 

2 krt 

/ vko 
Tar 

BOD7ATU mg/L ● 
 

● 
 

● ● 
 

LUVY Tark. 
 

Fe mg/L ● 
    

● 
 

LUVY Tark. 
 

Pilot 
           

NH3-N mg/L 
     

● 
 

Pilot 
 

Jatk 

NH4-N mg/L 
     

● 
 

Pilot 
 

Jatk 

Virtaus L/h ● ● ● ● ● ● ● Pilot 
 

Jatk 

pH 
 

● ● ● ● ● 
  

Pilot/käsim 
1 krt 

/ vrk 
Jatk 

ORP mV 
 

● 
     

Pilot 
 

Jatk 

O2 mg/L ● ● ● ● ● 
  

Pilot/käsim 
1 krt 

/ vrk 
Jatk 

Ilmastus kg/h 
   

● ● 
  

Pilot 
 

Jatk 

Pinnank cm ● 
 

● ● ● ● ● Pilot 
 

Jatk 

TMP mbar 
     

● 
 

Pilot 
 

Jatk

uv 
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12.2  Operaatioparametrien vaikutusten testaus 

 

Operaatioparametrien vaikutusta pilotin toimintaan ja erilaisten parametrien 

yhteyttä typenpoistoon sekä muihin prosessin toimintoihin optimoitiin koko 

prosessin ajan. 

12.2.1. Virtaamien ja ylijäämälietteen kierrätyksen vaikutus prosessin 

toimintaan 

 

Virtaamat ja nitraattikierto ovat tärkeitä typenpoistoon liittyviä parametreja. Ilman 

riittävää nitraattikiertoa ei kaikkea prosessissa olevaa nitraattityppeä saada 

denitrifioitua. Vaikka denitrifikaatio toimisi täydellisesti, on nitraattipitoista lietettä 

kuljetettava prosessin alkupäähän riittävästi, jotta se ehditään poistaa. Sisääntulevan 

virtaaman optimointi on tärkeää, sillä se määrittää esimerkiksi laitteiston 

päivittäisen typpikuorman. Sisään virtaavan jäteveden määrää optimoitiin sekä 

kalvon läpi virtaavan vuon, takakierron että lietepumppauksen avulla.  

Nitraattikiertojen määrää (L/h) optimoitiin säätämällä niitä hiljalleen prosessin 

edetessä ja tarkastelemalla niiden vaikutusta lähtevän veden nitraatin määrään. 

Kierrot pyrittiin saamaan mahdollisimman suuriksi, kuitenkaan kuljettamatta liikaa 

happea prosessin anaerobisiin osiin. Lisäksi kiertolietteen syöttöpaikkaa 

optimointiin anerobisen- ja denitrifikaatiotankin välillä. Oli huomioitava myös, että 

liian suuri takakierron määrä vaikutti sisääntulevan veden määrään, sillä 

automaattinen pintaohjautuva prosessi suosi kiertoa yli sisääntulovirtaaman, mikäli 

anaerobinen tankki täyttyi liikaa. Tällöin sisääntulovirtaama seisahtui ja 

vuorokautinen nitraattikuorma väheni. Pilotin läpivirtaavan jäteveden määrä 

vaikutti puhdistettavaan typpikuormaan, joten se tuli optimoida halutulle tasolle 

kiertojen ja permeaation avulla. 

12.2.2. Suodatusparametrien ja kalvon likaantumisen vaikutus prosessin 

toimintaan 

Laitteistossa säädettiin suodatus-/relaksaatioaikaa sekä niiden vaikutusta 

typpikuormaan. Näitä parametriä oli mahdollista säätää minuutin tarkkuudella. 

Lisäksi membraanin läpi tapahtuvan virtaaman määrää (L/h) pystyttiin säätämään 
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tiettyyn pisteeseen pumpun taajuusmuuntajan avulla. Tällä virtaamalla voitiin 

vaikuttaa sisääntulevan veden määrään ja näin ollen typpikuormaan. Kalvon 

virtaama ei kuitenkaan ole ainut typpikuormaan vaikuttava parametri ja lisäksi liian 

kova virtaama voi edistää kalvon likaantumista. 

Kalvon likaantumista tarkkailtiin paine-eron avulla. Permeaatio tapahtui alipaineen 

vaikutuksesta. Painetta tarkkailtiin päivittäin ja sen mahdolliset muutokset kirjattiin 

ylös. Kalvot pestiin kolme kertaa prosessin aikana 9.5, 9.7 ja 21.10. 

12.2.3. Lietepitoisuuden vaikutus prosessin toimintaan 

 

Reaktorin lietepitoisuus vaikuttaa aktiivisen biomassan määrään. Koska ravinteet 

poistuvat biomassan vaikutuksesta, sen määrän optimointi vaikuttaa 

puhdistustulokseen. Esimerkiksi typenpoisto ei kuitenkaan kasva lineaarisesti 

biomassan määrän mukaan ja liiallinen lietepitoisuus vaikuttaa lisäksi muihin 

prosessiolosuhteisiin, kuten virtauksiin ja hapenkulkeutumiseen. Tämän johdosta 

lietepitoisuuden määrää reaktorissa oli tarkkailtava ja sille oli löydettävissä 

laitoskohtainen optimi.  

Kiintoaineen määrä reaktorissa eli lietepitoisuutta säädeltiin koejaksojen mukaan. 

Lietepitoisuus pyrittiin pitämään alkuprojektista 10 g/L tasolla ja loppuprojektista 

se nostettiin 15 g/L. Kiintoaineen pitäminen tasaisena ei ollut ongelma vähäisen 

kasvun takia. Mahdollinen liiallinen kiintoaine poistettiin ylijäämälietteenä. Myös 

biomassan laatu saatiin näin pidettyä kesäaikaan parempana. Kuten todettu 

biomassan luonnollinen kasvu oli vähäistä, joten sen määrää lisättiin pumppaamalla 

aktiivista biomassa pilottiin Vihdin perinteisen prosessin ilmastuksesta (MLSS noin 

5 g/L). Lieteikään ei tutkimuksessa kiinnitetty erityistä huomiota, sillä se oli 

prosessin kannalta vaikea määrittää epätasaisten poistojen ja lukuisten ymppäyksien 

takia. 

12.2.4. Ilmastuksen määrän vaikutus prosessin toimintaan 

 

MBR-systeemiä ilmastetaan nitrifikaatioprosessin biologisen typenpoistumisen 

takia sekä kalvoja mekaanisen puhdistuksen edistämiseksi. Kuten aiemmin todettu 

ilmastus on suurin energiankulutukseen yksittäisesti vaikuttava tekijä 

membraanibioreaktorissa. Ilmastustarve riippuu vahvasti lietepitoisuudesta, sillä 
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esimerkiksi lietteen viskositeetti vaikuttaa hapenkulkeutumiseen. 

Happipitoisuudeksi säädettiin ilmastustankissa 2-3 mg/L. Membraanitankin 

ilmastus pidettiin noin 15 kg/h valmistajan ohjeiden mukaan. Molempia 

ilmastustehokkuuksia säädettiin palloventtiilillä. Myös jaksottaista ilmastusta 

testattiin energian säästämiseksi ja prosessin alkupäähän kulkeutuvan liuenneen 

hapen määrän eliminoimiseksi. 

12.2.5. Lämpötilan vaikutus prosessin toimintaan 

 

Prosessin lämpötila vaikuttaa biologian toimivuuteen ja kalvon toimintaan. 

Kylmillä lämpötiloilla biologisen prosessin toiminta hidastuu ja permeaatio voi 

heikentyä. Prosessin lämpötila vaikuttaa erityisesti typenpoiston toimintaan ja 

projektin aikana oli tarkoitus testata sen toimintaa kylmien vesien (alle 8 °C) 

aikana. Lämpötilaa ei ollut mahdollista säätää prosessissa, vaan siihen vaikutti 

sisääntulevan veden sekä ulkoilman lämpötila (18 - 28 °C). 

12.2.6. Prosessin ulkoisen hiililähteen vaikutus typenpoistoon 

 

Vihdin perinteiseen prosessiin syötetään ulkopuolista hiiltä (metanolia), joten sen 

tarve ja laatu tuli arvioida myös pilotin kannalta. Hiililähteen valintaan vaikuttivat 

sen laatu ja hinta. Kaikki hiililähteet eivät sovellu membraaneille. Lisäksi 

pilotoinnissa tuli jo peilata täyden mittakaavan laitosta, joten mahdollisen ulkoisen 

hiililähteen hinta tuli olla kohtuullinen ja siirrettävissä täyden mittakaavan 

prosessiin. Hiililähteenä arvioitiin myös Vihdin prosessissa käytettävää metanolia. 

Tätä oli helposti saatavilla ja sen vaikutuksen prosessiin olivat tuttuja, mutta sen 

räjähdysvaarallisuus koettiin ongelmalliseksi.  

Metanolin valinnan jälkeen sen syöttöpaikkaa ja määrää optimoitiin prosessin 

edetessä. Hiiltä tarvitaan denitrifikaatioprosessissa, joten sen syöttämistä sekä 

anaerobiseen, että denitrifikaatioon kokeiltiin. Lisäksi sen määrää säädeltiin 

typenpoiston ja lietepitoisuuden mukaan. Aluksi hiililähdettä jouduttiin syöttämään 

prosessiin käsin, kunnes sille saatiin toukokuussa järjestettyä tarpeeksi pieni ja 

tasainen pumppaus. Kesäkuussa suoritettiin kokeilu, jossa hiililähteen avulla 

pyrittiin vaikuttamaan pilot-laitteiston etupäässä olevan liuenneen hapen määrään. 
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Kokeilussa metanolia syötettiin prosessiin ylimäärin, jolloin sen toivottiin 

vaikuttavan liuenneen hapen määrään prosessin alkupäässä. 

12.2.7. Alkaliteetin säädön tarve prosessissa 

 

Nitrifikaatioprosessi kuluttaa alkaliteettia, jolloin sitä on oltava riittävästi sen 

toimintaan. Säätämällä pH:ta saadaan alkaliteetti pidettyä prosessille ominaisena. 

Alkaliteetin säätöön käytettävä kemikaali tuli arvioida tarkkaan, jotta esimerkiksi 

kalvoja ei vahingoiteta tai tukita kemikaalin avulla. Vihdin perinteinen prosessi 

käyttää kalkkia pH:n säätöön. Se on kuitenkin sopimaton MBR-prosessille, sillä se 

voi tukkia kalvon huokosia. Kalkin lisäksi mietittiin toisena vaihtoehtona lipeää 

(NaOH). Alkaliteetin säätö liitettiin aluksi prosessin sisääntulon yhteyteen, jonka 

jälkeen sen paikkaa optimoitiin ilmastukseen. Prosessin pH:ta säädettiin vain 

tarvittaessa koejakson edetessä ja kemikaalin määrä ja vahvuus optimoitiin 

säätötarpeen mukaan. 

12.3  Haitta-aineiden poistuminen TOXCHEM-mallinnuksella 

 

Vieno (2014) on tutkinut haitallisten aineiden poistumista perinteisen prosessin 

avulla ja niiden tuloksia haluttiin verrata membraanibioreaktorilla mahdollisesti 

saavutettaviin tuloksiin. Varsinaisia mittauksia ei diplomityön suorittamisen 

yhteydessä tehty, mutta Nummelan puhdistamon perinteisen prosessin ja MBR–

pilotin haitallisten aineiden poistumista mallinnettiin TOXCHEM –ohjelmalla 

(Hydromantis Environmental Software Solutions Inc.), versiolla 4.3. Ohjelmalla 

luotiin mallit vastaamaan perinteisen prosessin ja pilotin prosessiratkaisuja. 

Mallissa käytetyt arvot on listattu liitteeseen 1. TOXCHEM – mallinnusohjelma 

tuntee noin 850 haitta-aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet, jotka toimivat 

mallinnuksen perustana. Mallinnuksen perustana käytettiin Haitalliset aineet 

jäteveden puhdistamolla –loppuraportissa (Vieno 2014) käytettyjä arvoja. 

Mallinnuksessa määritetyt aineet olivat: diklofenaakki, karpamatsepiini, estradioli 

E2, DEHP, EEA, triklosaani ja PFOS. 

TOXCHEM mallinnnus perustuu perinteisiin massansiirto yhtälöihin ja 

massataseisiin, kuten esimerkiksi strippauksen, haihdutuksen, biohajoamisen ja 

sorption perusperiaatteisiin. Ohjelma kykenee myös määrittelemään synteettisten 
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kemiallisten komponenttien kohtaloa jätevedenpuhdistusprosessissa, mikäli niiden 

fysikaaliset, kemialliset ja biohajoamisominaisuudet ovat tiedossa.  
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13 TULOKSET 

13.1  MBR-prosessin yleinen toiminta koejakson aikana 

 

Ensimmäiset kaksi kuukautta projektin alusta menivät tutustuessa prosessiin ja sen 

toimintaan sekä korjatessa ilmenneitä ongelmia. Automaatio-ongelmien takia 

prosessia ei aluksi voitu operoida jatkuvatoimisesti, vaan se sammutettiin työpäivän 

ulkopuolelle jääväksi ajaksi. Lisäksi kevään aikana oli asennettava sekä metanolin, 

että NaOH – kemikaalin syöttö pilottiin. Ennen tätä metanolia syötettiin prosessiin 

käsin kaksi kertaa päivässä. Tämä vaikutti typenpoistoon ja prosessin yleiseen 

toimintaan, sillä pilottia ei voitu operoida tasaisesti. Lisäksi prosessin alussa 

eristetty merikontti kuumeni jopa 40 °C, joka vaikutti biomassan laatuun 

heikentävästi. Ongelma ratkaistiin asentamalla konttiin ilmastointi sekä muita 

ilmanottoaukkoja ja ovea alettiin pitää auki työajan ulkopuolellakin ilmankierron 

varmistamiseksi. 

Prosessin edetessä suuria ongelmia aiheuttivat kiertojen epästabiilisuus ja 

pumppujen ongelmat. Kiertoja oli vaikea pitää tasaisena alhaisilla virtauksilla, sillä 

pienet putket tukkeutuivat sulkien kierron kokonaan tai laskien kiertävän lietteen 

määrää. Molemmat kiertolietepumput rikkoontuivat prosessin aika ja ne jouduttiin 

vaihtamaan. Merikontissa tilaa oli vähän, joten pumppujen tai muiden osien 

vaihtaminen oli työlästä tai jossain tapauksissa jopa mahdotonta. Lisäksi 

anaerobisen- ja denitrifikaatiotankin väliseen lietepumppuun sekä sisääntulevaa 

jätevettä pumppaavaan pumppuun jouduttiin kertaalleen vaihtamaan roottori ja 

staattori. Yleisesti pumppujen korjaaminen vei koeaikaa viikkoja, sillä kaikkia osia 

ei heti löytynyt Suomesta. 

Sisääntulevan jäteveden määrää säädeltiin kiertolietepumpun, nitraattikierron ja 

membraanivuon avulla. Valmistajan mukaan kalvon läpi virtaava vuo ei ollut 

säädettävissä, mutta loppuprojektissa vuota onnistuttiin nostamaan yli 25 % 

säätämällä pumpun taajuutta. Näin sisääntulevaa typpikuormaa saatiin nostettua. 

Ilmansäätö käsiventtiilien avulla oli epästabiilia ja hankalaa. Koejakson aikana 

kokeiltiin jaksottaista ilmastusta, jotta liuenneen hapen määrää olisi saatu 

vähennettyä prosessin anaerobisessa osiossa. Jaksottaisen ilmastuksen yhteydessä 

ilmastustankin ilmastimet kuitenkin todennäköisesti tukkeutuivat, sillä ilmastus oli 
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toispuoleista. Ongelma korjaantui lukuisten toimenpiteiden jälkeen ja loppukesästä 

niiden toiminta normalisoitui.  

Membraanipainetta mittaava transmembraanipainemittarin todettiin heinäkuussa 

olevan alipainemittarin sijaan ylipainemittari. Elokuun lopussa pilottiin saatiin 

laitevalmistajalta korvaava mittari, joka mittasi TMP:tä loppuprojektin ajan. 

Painemittarin toiminta oli kuitenkin myös loppuprojektista kyseenalaista, sillä se 

osoitti membraanipainetta myös permeaation relaksaation aikana, jolloin painetta ei 

tulisi olla. Membraanit pestiin 21.10, mutta tämä ei vaikuttanut TMP:hen millään 

lailla.  

Jo projektin alussa huomattiin, että pilottilaitteisto on erittäin herkkä muutoksille ja 

vaatii stabiilit olosuhteet ja tasaisen toiminnan. Projektin aikana ilmenneet tekniset 

haasteet hidastivat ja osin estivät tutkimussuunnitelman kokonaisvaltaista 

noudattamista. 

Elokuun puolivälissä Vihdin Vesi onnistui paikantamaan vuodon 

vesiviemäriverkossa, joka aiheutti jätevesiviemäriin noin 300 m
3
 päivittäisen 

puhtaan veden kuorman. Vuodon tyrehdyttäminen näkyi heti elokuun puolivälin 

jälkeen nousevana kuormana ravinteissa. Näin ollen myös pilottiin tulevat typpi-, 

fosfori- ja orgaanisen aineen kuormat nousivat hieman, esimerkiksi keskimääräinen 

typpikuorma noin 75 mg/L:sta 82 mg/L:aan. 

13.2  Typenpoiston tehokkuus prosessin aikana 

 

Ensimmäisten viikkojen aikana prosessin tila oli heikko, eikä kumpikaan 

typenpoistoprosessi toiminut kunnolla. Lietemassan pH oli nitrifikaatiolle liian 

alhainen, ilmastus oli epäsuotuisa, hiililähdettä ei ollut tarpeeksi ja toiminta oli 

hyvin epätasaista automaatio-ongelmien takia. Epätasaisesta toiminnasta huolimatta 

säätämällä ilmastus sopivaksi ja lisäämällä alkaliteetin säätö saatiin nitrifikaatio 

toimimaan nopeasti. Tämä huomattiin permeaatin ammoniumtypen määrän 

laskussa. 

Denitrifikaation käynnistäminen oli hankalaa ja se ei aluksi toiminut lainkaan. Tätä 

indikoi positiivinen hapettumispotentiaali sekä puhdistetun veden korkea 

nitraattipitoisuus. Nummelan pilottiin virtaavan jäteveden orgaanisen hiilen määrä 
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ei riittänyt nitraattitypen poistoon, vaan denitrifikaatio tarvitsi ulkopuolisen 

hiililähteen. Hiililähteeksi käytettiin metanolia. Kuva 24 kuvaa jatkuvatoimisen 

nitraattimittarin arvoja ennen jatkuvatoimisen metanolin lisäystä. Kun metanolia 

syötettiin prosessiin käsin, nitraattipitoisuus laski, mutta nousi jälleen, kun MeOH 

oli kulutettu. Oli siis selvää, että prosessi tarvitsi ulkopuolisen hiililähteen. 

Metanoli syötettiin anaerobiseen tankkiin. Huolena oli, että siellä ravinteita saattaa 

kulua esimerkiksi liuenneen hapen poistoon, joten syöttöä kokeiltiin useita kertoja 

myös denitrikaatiotankkiin. Useiden koejaksojen jälkeen todettiin, että 

ulkopuolinen hiililähde oli prosessin käytettävissä paremmin anaerobisen tankin 

kautta. Kun metanoli syötettiin denitrifikaatioon, se nosti hapettumispotentiaalia ja 

heikensi denitrifikaation toimintaa merkittävästi. Kuvasta 24 voidaan laskea 

nitraattitypen ja ajan suhteesta prosessille ominainen denitrifikaatioarvo. 

Denitrifikaatioarvoksi saadaan laskemalla noin -35 ja -40 mg/(L*d), hieman 

jatkuvammalla metanolin syötöllä arvo on -25 mg/(L*d). 

 

Kuva 24 Jatkuvatoimisen nitraattimittarin arvoja ajan funktiona ennen jatkuvatoimisen 

metanolipumppauksen aloitusta. Denitrifikaatio käynnistyi metanolin lisäyksen 

yhteydessä. Kun kaikki metanoli oli prosessin käytössä, nitraatti nousi jälleen 

lähtevässä jätevedessä. 
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Kirjallisuuden mukaan typenpoiston kannalta avainasemassa oli riittävä 

nitraattikierto. Laskennallisesti kierron olisi tullut olla jopa 19 kertainen (19Q) 

sisääntulevaan virtaamaan nähden. Projektin alussa kiertoja käytettiin maltillisesti 

ja pyrittiin välttämään liiallisen hapen joutuminen prosessin hapettomaan osioon. 

Vähäisellä virtaamalla kierrot kuitenkin olivat usein yön aikana tukkeutuneet, 

jolloin todellinen kierrätys oli erittäin vähäistä. Varsinkin nk. etukierto membraani- 

ja denitrifikaatiotankin välillä tukkeutui pienillä virtauksilla lähes poikkeuksetta. 

Prosessin tilaa tarkkailtaessa huomattiin denitrifikaation toimivan moitteettomasti 

huolimatta siitä, että permeaatti sisälsi nitraattia noin 10 mg/L. Tämän takia alettiin 

kierrätykseen kiinnittää enemmän huomiota.  

Elokuussa takakiertoa alettiin hiljalleen nostaa (noin 200 L/h) parin päivän välein, 

jotta sen vaikutus nitraatin poistumiseen nähtäisiin. Virtaaman nosto aloitettiin 

500 L/h päätyen lopulta 1600 L/h. Jokaisen muutoksen jälkeen prosessin annettiin 

tasaantua useita päiviä, ennen kuin tuloksia voitiin pitää luotettavana. Tämän 

kokeilun aikana etukierto oli käytössä membraanitankin ja ilmastuksen välillä 

lietteen kertymisen estämiseksi. Etukiertoa yritettiin useaan otteeseen kierrättää 

välillä membraanitankki → denitrikaatio, mutta jokainen yritys nosti ORP-arvoa ja 

heikensi denitrikaation toimintaa.  

Oheinen kuva 25 havainnollistaa typenpoiston ja nitraattikierron välistä yhteyttä. 

Kuvassa nitraattikierto on laskettu yhdistettynä kiertona prosessin alkupäähän. 

Joidenkin koejaksojen aikana lietettä kierrätettiin membraanitankista 

denitrifikaatioon ja anaerobiseen prosessin osaan. Suurin osa kierroista kierrätettiin 

heinäkuun jälkeen vain anaerobiseen tasaustankkiin. Ennen heinäkuuta kierrot 

olivat tasaisesti molempiin alkupään hapettomiin tankkeihin.  
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Kuva 25  Kokonaistypenpoisto verrattuna nitraattipitoisen lietteen kierrätys määrään prosessin 

alkupäähän, ajan funktiona. Kuvassa nitraattikierto on laskettu yhdistettynä kiertona 

(etu- ja takakierto) prosessin alkupäähän.  

 

Pilottiin sisääntulevaa typpikuormaa säädeltiin säätämällä sisääntulevan veden 

määrää. Tämä oli riippuvainen takakierrosta, permeaation määrästä ja 

pumppauksesta anaerobisen ja denitrifikaatiotankin välillä. Lisäksi elokuun 

puolivälissä Vihdin Vesi paikansi viemäriverkostosta puhdasvesi vuodon, joka johti 

jätevesiviemäriin. Vuodon tyrehdyttämisen johdosta Nummelan jäteveden 

puhdistamon päivittäinen jätevesikuorma pieneni noin 300 m
3
. Tämän johdosta 

myös pilottiin tuleva typpikuorma nousi (keskimäärin 75 mg/L → 82 mg/L). 

Kuvassa 26 voidaan nähdä pilot-laitteiston typenpoisto verrattuna keskimääräiseen 

puhdistettavaan typpikuormaan. Kuvan musta viiva indikoi tavoiteltua 95 % 

typenpoiston rajaa. Laitevalmistajan mukaan ideaalityppikuorma Vihdin 

pilotlaitteistolle oli 0,18 kg/vrk. 95 % typenpoisto saavutettiin typpikuormalla noin 

0,1 kg/vrk ja yli 90 % typenpoisto kuormalla noin 0,3 kg/vrk. 
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Kuva 26  Typen rejektio verrattuna sisääntulevaan typpikuormaan [kg/d] ajan funktiona. Yli 

95 % typenpoisto on saavutettu typpikuormalla 0,1 kg/d ja yli 90 % typenpoisto 

kuormalla 0,3 kg/d. Typpikuorman vaihteli suuresti projektin aikana. 

 

Taulukko 8 vertailee pilot-laitteiston ja Nummelan jäteveden puhdistusprosessin 

typpikuormia tilavuus- ja lietekuormitusten perusteella. Pilotin kuormat on laskettu 

kiintoainepitoisuuksille 10 ja 15 g/L kahdella prosessille ominaisella sisääntulevan 

veden määrällä sekä viemärivuodon löytymisen jälkeen hieman korkeammalla 

typpikuormalla (82 mg/L). Perinteisen prosessin kiintoainepitoisuudeksi on arvioitu 

5 g/L ja typpikuorma on arvioitu perinteisen prosessin viranomaistarkkailun 

pohjalta (290 kg/d). Molemmat kuormituksen on laskettu sekä ilmastetulle 

prosessin osuudelle, että toimintaa rajoittavalle
 
anaerobiselle osiolle. 
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Taulukko 8 Pilot-prosessin ja perinteisen prosessin typpikuorman vertailu perustuen tilavuus- ja 

lietekuormistukseen verraten ilmastettuun ja hapettomaan prosessin osaan. Pilotin kuormat on 

laskettu kiintoainepitoisuuksille 10 ja 15 g/L kahdella prosessille ominaisella sisääntulevan veden 

määrällä sekä viemärivuodon löytymisen jälkeen hieman korkeammalla typpikuormalla (82 mg/L). 

Perinteisen prosessin kiintoainepitoisuudeksi on arvioitu 5 g/L ja typpikuorma on arvioitu 

perinteisen prosessin viranomaistarkkailun pohjalta (290 kg/d). 

  

MBR     Perinteinen 

 

MLSS [g/L] 10 10 15 5 

 

Typpikuorma [kg/d] 0,22 0,15 0,27 290 

Aerobinen [kgNtot/m
3
*d) 0,00004 0,00005 0,00008 0,0025 

  [kgNtot/kgMLSS*d) 0,007 0,005 0,005 0,040 

Anaerobinen [kgNtot/m
3
*d) 0,0003 0,0002 0,0004 0,0006 

  [kgNtot/kgMLSS*d) 0,03 0,02 0,04*10
-2

 0,12 

 

Kokonaistypenpoistoa voitiin käsitellä permeaattiin jäävän nitraattitypen määränä, 

sillä kaikki ammonium- ja nitriittityppi onnistuttiin poistamaan. Kuvat 27 ja 28 

havainnollistavat jatkuvatoimisen mittarin nitraattiarvoja yli 95 % ja yli 90 % 

poistoihin päästyinä aikoina. Kuvista näkyy, että poisto on saavutettu useiksi 

päiviksi. Kuvasta voidaan myös nähdä kuinka hyvän typenpoistojakson jälkeen 

noin 30.8 metanolin syöttö muutettiin denitrifikaatio-osioon. Tällöin nitraattityppi 

lähtevässä jätevedessä alkoi nousta ja typenpoisto heikkeni.  
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Kuva 27  Lähtevän nitraattitypen määrä jatkuvatoimisen mittarin mukaan, kun tutkimuksessa 

saavutettiin yli 95 % typenpoisto. Kuvassa punainen viiva kuvaa keskimäärin 90 % 

poistoon riittävää nitraattimäärää ja vihreä 95 %. Typenpoisto saavutettiin useaksi 

päiväksi. Hyvän typenpoistojakson jälkeen noin 30.8 metanolin syöttö muutettiin 

denitrifikaatio-osioon.  

 

Kuva 28  Nitraattitypen määrä lähtevässä jätevedessä jatkuvatoimisella mittarilla mitattuna, 

kun saavutettu yli 90 % poisto. Kuvassa Vihreä viiva kuvaa keskimäärin 90 % 

poistoon riittävää nitraattimäärää ja punainen 95 %.  
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Tarkastellaan laboratoriossa mitattuja nitraattituloksia kuvassa 29. Tuloksista 

voidaan nähdä, ettei sisääntulevassa vedessä ollut nitraattia, vaan sitä muodostuu 

nitrifikaatio-prosessin seurauksena. Anaerobisen prosessin nitraattipitoisuus riippuu 

näytteenottohetkestä. Se toimii tasaustankkina, joten riippuen olosuhteista sen 

sisältö vaihtelee sisääntulon ja nitraattikierron voimakkuuksien sekä pinnan 

korkeuden mukaan. Projektin alkuvaiheessa nitraattipitoisuudet olivat korkeat 

denitrifikaatiossa, mutta laskivat lähelle nollaa kun sen toiminta saatiin elpymään. 

Syyskuun nitraattipitoisuuden nousu denitrifikaatiossa johtuu nitraattikierron 

siirrosta denitrifkaatiotankkiin. Tämän epäillään johtuvan liuenneen hapen 

siirtymisestä kierron mukana anaerobiseen prosessiin. Kuvasta voidaan myös 

todeta, etteivät permeaatin ja denitrifikaation nitraattipitoisuudet ole sidoksissa 

toisiinsa, vaan lähtevän veden nitraatti on nitraattikierron varassa (esitetty 

tarkemmin kuvassa 30). 

 

Kuva 29  Laboratoriossa mitatut nitraattiarvot eri tankeista prosessin edetessä. Projektin 

alkuvaiheessa nitraattipitoisuudet olivat korkeat denitrifikaatiossa, mutta laskivat 

lähelle nollaa kun sen toiminta elpyi. Syyskuun nitraattipitoisuuden nousu 

denitrifikaatiossa johtuu nitraattikierron siirrosta denitrifkaatiotankkiin. Permeaatin 

ja denitrifikaation nitraattipitoisuudet ole sidoksissa toisiinsa, vaan lähtevän veden 

nitraatti on nitraattikierron varassa 
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Oheisessa kuvassa 30 nähdään vielä tarkemmin nitraattikierron vaikutus 

denitrifikaatiotankin ja permeaatin nitraattipitoisuuksiin. Kierrätys oli tehokkainta 

anaerobiseen tankkiin ja syyskuussa nähtävä nitraattipiikki johtuu kierron siirrosta 

denitrifikaatiotankkiin. Ennen tätä etukiertoa käytettiin välillä 

membraanitankki → nitrifikaatiotankki, lietteen kertymisen estämiseksi. 

Nitraattipitoisuudet on otettu lähtevän veden jatkuvatoimisesta mittarista. 

 

Kuva 30   Nitraattikierron vaikutus permeaatin ja denitrifikaation nitraattipitoisuuksiin. 

Lähtevän veden ja denitrifikaation nitraattipitoisuudet eivät ole sidoksissa toisiinsa, 

vaan nitraattikierto on sidoksissa lähtevän veden nitraattipitoisuuteen. 

Nitraattipitoisuudet on otettu lähtevän veden jatkuvatoimisesta mittarista. 

 

Prosessin olosuhteiden ollessa tasaiset nitrifikaatio toimi moitteettomasti. 

Ammoniumin määrä oli jatkuvan toiminnan aikana permeaatissa käytännössä 

0 mg/L. Kuvassa 31 on laboratoriossa mitatun ammoniumtypen määrät. Kuvasta 

näkyy, että suurin osa sisääntulevasta typestä on haitallisessa ammonium-

muodossa. Permeaatin ammoniuntyppi oli keväällä korkea, kun nitrifikaatio ei vielä 

toiminut, sen jälkeen ainut piikki ammoniumissa on heinäkuun puolivälissä, kun 

ilmastus oli nitrifikaatiolle riittämätön. Permeaatin ammoniumpitoisuus seuraa 

membraani- ja ilmastustankkien ammoniumin määrää. Anaerobisen prosessin 

ammoniumpitoisuus riippuu näytteenottohetkestä. Se toimii tasaustankkina, joten 
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riippuen olosuhteista sen sisältö vaihtelee sisääntulon ja nitraattikierron 

voimakkuuksien sekä pinnan korkeuden mukaan. 

 

Kuva 31  Laboratoriossa mitatut ammoniumtypen määrät tankeittain. Sisääntuleva typpi oli 

lähes täysin ammonium muodossa. Membraani- ja ilmastustankin ja permeaatin 

korkeat ammoniumtyppipitoisuudet kesäkuussa aiheutuivat riittämättömän 

ilmastuksen vaikutuksesta nitrifikaatioprosessiin. Sisääntulevan typen määrän nousi 

viemärivuodon paikkauksen jälkeen syyskuussa. 

 

13.3  Fosforinpoiston tehokkuus prosessin aikana 

 

Kuvassa 32 on esitetty pilottilaitteiston fosforin ja orto-fosfaatin poisto koko 

projektin ajalta. Laitteistoon ei lisätty fosforin saostuskemikaalia. Kuitenkin Vihdin 

perinteisen prosessin toiminnan johdosta pilottiin tulevaan esiselkeytettyyn veteen 

oli lisätty rautaa. Vihti käyttää prosessiinsa yhteensä noin 400 g FeSO4/m
3
 jätevettä, 

josta noin 80 % lisätään tasaukseen ennen esiselkeytystä.  

Esiselkeytetyn veden eli pilot-laitteistoon sisääntulevan veden fosforipitoisuus 

vaihteli, mikä aiheutti vaihtelua myös retentiossa. Tämä johtui siitä, että 

sisääntuleva vesi otettiin Vihdin esiselkeytysaltaasta ja kesän aikana tehdyistä 

allashuolloista, jolloin toinen esiselkeytysallas otettiin pois käytöstä viikoiksi. 

Lisäksi fosforinsaostukemikaalin syöttö peristeisessä prosessissa vaihteli kesällä 
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mm. prosessiongelmien takia. Fosforinpoisto oli prosessin aikana keskimäärin 70–

80 %. Lisäksi elokuussa jätevesiviemärivuodon tyrehdyttäminen aiheutti myös 

fosforipitoisuuden nousua esiselkeytetyssä vedessä. Koska pilottilaitteistoon ei 

itsessään syötetty saostuskemikaalia, oli fosforinpoisto Vihdin perinteisen prosessin 

kemikaalilisäyksen varassa. 

 

Kuva 32 Fosforin ja Orto-Fosfaatin poisto-% ilman saostuskemikaalin lisäystä. Poisto 

vaihteli pääosin välillä 70 - 80 %.  

 

Oheinen kuva 33 esittää prosessin edetessä laboratoriossa mitattuja fosfori- ja orto-

fosfaattiarvoja. Pitoisuuksia mitattiin myös ilmastuksesta, jotta voitiin nähdä 

poistuma prosessin eri vaiheissa. Osa fosforista poistuu ennen ilmastusta ja osa 

kalvosuodatuksen yhteydessä. Lisäksi tehdyistä mittauksista voidaan nähdä fosforin 

määrän olevan lähes poikkeuksetta suurempi kuin orto-fosfaatin.  
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Kuva 33  Pilotlaitteiston eri tankeista mitattuja fosfori ja orto-fosfaatti pitoisuuksia. Osa 

fosforista poistuu ennen ilmastusta ja osa kalvosuodatuksen yhteydessä. Fosforin 

määrä on lähes poikkeuksetta suurempi kuin orto-fosfaatin. 

 

13.4  Orgaanisen aineen poiston tehokkuus prosessin aikana 

 

COD:n poistumista on havainnollistettu kuvassa 34. COD:n määrää mitattiin 

laboratoriossa. Sisääntulevan jäteveden COD on esitetty oikealla y-akselilla ja 

muiden tankkien vasemmalla y-akselilla. Kuvasta voidaan päätellä sisääntulevan 

COD:n määrän vaihtelevan paljon, mutta sen todetaan keskimäärin olleen noin 

300 mg/L. Viranomaismittausten mukaan COD:n ja BOD:n suhde Vihdin 

Nummelan puhdistamon lietteessä oli noin 3. Suhde selvitettiin 

viranomaistarkkailuanalyysien tuloksista. Tämä tarkoittanee, että prosessiin 

menevän BOD:n määrä on noin 100 mg/L. Lähtevän veden COD vaihteli noin 

20 mg/L molemmin puolin ja viranomaismittauksissa tehdyt BOD7ATU-

mittauksissa lähtevän veden BOD oli <1,1 mg/L 

COD poistui pääosin jo prosessin alkuvaiheessa. Noin 80 % COD:stä oli käytetty 

anaerobisessa tankissa. Tämän jälkeen poisto oli vähäistä, kunnes lopullinen COD 

poistui membraanisuodatuksen yhteydessä. Takakierron ja denitrifikaation jälkeen 

otetut BOD-mittaukset osoittivat, että prosessissa on tarpeeksi orgaanista hiiltä. 
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Takakierrosta mitattu pitoisuus oli 1200 mg/L ja denitrifikaatio- ja ilmastustankin 

välisessä osuudessa BOD-pitoisuus oli 740 mg/L. 

Lietteen hehkutushäviö eli orgaanisen aineen määrä oli mittauksissa noin 60 %. 

Tämä kertoo, että reilusti yli puolet lietteestä on aktiivista biomassaa. 

Hehkutushäviö mitattiin 10 g/L lietepitoisuudella MBR-tankista. 

 

Kuva 34  COD:n määrä pilotlaitteistossa, sisääntuleva COD on oikealla y -akselilla, kun muut 

tankin näytetään vasemmalla y -akselilla. sisääntulevan COD:n määrän vaihtelevan 

paljon, mutta sen todetaan keskimäärin olleen noin 300 mg/L. COD poistui pääosin 

jo prosessin alkuvaiheessa. Noin 80 % COD:stä oli käytetty anaerobisessa tankissa. 

Tämän jälkeen poisto oli vähäistä, kunnes lopullinen COD poistui 

membraanisuodatuksen yhteydessä. COD-poistoprosentiksi saatiin keskimäärin 

93 %. 

 

13.5  Lietepitoisuuden kehitys ja sen vaikutus prosessiin 

 

Liete alkoi kasvaa luonnollisesti toukokuun alussa, kun jatkuva metanolin syöttö 

aloitettiin. Kasvua tapahtui toukokuun loppuun saakka, jolloin lietteen huonon 

kunnon (limoittumisen) ja vaahtoamisen takia lietteenpoisto aloitettiin. Poistettavan 

lietteen määrä vaikutti MLSS-pitoisuuteen. Mitä enemmän lietettä poistettiin, sitä 

alemmas kiintoainepitoisuus laski. Kesäkuun puoliväliin saakka lietepitoisuus 

pyrittiin pitämään noin 10 g/L. Kesäkuun lopussa tehtiin kokeilu lisätä metanolia 

noin kolminkertainen määrä (1,7 litraa/vrk). Tämä aiheutti biomassan määrän 
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laskua prosessissa. Noin viikon kokeilun jälkeen lietepitoisuus laski vielä noin 

kuukauden useista ymppäysyrityksistä (noin 500 L per kerta) huolimatta. Tähän 

vaikuttivat osaltaan metanolikokeilu, mutta myös useat prosessiongelmat kesän 

aikana, jolloin pilottia oli mahdotonta ajaa tasaisesti. Myös sisääntulevan jäteveden 

määrä vaihteli kesällä paljon (1-3 m
3
 välillä).  

Heinäkuun loppupuolella, pilotoinnin vauhdittamiseksi, nostettiin MLSS-pitoisuus 

pumppaamalla pilottiin Nummelan jätevedenpuhdistusprosessin ilmastuslietettä 

kahden vuorokauden ajan. Toimenpiteellä nostettiin lietepitoisuus yli 10 g/L. 

Tämän jälkeen lietettä pyrittiin poistamaan tasaisesti päivittäin pieniä määriä, jotta 

se pysyisi tuoreena. Jälleen poisto aiheutti lietepitoisuuden laskun, joten se 

lopetettiin lietepitoisuuden vakiinnuttua 10 g/L tasolle. Syyskuun puolivälin jälkeen 

lietepitoisuus nostettiin 15 g/L:aan pumppaamalla ilmastulietettä pilottiin. 

Epätasaisen sisääntulon vuoksi MLSS konsentraatio nousi kuitenkin yli 20 g/L, 

jolloin se laskettiin halutulle tasolle poistamalla lietettä. Näin suuri MLSS pitoisuus 

aiheutti suurta ilmastutarvetta ja vaikeutti lietteen kulkeutumista putkistoissa. 

Syyskuun lopussa huomattiin lietteessä spontaania kasvua, jonka toivotaan 

jatkuvan. Sisääntulevan jäteveden (Vihdin esiselkeytys) kiintoaine oli 

poikkeuksetta alle 1,0 g/L. Lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus oli 

laboratoriomittauksissa alle 1 mg/L. Viranomaismittauksissa 25.8 ja 8.10 tulos oli 

kuitenkin 1,1 mg/L. Kuva 35 havainnollistaa kiintoaineen määrän kehittymistä 

prosessin edetessä ja vertaa sitä poistettuun lietemäärään.  
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Kuva 35  Lietepitoisuuden kehitys prosessin aikana. Lietteen poisto laski biomassan määrää 

reaktorissa. Kesäkuussa lietteen määrä laski metanolikokeilun vaikutuksesta. 

Heinäkuun lopulla prosessia ympättiin, jolloin lietepitoisuus saatiin jälleen uuteen 

nousuun. Syyskuussa liiallisen ymppäyksen johdosta jouduttiin lietettä poistamaan 

runsaasti. Lokakuussa havaittava kasvu oli spontaania. 
 

Prosessin lieteikään ei keskitytty tutkimuksen edetessä. Sitä oli vaikea määrittää, 

sillä lietettä ei poistettu tasaisesti ja kiintoaineen määrää nostettiin 

perinteisenprosessin ilmastuslietteen avulla. Lietteen ikä vaihteli paljon projektin 

eri vaiheissa, mutta oli perinteiseen prosessiin verrattuna korkea. Tämä johtui 

alhaisesta ylijäämälietteen poistosta. 

Ilmastusaltaan lietteen laskeutuvuutta määritettiin puolen tunnin laskeumalla, kuten 

perinteisen prosessin yhteydessä tehdään. Laskeuma tehtiin 1000 ml mittalasissa ja 

tulos luettiin puolen tunnin kuluttua. Laskeuma oli pääosin paljon suurempi kuin 

Nummelan puhdistamon ilmastuksen (yleensä noin 60 %). Laskeuma oli pääosin 

yli 90 %, mutta muutaman kerran sen arvo laski kiintoainepitoisuuden pudottua. Yli 

10 g/L lietepitoisuudella laskeuma oli jopa 99 % eli laskeutuksessa ei erottunut 

supenatanttia kuin alle 1 %. Tämä indikoi flokkikoon olevan suurempi kuin 

esimerkiksi Nummelan perinteisessä prosessissa. Kuvasta 36 nähdään laskeuman ja 

ilmastuslietteen pitoisuuden suhde. 
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Kuva 36  Ilmastuksen lietepitoisuuden vaikutus puolen tunnin laskeumaan. Alkuprojektista 

liete oli Vihdin perinteisen prosessin ilmastuslietettä, kunnes alkoi kehittyä MBR-

pilotille ominaiseksi. Kesäkuussa metanoli kokeilun aikaan kiintoaineen laskiessa 

myös laskeuma oli alhainen. 

 

Biomassan luonnollinen kasvu projektin edetessä oli vähäistä, sillä sisääntulevan 

jäteveden orgaanisen hiilen määrä oli vähäistä. Tästä syystä prosessiin lisättiin 

ulkopuolista hiililähdettä (metanolia). Metanolin määrää vaihdeltiin ja optimoitiin 

prosessin edetessä. Kun metanolin syöttö katkesi esimerkiksi syöttöputken 

tukkeuduttua, huomattiin hiilen puuttuminen heti lähtevän jäteveden nitraattimäärän 

nousussa ja denitrifikaation kasvavana ORP-arvona. Optimoinnin tuloksena 

huomattiin, että lietepitoisuuden ollessa noin 10 g/L optimaalinen metanolin määrä 

oli 0,5 litraa/vrk. Kun lietepitoisuus nousi 15 g/L, metanolin optimi 1000 ml/vrk. 

Lietepitoisuuden ollessa 10 g/L prosessin sisääntulo vaihteli 1-3 m
3
 välillä, kun 

15 g/L lietepitoisuudella se saatiin tasoittumaan arvoon 3,2 m
3
.  

Kuvasta 37 nähdään ilmastuksen hapentarpeen nousevan lietepitoisuuden 

kasvaessa. Kesäkuussa hapen määrä pyrittiin pitämään alhaisena (1 mg/L, 

ilmastusmäärä 0 kg/h), sillä arveltiin prosessin hapettomaan osioon kulkeutuvan 

liikaa liuennutta happea. Tämä kuitenkin aiheutti välittömästi lietteen vaahtoamista 

ja limoittumista. Vaahto poistui, kun lietettä poistettiin ja hapenmäärää lisättiin. 
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Tämän jälkeen liuenneen hapen määrä pyrittiin pitämään yli 2 mg/L. MLSS-

pitoisuuden ollessa noin 10 g/L ilmastustarvetarve oli alle 5 kg/h. Kun 

lietepitoisuus nousi 15 g/L, ilmaa puhallettiin prosessiin hieman alle 10 kg/h ja 

20 g/L lietepitoisuudella noin 12 kg/h. Hapen määrä oli vaikea pitää tasaisena, sillä 

pilotissa oli ilmastustarpeeseen nähden liian suuret puhaltimet, niiden säätö oli 

herkkä, mutta ei erityisen tarkka. Lisäksi liuenneen hapen määrä ilmastuksessa 

muuttui pinnankorkeuden vaikutuksesta. 

 

Kuva 37 Kiintoaineen määrän vaikutus ilmastustarpeeseen. Liuenneen hapen määrä pyrittiin 

pitämään 2-4 mg/L. Se vaihteli paljon pinnan korkeuden mukaan. Ilmastustarve 

seuraa kiintoaineen määrää. 

 

13.6  Prosessin aikana suoritetut tarkastusmittaukset 

 

Oheisessa taulukossa 9 on esitetty Länsi-Uudenmaan veden ja ympäristön 

aggretoidussa laboratoriossa tehdyt mittaukset verrattuna Nummelan laboratoriossa 

tehtyihin mittauksiin. Nummelan omassa laboratoriossa ei suoritettu mittauksia 

8.10, mutta mittaukset teetettiin LUVY:lla sen sijaan.  

LUVY:llä tehtyjen tarkastusmittauksien arvot poikkeavat hieman laboratoriossa 

mitatuista arvoista esimerkiksi kokonais-typen kohdalla (sisääntulevan veden arvot 
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alle 10 % ja permeaatin arvot alle 5 %). Huolimatta pienistä 

mittausepävarmuuksista kokonaistypenpoisto on molemmilla mittauksilla sama. 

Kokonaistypen retentiot ovat 92 ja 97 %. Kokonaisfosforin retentioissa olivat 

LUVY:n mittauksissa 80 % ja 69 % verrattuna Vihdin laboratoriossa tehtyihin 

mittauksiin, jossa retentiot olivat 81 ja 67 %. Muuten mittaukset korreloivat 

toisiaan hyvin. Vertailunäytteitä ei tehty omassa laboratoriossa 8.10, mutta 

LUVY:n tulosten mukaan typenpoisto oli tuolloin 91 %, jolloin typenpoiston teho 

on varmistettu viranomaislaboratoriossa. 

Taulukko 9 Vertailu laboratoriossa mitattujen ja LUVY:n analysoimien tulosten välillä 26.8 ja 1.9. 

Vertailunäytteitä ei mitattu 8.10 omassa laboratoriossa. 

 

 

13.7  Haitta-aineiden poistuminen TOXCHEM-mallinnuksella 

 

Aktiivilieteprosessi ja MBR–pilotin haitta-aineidein poistumista mallinnettiin 

TOXCHEM-ohjelmalla. Mallinnus pohjautuu yhdisteiden perusominaisuuksiin ja 

poistumisprosessien lainalaisuuksiin. Tuloksia ei ole kokeellisesti testattu. Ohessa 

on valittujen aineiden mallinnus tulokset esitettu taulukon muodossa (taulukko 10). 

Taulukosta on nähtävissä, että biohajoavuus on korkeampaa MBR-pilotilla, mutta 

lietteeseen sitoutuminen heikkenee yleisesti mallinnuksen mukaan. 
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Taulukko 10 Haitta-aineiden TOXCHEM -mallinnuksen tulokset. Biohajoavuus kertoo haitta-aineen 

biohajoavan osuuden. Liete- % kertoo kuinka paljon haitta-aineesta oletetaan sitoutuvan lietteeseen 

ja lähtevä- % kuvaa lähtevän veden mukana pintavesistöihin päätyvää prosentuaalista osuutta. 

Haihtuminen oli kaikissa tapauksissa 0 %. Tulokset on mallinnettu, ei määritetty laboratoriossa. 

 

Vihdin prosessi 

 

MBR 

  

 

Bioh. 

[%] 

Liete 

[%] 

Lähtevä 

[%] 

Bioh. 

[%] 

Liete 

[%] 

Lähtevä 

[%] 

Diklofenaakki 40,0 7,4 52,6 96,3 0,0 3,7 

Karpamatsepiini 1,0 8,6 90,3 10,1 0,4 89,4 

Estradioli, E2 70,8 29,2 0,1 100,0 0,0 0,0 

DEHP 6,4 76,7 16,8 93,5 2,2 4,3 

EEA 45,3 50,0 4,7 100,0 0,0 0,0 

Triklosaani 0,5 74,6 24,7 31,1 10,7 58,2 

PFOS 4,3 62,2 33,3 42,6 4,5 52,8 

 

Kuvassa 38 on havainnollistettu diklofenaakin ja karpamatsepiinin poistumista 

perinteiselläja MBR-prosessilla mallinnettuna. Mallinnettaessa Karpamatsepiinin 

poistumista, sen biohajoavuuden todettiin lisääntyvän MBR-prosessilla, mutta 

lietteeseen sitoutuminen vähentyi tällöin. Karpamatsepiinin tapauksessa lähtevään 

jäteveteen pääsee kuitenkin noin 90 % molemmissa tapauksissa. Diklofenaakki 

poistuu mallinnuksen mukaan MBR-pilotissa paremmin kuin Vihdin perinteisessä 

prosessissa. Sen biohajoavuus kasvaa membraanibioreaktorilla, mutta lietteeseen 

sitoutuminen vähenee. 

 

Kuva 38 Mallinnuksen tuloksena tehty vertailu diklofenaakin ja karpamatsepiinin 

poistumisesta perinteisen aktviivilieteprosessissa ja MBR – pilotin yhteydessä. 
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Kuvassa 39 voidaan nähdä Karpamatsepiinin käyttäytyminen mallinnuksen mukaan 

MBR-pilotissa vertailtaessa poistumista lietepitoisuuteen. Mallinnuksen mukaan 

lietepitoisuuden noustessa reaktorissa karpamatsepiiniä biohajoaa enemmän ja 

erittyy lähtevään jäteveteen vähemmän. Muutos on pieni (noin 3 %) esimerkiksi 

välillä 5-15 g/L. Lietteeseen tai öljyyn sitoutumisessa, eikä haihtumisessa havaita 

muutosta. 

 

Kuva 39 Karpamatsepiinin käyttäytyminen TOXCHEM -mallinnuksen mukaan MBR-

pilotissa MLSS konsentraation funtiona. Mallinnuksen mukaan 

kiintoainepitoisuuden (mg/L) noustessa karpamasepiinia poistuu enemmän 

biohajoamisen tulosena ja vähemmän permeaatin mukana. 

 

14 TULOSTEN TARKASTELU 

14.1  Laitteiston tavoitearvojen saavuttaminen 

 

Laitteiston valmistaja on määrittänyt tavoitearvot Vihdin MBR-pilotin lähtevän 

jäteveden laadulle sekä retentioille (esitetty taulukossa 6). Pilot-laitteisto poisti yli 

99 % BOD:stä, jolloin lähtevässä vedessä oli alle 1,5 mg/L BOD:tä. Myös 

kiintoainepitoisuudesta yli 99 % poistettiin (lähtevä < 1mg/L). Typenpoistoon on 

keskiytty seuraavassa kappaleessa, mutta valmistajan määrittämällä typpikuormalla 

0,18 kg/vrk ei päästy yli 95 % typenpoistoon. Tällöin ei saavutettu lähtevän 

jäteveden nitraattipitoisuutta (< 5 mg/L), vaan jäätiin hieman yli 5 mg/L. 

Ammoniumtyppeä onnistuttiin poistamaan yli 99 %. Kokonais-fosforinpoisto ei ole 
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verrattavissa, sillä pilotoinnissa ei käytetty kemikaalilisäystä forfosinpoiston 

yhteydessä. Sameutta eikä mikrobiologisia määrityksiä (koliformit) ei mitattu 

projektin aikana. 

14.2  Typen poistumistehokkuus 

 

Projektin aikana saavutettiin yli 95 % typenpoisto. Onnistunut typenpoisto edellytti 

suurta ylijäämälietteen kierrätystä (>1600 L/h) prosessin alkupäähän ja perinteiseen 

prosessiin verrattuna korkeaa kiintoainepitoisuutta (10-15 g/L). Typen poistuminen 

oli tehokasta myös jäteveden korkean viipymän ansiosta. MBR-prosessin viipymä 

oli yli vuorokauden 90 % typenpoiston aikana ja 95 % typenpoiston aikana jopa 

kaksi vuorokautta, kun taas Vihdin täydenmittakaavanlaitoksen viipymä on noin 

puoli vuorokautta. Judd&Judd (2011) ovat todenneet pitkän viipymän vaikuttavan 

myös prosessin lietteen ominaisuuksiin positiivisesti. 

Puhto (2009) saavutti diplomityössään 69 % typenpoiston kunnallisessa jäteveden 

puhdistuksessa. Se oli mallinnettua suuren mittakaavan prosessia parempia, joka 

selittyi myös pitkän viipymän avulla. Pilotoinnissa lietepitoisuus oli alle 10 g/L ja 

kierrätys 330 %, jonka todettiin Vihdin pilotoinnin kohdalla olevan riittämätön. 

Myös heidän typenpoistoon liittyvät ongelmansa olivat denitrifikaatioprosessissa.  

Ohessa (taulukko 11) on vertailu Vihdin pilot-prosessin, perinteisen prosessin sekä 

kunnallisten MBR-puhdistamoiden lähtevän veden arvoja. 

Jätevedenpuhdistusprosessiin tulevan jäteveden parametrejä ei ollut Pinnekamp et 

al. (2003) tutkimuksessa esitetty. Mikään laitoksista ei itsessään kerro keskittyvänsä 

juuri typenpoistoon. Näiden tietojen perusteella Vihdin pilot-prosessin lähtevän 

veden arvot ovat hyvät ja typenpoisto tehokasta. 
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Taulukko 11  Euroopan MBR -prosessien puhdistustuloksia Vihdin MBR-arvot on määritetty 

onnistuneen typenpoiston mukaan. (Pinnekamp & Friedrich, 2003) 

 

COD 

[mg/L] 

BOD5 

[mg/L] 

NH4-N 

[mg/L] 
Ntot [mg/L] Ptot [mg/L] 

Nordkanal,  

Saksa 
90 20 18 18 2 

Monheim,  

Saksa 
15 1,2 0,1 10 0,6 

Markranstädt,  

Saksa 
35 5 1 15 1 

Simmerath, 

 Saksa 
40 10 3 18 0,8 

Brescia,  

Italia 
20 10 - < 15 - 

Bondorf-

Hailfingen, 

Saksa 

< 25 < 4 
4* 

raja-arvo 

13 * 

raja-arvo 
0,3 

Vihdin MBR <25 < 1,1 < 1 5  0,5 

Nummelan 

puhdistamo 
25 1,7 < 1 15 < 0,1 

 

Vihdin pilotin denitrifikaation toimintaa tarkkailtiin ORP-potentiaalin avulla. 

Koejakson aikana huomattiin alle -100 mV arvoilla denitrifikaation toimivan 

heikosti. Myös Anon et al (2014) totesivat, että vasta alle -50 mV:ssa nitraatti alkaa 

toimia elektronin luovuttajana. Vihdin prosessille ominainen hapettumispotentiaali 

oli -250 mV, kun prosessi toimi motiteettomasti.  

Typenpoiston kannalta ongelmalliseksi koettiin denitrifikaatioprosessi ja nitraatin 

poistaminen. Nitrifikaation toiminta oli moitteetonta lähes koko prosessin ajan. 

Vihdin pilotin denitrifikaatioprosessi häiriytyi, kun etukierto käännettiin 

denitrifikaatioon. Tämän arvellaan johtuvan denitrifkaatioon kulkeutuvasta 

liuenneesta hapesta. Kun kierto, jossa on paljon happea (4-6 mg/L), pääsee suoraan 

anaerobiseen prosessin, voi se häiritä prosessia. Söhr et al. (2014) kierrättivät 

omassa pilotissaan lietettä ilmastus-/membraanitankista denitrikaatioon ja heidän 

typenpoistonsa toimi moitteettomasti. Samaisen koejärjestelyn laitteisto oli 

verrattavissa Vihdin laitteistoon. Himmerfjärdenin pilotointi suoritettiin 

tasokalvoilla, esiselkeytetyllä vedellä ja se sijaitsee samalla leveyspiirillä Suomen 
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kanssa. Himmerfjärdin pilotoinnin yhteydessä typenpoisto oli tehokasta ja rejektio 

tasaisella toiminnalla yli 95 %. Kuitenkin pilottiin sisääntuleva päivittäinen 

typpikuorma oli huomattavasti Vihdin tapausta pienempi (noin 0,08 kg/d). Vihdin 

pilotin denitrifikaatiokapasiteetin tilavuuteen verrattaessa typpikuormitus oli Vihdin 

pilotissa noin kolminkertainen (0,0003 vs. 0,00009 kgNtot/(m
3
*d)). Kun vertailu 

tehtiin kiintoainepitoisuuteen nähden, Himmerfjärdenin kuormitus oli lähes 

kaksinkertainen (0,013 vs. 0,007 kgNtot/(kgMLSS*d)). Tämä johtuu siitä, että 

Himmerfjärdenin tapauksessa pilottia operoitiin alhaissemmilla MLSS-

pitoisuuksilla (noin 7 g/L verrattuna Vihdin 10–15 g/L).  

Tarkasteltaessa samoin Vihdin pilotin typpikuormitusta ja Nummelan puhdistamon 

aktiivilieteprosessia, voidaan todeta typpikuorman olevan tilavuuteen ja 

lietepitoisuuteen verrattuna suurempi perinteisessä prosessissa. Alhaisemman 

kuormitusten vaikutus tulee ottaa huomioon täyden mittakaavan laitoksen 

suunnittelussa. Pilotilla haviteltu yli 90 % typenpoisto saavutettiin 40 % 

suuremmalla kuormalla kuin laitevalmistaja oli alun perin suunnitellut. Khan et al. 

(2013) mukaan typpikuorma vaikuttaa myös biomassa ominaisuuksiin ja parantaa 

mikrobien kasvua.  

Vihdin pilotoinnissa nitraattityppeä mitattiin lähtevästä jätevedestä (> 10 mg/L), 

vaikka havaittiin pilotin denitrifikaatioprosessin toimivan hyvin. Tämä indikoi, ettei 

kaikkea nitraattia, joka ilmastuksessa muodostui ehditty kierrättämään prosessin 

alkupäähän ja denitrifikaatioon ennen kuin se poistui prosessista. Tämän takia 

nitraattikiertoa oli tarve nostaa eli ylijäämälietteen kierrätystä prosessin 

anaerobiseen osaan tehostettiin. Kierto oli tehokkaalla typenpoistolla yli 1600 L/h. 

Kirjallisuusarvojen (online-MBR-info 2014) mukaan kierron olisi tullut olla jopa 

19 –kertainen, mutta tätä ei ollut mahdollista saavuttaa laitteiston avulla. 

Verrattaessa Vihdin pilottia Henriksdahlin täyden mittakaavan laitoksen 

suunnitelmaan on selvästi nähtävissä MBR-prosessissa tarvittava nitraattikierto 

aerobisen ja anaerobisen osan välillä. Henriksdahlissa lietettä on tarkoitus kierrättää 

membraanialtaasta 4Q:n ja ilmastusosiosta 4Q:n verran prosessin etupäähän. 

Lisäksi ennen kierrätystä typenpoistoa tehostetaan useamman hapettoman ja 

hapellisen osion yhdistelmällä. 
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Pilotin typenpoisto parani kun lietepitoisuutta nostettiin 5 g/L. Lietepitoisuudella 

10 g/L päästiin 95 % typenpoistoon, mutta pienemmällä kuormalla. Kun kuorman 

kaksinkertaistettiin ja lietepitoisuus nostettiin 15 g/L, päästiin yli 90 % 

typenpoistoon. Myös Le-Chen et al (2006) totesivat typenpoiston paranevan 

kiintoainepitoisuuden noustessa. Tämä johtuu heidän mukaansa nitrifioivien 

bakteerien tehokkaammasta kasvusta. Lisäksi on todennäköistä, että aktiivista 

biomassaa on enemmän.  

Lietepitoisuuden noustessa nousi lietteen ilmastustarve. Saman ilmiön ovat 

raportoineet myös Le-Chen et al. (2006) ja Yoon et al. (2004). Jälkimmäinen 

tutkimus totesi hapentarpeen olevan melkein lineaarinen kiintoainepitoisuuden 

suhteen ja sidoksissa myös HRT:hen. Vihdin pilotissa lineaarisuutta ei huomattu, 

sillä MLSS pitoisuuden ollessa noin 10 g/L hapetus tarve oli alle 5 kg/h, 

lietepitoisuudella 15 g/L tarve oli alle 10 kg/h ja 20 g/L kiintoainepitoisuudella noin 

12 kg/h. Veden viipymä oli ensimmäisessä tapauksessa noin 2 vuorokautta ja 

15 g/L kiintoainepitoisuudella 1,5 vuorokautta. Koska ilmastus on suurin 

energiankuluttaja MBR-prosessissa, on kiintoainepitoisuus mietittävä tarkkaan. Voi 

kuitenkin olla mahdollista, että tietyn puhdistustuloksen takia MLSS-pitoisuus on 

pidettävä korkeampana, jolloin ilmastukseen kuluu enemmän energiaa.  

Vihdin pilotissa kokeiltiin myös jaksottaista ilmastusta 2 min off/ 8 min on –

syklillä. Tämä ei aiheuttanut prossissa muutoksia, mutta se aiheutti todennäköisesti 

tukkeumaa lautasilmastimissa. Ilmastimet ilmastivat heikosti ja toispuoleisesti. 

Ilmastus saatiin korjattua, kun ongelma huomattiin. Söhr et al (2014) taas 

huomasivat kalvopaineen nousua jaksottaisen ilmastuksen yhteydessä, joka 

kuitenkin laski, kun ilmastuspalautettiin jatkuvaksi.  

Vihdin pilotin liete ei laskeutunut (30 minuutin laskeuma) juuri ollenkaan. 

Pilotprosessin lietteen laskeutuvuus oli yli 90 % (jopa 99 %) ja perinteisen 

prosessin liete laskeutui jopa 60 %. MBR-prosessin flokkikoko oli todennäköisesti 

suurempaa kuin perinteisen prosessin. Laskeutuvuus ei myöskään ollut suuremmin 

sidoksissa kiintoaineen määrään tai sen muutoksiin. Myös Henriksdalin 

pilotoinnissa Söhr et al (2014) huomasivat lietteen laskeutuvan hitaasti. Toisaalta 

Vihdin pilotissa lietteen kiintoaineen noustessa myös laskeutuvuus huononi 
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hieman, toisin kuin Henriksdalin tapauksessa. Tämä voi indikoida lietteiden 

erilaisesta flokkikoosta. 

Pilotin lieteikää oli vaikea laskea, sillä lietettä ei juurikaan poistettu vähäisen 

kasvun takia. Vaikka laskeminen oli hankalaa, voidaan sen todeta olevan pidempi 

kuin Nummelan jätevesilaitoksen lieteikä. Myös Ruotsin Himmerfjärdenin pilotin 

lieteikä oli pitkä verrattuna perinteiseen aktiivilieteprosessiin. Le-Chen et al. (2006) 

mukaan membraanibioreaktorin optimaalinen lieteikä 15–25 vuorokautta. Vihdin 

pilotissa lieteikä oli kuitenkin osan koejaksosta tätä korkeampi. Holakoo et al. 

(2007) ovat myös todenneet, että lieteiän kasvaessa haluttujen nitrifioivien 

bakteerien määrä kasvaa lietteessä, jonka he totesivat edesauttavan typenpoistossa 

ja vähentävän haitallisen liukoisten mikrobisten aineiden määrä. 

Hiililähteenä pilotissa käytettiin metanolia. Muita vaihtoehtoja punnittiin, mutta 

metanoliin päädyttiin sen hinnan ja saatavuuden takia. Myös Nummelan perinteinen 

jäteveden puhdistusprosessi käyttää metanolia hiililähteenä. Koska metanoli on 

räjähdysvaarallinen ja hintava kemikaali, sen käyttö haluttiin minimoida. Yhtenä 

vaihtoehtona mietittiin glukoosia, mutta esimerkiksi Judd&Judd (2011) totesivat 

sen nostavan haitallisten solun ulkopuolisten polymeerien määrää. Harmmarbyn 

pilotissa käytettiinn Apostolopoulou-Kalkavoura (2014) mukaan natriumasetaattia 

onnistuneesti.  

Vihdin prosessissa metanolin määrä optimoitiin lietepitoisuuden mukaan. 

Lietepitoisuudella 10 g/L metanolin optimi tilavuus oli 500 ml vuorokaudessa ja 

15 g/L lietepitoisuudella 1000 ml vuorokaudessa. Nummelan puhdistamon 

täydenmittakaavanprosessiin syötetään metanolia noin 250 L/vrk ilmastuksen 

lietepitoisuuden ollessa noin 5 g/L ja sisääntulevan jäteveden määrän noin 

2700 m
3
/vrk. Pilottiin syötettävän metanolin määrä oli siis huomattavasti 

korkeampi (350 %) verrattuna perinteiseen prosessiin ottaen huomioon kiintoaineen 

määrän ja virtaaman. Koska metanoli syötettiin anaerobiseen tankkiin, on 

mahdollista, että osa hiilestä kuluu biologian muihin toimintoihin, kuten 

esimerkiksi hapenpoistoon prosessista. Happipitoiseen lietteen joutuminen 

prosessin hapettomaan osioon voidaan täyden mittakaavan prosessissa estää 

prosessiratkaisuin (käytössä Hammarbyn MBR-laitoksella) tai sitä voidaan käyttää 
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hyödyksi, kuten Himmerfjärdenin ja Henriksdahlin täydenmittakaavanlaitoksissa 

on suunnitteilla.  

Himmelfjärdenin pilotoinnissa metanoli syötettiin denitrifikaatiotankkiin, mutta 

Söhr et al. (2009) eivät raportoineet sen vaikeuttavan denitrifikaation toimintaa, 

vaan typenpoisto oli tehokasta. Vihdin pilotissa metanolin syöttäminen 

denitrifikaatioon aiheutti ongelmia nitraattitypenpoistossa. Metanolin haittojen 

takia projektille olisi ollut tärkeää testata jäteveden sisääntuloa Nummelan 

puhdistamon välpän alta, jossa orgaanisen hiilen määrä on huomattavasti 

korkeampi, eikä ferrosulfaattia ole vielä lisätty. Tällä olisi todennäköisesti 

mahdollista vähentää ulkopuolisen hiililähteen määrää ja jäljitellä paremmin täyden 

mittakaavan prosessia, sillä kalvovalmistajan asiantuntijoiden mukaan Vihtiin 

mahdollisesti rakennettavaan täydenmittakaavan MBR-prosessiin ei ole tarvetta 

jättää esiselkeytystä. Esiselkeytyksessä osa kiintoaineeseen sitoutuneista ravinteista 

poistuu prosessista ja prosessiin lisättävän metanolin määrä nousee.  

Vihdin pilot-laitteiston kiintoaineen kasvatus oli hankalaa ulkoisen hiililähteen 

avulla ja prosessiongelmien takia, ylijäämälietettä ei syntynyt paljoa koejakson 

aikana. Esimerkiksi Pinnekamp et al. (2003) ovat todenneet 

membraanibioreaktorien tuottavan vähemmän ylijäämälietettä verrattuna 

perinteiseen prosessiin. Pitkän operoinnin aikana lietemäärä on tutkimuksen 

mukaan laskenut 0,09-0,015 kg TS/(m
3
 d). Nummelan jäteveden puhdistamon 

päivittäinen lingottuun ylijäämälietemäärä on 15 tonnia [0,56 kg TS/(m
3
 d)]). 

Nummelan perinteisen prosessin lietteen käsittelykustannus on noin 

1000 €/vuorokausi. Lietteen käsittely on jätevesilaitoksille suuri kustannuserä. 

Sisääntulevan jäteveden (Vihdin esiselkeytys) kiintoaine oli poikkeuksetta alle 

1,0 g/L. Lähtevän jäteveden kiintoainepitoisuus oli laboratoriomittauksissa alle 

1 mg/L. Viranomaismittauksissa 25.8 ja 8.10 tulos oli kuitenkin 1,1 mg/L. 

LUVYllä tehtyjen kiintoaine analyysien standardimenetelmän määritysraja on 

1,0 mg/L ja lähellä määritysrajaa tehtyjen kiintoainemittauksien mittausepävarmuus 

on 24 %. Voidaan siis todeta lähtevä veden olevan lähes kiintoainevapaata.  

14.3  Fosforin poistumistehokkuus 

 

Fosforinpoisto ei ollut tutkimuksen fokus. Vihdin MBR-pilotti ei päässyt 
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fosforinpoistossa Nummelan jäteveden puhdistamon perinteiselle prosessin tasolle. 

Perinteisen prosessin fosforinpoisto teho on lähes 100 %, kun pilotin oli 

keskimäärin 75 %. Perinteinen prosessi tosin syöttää vielä noin 20 % rautasulfaattia 

sekä polymeeriä jälkiselkeytykseen. Pilottiin ei syötetty fosforinsaostuskemikaalia 

perinteisen prosessin esiselkeytetyn veden kemikaalin lisäksi. 

Judd&Judd (2011) totesivat kirjassaan, ettei MBR tehosta fosforinpoistoa ilman 

kemikaaleja. Söhr et al (2014) totesivat myös, ettei fosfori poistu ilman 

kemikaalilisäystä. Niin Himmerfjärdenissä kuin esimerkiksi Parikkalan 

pilotoinnissa rautasulfaatti on koettu tehokkaimmaksi ratkaisuksi fosforinpoistoon. 

Vihdin perinteinen prosessi käyttää myös rautasulfaattia ja esimerkiksi 

alumiinipohjaisten saostimien on todettu olevan tehottomia heidän jäteveteensä. 

Nummelan puhdistamo syöttää 400 g/m
3
 rautasulfaattia tasausaltaaseen, jolla 

päästään alle 0,1 mg/L fosforipitoisuuksiin, samansuuntaisia tuloksia on havaittu 

Parikkalassa (Arola 2014). On toivottavaa, että tulevassa pilotoinnissa Vihdin Vesi 

tulee testaamaan fosforinpoistokemikaalin syöttöä pilotissa. 

14.4  Orgaanisten yhdisteiden poistumistehokkuus 

 

MBR-pilotprosessi poisti noin 90 % orgaanisista yhdisteistä. Kesän aikana pilotin 

lietteen lämpötila nousi korkeaksi, mikä on voinut edistää poistotehokkuutta. 

Vihdin perinteisen prosessin orgaanisten yhdisteiden poistoteho on hyvä (yli 90 %). 

Verrattaessa MBR-laitosten (taulukko 10) orgaanisten aineiden poistotehokuuttaa 

voidaan huomata, ettei orgaanisen aineen poistuminen ole tehokkaampaa 

membraanibioreaktorin avulla verrattuna perinteiseen aktiivilieteprosessiin. 

Vähäinen COD:n määrä on ominainen kunnalliselle jätevedenpuhdistusprosessille. 

Lisäksi kierrätettävä happipitoinen liete kuluttaa vähäistä sisääntulevan veden 

hajoavan COD:n määrää, jolloin sitä ei välttämättä riitä tarpeeksi denitrifikaation 

käyttöön. Tämä lisää ulkoisen hiililähteen kulutusta.  

14.5  Membraanisuodatuksen toimivuus MBR-pilotoinnissa 

 

Vihdin pilotissa oli paljon kalvopinta-alaa verrattuna veden virtaamaan kalvon läpi. 

Vuoarvoksi alkuprojektin aikana saatiin noin 7 LMH. Kun virtaamaa kalvon läpi 

kasvatettiin, oli vuo viimeiset kaksi kuukautta 10 LMH. Molemmissa tapauksissa 
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lämpötila oli yli 20 °C. Kalvovalmistajan mukaan ideaali vuo kalvolle 8 °C on 

16,6 LMH. Tämä voi olla syynä vähäiseen kalvojen likaantumiseen. Likaantumisen 

seuraaminen oli mahdollista vain loppuprojektista, sillä TMP-mittari ei toiminut 

alkuprojektin aikana. Elokuussa asennettuun mittariin ei täysin luotettu, sillä se 

mittasi negatiivista painetta myös relaksaation aikana. Kalvojen pesu ei vaikuttanut 

membraanipaineeseen lainkaan. Samoja ongelmia havaittiin myös Mikkelin 

pilotoinnin yhteydessä. Mikkelin pilotti on vastaa toteutukseltaa hyvin lähelle 

Vihdin pilottia ja laitteisto on samanlainen.  

Lämpötila vaikuttaa vuohon, mutta sen muutosta ei havaittu, sillä kalvojen vuota 

operoitiin painetta säätämällä, vakiovirtauksella. Toisin kuin esimerkiksi Saksan 

Seelscheidissa Weber et al. (2014) totesivat lämpötilan vaikuttavan vuohon täyden 

mittakaavan MBR-laitoksessa. 

14.6  Tarkastusmittaukset 

 

Tarkastusmittaukset korreloivat hyvin Nummelan puhdistamon laboratoriossa 

tehtyjä mittauksia. Tulosten hajonta voi mittausepävarmuuden ohella johtua 

esimerkiksi näytteen oton ja analysoinnin välisestä ajasta. LUVY:lle viedyt näytteet 

säilytettiin muutaman tunnin ajan jääkaapissa ja ne analysoitiin laboratoriossa 

paljon myöhemmin kuin omassa laboratoriossa. On mahdollista, että osa typestä on 

haihtunut tässä välissä. Lisäksi esimerkiksi permeaatin NO2+NO3-N-mittauksissa 

ollaan jo lähellä mittausmenetelmien määritysrajoja, jolloin virhemarginaalit 

kasvavat. Analyysit ja mittausepävarmuudet on esitetty liitteessä 2. 

14.7  Haitta-aineiden poistuminen TOXCHEM-mallinnuksella 

 

TOXCHEM-mallinnuksen tuloksista on selvästi nähtävissä trendi, jossa 

biohajoavuus nousee jokaisen mallinnetun haitta-aineen kohdalla. Kuvista voidaan 

nähdä, että MBR–pilotissa biohajoavuuden määrä nousee diklofenaatin osalta jopa 

yli 50 %-yksikköä. Karpamatsepiini on heikosti biohajoava yhdiste, joten sen osalta 

9 %-yksikön muutos biohajoavuudessa on suuri. Molempien yhdisteiden osalta 

sitoutuminen lietteeseen on erittäin vähäistä MBR–pilotissa. Tämä trendi on 

nähtävissä myös muiden mallinnettujen aineiden osalta.  
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Triklosaani ja PFOS ovat ainoat aineet, joiden osuus lähtevässä jätevessä nousee 

MBR –pilotin mallia tarkastellessa. PFOS:n todettiin aiemmin olevan joidenkin 

aineiden hajoamistuote, joten voi olla hyvin mahdollista, että MBR-prosessissa 

muiden biohajoavien haitta-aineiden vaikutuksesta tätä ainetta syntyy enemmän.  

Biohajoavuutta lisäävät muun muassa membraanibioreaktorin suuri lietepitoisuus 

(15 g/L verrattuna 5 g/L) ja suuri ilmastustilavuus verrattuna perinteiseen 

prosessiin. Korkea lietepitoisuus ylläpitää enemmän aktiivista biomassaa, jolla on 

mahdollisuuksia hajottaa haitta-aineita. Kiintoaineen määrä selittää vain osan 

biohajoavuuden noususta. Kun MBR–pilotin mallinnuksessa laskettiin biomassan 

määrää perinteisen prosessin tasolle, laski PFOS biohajoavuuden osuus puoleen, eli 

22 % alkuperäisestä tuloksesta. 

Ilmastustilavuuden vaikutusta mallinnettiin puolittamalla MBR-pilotin 

ilmastustilavuus. Tämän seurauksena esimerkiksi PFOS:n biohajoamisen osuus 

laski 13 %:iin. Todennäköisesti suurin syy biohajoavuuden lisääntymiseen on 

pilotin pidemmässä viipymäajassa. Vihdin pilot-laitteiston viipymä 3 m
3
 

sisääntulolla on yli 1 vuorokauden, kun taas perinteisen prosessin viipymä on noin 

0,4 vrk. Mikäli mallinnus suoritettiin pilotille suuren mittakaavan viipymäajalla 

(0,4 vrk) tippui esimerkiksi diklofenaatin biohajoavuuden osuus 58 %:iin. Eli mitä 

enemmän viipymää voidaan suuren mittakaavan membraanibioreaktoriprosessissa 

kasvattaa, sitä enemmän biohajoavia haitta-aineita voidaan poistaa. Myös Vieno et 

al. (2014) totesivat kirjallisuuskatsauksessa diklofenaakin poistuvat tehokkaimmin 

MBR-prosessilla todennäköisesti viipymän takia. 

Kaikkien mallinnettujen haitta-aineiden sitoutuminen lietteeseen oli vähäisempää 

MBR-pilotissa. Laitteistolle on ominaista pitkä lieteikä, joka ei välttämättä vaikuta 

lietteeseen sitoutumiseen vaan lietteeseen sitoutuneiden haitta-aineiden 

biohajoavuuteen. Pitkä lieteikä voi edesauttaa jo lietteeseen sitoutuneen haitta-

aineen biohajoamista edelleen reaktorissa. Membraanibioreaktorissa syntyy myös 

aktiivilieteprosessia vähemmän ylijäämälietettä. Ylijäämäliete on ominaisuuksiltaan 

erilaista kuin raakaliete. Sen pH on korkeampi ja öljyjen ja rasvojen pitoisuus 

alhaisempi. pH:n vaikuttaa aineiden adsorptioon, koska heikosti happamat aineet 

varautuvat positiivisemmin alhaisessa pH:ssa ja adsorboituvat helpommin 
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negatiivisesti varautuneisiin ioneihin. Tällöin MBR-lietteeseen adsorboituvien 

haitta-aineiden määrä voi olla vähäisempi. 

Suomessa myös lietteeseen sitoutuneiden haitta-aineiden määrää tulee tarkastella. 

Suurin osa Suomen jätevesilaitosten lietteestä menee mädättämölle tai se käytetään 

lannoitteena pellolla. Tämä tarkoittaa yleisesti, että lietteeseen sitoutunut haitta-aine 

pääsee suomessa myös sitä kautta ympäristöön. Esimerkiksi Sveitsissä, kaikki 

ylijäämäliete poltetaan, jolloin myös haitta-aineet tuhoutuvat. Tallöin myös 

lietteeseen sitoutunut haitta-aine on poissa ympäristön kuormituksesta. 

MBR toiminto on TOXCHEM ohjelmassa uusi ominaisuus ja tullut mukaan vasta 

versioon 4.3. Tämän takia ohjelman tuloksiin MBR:n osalta on suhtauduttava 

kriittisesti. Tuloksissa on myös otettava huomioon, että kyseessä on vertailu pilot 

prosessin ja täyden mittakaavan prosessin välillä. Toisaalta tulosten toivotaan 

toimivan suuntaa antavana indikaattorina, kuinka haitta-aineiden poistuminen 

todellisuudessa voisi tehostua membraanibioreaktorin avulla. 

Parikkalan pilottilaitteistolla on tarkoituksena tutkia haitta-aineiden poistumista 

MBR – pilottilaitteistossa syksyn 2014 aikana. Tällöin mallinnettuja tuloksia on 

mahdollista verrata saatuihin tutkimustuloksiin. 

15 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkimuksen päämäärä oli tehostaa kunnallisen jäteveden puhdistuksen 

typenpoistoa membraanibioreaktorin avulla. Tutkimus suoritettiin Nummelan 

jäteveden puhdistamolla pilot-laitteiston avulla. Nummelan puhdistamo tekee hyvää 

keskimääräistä typenpoistoa (82 %), mutta juuri valmistuneen 

ympäristövaikutuksen arvioinnin mukaan ravinteiden joutumista luonnonvaraisille 

alueille on edelleen vähennettävä. Useita eri vaihtoehtoja nykyisin purkupaikan 

Risubacka joen suojeluun on ollut esillä, mutta päällimmäisenä joko typenpoistoa 

on tehostettava tai jätevedet tullaan tulevaisuudessa pumppaamaan putkistoa pitkin 

Espooseen valmistuvaan Blomminmäen puhdistamoon. Putkiston rakentaminen ja 

kunnan ulkopuolinen puhdistamo ovat kallis vaihtoehto. Vihdin Veden halu pitää 

puhdistamo Nummelassa motivoi testaamaan Suomessa uutta MBR-teknologiaa. 
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Vihdin pilotoinnissa onnistuttiin savuttamaan 95 % typenpoisto hieman 

laitevalmistajan mitoittamaa alhaisemmalla typpikuormalla (0,1 kg/vrk) ja 10 g/L 

kiintoainepitoisuudella. Yli 90 % typenpoisto saavutettiin suunniteltua suuremmalla 

typpikuormalla (0,3 kg/vrk) ja 15 g/L kiintoainepitoisuudella. Laitevalmistajan 

mitoittama typpikuorma laitteistolle oli 0,18 kg/vrk. Hyvään typenpoistoon päästiin 

kierrättämällä suuria määritä nitraattipitoista ylijäämälietettä prosessin alkupäähän 

(>1600 L/h), riittävällä lietepitoisuudessa ja pitkällä viipymällä. Viipymä oli yli 

vuorokauden 95 % typenpoistolla ja yli kaksi vuorokautta 90 % typenpoistolla. 

Perinteisen prosessin viipymä oli alle vuorokauden. 

Metanolia, jota denitrifikaatioprosessi käyttää energian lähteenä, syötettiin 

anaerobiseen tasausaltaaseen ja sen määrä optimoitiin lietepitoisuuden mukaan. 

Lietepitoisuudella 10 g/L metanolin tarve oli 0,5 L vuorokaudessa, kun 15 g/L 

lietepitoisuudella tarve nousi 1,0 L/vuorokausi. Lietepitoisuuden lisäys nosti myös 

liuenneen hapen tarvetta, jolloin ilmastustehoa nostettiin. Hapentarpeen kasvu ei 

kuitenkaan ollut lineaarista. Lisäksi yli 20 g/L lietepitoisuudella prosessin operointi 

oli hankalaa ja esimerkiksi membraanien ilmastustarve nousi. Prosessin alkaliteettia 

säädettiin tarvittaessa ilmastusaltaaseen natriumhydroksidin (NaOH) avulla. 

Prosessin toimiessa moitteettomasti ei pH-säätöä tarvittu. 

Orgaaninen aines (COD/BOD) poistui hyvin MBR-prosessilla, eikä eroa Vihdin 

perinteiseen prosessiin ollut. Orgaanisen aineen poistuminen on koettu riittäväksi 

myös perinteisellä prosessilla. Fosfori poistui MBR-prosessissa huonommin kuin 

Vihdin täyden mittakaavan laitoksessa. Tämä johtui, että pilottiin ei lisätty muita 

fosforinpoistokemikaaleja kuin Vihdin tasausaltaaseen lisättävä ferrosulfaatti. 

TOXCHEM-mallinnuksen mukaan MBR-poistaa haitta-aineita paremmin kuin 

perinteinen prosessi. Laboratoriomittaukset korreloivat hyvin aggretoidun 

laboratorion mittausten kanssa.  

Kalvon likaantumista indikoiva TMP-mittaus oli rikki projektin aikana, eikä sen 

tuloksiin voitu luottaa. Kokeiden aikana kapasiteetti pysyi varsin samana, mikä 

osoittaa kalvojen likaantumisen olleen varsin vähäistä. Lisäksi vuo kalvon yli oli 

alhainen suuren kalvopinta-alan johdosta, joten kalvojen kuormitus oli vähäistä 

projektin edetessä.  
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Tuloksissa on huomioitava, että havainnot on tehty pilot-mittakaavan laitteistolla. 

Vihdin Vesi jatkaa pilotointia vielä ainakin kevääseen 2015 saakka, jolloin 

tarkempia tuloksia kylmien vesien vaikutuksesta prosessiin on mahdollista saada. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä keskittyä tutkimaan kylmien jätevesien vaikutusta 

erityisesti typenpoiston tehokkuuteen sekä fosforinpoistoon kemikaalien avulla ja 

haitta-aineiden poistumiseen MBR-pilotissa. Oikeiden prosessiratkaisujen avulla on 

mahdollista saavuttaa yli 95 % typenpoisto membraanibioreaktorin avulla. 
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LIITE 1 

TOXCHEM-määritys parametrit 

Ohessa on listattu TOXCHEM-mallinnuksen yhteydessä laitoksille käytetyt arvot. 

Osa parametreista on arvioitu ja osa on laskettu tulosten keskiarvon mukaan. 

Tuleva jätevesi MBR-pilot Perinteinen prosessi 

Virtaama [m3/d] 3 2700 

MLSS [g/L] 0,07 0,6 

VSS/TSS [%] 70 70 

COD [mg/L] 300 1000 

Lämpötila [°C] 11 11 

Esiselkeytys     

Veden syvyys [m] 1 3 

Altaan pinta-ala [m3] 0,6 250 

Sisään MLSS [g/L] 0,07 0,07 

Lietteen MLSS [g/L] 15,4 40 

COD poistuma [%] 85 70 

pH 7,5 7,3 

Aerobinen     

Veden syvyys [m] 0,9 3 

Altaan pinta-ala [m3] 1,25 347 

Lieteikä 30 16 

VSS/TSS [%] 75 70 

MLSS [g/L] 15,7 5,2 

Liuennut happi [mg/L] 2,5 3 

Ilmastusilma [m3/h] 0,008 29584 

COD poistuma [%] 20 20 

pH 7,5 6,2 

Anaerobinen     

Veden syvyys [m] 1,07 4 

Altaan pinta-ala [m3] 0,75 104 

Lieteikä 30 16 

MLSS [g/L] 15,4 5,2 

VSS/TSS [%] 75 70 

Sekoitusteho [W/m3] - 10 

COD poistuma [%] 0 5 

pH 7,5 6,2 

Jälkiselkeytys     

Veden syvyys [m] - 3 

Altaan pinta-ala [m3] - 450 

Lähtevä MLSS [g/L] - 0,0014 

Lietteen MLSS [g/L] - 6 

COD poistuma [%] - - 

pH - 7,5 

Lisäksi     

Nitraattikierto [m3/d] 1,8 5969 

Ylijäämälietteenpoisto [m3/d] 0 70 



 

LIITE 2 

MENETELMÄ- JA MÄÄRITYSRAJALUETTELO 

FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T147 

Akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 

Vesilaboratorio 6.1.2014 

                 
                                      Määritys  Menetelmä                                Määritysraja Mittausepävarmuus 

*Alkaliteetti Sisäinen menetelmä MENE2 

(Standard methods for the 

examination of water and 

wastewater, 13th edit. 1971) 

0,02 

mmol/l 

0,020 - 0,040 mmol/l 

0,040- 0,200 mmol/l 

> 0,200 mmol/l 

±0,006 

mmol/l 

± 15 % 

± 10 % 

*Ammoniumtyppi SFS 3032: 1976, muunneltu 5 µg/l 5 - 20 µg/l 

20 - 50 µg/l 

> 50  µg/l 

± 2,6 µg/l 

± 18 % 

± 11 % 

*Ammoniumtyppi 

jätevedet 

SFS 5505: 1988 muunneltu, 

Kjeldahl- 

1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l 

5 - 10 mg/l 

> 10 mg/l 

±0,5 mg/l 

± 15 % 

± 8 % 

*BOD7 

*BOD7-ATU 

*BOD7-ATU 

(suod. GFA) 

SFS-EN 1899-1: 1998, muunneltu 1,5 mg/l 1,5 - 5 mg/l 

5 - 100 mg/l 

> 100 mg/l 

±1,4 mg/l 

± 27 % 

± 25 % 

*CODMn SFS 3036: 1981, muunneltu 1 mg/l 1,0 - 3,0 mgO2/l 

> 3,0 mg O2/l 

± 0,40  

mg O2/l 

± 12 % 

*CODCr 

*CODCr (GFA) 

*CODCr, liukoinen 

Sisäinen menetelmä ,  

perustuu ISO15705: 2002  

ja laitevalmistajan ohje 

20 mg/l 20 - 50 mg/l 

50 - 100 mg/l 

100 - 500 mg/l 

> 500 mg/l 

± 15 mg/l 

± 30 % 

± 16 % 

± 11 % 

*E. coli  

(36 
o
C, 21 h) 

SFS 3016: 2001, muunneltu    

*E. coli  

(37 
o
C, 18 h) 

Sisäinen menetelmä MENE38, 

Colilert-18-Quanti-Tray 

   

*E. coli  

(44 
o
C, 21 h) 

SFS 4088: 2001, muunneltu    

*Fluoridi SFS-EN ISO 10304-1: 1995, 

muunneltu ja 

SFS-EN ISO 10304-2: 1997, 

muunneltu 

0,2 mg/l 0,20 - 0,5 mg/l 

0,5 - 0,8 mg/l 

> 0,8 mg/l 

± 45 % 

± 35 % 

± 16 % 

*Fosfaatti 

fosfori 

*Fosfaatti 

fosfori 

Sisäinen menetelmä MENE7 

(perustuu kumottuun standardiin 

SFS 3025: 1986) 

3 µg/l 3 - 10 µg/l 

10 - 25 µg/l 
25 - 50 µg/l 

50 - 100 µg/l 

± 1,8 µg/l 

± 18 % 

± 15 % 
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(suod. Nuclepore) > 100 µg/l ± 13 % 

± 10 % 

*Fosfori: kokonais 

pitoisuus ja 

liukoinen 

*Fosfori: kokonais 

pitoisuus (suod. 

Nuclepore) 

*Fosfori: kokonais 

pitoisuus 

(suod. GFA) 

Sisäinen menetelmä MENE8   

(perustuu kumottuun standardiin 

SFS 3026: 1986) 

5 µg/l 5 - 20 µg/l 

20 - 50 µg/l 

50 – 100 µg/l 

> 100 µg/l 

± 3 µg/l 

± 17 % 

± 15 % 

± 8 % 

*Heterotrof              

bakteerit  

22 
o
C 68 h 

SFS-EN ISO 6222: 1999    

*Heterotrof              

bakteerit  

36 
o
C 44 h 

SFS-EN ISO 6222: 1999   

 

*Kloori: vapaa,              

laskennallinen 

sidotttu ja 

kokonais 

kloori 

SFS-EN ISO 7393-2: 2000, 

muunneltu 

0,1 mg/l 0,10 - 0,20 mg/l 

0,20 - 1,00 mg/l 

> 1,00 mg/l 

± 40 % 

± 25 % 

± 20 % 

*Kloridi SFS-EN ISO 10304-1: 1995, 

muunneltu ja 

SFS-EN ISO 10304-2: 1997, 

muunneltu 

1 mg/l 1,0 - 7,0 mg/l 

> 7,0 mg/l 

± 20 % 

± 12 % 

 

*KMnO4-luk SFS 3036: 1981, muunneltu 4 mg/l 4 - 12 mg/l 

> 12 mg/l 

±1,6 mg/l 

± 12 % 

*Kolimuotoiset 

bakteerit 

SFS 3016: 2001, muunneltu    

*Kolimuotoiset 

bakteerit 

(alustava) 

SFS 3016: 2001, muunneltu    

*Kolimuotoiset 

bakteerit 

Sisäinen menetelmä MENE38, 

Colilert-18-Quanti-Tray 
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*Lämpökestoiset 

kolimuotoiset 

bakteerit 

SFS 4088: 2001, muunneltu    

*Mangaani: 

kokonaispitoisuus 

ja liukoinen 

SFS 3033: 1976, muunneltu 5 µg/l 5 - 50 µg/l 

> 50 µg/l 

± 20 % 

± 14 % 

*Nitraatti- ja 

nitriittitypen 

*Nitraattityppi 

SFS-EN ISO 13395:1997, 

muunneltu, 

10 µg/l 10 - 20 µg/l 

20 - 150 µg/l 

> 150 µg/l 

± 5 µg/l 

± 16 % 

± 10 % 

*Nitriitti 

typpi 

SFS 3021: 1976, muunneltu 2 µg/l 2 - 5 µg/l 

5 - 20 µg/l 

> 20 µg/l 

± 0,8 

µg/l 

± 16 % 

± 13 % 

*pH SFS 3021: 1974, muunneltu, 

mittaus huoneenlämmössä 

0,1 > 0,1 ± 0,2 

pHyksikk

öä 

*Pseudomonas 

aeruginosa, 

alustava 

SFS-EN ISO 16266: 2008    

*Radon sisäinen menetelmä MENE45,                

RADEK MKGB-01 laite 

30 Bq/l > 30 Bq/l ± 30 % 

*Rauta: kokonais 

pitoisuus ja 

liukoinen 

*Rauta 

(suod.GFC) 

*Rauta  

(suod. Nuclepore) 

*Rauta  

(suod. GFA) 

SFS 3028: 1976, muunneltu 25 µg/l 25 - 50 µg/l 

50 - 100 µg/l 

> 200 µg/l 

± 7,5 

µg/l 

± 15 % 

± 10 % 

*Sameus SFS-EN ISO 7027:2000, 

muunneltu 

0,2 

FNU 

0,2 - 0,5 FNU 

0,5 - 1,0 FNU 

> 1,0 FNU 

± 0,1 

FNU 

± 20 % 

± 16 % 

*Sulfaatti SFS-EN ISO 10304-1: 1995, 

muunneltu ja 

SFS-EN ISO 10304-2: 1997 

1 mg/l 1,0 - 7,0 mg/l 

> 7,0 mg/l 

± 15 % 

± 10 % 
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muunneltu 

*Suolistoperäiset 

enterokokit 

SFS-EN ISO 7899-2: 2000    

*Suolistoperäiset 

enterokokit 

(alustava) 

SFS-EN ISO 7899-2: 2000    

*Sähkönjohtavuus SFS-EN 27888: 1994, muunneltu, 

mittaus huoneenlämpötilassa, 

korjaus 25 
o
C:een 

2 mS/m 2 mS/m ± 5 % 

*Typpi,  

kokonaispitoisuus 

luonnon vedet  

<5 000 µg/l 

SFS-EN ISO 11905-1: 1998, 

muunneltu ja SFS-EN ISO 13395: 

1997, muunneltu, FIAtekniikka 

100 

µg/l 

100 - 250 µg/l 

> 250 µg/l 

± 30 µg/l  

(12 %) 

± 12 % 

*Typpi,  

kokonaispitoisuus 

jätevedet 

SFS 5505: 1988 muunneltu, 

Kjeldahlmenetelmä 

1,5 

mg/l 

1,5 - 5 mg/l 

5 - 10 mg/l 

> 10 mg/l 

± 1,0 

mg/l 

± 15 % 

± 10 % 

*Urea Sisäinen menetelmä MENE46 

(Koroleff 1979) 

0,1 

mg/l 

0,10 - 0,60 mg/l 

> 0,60 mg/l 

± 26 % 

± 15 % 

 

Absorptio 

kerroin  

(400 nm) 

Spektrofotometrinen mittaus    

Absorptio 

kerroin  

(750 nm) 

Spektrofotometrinen mittaus    

a-klorofylli SFS 5772:1993 1 µg/l   

Alkaliteetti (Gran) Sisäinen menetelmä 

MENE41 (perustuu 

VYH, 1989) 

0,020 

mmol/l 

0,020-0,040 mmol/l 

0,041-0,200 mmol/l 

> 0,20 mmol/l 

± 0,006 

mmol/l 

± 15 % 

± 10 % 

Alumiini, 

happoliukoinen 

Sisäinen menetelmä MENE3 

(perustuu 

standardiehdotukseen 

INSTA-VYH, 1989) 

10 µg/l   
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Haihdutusjäännös SFS 377: 1977    

Haju Sisäinen menetelmä MENE1    

Haju Kenttämääritys    

Happi % 

(suolainen vesi) 

Happi % (makea 

vesi) 

Sisäinen menetelmä 

MENE10 (perustuu 

kumottuun standardiin SFS 

3040:1990) 

  ± 2 % 

± 2 % 

Hehkutus 

jäännös, hehkutus 

häviö 

SFS 3001: 1974    

Hiilidioksidi Sisäinen menetelmä 

MENE12 (perustuu 

Elintarviketutkijain seura; 

Juoma- ja talousveden 

tutkimusmenetelmät) 

0,4 

mg/l 

  

Hiivat SFS 5507: 1989 (modif.)    

Homeet SFS 5507: 1989 (modif.)    

Ilman lämpötila Kenttämittaus    

Jään paksuus Kenttämittaus    

Kalsium 

kovuus (Kalsium) 

SFS 3001: 1974 0,1 

mmol/l 

0,1 - 0,35 mmol/l 

> 0,35 mmol/l 

± 0,04 

mmol/l 

± 12 % 

Kiintoaine GF/A 

Kiintoaine GF/C 

Kiintoaine GF/F 

Sisäinen menetemlä 

MENE16 (perustuu 

kumottuun standardiin SFS 

3037: 1976) 

1,0 

mg/l 

1,0 -  10 mg/l 

11 - 1 000 mg/l 

> 1 000 mg/l 

lietteet > 1 000 mg/l 

± 24 % 

± 15 % 

± 5 % 

± 8 % 

Kiintoaineen 

hehkutus 

häviö 

Kiintoaineen 

hehkutus 

häviö 

(GF/C) 

Kiintoaineen 

hehkutus 

SFS 3008: 1990 + sisäinen 

menetelmä 

MENE 16 
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häviö 

(GF/F) 

Kokonais 

kovuus 

SF 3003: 1987 0,10 

mmol/l 

0,10 - 0,40 mmol/l 

> 0,40 mmol/l 

± 0,050 

mmol/l 

± 12 % 

Kokonais 

syvyys 

Kenttämääritys    

Laskeutuvat 

aineet (1/2 h) 

Sisäinen menetemlä 

MENE20 

   

Levä Kenttämääritys    

Liete 

pitoisuus 

Sisäinen menetelmä 

MENE16 (perustuu 

kumottuun standardiin SFS 

3037: 1976) 

   

Lumen paksuus Kenttämääritys    

Lämpötila Laboratoriomittaus    

Lämpötila Kenttämääritys    

Magnesium SFS 3001, 3003: 1987 

(perustuu kokonaiskovuuden 

ja kalsiumkovuuden 

erotukseen) 

4 mg/l   

Maku Sisäinen menetelmä MENE1    

Näkösyvyys Kenttämääritys    

Pilvisyys Kenttämääritys    

Salmonella NMKL 71: 1999    

Suolaisuus (lask.) Suolaisuus (lask.)    

Sädesienet STM:n opas 2003: 1    

Tuulen nopeus Kenttämääritys    

Tuulen suunta Kenttämääritys    

Ulkonäkö Sisäinen menetelmä MENE1    
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Vedenpinnan 

korkeus               

h-putken päästä 

Kenttämääritys    

Vedenpinnan 

korkeus  

kaivon kannesta 

Kenttämääritys    

Vedenpinnan 

korkeus 

merenpinnasta 

Kenttämääritys    

Virtaama Kenttämääritys    

Väriluku                              

Väriluku (suod.) 

Sisäinen menetelmä 

MENE31 (perustuu 

kumottuun standardiin SFS 

3023: 1987 (modif.) 

   

Tämä luettelo kuuluu laboratorion toimintajärjestelmän piiriin ja se on 

laatupäällikön hyväksymä 6.1.2014. Muutoksia tähän luetteloon saa tehdä vain 

laatupäällikön luvalla 

 


