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telmää optimoimalla. Pitoisuusalenemat olivat myös erittäin korkeita fosforil-
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Improving municipal wastewater treatment by membrane technology was re-

searched in this study. In the theoretical part of the work properties of municipal 

wastewater and conventional wastewater treatment plant were studied. In addi-

tion, general properties of membrane, purification ability of different membrane 

types as well possibilities to improve conventional wastewater treatment plant by 

different membrane technologies were researched. 

Focus in the experimental part was to improve quality of purified wastewater of 

treatment plant of Savitaipale using membrane filtration as a tertiary treatment 

stage. Different pressure-assisted membrane techniques (MF, UF, NF and RO) 

were studied for wastewater purification and to compare separation efficiency. 

The goal was to find an effective and practical way to remove phosphorus and 

nitrogen from the processed wastewater.  

Filtration with flat sheet membranes showed the MF-membranes to remove effec-

tively phosphorus (97 – 98 %) as well as solids (100 %) from wastewater. RO-

membranes recovered phosphorus (100%) and nitrogen (90-94%) effectively as 

well as dissolved organic compounds (DOC, 90 – 94 %). 

In addition to effective phosphorus reduction uniform capacity were achieved 

with hollow fiber membranes based on microfiltration by optimization of cleaning 

methods during filtration. Achieved reduction levels were high to phospho-

rus (97 – 99 %), the suspended solids (100 %), turbidity (96 – 99 %) and 

COD (38 – 55 %).  

According to the results hollow fiber filtration would be an effective and suitable 

process for removing phosphorus and for improving quality of treated water. The 

best technique for removing nitrogen was RO-membrane. 
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1 Johdanto 

Maailman kasvava väestömäärä, tehomaanviljely, kaupungistuminen, lisääntynyt 

kulutus ja ilmastonmuutos ovat aiheuttaneet sen, että yhä kasvava määrä ihmisiä 

maailmassa kärsii puhtaan veden saatavuudesta (Schouppe 2010). Vesivarojen 

epätasainen jakautuminen sekä joidenkin alueiden pinta- ja pohjavesien huono 

laatu rajoittavat myös vesivarojen käyttöä. Vedestä onkin tulevaisuudessa tulossa 

yhä tärkeämpi luonnonvara. (Samhaber et al.). Lisääntyneestä vedenkulutuksesta, 

laadullisista ongelmista ja tiukentuneista ympäristömääräyksistä johtuen, sekä 

kunnallisten että teollisuuden tuottamien jätevesien käsittelyyn täytyy tulevaisuu-

dessa kiinnittää yhä enemmän huomiota. (Binnie et al. 2002, Chelme-Ayala et al. 

2009, Schäfer et al. 2005). 

Verrattuna globaaliin tilanteeseen Suomen vesivarat ovat suuret, hyvälaatuiset ja 

helposti hyödynnettävissä sekä viemäriverkosto laaja ja toimiva. Huolimatta hy-

västä tilanteesta vesivarojen suhteen Suomessa ongelma on vesistöjen rehevöity-

minen sekä veteen joutuvat haitalliset aineet (Säylä ja Vilpas 2012). Yhdyskunnan 

tuottamissa jätevesissä on paljon rehevöitymistä edistäviä sekä ympäristölle hai-

tallisia aineita. Tällaisia aineita ovat esim. ravinteet, orgaaninen aines, hormonit, 

antibiootit, estrogeenit, torjunta-aineet ja lääkeaineet. Näiden aineiden määrän 

alentaminen kunnallista jätevedenpuhdistusprosessia tehostamalla pienentää ym-

päristölle aiheutuvaa kuormitusta (Wintgens et al. 2005). 

Suomessa yleisin käytössä oleva yhteiskuntajätevesien pudistusmenetelmä on 

biologis-kemiallinen rinnakkaissaostus, jossa fosforinpoisto tapahtuu kemiallisesti 

ja eloperäisten aineiden poisto biologisesti. Biologis-kemiallisia saostuslaitoksia, 

jotka puhdistavat vähintään 50 ihmisen jätevedet on Suomessa noin 500 kappalet-

ta. Yleisesti Suomen jätevedenpuhdistamoiden tila on hyvä ja puhdistusteho ny-

kyisten vaatimuksien tasolla. Kuitenkin kunnallisen jäteveden haittavaikutusten 

takia sekä niiden minimoimiseksi lupaehdot tulevat luultavasti tulevaisuudessa 

tiukentumaan ja veden desinfiointia voidaan myös vaatia. (Haimi et al. 2009 s. 4, 

Säylä ja Vilpas 2012). Puhdistusvaatimusten kasvaessa perinteinen puhdistusme-

netelmä ei pelkästään riitä, vaan sen tehoa tulee parantaa jollakin lisäkäsittelyllä. 

Tähän soveltuvia tekniikoita ovat esim. membraanisuodatus, hiekkasuodatus, 

klooraus, otsonointi tai UV-käsittely (Säylä ja Vilpas 2012). 
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Membraanitekniikan käyttö osana kunnallista jätevedenpuhdistusta tarjoaa selek-

tiivisen erotusmenetelmän yhdisteiden erottamiseksi jätevedestä. Riippuen käyte-

tystä membraanista, jätevedestä voidaan poistaa eri komponentteja aina kiinto-

aineksesta liuenneisiin aineisiin esim. suolohin. (Baruth 2005). Membraanit ovat 

puoliläpäiseviä kalvoja, joiden erotuskyky perustuu fysikaalisten ominaisuuksien 

(partikkeli koko ja muoto) lisäksi kemiallisiin ominaisuuksiin (esim. varaus). 

Yleisin ja kunnallisten jätevesien käsittelyssä käytetyin membraanityyppi on po-

lymeerinen membraani. (Baker 2004). Membraanin pinnan yli tapahtuvaan ero-

tukseen tarvitaan ajava voima, joka jätevesienkäsittelyssä useimmiten on paine. 

Paineeseen perustuvat membraaniprosessit voidaan jakaa laskevan huokoskoon ja 

nousevan erotuskyvyn mukaan mikrosuodatukseen (MF), ultrasuodatukseen (UF), 

nanosuodatukseen (NF) ja käänteisosmoosiin (RO) (Mulder 1996, Strathmann 

2012). 

Tämän työn tarkoitus on Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon toiminnan tehosta-

minen erityisesti membraanitekniikkaa käyttäen. Työn kirjallisessa osassa esitel-

lään yhdyskuntavesiä sekä niiden ominaisuuksia ja perinteisen jätevedenpuhdis-

tamon periaate. Kirjallisessa osassa perehdytään myös membraanien käyttöön 

jätevedenpuhdistuksessa sekä membraanitekniikan mahdollisuuksiin perinteisen 

jätevedenpuhdistusprosessin tehostamisessa. Työn kokeellisen osan tavoitteena on 

parantaa Savitaipaleen puhdistamolta poistuvan jäteveden laatua tehostamalla 

erityisesti fosforin ja typen poistoa tertiäärisellä membraanisuodatuksella. 

2 Yhdyskuntajätevedet ja niiden koostumus 

Puhdistettava yhdyskuntajätevesi muodostuu useista eri lähteistä: kotitalouksien 

käyttövesistä, teollisuuden ja maatalouden jätevesistä sekä valuma- ja sadevesistä 

(Henze et al. 2008, Van Beelen 2007). Yhdyskuntajätevesien useista eri kertymä-

lähteistä johtuen, niiden koostumus tai ominaispiirteet voivat vaihdella puhdista-

mokohtaisesti. Ominaisuuksien vaihteluun vaikuttaa ympäröivä teollisuus tai har-

joitettu maatalous (Säylä ja Vilpas 2012). Yhdyskunnan muodostamat jätevedet 

saavat tyypilliset piirteensä kotitalouksien jätevesistä, jotka sisältävät ulosteita ja 

niiden hajoamistuotteita, pesuaineita, ravinteita sekä ruokajätteitä. Tästä johtuen 

jätevesien koostumus on pääpiirteittäin samankaltainen ja puhdistamoille mene-

vistä vesistä mitattavien laatuarvojen suuruudet keskenään samaa luokkaa (tau-
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lukko I) (Hutzinger et al. 2008, Ikaalisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 

2001). 

Tärkeimmät fysikaaliset ominaisuudet yhteiskunnan tuottamille jätevesille ovat 

lämpötila, tiheys, väri, haju ja sameus. Usein jäteveden fysikaaliset ominaisuudet 

kertovat myös sen kemiallisista ominaisuuksista tai poikkeamista. Jäteveden läm-

pötila on yleensä korkeampi vastaavissa olosuhteissa olevaan puhtaaseen veteen, 

sen mikrobiologisesta aktiivisuudesta johtuen. Tiheydeltään jätevesi ei poikkea 

merkittävästi normaalista vedestä (1000 kg/m
3
). Jäteveden värissä ja hajussa sen 

sijaan on eroja, sen sisältämien erilaisten ainesosien johdosta. Väriltään jätevesi 

on harmahtavaa ja seisahtanutta tai tummaa biologisesta aktiivisuudesta johtuen. 

Hajultaan yhteiskunnan jätevedet ovat useasti pesuaineiden tai saippuoiden tuok-

suisia, mutta hajoamisen alkaessa haju muuttuu nopeasti pilaantuneeksi rikkive-

dyn muodostumisen johdosta.. Suspendoituneesta kiintoaineksesta johtuen jäteve-

den sameusarvot ovat korkeita. (Qasim 2000) 

Tärkeimpiä puhdistetun yhdyskuntajäteveden seurattavia kemiallisia laatuarvoja 

ovat orgaanisen aineksen määrä eli BOD- sekä COD-arvo, ravinteet (fosfori ja 

typpi) sekä veden kiintoaineksen määrä ja hygieenisyys (bakteerien määrä) (tau-

lukko I) (Valtion ympäristöhallinto 2013). BOD-arvo kuvaa biologisesti hajoavan 

ja COD-arvo kemiallisesti hajoavan orgaanisen aineen määrää. BOD/COD suh-

teella voidaan arvioida jäteveden myrkyllisyyttä sekä biohajoavuutta, joka kunnal-

liselle jätevesille yleisesti on hyvä (Hutzinger et al. 2008) 

Suomessa on kiinnitetty erityistä huomiota orgaanisen aineen sekä kokonaisfosfo-

rin (Kok.P), kokonaistypen (Kok.N) sekä ammoniumtypen (   
 - ) määrään jä-

tevesissä, koska niiden päätyminen vesistöön edistää rehevöitymistä vesistössä 

(taulukko I) (Säylä ja Vilpas 2012). pH on myös tärkeä ominaisuus, koska erittäin 

suuret tai pienet pH-arvot ovat ympäristölle sekä aktiivilietelaitoksen biologiselle 

vaiheelle haitallisia, muodostaen epäedulliset olosuhteet mikrobeille ja pieneliös-

tölle (Henze et al. 2008, Ikaalisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2001). 

Jätevedessä olevat kloridit ovat yleensä peräisin juomaveden valmistuksesta, ih-

misten jätteistä tai kotitalouksien käyttämistä veden pehmentimistä (taulukko I) 

(Haimi et al. 2009, Qasim 2000) 
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Taulukko I. Tyypillisen puhdistamolle saapuvan yhdyskuntajäteveden koos-

tumus Suomessa. (Haimi et al. 2009, Ikaalisten pohjavesialueiden 

suojelusuunnitelma 2001) 

Jäteveden ominaisuus Pitoisuus 

Biokemiallinen hapenkulutus, BOD 100 - 200 mg/L 

Kemiallinen hapenkulutus, COD 150 - 300 mg/L 

Kokonaistyppi, Kok.N 25 - 40 mg/L 

Ammoniumtyppi,    
 -  20 - 35 mg/L 

Kokonaisfosfori, Kok.P 5 - 9 mg/L 

Kloridit, Cl 60 - 70 mg/L 

Happamuus/Emäksisyys, pH 6,5 - 8 

Perinteisten yhdisteiden lisäksi jätevesistä löytyy nykyisin yhä kasvava määrä 

haitallisia aineita. Tällaisia ovat erilaiset biologiset patogeenit ja orgaaniset aineet 

esim. hormonit, antibiootit, estrogeenit, torjunta-aineet, kemikaalit sekä lääkeai-

neet (Environmental Protection Agency 2004, Hutzinger et al. 2008). Näiden li-

säksi eri metalleja päätyy jätevesiin ihmisen toiminnan seurauksena pieniä määriä: 

platina (autojen katalyytit), lyijy (Pb) (vanhat putket), kadmium (Cd), kromi (Cr), 

kupari (Cu), nikkeli (Ni) ja elohopea (Hg) (lämpömittarit). Hormonitoimintaan 

vaikuttavia aineita ns. endokriinisiä haitta-aineita päätyy jätevesiin esim. teollisis-

ta lähteistä, lääkkeistä, torjunta-aineista sekä henkilökohtaisista hygieniatuotteista. 

Endokriinisiä kemikaaleja ovat esim. diklooridifenyylitrikloorietaani (DDT), po-

lyklooratut bifenyylit (PCB) ja jotkin ftalaatit. Endokriiniset haitta-aineet voivat 

häiritä ihmisen tai eläinten kasvua, lisääntymistä sekä alkion kehitystä (Chelme-

Ayala et al. 2009, Henze et al. 2008). 

Haitallisten aineiden määrän lisääntyminen jätevedessä on myös ongelma perin-

teisille jätevedenpuhdistamoille, koska niiden prosesseja ei ole kehitetty näiden 

aineiden talteenottoa ajatellen ja suurin osa aineista jää veteen prosessin jälkeen 

(Wintgens et al. 2005). Tulevaisuudessa kunnallisessa jäteveden puhdistuksessa 

pitääkin kiinnittää yhä enemmän huomiota haitallisiin aineisiin ja löytää keinoja 

niiden vaikutusten minimoimiseksi (Van Beelen 2007). 
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2.1 Perinteinen puhdistusmenetelmä 

Jätevedenpuhdistusprosessin tarkoitus on puhdistaa saapuva jätevesi tuottaen 

mahdollisemman puhdasta vettä, minimoiden sivutuotteena syntyvän kiinteän 

jätteen (sakeutettu liete) määrä (Säylä ja Vilpas 2012, Van Beelen 2007).  Tällä 

hetkellä perinteisellä jätevedenpuhdistamolla keskitytään poistamaan vedestä kiin-

teitä aineita, orgaanisia eloperäisiä aineita sekä ravinteita. Vallitseva puhdistus-

menetelmä on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostusmenetelmä, joka hyödyntää 

jäteveden puhdistamisessa fysikaalisia, kemiallisia sekä biologisia prosesseja (ku-

va 1) (Henze et al. 2008 s. 291 – 293). Rinnakkaissaostusmenetelmä perustuu 

fosforin saostamiseen kemiallisesti samanaikaisesti biologisen vaiheen aikana. 

Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat esi- tai jälkisaostusmenetelmä, joissa fosforin 

kemiallinen saostaminen tapahtuu ennen tai jälkeen biologisen prosessin. Saosta-

misessa käytetään ensisijaisesti rauta- tai alumiinipohjaisia saostuskemikaaleja 

esim. ferrosulfaattia tai polyalumiinikloridia (Säylä ja Vilpas 2012). 

 

Kuva 1. Tyypillinen kunnallisen jäteveden puhdistusprosessikaavio. (Säy-

lä ja Vilpas 2012) 

Perinteinen yhdyskuntajätevesien puhdistus perustuu veden asteittaiseen puhdis-

tamiseen niin, että aluksi vedestä poistetaan suuret roskat ja jätteet (välppäys) sekä 

painava kiintoaines esim. hiekka (hiekanerotus vaihe), jotta veden jatkokäsittely ja 

pumppaus ovat helpompia. Myöhemmissä puhdistusvaiheissa, joita ovat esisel-

keytys, ilmastus ja jälkiselkeytys, on tarkoitus poistaa jätevedestä eloperäinen 

aines, kiintoaines sekä ravinteet (Spellman 2003). Nykyisin Suomessa perinteisel-

lä jätevedenpuhdistusmenetelmällä (kuva 1) saadaan poistettua jäteveden sisältä-
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mästä fosforista 96 % ja kokonaistypestä 30 % (ilman tehostettua poistoa) sekä 

orgaanisesta aineesta 97 % (Säylä ja Vilpas 2012). 

Veden puhtauden lisääminen (desinfiointi) perinteisten puhdistusvaiheiden jäl-

keen on myös mahdollista ja voidaan toteuttaa kemiallisesti tai fysikaalisesti. 

Mahdollisia jäteveden desinfiointimenetelmiä ovat membraanisuodatus 

(ks. kpl 5.1), hiekkasuodatus, UV-käsittely, otsonointi tai klooraus (Hutzinger et 

al. 2008, Säylä ja Vilpas 2012). 

2.1.1 Välppäys 

Tulokaivosta jätevedenpuhdistamolle pumpattava vesi kulkee ensimmäiseksi 

välppäysvaiheeseen, jossa vedestä poistetaan karkeat ja kevyehköt kiintoainepar-

tikkelit (roskat ja jätteet) (Qasim 2000). Välppäys toteutetaan kanavassa sijaitse-

van kallistetun terässäleikön avulla, joka mahdollistaa kiintoainepartikkeleiden 

kertymisen säleikön yläosan pinnalle, sekä samanaikaisesti veden virtauksen ala-

osan läpi. Säleikkö voidaan puhdistaa manuaalisesti tai automaattisesti (Qasim 

2000, Spellman 2003).  

2.1.2 Hiekanerotus 

Hiekanerotusvaiheen tarkoitus on poistaa helposti laskeutuvat sekä kelluvat epä-

puhtaudet jätevedestä. Tällaisia ovat sadevesien ja valumavesien mukana tuoma 

hiekka sekä talous- ja teollisuusvesien mukana tullut rasva. Hiekanerotusaltaassa 

hiekka laskeutuu painovoiman vaikutuksesta pohjalle ja se voidaan pumpata pois. 

Samanaikaisesti rasva erottuu veden pintaan, josta se voidaan ottaa talteen pinta-

kaapimen avulla (Qasim 2000). Rasvan poistoa varten pohjalta syötetty happi es-

tää myös kevyen orgaanisen aineksen laskeutumisen altaan pohjalle. Hiekanero-

tuksen jälkeen voi myös jossain prosessilaitoksissa olla hienovälppäysvaihe pie-

nempien roskien poistamiseksi (Spellman 2003). 

2.1.3 Esiselkeytys 

Esiselkeytyksen tarkoituksena on poistaa jäteveden sisältämä orgaaninen kiinto-

aines. Tämä toteutetaan rauhoittamalla veden virtaus, jotta kevyempikin orgaani-

nen aines ehtii laskeutua. Laskeutunut kiintoaines eli liete ohjataan kaapimien 

avulla lietetaskuun ja edelleen lietteen tiivistykseen (Qasim 2000). Esiselkeytys-
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vaiheessa voidaan toteuttaa myös saostuskemikaalin lisäys, jos kemikaalin vaiku-

tusaika jäisi prosessin luonteen takia muuten lyhyeksi (Spellman 2003). Liuenneet 

sekä erittäin hienojakoiset yhdisteet eivät erotu esiselkeytyksen aikana vaan jatka-

vat ylijuoksuveden mukana ilmastusaltaaseen. (Metcalf and Eddy 2003 s. 384 – 

407) 

2.1.4 Ilmastus 

Jätevedenkäsittelyn tärkein vaihe ravinteiden talteenoton kannalta on ilmastus eli 

biologinen puhdistusprosessi, jonka yleisin toteutustapa on aktiivilieteprosessi. 

Ilmastusvaiheen teho perustuu mikro-organismeihin, jotka elävät ilmastusaltaassa 

käyttäen ravinnokseen jäteveteen liuenneita ravinteita (typpi ja fosfori) sekä or-

gaanisia yhdisteitä (Hutzinger et al. 2008). Periaatteena on biologisen toiminnan 

avulla sitoa ravinteet sekä orgaaniset yhdisteet mikrobisolujen sisään, jolloin ve-

den puhdistamiseen riittää mikrobien poistaminen (Henze et al. 2008 s. 53 – 55, 

Qasim 2000). 

Mikrobien tehokkaan toiminnan takaamiseksi on jäteveteen syötettävä riittävä 

määrä happea (ilmastus) sekä liete pidettävä liikkeessä. Veden pH-arvo on myös 

tärkeä nitrifikaatiovaiheen (ammoniumtypen muuttuminen nitraatiksi) sekä liet-

teen laskeutumisen kannalta (Qasim 2000, Säylä ja Vilpas 2012). Kalkin lisäyk-

sellä säädettävä hieman emäksinen pH (6,5 – 8,5) edesauttaa myös fosforin saos-

tamista esim. ferrosulfaatin avulla. Lietettä palautetaan ilmastusvaiheeseen palau-

tuslietteenä ja osa poistetaan ylijäämälietteenä, jolloin lietteen ikä ja koostumus 

saadaan pidettyä optimaalisena (Environmental Protection Agency 2004). 

2.1.5 Jälkiselkeytys 

Jälkiselkeytyksen tärkein tehtävä on selkeyttää vesi laskeuttamalla kiintoaines 

erilleen puhdistetusta vedestä. Mikrobien ja saostuneen fosforin laskeutuessa ra-

vinteet sekä orgaaninen aines saadaan talteen. Jälkiselkeytysvaiheessa biomassa 

konsentroituu ja puhdistettu vesi saadaan talteen ylijuoksuna (Henze et al. 2008 s. 

309 – 313, Spellman 2003). Veden puhtausasteen parantamiseksi jälkiselkeytyk-

sestä poistuvaa vettä voidaan tarvittaessa lisäkäsitellä. Käytössä olevia menetel-

miä ovat esim. hiekkasuodatus ja UV-käsittely (Hutzinger et al. 2008). 
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2.1.6 Lietteen käsittely 

Veden puhdistamisen jälkeen varsinaisesta puhdistusprosessista syntyy mikrobio-

logisen toiminnon (mikrobien lisääntyminen) seurauksena biolietettä. Biolietteen 

käsittely ympäristölle haitattomaan muotoon on yhtä tärkeää kuin veden puhdis-

taminen. Biolietteen jatkokäsittelyä tai hävittämistä varten siitä täytyy poistaa 

ylimäärä vesi, mikä tapahtuu useimmiten biolietelingolla tai suotonauhapuristi-

mella (Binnie et al. 2002). Lingolta ylimäärävesi ohjataan takaisin prosessiin ja 

liete varastoidaan kuljetusta varten tai käsitellään paikan päällä (Spellman 2003). 

Lietteen biologisella käsittelyllä aerobisissa tai anaerobisissa olosuhteissa saadaan 

multamaista tuotetta, joka voidaan hyödyntää viherrakentamisessa, maataloudessa 

tai kaatopaikkojen peitekerroksissa (Binnie et al. 2002, Qasim 2000).  

3 Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon nykytila 

Savitaipaleen kunnan kirkonkylän jätevedet käsitellään Peijonsuon kaksilinjaises-

sa rinnakkaissaostuslaitoksessa, joka perustuu biologis-kemialliseen puhdistusme-

netelmään. Laitoksessa on vuonna 1983 valmistunut kemiallinen osa, jota laajen-

nettiin vuonna 1988 lietteenkäsittely-yksiköllä ja vuonna 1996 biologisella puh-

distusyksiköllä, joka on toiminnaltaan aktiivilietelaitos. (Ritari 2013) 

Nykyisellään Savitaipaleen jätevedenpuhdistuslaitoksen puhdistustulos vastaa 

ympäristölupaehdon vaatimuksia ja laitos pystyy käsittelemään kirkonkylän alu-

eella syntyvät jätevedet. Mahdollinen fosforin ja typen käsittelyvaatimusten kiris-

tyminen tai vaatimus lisädesinfiointiin aiheuttaa kuitenkin tarpeen etsiä uusia rat-

kaisuja. Vaihtoehdot Savitaipaleella puhdistusvaatimusten kiristyessä ovat inves-

toiminen puhdistamoon tai siirtoviemärin rakentaminen Lappeenrantaan. Investoi-

taessa membraani- tai hiekkasuodatukseen voidaan fosforin ja orgaanisen aineen 

määrää alentaa, kun taas nitrifikaatio-denitrfikaatiovaiheen lisäyksellä typenpoisto 

tehostuu. Veden säteilytys UV-valolla, klooraus tai otsonointi mahdollistaa lisä-

desinfioinnin.  

3.1 Yhdyskuntajätevedet Savitaipaleella 

Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon piiriin kuuluu noin 2000 ihmistä. Viemäri-

verkoston pituus on 29 km (18 % betoniviemäreitä). Viemäriverkoston saneeraus 
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vuosien 1990 – 2005 välillä on noin puolittanut tuotetun jätevesimäärän. Ominai-

suuksiltaan Savitaipaleen jätevesi on perinteistä yhdyskuntajätevettä, jossa ei ole 

merkittävää teollisuudesta peräisin olevaa jätettä (Ympäristölupapäätös 2006). 

Savitaipaleen puhdistamolle saapuvan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet vuo-

sina 2003 – 2012 ovat olleet COD 832, BOD 327, kok.P 20, kok.N 86 ja kiinto-

aines 622 mg/l. Pitoisuudet ovat tyypilliseen yhdyskuntajäteveden pitoisuuksiin 

verrattuna hieman suuremmat (vrt. taulukko I) (Ritari 2013). 

Savitaipaleen yhdyskuntajätevesiin ominaispiirteensä muodostaa kunnan lukuiset 

sako- ja umpikaivot. Vuonna 2013 vuotuisesta puhdistamolle saapuvasta jäteve-

simäärästä sakokaivolietettä oli 1,4 % ja umpikaivolietettä 2,4 % (Käyttötarkkai-

lutiedot 2013). Sako- ja umpikaivolietteen kuormituksen tasaamiseksi puhdista-

molle on tehty syöttöä annosteleva järjestelmä. 

3.2 Laitoksen sijainti ja toiminta 

Savitaipaleen jätevedenpuhdistamo sijaitsee Peijonsuon alueella eristyksissä asu-

tuksesta (taulukko II ja kuva 2). Myöskään muuta häiriintyvää toimintaa kuten 

koulu tai sairaala ei ole lähistöllä (Ympäristölupapäätös 2006). Jätevesilaitokselta 

poistuva puhdistettu jätevesi johdetaan Siparinojan (4 km pituinen kaivettu oja) 

kautta Rajalampeen, mistä vesi siirtyy viipymän jälkeen edelleen Rovastinojaksi 

kutsutta uomaa pitkin Kuolimon Pyhä-Paulanlahteen (kuva 2). Ennen Kuolimoa 

sijaitseva Rajalampi on noin 1 ha:n kokoinen matala (0,1 – 1 m) lampi, joka on 

kunnostettu syksyllä 2000 (Saukkonen 2010, Ympäristölupapäätös 2006). 

Taulukko II. Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan mukaiset 

mitoitusarvot. (Ympäristölupapäätös 2006) 

asukasvastineluku 2500  

vesimäärä / Qkesk 650 m
3
/d 

vesimäärä / qmit 50 m
3
/h 

vesimäärä / qmax 100 m
3
/h 

Peijonsuon jätevedenpuhdistamon mitoitusarvoista nähdään, että sen kapasiteetti 

riittää käsittelemään alueen yhdyskuntajätevedet (taulukko II). Ympäristöluvan 

mukaan asukasvastineluvun ollessa alle 10 000 ei typen poistoa vaadita, vain 

mahdollisemman tehokas nitrifikaatio on tavoitteena. 



11 

 

 

Kuva 2. Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon sijainti sekä purkuojan las-

keutumisreitti Rajalampeen ja edelleen Kuolimoon (Roiko-Jokela 

2014). 

Vuosien 2003 – 2012 välillä puhdistamolle tullut vuorokautinen jätevesimäärä on 

keskimäärin ollut 370 m
3
/d, mikä on vähän yli puolet mitoitusarvosta (650 m

3
/d) 

(Ritari 2013). 

3.3 Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi 

Savitaipaleen jätevedenpuhdistusprosessi on toiminnoltaan lähes kuvassa 2 esitel-

lyn tyypillisen kunnallisen jätevedenpuhdistusprosessin kaltainen. Peijonsuon 

laitoksen ainoa suurempi poikkeavuus on hiekan- ja rasvanerotusvaiheen puuttu-

minen välppäys- ja esi-ilmastusvaiheen välistä (kuva 3). Tehostettua typenpoistoa 

(nitrifikaatio-denitrifikaatio) ei myöskään ole. 

Peijonsuon laitoksen saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia XX (PIX 115) ja 

suotonauhapuristimen vedenpoistoa parantavana polymeerinä FQ 4550 SH:ta. 

Tiivistetty liete toimitettaan Savitaipaleelta Lappeenrannan Kukkuroinmäkeen 

(Etelä-Karjalan jätehuolto OY) jatkokäsittelyyn. 

3.4 Lupaehdot ja ympäristö 

Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lupaehdon mukaan Savitaipaleen puhdis-

tetun jäteveden on laadultaan täytettävä tietyt minimiehdot (taulukko III). Nykyis-



12 

 

ten vaatimusten mukaan puhdistamon teho on riittävä tuottamaan vaatimukset 

täyttävää puhdistettua jätevettä. 

Taulukko III. Ympäristölupaehdon asettamat raja-arvot käsitellyn jäteveden 

pitoisuuksille ja laitoksen käsittelytehokkuudelle sekä saavutettu 

puhdistusteho. (Ympäristölupapäätös 2006). * Vuosien 2003 – 

2012 välillä mitattujen puhdistustehojen keskiarvo. 

Mitattu suure Puhdistettu jätevesi 

[mg/L] 

Puhdistuste-

ho [%] 

 Saavutettu  puhdistusteho 

[%]* 

BOD7ATU < 15 > 90 97 

CODCr < 70 > 80 93 

Kiintoaine < 15 > 90 96 

Kok.P < 1,0 > 90 96 

Taulukon III lisäksi puhdistamolla pitää pyrkiä mahdollisimman hyvään typpiyh-

disteiden nitrifikaatioon; ammoniummuodon     
 ) muuttaminen nitraattimuo-

toon (   
-
). (Ympäristölupapäätös 2006) 

 

Kuva 3. Savitaipaleen kunnan jätevedenpuhdistamon prosessikaavio. 

Huolimatta Savitaipaleen jätevesilaitoksen suhteellisen hyvästä ja kustannuste-

hokkaasta toiminnasta, se tuottaa ravinnekuormitusta lopullisena purkuvesistönä 

toimivaan Kuolimoon. Puhdistamolta poistuvan jäteveden ominaisuudet ovat vuo-

sien 2003 – 2012 aikana olleet keskimäärin seuraavat; COD 58, BOD 10, 

kok.P 0,8, kok.N 54 ja kiintoaines 25 mg/L. Poistuvassa jätevedessä typpipitoi-
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suus on korkea, prosessista puuttuvan tehostetun typenpoistovaiheen takia. Myös 

kiintoaine- sekä fosforipitoisuus ovat hieman korkeita. Kuolimo on Natura-

verkostoon hyväksytty niukkaravinteinen ja kirkasvetinen järvi, joka on suhteelli-

sen herkkä ravinnekuormitukselle. Huomioiden Kuolimon kuuluminen Natura-

verkostoon, järven luonne ja yleinen trendi jätevesien lupaehdoissa, on mahdollis-

ta, että Peijonsuon jätevesilaitokselta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan yhä te-

hokkaampaa jätevesien puhdistusta.  

4 Membraanit yhdyskuntajäteveden käsittelyssä 

Membraanisuodatuksen rooli puhtaiden vesien ja jätevesien käsittelytekniikkana 

on suuri ja tulee tulevaisuudessa kasvamaan perinteisiin menetelmiin verrattuna. 

Membraanien etuja ovat tehokas ja selektiivinen erottelukyky (Binnie et al. 2002, 

Hutzinger et al. 2008, Radjenovic et al. 2008). Membraaniprosessien selektiivi-

syyden lisäksi niiden etuja ovat melko yksinkertainen operointi ja moduuliratkai-

sujen edut (kompakti koko ja kapasiteetin muuttaminen), jotka mahdollistavat 

niiden liittämisen osaksi muita käsittelyprosesseja. Myös membraanien kehittämi-

nen, materiaalien parantuminen ja tekniikan yleistyminen laskevat edelleen kyn-

nystä membraanitekniikan hyödyntämiseksi, (Chelme-Ayala et al. 2009). 

Membraanit ovat selektiivisiä puoliläpäiseviä kalvoja, joiden erotuskyky perustuu 

eroteltavien yhdisteiden fysikaalisiin ja/tai kemiallisiin ominaisuuksiin (Baruth 

2005, Mulder 1996 s. 3 – 12). Erotusprosessin periaate on, että membraani toimii 

esteenä fluidin eri komponenteille, kemikaalisen luonteen, koon tai sähköisen va-

rauksen johdosta. Membraanin yli vaikuttava voima ajaa fluidin komponentteja 

membraanin pinnan läpi, mutta vain luonteeltaan sopiva komponentti voi siirtyä 

membraanin läpi toiseen faasiin. Membraanin selektiivisyys fluidin komponent-

tien suhteen johtaa faasien erottumiseen permeaatiksi (membraanin läpäissyt frak-

tio) ja konsentraatiksi (membraanin läpäisemätön fraktio) (kuva 4) (Muro et al. 

2012, Strathmann 2012). Erottuneet komponentit pysyvät kemiallisesti muuttu-

mattomina. Eroteltavan liuoksen massatase membraanin yli voidaan esittää yhtä-

lön (1) mukaan 

 
 
    

p
 p   

 
   ,  (1) 
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missä Qf on syötön virtausnopeus ja cf syötön konsentraatio, Qp permeaatin vir-

tausnopeus ja cp permeaatin konsentraatio sekä Qc konsentraatin virtausnopeus ja 

cc konsentraatin konsentraatio (kuva 4). 

 

Kuva 4. Membraanisuodatuksessa tapahtuva syötön erottuminen perme-

aatti- ja konsentraattifraktioksi. (Chelme-Ayala et al. 2009) Suo-

mennokset: Membrane = membraani, feed water stream = syötet-

tävä virta, concentrate or retentate = membraanin läpäisemätön 

osa ja permeate = membraanin läpäissyt osa. 

Membraanin yli erotusta ajavana voimana voi olla paine (mikro-, ultra-, na-

nosuodatus ja käänteisosmoosi), konsentraatio (dialyysi) tai lämpötila (membraa-

nitislaus). Erotus voi tapahtua myös perustuen sähköisiin potentiaalieroihin (elekt-

rodialyysi). (Mulder 1996, Strathmann 2012) 

Yleisimmät membraanimateriaalit ovat synteettisiä ja ne voidaan jakaa orgaanisiin 

(polymeeriset) ja epäorgaanisiin (metalliset ja keraamiset) materiaaleihin. Erilaiset 

polymeeriset materiaalit esim. selluloosa-asetaatti (CA), polyetyleeni (PE), poly-

amidit, polypropyleeni (PP) ja polysulfoni (PS) ovat käytetyimpiä materiaaleja. 

Polymeeristen materiaalien etuja ovat muokkautuvuus, lukuisat sovellukset sekä 

taloudellinen valmistus. (Baker 2004, Perry 1997). Polymeeriset membraanit ovat 

luonteeltaan usein hydrofobisia. Membraaneja on mahdollista käsitellä kemialli-

sesti (esim. plasmakäsittely, kemiallinen hapetus) ja muokata niitä esim. enemmän 

hydrofiiliseksi (Radjenovic et al. 2008). Jätevesienkäsittelyssä hydrofiilisyydestä 

on usein hyötyä likaantumisherkkyyden vähentymisen sekä veden paremman lä-

päisevyyden muodossa (Hutzinger 2008). 
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Polymeeristen materiaalien lisäksi erilaiset epäorgaaniset materiaalit, kuten metal-

li (palladium), keraami (esim. zirkoniumin, piin tai alumiinin oksidit) ja lasi ovat 

myös mahdollisia. Näiden materiaalien käyttöä rajoittavat niiden korkeammat 

kustannukset (Muro et al. 2012, Strathmann 2012). Lisäksi hybridimembraanit 

ovat mahdollisia, yhdistämällä esim. keraamista ja polymeeristä materiaalia mem-

braanin valmistuksessa (Perry 1997).  

Jätevesienkäsittelyssä käytetyimmät membraanit ovat materiaaliltaan polymeeri-

set membraanit, jotka rakenteen mukaan voidaan jakaa symmetrisiin ja asymmet-

risiin (Hutzinger et al. 2008). Symmetrisen membraanin rakenne sekä suoda-

tusominaisuudet ovat yhtenäisiä läpi membraanin (mikrosuodatusmembraanit). 

Asymmetrinen membraani (ultra-, nano- ja käänteisosmoosimembraanit) koostuu 

rakenteeltaan erilaisista kerroksista. Yleisin konfiguraatio on ohut selektiivinen 

kerros huokoisen tukimateriaalin päällä ns. komposiittimembraani. Komposiitti-

membraanin etu on ohuen kerroksen hyvä selektiivisyys ja huokoisemman ker-

roksen pienempi virtausvastus ja sitä kautta koko membraanin suurempi kapasi-

teetti (Baruth 2005, Wagner 2001). 

Hyödynnettäessä membraanitekniikkaa teollisissa sovelluksissa tarvitaan sadoista 

tuhansiin neliömetreihin suodatuspinta-alaa. Prosessin tehokkaan ja taloudellisen 

toteuttamisen takaamiseksi tarvitsee suuri membraanipinta-ala pakata toimivaksi 

yksiköksi eli moduuliksi (Baker 2004). Moduulin valintaan vaikuttavat erotelta-

van fluidin ominaisuudet (esim. kiintoaineen määrä ja luonne) sekä erotustehok-

kuus ja kapasiteetti. Myös käytettävissä oleva tila ja investoinnin luonne ohjaavat 

valintaa. Käytössä olevat moduulit perustuvat kahteen membraanikonfiguraati-

oon: tasomaiseen membraaniin ja putkimaiseen membraaniin (Mulder 1996). Ta-

somaisella membraanikonfiguraatiolla voidaan muodostaa spiraalimoduuli tai 

tasomoduuli (plate and frame). Putkimaisella konfiguraatiolla voidaan toteuttaa 

taas putki-, kapillaari- tai onttokuitumoduuli (Baker 2004). Käytetyimmät moduu-

liratkaisut jätevesien käsittelyssä ovat spiraalimoduuli, onttokuitumoduuli ja eri-

laiset tasomoduulit (Metcalf and Eddy 2003) 
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4.1 Paineavusteiset membraaniprosessit 

Niin kunnallisissa kuin muissakin jätevesisovelluksissa paineavusteiset membraa-

niprosessit ovat käytetyimpiä. Paineavusteiset membraaniprosessit laskevan huo-

koskoon ja kasvavan ajopaineen mukaan ovat mikrosuodatus (MF), ultrasuodatus 

(UF), nanosuodatus (NF) sekä käänteisosmoosi (RO) (kuva 5) (Baruth 2005).  

 

Kuva 5. Paineavusteiset membraaniprosessit jäteveden eri komponenttien 

erotuskyvyn mukaan. Kuvan vasemmassa reunassa on kullekin 

membraanille tyypillinen huokoskoko (nm) ja oikeassa reunassa 

tyypillinen ajopaine (bar) (Binnie et al. 2002, Hutzinger 2008, 

Mulder 1996, Perry 1997, Radjenovic et al. 2008, Samhaber et al. 

Schouppe 2010, Strathmann 2012, Wagner 2001, Wintgens et al. 

2005). 

Korkeamman paineen tarve saman vuon tuottamiseksi huokoskoon laskiessa pe-

rustuu membraanin aineensiirtoa vastustavan voiman kasvamiseen (hydraulinen 

vastus) huokosten pienentyessä (Wintgens et al. 2005). Huokoskoon pienentyessä 

vastaavasti erottuvien partikkeleiden koko (molekyylipaino) pienenee, jolloin suu-

rempi määrä jäteveden sisältämistä yhdisteistä saadaan eroteltua konsentraattiin 

(Baruth 2005). 

Mikrosuodatusmembraani on paine-eroon perustuvissa membraanisuodatuksissa 

käytettävistä membraaneista rakenteeltaan avonaisin (makrohuokoinen) ja sopii 

jätevesien suurimpien molekyylien ja partikkeleiden poistoon. MF:n avulla jäte-



17 

 

vedestä voidaan erotella kokonaissuspendoitunut kiintoaines (TSS) ja suurimmat 

mikro-organismit: alkueläimet ja bakteerit (kuva 5). Ultrasuodatusmembraani on 

rakenteeltaan tiiviimpi (mesohuokoinen) ja sillä voidaan poistaa osa jäteveden 

viruksista, kaikki bakteerit, erilaiset kolloidiset aineet, proteiinit ja polysakkaridit 

(kuva 5). 

Siirryttäessä nanosuodatusmembraaniin rakenne on yhä tiiviimpi (mikrohuokoi-

nen) ja huokoskoko lähellä nanomittakaavaa. NF:n avulla jätevedestä voidaan 

erotella pienimmät orgaaniset ainekset ja moniarvoiset ionit (kuva 5) (Chelme-

Ayala et al. 2009, Wintgens et al. 2005). Käänteisosmoosimembraani määritel-

lään rakenteeltaan lähes tiiviiksi membraaniksi, jonka huokoskoko on lähes ole-

maton. RO:lla vedestä voidaan poistaa kaikki epäpuhtaudet mukaan lukien yhden-

arvoiset ionit. (Mulder 1996). Paineavusteiset membraaniprosessit tarjoavat laajan 

mahdollisuuden erotella eri komponentteja jätevedestä (kuva 5). (Metcalf and 

Eddy 2003)  

4.1.1 Mikrosuodatus 

Mikrosuodatusmembraaneja (MF-membraani) on laajalti saatavissa eri alojen so-

velluksiin, kuten elintarviketeollisuus, lääketeollisuus ja erilaisten jätevesien kä-

sittelyyn. Käytetyimmät MF-membraanit on tehty polypropeenista, akrylonitriilis-

tä, polyamidista tai polytetrafluoroetyleenistä (Metcalf and Eddy 2003). Makro-

huokoisen rakenteen johdosta (100 – 1000 nm) MF-membraaneilla suoritettuun 

erotukseen käytetty paine on suhteellisen alhainen (< 2 bar). Huokoisen MF-

membraanin erotus perustuu pitkälti partikkelikokoon ja membraani toimii perin-

teisen seulan tapaan, jolloin osmoottisen paineen vaikutus on olematon (Mulder 

1996, Schouppe 2010). MF-membraanilla saavutetaan suuri vuo huokoisen ja hy-

vin läpäisevän rakenteen johdosta (Metcalf and Eddy 2003). 

Mikrosuodatusta käytetään sovelluksissa, joissa eroteltavan eli konsentraattiin 

jäävän partikkelin koko on > 0,1 μm (Mulder 1996). Metcalf and Eddy (2003) 

raportoivat Dublinin San Ramo:n puhdistamolta MF-membraanin avulla seuraavia 

alenemia jätevesien pitoisuuksissa: TSS 97, COD 76, BOD 86, NH3-N 7, NO3-

N 0 ja P  
 

 = 0 %. Tuloksista nähdään, että mikrosuodatusmenetelmä soveltuu 

hyvin kiintoaineksen sekä orgaanisen kuorman pienentämiseen. Taulukossa IV on 
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MF-membraanin eri sovelluksia kunnallisella jätevedenpuhdistamolla.  (Metcalf 

and Eddy 2003). 

4.1.2 Ultrasuodatus 

UF-membraani määritellään MF:n tapaan huokoiseksi membraaniksi, jonka erotus 

perustuu partikkelin kokoon sekä muotoon, tästä johtuen niitä käytetään paljon 

samoissa sovelluksissa. 

Taulukko IV. Mahdolliset mikro- ja ultrasuodatussovellukset kunnallisen jäte-

vedenkäsittelyssä. (Metcalf and Eddy 2003) 

Sovelluskohde Mikrosuodatus ja ultrasuodatus 

  Menetelmän kuvaus 

Aerobinen lietteen käsittelyn 

tehostaminen 

Membraani erottaa aktiivilietelaitoksen ilmas-

tusaltaassa käsitellyn jäteveden ja biomassan 

toisistaan. Erotusyksikkö voi olla upotettuna 

ilmastusaltaassa tai ulkoisena yksikkönä. Mene-

telmää kutsutaan membraanibioreaktoriksi 

(MBR) 

Anaerobinen lietteen käsittely Membraania käytetään käsitellyn jäteveden ja 

biomassan erotteluun anaerobisessa reaktorissa 

Ilmastettu membraanibiore-

aktori 

Membraani toimii välitysmateriaalina puhtaan 

hapen siirtämisessä sen pinnalla olevalle bio-

massalle. Menetelmää kutsutaan membraani 

ilmastusbioreaktoriksi (MABR) 

Membraaniuuttobioreaktori Membraani toimii rajapintana orgaanisten ha-

joavien molekyylien uuttamisessa jäteveden 

epäorgaanisista ainesosista kuten hapoista, 

emäksistä ja suoloista myöhempää biologista 

käsittelyä varten (membraaniuuttobioreaktori, 

EMBR) 

Esikäsittelymenetelmä tehok-

kaalle desinfioinnille 

Suspendoituneen jäännöskiintoaineen poistami-

nen jälkiselkeytysaltaan jälkeen paremman des-

infiointitason saavuttamiseksi UV- tai kloorikä-

sittelyssä. 

Esikäsittelymenetelmä nano- 

tai käänteisosmoosisuodatuk-

selle 

Kolloidisen ja suspendoituneen kiintoaineen 

poisto häiriytymättömän jatkokäsittelyn varmis-

tamiseksi NF- tai RO-suodatuksille 
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Yleisimmät valmistusmateriaalit UF-membraaneille ovat selluloosa-asetaatti sekä 

erilaiset aromaattiset polyamidit (Metcalf and Eddy 2003). Erotusominaisuuksil-

taan ultrasuodatus on MF:n sekä NF:n välissä ja tarkkoja rajoja niiden välille on 

vaikea määritellä. 

Mesohuokoiset UF-membraanit ovat rakenteeltaan hieman tiiviimpiä (5 –

 100 nm) ja vastaavasti myös erotukseen tarvittava paine (1 – 10 bar) suurempi. 

Tiiviimmästä rakenteesta johtuen UF-membraaneilla voidaan poistaa partikkelei-

den lisäksi myös joitain liuenneita aineita. UF-membraani pystyy yleisesti pidät-

tämään 0,01 μm suurempia partikkeleita. Huomattavin rakenteellinen ero MF-

membraaniin verrattuna on UF-membraanin asymmetrinen rakenne, joka tarkoit-

taa tiiviimpää pintakerrosta huokoisemman tukimateriaalikerroksen päällä (Met-

calf and Eddy 2003, Mulder 1996). 

UF- ja MF-membraaneilla on myös monia sovelluksia kunnallisessa jätevedenkä-

sittelyssä (taulukko IV). Eniten MF- ja UF-membraaneja on tutkittu ja käytetty 

aerobisen lietteen käsittelyn (MBR) tehostamisessa ja esikäsittelymenetelmänä 

NF- sekä RO-suodatuksille (taulukko IV). (Metcalf and Eddy 2003) 

4.1.3 Nanosuodatus 

Nanosuodatus (NF) voidaan määritellä käänteisosmoosin (RO) sovellukseksi, 

jolla on kuitenkin tunnistettavat ominaispiirteet (Binnie et al. 2002).  NF-

membraanien huokoiset ovat nanomittakaavan kokoisia (1 – 5 nm) ja erottuvien 

aineiden koko > 0,001 μm. NF-membraanin tiukan rakenteen johdosta osmootti-

nen paine on jo merkitsevä ja erotukseen vaadittava paine (5 – 35 bar) melko suu-

ri. Poiketen kahdesta edellä esitetystä paine-eroon perustuvasta tekniikasta (MF ja 

UF), NF-membraanin erotus perustuu partikkelikoon sijasta enemmän kokoeks-

kluusioon sekä yhdisteiden liukoisuus ja diffuusioeroihin (Metcalf and Eddy 

2003, Mulder 1996). Rakenteeltaan NF-membraanit ovat yleensä asymmetrisiä 

ohutkalvokomposiittimembraaneja (TFC), joiden yleisimmät valmistusmateriaalit 

ovat selluloosa-asetaatti (CA) ja aromaattiset polyamidit (PA). TFC-rakenteessa 

tukimateriaali tuo mekaanista kestävyyttä ja mahdollistaa suuremman vuon. Pin-

takerros toimii erottavana kalvona (Hutzinger et al. 2008, Schäfer et al. 2005). 
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Nanosuodatus on kehittynyt RO:sta materiaalien kehittymisen salliessa membraa-

nin rakenteen optimoinnin suurempien molekyylien ja ionien erottamiseen. NF:n 

ja RO:n ero perustuukin niiden kykyyn pidättää ioneja; NF:llä voidaan erottaa 

vain moniarvoisia ioneita (Ca
2+

, Mg
2+

), kun RO:lla saadaan talteen myös yhden-

arvoiset ionit (Na
+
, Cl

-
) (Hutzinger et al. 2008). NF-membraaneilla voidaan käsi-

tellä erilaisia jätevesiä, pehmentää vettä ja niitä voidaan käyttää monissa eri teolli-

suuden sovelluksissa (taulukko V) (Binnie et al. 2002, Mulder 1996). 

4.1.4 Käänteisosmoosi 

Käänteisosmoosi (RO) perustuu luonnolliseen osmoosi-ilmiöön (diffuusio), jossa 

konsentraatioero tasoittuu veden liikkuessa laimeammasta liuoksesta väkeväm-

pään liuokseen (Metcalf and Eddy 2003). Käänteisosmoosissa suurta painetta 

hyödyntäen tämä luonnollinen ilmiö käännetään vastakkaissuuntaiseksi, jolloin 

vesi virtaa väkevämmästä liuoksesta laimeampaan (Binnie et al. 2002). 

RO-membraanin huokoskoko on nanoluokkaa (0,1 – 1 nm) ja osmoottinen paine  

aina merkittävä. Suuri paineen tarve (10 – 100 bar) perustuu osmoottisen paineen 

kumoamiseen (konsentraation pyrkimys tasapainoon) ja membraanin läpi synty-

vään painehäviöön (Binnie et al. 2002, Mulder 1996). RO-membraanin rakenne 

on tiivis ja komponenttien erottuminen perustuu ekskluusioon sekä liukoisuus- ja 

diffuusioeroihin. Rakenteeltaan ja materiaaleiltaan RO-membraanit ovat NF-

membraanien kanssa samankaltaisia (ks. kpl 4.1.3) (Schäfer et al. 2005). 

Käänteisosmoosin suurin sovelluskohde on juomaveden valmistaminen meri- tai 

murtovedestä poistamalla suola. Jätevesisovelluksiin RO-menetelmää voidaan 

käyttää tehokkaan esikäsittelyn jälkeen, poistamaan veteen jääneitä liuenneita 

ainesosia. Metcalf and Eddy (2003) raportoivat Dublinin San Ramo:n jäteveden-

käsittelylaitoksella MF-esikäsittelyllä ja RO-suodatuksella saavutettuja pitoisuus-

alenemia: TSS 99, COD 91, BOD 40,    
 -  96,    

-
-  96 ja P  

  
 99 ja         

Cl
- 
97 %.  Pitoisuusalenemista nähdään, että käänteisosmoosilla saadaan tehok-

kaasti puhdistettua jätevesi ravinteista (fosfori ja typpi), orgaanisista liuenneista 

aineista sekä yhdenarvoisista suoloista. (Metcalf and Eddy 2003) 
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Käänteisosmoosin ja nanosuodatuksen erittäin hyvä erottelukyky jäteveden kom-

ponenttien suhteen mahdollistaa korkealaatuisten virtojen tuottamisen jätevedestä 

(taulukko V). 

Taulukko V. Mahdolliset nano- ja käänteisosmoosisovellukset kunnallisen jä-

tevedenkäsittelyssä. (Metcalf and Eddy 2003) 

Sovelluskohde Menetelmän kuvaus 

  Nanosuodatus 

Jäteveden uu-

delleen käyttö 

Esikäsitellyn (useimmiten MF) jäteveden puhtauden nostami-

nen, joka mahdollistaa sen käytön juomakelpoisen veden val-

mistuksessa esim. keinotekoisen pohjaveden valmistus. Veden 

hygieniatason tehokas nostaminen nanosuodatusta hyödyntäen 

on myös mahdollista 

Veden pehmen-

täminen 

Moniarvoisten suolojen (Mg
2+

 ja Ca
2+

) pitoisuuksien alentami-

nen veden kovuuden laskemiseksi jatkokäsittelymenetelmiä 

varten 

  Käänteisosmoosi 

Jäteveden uu-

delleen käyttö 

Esikäsitellyn (useimmiten MF) jäteveden puhtauden nostami-

nen, mikä mahdollistaa veden käytön juomakelpoisen veden 

valmistuksessa esim. keinotekoisen pohjaveden valmistus. 

Jäteveden 

komponenttien 

selektiivinen 

erottelu 

Käänteisosmoosi on tehokas tapa poistaa haitallisia kom-

ponentteja, kuten karsinogeeninen nitrodimetyyliamiini 

(NDMA) 

Kaksivaiheinen 

käsittely  

Kaksivaiheista käänteisosmoosikäsittelyä käytetään veden riit-

tävän puhtauden saavuttamiseksi korkeapainekattilasovelluk-

siin 

NF ja RO sovellusten käyttöä kunnallisen jätevedenkäsittelyn yhteydessä rajoitta-

vat erotuksen saavuttamiseksi tarvittavat korkeat suodatuspaineet, mikä nostaa 

prosessin käyttökustannuksia. Myös konsentraatin käsittely ja membraanien herk-

kyys likaantumiselle (suuri esikäsittelyn tarve) ovat rajoittavia tekijöitä (Metcalf 

and Eddy 2003). 

5 Perinteisen jätevedenpuhdistamon tehostaminen membraanisuodatuksella 

Nykyiset aktiivilietelaitokset ovat laajasti käytössä olevia ja toimivia prosesseja, 

jotka poistavat melko tehokkaasti kiintoaineet, ravinteet ja orgaanisen aineksen. 

Perinteisessä jätevedenpuhdistusmenetelmässä suspendoituneen kiintoaineen (SS) 
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konsentraatio (< 6 – 8 g SS/l) on melko alhainen ilmastusaltaassa. Alhainen kon-

sentraatio vaatii suuret prosessialtaat (Muller et al. 1995, Seo ja Vogelpohl 2009). 

Myös syntyvän lietteen määrä ja veden pumppaamisen tarve (energiankulutus) on 

suuri. Perinteisellä puhdistusprosessilla on myös rajallinen puhdistuskyky jäteve-

den komponenttien kuten bakteerien, viruksien ja ravinteiden sekä lääkeaineiden 

ja hormonien suhteen. (Rosenbergera et al. 2002, Seo ja Vogelpohl 2009, Smith et 

al. 2012) 

Perinteisen puhdistamon tehostaminen tai modernisointi membraanitekniikkalla 

voidaan toteuttaa periaatteessa kahdella eri tavalla (kuva 6). 

 

Kuva 6. Kaksi vaihtoehtoa membraanisuodatusvaiheen sijoittamiselle pe-

rinteiselle jätevedenpuhdistuslaitokselle (Wintgens et al. 2005). 

Termien suomennokset: wastewater = jätevesi, mechanical pre-

treatment = mekaaninen esikäsitely, activated sludge reactor = ak-

tiivilietevaihe, clarification = jälkiselkeytin, WWTP effluent = 

käsitelty poistuva jätevesi, 1 = käsitellyn jäteveden ultrasuodatus 

ja 2 = biologisen käsittelyn ja membraanierotuksen yhdistelmä. 

Ensimmäinen vaihtoehto on membraanisuodatuksella toteutettu tertiäärisuodatus, 

joka suoritetaan jälkiselkeytysaltaan jälkeen (kuva 6 vaihtoehto 1). Toinen vaihto-

ehto on membraanisuodatusvaihe integroituna osaksi biologista vaihetta (mem-

braanibioreaktori = MBR, kuva 6 vaihtoehto 2) (Henze et al. 2008, Hutzinger et 

al. 2008). 

Erillinen suodatusratkaisu (kuva 6 vaihtoehto 1) käyttää syöttönä jälkiselkeytti-

meltä tai biologisesta vaiheesta tulevaa virtaa. Sen tarkoitus on useimmiten mem-

braanisuodatuksella poistaa jäljellä oleva suspendoitunut kiintoaines ja orgaaninen 

aines sekä desinfioida vettä bakteerien ja osittain viruksien suhteen. (Wintgens et 

al. 2005). Jälkikäsittelyä erillisellä moduulilla ovat tutkineet esim. Chon et al. 
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2013, Dialynas ja Diamadopoulos 2008, Jacob et al. 2010, Kim et al. 2008, Shont 

et al. 2004 sekä Mänttäri ja Nyström. 

Kuvan 6 vaihtoehdossa 2 membraanisuodatus on sijoitettu osaksi biologista vai-

hetta ja se hyödyntää biologista puhdistusta yhdistettynä membraaneilla toteutet-

tuun biomassan ja veden erottamiseen (MBR). Ilmastusaltaaseen upotettua mem-

braaniyksikköä (iMBR) on tutkittu paljon ja siitä on myös suuri määrä käytössä 

olevia sovelluksia erilaisten jätevesien käsittelyssä (taulukko VI) (Ng ja Kim 

2007) 

Taulukko VI. Eri valmistajien moduuliratkaisuja upotetulle membraanibioreak-

torille (iMBR) (Schäfer et al. 2005) * Frechen et al. 2001 

Yritys Tuote Moduuli Lähde 

Alfa Laval Kubota Taso Timmer et al. 1994 

Zenon ZeeWeed
®
 (ZenoGem

®
-

process) 

Onttokuitu Roest 2001* 

Mitsubishi-

Rayon 

Sterapore-L Onttokuitu Krampe and Krauth 

2001* 

Martin Sys-

tems AG 

Vacuum Rotation Membrane 

(VRM
®

) 

Taso Grigo 2001 

Berghof Pendel module Putki Günder 2001 

Wherle Werk BIOWING
®
-process Taso Laubach 2001 * 

RWTH 

Aachen 

Tuntematon Onttokuitu Melin and Voben-

kaul 2001 

S.Search Tuntematon Onttokuitu Koenhen 

Nadir Submerged Membrane modu-

le 

Taso Anonymous 

Huolimatta MBR:n korkeimmista investointi- ja operointikustannuksista verrattu-

na perinteiseen prosessiin, on sen käyttö kasvanut korvaavana puhdistustekniik-

kana. Tämä on seurausta globaalista veden- sekä sen uudelleenkäytön kasvavasta 

tarpeesta ja tiukentuneista laatuvaatimuksista. (Hutzinger et al. 2008) MBR-

tekniikka onkin jo jossain osissa maailmaa (Yhdysvallat ja Keski-Eurooppa) tär-

keä menetelmä pintavesien laadun säilyttämiseksi ja avainasemassa jäteveden 

uudelleen käyttöä varten esim. Lähi-idässä (Buer ja Cumin 2010). 



24 

 

5.1 Tertiäärinen membraanisuodatus 

Perinteinen jätevedenpuhdistus voidaan jakaa karkeasti alussa olevaan mekaani-

seen puhdistusvaiheeseen (suurimmat kiintoaineet, öljy, rasva) ja sen jälkeen tule-

vaan biologiseen vaiheeseen (orgaaninen aines ja ravinteet) (Andrade et al. 2014). 

Mekaanisen ja biologisen vaiheiden jälkeen voidaan suorittaa jäteveden desinfi-

ointi joko fysikaalisesti tai kemiallisesti. (Hutzinger et al. 2008, Säylä ja Vilpas 

2012). Tässä kappaleessa keskitytään puhdistetun jäteveden desinfiointiin tertiää-

risellä membraanisuodatuksella. 

Suoritettaessa membraanisuodatus jälkiselkeytysaltaan jälkeen, se toimii itsenäi-

senä lisäkäsittelynä. Jäteveden laadun parantumisen lisäksi tertiäärisuodatuksen 

etuja ovat pieni tilavaatimus, kapasiteetin muuttaminen tarpeen mukaan sekä mel-

ko yksinkertainen liittäminen perinteisen prosessin perään. Membraaniyksikön 

itsenäinen toiminta mahdollistaa myös edeltävien prosessivaiheiden toiminnan 

entisellään sekä mahdollisen modernisoinnin tai optimoinnin. Tertiäärisuodatus ei 

myöskään monimutkaista olemassa olevaa prosessia (Alonso et al. 2001). 

Membraanisuodatuksella toimivassa lisäkäsittely-yksikössä voidaan hyödyntää 

kaikkia membraanityyppejä (MF, UF, NF ja RO) eri käyttötarkoituksen mukaan. 

MF- tai UF-membraanilla toteutetulla lisäkäsittelyllä voidaan parantaa poistuvan 

jäteveden laatua alentamalla orgaanisen aineksen, sameuden sekä fosforin ja sus-

pendoituneen kiintoaineksen määrää. Alhaisempi suspendoituneen kiintoaineen 

määrä tehostaa myös mahdollista UV-valolla toteutettua desinfiointia (Mackenzie 

2011). Tiukemmilla membraaneilla (NF ja RO) epäorgaaniset molekyylit sekä 

veden uudelleenkäyttöä rajoittavat aineet kuten bakteerit, virukset ja orgaaniset 

klooriyhdisteet (AOX) poistuvat täysin (Alonso et al. 2001, Jacob et al. 2010).  

Myös pienen moolimassan omaavat orgaaniset yhdisteet ja liuenneet aineet voi-

daan poistaa NF- ja RO-membraaneilla (Shon et al. 2004). 

Erilaisia moduuliratkaisuja on mahdollista käyttää lisäkäsittely-yksikkönä, kuten 

spiraalimoduuleja, onttokuitumoduuleja sekä tasomoduuleja. Taulukkoon VII on 

kerätty eri valmistajien moduuliratkaisuja ja niissä käytettyjä membraaneja. Terti-

äärisiin membraanisuodatuksiin löytyy runsaasti erilaisia yhdistelmiä materiaalin 

sekä moduuliratkaisun suhteen. UF-membraanien käytön kustannustehokkuus ja 
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hyvä erotuskyky näkyvät niiden laajana sovellusmääränä eri moduuleissa (tauluk-

ko VII). 

Taulukko VII. Perinteiseltä puhdistamolta poistuvan jäteveden käsittelyyn testat-

tuja moduuliratkaisuja. Termien selityksiä: PA = polyamidi, TFC 

= ohut kalvo komposiitti ja HW = onttokuitu. 

Membraani Valmistaja/Malli Moduuli Materiaali Lähde 

RO 
Woongjin Chemical 

Corporation, Korea 
Spiraali PA-TFC 

Chon et al. 

2013 

RO Hydranautics ESPA2 Spiraali PA-TFC 

Kim et al. 

2008 
RO TriSep X-20 Spiraali 

Aromaattinen 

PA-TFC 

NF Dow/FilmTec NF-90 Spiraali PA-TFC 

UF Hydranautics Spiraali Polyolefiini Alonso et al. 

2001 MF Memcor HW Propyleeni 

UF 

Cleanfil-P75R, Kolon 

Membrane Corpora-

tion, Korea 

HW 
Polyvinyyli-

deeni 

Chon et al. 

2013 

UF 
Zenon ZeeWeed-10 

(ZW-10) 
HW - 

Dialynas ja 

Diamado-

poulos 2008 

UF 

Tianjin Motimo Mem-

brane Technology, 

China 

HW 
Polyvinyyli-

deenifluoridi 

Yu et al. 

2014 

UF Nitto Denko Corp. Taso 
Sulfonoitu po-

lysolfoni 

Shon et al. 

2004 

MF 
Model 8200, Amicon 

Corp, USA 
Taso 

Polyvinyyli-

deenidifluoridi 

Park et al. 

2010 

Tertiäärisillä membraanisuodatuksilla on saavutettu hyviä puhdistustuloksia käy-

tössä olevilla jätevesilaitoksilla. Chon et al. (2013) on tutkinut jätevesilaitoksen 

puhdistusprosessin tehostamista erillisellä membraanisuodatuksella, jossa oli en-

sin UF-yksikkö (onttokuitumoduuli) ja sen perään RO-yksikkö (spiraalimoduuli). 

Ennen suodatuksia esikäsittelynä toimi koagulaatio. Biologisen vaiheen virta toi-

mi syöttönä ja sen pitoisuudet olivat COD 5,1 mg/l, TN (kokonaistyp-

pi) 7,4 mgN/l ja TP (kokonaisfosfori) 2,0 mgP/l. Ultrasuodatuksen ja RO-

suodatusten jälkeen vastaavat pitoisuudet olivat 4,0; 7,1; 1,3 mg/l ja 0,10; 0,70; 

0,10 mg/l. Molempien membraanikäsittelyjen jälkeen veden sameus (NTU) oli 
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poistunut täysin. UF-käsittely alensi fosforipitoisuutta ja RO:lla pystyttiin poista-

maan tehokkaasti fosforin lisäksi myös typpeä ja orgaanista ainesta. (Chon et 

al. 2013) 

Alonso et al. (2001) on tutkinut UF-spiraalimoduulin käyttöä perinteisen puhdis-

tusprosessin tehostamisessa. Esikäsittelynä toimi perinteinen korityyppinen suo-

datusmenetelmä. Syötön pitoisuudet olivat COD 51 mg/l, TN 34 mg/l ja 

TP 8,8 mg/l. UF-spiraalimoduulilla saavutettiin seuraavat alenemat: COD 46, 

TN 12 ja TP 26 % ja kokonaissuspendoituneelle kiintoaineelle (TSS) 100 %. UF-

spiraalimoduuli poisti tehokkaasti kiintoaineen sekä alensi fosforipitoisuutta ja 

orgaanisen aineksen määrää. 

Erillinen membraanisuodatus toimii hyvin poistuvan jäteveden laadun parantami-

sessa. Jäteveden ominaisuudet (orgaaninen aines ja suspendoitunut kiintoaines) 

tekevät siitä kuitenkin haasteellisen membraanien likaantumisen kannalta. Likaan-

tumista on mahdollista estää oikealla moduulivalinnalla sekä optimoidulla suoda-

tuksen aikaisella puhdistuksella. Lisäksi esikäsittely on tehokas tapa parantaa 

membraanin toimintaedellytyksiä. (Shon et al. 2004)  

5.1.1 Esikäsittelyn vaikutus membraanin toimintaan 

Biologisen vaiheen jälkeen jätevesi sisältää enimmäkseen liuenneita sekä partik-

kelimaisia orgaanisia ainesosia. Pienemmissä pitoisuuksissa esiintyy myös ravin-

teita, bakteereita sekä mikrobiologisia kontaminantteja (Decarolis et al. 2001). 

Orgaanisten aineiden takia käsitellyn jäteveden sameus on korkea (Park et al. 

2010). Orgaaninen aines vedessä on ympäristön lisäksi ongelma myös mahdolli-

selle membraanikäsittelylle, koska se voi johtaa membraanin likaantumiseen 

(Shon et al. 2004). Tertiäärisuodatuksen tapauksessa esikäsittelyllä voidaan vä-

hentää membraanin likaantumista sekä parantaa permeaattivuon (tuotevirran) 

määrää ja laatua (Dialynas ja Diamadopoulos 2008). 

Esikäsittely ennen membraanisuodatusta voidaan suorittaa joko fysikaalisesti 

(suodatus) tai kemiallisesti (saostus) tai niiden yhdistelmänä. Suodatusmenetel-

mistä esikäsittelynä voivat toimia erilaiset tekniikat; membraanisuodatus (MF tai 

UF onttokuitu) (Kim et al. 2008) tai perinteiset menetelmät esim. levysuodatus 

(Chon et al. 2013) ja korityyppinen suodatin (Alonso et al. 2001). 
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Jätevedenkäsittelyssä saostuskemikaalit ovat paljon käytettyjä esikäsittelyteknii-

koita ennen membraani- tai perinteistä suodatusta. Erilaisia käytössä olevia ja te-

hokkaaksi todettuja alumiinipohjaisia saostuskemikaaleja ovat esim. alumiinisul-

faatti (Al2(SO4)3) ja alumiinikloridi (AlCl3) sekä aluna(Al2(SO4)3∙18H2O) 

(Chon et al. 2013, Dialynas ja Diamadopoulos 2008). Vastaava rautapohjainen 

kemikaali on esim. ferrokloridi (FeCl3) (Decarolis et al. 2001, Goren et al. 2008). 

Myös adsorptiomateriaalit parantavat esikäsittelyn tehoa/toimivuutta. Niitä voi-

daan käyttää itsenäisesti tai saostuskemikaalin lisäyksen jälkeen. Paljon käytettyjä 

adsorptiomateriaaleja ovat jauhemainen aktiivihiili (PAC) tai partikkelimainen 

aktiivihiili (GAC). PAC-materiaaleista kookospohjainen aktiivihiili on todettu 

erityisen tehokkaaksi verrattuna puupohjaiseen (Dialynas ja Diamadopoulos 2008, 

Yu et al. 2014). 

Esikäsittelyn valintaan vaikuttaa käsiteltävän jäteveden ominaisuudet (suspendoi-

tuneen kiintoaineen määrä) sekä valittu moduulityyppi. Esimerkiksi tiivisraken-

teinen spiraalimoduuli vaatii tehokkaamman esikäsittelyn sen herkemmän tukkeu-

tumisen takia, kun väljempi onttokuitumoduuli. (Alonso et al. 2001) 

Spiraalimoduuleja käytettäessä syötön kiintoainepitoisuuden pitää olla alhainen. 

Suurin osa kirjallisuudesta löydetyistä esikäsittelyistä spiraalimoduuleille on ont-

tokuitumembraaniin (MF tai UF) perustuvia suodatusmenetelmiä (Kim et al. 

2008). Myös perinteisiä suodatusmenetelmiä, kuten korityyppinen suodatin (400 

tai 30 μm viiralla) (Alonso et al. 2001) tai levy suodatus (kaksi kerroksinen poly-

esteri viirarakenne, 15 ja 10 μm) (Chon et al. 2013) voidaan käyttää. Kim et al. 

(2008) mukaan ennen suodatusta voidaan käyttää saostuskemikaaleja, kuten alu-

miinisulfaatti (Al2(SO4)3, 3 mg/l) levysuodatukselle ja rautakloridi (FeCl3, 4 mg/l) 

UF-onttokuitumoduulille erottumisen tehostamiseksi. Saostuskemikaalia käyttä-

mällä saadaan koaguloitua myös kiintoainesta ja siten tehostettua kiintoaineen 

talteenottoa sekä parannettua esim. onttokuitumoduulin takaisinhuuhtelun tehoa 

(Kim et al. 2008). 

Onttokuitumoduuli on rakenteeltaan avonainen ja omaa melko hyvän resistanssin 

likaantumista vastaa, matalan suodatuspaineen sekä mahdollisesti toteutettavan 

ilmastuksen ja takaisinhuuhtelun johdosta. Suodatusten sijasta onttokuitumoduu-

lille käytetään esikäsittelynä koagulaatiota tai yhdistettyä koagulaatiota ja adsorp-
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tiota. Koagulaatio kemikaaleina käytetään samoja jo edellä mainittuja rauta ja 

alumiini yhdisteitä. Myös aluna (Al2(SO4)3 · 18 H2O) on todettu erittäin toimivak-

si koagulaatiksi ennen onttokuitumoduulia. Adsorptiomateriaaleja käytettäessä 

partikkelimainen aktiivihiili (GAC) on tehokas. GAC soveltuu paremmin ontto-

kuitumoduulille isomman partikkelikoon ansiosta, kun jauhemainen aktiivihiili 

(PAC), joka saattaa aiheuttaa membraanin huokosten tukkeutumista (Dialynas ja 

Diamadopoulos 2008). 

Tasomoduuli kestää onttokuitumoduulin tapaan enemmän kiintoainesta kuin spi-

raalimoduuli. Kirjallisuudesta löydetyt esikäsittelymenetelmät tasomoduulille ovat 

samoja kuin onttokuitumoduulilla: koagulaatio tai koagulaation ja adsorption yh-

distelmä. Sen lisäksi käytetyt kemikaalit ja adsorptio materiaalit ovat samoja 

(Shon et al. 2004). Myös muitakin tekniikoita on mahdollista käyttää esim. koagu-

laation ja flotaation yhdistelmä (CF) tai otsonikäsittely (Park et al. 2010). 

5.1.2 Konsentraatin käsittely 

Membraanien avulla tapahtuva käsitellyn kunnallisen jäteveden laadun paranta-

minen ja uudelleen käyttäminen on kasvava trendi maailmanlaajuisesti (Shahalam 

et al. 2010). Käytettäessä paineavusteisia membraaniprosesseja jätevedenkäsitte-

lyyn, syntyy puhdistetun tuotevirran lisäksi membraanin läpäisemätön virta eli 

konsentraatti. Membraanibioreaktorissa (MBR, kpl 5.2) konsentraatti ei ole on-

gelma, koska siinä se vastaa perinteisen jälkiselkeytysaltaan pohjalle kerääntyvää 

lietettä. Kun taas biologisenvaiheen jälkeisessä membraanisuodatuksessa konsent-

raatti voidaan kierrättää takaisin puhdistusprosessiin tai käsitellä erikseen vähem-

män haitalliseen muotoon ennen ympäristöön päästämistä (kuva 7) (Chelme-

Ayala et al. 2009). Membraanitekniikan yleistyessä konsentraatin syntyminen 

sekä sen käsitteleminen on yhä tärkeämpi kysymys. Joissain tapauksissa konsent-

raatin käsittely voi olla jopa ympäristön ja prosessin taloudellisuuden kannalta 

membraanitekniikan käyttöä rajoittava tekijä (Sperlich et al. 2009). 

Suodatuksessa syntyvän konsentraatin ominaisuudet riippuvat käytetystä mem-

braanityypistä (MF, UF, NF ja RO) ja syöttönä toimivan jäteveden ominaisuuksis-

ta. Myös väkevöinnin määrä (VRF-arvo) ja käytetyt kemikaalit membraaniproses-

sissa vaikuttavat konsentraatin ominaisuuksiin (Shahalam et al. 2010). Konsent-



29 

 

raatit voidaan jakaa membraanityyppien mukaan: MF- ja UF-konsentraatteihin 

sekä NF- ja RO-konsentraatteihin. Yleisesti kunnallisia jätevesiä käsiteltäessä 

MF- ja UF-konsentraatit sisältävät suspendoitunutta kiintoainesta, humusainesta, 

patogeenejä (bakteerit, alkueläimet, viruksia) sekä erilaisia makromolekyylejä. 

NF- ja RO-konsentraatteihin pidättyy edellä mainittujen lisäksi yhden arvoisia 

suoloja ja kaikkia siitä kooltaan suurempia yhdisteitä. Ne sisältävät esim. pieniä 

molekyylejä, synteettisiä orgaanisia yhdisteitä, veden kovuuteen vaikuttavia ione-

ja (Mg
2+

 ja Ca
2+

) sekä fosfaatti- ja sulfaatti-ioneja. NF- ja RO-konsentraattien 

ominaisuudet riippuvat paljon esikäsittelystä ja siinä poistetuista komponenteista 

(Chelme-Ayala et al. 2009). 

Valmistettaessa juomavettä merivedestä voidaan konsentraatti johtaa viemäriin, 

hyödyntää maankäyttösovelluksissa, pienentää tilavuus haihdutuslampia käyttä-

mällä tai johtaa syvälle maa-ainekseen (Mickley 2008). Jätevesilaitoksen yhtey-

dessä edellä mainitut menetelmät toimivat huonosti, koska konsentraatit ovat ym-

päristölle haitallisia ja ravinnekuormitusta lisääviä. Kuvaan 7 on kerätty erilaisia 

käsittelyvaihtoehtoja membraanisuodatusten konsentraateille. Jätevedenkäsittelys-

sä syntyvien konsentraattien käsittelyyn soveltuvimpia ovat huonosti hajoavien 

yhdisteiden poistamismenetelmät, jotka ovat lihavoitu kuvassa 7.  

Konsentraatin käsittelyyn on erilaisia vaihtoehtoja, kuten konsentraatin ominai-

suuksien muuttaminen, tilavuuden pienentäminen, kontaminoituneiden aineiden 

poisto ja suolojen poisto (kuva 7). Jälkikäsittely-yksikön tapauksessa mahdollista 

olisi myös konsentraatin kierrätys johonkin aikaisemmista prosessivaiheista esim. 

esiselkeytys, lietteen kuivatus, ilmastus, jälkiselkeytys. 

Konsentraatin käsittelyn valinta tehdään tapauskohtaisesti. Vaikuttavia tekijöitä 

valittavaan menetelmään ovat käsiteltävän konsentraatin määrä ja ominaisuudet, 

vaatimukset laadun suhteen sekä maantieteellinen sijainti. (Mickley 2008). Jäte-

vedenpuhdistamon jälkeisessä membraaniyksikössä syntyvän konsentraatin haaste 

on biologisen vaiheen läpi menneet hajoamattomat komponentit. Esimerkiksi RO-

konsentraatti saattaa sisältää erilaisia orgaanisia yhdisteitä lääkeaineista, torjunta-

aineista, hygieniatuotteista, hormonaalisista tuotteista tai mikrobien aineenvaih-

dunnasta. Näiden yhdisteiden hävittäminen biologisin keinoin voi olla tehotonta ja 

vaatia tehokkaampaa käsittelyä, kuten esim. hapetusmenetelmien käyttöä. Toistai-
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seksi tällaisten yhdisteiden hävittämisestä ei ole laajaa yhtenäistä mielipidettä tai 

lainsäädäntöä, mutta tulevaisuudessa niiden hävittämistä tultaneen säätelemään 

(Zhou et al. 2011). 

 

Kuva 7. Käsittelyvaihtoehtoja membraanikonsentraateille. Jäteveden käsit-

telyssä syntyvien konsentraattien käsittelyyn soveltuvimmat me-

netelmät ovat lihavoitu. (Chelme-Ayala et al. 2009) 

Fysikaalis-kemialliset menetelmät kuten koagulaatio/flokkulaatio tai aktiivihiili 

poistavat tehokkaasti erilaisia hajoamattomia orgaanisia yhdisteitä. Nämä mene-

telmät kuitenkin vain sitovat komponentteja. Nykyisin onkin paljon tutkittu edis-

tyneitä hapetusprosesseja orgaanisten yhdisteiden hajottamiseen hydroksyyliradi-

kaalien (•OH) avulla. Erilaisia edistyneitä hapetustekniikoita ovat esim. fotokata-

lyyttinen hapetus (PCO), otsonointi (O3), sonolyysi (US), vetyperoksidihapetus 

(H2O2) tai elektrolyyttinen hapetus (Zhou et al. 2011). Zhou et al. (2011) saavut-

tivat aktiivihiiliesikäsittelyllä ja siihen yhdistetyillä edistyneillä hapetusprosesseil-

la (H2O2, O3, PCO ja US) 7 – 20 kertaa suuremman biohajoavuuden, 34 – 68 % 

aleneman DOC-pitoisuudessa ja pienemmän konsentraatin ekotoksisuuden RO-

membraanisuodatuksen konsentraatille. 
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5.2 Membraanibioreaktori (MBR) 

Membraanibioreaktori (MBR) on prosessi, joka yhdistää biologisen aktiiviliete-

prosessin sekä membraanitekniikalla (MF tai UF) tapahtuvan biomassan ja veden 

erottamisen. Membraanilla tapahtuva biomassan ja veden erotus korvaa perintei-

sen aktiivilieteprosessin jälkiselkeytysaltaan (Rodríguez-Hernández et al. 2014). 

MBR:n toiminta ei perustu pelkästään membraanin tehokkaaseen biomassan ja 

veden erottamiseen. Tärkeää on myös mikro-organismien kyky sitoa itseensä ai-

neenvaihdunnan kautta orgaanista materiaalia ja ravinteita. Mikrobien aineen-

vaihdunnan seurauksena syntyy vettä, hiilidioksidia, typpikaasua sekä kuollutta 

mikrobikantaa (ylimäärälietettä) (Oever 2005).  

Membraanimoduulin liittäminen osaksi biologista vedenpuhdistusvaihetta voidaan 

toteuttaa kahdella eri tavalla: sMBR ja iMBR (kuva 8 a ja b). Sivuvirta membraa-

nibioreaktorissa (sMBR) biomassan ja veden erotus tapahtuu ilmastusaltaan ulko-

puolisessa membraaniyksikkössä. Ulkopuolisen yksikön toiminta perustuu veden 

ja biomassan liikuttamiseen pumppaamalla. Konsentroitu liete palautetaan takai-

sin ilmastusaltaaseen ja erotettu vesi otetaan tuotteena ulos prosessista (Ng ja Kim 

2007). sMBR:ssä yleisin moduuli on vertikaalisesti tai horisontaalisesti asetettu 

putkimoduuli, joka toimii poikkivirtausperiaatteella ja vaatii hyvän sekoituksen 

(Oever 2005). 

Toinen vaihtoehto on ilmastusaltaaseen upotettu membraaniyksikkö (iMBR), jos-

sa vesi imetään tyhjiöpumpun avulla membraanin läpi, lietteen pidättäytyessä 

membraanin pinnalle. Reaktorin toiminta ja membraanin tukkeutumisen estämi-

nen perustuu ilmastusjärjestelmän tuottamiin ilmakupliin, suuren pinta-alaan ja 

alhaiseen imupaineeseen sekä ajoittain toteutettuun käänteiseen virtaukseen. Al-

taan pohjalta nousevat ilmakuplat puhdistavat membraanin pintaa vuorovaikutta-

malla pinnan kanssa ja estävät näin membraanin tukkeutumisen (Ng ja Kim 

2007). iMBR:n yleisin toteutus on ilmastusaltaaseen vertikaalisesti tai horisontaa-

lisesti asetettu onttokuitumoduuli tai vertikaalisesti asetettu tasomoduuli (Oever 

2005) 
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Kuva 8. Periaatekuva kahdesta erilaisesta membraanibioreaktori konfigu-

raatiosta: (a) MBR ulkoisella membraanimoduulilla ja (b) MBR 

moduuli upotettu ilmastusaltaaseen (Ng ja Kim 2007). Termien 

suomennokset: air = ilma, bioreactor = bioreaktori, effluent = tuo-

tevirta, influent = syöttövirta ja membrane module = membraani-

moduuli. 

Ulkopuolinen membraanimoduuli (sMBR) vaatii erillistä lietteen pumppaamista, 

joka lisää energiankulutusta. Pumppaaminen vaikuttaa myös negatiivisesti lietteen 

ominaisuuksiin, rikkomalla mikrobiologisia flokkeja ja pienentämällä partikkeli-

kokoa (Hutzinger et al. 2008). iMBR:ssä ei tarvitse erillistä pumppausta, jolloin 

lietteen ominaisuudet pysyvät parempina ja energiankulutus on pienempää. 

iMBR:ssä ei myöskään tarvitse toteuttaa erillistä sekoitusta ilmakuplien ansiosta. 

Sivuvirtamoduulin rajoitteiden ja upotetun moduulin etujen takia iMBR on 

enemmän tutkittu ja käytössä oleva tekniikka (Ng ja Kim 2007). 

Lukuisia moduulityypiltään erilaisia täyden mittakaavan toiminnassa olevia 

MBR-prosesseja on asennettu perinteisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen: Schil-

de, Belgia (Wilde et al. 2005); Heenvliet, Hollanti (Lousada-Ferreira et al. 2010); 

Ootmarsum, Hollanti (Futselaar et al. 2007) ja Rietliau, Sveitsi (Frechen et al. 

2009). Myös alunperin membraanierotukseen perustuvia täyden mittakaavan 

MBR- laitoksia on rakennettu laajasti: Swanage, Englanti; Kaarst, Saksa; Sari, 

Korea (Henze et al. 2008) ja Varsseveld, Hollanti (Krzeminski et al. 2012). Useis-

ta käytössä olevista sovelluksista huomataan, että MBR-tekniikka on jo laajalle 

levinnyttä ja sitä hyödynnetään onnistuneesti jätevedenkäsittelyssä.  

5.2.1 MBR:n edut 

Membraanibioreaktorin tehokkaan veden ja biomassan erottamisen takia se tarjo-

aa monia etuja pelkästään perinteisellä tekniikalla toimivaan aktiivilieteprosessiin 
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verrattuna. MBR vaikuttaa myös monella tapaa positiivisesti ilmastusaltaan toi-

mintaan sekä lopputuotteen laatuun (taulukko VIII) 

Taulukko VIII. Membraanibioreaktorin käytön etuja verrattuna perinteiseen ak-

tiivilieteprosessiin. 

Vaikutus Lähde 

Puhtausasteeltaan ja hygieniatasoltaan korkealaatuinen tuo-

tevirta mahdollista yhdessä vaiheessa 

Henze et al. 2008 

Bakteerien ja kontaminaatioiden tehokas vähentäminen 

puhdistetusta jätevedestä (myös osa viruksista) 

Rodriguez-

Hernandez et al. 

2014 

Tarkka hallinta kiintoaineen viipymäajan (SRT) ja veden 

viipymäajan (HRT) parametrien suhteen, jotka kuvaavat 

perinteisen puhdistamon toimintaa 

Buer ja Cumin 

2010, Ng ja Kim 

2007 

Ilmastusaltaan operointi korkeammassa kiintoainepitoisuu-

dessa, mikä pienentää reaktorikokoa ja mahdollistaa nitrifi-

kaatiobakteerin tehokkaamman toiminnan (tehokkaampi 

typen poisto) 

Ng ja Kim 2007 

Prosessin toiminta pidemmällä kiintoaineen viipymällä 

(SRT), joka mahdollistaa hitaasti kasvavan bakteerikannan 

käytön, mahdollistaen huonosti hajoavien yhdisteiden ha-

joamisen 

Henze et al. 2008 

Pienempi syntyvän lietteen määrä Nittami et al. 2012 

MBR-prosessilla on mahdollista poistaa jätevedestä bakteereja (E. coli) ja muita 

partikkelikooltaan suurempia huonosti hajoavia yhdisteita sekä osa viruksista, 

mikä ei perinteisellä aktiivilieteprosessilla ole mahdollista (taulukko VIII). Kaiken 

kaikkiaan MBR:llä saavutetaan korkealaatuinen tuotevirta ja tarkka biologisen-

prosessin hallinta vain yhdessä vaiheessa. 

MBR:llä saavutettuja tuotevirran ominaisuuksia on raportoitu paljon kirjallisuu-

dessa. Kuitenkin MBR:n lopullista tehokkuutta ja toimivuutta on vaikea arvioida 

pelkillä laboratorio- tai pilottimittakaavan kokeilla, koska biologiset prosessit ovat 

hyvin yksilöllisiä ja esimerkiksi mikrobikanta voi olla luonteeltaan erilaista. Myös 

perinteisen prosessin edeltävät vaiheet vaikuttavat lopulliseen puhdistustulokseen. 

MBR:n toimivuuden arvioimiseksi tarvitaankin täyden mittakaavan prosesseja ja 

niiden seurantaa. 
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Täyden mittakaavan käytössä olevista MBR-prosesseista on hyviä puhdistustulok-

sia. Krzeminski et al. (2012) on seurannut kolmea täyden mittakaavan prosessia 

kahden vuoden ajan. Seuratuista prosesseista kaksi oli perinteisen puhdistamon 

yhteyteen rakennettua (sarjassa ja rinnakkain) ja yksi itsenäinen MBR. Seuraavia 

pitoisuus alenemia on saavutettu näillä prosesseilla; COD 92 – 95 %, BOD 98 –

 99 %, TKN (Kjeldahlin kokonaistyppi) 96 – 98 %. Fosforille vastaavat alenemat 

puhdistamon yhteydessä oleville prosesseille oli 67 – 74 % (ilman kemikaalilisä-

ystä) ja itsenäiselle MBR:lle 94 – 96 % (kemikaalilisäys).  

Eri laitosten energiankulutuksesta ja prosessin operoinnista syntyvien kustannuk-

sien arviointi yhdessä pääomakustannusten kanssa on MBR:n tapauksessa hanka-

laa, johtuen erilaisista membraanikonfiguraatioista sekä ilmastussysteemeistä. 

Kustannusarvio täytyykin tehdä aina tapauskohtaisesti. Krzeminski et al. (2012) 

on seurannut edellisessä kappaleessa mainittujen kolmen täyden mittakaavan 

MBR-prosessin energiankulutusta ja operointikustannuksia. Seuraavia tuloksia 

saatiin MBR-prosessin sähkönkulutukselle ja käsitellyn veden hinnalle: 0,75; 

1,15; 0,84 kWh/m
3
 sekä 0,1 ; 0,  ; 0, 9 €/m

3
. Krzeminskin mukaan puhdista-

moon sarjaan kytketty MBR näyttäisi olevan energiankulutukseltaan ja operointi-

kustannukseltaan edullisin vaihtoehto. Sarjaan kytketyssä prosessissa on mahdol-

lisuus ohittaa MBR-prosessi ohijuoksutuksella. Krzeminskin tuloksista nähdään 

eri prosessivaihtoehtojen suuri vaikutus kustannusrakenteeseen. 

5.3 Membraanien likaantuminen ja hallinta 

Membraanin likaantuminen on prosessin kapasiteettiin negatiivisesti vaikuttava 

ilmiö, joka määrittelee pitkälti käytännön sovellusten taloudellisuuden ja teknisen 

toteutuksen (Nguyen et al. 2012). Membraanien likaantuminen voidaan määritellä 

monella tapaan, mutta käytännössä se tarkoittaa pysyvää vuon (kapasiteetin) 

alenemaa, joka palautuakseen vaatii kemiallisen käsittelyn. Membraanin likaan-

tuminen pitää erottaa konsentraatiopolarisaatiosta johtuvasta vuon alenemasta, 

joka ei ole pysyvää (Schäfer et al. 2005 s. 170 – 225). 

Membraanin likaantumista voi esiintyä kemiallisesta näkökulmasta eri tavoilla. 

Likaantuminen voi olla epäorgaanisten (esim. kalsiumkarbonaatti ja metallioksi-

dit) ainesosien saostumista, orgaanisten ainesosien tarttumista tai biologi-
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sen/mikrobiologisen kasvuston syntymistä membraanin pinnalle. (Metcalf and 

Eddy 2003, Nguyen et al. 2012). Mekanismiltaan likaantuminen voi tapahtua 

huokosten kapenemisen, tukkeutumisen, biofilmin tai  peittävän kerroksen muo-

dostumisen kautta. Kunnallinen jätevesi on sen sisältävien komponenttien (or-

gaaniset, epäorgaaniset ja elolliset) suhteen moninainen ja likaantumista voi ta-

pahtua eri muodoissa, mikä tekee likaantumisen hallinnasta haastavaa (Muller 

1996 s, 416 – 457, Nguyen et al. 2012). Likaantuminen ja siitä aiheutuva kapasi-

teetin lasku onkin yksi merkittävä membraanitekniikan sovelluksien yleistymistä 

hidastava tekijä (Hutzinger et al. 2008) 

Kunnallisen jäteveden biologinen aktiivisuus ja siitä muodostuva likaantuminen 

muodostaa haasteen membraanin toiminnalle. Biologinen likaantuminen voidaan 

määritellä eloperäiseksi orgaaniseksi likaantumiseksi, joka on mikrobiologisen 

kasvuston läsnäolosta ja sen kasvamisesta johtuva ilmiö. Se johtaa lopulta elope-

räisen kalvon muodostumiseen membraanin pinnalle (Schäfer et al. 2005 s. 170 – 

225). Mikro-organismit ovat haasteellisia, koska ne lisääntyvät melko nopeasti ja 

hyvinkin pienet määrät ovat riittäviä uuden kasvuston alkuun. Biologinen likaan-

tuminen vaikuttaa negatiivisesti aiheuttaen vuon alenemista, mahdollisesti selek-

tiivisyyden laskua ja membraanin mahdollisen hajoamisen eloperäisestä toimin-

nasta syntyvien sivutuotehappojen johdosta. (Nguyen et al. 2012). 

Membraanin likaantumiseen eniten vaikuttavia tekijöitä ovat membaanin ominai-

suudet ja käsiteltävän fluidin ominaisuudet sekä suodatusolosuhteet. Membraanin 

ominaisuuksista tärkeimmät likaantumisen kannalta ovat kemiallinen koostumus, 

varaus, hydrofiilisyys ja hydrofobisuus, pinnan karheus ja membraanin huokoi-

suus. Fluidin ominaisuuksista ja suodatusolosuhteista tärkeitä ovat lämpötila, pH, 

liuenneiden orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden määrä ja tyyppi. Myös poikki-

leikkausvoimat kalvon pinnalla, viskositeetti, vuo ja suspendoitunut kiintoainek-

sen määrä vaikuttavat. Likaantuminen onkin koko suodatusprosessin osatekijöi-

den summa, jota voidaan hallita aina tapauskohtaisesti (Nguyen et al. 2012) 

5.3.1 Puhdistusmenetelmät 

Materiaaliltaan sopivan membraanin, suodatusolosuhteiden optimoinnin ja mah-

dollisen esikäsittelyn jälkeen suodatusten edetessä tapahtuva mahdollinen likaan-
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tuminen täytyy poistaa puhdistamalla. Membraanin puhdistus voidaan toteuttaa 

fysikaalisesti tai kemiallisesti. (Schäfer et al. 2005) 

Fysikaalinen puhdistaminen on yksinkertainen ja nopea puhdistusmenetelmä, joka 

ei yleensä vaikuta membraanimateriaalin ominaisuuksiin. Fysikaalisesta puhdis-

tamisesta puhuessa tarkoitetaan mekaanista käsittelyä likaavien komponenttien 

poistamiseksi (Hutzinger et al. 2008). Erilaisia mekaanisia menetelmiä ovat huuh-

teleminen (takaisin-, käänteis- ja eteenpäinhuuhtelu), hankaus, käsittely ilmalla tai 

CO2:lla sekä mekaaninen tärinä tai ultraäänikäsittely. Fysikaalinen puhdistaminen 

on hyvä menetelmä membraanin kapasiteetin ylläpitämiseksi, mutta useasti se 

pystyy poistamaan vain rajallisesti esim. huokoisia tukkivaa likaa. 

Kemiallista käsittelyä käytetään, kun fysikaalinen puhdistaminen ei riitä ja halu-

taan poistaa sidoksia ja vuorovaikutusvoimia membraanin ja likaavien kompo-

nenttien väliltä. Erilaisia kemiallisia käsittelyjä ovat alkalinen käsittely esim. 

NaOH tai NaCO3 (orgaaniset lika-aineet) ja happokäsittely esim. typpi- ja sitruu-

nahappo (saostuneet suolat). Entsyymien tai biosidien käyttö sopii biologisen li-

kaantumisen tai polysakkaridien poistamiseen. (Schäfer et al. 2005 s. 170 – 225) 

Likaantumista hallittaessa tarvitaan yleensä sekä fysikaalisia että kemiallisia puh-

distusmenetelmiä membraanin toiminnan takaamiseksi. Fysikaalisen puhdistus-

menetelmän ja puhdistuskemikaalin valintaan vaikuttaa paljon käytössä oleva 

membraanimateriaali, koska eri materiaalit kestävät tietyn tyyppisiä kemikaaleja. 

Esimerkiksi vain harvat membraanit (esim. selluloosa-asetaatti) kestävät kloorikä-

sittelyä. Nykyisin membraanien ja pesukemikaalien valmistajat tekevät tiivistä 

yhteistyötä toimivien parien löytämiseksi. (Hutzinger et al. 2008)  
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KOKEELLINEN OSA 

6 Työn tavoitteet ja toteutus 

Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli tutkia eri membraanien (MF, UF, NF ja 

RO) puhdistustehoa Savitaipaleen puhdistamolta poistuvan jäteveden suhteen. 

Tavoitteena oli myös membraanitekniikan avulla löytää mahdollisemman tehokas 

ratkaisu fosforin ja typen poistamiseksi jälkiselkeytysaltaan jälkeen toteutetulla 

tertiäärisellä membraanisuodatuksella. Työ toimi selvitystyönä Savitaipaleen kun-

nalle membraanitekniikan mahdollisuuksista kunnallisen jätevedenkäsittelyssä 

sekä pohjatietona tulevaisuuden päätöksille ja investoinneille puhdistamon suh-

teen. 

Membraanisuodatusten syöttönä toimi Savitaipaleen puhdistamolta poistuva jäte-

vesi, joka haettiin pistonäytteinä (30 – 1000 l). Työssä keskityttiin prosessista 

poistuvan veden laadun parantamiseen eikä huomioitu enää prosessin jälkeisissä 

lammikoissa tai poisto-ojassa tapahtuvia laadullisia muutoksia. Poisto-oja ja lam-

pipuhdistamona toimivat puhdistamon lampi sekä rajalampi sitovat vielä prosessin 

jälkeen ravinteita, orgaanista ainesta ja kiintoainesta ennen veden laskemista Kuo-

limojärveen. 

Membraanien puhdistustehokkuutta jäteveden ominaisuuksien suhteen tutkittiin 

mittaamalla seuraavia parametreja: pH, johtokyky, sameus, TOC, kiintoaine, fos-

fori, typpi, COD sekä UV-arvoja. Tässä työssä kokonaisorgaaninen hiili (TOC) 

kuvaa liuennutta orgaanista hiiltä (DOC), koska se mitattiin poistamalla ennen 

mittausta kiintoaines näytteistä sentrifugoimalla.. Membraaneille syöttönä toimi-

vassa prosessista poistuvassa jätevedessä oli laadullisia eroja. Erot johtuivat esi-

merkiksi sademäärien vaihtelusta, käynnissä olevasta lietteen tiivistämisestä tai 

vastaanotetun sakokaivolietteen syötön laatuvaihteluista. 

7 Materiaalit ja menetelmät 

Työn kokeellisen osan suodatusten toteutukseen ja jäteveden ominaisuuksien mit-

taamiseen tarvittavat materiaalit ja menetelmät ovat kuvattuina tässä kappaleessa. 

Kaikki tämän työn kokeellisen osan suodatukset ja mittaukset toteutettiin Lap-

peenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan laboratorioissa. 
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7.1 Käytetyt membraanit 

Työssä käytettiin jätevesisuodatuksiin yhteensä kymmentä membraania. Tauluk-

koon IX on kerätty vertailusuodatuksissa käytetyt membraanit ja niiden ominai-

suudet. 

Taulukko IX. Membraanien vertailusuodatuksissa käytetyt membraanit ja nii-

den ominaisuudet. Lyhenteiden selitykset: Da = Dalton PP = po-

lypropeeni, PVDF = polyvinyylideenifluoridi, PES = polyesteri, 

PTFC = polyamidi ohutkalvokomposiitti, PA = polyamidi ja PS = 

polysulfoni. 

Valmistaja Nimi Materiaali Huokoskoko 
T, max 

(°C) 

p, max 

(bar) 
pH Lähde 

Alfa Laval 
MF 

MFP2 
PP 0,2 µm 60 2,5 1-11 

Alfa Laval 
Microfilt-
ration 

Nadir 
MF 

MV020 
PVDF 0,2 µm 95 3 2-11 

Microdyn 
Nadir 

Nadir 

UF 

UH050

P 

PES 50 kDa 90 1-10 1-14 
Microdyn 
Nadir 

Alfa Laval 

UF 

Etna 

01PP 

PP 1 kDa 60 1-10 2-10 

Alfa Laval 
Ultrafiltra-
tion 

Dow 

FilmTech 

NF NF-

270 
PTFC 200-300 Da 45 41 3-10 

Product 
Informati-
on 

Desal-

Osmonics 

NF 

Desal 5 

DK 

PA/PS 200 Da 50 40 3-9 
Zhang et 
al. 

Desal-

Osmonics 
RO AK PTFC 

NaCl reten-

tio 99,5 % 
50 50 4-11 

Desal 
Membra-
ne Pro-
ducts 

Hyd-

ranautics 

RO 

ESPA 2 
PTFC 

NaCl reten-

tio 99,5 % 
45 45 3-10 

Shemer ja 
Semiat 
2010 

Käytetyt membraanit on merkitty taulukkoon IX laskevan huokoskoon mukaan 

ylhäältä alas ja membraanityyppi on alleviivattu. 

Taulukon IX membraanien lisäksi työssä testattiin Zena Membranes (P50) ja Ze-

non ZeeWeed 10-laitteistoon kuuluvaa onttokuitumembraania. Zena Membra-
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nes:n testattu onttokuitumembraani oli hydrofobinen polypropeeni membraani, 

jonka suodatusala oli 0,85 m
2
. Ilmoitettu huokoskoko oli 0,1 – 0,5 μm ja suurin 

takaisinhuuhtelupaine +5,5 bar. Zenon ZeeWeed 10-laitteistossa käytetty ontto-

kuitumembraani oli PVDF (polyvinyylideenifluoridi) -pohjainen ja luonteeltaan 

hydrofiilinen. Suodatuspinta-ala oli 0,93 m
2
 ja suurin sallittu suodatuspaine -

0,62 bar sekä suurin takaisinhuuhtelupaine +0,55 bar. 

7.2 Käytetyt kemikaalit 

Työssä käytetyt kemikaalit on merkitty taulukkoon X valmistajan sekä tuotenimen 

mukaan. 

Taulukko X. Työssä käytetyt kemikaalit. 

Kemikaali Valmistaja Tuotenimi Huomioitavaa 

Etanoli (C2H5OH) Altia Oyj Etax 
Helposti syttyvä, 

puhtaus 92 % 

Ultrasil pesuaine 
Oy Ecolab 

Ab 

P3-ultrasil 

110 
Emäksinen (pH 11) 

Natriumlauryylisulfaatti 

(C12H25NaO4S) 

Fluka 

Chemika 
SDS 

Ärsyttävä, puhtaus 

70 % 

Ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3) Kemira PIX 115 Haitallinen, ärsyttävä 

Etanolia, Ultrasil-pesuainetta sekä natriumlauryylisulfaattia (SDS) käytettiin hyd-

rofobisen P50-onttokuitumembraanin huokosten avaamiseen. Ferrisulfaatti toimi 

saostuskokeissa saostavana kemikaalina. 

7.3 Käytetty jätevesi 

Suodatuksissa käytettyjen jätevesierien ominaisuudet vaihtelivat (taulukko XI). 

Suodatuksia tehtiin neljällä erilaisella suodatuslaitteella, joihin käytettiin eri ai-

kaan puhdistamon puhdistetusta jätevesivirrasta otettuja eriä. Taulukosta XI huo-

mataan suodatusten syöttönä toimineiden jätevesierien olleen vuosien 03 – 12 

keskiarvon kaltaisia, lukuun ottamatta ZeeWeed 10-laitteiston syöttönä toiminutta 

jätevesierää. ZeeWeed 10-laitteiston suodatuksissa käytetyn jäteveden pitoisuudet 

ravinteiden, kiintoaineen, orgaanisen aineen sekä sameuden suhteen olivat selvästi 

korkeammat, kuin muissa suodatuksissa. 
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Taulukko XI Suodatusten syöttönä toimineiden jätevesierien ominaisuudet. 

Suodatuslaite Syöttönä toimineen jäteveden ominaisuudet 

  kok.P kok. N COD Kiintoaine Sameus pH Johtokyky DOC 

  mg/l mg/l mg/l mg/l NTU 
 

µS/cm mg/l 

Vuosien 03-

12 keskiarvo 
0,8 54 58 25 - - - - 

Amicon 1 50 57 21 20 6,3 697 16 

DSS 1,3 55 63 26 25 4,7 691 14 

P50 0,7 51 55 17 16 5 697 13 

ZeeWeed 10 2,3 60 103 78 51 6 899 - 

7.4 Käytetty koelaitteisto 

Jäteveden suodatuskokeet tehtiin neljällä eri laitteistolla. Käytetyt suodatuslaitteet 

olivat pienen mittakaavan Amicon-suodatin ja suurempi DSS-suodatin (tauluk-

ko XII). Näiden lisäksi onttokuitumembraaneja testattiin kuvan 9 ja 10 mukaisilla 

laitteistoilla. 

Taulukko XII. Työssä käytettyjen suodatinlaitteistojen tietoja. 

Laite Valmistaja Malli 
Suodatusala 

[m
2
] 

Painealue 

[bar] 

Olosuhteet 

kalvon 

pinnalla 

Amicon 
Millipore 

Corporation 

XUF 047 

01 
0,004 0 - 6 0-1400 rpm 

DSS Alfa Laval 

DSS 

Labstak 

M20 

0,036 - 0,72 0 - 50 0 - 1 m/s 

Membraaneilla suodatettaessa ja niiden toimivuutta arvioitaessa eri laitteilla, jäte-

vesi konsentroitiin tiettyyn arvoon. Konsentrointia kuvaavana suureena käytettiin 

VRF-arvoa (volume reduction factor). VRF-arvo laskettiin syötön ja permeaatin 

tilavuuksien suhteen yhtälön (2) mukaan. 

       
 0

 0 -  p ,  (2) 

missä  0kuvaa syötön tilavuutta ja  p suodatetun permeaatin tilavuutta. 
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7.4.1 Amicon-suodatin 

Amicon-laitteisto on toiminnaltaan perinteisen suodattimen tyyppinen (dead end) 

ja toimii ilman poikkivirtausta, runkoon kiinnitetyn magneettisauvan toimiessa 

sekoittajana. Amicon sopii yksinkertaisen toiminnan ja nopean membraanin vaih-

don ansiosta membraanien testaamiseen ja vertailuun. Amicon:n pieni syöttösäiliö 

(300 ml) ja suodatusala (0,004 m
2
) sekä panostoimisuus mahdollistavat pienten 

määrien nopean käsittelyn (taulukko XII). 

Suodatuksissa tarkoitus oli testata kaikkia membraanityyppejä (MF, UF, NF ja 

RO) ja katsoa niiden erotustehokkuutta sekä puhdistuskykyä jätevedestä poistetta-

vien yhdisteiden suhteen. Käytännössä jokaista membraanityyppiä valittiin kaksi 

niin, että testattavia membraaneja tuli yhteensä kahdeksan. Membraanit pyrittiin 

valitsemaan niin, että saataisiin mahdollisemman laaja huokoskokojakauma ja 

kattava kokoelma erottelukyvyltään erilaisia membraaneja. MF-membraaneiksi 

valittiin MFP2 ja MV020, UF: Etna ja UH050P, NF: 5 DK ja NF 270 sekä RO-

membraaneiksi AK ja ESPA 2. Tarkemmat tiedot membraaneista ja niiden omi-

naisuuksista löytyvät taulukosta IX. 

Membraanien tasavertaisen vertailun mahdollistamiseksi jokainen syöttö konsent-

rointiin 300 ml:sta 50 ml:aan, jolloin VRF-arvo oli kuusi. Syötön ominaisuudet on 

ilmoitettu taulukossa XI. Amicon-laitteiston rajallisen suodatuspaineen takia (6 

bar) RO-membraaneja käytettäessä vuo jäi hyvin matalaksi. Kohtuullisen suoda-

tusajan saavuttamiseksi RO-membraaneilla suodatus toteutettiin VRF-arvoon 2 eli 

permeaattia kertyi 150 ml:aa. 

7.4.2 DSS-suodatin 

DSS-laitteisto perustuu poikkivirtasuodatukseen ja sen korkeampi suodatuspaine-

alue (0 – 50 bar) sekä syöttötankin tilavuus (50 l) mahdollistavat ilmiöiden tes-

taamisen suuremmassa mittakaavassa. DSS:ssä suodatusala vaihtelee käytettyjen 

kalvoparien mukaan (0,036 – 0,72 m
2
, taulukko XII). 

Syöttönä DSS-suodatuksiin toimi 1000 l näyte, jonka pitoisuudet Amicon-

suodatuksiin nähden olivat hieman koholla (taulukko XI). Korkeammat pitoisuu-
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det johtuivat rankoista sateista sekä samanaikaisesta lietteen kuivatuksesta, koska 

kuivatuksen suodokset johdetaan suoraan prosessiin. 

DSS-laitteistolla tehtiin kolme erilaista suodatusta, joista yksi toteutettiin MF-

membraanilla (MV020) ja kaksi RO-membraanilla (ESPA 2). ESPA 2-

suodatuksista toinen tehtiin ilman esikäsittelyä ja toinen suodatus tehtiin MV020-

membraanilla esikäsitellyllä vedellä  

7.4.3 Onttokuitulaitteistot 

Tässä työssä onttokuiduilla tehdyt suodatukset suoritettiin niin, että virtaussuunta 

oli kuidun ulkopuolelta sisäpuolelle ja permeaatti (tuotevirta) kerättiin kuitukim-

pun päästä (kuva 9 ja 10). Zena Membranes:n P50-onttokuitusuodatuksissa suoda-

tuspaine muodostettiin Watson Marlow 505 Di:n peristalttisella pumpulla, johon 

oli yhdistettynä ohjainlaite ja siihen kytketty painemittari (kuva 9).  

 

Kuva 9. Zena Membranes:n P50-onttokuitumembraanin testaukseen käy-

tetty suodatinlaitteisto. 

Pumppuun kytketty ohjainlaite mahdollisti määritetyksi ajaksi tapahtuvan ta-

kaisinhuuhtelun asetettavan alipainerajan mukaan tai manuaalisesti käynnistetty-

nä. Suodatettaessa onttokuitukimppu oli asetettu päistä kahden imuputken väliin 
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niin, että sen keskiosa sai liikkua vapaasti (kuva 9). Jäteveden syöttö tapahtui ylä-

puolelta. Laitteistossa oli myös varaus onttokuitukimpun alapuolelle asennettaval-

le paineilmalla toimivalle ilmastusputkelle. 

P50-onttokuitumembraanilla tehtiin kolme erilaista suodatusta (I, II ja III), jotka 

erosivat toisistaan membraanin puhdistuksen suhteen. Suodatus I toteutettiin har-

valla takaisinhuuhteluvälillä. Suodatus II tehtiin ilmastuksen kanssa ja takaisin-

huuhtelu vain suodatuksen loppuvaiheessa. Suodatus III toteutettiin tiheällä ta-

kaisinhuuhtelulla, jolloin virtaus käännettiin aina tunnin välein. Hydrofobisen 

luonteen takia onttokuitumembraani esikäsiteltiin huokoisten avaamiseksi. Ennen 

suodatusta I käytettiin laimeita etanoli-, ultrasil- sekä natriumlauryylisulfaatti- 

(SDS) liuoksia pienellä imupaineella 0,2 – 0,6 bar. Kapasiteetti jäi silti matalaksi 

suodatuksessa I ja ennen suodatuksia II ja III käytettiin 5 bar ylipainetta ja laime-

aa ultrasil-liuosta huokoisten avaamiseksi. 

 

Kuva 10. Zenon ZeeWeed 10-suodatinlaitteisto. 

Toinen onttokuitusuodatuksiin käytetty laitteisto oli Zenon ZeeWeed 10-

suodatinyksikkö (kuva 10). Laitteisto oli toimiva MBR-kokonaisuus: ilmastus, 

lietteen kierrätys, permeaatin keräys, ohjainyksikkö sekä kaksi pumppua. Käytetty 

onttokuitumembraani (kpl 7.1) oli valmiiksi asennettuna laitteistoon. 

Ohjainyksikkö

Permeaattitankki

Suodatussäiliö
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Zenon-laitteistolla tehtiin yksi pitkä suodatus (31 h, 363 kg ja VRF 10), jossa käy-

tettiin edellisissä onttokuitusuodatuksissa hyväksi todettua tiheää takaisinhuuhte-

lua (kuva 17). Suodatus toteutettiin niin, että ensimmäisen 12 h ajan tehtiin tunnin 

välein takaisinhuuhtelu (+0,5 bar, 30 s), jonka jälkeen suodatus jätettiin yön yli 

ilman huuhtelua. Seuraavana päivänä suoritettiin viisi takaisinhuuhtelua kapasi-

teetin palauttamiseksi. Ensimmäinen oli normaali, kaksi seuraavaa tehostettuja 

(+0,9 bar, 60 s) ja kahdessa viimeisessä tehostetun takaisinhuuhtelun lisäksi oli 

ilmastus (2 m
3
/h). Tarkoitus oli tutkia kuinka hyvin kapasiteetti pysyy takaisin-

huuhtelulla ja kuinka se saadaan palautumaan pitkän ajan päästä. 

7.4.4 Jäteveden laskeutuksen ja saostuksen koejärjestely 

Laskeutus- ja saostuskokeet toteutettiin kuvan 11 mukaisella koejärjestelyllä. Sa-

ostuskokeissa kemikaalina toimi Savitaipaleen puhdistamolla käytetty saostuske-

mikaali (ferrisulfaatti, Kemira PIX) ja sekoitus tapahtui 2 l erlenmeyer pullossa.  

 

Kuva 11. Laskeutus- ja saostuskokeiden toteutustapa. Jäteveden lämpötila 

25 °C. Laskeutus molemmissa kokeissa 2 l mittalasissa (korkeus = 

500 ja halkaisija 80 mm) Sekoitusolosuhteet saostuskemikaalin li-

säyksen jälkeen; nopea sekoitus 1 min 60 rpm, jonka jälkeen hi-

das sekoitus 8 rpm 10 min ja laskeutusaika 30 min. Sekoitus; pyö-

reillä siivekkeillä varustettu sekoittaja, jonka halkaisija 65 mm ja 

siivekkeiden (6 kpl) koko 10 * 12 mm. 

Saostuskemikaalin lisäyksen ja sekoituksen jälkeen jätevesi kaadettiin varovasti 

laskeutumaan (30 min) ja lämpötila pidettiin 25 °C kokeiden aikana. Laskeutus- 
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sekä saostuskokeissa jäteveden laskeutuminen tapahtui 2 l mittalasissa. Kokeissa 

käsiteltävän jäteveden määrä kerralla oli 2 l ja näyte (30 ml) otettiin pinnasta noin 

1 cm syvyydestä. 

7.5 Analyysit ja laitteet 

Membraanien puhdistustehokkuutta jäteveden suhteen todennettiin useilla eri mit-

tauksilla. Taulukkoon XIII on koottu kaikkien käytettyjen laboratorioanalyysien 

laite/menetelmä sekä valmistaja. 

Taulukko XIII. Työssä käytetyt laboratorioanalyysit. 

Analyysi Laite/Menetelmä Valmistaja 

Johtokyky Konduktometer 703 Knick 

pH 744 ph Meter Metrohm 

COD Pienputkimenetelmä Merck 

Kok. P Pienputkimenetelmä Merck 

Kok. N Pienputkimenetelmä Merck 

TOC/DOC TOC-L CSH/CSN Shimadzu 

Kiintoaine Suodatus lasikuitusuodattimella SFS-EN 872 

Sameus Model 2100AN IS Hach 

UV V-670 Jasco 

UV-laitteella mitattiin kolmea eri aallonpituutta 210, 254 ja 280. Aallonpituus 210 

indikoi orgaanisia yhdisteitä (esterit, aldehydit, nitraatit jne.), aallonpituus 254 

aromaattisia yhdisteitä sekä 280 proteiineja. Työssä tehdyistä liuenneen orgaani-

sen hiilen (DOC) ja UV254:n arvoista laskettiin SUVA-indeksi, joka kuvaa kuinka 

paljon liuenneessa orgaanisessa hiilessä on aromaattista luonnetta. SUVA-indeksi 

laskettiin yhtälön (3) mukaan (Potter ja Wimsatt 2009) 

      
 

mg m
  

       m
-1

 

     
mg

 
 

 100  
 m

m
  ,  (3) 

missä UV254 on mitattu absorbanssiarvo aallonpituudella 254, DOC liuenneen 

orgaanisen hiilen määrä (mg/l) ja 100 cm/m vakiokerroin. 
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8 Tulokset 

Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon puhdistetulle jätevedelle suoritettiin mem-

braanien vertailusuodatukset, jäteveden konsentrointisuodatukset membraaneilla 

sekä mikrosuodatukset onttokuitumembraaneilla. Laskeutus- ja saostuskokeet 

toteutettiin membraanien suodatustehokkuuden arvioimiseksi. 

8.1 Membraanityyppien vertailusuodatukset 

Membraanityyppien vertailusuodatukset toteutettiin Amicon-suodattimella, jonka 

tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta XII ja vertailusuodatusten toteutus kpl:sta 

7.4.1 Suodatuksia varten haettu näyte (taulukko XI) oli ominaisuuksiltaan tyypil-

linen Savitaipaleen vuosien 03 – 12 keskiarvoon verrattuna. Testattujen mem-

braanien permeaateista sekä syötöstä mitatut ominaisuudet on esitetty taulukos-

sa XIV.  

Taulukko XIV. Membraanityyppien vertailusuodatusten permeaattien ja syötön 

ominaisuudet. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin 

magneettisekoitin 300 rpm ja suodatuspaineet: MF = 0,6; UF = 2; 

NF = 3 ja RO = 5,4 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. RO-suodatukset 

konsentroitiin VRF-arvoon 2 ja muut arvoon 6. Membraania sta-

biloivat suodatukset: 15 min ja paine MF = 1, UF = 3, NF = 4 ja 

RO = 5,4 bar.  

Membraani Permeaatti 

 
pH Johtokyky Sameus COD DOC kok.P kok.N 

  - µS/cm NTU mg/l mg/l mg/l mg/l 

Syöttö 6,3 697 20 57 16 1,00 50 

MF MV020 6,0 627 0,6 24 8,8 0,03 42 

MF MFP2 6,2 671 1,1 26 9,1 0,03 47 

UF UH050P 5,9 659 0,2 26 9,2 0,03 47 

UF Etna 6,0 636 0,3 20 7,7 0,03 46 

NF NF 270 6,0 444 0,2 8 2,7 0 40 

NF 5 DK 6,1 375 0,3 8 1,9 0,01 36 

RO AK 6,4 86 0,2 7 1,5 0,01 11 

RO ESPA 2 6,7 51 0,2 3 1,0 0 5 



47 

 

Membraanit on nimetty taulukkoon XIV luokan (MF, UF, NF ja RO) ja kaupalli-

sen nimen mukaan. Vertailusuodatusten kaikki tulokset löytyvät liitteestä I ja mit-

tauspöytäkirjat liitteestä II. 

Kaikissa suodatuksissa kiintoaines saatiin poistettua ja permeaatit olivat hyvin 

kirkkaita, mikä näkyi permeaattien alhaisina sameusarvoina verrattuna syöttöön 

(taulukko XIV, kuva 12). Matala sameus arvo indikoi alhaista suspendoituneen 

orgaanisen sekä eloperäisen aineksen määrää. 

 

Kuva 12. MV020-membraanin suodatuksen syöttö, permeaatti ja konsent-

raatti suodatettaessa VRF-arvoon 6. Suodatusolosuhteet; lämpöti-

la 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja suodatuspai-

ne 0,6 bar. 

Kuvassa 12 on MV020-membraanilla käsitellyn jäteveden syöttö, permeaatti ja 

VRF-arvoon 6 suodatettu konsentraatti. Konsentraattiin pidättyy kaikki kiinto-

aines sekä sameuteen vaikuttavat komponentit ja saatu permeaatti oli täysin kir-

kasta (kuva 12). Suodatusten permeaatit ja konsentraatit olivat kaikissa tapauksis-

sa silmämääräisesti värin ja kiintoaineen suhteen melko samanlaisia, mikä näh-

dään permeaattien lähes yhtä suurista sameusarvoista (taulukko XIV). 

8.1.1 MF ja UF-membraanit 

Rakenteeltaan huokoiset mikro- sekä ultrasuodatusmembraanit (MF ja UF) poisti-

vat hyvin kiintoainesta sekä fosforia ja vähensivät kohtalaisesti orgaanista kuor-

maa. Kapasiteetti suodatuksissa vaihteli (600 – 20 l/(m
2
 h bar)) ja aleni suodatus-

ten edetessä (kuva 13). MF- ja UF-membraaneilla saavutetut COD alenemat olivat 

54 – 65 % ja liuenneen orgaanisen hiilen (DOC) alenemat 43 – 52 %. Ravinteista 
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typpeä (N) ei juurikaan saatu poistettua MF- tai UF-membraaneilla. Fosforipitoi-

suus (P) sen sijaan aleni syötön pitoisuudesta (1 mg/l) merkittävästi, permeaattien 

sisältäessä enää 0,03 mg/l fosforia (taulukko XIV). Fosforin poistotehokkuus oli 

97 %, joka oli odotettua suurempi. Fosforipitoisuus permeaatissa oli erittäin alhai-

nen ja valmistajan ilmoittama analyysin keskihajonta (± 0,023 mg/l PO4-P) huo-

mioiden edelleen merkitsevä. Muiden pienputkimenetelmien keskihajonnat olivat 

typelle ± 0,11 mg/l N ja COD:lle ± 4,4 mg/l COD. 

Fosforin suuri poistotehokkuus selittyy sillä, että prosessin aikana syötetty saos-

tuskemikaali (ferrisulfaatti, Fe2(SO4)3) on toiminut ja fosfori on saostunut liuen-

neesta muodosta. Tätä tukee Savitaipaleen jätevedenpuhdistamon lammikolta läh-

tevästä jätevedestä teetetyt mittaukset, joissa liukoisen fosforin pitoisuus on ollut 

0,03 – 0,043 mg/l ja kokonaisfosfori 0,14 mg/l. Lammikolta poistuvan veden 

liuenneen fosforin pitoisuus on siis samaa luokkaa kun kokonaisfosfori MF- ja 

UF-suodatusten permeaateissa. Liuennut fosfori on juuri se osa fosforista, joka 

läpäisee huokoiset membraanit. Puhdistamon lammikossa tapahtuu myös proses-

sin jälkeen merkittävä kiintoaineen (77 – 92 %) sekä kokonaisfosforin alenema 

(79 – 83 %), mikä vahvistaa olettamusta, että fosfori on saostunut ja sitoutunut 

kiintoaineeseen. 

 

Kuva 13 MF- ja UF-jätevesisuodatusten kapasiteettien muutokset suoda-

tusten aikana. Suodatuksen yksityiskohdat annettu taulukossa 

XIV. 

MF- ja UF-membraanien rakenne ei mahdollista esimerkiksi suolojen poistamista, 

joka näkyy syötön ja permeaattien johtokykyarvoista (taulukko XIV). Huokoinen 
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rakenne likaantuu helposti jäteveden kiintoaineen ja orgaanisten yhdisteiden joh-

dosta. Puhtaan veden vuon alenemat MV020, MFP2, UH050P ja Etna 01PP 

membraaneille olivat 93, 86, 30 ja 43 % jätevesisuodatusten jälkeen. Muutokset 

ovat pienempiä tiukemmilla UF-membraaneilla. Likaantuminen näkyy myös suo-

datusten aikaisena permeabiliteettiarvojen laskuna, joka UF-membraaneilla on 

vähäisempää (kuva 13). Etna 01PP-membraanin kapasiteetti oli pienin, mutta py-

syi myös melko tasaisena suodatuksen aikana. Likaantuminen johtuu membraani-

en huokosista, jotka osittain tukkeutuvat tai kuroutuvat umpeen jäteveden kiinto-

aineksesta. 

Liuennut fosfori (     
 

,  P  
 -

 tai P  
 -

) oli saostunut prosessin aikana saostus-

kemikaalin vaikutuksesta ja oli siksi poistettavissa MF- ja UF-membraaneilla. 

Typpi on pääsääntöisesti vedessä liuenneena ammoniumina (   
 ), nitraattina 

(   
 

) tai nitriittinä (   
 

) ja näiden typpiyhdisteiden saostaminen fosforin ta-

paan ei onnistu.  Liuenneet typpiyhdisteet eivät poistuneet MF- ja UF-

membraaneilla yhtä tehokkaasti kuin saostunut fosfori. Typen pitoisuusalenema 

jäi hyvin pieneksi (8 – 16 %) (taulukko XIV). 

Suodatusten perusteella MF- ja UF-membraanit soveltuvat hyvin kiintoaineksen ja 

saostuneen fosforin poistoon. Valitut UF-membraanit olivat huokoskooltaan pie-

nempiä, mutta niillä ei saavutettu jäteveden laadun parantumisen kannalta lisäar-

voa MF-membraaneihin nähden. Tämä selittyy sillä, että UF-membraanit poista-

vat MF:n tapaan joitain suuria liuenneita aineita, mutta ovat kuitenkin liian huo-

koisia pienten liuenneiden aineiden (ravinteet ja orgaaniset molekyylit) poistoon. 

Erotuskyvyn ollessa yhtä suuri on MF-membraani tehokkaampi vaihtoehto fosfo-

rin sekä kiintoaineen poistoon suuremman kapasiteetin johdosta. 

8.1.2 NF- ja RO-membraanit 

NF- ja RO-membraanit ovat tiukkoja membraaneja joiden erotus perustuu ko-

koekskluusioon ja diffuusioon, mikä mahdollistaa suolojen ja liuenneiden ainei-

den poistamisen jätevedestä. Membraanien tiivis rakenne näkyi matalampana ka-

pasiteettina jätevesisuodatuksissa (1 – 17 l/m
2
 h bar) MF- ja UF-suodatuksiin 

nähden. Tiukkojen NF ja RO-membraanien kapasiteetti pysyi tasaisena suodatus-

ten aikana, pois lukien NF 270-membraani (kuva 14) 
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NF-membraanit poistivat tehokkaasti fosforia (99 – 100 %) ja hyvin orgaanista 

kuormaa (COD 86 %) ja liuennutta orgaanista hiiltä (DOC) 83 – 88 % (Tauluk-

ko XIV). Huolimatta NF-membraanien hyvistä poistotehokkuuksista typen 

alenema jäi alhaiseksi 20 – 28 %. Tämä selittyy sillä, että NF-membraanit pidättä-

vät moniarvoisia ioneja, mutta typpi on jätevedessä    
 ,    

 
,    

 
 muodoissa, 

joiden määrien suhteet riippuvat prosessista ja sen bakteeritoiminnasta. 

 

Kuva 14 NF- ja RO-jätevesisuodatusten kapasiteettien muutokset suoda-

tusten aikana. Suodatuksen yksityiskohdat annettu taulukos-

sa XIV. 

Käänteisosmoosimembraaneilla erotustehokkuudet olivat kauttaaltaan hyvät: fos-

fori (P) 99 – 100 % ja typpi (N) 78 – 90 %, COD 88 – 95 %, DOC 91 – 94 % (tau-

lukko XIV). Myös suoloja saatiin erotettua tehokkaasti, joka näkyy johtokyvyn 

suurena alenemana 87 – 92 %. Kaiken kaikkiaan RO-membraaneilla käsitelty jä-

tevesi oli jo laadultaan hyvin korkeatasoista. Suurin ero RO-membraanien kesken 

tuli typenpoiston tehokkuudessa, joka oli ESPA 2-membraanilla 90 % ja AK-

membraanilla 78 %. ESPA 2:nen ja AK ovat polyamidi ohutkalvokomposiitti 

(PA-TFC) membraaneja, joiden pinta on negatiivisesti varautunut. Nitraatti-ioni 

erottuu tehokkaasti negatiivisesti varautuneen pinnan ja sen ionin välisestä sähkö-

staattisesta repulsiosta johtuen. ESPA 2:n parempi erotuskyky typen suhteen on 

selitettävissä hieman tiiviimmän rakenteen muodostamasta voimakkaammasta 

steerisestä ekskluusiosta typpi-ionien ja pinnan välillä. Hyviä typen poistotehok-

kuuksia on saavutettu muillakin PA-TFC –membraaneilla. Esimerkiksi Chon et 
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al. (2013), on saanut ESPA 2-membraania vastaavalla PA-TFC –membraanilla 

(RE8040-FL) nitraatti-ionille 90 % pitoisuusaleneman UF-esikäsitellystä jäteve-

destä. 

NF- ja RO-membraanien tiiviin rakenteen johdosta avoimessa moduulissa ne eivät 

ole niin herkkiä kiintoaineen aiheuttamalle tukkeutumiselle ja kapasiteetin alene-

malle kuin MF ja UF. Vuon alenemat NF270, 5 DK, AK ja ESPA 2 membraaneil-

le puhtaan veden mittauksissa olivat 4, 1, 70 ja -1 %, jotka AK-membraania lu-

kuun ottamatta ovat hyvin matalia. NF- ja RO-membraanien vähäistä likaantumis-

ta tukee myös kapasiteetin pieni alenema ja tasaisuus suodatusten aikana (kuva 

14) 

Kaikkien suodatusten perusteella MF- ja UF-membraanit soveltuivat fosforin sekä 

kiintoaineen poistoon ja niiden välillä ei ollut jäteveden erotustehokkuuden suh-

teen paljoakaan eroa. NF-membraanit olivat erotustehokkuudeltaan hyviä, mutta 

typenpoisto ominaisuuksiltaan heikkoja. Typpeä saatiin poistettua pelkästään RO-

membraaneilla ja etenkin ESPA 2:lla. Tulosten perusteella MF-membraani on 

paras vaihtoehto fosforin ja kiintoaineen poistoon, kun taas typpeä saatiin selvästi 

poistettua pelkästään RO-membraaneilla. Ravinteiden ja kiintoaineen poiston 

kannalta UF- ja NF-membraaneilla ei saavutettu merkittävää lisäarvoa. 

8.2 Jäteveden konsentrointisuodatukset membraaneilla 

Vertailusuodatusten (taulukko XIV) perusteella konsentrointisuodatuksiin valittiin 

MV020- ja ESPA 2-membraani. Mikrosuodatusmembraani MV020 valittiin erin-

omaisen fosforin sekä kiintoaineksen poistotehokkuuden sekä hyvän kapasiteetin 

takia. RO-membraani ESPA 2 valittiin hyvän fosforin- ja typenpoistokyvyn sekä 

liuenneiden aineiden, kuten suolojenpoistokyvyn ansiosta. Suodatus tehtiin DSS-

laitteistolla (taulukko XII) ja suodatuksen toteutus löytyy kpl:sta 7.4.2. 

Syötön ja membraanisuodatuksella puhdistetun jäteveden ominaisuudet ovat tau-

lukossa XV, jossa MF Perm tarkoittaa MV020-membraanin permeaatti. ESPA 2-

membraanin permeaatti ilman esikäsittelyä on merkitty RO Perm. ja MF-

esikäsittelyn kanssa MF + RO Perm (taulukko XV). MV020 ja ESPA 2 membraa-

nien erotustehokkuus pysyi samalla tasolla vaikka jätevesimäärät ja konsentrointi 

olivat suuremmat kuin membraanien vertailusuodatuksissa. 



52 

 

MV020 poisti edelleen tehokkaasti fosforia (98 %), kiintoainesta (98 %) ja kohta-

laisesti orgaanista kuormaa (COD 51 %) sekä sameutta (60 %) (taulukko XV). 

Typen alenema oli vertailusuodatusten tapaan merkityksetön (2 %). Pienen kiinto-

aineen läpäisyn syynä haasteellisen jäteveden lisäksi oli todennäköisesti suodatuk-

sen aikana pahasti likaantunut membraani, jonka seurauksena suodatuksen alusta 

(0,6 bar) paine oli noussut 1,6 bar:iin. DOC- ja UV-arvoista (210, 254 ja 280) 

nähdään, että MV020 ei pysty erottelemaan orgaanisia yhdisteitä, vaan ne läpäise-

vät membraanin. MV020:en huokoinen ja helposti kiintoaineksesta tukkeutuva 

rakenne näkyi myös DSS-suodatuksissa suurena puhtaan veden vuon alenemana 

(74 %) jätevesisuodatuksen jälkeen. Myös kapasiteetin lasku oli merkittävä MF-

suodatuksen aikana (70 %, kuva 15), kuten membraanien vertailusuodatuksissakin 

(84 %). 

Taulukko XV. Konsentrointisuodatusten syötön sekä permeaattien ominaisuudet. 

Suodatusolosuhteet T = 25 °C, suodatuspaineet MF 0,6 bar sekä 

RO: 20 bar ja virtaus kalvon pinnalla 0,5 m/s. Membraania stabi-

loivat suodatukset 15 min ja samat suodatuspaineet, kuin jäteve-

sisuodatuksissa. ESPA 2-suodatukset konsentroitiin VRF-arvoon 

6 ja MV020-suodatus VRF-arvoon 22. Käsiteltävän jäteveden 

määrät olivat seuraavat: MF 145 kg, RO 122 kg ja MF + RO 133 

kg 

Jäteveden ominaisuus Syöttö MF Perm. RO Perm. MF + RO Perm. 

pH 4,7 4,6 4,8 4,6 

Johtokyky (µS/cm) 691 687 53 44 

Kiintoaine (mg/l) 26 0,6 0 0 

Sameus (NTU) 25 10,1 0,1 0,1 

DOC (mg/l) 14 10,6 1,1 1,0 

UV210 (cm-1) 3,4 3,4 1,8 1,2 

UV254 (cm-1) 0,18 0,19 0,024 0,015 

UV280 (cm-1) 0,14 0,15 0,02 0,01 

SUVA254 (l/mg m) 1,3 1,8 2,2 1,5 

kok.P (mg/l) 1,3 0,03 0 0 

kok. N (mg/l) 55 54 6 3 

COD (mg/l) 63 31 4 4 
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ESPA 2 ilman esikäsittelyä poisti kiintoaineen, fosforin sekä sameuden täysin ja 

COD:n ja DOC:n alenemat olivat myös suuria: 94 ja 92 %. Typen poistotehok-

kuus DSS:llä oli sama kuin membraanien vertailusuodatuksissa (90 %), huolimat-

ta hieman suuremmasta typpipitoisuudesta (taulukko XI). Esikäsittelyn vaikutus 

näkyi johtokyvyn, typen ja UV-arvojen (210,254 ja 280) suurempana alenemana 

(taulukko XV). Esikäsittely tehosti typen poistoa, permeaatin N-pitoisuuden olles-

sa 6 mg/l ilman ja 3 mg/l esikäsittelyn kanssa. Selvästi merkittäviä SUVA-arvoja 

(≥ 2 mg/l m) ei konsentrointisuodatuksissa ilmennyt (Weishaar et al. 2003). 

Pitoisuusalenemien lisäksi esikäsittelyn vaikutusta suodatuksen aikaiseen kapasi-

teettiin seurattiin (kuva 15). Suodatusten mittauspöytäkirjat löytyvät liitteestä III. 

Keskiarvot suodatusten aikaisille vuoarvoille olivat 20 l/h m
2
 ilman esikäsittelyä 

ja 21 l/h m
2
 MF-esikäsittelyn edeltäessä RO-suodatusta. Esikäsittelyllä ei ollut 

suurta vaikutusta membraanin suodatuksen aikaiseen toimintaan. Myös puhtaan 

veden vuoalenemat jätevesisuodatusten jälkeen olivat samaa suuruusluokkaa il-

man esikäsittelyä (28 %) ja MF-esikäsittelyn tapauksessa (26 %). 

 

Kuva 15. Konsentrointisuodatusten vuomuutokset suodatusten aikana. Suo-

datusolosuhteet T = 25 °C, suodatuspaineet MF 0,6 bar sekä RO: 

20 bar ja virtaus kalvon pinnalla 0,5 m/s Suodatuksen tarkemmat 

yksityiskohdat annettu taulukossa XV. 

Konsentrointisuodatusten perusteella MV020-membraani toimi hyvin fosforin ja 

kiintoaineen poiston suhteen myös suuremmilla jätevesimäärillä ja väkevyyksillä. 
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MV020-membraanin ongelmaksi muodostui huokosten tukkeutuminen ja siitä 

johtuva paineen nousu, jonka seurauksena kiintoainesta ja humusyhdisteitä pääsi 

pieniä määriä permeaattiin. Likaantumisen johdosta kapasiteetti laski myös mer-

kittävästi suodatuksen aikana.  

ESPA 2:nen tuotti korkealaatuista permeaattia ja MF-esikäsittely vaikutti positii-

visesti johtokykyyn, typen ja UV-arvojen alenemaan. Esikäsittelyn vaikutus 

membraanin likaantumiseen ja sitä kautta sen toimintaan oli vähäistä MF-

esikäsittelyn toimiessa paremmin kiinto- ja humusaineen suhteen, olisivat erot 

membraanin likaantumisessa ja suodatuksen aikaisessa toiminnassa voineet olla 

suurempia.  

8.3 Mikrosuodatukset onttokuitumoduulilla 

Membraanityyppien vertailusuodatusten- ja konsentrointisuodatusten tulosten 

perusteella todettiin, että MF-membraani on tehokas tapa poistaa saostunutta fos-

foria ja kiintoainesta Savitaipaleen puhdistamolta poistuvasta jätevedestä. Aikai-

semmissa suodatuksissa ongelmaksi muodostui kuitenkin huokosten tukkeutumi-

sesta aiheutunut MF-membraanien nopea likaantuminen ja vuon (kapasiteetin) 

aleneminen. Onttokuiduilla tehtyjen suodatusten (kuva 9 ja kuva 10) tarkoitus oli 

tutkia erilaisen suodatussysteemin ja puhdistustekniikoiden toimivuutta likaantu-

misen hallintaan. Onttokuitusuodatuksissa käytettiin pientä suodatuspainetta 

(0,1 – 0,2 bar) ja suurta suodatuspinta-alaa (0,85 – 0,93 m
2
) sekä kokeiltiin erilai-

sia puhdistusmenetelmiä. 

8.3.1 Zena Membranes P50 

Ensimmäinen mikrosuodatukseen perustuva onttokuitusuodatus toteutettiin Zena 

Membranes:n valmistamalla P50-onttokuitumembraanilla (kpl 7.1). Suodatus to-

teutettiin kuvan 9 mukaisella laitteistolla (kpl 7.4.3). P50-onttokuitumembraanilla 

tehtiin kolme suodatusta (kuva 16). Suodatusten mittauspöytäkirjat löytyvät liit-

teestä IV. Suodatuksessa I oli harva takaisinhuuhtelu, joka näkyy suurina vuoar-

von muutoksina, kapasiteetin laskiessa aina takaisinhuuhteluiden välissä (kuva 

16). 
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Kuva 16. Vuon muutos Zena Membranes P50-onttokuitusuodatusten aika-

na. Suodatusolosuhteet: T = 20 °C ja paine -0,1 bar. Takaisin-

huuhtelu 30 s ja 200 rpm (0,6 – 1,0 bar). Membraanin esikäsittely 

ennen suodatusta I: laimeat etanoli-, ultrasil- sekä natriumlauryy-

lisulfaatti- (SDS) liuokset pienellä imupaineella 0,2 – 0,6 bar. 

Membraanin esikäsittely ennen suodatuksia II ja III: 5 bar ylipai-

ne ja laimea ultrasil-liuos. Käsitellyt jätevesimäärät sekä VRF-

arvot suodatuksille I, II ja III: 172, 209 ja 117 kg sekä 2, 3 ja 2. 

Lopussa vuo ei enää palautunut vaan kapasiteetti jäi pysyvästi alhaiseksi. Suoda-

tuksessa II käytetyn ilmastuksen ansiosta vuo pysyi tasaisena koko ajan. Tiheällä 

takaisinhuuhtelulla (1×/h, suodatus III) saavutettiin ilmastuksen tapaan tasainen 

vuo suodatuksen aikana. Tiheän takaisinhuuhtelun toimivuus vuon ylläpitämiseksi 

oli hyvä, koska se on energiankulutukseltaan taloudellisempi tapa pitää membraa-

ni puhtaana, kuin jatkuva ilmastus. Jälkikäsittely-yksikössä ilmastuksella ei ole 

myöskään MBR-sovelluksen kaltaista merkitystä eliöstön riittävän hapensaannin 

kannalta ja näin saavutettava hyöty jäisi pienemmäksi. 

Ympäröivillä olosuhteilla oli vaikutus kapasiteetin laskuun suodatuksen aikana 

sekä puhtaan veden vuoarvoihin. Suodatusten I, II ja III kapasiteetin alenema ko-

keiden aikana oli 56, 13 ja 9 % sekä puhtaan veden vuon alenema niiden jälkeen 

32, 23 ja 22 %. Tulosten perusteella tiheä takaisinhuuhtelu sekä ilmastus toimivat 

parhaiten membraanin puhtaana pitämisessä. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 10 20 30 40 50 

V
u

o
 [

l/
h

 m
2 ]

 

Aika [h] 

Suodatus I 

Suodatus II 

Suodatus III 



56 

 

Syöttönä käytetty jätevesi oli edellisten näyte-erien kaltainen (taulukko XI). Ai-

kaisempien mikrosuodatusten tapaan myös onttokuitumembraani poisti tehok-

kaasti kiintoainesta (100 %), ja fosforia (97 – 99 %) sekä alensi sameusarvoa 

(96 – 97 %). Myös orgaanisen kuorman (COD) määrää saatiin pienennettyä 

(42 %) onttokuitusuodatuksissa. Erotuskyvyltään onttokuitumembraani oli jopa 

aikaisemmin käytettyjä MF-membraaneja (MV020, MFP2) parempi, etenkin sa-

meuden aleneman suhteen. 

Tulosten perusteella takaisinhuuhtelu sekä ilmastus toimivat ja estivät kapasiteetin 

laskun, irrottamalla membraanin pinnalle kertynyttä kiintoainesta. Takaisinhuuh-

telu (kuidun ylipaineistus) suoritettiin 0,6 – 1,0 bar paineella. Onttokuitumem-

braanin kapasiteetti (60 – 70 l/h m
2
 bar) jäi kaiken kaikkiaan odotettua (300 –

 400 l/h m
2
 bar) alhaisemmaksi, joka voi johtua membraanin hydrofobisesta luon-

teesta sekä pitkästä varastointi-iästä. 

P50-onttokuitumembraani toimi suodatusominaisuuksiltaan hyvin poistaen erit-

täin tehokkaasti fosforia, kiintoainesta sekä sameutta. Aikaisemmissa MF-

suodatuksissa kapasiteetti ei pysynyt tasaisena ja laski peräti 70 % suodatusten 

aikana. P50-membraanilla kapasiteetti saatiin pysymään tasaisena ja ilmastusta 

käytettäessä kapasiteetti laski suodatuksen aikana 13 % sekä vastaavasti tiheällä 

takaisinhuuhtelulla vain 9 %. 

8.3.2 Zenon ZeeWeed 10 

Toinen mikrosuodatukseen perustuva onttokuitusuodatus toteutettiin Ze-

non ZeeWeed 10-suodatinlaitteistolla (kuva 10), joka on laboratoriomittakaavan 

MBR-laitteisto (kpl. 7.4.3). Tavoitteena oli aikaisemmin testattua P50-

onttokuitumembraania suurempi kapasiteetti. 

ZeeWeed 10-onttokuitumoduulilla suodatettu jätevesi oli työn aikana käsitellyistä 

jätevesieristä heikkolaatuisinta (taulukko XI). Suodatuksen kannalta jätevesi oli 

haastavaa etenkin suuren kiintoainepitoisuuden takia, joka näkyi myös aikaisem-

paa korkeampana sameusarvona. Kohonneista pitoisuuksista kertoo se, että fosfo-

ripitoisuus ja COD-arvo olivat vähintään kaksinkertaiset edellisiin näytteisiin ver-

rattuna 
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Koko jätevesisuodatuksen aikainen kapasiteetin vaihtelu oli suurta (43 –

 90 l/h m
2
 bar), johtuen pitkästä ajasta ilman takaisinhuuhtelua (kuva 17). Suoda-

tuksen mittauspöytäkirja löytyy liitteestä V. Tavoiteltua (300 – 400 l/h m
2
 bar) 

sekä valmistajan ilmoittamaa kapasiteettia (380 l/h m
2
 bar) ei saavutettu Zenon-

laitteistolla. Alhaisempi kapasiteetti voi johtua membraanin pitkästä käyttö- ja 

varastointi-iästä. 

 

Kuva 17. Vuon muutos Zenon ZeeWeed 10-onttokuitusuodatuksen aikana. 

Suodatusolosuhteet: T = 17 – 19 °C ja paine -0,2 bar. Takaisin-

huuhtelu +0,5 bar, 30 s ja tehostettuna +0,9 bar, 60 s. Membraa-

nin esikäsittely: pesu laimealla ultrasil-liuoksella. Käsitelty jäte-

vesimäärä 363 kg sekä VRF-arvo 10. 

Ensimmäisen 12 h aikana tiheällä takaisinhuuhtelulla (1×/h, +0,5 bar, 30 s) vuoar-

vo laski pitkään, mutta tasaantui loppuvaiheessa (kuva 17). Tämän jälkeen suoda-

tus jätettiin ilman takaisinhuuhtelua 15 h ajaksi. Pitkän jakson jälkeen ilman ta-

kaisinhuuhtelua kapasiteettiä lähdettiin palauttamaan. Ensin tehtiin normaali ta-

kaisinhuuhtelu (viides piste oikealta) ja sitten kaksi tehostettua takaisinhuuhtelua 

(pisteet 3 – 4 oikealta), joilla ei saavutettu merkittävää eroa normaaliin huuhteluun 

verrattuna. Lopuksi suoritettu tehostettu takaisinhuuhtelu sekä samanaikainen 

ilmastus (pisteet 1 – 2 oikealta) toimivat tehokkaasti ja kapasiteetti palautui 86 % 

aloitustasosta (kuva 17). 
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Vuo laski suodatuksen aikana melko paljon, mutta saatiin palautettua hyvin vielä 

suodatuksen loppuvaiheessa. Huomionarvoista on, että kapasiteetti palautui lopus-

sa hyvin, vaikka käsitelty jätevesi (363 kg) oli jo konsentroitunut VRF-arvoon 10. 

Konsentroitumista kuvaa suodatussäiliön erittäin korkea kiintoainepitoisuus 

(745 mg/l) kokeen lopussa. Kapasiteetin hyvä palautuminen lopussa kertoo, että 

membraanilla on hyvä resistanssi likaantumista vastaan ja se kestää korkeita kiin-

toainepitoisuuksia. Todennäköisesti kapasiteetti olisi ollut myös mahdollista pitää 

tasaisena optimoidulla huuhtelulla esim. tiheämpi aikaväli tai ajoittain tapahtuva 

samanaikainen ilmastus. Membraanin vähäisestä likaantumisesta kertoo myös 

puhtaan veden vuoarvon alenema, joka oli suodatuksen jälkeen vain 2 %. 

Huolimatta suodatuksen syöttönä toimineen jäteveden heikosta laadusta ja kohon-

neista pitoisuuksista, tuotti onttokuitumembraani hyvälaatuista permeaattivirtaa. 

Permeaatin ominaisuudet olivat P 0,04 mg/l, N 58 mg/l, COD 46 mg/l, same-

us 0,3 NTU, kiintoaine 0 mg/l, pH 5,8 ja johtokyky 862 µS /cm. Onttokuitu poisti 

erinomaisesti fosforia (98 %), kiintoainesta (100 %) sekä alensi sameusarvoa 

(99 %) ja COD-pitoisuutta (55 %). Permeaatin laatu oli hyvä vaikka suodatuksen 

lopussa konsentroituminen oli voimakasta. 

Kahden onttokuitumembraanin tulosten perusteella onttokuitumoduuli olisi toimi-

va ja erittäin tehokas ratkaisu fosforin ja kiintoaineen poistoon. Permeaattivirta 

olisi myös täysin humusvapaata ja sen orgaaninen kuorma olisi pienempi. Prosessi 

vaatisi onttokuidulta saavutettua korkeamman kapasiteetin. Riittävän suurella ka-

pasiteetillä (300 – 500 l/h m
2
 bar), tiheillä sekä optimoiduilla takaisinhuuhteluilla 

ja alhaisella (0.1 – 0,2 bar) imupaineella prosessi voisi olla toteutuskelpoinen. 

8.4 Laskeutus- ja saostuskokeet 

Membraanisuodatusten tuloksista huomattu fosforin tehokas saostuminen ja pois-

tuminen kiintoaineen mukana johtivat laskeutus- ja saostuskokeiden tekemiseen. 

Kokeiden tavoite oli alentaa poistuvan jäteveden fosforipitoisuutta laskeuttamalla 

kiintoainesta sekä saostunutta fosforia. Kokeiden tarkoitus oli tutkia olisiko yhtä 

tehokas fosforinpoisto mahdollista optimoidulla laskeutuksella ja saostuksella, 

kuin MF-onttokuitusuodatuksella. Kokeiden avulla oli myös mahdollista verrata 

MF-suodatuksen fosforinpoistotehokkuutta. Kokeet suoritettiin jätevesierästä, 
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jonka fosfori- ja kiintoainepitoisuus, johtokyky sekä pH olivat 0,75 mg/l, 24 mg/l, 

801 µS/cm ja 5,7. 

Laskeutus- ja saostuskokeet suoritettiin kuvan 11 (kpl 7.4.4) mukaan. Laskeutus-

kokeen tuloksista huomataan, että puhdistamolta poistuvassa jätevedessä on vielä 

kiintoainesta ja siihen sitoutunutta fosforia, joka on mahdollista poistaa laskeut-

tamalla (kuva 18) 

Laskeutuskokeessa jäteveden fosforipitoisuus pintakerroksessa laski tasaisesti 

alkuarvosta (0,75 mg/l) ajan suhteen; 0,70; 0,62; 0,51; 0,46 mg/l niin, että sentri-

fugoimalla fosforipitoisuudeksi saatiin 0,21 mg/l (kuva 18). Ideaalisesti toimivalla 

laskeutuksella (sentrifugi) poistuvan jäteveden fosforipitoisuus aleni 72 %, joka 

on kuitenkin alhaisempi kuin mikrosuodatusmembraaneilla saavutetut alenemat 

(97 – 98 %). Tämän perusteella mikrosuodatusmembraanilla saadaan poistettua 

sellaista fosforia, jota laskeuttamalla ei saada poistettua.  

 

Kuva 18. Jäteveden laskeutuminen ja fosforipitoisuuden muutos pintaker-

roksessa. Kokeen yksityiskohdat annettu kuvassa 11. 

Saostuskokeet toteutettiin usealla kemikaaliannostuksella kuitenkin niin, että mää-

rät jäivät selvästi pienemmäksi kuin Savitaipaleen puhdistamolla keskimäärin 

käytetään (375 mg/l). Kemikaalin annostelun ja sekoituksen jälkeiseksi laskeutus-

ajaksi valittiin 0,5 h kuvan 18 perusteella. Tulosten perusteella jo pienellä saos-

tuskemikaalin lisäyksellä oli positiivinen vaikutus fosforin laskeutumiseen (ku-

va 19). 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0 h 0,5 h 1 h 2 h 3 h Sentrifugi 

Fo
sf

o
ri

p
it

o
is

u
u

s 
[m

g/
l]

 



60 

 

Jäteveden fosforipitoisuus pintakerroksessa pieneni saostuskemikaalin annostusta 

lisättäessä: 0,61; 0,56; 0,49; 0,45; 0,35; 0,23; 0,22 ja 0,20 mg/l (kuva 19). Jo pie-

nillä kemikaalilisäyksillä pitoisuudet pienenivät alkuperäiseen näytteeseen 

(0,75 mg/l) verrattuna. Kemikaalin lisäys tehostaa laskeutumista 80 mg/l asti, jon-

ka jälkeen annosta kasvattamalla ei saavuteta enää merkittävää hyötyä. Saostus-

kemikaali toimi alentaen fosforipitoisuutta suurilla pitoisuuksilla yhtä tehokkaasti 

kuin sentrifugointi ilman kemikaalilisäystä. 120 mg/l kemikaaliannoksella fosfo-

ripitoisuus oli 0,22 mg/l kun sentrifugoidun näytteen vastaava pitoisuus oli 

0,21 mg/l. 

 

Kuva 19. Saostuskemikaalin määrän vaikutus fosforin saostumiseen ja pi-

toisuuteen jäteveden pintakerroksessa. Laskeutusaika saostuske-

mikaalin lisäyksen jälkeen 0,5 h. Kokeen yksityiskohdat annettu 

kuvassa 11. 

Laskeutus- ja saostuskokeiden perusteella puhdistamolta poistuvassa vedessä on 

saostunutta fosforia, jota voidaan poistaa laskeuttamalla sekä saostamalla. Kuiten-

kin tulosten perusteella fosforin poistaminen MF-membraanilla on tehokkaampaa 

kuin optimoimalla laskeutus ja saostus. 

9 Savitaipaleen puhdistamon tehostamisehdotukset 

Tämän kappaleen tarkoitus on kokeellisen osan tulosten sekä työn aikana esiin 

nousseiden asioiden perusteella pohtia parannusvaihtoehtoja sekä tulevaisuuden 

mahdollisuuksia Savitaipaleen jäteveden puhdistamolla. Parannusvaihtoehdot on 

mietitty erityisesti membraanitekniikkaa hyödyntävästä näkökulmasta. 
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9.1 Fosforinpoisto 

Savitaipaleen jäteveden puhdistamolle saapuvassa vedessä (2003 – 2012) on ollut 

keskimäärin 20 mg/l fosforia. Prosessin toimiessa normaalisti on puhdistamon 

fosforinpoistotehokkuus 96 %, jolloin puhdistetun veden jäännöspitoisuus on ollut 

0,6 – 0,8 mg/l. Fosforin jäännöspitoisuus on lupa-arvot täyttävä, mutta silti melko 

korkea esim. verrattuna Lahden Kariniemen (0,21 mg/l) tai Turun seudun puhdis-

tamoon (0,15 mg/l). Jäännöspitoisuutta voisi alentaa käyttämällä mikrosuodatuk-

seen perustuvaa jälkikäsittely-yksikköä. 

Tällä hetkellä vallitseva jälkikäsittelytekniikka on hiekkasuodatus. Hiekkasuoda-

tus voidaan toteuttaa panostoimisena, jossa puhdistus toteutetaan takaisinhuuhte-

lulla tai jatkuvatoimisena. Jatkuvatoimiset hiekkasuodatusprosessit (esim. Dy-

nasand tai Contifilt) toimivat vastavirtaprosesseina, joissa hiekkaa pumpataan sen 

puhdistamiseksi. Perinteisiin hiekkasuodatuksiin sisältyy melko paljon pumppaus-

ta sekä ne ovat alttiita häiriöille (kiintoaineen karkailu). 

Työssä tehtyjen suodatusten perusteella onttokuidun- sekä muiden mikrosuoda-

tusmembraanien fosforinpoistotehokkuus on parempi (97 – 99 %) kuin käytössä 

olevissa hiekkasuodatusyksiköissä. Esimerkiksi Turun seudun puhdistamon pa-

nostoimisella hiekkasuodatuksella fosforireduktio on keskimäärin ollut 61 %. 

Onttokuitusuodatuksen etuja olisi myös täysin humusvapaa (sameus 0,3 –

 0,7 NTU) permeaattivirta, jonka orgaaninen kuorma olisi 42 – 55 % pienempi. 

MF- ja hiekkasuodatus ovat riippuvaisia fosforin saostumisesta sekä sitoutumises-

ta kiintoaineeseen, koska liuennut fosfori (P  
-
) läpäisee molemmat suodatuspro-

sessit. Savitaipaleen tapauksessa suurin osa fosforista on todennäköisesti saostu-

nut ja flokkautunut jälkiselkeytysaltaan rauhallisessa vaiheessa. Näin liuenneen 

fosforin määrä on hyvin pieni, jolloin MF-suodatus jälkikäsittelynä toimii tehok-

kaasti. Jälkiselkeytysaltaan rauhallisen vaiheen tärkeyttä kuvaa Chon et al. (2013) 

tulokset. Niissä UF-onttokuitumoduulilla suodatettiin suoraan biologisesta vai-

heesta tulevaa jätevettä, jolloin fosforireduktio jäi 35 %. Suoraan biologisesta vai-

heesta tulevasta jätevedestä suurempi osa fosforista on vielä liuenneessa muodos-

sa, joka läpäisee MF- tai UF-membraanin. 
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Onttokuitumembraanin suuri suodatusala sekä suodatuksen toteutustapa mahdol-

listavat pienen suodatuspaineen (0,1 – 0,2 bar). Suodatukseen tarvittava paine-ero 

olisi mahdollista toteuttaa 1 – 2 m korkeuserolla ja vastakkaissuuntaiset paine-

pulssit ja mahdollinen ilmastus olisivat lyhyitä, jolloin käyttökustannukset jäisivät  

mahdollisimman alhaiseksi. Syntyvä konsentraatti olisi mahdollista pumpata ta-

kaisin aikaisempiin prosessivaiheisiin (esiselkeytys, lietteen kuivatus, ilmastus, 

jälkiselkeytys) riippuen sen väkevyydestä. Pitkäaikaisen toimivuuden kannalta 

onttokuitumembraani vaatisi takaisinhuuhtelun lisäksi väliajoin (noin 1 kerta/kk) 

toteutetun kemiallisenpesun esim. natriumhypokloriitilla (NaClO). Mahdollisia 

jälkikäsittelylinjoita täytyisi olla vähintään 2 kpl, jotta kemiallinen pesu ja tasai-

nen toiminta olisivat mahdollisia. Jos likaantuminen saadaan hallintaan opti-

moidulla puhdistuksella sekä kemiallisella pesulla, on membraaniyksikkö toimin-

naltaan varma. Membraanisuodatukseen perustuvan prosessin pidätyskyky kiinto-

aineen suhteen on luotettava, joka tekee siitä myös luotettavan veden laadun kan-

nalta. 

9.2 Typenpoisto 

Puhdistamolle saapuvassa vedessä (2003 – 2012) on keskimäärin ollut 86 mg/l 

typpeä. Prosessin toimiessa normaalisti on puhdistamon typenpoistotehokkuus 

37 %, jolloin typen jäännöspitoisuus on ollut 54 mg/l. Savitaipaleen puhdistamon 

pienen koon takia tehostettua typenpoistoa ei vaadita eikä prosessi sisällä denitri-

fikaatiovaihetta. Tästä johtuen typen poistotehokkuus on matala ja jäännöspitoi-

suus korkea esim. verrattuna Turun seudun puhdistamoon (77 % ja 14 mg/l) tai 

Lahden Kariniemeen (73 %), jotka sisältävät denitrifikaatiovaiheen. 

Typpi esiintyy jätevedessä ammonium (   
 ), nitraatti (   

 
) sekä nitriitti (   

 
) 

muodossa eri suhteissa riippuen jätevedestä, prosessista sekä bakteeritoiminnasta. 

Typen esiintymismuodot ja ominaisuudet ovat haastavia membraanisuodatuksen 

suhteen, koska niitä on vaikea saostaa ja pieninä ioneina ne läpäisevät helposti 

huokoiset membraanit. Työn tulosten perusteella käänteisosmoosimembraanit 

(ESPA 2 ja AK) olivat ainoat, joilla saavutettiin merkittäviä typpireduktioita (90 

ja 79 %). Prosessin kokonaistyppireduktio RO-membraaneja käytettäessä olisi 94 

ja 87 %, joka on selvästi parempi kuin tehostetulla typenpoistolla saavutetut tu-

lokset Turussa tai Lahdessa (77 ja 73 %). Ongelma käytettäessä RO-membraaneja 
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on niiden suuri paineentarve ja matala kapasiteetti, mikä tarkoittaa suurta energian 

tarvetta. Riittävän jäteveden käsittelykapasiteetin saavuttamiseksi on suodatusala 

oltava suuri, joka yleensä RO:n tapauksessa tarkoittaa spiraalimoduulin käyttöä. 

Spiraalimoduuli on tiiviin rakenteen johdosta herkkä likaantumiselle, jolloin esi-

käsittelyn tarve on suuri. 

Ajatellen membraanien käyttöä typenpoistossa käyttökustannusten kannalta edul-

lisempaa olisi yhdistää membraanien käyttö biologiseen typenpoistoon (nitrifikaa-

tio-denitrifikaatio). Membraanibioreaktorissa (MBR) on yhdistettynä biologinen 

bakteeritoiminta membraanilla tapahtuvaan kiintoaineen ja veden erotukseen. Sa-

vitaipaleen tapauksessa MBR:llä olisi mahdollista korvata nykyinen ilmastusallas. 

MBR:n rakentaminen vaatii ilmastusvaiheen täydellistä uusimista, mutta poistaa 

tilaa vievän jälkiselkeytysaltaan. MBR-prosessista poistuva puhdistettu jätevesi on 

myös täysin kiintoainevapaata ja näin sen mahdollinen jatkokäsittely helpompaa 

9.3 Tulevaisuuden näkymät 

Vanhentuneen prosessin takia Savitaipaleen jätevedenpuhdistamo on tulevaisuu-

dessa toimenpiteiden edessä. Investoitaessa laitokseen membraanitekniikkaa voi-

taisiin käyttää MBR-sovelluksessa tai jälkikäsittely-yksikössä. Jos laitokseen to-

teutettaisiin mittavia uudistuksia (altaiden sekä prosessivaiheiden uusiminen) tuli-

si MBR-prosessi kyseeseen. Investointivaiheessa MBR-prosessin etuna olisi jäl-

kiselkeytysaltaan pois jääminen, joka alentaa rakennuskustannuksia sekä säästää 

tilaa uuteen vastaavaan verrattuna. Suunniteltaessa pienempiä uudistuksia voisi 

MF-membraanisuodatusta käyttää jälkikäsittely-yksikkönä, joka olisi tämän työn 

perusteella toimiva ja tehokas. Jälkikäsittely-yksikön etuna on mahdollisuus edel-

leen uudistaa ja optimoida koko edeltävää prosessia. Käytettäessä kumpaa tahansa 

membraanisovellusta on mahdollista tuottaa korkealaatuista ja kiintoainevapaata 

puhdistettua jätevettä. 

Mietittäessä eri prosessivaihtoehtoja puhdistamon nykyaikaistamiseen on tärkeää 

pitää mielessä tulevaisuuden mahdollisesti tiukemmat lupaehdot. Vaikka prosessia 

uudistettaisiin vain perinteisillä menetelmillä, olisi hyvä huomioida mahdollisuus 

tulevaisuudessa ottaa käyttöön membraanitekniikkaa tai muita tehostamisteknii-

koita. Kuitenkin otettaessa membraanitekniikka käyttöön nyt, saavutettaisiin kor-
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kealaatuista puhdistettua jätevettä tuottava prosessi sekä oltaisiin valmiita tulevai-

suuden mahdollisiin haasteisiin. 

11 Johtopäätökset 

Työn tarkoitus oli esitellä membraanitekniikan mahdollisuuksia sekä käytännön 

sovelluksia kunnallisen jäteveden käsittelyssä. Membraanien lisäksi kirjallisessa 

osassa kerrottiin kunnallisen jäteveden ominaisuuksista sekä perinteisen puhdis-

tamon toiminnasta. Työn kokeellisessa osassa keskityttiin membraanitekniikkaan 

perustuvaan jälkikäsittely-yksikköön ja sen avulla tapahtuvaan Savitaipaleen puh-

distamon poistuvan jäteveden laadun parantamiseen, erityisesti fosforin- sekä ty-

penpoiston suhteen. 

Kokeet aloitettiin membraanityyppien (MF, UF, NF ja RO) vertailusuodatuksilla. 

Vertailusuodatuksissa MF-membraanit poistivat suurella kapasiteetillä erittäin 

tehokkaasti fosforia (97 %) sekä kiintoainesta (100 %), samanaikaisesti orgaani-

sen kuorman puolittuessa ja sameuden alentuessa 94 – 97 %. Fosforipitoisuuden 

suuri alenema huokoisilla MF-membraaneilla oli merkityksellinen ja johtui fosfo-

rin tehokkaasta saostumisesta ja sitoutumisesta kiintoainekseen jälkiselkeytysvai-

heen aikana. Typpeä saatiin merkittävästi poistettua (78 – 90 %) ainoastaan RO-

membraaneilla, jotka poistivat tehokkaasti myös fosforia (100 %), kiintoainesta 

(100 %) sekä liuenneita orgaanisia yhdisteitä (DOC, 90 – 94 %). UF- ja NF-

membraaneilla ei saavutettu fosforin tai typen poistamisen suhteen merkittävää 

lisäarvoa verrattuna MF- ja RO-membraaneihin. 

Vertailusuodatusten perusteella konsentrointisuodatuksiin valittiin mikrosuoda-

tusmembraani sekä käänteisosmoosimembraani. Suuremmilla jätevesimäärillä ja 

väkevyyksillä MF-membraanin erotustehokkuus fosforin (98 %) ja kiintoaineen 

(98 %) suhteen oli edelleen korkea. RO-konsentrointisuodatuksissa typpipitoisuus 

(90 – 95 %), fosforipitoisuus (100 %) ja kiintoaines (100 %) sekä liuenneiden 

aineiden pitoisuudet (DOC, 92 %) alenivat tehokkaasti vertailusuodatusten tapaan. 

Edeltävissä vertailu- ja konsentrointisuodatuksissa MF-membraani poisti fosforin 

sekä kiintoaineen tehokkaasti, mutta membraanin likaantumisen seurauksena ka-

pasiteetti laski merkittävästi suodatuksen aikana. Vastaavissa suodatuksissa RO-

membraani poisti ainoana membraanina selvästi typpeä, mutta vaati korkean pai-
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neen (6 – 30 bar). MF-membraanin tehokkaan fosforinpoiston ja suuren kapasitee-

tin sekä RO-membraanin käyttöä rajoittavan korkean suodatuspaineen johdosta, 

päätettiin suodatuksia jatkaa MF-membraanilla ja etsiä keino likaantumisen hallit-

semiseksi. 

Mikrosuodatukseen perustuvien onttokuitusuodatusten tarkoitus oli käyttää pientä 

suodatuspainetta (0,1 – 0,2 bar) ja suurta suodatuspinta-alaa (0,85 – 0,93 m
2
) sekä 

optimoitua puhdistusta likaantumisen estämiseksi. Onttokuitusuodatusten aikana 

suoritetulla tiheällä takaisinhuuhtelulla (1×/h) sekä ilmastuksella saavutettiin ta-

sainen kapasiteetti ja vähäinen membraanin likaantuminen. Onttokuitusuodatuk-

sissa fosfori (97 – 99 %) ja kiintoaines (100 %) poistuivat tehokkaasti, myös sa-

meuden (96 – 99 %) sekä orgaanisen kuorman (COD, 42 – 55 %) alentuessa 

huomattavasti. Fosforin laskeutus- ja saostuskokeiden tulokset vahvistivat MF-

suodatuksen olevan tehokas fosforinpoistomenetelmä.  

Kokeellisen osan tulosten perusteella MF-suodatus toimisi fosforin- ja kiintoai-

neenpoiston suhteen tehokkaana suodatusprosessina. Riittävän suurella kapasitee-

tillä ja 1 – 2 m korkeuserolla toteutetulla suodatuspaineella sekä optimoidulla ta-

kaisinhuuhtelulla ja ilmastuksella MF-onttokuitumoduuli voisi olla toteutuskel-

poinen jälkikäsittelyprosessi. 

Työ, sen tulokset ja jo käytössä olevat membraanisovellukset osoittavat, että 

membraanit tarjoavat eri mahdollisuuksia kunnallisen jäteveden puhdistamiseen. 

Tulevaisuudessa membraanitekniikka voi olla merkittävä tekijä vesistöjen ravin-

nekuormaa vähennettäessä ja lisättäessä jäteveden hygieniasuutta. Membraanitek-

niikka tarjoaa myös riittävän selektiivisen erotuksen jos tarvittaessa halutaan pois-

taa spesifisiä yhdisteitä kuten esim. lääkeaineita tai hormoneja. 

12 Jatkotutkimusehdotukset 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston membraanitekniikan laboratoriossa tehtyjen 

suodatusten tulokset olivat lupaavia. Onttokuitumoduulilla saavutettiin hyviä ero-

tustuloksia ja kapasiteetti saatiin pysymään tasaisena tiheällä (1×/h) takaisinhuuh-

telulla sekä ilmastuksella. Myös suuria jätevesimääriä ja korkeita konsentraatioita 

käsiteltiin onnistuneesti. 
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Seuraava vaihe mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi onttokuitusuodatukseen 

perustuvan pilottiyksikön vieminen paikan päälle jätevedenpuhdistamolle. Pilot-

tiyksikössä voitaisiin testata prosessin pitkäaikaista toimivuutta, erotuskykyä sekä 

kapasiteetin optimointia. Riittävän suuren kapasiteetin saavuttaminen jatkotutki-

muksissa olisi tärkeää prosessin taloudellisuuden kannalta. PVDF-pohjaiset ontto-

kuitumembraanit ovat laajalti käytössä kunnallisissa jätevesisovelluksissa hydro-

fiilisen luonteen ja riittävän kapasiteetin johdosta, joten niiden käyttö voisi tulla 

kyseeseen jatkotutkimuksissa. 

Onttokuitusuodatukseen perustuvan pilotin käytön aikana olisi mahdollisuus tut-

kia ja optimoida saostuskemikaalin käyttöä. Jatkotutkimuksissa voitaisiin etsiä 

pienintä mahdollista saostuskemikaalin määrää, joka riittää fosforin saostumiseen 

niin, että se retentoituu edelleen membraanin pinnalle. Saostuskemikaalin määrän 

vähentäminen voisi olla membraaniyksikön tuoma kustannussäästö, paremman 

veden laadun ohella. Myös kirjallisuusosassa mainittuja adsorptiomateriaaleja ja 

niiden mahdollista lisäarvoa voisi testata suodatuksen yhteydessä.   
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Liite I  Amicon-suodatusten kaikki tulokset 

Jäteveden ominai-

suus 
Syöttö MF Perm. UF Perm. NF Perm. RO Perm. 

  
MV020 MFP2 UH050P Etna NF 270 5 Dk AK ESPA 2 

pH 6,3 6,0 6,2 5,9 6,0 6,0 6,1 6,4 6,7 

Johtokyky (µS/cm) 697 627 671 659 636 444 375 86 51 

Kiintoaine (mg/L) 20,7 - - - - - - - - 

Sameus (NTU) 20 0,6 1,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 

DOC (mg/L) 16 8,8 9,1 9,2 7,7 2,7 1,9 1,5 1,0 

UV280 (cm-1) 0,2 0,12 0,16 0,14 0,13 0,03 0,02 0,01 0,01 

UV254 (cm-1) 0,3 0,15 0,20 0,18 0,17 0,05 0,03 0,01 0,01 

UV210 (cm-1) 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 2,9 1,6 

SUVA (L/mgM) 1,6 1,8 2,2 2,0 2,2 1,6 1,5 0,7 1,3 

kok.P (mg/L) 1,0 0,03 0,03 0,03 0,03 0 0,01 0,01 0 

kok. N (mg/L) 50 42 47 47 46 40 36 11 5 

COD (mg/L) 57 24 26 26 20 8 8 7 3 



1(8) 

 

Liite II Nadir MV020-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja suoda-

tuspaine 0,6 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 1 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/0,5 min] Jätevesi [g/1 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
1 114,56 16,15 51,60 114,56 16,15 51,60 3436,80 242,25 774,00 5728,00 403,75 1290,00 

2 230,00 32,97 76,02 115,44 16,82 24,42 3463,20 252,30 366,30 5772,00 420,50 610,50 

3   49,44 96,64   16,47 20,62 
 

247,05 309,30   411,75 515,50 

4   65,57 113,38 
 

16,13 16,74 
 

241,95 251,10   403,25 418,50 

5   81,51 128,40 
 

15,94 15,02 
 

239,10 225,30   398,50 375,50 

6   
 

141,86   
 

13,46   
 

201,90   
 

336,50 

7   
 

154,36   
 

12,50   
 

187,50   
 

312,50 

8   
 

166,00   
 

11,64   
 

174,60   
 

291,00 

9   
 

177,16   
 

11,16   
 

167,40   
 

279,00 

10   
 

187,65   
 

10,49   
 

157,35   
 

262,25 

11   
 

197,83   
 

10,18   
 

152,70   
 

254,50 

12   
 

207,35   
 

9,52   
 

142,80   
 

238,00 

13   
 

216,44   
 

9,09   
 

136,35   
 

227,25 

14   
 

225,27   
 

8,83   
 

132,45   
 

220,75 

15   
 

233,78   
 

8,51   
 

127,65   
 

212,75 

16     242,15     8,37     125,55     209,25 



2(8) 

 

Liite II Alfa Laval MFP2-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja 

suodatuspaine 0,6 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 1 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika [min] Paino [g] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m
2
] Per. [L/h m

2
 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
1 47,80 13,02 35,97 47,80 13,02 35,97 1434,00 195,30 539,55 2390,00 325,50 899,25 
2 96,00 26,11 53,34 48,20 13,09 17,37 1446,00 196,35 260,55 2410,00 327,25 434,25 
3 144,30 39,29 66,43 48,30 13,18 13,09 1449,00 197,70 196,35 2415,00 329,50 327,25 
4 191,03 52,28 78,67 46,73 12,99 12,24 1401,90 194,85 183,60 2336,50 324,75 306,00 
5 238,00 65,11 89,66 46,97 12,83 10,99 1409,10 192,45 164,85 2348,50 320,75 274,75 
6   77,92 99,95 

 
12,81 10,29 

 
192,15 154,35   320,25 257,25 

7   
 

109,60 
  

9,65   
 

144,75   
 

241,25 
8   

 
118,76 

  
9,16   

 
137,40   

 
229,00 

9   
 

127,51 
  

8,75   
 

131,25   
 

218,75 
10   

 
135,86 

  
8,35   

 
125,25   

 
208,75 

11   
 

144,03 
  

8,17   
 

122,55   
 

204,25 
12   

 
151,78 

  
7,75   

 
116,25   

 
193,75 

13   
 

159,46 
  

7,68   
 

115,20   
 

192,00 
14   

 
166,99 

  
7,53   

 
112,95   

 
188,25 

15   
 

174,26 
  

7,27   
 

109,05   
 

181,75 
16 

  
181,02 

  
6,76 

  
101,40 

  
169,00 

17 
  

187,95 
  

6,93 
  

103,95 
  

173,25 
18 

  
194,56 

  
6,61 

  
99,15 

  
165,25 

19 
  

201,17 
  

6,61 
  

99,15 
  

165,25 
20 

  
207,53 

  
6,36 

  
95,40 

  
159,00 

21 
  

213,83 
  

6,30 
  

94,50 
  

157,50 
22 

  
219,93 

  
6,10 

  
91,50 

  
152,50 

23 
  

225,83 
  

5,90 
  

88,50 
  

147,50 

24 
  

231,70 
  

5,87 
  

88,05 
  

146,75 
25     237,50     5,80     87,00     145,00 
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Liite II Nadir UH050P-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja suoda-

tuspaine 2 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 3 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/3 min] Jätevesi [g/10 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
5 65,72 45,84 95,15 65,72 45,84 95,15 328,60 229,20 285,45 164,30 114,60 142,73 

10 124,99 87,67 154,09 59,27 41,83 58,94 296,35 209,15 176,82 148,18 104,58 88,41 

15 177,80 124,56 199,41 52,81 36,89 45,32 264,05 184,45 135,96 132,03 92,23 67,98 

20     239,04     39,63     118,89     59,45 



4(8) 

 

 

Liite II Etna 01PP-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja suodatus-

paine 2 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 3 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/5 min] Jätevesi [g/10 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
10 13,55 7,82 20,32 13,55 7,82 20,32 40,65 23,46 30,48 20,33 11,73 15,24 

20 26,50 15,13 40,80 12,95 7,31 20,48 38,85 21,93 30,72 19,43 10,97 15,36 

30 39,33 22,56 57,71 12,83 7,43 16,91 38,49 22,29 25,37 19,25 11,15 12,68 

40   
 

75,67 
  

17,96 
  

26,94   
 

13,47 

50   
 

93,28 
  

17,61 
  

26,42   
 

13,21 

60   
 

110,64   
 

17,36   
 

26,04   
 

13,02 

70   
 

127,88   
 

17,24   
 

25,86   
 

12,93 

80   
 

144,86   
 

16,98   
 

25,47   
 

12,74 

90   
 

161,63   
 

16,77   
 

25,16   
 

12,58 

100   
 

178,28   
 

16,65   
 

24,98   
 

12,49 

110   
 

194,89   
 

16,61   
 

24,92   
 

12,46 

120   
 

211,32   
 

16,43   
 

24,65   
 

12,32 

130   
 

227,38   
 

16,06   
 

24,09   
 

12,05 

140     243,22     15,84     23,76     11,88 
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Liite II Alfa Laval NF 270-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja 

suodatuspaine 3 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 4 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/5 min] Jätevesi [g/15 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
15 16,53 15,66 50,53 16,53 15,66 50,53 49,59 46,98 50,53 16,53 15,66 16,84 

30 32,38 30,84 97,49 15,85 15,18 46,96 47,55 45,54 46,96 15,85 15,18 15,65 

45 48,01 45,87 140,65 15,63 15,03 43,16 46,89 45,09 43,16 15,63 15,03 14,39 

60   
 

181,57 
  

40,92 
  

40,92   
 

13,64 

75     220,22     38,65     38,65     12,88 
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Liite II Desal 5 Dk-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja suodatus-

paine puhtaalle vedelle 4 bar ja jätevedelle 5,4 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 4 bar. Suoda-

tusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

  Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/5 min] Jätevesi [g/30 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

  Ennen Jälkeen 
 

Ennen Jälkeen 
 

Ennen Jälkeen 
 

Ennen Jälkeen 
 

30 2,71 2,82 23,88 2,71 2,82 23,88 8,13 8,46 11,94 2,03 2,12 2,21 

60 5,69 5,72 46,78 2,98 2,90 22,90 8,94 8,70 11,45 2,24 2,18 2,12 

90 8,49 8,42 68,88 2,80 2,70 22,10 8,40 8,10 11,05 2,10 2,03 2,05 

120   
 

90,73 
  

21,85 
  

10,93   
 

2,02 

150   
 

112,50 
  

21,77 
  

10,89   
 

2,02 

180   
 

134,15   
 

21,65   
 

10,83   
 

2,00 

210   
 

155,60   
 

21,45   
 

10,73   
 

1,99 

240   
 

176,76   
 

21,16   
 

10,58   
 

1,96 

270   
 

197,76   
 

21,00   
 

10,50   
 

1,94 

300     218,13     20,37     10,19     1,89 
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Liite II Desal-Osmonics AK-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja 

suodatuspaine puhtaalle vedelle 4 bar ja jätevedelle 5,4 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 2. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 

5,4 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/5 min] Jätevesi [g/30 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
30 9,50 2,82 45,92 9,50 2,82 45,92 28,50 8,46 22,96 7,13 2,12 4,25 

60 18,97 5,72 87,20 9,47 2,90 41,28 28,41 8,70 20,64 7,10 2,18 3,82 

90 28,42 8,42 127,18 9,45 2,70 39,98 28,35 8,10 19,99 7,09 2,03 3,70 

120     163,93     36,75     18,38     3,40 
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Liite II Hydranautics ESPA 2-membraanin mittauspöytäkirja. Suodatusolosuhteet; lämpötila 25 °C, Amiconin magneettisekoitin 300 rpm ja 

suodatuspaine 5,4 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 2. Stabiloiva suodatus: 15 min ja paine 5,4 bar. Suodatusala 0,004 m
2
. 

Aika 
[min] 

Paino [g] Paino Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi [g/5 min] Jätevesi [g/60 min] Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
60 2,29 2,32 29,33 2,29 2,32 29,33 6,87 6,96 7,33 1,27 1,29 1,36 

120 4,65 4,77 56,50 2,36 2,45 27,17 7,08 7,35 6,79 1,31 1,36 1,26 

180 6,94 7,01 83,00 2,29 2,24 26,50 6,87 6,72 6,63 1,27 1,24 1,23 

240   
 

109,18 
  

26,18 
  

6,55   
 

1,21 

300     134,74     25,56     6,39     1,18 
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Liite III MV020-membraanin DSS-suodatus. Suodatusolosuhteet T = 25 °C, suodatuspaine 0,6 bar ja rotametrin arvo 50 %. Stabiloivat suoda-

tus 15 min ja 0,6 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 22 ja käsitellyn jäteveden määrä 145 kg. Suodatusala 0,072 m
2
. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 136,70 34,00 91,20 113,92 28,33 76,00 162,74 40,48 * 

0,5 142,70 37,40 90,90 118,92 31,17 75,75 169,88 44,52 * 

1 134,10 37,40 88,20 111,75 31,17 73,50 159,64 44,52 * 

3 141,40 37,10 76,50 117,83 30,92 63,75 168,33 44,17 * 

5,5 134,40 36,50 61,10 112,00 30,42 50,92 160,00 43,45 * 

23,5 139,70 37,20 30,20 116,42 31,00 25,17 166,31 44,29 * 

24,5 138,10 35,10 41,20 115,08 29,25 34,33 164,40 41,79 * 

27,5 135,30 35,60 35,30 112,75 29,67 29,42 161,07 42,38 * 

28,5 135,70 37,10 35,20 113,08 30,92 29,33 161,55 44,17 * 

29,5 136,40 36,20 34,20 113,67 30,17 28,50 162,38 43,10 * 

46,5   
 

28,30   
 

23,58   
 

  

47   
 

28,70   
 

23,92   
 

  

52     27,40     22,83       

*Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 



2(3) 

 

 

Liite III ESPA 2-membraanin DSS-suodatus. Suodatusolosuhteet T = 25 °C, suodatuspaine 20 bar ja rotametrin arvo 50 %. Stabiloivat suoda-

tus 15 min ja 20 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6 ja käsitellyn jäteveden määrä 122 kg. Suodatusala 0,072 m
2
. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 33,50 22,00 27,20 27,92 18,33 22,67 1,40 0,92 * 

2 33,50 22,90 25,90 27,92 19,08 21,58 1,40 0,95 * 

4 33,00 24,30 24,00 27,50 20,25 20,00 1,38 1,01 * 

6 33,40 24,20 24,60 27,83 20,17 20,50 1,39 1,01 * 

22 33,60 24,20 23,70 28,00 20,17 19,75 1,40 1,01 * 

24 33,20 23,80 23,40 27,67 19,83 19,50 1,38 0,99 * 

28 33,30 24,10 23,80 27,75 20,08 19,83 1,39 1,00 * 

46 33,20 24,00 24,00 27,67 20,00 20,00 1,38 1,00 * 

50 33,00 24,50 21,40 27,50 20,42 17,83 1,38 1,02 * 

71 32,70 24,20 18,30 27,25 20,17 15,25 1,36 1,01 * 

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 
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Liite III MV020-membraanilla esikäsitellyn jäteveden suodatus ESPA 2-membraanilla DSS-suodattimella. Suodatusolosuhteet T = 25 °C, 

suodatuspaine 20 bar ja rotametrin arvo 50 %. Stabiloivat suodatus 15 min ja 20 bar. Konsentrointi VRF-arvoon 6 ja käsitellyn jäte-

veden määrä 133 kg. Suodatusala 0,072 m
2
. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 35,00 27,40 27,70 29,17 22,83 23,08 1,46 1,14 * 

2 35,60 28,10 27,40 29,67 23,42 22,83 1,48 1,17 * 

4 36,50 27,60 23,40 30,42 23,00 19,50 1,52 1,15 * 

7 37,20 27,30 23,00 31,00 22,75 19,17 1,55 1,14 * 

30,5 36,90 26,90 24,90 30,75 22,42 20,75 1,54 1,12 * 

49 36,30 27,30 25,00 30,25 22,75 20,83 1,51 1,14 * 

  38,40 27,00 
 

32,00 22,50   1,60 1,13   

  38,90 27,30 
 

32,42 22,75   1,62 1,14   

  38,70 27,80 
 

32,25 23,17   1,61 1,16   

  37,90 26,90   31,58 22,42   1,58 1,12   

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 
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Liite IV P50-onttokuitumembraanin suodatus I harvalla takaisinhuuhtelulla. Suodatusolosuhteet: T = 20 °C ja paine -0,1 bar. Takaisinhuuhtelu 

30 s ja 200 rpm (0,6 – 1,0 bar). Membraanin esikäsittely; laimeat etanoli-, ultrasil- sekä natriumlauryylisulfaatti- (SDS) liuokset pie-

nellä imupaineella 0,2 – 0,6 bar, Käsitellyn jäteveden määrä 172 kg ja VRF-arvo 2. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 201,60 138,30 62,80 14,23 9,76 4,43 71,15 48,81 * 

1 202,20 137,90 61,40 14,27 9,73 4,33 71,36 48,67 * 

2 202,10 137,60 60,80 14,27 9,71 4,29 71,33 48,56 * 

3 201,50 138,60 59,50 14,22 9,78 4,20 71,12 48,92 * 

5 202,50 139,10 59,10 14,29 9,82 4,17 71,47 49,09 * 

9 203,50 137,60 48,20 14,36 9,71 3,40 71,82 48,56 * 

20 202,30 137,50 24,60 14,28 9,71 1,74 71,40 48,53 * 

20,5 203,70 138,10 53,80 14,38 9,75 3,80 71,89 48,74 * 

24,5 202,70 137,00 47,50 14,31 9,67 3,35 71,54 48,35 * 

28 202,90 137,20 24,10 14,32 9,68 1,70 71,61 48,42 * 

28,5   
 

56,00   
 

3,95   
 

* 

44   
 

21,00   
 

1,48   
 

* 

44,5   
 

29,30   
 

2,07   
 

* 

46,5     27,40     1,93     * 

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 
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Liite IV P50-onttokuitumembraanin suodatus II ilmastuksella. Suodatusolosuhteet: T = 20 °C ja paine -0,1 bar. Takaisinhuuhtelu 30 s ja 

200 rpm (0,6 – 1,0 bar). Membraanin esikäsittely; 5 bar ylipaine ja laimea ultrasil-liuos, Käsitellyn jäteveden määrä 209 kg ja VRF-

arvo 3. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 332,30 259,70 98,60 23,46 18,33 6,96 117,28 91,66 * 

1 333,40 258,20 93,20 23,53 18,23 6,58 117,67 91,13 * 

2 333,20 257,50 92,50 23,52 18,18 6,53 117,60 90,88 * 

3 332,80 256,60 91,60 23,49 18,11 6,47 117,46 90,56 * 

5 332,90 256,50 90,80 23,50 18,11 6,41 117,49 90,53 * 

7 333,30 256,90 86,50 23,53 18,13 6,11 117,64 90,67 * 

11 333,10 255,90 86,50 23,51 18,06 6,11 117,56 90,32 * 

22 332,70 256,20 85,40 23,48 18,08 6,03 117,42 90,42 * 

22,5 333,10 256,40 84,60 23,51 18,10 5,97 117,56 90,49 * 

25 333,50 256,10 86,20 23,54 18,08 6,08 117,71 90,39 * 

27,5     85,30     6,02     * 

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 
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Liite IV P50-onttokuitumembraanin suodatus III tiheällä takaisinhuuhtelulla. Suodatusolosuhteet: T = 20 °C ja paine -0,1 bar. Takaisinhuuhte-

lu 30 s ja 200 rpm (0,6 – 1,0 bar). Membraanin esikäsittely; 5 bar ylipaine ja laimea ultrasil-liuos, Käsitellyn jäteveden määrä 117 kg 

ja VRF-arvo 2. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m2] Per. [L/h m2 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 343,80 263,50 96,20 24,27 18,60 6,79 121,34 93,00 * 

1 342,60 266,10 91,10 24,18 18,78 6,43 120,92 93,92 * 

2 341,70 265,60 88,00 24,12 18,75 6,21 120,60 93,74 * 

3 341,80 266,50 87,60 24,13 18,81 6,18 120,64 94,06 * 

4 340,90 266,20 87,00 24,06 18,79 6,14 120,32 93,95 * 

5 340,60 265,90 88,00 24,04 18,77 6,21 120,21 93,85 * 

6 341,50 264,90 87,70 24,11 18,70 6,19 120,53 93,49 * 

7 340,70 266,80 87,10 24,05 18,83 6,15 120,25 94,16 * 

8 340,90 266,10 87,50 24,06 18,78 6,18 120,32 93,92 * 

9 341,10 266,00 88,80 24,08 18,78 6,27 120,39 93,88 * 

10   
 

89,30   
 

6,30   
 

* 

11   
 

88,10   
 

6,22   
 

* 

12     87,90     6,20     * 

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 



1(1) 

 

Liite V Zenon ZeeWeed 10-onttokuitusuodatus. Suodatusolosuhteet: T = 17 – 19 °C ja paine -0,2 bar. Takaisinhuuhtelu +0,5 bar, 30 s ja te-

hostettuna +0,9 bar, 60 s. Membraanin esikäsittely: pesu laimealla ultrasil-liuoksella. Käsitelty jätevesimäärä 363 kg sekä VRF-

arvo 10. 

Aika [h] Paino [g/1 min] Vuo [L/h m
2
] Per. [L/h m

2
 bar] 

 
Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi Puhdas vesi Jätevesi 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
Ennen Jälkeen 

 
0 370,90 368,30 280,90 23,93 23,76 18,12 119,65 118,81 * 
1 368,90 369,10 272,80 23,80 23,81 17,60 119,00 119,06 * 
2 371,60 368,50 261,50 23,97 23,77 16,87 119,87 118,87 * 
3 370,50 367,40 241,80 23,90 23,70 15,60 119,52 118,52 * 
4 371,20 367,90 255,10 23,95 23,74 16,46 119,74 118,68 * 
5 368,80 367,80 244,90 23,79 23,73 15,80 118,97 118,65 * 
6 367,20 368,00 245,10 23,69 23,74 15,81 118,45 118,71 * 
7 372,20 368,90 214,50 24,01 23,80 13,84 120,06 119,00 * 
8 370,10 367,00 205,60 23,88 23,68 13,26 119,39 118,39 * 
9 371,80 367,40 204,80 23,99 23,70 13,21 119,94 118,52 * 

10   
 

199,10   
 

12,85 
  

* 
11   

 
198,80   

 
12,83 

  
* 

12   
 

199,20   
 

12,85 
  

* 
26   

 
134,10   

 
8,65 

  
* 

27   
 

161,40   
 

10,41 
  

* 
29   

 
153,70   

 
9,92 

  
* 

29,5   
 

165,4   
 

10,671 
  

* 
30   

 
242,6   

 
15,6516 

  
* 

30,5     241,3     15,5677     * 

* Permeabiliteettia ei laskettu paineenvaihtelun takia 


