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TIIVISTELMÄ 
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103 sivua, 47 kuvaa, 22 taulukkoa ja 1 liite 
Tarkastajat: Prof. Mika Mänttäri  
                    TkL. Kristian Sahlstedt 
 
Työssä tutkittiin kahden tertiäärikäsittelyvaihtoehdon soveltuvuutta jäteveden 
puhdistukseen Toikansuon jätevedenpuhdistamolla. Työ liittyi Lappeenrannan 
Lämpövoima Oy:n hankkeeseen rakentaa Hyväristönmäelle uusi 
jätevedenpuhdistamo, jossa tullaan puhdistamaan nykyisin Toikansuon 
puhdistamolla käsiteltävät jätevedet. Tulevan puhdistamon lupaehdot 
puhdistamolta lähtevälle vedelle ovat erittäin tiukat erityisesti fosforin osalta 
(kokonaisfosfori 0,1 mg/l), joten työssä tavoitteena oli saavuttaa 
kokonaisfosforipitoisuus 0,05 mg/l. 

Koeajot suoritettiin pilot-mittakaavassa rinnakkain tekstiilipäällysteisellä 
rumpusuodattimella ja ultrasuodatusyksiköllä. Molempia laitteita käytettiin sekä 
koagulaatioyksikön kanssa, että ilman. Koagulanttina käytettiin 
polyalumiinikloridia.  

Molemmat laitteista todettiin soveltuvan jäteveden tertiäärikäsittelyyn. 
Ultrasuodatusyksiköllä lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitopitoisuuteen 0,05 
mg/l päästiin jopa ilman koagulaatiota. Rumpusuodattimella 
kokonaisfosforipitopitoisuus 0,05 mg/l saavutettiin koagulantin konsentraatioilla 4 
mg/l Al3+.  
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In this study suitability of two kinds of tertiary treatment processes for wastewater 
treatment were investigated at Toikansuo wastewater treatment plant. The study 
was part of the project by Lappeenrannan Lämpövoima Oy to build new treatment 
plant at Hyväristönmäki to replace old Toikansuo plant. According to 
environmental permit, concentrations of the impurities in the effluent of the new 
plant should be extremely low. Especially limit for phosphorus is very strict (total 
phosphorus 0,1 mg/l). Objective of this study was to reach total phosphorus 
concentration 0,05 mg/l. 

Tests were done in pilot scale concurrently with pile cloth media drum filter and 
ultrafiltration. Both filters were used both with and without coagulation. 
Polyaluminium chloride was used as a coagulant.  

Both technologies were found to be suitable for tertiary treatment of wastewater. 
With ultrafiltration total phosphorus concentration 0,05 mg/l was reached even 
without coagulation. With drum filter coagulant dose 4 mg/l Al3+ was needed to 
reach total phosphorus concentration 0,05 mg/l. 
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W teho    W 

 

 

Lyhenteet 

AVL asukasvastineluku 

BAT+ Paras käytettävissä oleva tekniikka 

BOD Biologinen hapenkulutus 

COD kemiallinen hapenkulutus 

PAO Fosforia sitova organismi 

PAX polyalumiinikloridi 

PCMF pile cloth media -suodatus 

PES polyeteenisulfoni 

PHA polyhydroksialkanoaatti 

PIX polyrautakloridi 

Pkok kokonaisfosfori 

Nkok kokonaistyppi 

TOC orgaanisen happen kokonaismäärä 

TOD  kokonaishapenkulutus 

  



                                                              
 

Sisällys 
 

1. Johdanto .......................................................................................................................... 2 

2. Kunnallinen jätevedenpuhdistus Lappeenrannassa..................................................... 3 

2.1. Toikansuo .................................................................................................................... 4 

2.2. Hyväristönmäki............................................................................................................ 5 

3. Jätevesien koostumus...................................................................................................... 8 

3.1. Orgaaninen aines ......................................................................................................... 8 

3.2. Fosfori jätevedessä..................................................................................................... 10 

4. Fosforin poisto .............................................................................................................. 11 

4.1. Biologinen fosforinpoisto .......................................................................................... 11 

4.2. Kemiallinen fosforinpoisto ........................................................................................ 12 

4.2.1. Koagulaatio ............................................................................................................. 13 

4.2.2. Flokkulaatio ............................................................................................................ 17 

5. Saostukseen käytetyt kemikaalit ................................................................................... 18 

5.1. Kalsium ja magnesium .............................................................................................. 19 

5.2. Rauta ja alumiini ........................................................................................................ 20 

6. Tertiäärikäsittely ........................................................................................................... 22 

6.1 Syväsuodatus .............................................................................................................. 22 

6.2. Pintasuodatus ............................................................................................................. 22 

6.3. Pile Cloth Media filter ............................................................................................... 25 

6.3.1.Esimerkkejä rumpu- ja kiekkosuodattimien käytöstä fosforinpoistoon 
tertiäärikäsittelyssä ........................................................................................................... 27 

6.4. Membraanisuodatus ................................................................................................... 31 

6.4.1 Mikrosuodatus ja ultrasuodatus ............................................................................... 34 

6.4.2. Esimerkkejä ultrasuodatuksen käytöstä tertiäärikäsittelyssä .................................. 37 

6.4.3. Nanosuodatus ja käänteisosmoosi .......................................................................... 39 

KOKEELLINEN OSA ..................................................................................................... 40 

7. Työn tavoitteet ja toteutus ............................................................................................ 40 

8. Materiaalit ja menetelmät ............................................................................................. 40 

8.1. Käytetyt kemikaalit .................................................................................................... 41 

8.2. Analyysimenetelmät .................................................................................................. 41 

8.3. Pilottilaitteisto ............................................................................................................ 44 



                                                              
 

8.3.1. Veden johtaminen piloteille .................................................................................... 45 

8.3.2. Kemikalointiyksikkö ............................................................................................... 46 

8.3.3. Rumpusuodatin ....................................................................................................... 50 

8.3.4. Ultrasuodatusyksikkö ............................................................................................. 54 

9. Koeajot .......................................................................................................................... 57 

10. Yhtälöt ........................................................................................................................ 58 

11. Tulokset ...................................................................................................................... 60 

11.1. Fosforin poisto ......................................................................................................... 60 

11.1.2. Laitoksen kokonaisreduktiot ................................................................................. 68 

11.1.3. Fosforifraktiot ....................................................................................................... 69 

11.2. COD:n poisto ........................................................................................................... 81 

11.3.  Kiintoaine ............................................................................................................... 85 

11.4. Hydrauliset kuormat, kiintoainekuormat ja huuhtelusuhteet ................................... 87 

11.5. Jäännösalumiini ....................................................................................................... 89 

11.6. Toistot ja rinnakkaismittaukset ................................................................................ 91 

12. Johtopäätökset............................................................................................................. 94 

Lähteet .............................................................................................................................. 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             2 
 

1. Johdanto 
 

Kunnallisten jätevedenpuhdistamojen tavoite on poistaa kotitalouksien ja 

teollisuuden jätevesistä haitallisia aineita. Erityisesti vedestä keskitytään 

poistamaan kiintoaineita, orgaanisia aineita ja ravinteita. Kunnalliset 

jätevedenpuhdistamot Suomessa ovat yleensä biologis-kemiallisia puhdistamoja. 

Puhdistamoilla jätevedestä seulotaan ensiksi isokokoiset partikkelit ja hiekka 

välppäyksessä ja hiekanerotuksessa. Esiselkeytyksessä poistetaan laskeutuvaa 

kiintoainetta ennen biologista ja kemiallista puhdistusvaihetta. Orgaaninen aines ja 

typpi poistetaan biologisesti ja fosfori kemiallisesti rauta- tai alumiinikemikaaleja 

käyttäen. (Säylä 2015) 

Saostus voi tapahtua rinnakkaissaostuksena, jolloin fosfori saostetaan samassa 

yksikössä biologisen prosessin kanssa, tai esi- tai jälkisaostuksena, joissa fosfori 

poistetaan ennen biologista puhdistusta tai sen jälkeen. Biologisessa vaiheessa 

syntyvä orgaaninen liete ja kemiallisessa vaiheessa syntyvä sakka erotetaan vedestä 

jälkiselkeytyksessä. (Säylä 2015) 

Jätevedessä olevaa orgaanista ainetta mitataan seitsemän päivän biologisen 

hapenkulutuksen (BHK7 eli BOD7) avulla tai kemiallisen hapenkulutuksen (COD) 

perusteella. Muita tärkeitä jäteveden pitoisuutta mittaavia suureita ovat 

kokonaisfosfori sekä kokonaistyppi. Puhdistamoille määrättyjen 

puhdistusvaatimusten tiukkuuteen vaikuttavat puhdistamon koko ja vesistön, johon 

puhdistettu jätevesi lasketaan, herkkyys. Puhdistamojen kokoluokka lasketaan 

asukasvastineluvun (AVL) mukaisesti. Asukasvastineluku kuvaa sitä, kuinka 

monen henkilön tuottamaa kuormitusta puhdistamon orgaanisen aineen kuormitus 

vastaa. (Säylä 2015) 

Fosfori on kaikille eliöille välttämätön ravintoaine, mutta suurina pitoisuuksina se 

aiheuttaa rehevöitymistä, mikä uhkaa luonnollisia ekosysteemejä. Fosfori on typen 

ohella merkittävin rehevöitymistä aiheuttava ravinne. Jätevesien fosfori on peräisin 

enimmäkseen ulosteista ja virtsasta sekä fosfaatteja sisältävistä pesuaineista. 

(Powley et al. 2016) (Sengupta et al. 2015) 
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Suomen jätevedenpuhdistamoilla suurin osa fosforista saadaan poistettua 

kemiallisen saostuksen ja laskeuttamisen avulla. Viime aikoina vesistöjen 

saastumiseen ja rehevöitymiseen on kuitenkin alettu kiinnittämään yhä enemmän 

huomiota, minkä vuoksi puhdistamojen lupaehdot ovat yhä tiukempia. Perinteinen 

puhdistusprosessi ei aina riitä lupaehtojen mukaisten puhdistamistulosten 

saavuttamiseen, joten prosessia on tehostettava tertiäärikäsittelyllä. 

Lappeenrannan Lämpövoima Oy rakentaa Hyväristönmäelle uuden 

jätevedenpuhdistamon, jossa tullaan puhdistamaan nykyisin Toikansuon 

puhdistamolla käsiteltävät jätevedet. Puhdistamon lupaehdot tulevat olemaan 

erittäin tiukat; kokonaisfosforin pitoisuus puhdistamolta lähtevässä vedessä saa olla 

enintään 0,1 mg/l.  Puhdistustulosten varmistamiseksi Toikansuon puhdistamolla 

toteutettiin pilottikokeet, joissa vertailtiin tekstiilipäällysteistä kiekkosuodatinta ja 

ultrasuodatusta jäteveden tertiäärikäsittelyssä. Tavoitteena oli saavuttaa 

kokonaisfosforipitoisuus 0,05 mg/l. 

 

2. Kunnallinen jätevedenpuhdistus Lappeenrannassa 
 

Lappeenrannan lämpövoiman Oy:n Toikansuon jätevedenpuhdistamo Reijolassa 

on biologis-kemiallinen puhdistamo. Puhdistamolla fosforin poistoon käytetään 

ferrisulfaattia. Puhdistamon jätevesimäärä on keskimäärin 16000 kuutiometriä 

vuorokaudessa. Puhdistamolla käsitellään Lappeenrannan, Lemin ja Taipalsaaren 

taajamien noin 60 000 asukkaan jätevedet, teollisuuden tuottamat jätevedet sekä 

saostus- ja umpikaivolietettä. (Ritari 2014) (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2014) 

Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon on tarkoitus käyttöön tullessaan korvata 

nykyinen Toikansuon puhdistamo. Puhdistamo tulee sijaitsemaan Hanhijärven ja 

Karkkolan kylien välissä, noin 5,5 km keskustasta kaakkoon. Puhdistamolla 

käsitellyt vedet on edelleen tarkoitus laskea Rakkolanjokeen. Vesistön herkkyyden 

vuoksi puhdistamo tulee edustamaan erittäin hyvää jäteveden puhdistustasoa 
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(BAT+), ja lähtevän veden fosforipitoisuus tulee olemaan erittäin alhainen (0,1 

mg/l). (Ritari 2014) 

 

2.1. Toikansuo 
 

Toikansuon puhdistamo on aloittanut toimintansa vuonna 1954 ja nykyisin 

käytössä olevat osat on rakennettu pääosin 1973 ja 1978. Puhdistamoa on uusittu 

sen jälkeen vuosina 1998, 1999 ja 2003. Ilmastusaltaiden ensimmäisiin 

kolmanneksiin lisättiin 1998 pohjailmastimet. Samalla rakennettiin sähkö- ja 

mittauslaitetila raakalietepumppaamon yhteyteen. 1999 prosessi-instrumentointia 

täydennettiin. 2003 pohjailmaisimet asennettiin myös ilmastusaltaiden 

jälkimmäisiin osioihin minkä lisäksi tehtiin muitakin toimenpiteitä prosessin 

hallinnan parantamiseksi etenkin typenpoiston kannalta.  (Lappeenrannan 

Lämpövoima Oy 2014) 

Toikansuon puhdistamon prosessikaavio on esitetty kuvassa 1. Puhdistusprosessiin 

kuuluu mekaaninen esikäsittely, kemiallinen sekä biologinen vaihe. Fosfori 

saostetaan rinnakkaissaostuksen tapaan lisäämällä ferrisulfaattia esiselkeytykseen 

ja ilmastuksen loppupäähän. Kesäaikaan lähtevä vesi käsitellään 

natriumhypokloriitilla.  (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2014) 
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Kuva 1 Toikansuon puhdistamon prosessikaavio (Lappeenrannan  

Lämpövoima Oy 2011) 

 

2.2. Hyväristönmäki 
 

Puhdistamo tulee edustamaan erittäin hyvää jäteveden puhdistustasoa (BAT+), ja 

lähtevän veden fosforipitoisuus tulee olemaan erittäin alhainen (0,1 mg/l). 

Taulukossa I on esitetty Toikansuon puhdistamon nykyiset sekä uuden 

puhdistamon tulevat, ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset. Lupaehdot 

lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina lukuun ottamatta typen pitoisuutta, joka on 

vuosikeskiarvona.  (Lappeenrannan Lämpövoima Oy 2014) (Sahlstedt et al. 2017 
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Taulukko I Toikansuon puhdistamon nykyiset ja Hyväristönmäen tulevat 
lupaehdot  (Sahlstedt et al. 2017) 

 Vanhat puhdistusvaatimukset Uudet puhdistusvaatimukset 

 enimmäispitoisuus 

mg/l 

reduktio 

% 

enimmäispitoisuus 

mg/l 

reduktio 

% 

BOB7, ATU 10 90 5 97 

CODCr 70 80 - - 

Kiintoaine 15 90 - - 

Pkok 0,5 90 0,1 97 

Nkok - - - 70 

 

Kuten Toikansuollakin, uuden puhdistamon prosessin esikäsittelyvaiheeseen 

sisältyy välppäys, hiekanerotus sekä esiselkeytys. Typenpoisto tapahtuu DND-

hybridiprosessilla, jossa nitrifikaatio tapahtuu kantoaineessa ja denitrifikaatio 

aktiivilietteessä. Fosforia saostetaan ferrisulfaatilla esisaostuksessa ja 

polyalumiinikloridilla jälkisaostuksessa. Tertiäärikäsittelyllä varmistetaan lähtevän 

veden mahdollisimman pieni kiintoaine- ja fosforipitoisuus. Tertiäärikäsittelyyn on 

alustavasti valittu tekstiilipäällysteinen kiekkosuodatin. (Sahlstedt et al. 2017)   

Hyväristönmäelle jätevesi siirretään Toikansuolta kaksiputkista viemärilinjaa 

pitkin. Putket yhtyvät esikäsittelyrakennuksen kellarissa yhdeksi linjaksi joka 

johtaa tuloaltaaseen. Tuloaltaasta jätevesi ohjataan ensiksi kolmesta välpästä 

koostuvaan välppäysosioon, josta välpe kuljetetaan siirtoruuvilla välpepesurille ja 

edelleen välpelavalle. Välppäyksen jälkeen jätevesi jatkaa nelilinjaiseen hiekan- ja 

rasvanerotukseen, jonka ilmastus toteutetaan taajuusmuuttajaohjatulla 

kompressorilla ja karkeakuplailmastimilla. Erotettu hiekka siirretään 

hiekkapesurille ja sieltä edelleen hiekkalavalle. Hiekanerotuksessa erottuva 

pintaliete, rasva ja muu jäte johdetaan pintalietekaivoon. Fosforin saostukseen 

käytettävän ferrisulfaatin ensisijainen syöttöpiste on hiekanerotuksen 
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tulokanavaan. Toinen syöttöpiste on esiselkeytyksen ja ilmastuksen välissä. 

(Sahlstedt et al. 2017) 

Hiekkaerotuksesta jätevesi johdetaan tasauskanavaan, ja sieltä linjakohtaisilla 

putkilla esiselkeytykseen, joka koostuu kolmesta suorakaiteen muotoisesta altaasta, 

jotka on varustettu lietelaahoilla ja pintalietteen poistojärjestelyillä. Pintaliete 

johdetaan pintalietekaivoon esiselkeyttimestä. Esiselkeyttimestä tuleva vesi, 

mahdollinen esiselkeytyksen ohittanut vesi sekä tasausaltaasta pumpattu vesi 

yhdistyvät esiselkeytyksen jättökanavassa, josta vedet jaetaan biologisten 

käsittelylinjojen alkuun. (Sahlstedt et al. 2017) 

Biologinen käsittely tapahtuu kolmessa ilmastuslinjassa. Biologisen prosessin 

ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu denitrifikaatio. Tässä vaiheessa prosessissa on 

vain vapaata aktiivilietettä. Seuraava vaihe on ilmastus, jossa on sekä vapaata 

aktiivilietettä, että kantoainepartikkeleihin sitoutunutta biofilmiä. Ilmastus 

toteutetaan karkeakuplailmastuksena. Tässä vaiheessa tapahtuu lopun orgaanisen 

aineen hapetus ja nitrifikaatio. Ilmastuksen jälkeen on kaasunpoistovaihe, josta 

nitraattipitoista aktiivilietettä kierrätetään prosessin alkuun. Kaasunpoistovaihetta 

seuraa jälkidenitrifikaatiovaihe. Näissä vaiheissa prosessissa on vain vapaata 

aktiivilietettä. Ilmastuksen jälkeen vedet yhtyvät ilmastuksen jättökanavassa, josta 

ne johdetaan jälkiselkeytykseen. (Sahlstedt et al. 2017) 

Jälkiselkeytys toteutetaan kolmessa lietelaahoilla ja pintalietteen poistojärjestelyillä 

varustetussa suorakulmaisessa parialtaassa. Jälkiselkeytetty vesi johdetaan 

jakokaivon kautta jälkikäsittelyrakennukseen. Palautusliete pumpataan 

selkeytyksen alkupäästä ilmastuksen alkupäähän. Jälkiselkeyttimiltä poistettava 

pintaliete pumpataan pintalietepumppaamon kautta esiselkeytyksen tulokanavaan. 

(Sahlstedt et al. 2017) 

Jälkiselkeytyksestä tuleva vesi kemikaloidaan kaksilinjaisessa 

kemikalointilinjastossa, joka koostuu pikasekoitus-, flokkaus-, ja 

hämmennysaltaista. Saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia. 

Kemikaloinnin jälkeen vesi johdetaan suodatinyksiköille. Alustavasti 
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suodatuksessa käytettäväksi on valittu tekstiilipäällysteiset (Pile Cloth Media) 

kiekkosuodattimet. Suodatus toteutetaan kolmena rinnakkaisena altaana, joista 

jokaiseen sijoitetaan yksi suodatinyksikkö. (Sahlstedt et al. 2017) 

Suodatusta seuraa desinfiointi. Desinfiointi on päätetty toteuttaa UV-käsittelynä. 

Puhdistettu jätevesi lasketaan purkuputkea pitkin Rakkolanjokeen. Purkuvesistön 

herkkyyden vuoksi puhdistamolle on suunniteltu erillinen ohitusvesien 

käsittelyprosessi. Ohitusvesien käsittelyyn on valittu prosessi, joka koostuu 

kemikalointiosasta ja lamellein varustetusta vaakaselkeytysaltaasta. 

Kolmivaiheisen kemikalointialtaan ensimmäisessä osassa lisätään 

saostuskemikaali. Toisessa osassa lisätään mikrohiekkaa, joka tekee flokeista 

raskaampia ja siten nopeuttaa laskeutusta. Molemmat vaiheet on varustettu 

pikasekoituksella. Kolmas vaihe on hämmennyksellä varustettu flokkausallas. 

Selkeytysaltaassa mikrohiekkaa sisältävät flokit laskeutuvat ja selkeytetty vesi 

poistuu ylivuotona lamellien läpi. Mikrohiekka erotetaan lietteestä hydrosyklonissa 

ja kierrätetään takaisin prosessiin. (Sahlstedt et al. 2017) 

 

3. Jätevesien koostumus 
 

Jätevesien koostumus vaihtelee huomattavasti paikasta ja ajankohdasta riippuen. 

Yleensä jätevesien epäpuhtaudet voidaan kuitenkin jakaa muutamaan luokkaan, 

joita ovat mikro-organismit, biohajoava orgaaninen aines, muu orgaaninen aines, 

ravinteet, metallit sekä muu epäorgaaninen aines. (Säylä 2015) (Henze et al. 2002) 

 

3.1. Orgaaninen aines 
 

Jätevesi sisältää usein tuhansia erilaisia orgaanisia yhdisteitä, joiden kaikkien 

pitoisuuksien mittaaminen olisi käytännössä mahdotonta. Tämän takia on kehitetty 

erilaisia kollektiivisia menetelmiä orgaanisen aineen määrän arviointiin. Näitä 

menetelmiä ovat BOD, COD, TOD ja TOC, ja ne perustuvat reaktioon, jossa 
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orgaaninen aine hapettuu ja muodostaa hiilidioksidia. BOD tarkoittaa biologista 

hapenkulutusta. Se kuvaa hapen määrää, joka mikro-organismeilta kuluu 

orgaanisen aineksen hajottamiseen tietyn ajan kuluessa.  Yleensä määritetään 

viiden tai seitsemän päivän biologinen hapenkulutus BOD5 tai BOD7.  (Henze et al. 

2002) 

COD eli kemiallinen hapenkulutus on toinen usein käytetty suure orgaanisen aineen 

määrälle jätevedessä. COD-testissä käytetään hapetinta, kuten kaliumdikromaattia, 

hapettamaan orgaaninen aines. COD on nopeampi määrittää kuin BOD, mutta se 

on hieman epätarkempi, sillä se hapettaa myös joitain epäorgaanisia komponentteja. 

Lisäksi tietyt typpeä sisältävät komponentit eivät hapetu. Kaliumdikromaatin avulla 

mitattua COD-pitoisuutta merkitään, joskus CODCr erotuksena 

kaliumpermagnaatin avulla määritetyistä CODP arvoista. kaliumpermagnaatti 

hapettaa orgaanisesta aineesta pienemmän osan kuin kaliumdikromaatti, joten 

CODP-arvot ovat CODCr-arvoja pienempiä. (Henze et al. 2002) 

Joskus voidaan käyttää orgaanisen aineen määritykseen myös suureita TOD 

(kokonaishapenkulutus, total oxygen demand) ja TOC (total organic carbon). TOD 

määritetään hapettamalla näyte korkeassa lämpötilassa käyttäen sopivaa 

katalyyttiä. TOD-arvot ovat hieman COD-arvoja suurempia, sillä TOD:n 

määrityksessä saadaan hapetettua nekin orgaaniset komponentit, joita COD-

reagenssit eivät hapeta. TOC poikkeaa muista suureista siten, ettei se kuvaa 

hapettumiseen kuluvaa hapen määrää, vaan hiilen määrää orgaanisessa aineessa. 

TOC määritetään kuumentamalla näytettä niin, että orgaaninen aine hapettuu ja 

mittaamalla syntyneen hiilidioksidin määrä. BOD, COD sekä TOD ilmoitetaan 

hapen määränä tilavuutta kohden, esimerkiksi mg O2 /l. TOC ilmoitetaan 

vastaavasti hiilen määränä tilavuusyksikössä, kuten mg C /l. (Henze et al. 2002) 
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3.2. Fosfori jätevedessä 
 

Fosforia esiintyy jätevedessä sekä liukoisessa muodossa, että kiintoaineeseen 

sitoutuneena. Fosfori esiintyy vesiliuoksissa useina yhdisteinä, joista tärkeimmät 

ovat ortofosfaatit (esim PO4
3-, HPO4

2-, H2
 PO4

- ja H3
 PO4), polyfosfaatit sekä 

orgaaniset fosfaatit. Eliöt pystyvät hyödyntämään ortofosfaateja suoraan. 

Polyfosfaatit hajoavat vesiliuoksessa ortofosfaatiksi, mutta kyseinen reaktio 

tapahtuu yleensä hitaasti. Fosforin jakaantuminen eri muotoihin on esitetty kuvassa 

2. Kiintoaineeseen sitoutunut fosfori on enimmäkseen orgaanisina fosfaatteina, 

mutta voi sen lisäksi sisältää saostuneita ortofosfaatteja sekä biologisesti 

sitoutuneita polyfosfaatteja. (Henze et al. 2002) 

 

 

Kuva 2 Fosforin muodot jätevedessä ennen biologista käsittelyä (ylempi) ja 
sen jälkeen (alempi) Henzeä et al. [2002] mukaillen 
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Ortofosfaattipitoisuuden voi määrittää jätevedestä käyttämällä esimerkiksi 

ammoniummolybdaattia, joka muodostaa värillisen kompleksin fosfaatin kanssa. 

Kokonaisfosfori määritetään samaan tapaan niin että ennen määritystä polyfosfaatit 

ja orgaaniset fosfaatit hajotetaan ortofosfaateiksi. Jos halutaan tarkastella liukoisen 

ja kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin konsentraatioita, voidaan näyte suodattaa 

esimerkiksi ruiskusuodattimen avulla ennen määritystä, jolloin saadaan mitattua 

liukoisen fosforin konsentraatio (Tchobanoglous et al. 2003) (Dueñas et al. 2003)    

 

4. Fosforin poisto 
 

Fosforin poistomenetelmät voidaan jakaa kemiallisiin ja biologisiin menetelmiin. 

Molemmille menetelmille on yhteistä se, että niissä liukoinen fosfori muutetaan 

kiinteään muotoon ja näin saatu kiintoaine sitten erotetaan fysikaalisesti joko 

laskeutuksella tai suodattamalla. Biologisessa saostuksessa mikro-organismit 

käyttävät fosforiyhdisteitä ravinnokseen ja sitovat siten fosforia soluihinsa. 

Kemiallisessa saostuksessa jäteveteen lisätään kemikaalia, yleensä jonkin 

multivalenttisen metallin suolaa, jonka metalli-ionit muodostavat fosforin kanssa 

niukkaliukoisia fosfaatteja. (Tchobanoglous et al. 2003) 

 

4.1. Biologinen fosforinpoisto 
 

Biologisissa fosforinpoistoprosesseissa käytetään hyväksi fosforia sitovia 

organismeja eli PAO:ita (Phosphorus-Accumulating Organisms). Biologisen 

fosforinpoiston toteutukselle on olemassa useita vaihtoehtoja riippuen muun 

muassa siitä, tapahtuuko typenpoisto samassa prosessissa. Prosesseja yhdistää 

kuitenkin se, että ne koostuvat anaerobisesta ja aerobisesta vaiheesta. 

(Tchobanoglous et al. 2003) (Henze et al. 2002) 

Anaerobisissa olosuhteissa PAO:t kuluttavat hiilivetyjä, erityisesti lyhytketjuisia 

rasvahappoja muuttaen ne polyhydroksialkanoaateiksi (PHA), jotka varastoituvat 
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soluihin. Reaktioon kuluva energia saadaan hajottamalla polyfosfaatteja, jolloin 

fosforia vapautuu. Aerobisissa oloissa organismit kasvavat ja kuluttavat fosforia 

sitoen sen soluihinsa polyfosfaatteina. Tähän prosessiin kuluva energia saadaan 

hapettamalla PHA:ta. (Tchobanoglous et al. 2003) (Henze et al. 2002) 

 

 4.2. Kemiallinen fosforinpoisto 
 

Kemialliset fosforinpoistomenetelmät ovat Suomen jätevedenpuhdistamoilla 

huomattavasti biologisia menetelmiä yleisempiä.  Fosforin kemiallisessa poistossa 

yleisimmin käytettyjä kemikaaleja ovat alumiini-, rauta- ja kalsiumsuolat. Usein 

käytetään myös polymeerejä yhdessä metallisuolojen kanssa. Kemiallinen 

fosforinpoisto voidaan jakaa saostukseen, koagulointiin, flokkulointiin ja 

erotukseen. Saostus ja koagulaatio tapahtuvat samanaikaisesti heti kemikaalin 

lisäyksen jälkeen. (Henze et al. 2002) 

Jäteveden partikkelit voidaan jaotella niiden liukoisuuden mukaan. Liuenneiden 

partikkelien halkaisija on alle 0,001 µm ja kolloidien halkaisija 0,001 – 1 µm. 

Halkaisijaltaan 1 – 100 µm olevia partikkeleja kutsutaan primäärisiksi 

partikkeleiksi ja laskeutuvien flokkien halkaisija on yli 100 µm. (Tchobanoglous et 

al. 2003) (Henze et al. 2002) 

Koagulaatio tarkoittaa prosesseja, joissa kolloidisten partikkelien välisiä 

hylkimisvaikutuksia pienennetään niin, että ne voivat sitoutua toisiinsa ja 

muodostaa suurempia partikkeleja. Flokkulaatio tarkoittaa prosesseja, missä 

partikkelien koko kasvaa, kun partikkelit pääsevät kosketuksiin toisensa kanssa. 

Koagulanteiksi kutsutaan kemikaaleja, joita lisätään jäteveteen kolloidipartikkelien 

destabiloimiseksi. Flokkulantti on kemikaali, jonka lisäyksellä pyritään 

edesauttamaan flokkulaatiota. (Tchobanoglous et al. 2003)  
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 4.2.1. Koagulaatio  
 

Kolloidisilla partikkeleilla jätevedessä on tavallisesti negatiivinen pintavaraus. 

Kolloidien väliset hylkimisvoimat ovat vahvempia kuin vetovoimat ja kolloidien ja 

vesimolekyylien välisten törmäysten aiheuttama Brownin liike pitää ne liikkeessä. 

Tästä syystä kolloidit eivät erotu laskeuttamalla. Koagulaatiossa partikkelit 

destabiloidaan, niin että ne alkavat kerääntyä yhteen muodostaen primäärisiä 

partikkeleja. Yleisesti koagulaatioon vaikuttavia ominaisuuksia ovat hydrofiilisyys 

ja -fobisuus, zeta-potentiaali sekä isoelektrinen piste. Yleensä orgaaniset kolloidit 

ovat hydrofiilisiä ja epäorgaaniset hydrofobisia. Hydrofiiliset kolloidit sitoutuvat 

vesimolekyyleihin kolloidin pinnalla olevien funktionaalisten ryhmien avulla. 

Kolloidin ympärille muodostuu näin kolloidiin sitoutunut vesikerros. 

Hydrofobisilla kolloideilla kerrosta ei muodostu.  (Tchobanoglous et al. 2003) 

(Henze et al. 2002)  

Jäteveden kolloidiset partikkelit ovat pääosin negatiivisesti varautuneita. 

Partikkelin primäärivaraus on seurausta partikkelin pinnan funktionaalisten 

ryhmien dissosioitumisesta. Primäärinen varaus vetää puoleensa vastaioneja, 

jolloin muodostuu sähköinen kaksoiskerros. Partikkelia lähimmät ionit 

muodostavat pysyvän kerroksen, jonka ulkopuolella on diffuusiokerros, jossa 

vastaionien konsentraatio laskee partikkelista ulospäin mentäessä, kunnes 

saavutetaan bulkkikerros, jossa ionit liikkuvat vapaasti. Diffuusiokerroksessa 

sijaitsee rajapinta partikkelin mukana liikkuvan nesteen ja vapaan nesteen välillä. 

Tämän rajapinnan potentiaalia kutsutaan zeta-potentiaaliksi. Kuvassa 3 on esitetty 

partikkelia ympäröivät varausjakaumat ja zeta-potentiaalin määritelmä. (Henze et 

al. 2002) 

Hydrofobisilla kolloideilla rajapinta sijaitsee lähellä pysyvän kerroksen ja 

diffuusiokerroksen rajaa. Hydrofiilisillä partikkeleilla rajapinta taas sijaitsee 

sitoutuneen ja vapaan veden rajapinnassa. Zeta-potentiaali on koagulaation 
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kannalta tärkeä parametri, koska se kuvaa elektrostaattisten hylkimisvoimien 

suuruutta ja siten kolloidin stabiiliutta. (Henze et al. 2002) 

 

Kuva 3 Negatiivisen partikkelin varausjakaumat ja zeta-potentiaali Henzeä et 
al. [2002] mukaillen 

 

Partikkelien kokonaispintavaraus muuttuu pH:n muuttuessa, kun pinnan 

funktionaaliset ryhmät luovuttavat tai vastanottavat vetyioneja. Isoelektriseksi 

pisteeksi kutsutaan pH-arvoa, jossa kokonaisvaraus on nolla. Tyypillisesti 

jäteveden partikkelien isoelektrinen piste on välillä 3-5, joten ne ovat negatiivisesti 

varautuneita pH:ssa 7. Isoelektristä pistettä voidaan muuttaa kationien lisäyksellä. 

Esimerkiksi kalsium-ionit sitoutuvat karboksyyliryhmiin muuttaen 

kokonaisvarauksen negatiivisesta positiiviseksi. (Henze et al. 2002) 
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Kolloidit pysyvät stabiileina niin pitkään kuin hylkivät vuorovaikutukset ovat 

suurempia kuin van der Waalsin voimat kolloidien välillä. Pienentämällä 

pintavarausta sähköisen kaksoiskerroksen vaikutus vähenee, jolloin kolloidit 

pääsevät lähemmäksi toisiaan ja van der Waalsin voimat ovat hylkimisvoimia 

suuremmat. Näin primääristen partikkelien muodostuminen voi alkaa.  (Henze et 

al. 2002) 

Kolloidien destabilisaatio voidaan aikaansaada usealla eri tavalla Destabiloinnin 

mekanismeja ovat sähköisen kaksoiskerroksen ohentamisen lisäksi siltojen 

muodostus kolloidien välille polymeerien avulla sekä kolloidien vangitseminen 

saostuman sisälle. Esimerkiksi metallihydroksidit, joita syntyy rauta- ja 

alumiinikemikaaleja käyttäessä, voivat sitoa kolloideita. (Henze et al. 2002) 

Polyelektrolyytit voivat toimia destabilisaatiossa kolmella tavalla, joita ovat 

pintavarauksen neutralisointi, siltojen muodostus ja yhdistelmä molempia. 

Pintavarauksen neutralisoinnissa kationiset polyelektrolyytit adsorboituvat 

kolloidisten negatiivisesti varautuneidenpartikkelien pinnalle. Tehokkaan 

koagulaation kannalta on tärkeää, että polyelektrolyytin annostelu on riittävä ja 

sekoitus on tarpeeksi tehokas jakamaan polyelektrolyytit kolloideille. Jos 

sekoitusnopeus ei ole riittävä, voivat polymeerit kietoutua itsensä ympäri, jolloin 

ne eivät enää voi tehokkaasti reagoida kolloidien kanssa. (Tchobanoglous et al. 

2003) 

Sillanmuodostuksessa anioniset tai varauksettomat polymeerit sitoutuvat 

partikkelin pintaan. Partikkelit sitoutuvat toisiinsa, kun samaan polymeeriin liittyy 

useita partikkeleja. Näin syntyneet flokit kasvavat edelleen, kun useampia 

silloittuneita partikkeleja liittyy yhteen. Sillanmuodostus on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4 Sillanmuodostus kolloidien ja polymeerien välille Tchobanoglousta 
et al. [2003] mukaillen 

Alumiini- ja rautasuolat muodostavat vesiliuoksessa hydroksideja, joilla on 

vaikutusta koagulaatioon. Hydroksidit voivat adsorboitua kolloidien pinnalle 

neutralisoiden varauksen. Yhdessä polymeerien kanssa hydroksidit voivat 

edesauttaa sillanmuodostusta partikkelien välillä. Saostuvat hydroksidit voivat 

muodostaa suuria laskeutuvia flokkeja, jotka puolestaan sitovat kolloidisi 

partikkeleja itseensä. (Tchobanoglous et al. 2003) 

Nopea sekoitus koagulantin lisäysvaiheessa edistää koagulaatiota, sillä se jakaa 

koagulaatin tehokkaasti liuokseen. Kogulaation ja flokkulaation suunnittelun 

kannalta tärkeä termi nopeusgradientti G määritellään  

𝐺 =    (1) 

missä W on  teho tilavuusyksikköä kohti 

μa absoluuttinen viskositeetti  Pas 

Koagulaatiolle optimaalisiksi G:n arvoiksi on määritelty 40- 1000 s-1 ja vastaavat 

sekoitusajat 0,5 -4 (Sheng et al. 2006) 
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 4.2.2. Flokkulaatio 
 

Flokkulaatiossa primäärisistä partikkeleista kasvaa suurempia flokkeja kuvan 5 

mukaisesti. Flokkulaatiota on kahdenlaista: perikineettistä eli mikroflokkulaatiota 

ja ortokineettistä eli makroflokkulaatiota. Perikineeettisessä flokkulaatiossa 

partikkelien yhteenlittyminen tapahtuu molekyylien satunnaisliikkeen eli Brownin 

liikkeen vaikutuksesta. Ortokineettisessä flokkulaatiossa yhteenliittyminen 

tapahtuu, kun liuokseen aikaansaadaan nopeusgradientteja sekoituksella. 

Perikineettinen flokkulaatio on hallitseva mekanismi, kun partikkelien halkaisija on 

alle 1 µm. Primääristen partikkelien kokoluokassa ortokineettinen flokkulaatio on 

päasiallinen prosessi ja perikineettisen flokkulaation merkitys on häviävän pieni. 

Flokkulaatio voidaan toteuttaa sekoituksella varustetuissa tankeissa, missä sekoitus 

aikaansaa sen, että primääriset partikkelit törmäävät toisiinsa ja muodostavat 

flokkeja. Liian suuri sekoitusnopeus aiheuttaa flokkejen rikkoutumista, joten 

flokkulaatiovaiheessa on sekoitusnopeuden oltava hitaampi kuin 

koagulaatiovaiheessa. (Henze et al. 2002) 

 

 

Kuva 5 Flokkien muodostuminen primäärisistä partikkeleista Henzeä et al. 
[2002] mukaillen 

 

Kun saostus toteutetaan rinnakkaissaostuksena lisäämällä saostuskemikaalit 

aktiivilietepuhdistamolla ilmastusaltaaseen, tapahtuu flokkulaatio ilmastusaltaassa. 

Tällöin ilmastus aikaansaa veden sekoittumisen. Ilmastusaltaassa vaarana on, että 
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liian suuri turbulenssi voi hajottaa muodostuneita flokkeja. Flokkulaation kannalta 

tärkeitä parametreja ovat valittu kemikaali, flokkulaatiosäiliöiden lukumäärä, 

retentioaika ja nopeusgradientti G. Retentioaikaa voidaan lyhentää lisäämällä 

flokkulaatiosäiliöiden lukumäärää. Flokkulaatiolle optimaaliset G:n arvot ovat 

välillä 20-80 s-1. (Henze 2002) 

 

 5. Saostukseen käytetyt kemikaalit 
 

Yleisesti koagulantteina käytetään multivalenttisten metallien suoloja. 

Metallisuoloja käytettäessä erillistä flokkulanttia ei välttämättä tarvita, mutta 

flokkulantin käytöllä voidaan tehostaa flokkejen muodostusta, vähentää 

koagulantin kulutusta sekä parantaa laitoksen kapasiteettia.  Tyypillisesti 

flokkulantit ovat joko epäorgaanisia tai orgaanisia polymeerejä. Epäorgaanisia 

flokkulantteja ovat esimerkiksi polyamiini, polyakryyliamiini ja polyakryylihappo. 

Orgaanisiin flokkulantteihin kuuluu erilaisia selluloosa- ja tärkkelyspohjaisia 

kemikaaleja. Viime aikoina orgaaniset bioflokkulantit ovat herättäneet 

kiinnostusta. (Tchobanoglous et al. 2003) (Lee et al. 2014) 

Yleisesti fosforin saostukseen käytetään rauta-, alumiini- ja kalsiumsuoloja. Myös 

eri suolojen seoksia voidaan käyttää, erityisesti kalsium- ja rauta(II)suolojen seosta 

on hyödynnetty. Myös polymerisoituja rauta- ja alumiinisuoloja voidaan käyttää. 

Polymeeristen suolojen etuna tavallisiin rauta- ja alumiinisuoloihin verrattuna on, 

että niitä käytettäessä vähemmän metalli-ioneita kuluu hydroksideja synnyttäviin 

sivureaktioihin. Myös magnesiumin hyödyntämistä fosforin saostuksessa on viime 

aikoina tutkittu. (Tchobanoglous et al. 2003) (Henze et al. 2002) 

Käytettäessä rautaa ja alumiinia saostuksen mekanismit ovat hyvin samankaltaisia 

ja saostukseen vaikuttaa liukoisuus sekä metalli-ionien ja ortofosfaattien 

moolisuhde. Kalsiumia käytettäessä taas pH:lla ja alkaliniteetila on suuri vaikutus 

saostukseen. Suolat voidaan lisätä puhdistusprosessiin eri vaiheissa. 

Esisaostuksessa suolat lisätään käsittelemättömään jäteveteen ja saostus tapahtuu 
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esiselkeyttimessä. Rinnakkaissaostuksessa suolat voidaan lisätä useassa eri 

vaiheessa prosessista riippuen, niin että kiintoaine erottuu jälkiselkeyttimessä. 

Jälkisaostuksessa suolat lisätään jälkiselkeyttimestä tulevaan veteen ja kiintoaine 

poistetaan tertiäärikäsittelyllä. (Tchobanoglous et al. 2003) (Henze et al. 2002) 

 

 5.1. Kalsium ja magnesium 
 

Kalsium lisätään yleensä sammutettuna kalkkina (Ca(OH2)), jolloin fosfori saostuu 

hydroksiapatiittina reaktion 

 

10 𝐶𝑎  +  6 𝑃𝑂 + 2 𝑂𝐻  →  𝐶𝑎 (𝑃𝑂 ) 𝑂𝐻   (2) 

mukaisesti. Tarvittavan kalsiumin määrään vaikuttaa jäteveden alkaliniteetti. 

Lisättäessä kalsiumhydroksidia veteen se reagoi ensin veden alkaliniteettia 

aiheuttavan vetykarbonaatin kanssa saostaen kalsiumkarbonaattia.  

Hydroksiapatiitia alkaa muodostua, kun pH on yli 10. Korkeasta pH-arvosta 

johtuen saostuksen jälkeen voidaan tarvita käsittelyvaihe, jossa veden pH:ta 

lasketaan käyttämällä esimerkiksi hiilidioksidia. (Tchobanoglous et al. 2003) 

Lisäksi on huomioitava, että fosfori voi muodostaa hydroksiapatiitin lisäksi useita 

muita, veteen helpommin liukenevia fosfaatteja. Syntyvä hydroksiapatiitti ei 

myöskään käytännössä ole koskaan puhdasta, vaan aina syntyy yhdisteitä, joissa 

fosfaatti- ja hydroksidiryhmät ovat osittain korvautuneet karbonaatilla ja fluoridilla 

ja kalsium jollain muulla metallilla. Kalsiumia ei käytetä fosforin saostukseen yhtä 

usein kuin rauta- tai alumiinikemikaaleja. Suomen jätevedenpuhdistamoilla 

sammutettua kalkkia käytetään jätevedenpuhdistamoilla jäteveden alkaliniteetin, 

pH:n ja kovuuden säätelyyn. (Tchobanoglous et al. 2003)  (Hillos et al. 2013) 
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Magnesium muodostaa fosfaatin kanssa struviittia reaktioyhtälön 

𝑀𝑔  +  𝑁𝐻 +  𝐻 𝑃𝑂 +  6 𝐻 𝑂 →  𝑀𝑔𝑁𝐻 𝑃𝑂  ·  6 𝐻 𝑂  +  𝑛𝐻 (3) 

mukaisesti, missä n= 0,1 tai 2. Toisinaan struviitin kiteytymistä tapahtuu 

spontaanisti ja se voi aiheuttaa ongelmia puhdistamoilla. Toisaalta hallitulla 

struviitin saostamisella magnesiumsuoloja lisäämällä pystyttään jätevedestä 

poistamaan sekä fosfaattia että ammoniumia. Struviitin saostus on herättänyt viime 

aikoina kiinnostusta, sillä struviitti voidaan suoraan hyödyntää lannoitteena. 

Struviitin saostusta fosforin talteenottoon lietteestä käytetään ympäri maailmaa 

useilla puhdistamoilla, joissa on käytössä biologinen fosforinpoisto ja lietteen 

anaerobinen hajotus. (Le Corre et al. 2009) (Krüger et al. 2016) (Zhou et al. 2017) 

 

 5.2. Rauta ja alumiini 
 

Rauta- ja alumiinisuoloja käytetään Suomessa yleisesti fosforinpoistoon. Yleisesti 

käytettyjä suoloja ovat alumiini- ja rauta kloridit, sulfaatit sekä polyalumiinikloridi 

(PAX) ja polyrautakloridi (PIX)  Fosforin saostukseen käytetty rauta voi olla ferro- 

(rauta(II)) tai ferrimuodossa (rauta(III)). Ferromuodossa oleva rauta täytyy muuttaa 

ferrimuotoon ennen saostusta. Fosforin saostaminen rauta(III)- ja 

alumiini(III)suolojen kanssa noudattaa reaktiota: 

𝑀𝑒  +   𝐻 𝑃𝑂  → 𝑀𝑒𝑃𝑂 + 2𝐻     (4) 

missä Me on joko rauta tai alumiini. Lisäksi tapahtuu sivureaktio: 

𝑀𝑒  +   3 𝐻𝐶𝑂  → 𝑀𝑒(𝑂𝐻) + 3𝐶𝑂    (5) 

 

Sivurektiossa saostuvat hydroksidit muodostavat suurikokoisia partikkeleja, jotka 

laskeutuessaan sitovat itseensä pieniä laskeutumattomia partikkeleja myös 

fosfaatteja. Näin ollen, vaikka sivureaktiossa ei saostu fosforia, sillä on vaikutusta 

flokkulaatioon. . (Henze et al. 2002) 
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Ferrorautaa käytetään fosforin saostukseen ferriraudan sijasta usein sen halvemman 

hinnan takia. Ferrorauta lisätään biologisen vaiheen hapelliseen lohkoon, jossa se 

hapettuu ferriraudaksi reaktion:  

𝐹𝑒  +    𝑂 + 𝐻 → 𝐹𝑒 + 𝐻 𝑂    (6) 

mukaan. Reaktio kuluttaa happea ja nostaa alkaliniteettia. Tietyissä olosuhteissa 

hapen konsentraation ollessa nolla voi ferrirauta pelkistyä takaisin ferroraudaksi. 

Alumiini ei pelkisty toisin kuin ferrirauta, joten tältä osin alumiinin ja raudan 

käyttäytyminen poikkeaa toisistaan. (Henze et al. 2002) 

Myös ferroraudan ja kalsiumin seosta voidaan käyttää fosforin saostukseen. 

Kalsiumpitoisuuden ollessa korkea ferrorautaa ei tarvitse hapettaa ferriraudaksi. 

Saostuva tuote on hyvin kompleksinen kalsiumferrofosfaattiyhdiste ja 

sivureaktiona syntyy rauta(II)karbonaattia. Rautasuolojen etuja muihin 

fosforinpoistokemikaaleihin verrattuna on niiden halpa hinta ja niiden kyky 

muodostaa nopeasti laskeutuvia flokkeja. (Ramasahayam et al. 2014) (Liu et al. 

2013) 

Raudan ja alumiinin huonona puolena pidetään sitä, että näin erotettu fosfori on 

hankala saada tehokkaasti uusiokäyttöön. Rautaa ja alumiinia hyödyntävässä 

jätevedenpuhdistuksessa fosfori jää lietteeseen, josta sen erottaminen ei ole usein 

kannattavaa. Fosforin talteenotto ja uusiokäyttö on kuitenkin herättänyt viime 

aikoina kiinnostusta.  

Raptopolou et al. [2016] tutkivat jäteveden puhdistuksessa syntyneiden 

rautafosfaattien käyttöä lannoitteena. Heidän tutkimuksensa mukaan 

rautafosfaattipresipitaattien lisäys viljelymaahan vapautti maaperään vain vähän 

fosfaattia ja vain emäksisen maaperän ollessa kyseessä. 

Zhao et al. [2012] tutkivat alumiinifosfaatin talteenottoa alumiinia käyttävän 

jätevedenpuhdistamon lietteestä. Heidän kolmivaiheinen prosessinsa koostui 

fosforin uuttamisesta H2SO4:n avulla, värinpoistosta vetyperoksidilla sekä 
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alumiinifosfaatin saostuksesta pH:ta säätämällä. Menetelmällä fosforista todettiin 

saatavan talteen 97 % ja alumiinista 99 %.  

 

 6. Tertiäärikäsittely 
 

Tertiäärikäsittely on jätevedenkäsittelyssä sekundäärikäsittelyä seuraava vaihe. 

Tertiäärikäsittelyllä pyritään minimoimaan ravinteiden ja haitallisten aineiden 

konsentraatio poistuvassa vedessä. Yleisesti käytettyjä menetelmiä 

tertiäärikäsittelyyn ovat flotaatio, aktiivihiilikäsittely, kemiallinen hygienisointi, 

UV-hygienisointi sekä erilaiset suodatusmenetelmät. Suodatusmenetelmät voidaan 

jakaa syväsuodatukseen, pintasuodatukseen sekä membraanisuodatukseen. 

Syväsuodatukseen kuuluu muun muassa hiekkasuodatus. Pintasuodatukseen 

kuuluvat esimerkiksi kiekko- ja rumpusuodatus.  (Tchobanoglous et al. 2003)   

 

 6.1 Syväsuodatus 
 

Syväsuodatuksessa neste johdetaan rakeisesta tai kokoonpuristuvasta kiintoaineesta 

koostuvan pedin läpi ylhäältä alas. Erotus perustuu enimmäkseen siihen, että 

huokoskokoa suuremmat partikkelit seuloutuvat kiintoainepedissä. Muita 

erotukseen vaikuttavia mekanismeja ovat sedimentaatio, adheesio, flokkulaatio 

sekä adsorptio.  (Tchobanoglous et al. 2003)   

 

6.2. Pintasuodatus 
 

Pintasuodatuksessa neste johdetaan ohuen suodatinmateriaalin läpi, jolloin 

materiaalin huokoskokoa suuremmat partikkelit seuloontuvat. Suodatusmateriaali 

voi koostua metalliverkosta eri tavoin kudotuista kankaista tai erilaisista 

synteettisistä materiaaleista. Yleisiä pintasuodatuslaitteita ovat kiekko- ja 
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rumpusuodattimet. Kiekko- ja rumpusuodattimia käytetään laajasti 

jätevedenpuhdistuksessa niin primäärisessä kuin tertiäärisessä käsittelyssä. Kiekko- 

ja rumpusuodatinlaitteistot muistuttavat toisiaan. Erona niissä on suodatinosan 

rakenne. Kiekkosuodatin koostuu useasta rinnakkaisesta suodatinmateriaalilla 

päällystetystä kiekosta kuvan 6 mukaisesti. Rumpusuodattimessa taas on rumpu, 

joka on päällystetty suodatinmateriaalilla. Kiekko- ja rumpusuodattimia on kahta 

eri tyyppiä, joiden erot on esitelty kuvassa 7. (Tchobanoglous et al. 2003)   

 

 

Kuva 6 Kiekko- ja rumpusuodatin Tchobanoglousta et al. mukaillen [2003]   
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Kuva 7 Kiekko- ja rumpusuodattimien kaksi tyyppiä Tchobanoglousta et al. 
mukaillen [2003]   

 

Sisältä ulos -tyypin suodattimessa (kuvassa ylemmät) vesi syötetään kiekkoja 

yhdistävän keskiputken kautta. Tämän tyypin suodattimessa vain osa 

suodatinpinta-alasta on kerrallaan veden alla ja suodatin pyörii koko ajan. Huuhtelu 

tapahtuu samanaikaisesti suodatuksen kanssa. Huuhtelussa suodattimen 

ulkopinnalta ruiskutetaan vettä, joka imetään pois sisäpuolelta jolloin suodattimen 

sisäpintaan kiinnittyneet kiintoainepartikkelit poistuvat huuhteluveden mukana. 

Suodatinmateriaalina toimii kudottu kaksiulotteinen polyesterikangas tai 

teräsverkko. (Tchobanoglous et al. 2003)   

Ulkoa sisälle -tyypin suodattimessa vesi syötetään tankkiin, jossa suodattimet ovat 

kokonaan veden peitossa. Puhdistettu vesi poistuu keskiputken kautta. Kun 

painehäviö suodattimen yli tai pinnankorkeus saavuttaa tietyn arvon käynnistyy 

huuhteluvaihe. Huuhtelun aikana suodatin pyörii ja huuhtelupumppu imee 

suodatettua vettä takaisinpäin suodattimen läpi poistaen suodattimen pintaan 

akkumuloituneet partikkelit. Niin kutsutut Pile cloth media filter -suodattimet 

kuuluvat tämän tyypin suodattimiin. (Tchobanoglous et al. 2003)   



                                                             25 
 

Kiekkosuodattimilla on mahdollisuus saada suurempi suodatuspinta-ala tilavuutta 

kohden kuin rumpusuodattimilla, joten rumpusuodattimet soveltuvat paremmin 

käytettäviksi sovelluksissa, joissa puhdistettavan veden virtaama on pieni. 

Esimerkiksi yksittäisen PCMF-rumpusuodatinyksiköt on mitoitettu alle 100 m3 

virtaamille, kun taas yhdellä useasta kiekosta koostuvalla kiekkosuodatusyksiköllä 

voidaan suodattaa tuhansia kuutiometrejä vettä tunnissa. (Tchobanoglous et al. 

2003) (Mecana 2017) 

 

  6.3. Pile Cloth Media filter 
 

Pile cloth media filter (PCMF) tarkoittaa kiekko- tai rumpusuodatinta, jossa 

suodatinmateriaali on polyesteristä tai muusta synteettisestä materiaalista kudottua 

nukkamaista kangasta. Tällaisella materiaalilla on kolmeulotteinen rakenne, joten 

suodatus ei ole puhtaasti pintasuodatusta vaan siinä on hieman syväsuodatuksen 

piirteitä. Suodatinmateriaali koostuu lukuisista yksittäisistä karvamaisista 

kuiduista, jotka suodatuksen aikana ovat limittäin muodostaen tasaisen pinnan. 

Huuhtelun aikana kuidut oikenevat, jolloin akkumuloitunut kiintoaine irtoaa 

helposti. Suodatinmateriaalin toiminta on esitetty kuvassa 8. 
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Kuva 8 PCMF-suodattimen toiminta. Mecanaa [2017] mukaillen 

 

PCMF-suodattimien etuja ovat suuri suoritusteho ja erotustehokkuus sekä alhainen 

energiankulutus ja matalat käyttökustannukset. Puhdistukseen ei tarvitse 

kemikaaleja eikä huuhteluvaihe keskeytä suodatusta mahdollistaen jatkuvatoimisen 

käytön. (Mecana 2017) 

PCMF-suodattimia käytetään laajasti jätevedenpuhdistuksessa ympäri maailmaa. 

Niiden sovelluksiin kuuluvat kunnallisen jätevedenpuhdistuksen lisäksi muun 

muassa raudanpoisto terästehtaan jätevesistä, ydinvoimalan lauhdeveden kovuuden 

poisto kalkkeutumisen estämiseksi sekä teräs, paperi- auto-, kaivos- ja 

panimoteollisuuden jätevesien puhdistus. (Mecana 2017) 

Usealla eurooppalaisella ja pohjoisamerikkalaisella jätevedenpuhdistamolla 

PCMF-suodatus on käytössä jäteveden tertiäärikäsittelyssä. Suomessa tekniikka on 

käytössä Lapuan jätevedenpuhdistamolla. Usealla puhdistamolla PCMF-

suodattimilla saavutetaan lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus 0,1 mg/l. Suurin 

PCMF-suodatusta hyödyntävä puhdistamo Euroopassa on Lontoon Deephamsin 

jätevedenpuhdistamo, jossa käytetään kahtatoista suodatuspinta-alaltaan 90 m3 
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kiekkosuodatinta. Puhdistamon keskimääräinen päivittäisvirtaama on 273 670 m3. 

Muita eurooppalaisia puhdistamoja, joilla PCMF-suodattimet ovat käytössä 

tertiäärikäsittelyssä on listattu taulukossa II. (Mecana 2017) 

 

Taulukko II Puhdistamoita, joilla PCMF-tekniikka on käytössä 
tertiäärikäsittelyssä (Mecana 2017) (Keski-Saari 2017)
  

 

 

6.3.1.Esimerkkejä rumpu- ja kiekkosuodattimien käytöstä 
fosforinpoistoon tertiäärikäsittelyssä 

 

PMCF-suodatusta on tutkittu viime vuosina runsaasti jäteveden 

tertiäärikäsittelyssä, kun tavoitteena on ollut lähtevän veden matala 

fosforipitoisuus. Seuraavassa on esitelty eri puhdistamoilla tehtyjen pilottitestien 

tuloksia. 

Paikkakunta 

Suodattim
ien m

äärä ja 
suodatuspinta-ala 

K
okonaissuodatuspinta

-ala 

M
aksim

ivirtaam
a 

Päivittäisvirtaam
a 

V
alm

istum
isvuosi 

Oldenburg, Saksa 14 x 60m² 840 m² 5800 m³/h 139 200  m³/d 2006 

Leibnitz, Itävalta 3 x 60m² 180 m² 1058 m³/h 8 400 m³/d 
(keskimääräinen) 
25 400 m³/d (huippu-) 

2009 

Lapua, Suomi 2 x 45 m² 90 m² 375  m³/h 4 500  m³/d 2013 

Viveros de la 
Villa, Espanja 

4 x 238 
m² 

952 m² 9450 m³/h 136 080 m³/d 
(keskimääräinen)), 226 
800 m³/d (huippu-) 

2014 

Deephams, 
Yhdistynyt 
Kuningaskunta 

12 x 90m² 1080 m² 14 774 m³/h 273 670 m³/d 
(keskimääräinen), 354 
580 m³/d (huippu-) 

2015 

Lahr, Saksa 3 x 60m² 180 m² 1200 m³/h 9 480 m³/d 
(keskimääräinen),  
28 800 m³/d (huippu-) 

2015 
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Alexandrian ja Cayaga Heihtsin puhdistamoilla Yhdysvalloissa toteutetuissa 

tutkimuksessa puhdistamon sekundäärikäsittelystä tulevan laskeutetun effluentin 

käsittelyyn sovellettiin systeemiä, joka koostui kemikaalinsyötöstä, 

flokkulointisäiliöstä ja Aqua MiniDisk® -kiekkosuodattimesta, joka oli varustettu 

10 mikrometrin suodatinkankaalla. Laitetta käytettiin ilman kemikalointia, 

koagulantin kanssa, polymeerin kanssa ja sekä koagulantin että polymeerin kanssa 

eri annostuksilla. Polymeerinä käytettiin Polyfloc AE 1125-kemikaalia. 

Flokkulanttina oli Alexandriassa ferrisulfaatti ja Cayaga Heihtsissa ferrikloridi. 

Laitteistoja käytettiin eri hydraulisilla kuormilla.  Alexandriassa hydraulinen 

kuorma vaihteli välillä 7,3-16,2 m/h ja Cayaga Heihtsissa 3,4-13,2 m/h. (Lin et al. 

2007) 

Laitteiston todettiin poistavan tehokkaasti kiintoainetta jopa ilman kemikalointia. 

Effluentin kiintoainepitoisuus pysyi sallituissa rajoissa (5 mg/l Alexandriassa ja 30 

mg/l Cayaga Heihtsissa) vaikka tuleva kiintoainepitoisuus nousi yli 50 mg/l. Ilman 

kemikalointia laitteisto ei kuitenkaan poistanut fosforia kovin tehokkaasti, minkä 

todettiin johtuvan siitä, että suurin osa jäteveden fosforista oli liukoisessa 

muodossa. Pelkän polymeerin lisäys paransi kiintoaineenerotusta, muttei juuri 

vaikuttanut fosforituloksiin. (Lin et al. 2007) 

Pelkän koagulantin lisääminen tehosti fosforinpoistoa, mutta lisäsi effluentin 

kiintoainepitoisuutta, sillä osa syntyneistä flokeista oli liian pienikokoisia 

suodattuakseen kiekkosuodattimella. Lisättäessä sekä koagulanttia että polymeeriä, 

sekä kiintoainetta että fosforia saatiin poistettua tehokkaasti. Fosforinpoisto oli 

tehokkaimmillaan Alexandriassa kun koagulantin syöttö oli yli 8,5 moolia rautaa 

moolia fosforia kohden ja polymeeria syötettiin 1-3 mg/l. Tällöin yli 70 % fosforista 

saatiin poistettua ja effluentin fosforipitoisuus pysyi alle raja-arvon 0,3 mg/l. 

Cayaga Heihtsissa Fosforista saatiin poistettua yli 85 % ja effluentin 

fosforipitoisuus pysyi alle raja-arvon 0,2 mg/l, kun syötön Fe:P-moolisuhde oli yli 

3,5 ja polymeeria syötettiin 2 mg/l. (Lin et al. 2007) 
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Koagulantin konsentraation kasvattamisen todettiin vähentävän lisäksi 

kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin osuutta effluentin kiintoaineessa. Tämä johtui 

siitä, että kun Fe3+-konsentraatio oli suuri, saostui ferrihydroksidia. Tämä lisäsi 

kiintoaineen määrää, jolloin orgaanisen aineen ja fosforin suhteellinen osuus 

kiintoaineessa väheni. Koska effluentin kiintoainekonsentraatio pysyi jokseenkin 

tasaisena, vaikka kiintoaineen määrä influentissa kasvoi, orgaanisen aineen ja 

fosforin määrä väheni effluentin kiintoaineessa.  Tutkimuksessa todettiin lisäksi, 

että vaikka koagulantin syöttökonsentraation nostaminen parantaa fosforin erotusta, 

muodostuneista flokeista johtuen suodatin tukkeutuu nopeammin, kun 

koagulaaattin konsentraatio on suuri. Tästä johtuen suodattimen huuhteluvaiheiden 

tiheys kasvaa koagulaatin konsentraatiota kasvattaessa. (Lin et al. 2007) 

Medwayn puhdistamolla Massachusetissa toteutettiin samankaltainen pilottikoe, 

jossa käytettiin huokoskooltaan sekä viiden että kymmenen mikrometrin 

suodatinkankaita. Koagulanttina käytettiin sekä ferrikloridia että 

polyalumiinikloridia. Tutkimuksessa testattiin miten hydraulisen kuorman vaihtelu 

vaikuttaa erotustehokkuuteen. Hydraulinen kuorma vaihteli välillä 8,0-15,9 m/h. 

Kuten Lin et. al tutkimuksessa, erotustehokkuuden todettiin vaihtelevan vain vähän 

hydraulista kuormaa muuttaessa. kaikilla hydraulisen kuorman arvoilla. 

Huuhtelusuhde, eli huuhteluvaiheen käyttämän vesimäärän suhde suodatettuun 

vesimäärään pysyi välillä 3-5 %. Viiden mikrometrin suodatinkangasta käytettäessä 

lähtevä kokonaisfosfori pysyi alle 0,1 mg/l arvossa Kymmenen mikrometrin 

kankaalla erotustehokkuus ei ollut yhtä hyvä. (Aqua-Aerobic Systems, Inc 2011) 

Broctonin jätevedenpuhdistamolla Massachusettsissa toteutetuissa pilottikokeissa 

vertailtiin myös viiden ja kymmenen mikrometrin suodatinmateriaaleja 

käytettäessä AquaDiamond® -kiekkosuodatinta. PES-14-materiaalilla saavutettiin 

matalampi kokonaisfosforipitoisuus, 0,08mg/l. Hydraulinen kuorma vaihteli välillä 

5,6-15,6 m/h. Kiintoainekuorma vaihteli vastaavasti välillä 24-87 g/h/m2 ja 

huuhtelusuhde 0,9-2,4 %. Hydraulisen ja kiintoainekuorman kasvattaminen ei 

tässäkään tutkimuksessa vaikuttanut suuresti fosforinpoistokykyyn, suurempi 
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kiintoainekuorma vain kasvatti huuhtelusuhdetta. (Aqua-Aerobic Systems, Inc 

2011) 

Middleboroughissa Massachusettsissa toteutetuissa kokeissa viiden mikrometrin 

suodatinkankaalla varustetulla suodattimella toteutetussa koesarjassa tarkoituksena 

oli optimoida tarvittavan saostuskemikaalin määrä ja tutkia suodattimen 

kestävyyttä suurilla kiintoainemäärillä. Kokeissa käytettiin rautakloridia 

polymeerilisäyksen kanssa ja ilman. Kiintoainetta lisättiin, niin että 

kiintoainepitoisuus influentissa oli korkeimmillaan 80 mg/l. Efluentin 

fosforipitoisuus pysyi joka vaiheessa alle tavoitearvon 0,15 mg/l eli lisääntyvä 

kiintoainekuorma ei merkittävästi vähennä erotustehokkuutta. (Aqua-Aerobic 

Systems, Inc 2011) 

Brookfieldissä Wiconsinissa toteutettiin kolmen viikonkoesarja käyttäen 

kemikaalinsyötöstä, flokkulointisäiliöstä ja Aqua MiniDisk® -kiekkosuodattimesta 

koostuvaa laitteistoa. Laitteistoa käytettiin hydraulisilla kuormilla 8,0 ja 15,9 m/h. 

Suodatinkankaan huokoskoko oli 5 mikrometriä. Koagulanttina käytettiin alunaa 

yhdessä polymeerin kanssa. Lähtevä fosforipitoisuus oli alle 0,075 mg/l kun tuleva 

oli keskimäärin 0,4 mg/l. (Aqua-Aerobic Systems Inc 2014) 

Sheboyganin jätevedenpuhdistamolla Wisconsinissa Yhdysvalloissa toteutetussa 

tutkimuksessa sovellettiin samankaltaista kemikaalinsyötöstä, flokkulointisäiliöstä 

ja Aqua MiniDisk® -kiekkosuodattimesta koostuvaa laitteistoa. Suodatinkankaan 

huokoskoko oli 5 mikrometriä. Suodatuslaitteistoa käytettiin hydraulisilla 

kuormilla 8,0 ja 15,9 m/h. Käyttäessä saostukseen ferrikloridia saavutettiin 

kokonaisfosforipitoisuus 0,075 mg/l, kun puhdistamolta tuleva fosforipitoisuus oli 

noin 0,5 mg/l. Kiintoaineeseen sitoutunutta ja reaktiivista liukoista fosforia 

(ortofosfaatti) saatiin poistettua tehokkaasti, kun taas ei reaktiivisen liukoisen 

fosforin (poly- ja orgaaninen fosfaatti) todettiin poistuvan huonosti. Tästä syystä ei 

reaktiivisen liukoisen fraktion osuus on ratkaiseva, kun tavoitteena on pieni 

fosforipitoisuus. (Aqua-Aerobic Systems Inc 2014) 
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Lapualla suoritettiin syksyllä 2011 koeajot Mecanan rumpusuodattimella, 

tarkoituksena testata soveltuuko tekniikka puhdistamon jälkikäsittelyyn. 

Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti kiintoaineen poistoon. Lapuan 

jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessi koostuu kahdesta peräkkäisestä 

biologisesta vaiheesta. Laitteen soveltuvuutta tutkittiin sekä puhdistamon 

ensimmäisen, että toisen vaiheen selkeytyksestä tulevan veden puhdistamiseen. 

Koeajoja tehtiin sekä ilman kemikalointia, että polyalumiiinikloridin kanssa. 

Suodatintekniikan todettiin soveltuvan varsin hyvin kiintoaineen erotukseen.   

Polyalumiiinikloridin lisäyksen todettiin yleisesti parantavan puhdistustuloksia, 

mutta lyhentävän suodattimen pesuväliä puolesta tunnista noin kymmeneen 

minuuttiin. Ensimmäisen vaiheen veden korkea kiintoainepitoisuus aiheutti 

ajoittain suodattimen tukkeutumista. Toisen vaiheen veden kanssa samaa ongelmaa 

ei ollut ja puhdistustulosten todettiin olevan hyviä. Kiintoainereduktio oli 94 % ja 

fosforireduktio 86 %. (Perälä 2011) 

 

 6.4. Membraanisuodatus 
 

Membraani- eli kalvosuodatus perustuu membraaneihin, jotka toimivat 

selektiivisenää rajapintana, joka päästää lävitsensä tiettyä kokoluokkaa pienemmät 

partikkelit ja erottaa suuremmat. Membraanisuodatus kuuluu pintasuodatukseen, 

mutta se eroaa perinteisestä pintasuodatuksesta pienemmän huokoskokonsa vuoksi. 

Pintasuodatuksessa huokoskoko on perinteisesti 10-30 µm, kun 

membraanisuodatuksessa se voi olla välillä 0,0001-10 µm. (Mulder 1996) 

Membraanin katkaisukoko tarkoittaa kokoa, jonka kokoisista partikkeleista 90 % ei 

pääse membraanista läpi. Jos katkaisukoko on esimerkiksi 1000 Da, alle 10 % 1000 

g/mol kokoisista yhdisteistä pääsee läpi.  Membraanisuodatuksen ajavana voimana 

voi toimia muun muassa paine-ero, konsentraatioero tai sähkömagneettinen voima.  

Vedenkäsittelyssä sovelletaan erityisesti paineavusteisia membraaniprosesseja. 

Yleisimmät vedenkäsittelyssä käytetyt membraanit ovat rakenteeltaan ohuita 
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litteitä kalvoja, onttoja kuituja tai putkimaisia. Erilaisten membraanimoduulien 

rakenne on esitetty kuvassa 9. (Tchobanoglous et al. 2003) 

 

Kuva 9 Erilaisia membraanimoduuleja. (a) putkimainen, (b) ontttokuitu-, (c) 
spiraali- ja (d) levymäinen moduuli. Mulderia [1996] ja 
Tchobanoglousta et al. [2003] mukaillen 

 

Putkimaisessa moduulissa membraani on sijoitettu putken pinnalle. Yksi tai 

useampi putki on sijoitettu moduuliin. Puhdistettava vesi syötetään putkeen, ja 

permeaatti kerätään putken ulkopinnalta. Putkimaiset moduulit soveltuvat 

käytettäväksi silloin, kun tukkeutumista tapahtuu runsaasti, sillä ne on verrattain 

helppo puhdistaa. 

Onttokuitumoduuli koostuu sadoista tai jopa tuhansista ohuista kuiduista, jotka on 

sijoitettu paineistettuun moduuliin. Onttokuitumoduuleja on kahta tyyppiä. Sisältä 

ulos -tyypin moduuleissa vesi syötetään kuitujen sisään ja permeaatti poistuu 

ulkopuolelta. Ulkoa sisältä -tyypissä taas syöttö tulee kuitujen ulkopuolelle, ja 

permeaatti poistuu kuitujen sisäpuolelta. (Tchobanoglous et al. 2003) 
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Tasomaisessa plate and frame -moduulissa membraanilevyt on sijoitettu huokoisten 

tukilevyjen pinnalle. Syötettävä vesi tulee membraanien ulkopinnalle, ja permeaatti 

poistuu tulilevyjen kautta permeaatiputkeen. Spiraalinen moduuli on ikään kuin 

plate and frame -moduuli, joka on rullattu putkimaiseksi. Tällöin saadaan suuri 

erotuspinta-ala tilavuutta kohti, mutta membraanin puhdistus vaikeutuu. 

(Tchobanoglous et al. 2003) 

Membraaneissa käytetään useita materiaaleja, sekä orgaanisia että epäorgaanisia 

polymeerejä. Yleisesti käytettyihin materiaaleihin kuuluvat muun muassa 

selluloosa-asetaatti, polypropeeni ja polyamidit. Membraaniprosessit voidaan jakaa 

huokoskoon mukaan mikro-, ultra- ja nanosuodatukseen sekä käänteisosmoosin. 

Membraaniprosessien jaottelu membraanien huokoskoon ja soveltuvuuden mukaan 

on esitetty kuvassa 10. (Mulder 1996) 

 

Kuva 10 Membraaniprosessien luokittelua (Mulder et al. mukaillen) 

 

Kiinnostus membraanisuodatuksen käyttöön jätevedenpuhdistuksessa on viime 

aikoina kasvanut jäteveden lupaehtojen tiukentuessa. Membraanisuodatus soveltuu 

käytettäväksi, kun halutaan aikaansaada erittäin matala epäpuhtauspitoisuus 

puhdistetussa vedessä. Tertiäärikäsittelyn lisäksi membraaneja sovelletaan 
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vedenkäsittelyyn niin sanotuissa membraanibioreaktoreissa, jotka ovat viime 

aikoina olleet lukuisten tutkimusten kohteina. (Tchobanoglous et al. 2003) 

Membraanisuodatuksen huonoja puolia ovat verrattain korkea hinta ja 

membraanien likaantumiseen (fouling) liittyvät ongelmat. Likaantumiseen 

vaikuttaa muun muassa flokkulantin konsentraatio, partikkelikoko ja pH. Tämän 

takia tertiäärikäsittelyä suunnitellessa tulee parametrit valita niin, että toisaalta 

maksimoidaan erotusteho ja toisaalta minimoidaan membraanin likaantuminen. 

(Tchobanoglous et al. 2003) 

 

 6.4.1 Mikrosuodatus ja ultrasuodatus 
 

Mikrosuodatusmembraanien huokoskoot ovat välillä 10-0,5 mikrometriä. Ne 

soveltuvat suspensioiden ja emulsioiden erotukseen. Jätevedenpuhdistuksessa niitä 

voidaan käyttää lisäksi bakteerien poistoon sekä sameuden vähentämiseen. (Mulder 

1996) 

Ultrasuodatusmembraanien huokoskoot ovat välillä 0,5 µm- 1 nm. Ultrasuodatusta 

käytetään yleisesti jätevedenpuhdistuksessa yhdistettynä koaguloinnin kanssa 

tertiäärikäsittelyyn. Ultrasuodatusta käytetään ainakin Sveitsissä usealla laitoksella 

myös sameuden ja bakteerien poistoon lähdevedestä ja järvivedestä joko ilman 

esikäsittelyä tai aktiivihiilisuodatukseen ja otsonointiin yhdistettynä. 

Ultrasuodatusta voidaan käyttää myös nanosuodatuksen tai käänteisosmoosin 

esikäsittelynä sovellutuksissa, joissa halutaan tuottaa mahdollisimman puhdasta 

vettä. (Nir et al. 2009) (Zheng et al. 2012) (Lahnsteiner et al. 2012) (Gmünder et 

al. 2009) 

Ultra- ja mikrosuodatusta hyödynnetään lisäksi membraanibioreaktoreissa (MBR), 

joiden käyttö on viime aikoina myös yleistynyt jätevedenpuhdistuksessa. Suomessa 

tekniikkaa edustaa Mikkeliin rakennettava Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo 

sekä niin ikään rakennusvaiheessa oleva Parikkalan jätevedenpuhdistamo. 

Membraanibioreaktorilla voidaan korvata tavanomaisen puhdistusprosessin 
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jälkiselkeytys ja tertiäärikäsittely. Membraanibioreaktori koostuu 

aktiivilietebioreaktorista ja membraanimoduulista. (Parikkalan kunta 2017)  

(Mikkelin vesilaitos 2015) 

Membraanibioreaktoreja on kahta tyyppiä. Integroidussa membraanibioreatorissa 

membraanimoduuli on upotettu bioreaktorialtaaseen. Toinen vaihtoehto on, että 

membraanimoduuli on sijoitettu bioreaktorin ulkopuolelle. Tällöin bioreaktorista 

pumpataan influenttia membraanimoduulille ja moduulin rejekti kierrätetään 

takaisin reaktoriin. (Tchobanoglous et al. 2003) 

Membraanibioreaktorien hyviä puolia ovat paremmat puhdistustulokset erityisesti 

kiintoaineen ja orgaanisen aineen osalta sekä pieni tilan tarve perinteiseen 

jätevedenkäsittelyyn verrattuna. Lisäksi typenpoistoa on helpompi ylläpitää, kun 

membraani estää aktiivilietettä ja typpeä poistavaa mikrobistoa karkaamasta. 

Lisäksi membraanierotuksen ansiosta fosforia saadaan tehokkaammin poistettua 

pienemmillä saostuskemikaalimäärillä. (Tchobanoglous et al. 2003) (Mikkelin 

vesilaitos 2015) 

Puhdistamoja, joilla ultrasuodatus on käytössä jäteveden tertiäärikäsittelyssä, on 

ympäri maailmaa. Näistä esimerkkinä on Ashlandin puhdistamo Oregonissa 

Yhdysvalloissa, jossa Zeeweed 500 -moduuleihin perustuva tertiäärikäsittely 

otettiin käyttöön 2002, jotta laitokselta lähtevän veden fosforipitoisuutta saataisiin 

pienemmäksi. Laitoksen virtaama on keskimäärin 9464 m3 päivässä ja fosforin 

saostukseen käytetään alunaa, joka lisätään ennen jälkiselkeytystä. 

Jälkiselkeyttimiltä tuleva effluentti johdetaan tertiäärikäsittelyyn, jossa se jaetaan 

membraanimoduuleille. Tertiäärikäsittely vähentää effluentin 

kokonaisfosforipitoisuutta noin viidestä mg/l alle konsentraation 0,08 mg/l. (GE 

2002) 

Kuvasssa 11 on esitetty tyypillinen jätevedenpuhdistamolla käytössä oleva useasta 

rinnakkaisesta onttolokuitumoduulista koostuva ultrasuodatusyksikkö. 

Puhdistamoita, joissa ultrasuodatus on käytössä tertiäärikäsittelynä, on listattu 

taulukossa III.  
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Kuva 11 Zeeweed1500 ultrasuodatusmoduuleita Petronasin metanolitehtaalla 
Malesiassa, jossa niitä käytetään esikäsittelynä ennen 
käänteisosmoosia, laitoksessa, joka tuottaa puhdistettua vettä tehtaan 
käyttöön. Samanlaiset moduulit soveltuvat myös käytettäväksi 
jäteveden tertiääripuhdistukseen. (c) General Electric Company (GE 
2014) 
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Taulukko III  Puhdistamoita, joissa ultrasuodatus on käytössä tertiäärikäsittelynä 

 

 

 6.4.2. Esimerkkejä ultrasuodatuksen käytöstä tertiäärikäsittelyssä 
 

Zheng et.al [2012] tutkivat yhdistettyä saostus-ultrasuodatusprosessia 

rauta(III)kloridilla, alumiini(III)kloridilla sekä polyalumiinikloridilla. He 

suorittivat kokeita sekä laboratorio-, että pilottimittakaavassa käyttäen 

Berliiniläisen Ruhleblenin jätevedenpuhdistamon jälkiselkeyttimeltä saatua 

Paikkakunta Maksimivirtaama Päivittäisvirtaama Valmistumisvuosi Lähde 

Lake Cathie, 
Uusi Etelä-
Wales, 
Australia 

42 m³/h 1000 m3/d 2001 (GE 2001) 

Windhoek, 
Namibia 

875  m³/h 21 000 m3/d 2001 (Lahnsteiner 
2012) 
(Wabag 
2001) 

Ashland, 
Oregon, 
Yhdysvallat 

710 m³/h 9464  m3/d 

(keskimääräinen) 
17 034  m3/d 
(maksimi) 

2002 (GE 2002) 

Torreele, 
Belgia 

292 m³/h 7000  m3/d 2002 (GE 2002) 

Bedok, 
Singapore 

1782 m³/h 42 775  m3/d 2002 (GE 2002) 

Mallorca, 
Espanja 

18 m³/h 430 m3/d 2003 (GE 2003) 

Gwinnett 
County, 
Georgia, 
Yhdysvallat 

7 886 m³/h 189 270 m3/d 2005 (GE 2005) 

Edmonton, 
Alberta, 
Kanada 

205 m³/h 4921   m3/d 2005 (GE, 2005) 

Reigoldswi, 
Sveitsi 

90  m³/h 2160  m3/d 2005 (Lahnsteiner 
2012) 
(Wabag 
2005) 

Peking, 
Kiina 

3 313 m³/h 79 500 m3/d 2006 (GE 2005) 

Delhi Games 
Village, Intia 

192  m³/h 4 545 m3/d 2010 (Lahnsteiner 
2012) 
(Wabag 
2010) 
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effluenttia. Pilottikokeissa käytettiin ultrasuodatusmembraania, jonka katkaisukoko 

oli 100 kDa ja materiaalina polyeteenisulfoni (PES).    Rauta(III)kloridilla ja 

Alumiini(III)kloridilla saavutettiin 0,05 mg/L kokonaisfosforipitoisuus lähtevässä 

vedessä kun Fe:P- ja Al:P suhde oli yli 2,5, kun kokonaisfosforin keskimääräinen 

pitoisuus ennen suodatusta oli 0,27 mg/L.  

Sun et. al [2016] vertailivat koagulointiin yhdistettyä ultrasuodatusta ja 

hiekkasuodatusta Shanghain teemapuiston jätevesien puhdistuksessa. 

Koagulantteina käytettiin alunaa ja polyalumiinikloridia. Pilottimittakaavassa 

toteutetuissa kokeissa käytetettiin membraania, jonka katkaisukoko oli 50 kDa ja 

huokoskoko 0,01 µm. Influentin kokonaisfosforipitoisuus oli keskimäärin 0,3 mg/l  

Laitteisto koostui sekoitussäiliöstä, koagulaatiosäiliöstä sekä 

ultrasuodatusyksiköstä ja hiekkasuodattimesta. Ultrasuodatuksella suurimman osan 

ajasta effluentin kokonaisfosforipitoisuus pysyi alle 0,02 mg/l, kun 

hiekkasuodatuksella päästiin parhaimmillaan lukemaan 0,026 mg/l. Keskimäärin 

hiekkasuodatin poisti vain 16,7 prosenttia fosforista, kun taas ultrasuodatus poisti 

81,1 %. Alunan todettiin olevan PAC:ta tehokkaampi koagulantti. Alunalla 

huomattiiin toisaalta olevan suurempi vaikutus pH:n muutokseen. Koagulaatin 

annostelun todettiin olevan sopiva Al3+-konsentraation ollessa 6 mg/l.  (Sun et. al 

2016) 

Naim et al. [2016] tutkivat koagulaatio-ultrasuodatus yhdistelmää 

jätevedenpuhdistuksessa kahdella 50 ja 100 kDa:n ultrasuodatusmembraanilla sekä 

yhdellä mikrosuodatusmembraanilla. Koagulaattina oli rauta(II)kloridi. Heidän 

tutkimuksessaan pääpaino ei ollut fosforinpoistossa, vaan heille ultrasuodatuksen 

pääasiallinen tehtävä oli poistaa kiintoainetta ja mikro-organismeja jätevedestä ja 

koagulaation ja flokkulaation tehtävä on estää membraanin irreversiibeli 

likaantuminen.  

Naimin et al. [2016] mukaan likaantuminen estyi yhtä tehokkaasti koagulaatin 

konsentraation ollessa 1 mg/l Fe3+ tai 10 mg/l Fe3+, kunhan se on yli 1 mg/l. Lisäksi 

he ehdottivat, että koagulointia tarvitsisi käyttää ainoastaan suodatussyklin 
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alkuvaiheessa, jolloin muodostuneet flokit muodostavat membraanin pintaan 

kiintoainekakun, minkä jälkeen partikkelit kiinnittyvät kakkuun eivätkä likaa 

membraania. Koagulaatin konsentraation lisääminen tehosti silti fosforin poistoa, 

ja parhaimmillaan konsentraation ollessa 12,5 mg/l Fe3+ fosforista saatiin poistettua 

86,5 %. 

 

6.4.3. Nanosuodatus ja käänteisosmoosi 

  
Nanosuodatusta ja käänteisosmoosia käytetään pienimolekyylisten partikkelien 

kuten suolojen ja sokerien poistamiseen vedestä. Nanosuodatusta voidaan käyttää 

muun muassa kovuutta aiheuttavien metalli-ionien poistamiseen jätevedestä. 

(Mulder 1996) 

Tyypillinen käyttökohde käänteisosmoosille jätevedenkäsittelyssä on käyttää sitä 

mikrosuodatuksen, ultrasuodatuksen tai perinteisen suodatuksen jälkikäsittelynä. 

Käänteisosmoosia käytetään yhdistettynä joko mikro- tai ultrasuodatukseen 

jätevedenpuhdistamoilla, joiden puhdistamaa vettä on tarkoitus käyttää uudelleen 

esimerkiksi kasteluvetenä. Tällaisia membraaniteknologiaa käyttäviä laitoksia on 

muun muassa USA:ssa, Australiassa ja Singaporessa. Suurin veden uusiokäyttöön 

suunniteltu membraanipuhdistuslaitos on Sulaibiyan jätevedenpuhdistamo 

Kuwaitissa, jossa yhdistetyllä ultrasuodatuksella ja käänteisosmoosilla on 

raportoitu voitavan poistaa 99 % kaikista epäpuhtauksista.  (Hamoda et al. 2015) 

(Gerardo et al. 2015) 

 

 

 
 

 



                                                             40 
 

KOKEELLINEN OSA 
 

7. Työn tavoitteet ja toteutus 
 

Työssä vertailtiin tekstiilipäällysteistä rumpusuodatinta ja ultrasuodatinyksikköä 

yhdistettynä koagulaatioon jäteveden tertiäärikäsittelyssä Toikansuon 

jätevedenpuhdistamolla. Pilot-mittakaavassa toteutetuilla kokeilla oli tarkoitus 

vertailla fosforinpoistoa jätevedestä kummallakin laitteella eri 

kemikaaliannostuksilla. Muut olosuhteet pyrittiin pitämään mahdollisimman 

samana kemikaaliannostuksen optimoimiseksi. Kokeet suoritettiin Toikansuon 

puhdistamolta lähtevällä vedellä, joka oli käynyt läpi biologis-kemiallisen 

puhdistusprosessin. Kokeet aloitettiin talviaikaan, jotta pystyttäisiin tutkimaan 

laitteiden toimintaa mahdollisimman hankalissa olosuhteissa. Vesien kylmyys ja 

sulamisvesien aiheuttamat virtaaman muutokset vaikuttivat ajanjaksolla 

puhdistamon toimintaan. 

Työ liittyi Lappeenrannan lämpövoima Oy:n hankkeeseen rakentaa uusi 

jätevedenpuhdistamo Hyväristönmäelle. Uuden puhdistamon lupaehdot ovat 

erityisen tiukat erityisesti fosforin osalta, joten alustavasti valitut 

tertiäärikäsittelyvaihtoehdot pilotoitiin puhdistustuloksen varmistamiseksi. 

Kokonaisfosforin lisäksi sekä laitteistolle tulevasta, että lähtevästä vedestä mitattiin 

seuraavia parametreja: fosfaattifosfori, liukoinen kokonais- ja fosfaattifosfori, 

COD, kiintoaine sekä alumiini. 

 

8. Materiaalit ja menetelmät 
 

Työssä käytetyt analyysimenetelmät ja laitteisto on esitelty tässä osiossa. Analyysit 

toteutettiin Toikansuon jätevedenpuhdistamon laboratoriossa. Lisäksi viikoittain 

lähetetiin näytteet Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n analysoitavaksi.  
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 8.1. Käytetyt kemikaalit 
 

Saostuskemikaalina käytettiin Kemiran Kemwater PAX-14 -kemikaalia, joka on 

34-prosenttista polyalumiinikloridia. Lisäksi ultrasuodatuslaitteiston säännöllisiin 

puhdistuksiin käytettiin sitruunahappoa, natriumhypokloriittia sekä suolahappoa. 

Käytettyjen kemikaalien pitoisuudet ja kauppanimet on esitetty taulukossa IV. 

 

Taulukko IV Pilottikokeissa käytetyt kemikaalit 

 

8.2. Analyysimenetelmät  
 

Piloteille tulevasta sekä kummaltakin laitteelta lähtevästä vedestä otettiin joka 

arkipäivä analysointia varten kuuden tunnin kokoomanäytteet. Näytteenotto 

toteutettiin käsin ottamalla näyte tunnin välein ja yhdistämällä kuuden tunnin 

aikana otetut näytteet kokoomanäytteeksi. 

Fosforin, COD:n ja alumiinin analysointiin käytettiin Hach Langen DR 3900 

fotometriä ja kyvettejä (LCK 349, LCK 314, LCK 349). Käytetyt kyvettitestit on 

listattu taulukossa V. 

 

 

Kauppanimi Aineosa Pitoisuus 

Kemwater PAX-14 Polyalumiinikloridi 34 % 

Bonsocit 50 % Sitrunnahappo 50 % 

Natriumhypokloriitti 10 % Natriumhypokloriitti 10 % 

Suolahappo 32-34 % Suolahappo  32-34 % 
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Taulukko V  Käytetyt kyvettitestit 

Tuotenumero Parametri Metodi Standardi Mittausalue 

LCK 349 Fosfaatti, 

orto/kokonais- 

Fosforimolybdeenin-

sininen 

ISO-6878-1-

1986, DIN 

38405 D11-4 

0,05-1,5 mg/l 

PO4-P 

LCK 314 COD Dikromaatti ISO-68060-1-

1989, DIN 

38409-H41-H44 

15-150 mg/l 

O2 

LCK 301 Alumiiini Kromatsuroli S  0,02-0,5 mg/l 

Al 

 

Kokonaisfosfori määritetään LCK 349-kyveteillä poistamalla ensin kyvetin korkin 

alumiinikansi ja sen jälkeen avaamalla korkki. Kyvetti sisältää 11% rikkihappoa ja 

korkki natriumperoksisulfaattia, natriummetaboraattia ja litiumsulfaattia. Näytettä 

pipetoidaan 2 ml, jonka jälkeen korkki laitetaan paikalleen niin, että reagenssi on 

putkeen päin ja sekoitetaan. Kyvettiä kuumennetaan 15 minuuttia HT200S 

pikahauteen HT-ohjelmalla. Jäähtyneeseen näytteeseen pipetoidaan 0,2 ml 16% 

rikkihappoa ja putkeen asetetaan toinen natriummetaboraattia sisältävä korkki. 

Kyvettiä sekoitetaan ja odotetaan 10 minuuttia, jonka jälkeen näyte analysoidaan 

fotometrillä. 

Fosfaattifosforin eli ortofosfaatin määritykseksi näytettä pipetoidaan 2 ml, jonka 

jälkeen näytteeseen lisätään 0,2 ml 16% rikkihappoa ja putkeen asetetaan 

natriummetaboraattia sisältävä korkki. Kyvettiä sekoitetaan ja odotetaan 10 

minuuttia, jonka jälkeen näyte analysoidaan fotometrillä. 

0,50 mg/l pienempien pitoisuuksien määrittämiseksi toimitaan muuten edellä 

kuvatulla tavalla, mutta näytettä pipetoidaan 3,5 ml ja ennen määritystä näyte 

siirretään LPZ341-suorakaidekyvettiin ja analysoidaan hivenfosfaattiohjelmalla. 
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Hivenfosfaattiohjelmaan tarvitaan nollanäyte, joka valmistetaan tislatusta vedestä 

fosfaattifosforiohjeen mukaisesti. 

COD-pitoisuuden määrittämiseksi näytettä pipetoidaan 2 ml LCK 314-kyvettiin, 

jota sekoituksen jälkeen kuumennetaan 15 minuuttia HT200S pikahauteen HT-

ohjelmalla. Näytettä sekoitetaan ja sen annetaan jäähtyä, jonka jälkeen näyte 

analysoidaan fotometrillä. Näytekyvetti sisältää 90 % rikkihappoa, 

elohopeasulfaattia ja hopeasulfaattia. 

Alumiinipitoisuuden määrittämiseksi LCK 301-kyvettiin pipetoidaan ensin 3 ml 

metanoliliuosta, jonka jälkeen pipetoidaan 2 ml näytettä. Tämän jälkeen lisätään 

pakkauksessa mukana tulevalla pienellä lusikalla lusikallinen natriumtiosulfaattia. 

Kyvettiä sekoitetaan ja odotetaan 25 minuuttia. Fotometri nollataan ennen 

määritystä paketissa olevalla nollakyvetillä. Nollakyvetti sisältää kuparisulfaattia ja 

1% rikkihappoa. 

Kiintoainepitoisuus määritettiin suodattamalla 100 ml näytettä GE:n Whatman -

lasikuitusuodattimilla. pH-määritykseen käytettiin Eutech Instrumentsin pH 510 

pH/mV/°C -mittaria. 

Lisäksi laitteille tulevista ja lähtevistä vesistä vietiin joka viikko näyte tutkittavaksi 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle, jossa näytteistä mitattiin kiintoaine, 

kokonais- ja fosfaattifosforit, COD sekä alumiini. Saimaan vesi- ja 

ympäristötutkimus Oy:n käyttämät menetelmät on listattu taulukossa VI. 
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Taulukko VI Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n määritykset ja 
menetelmät. Alumiininäytteitä lukuun ottamatta kaikki 
näytteet tutkittiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 
Oy:n laboratoriossa 

Määritys  Menetelmän nimi/tutkimuslaitos  
Kiintoaine (jätevedet)  SFS-EN 872 (2005)  
Kemiall. hapenkulutus CODCr  ISO 15705 (2002)-fotometrinen  
Kokonaisfosfori P  SFS-EN ISO 6878:2004  
Kokonaisfosfori P, liukoinen  SFS-EN ISO 6878:2004  
Fosfaattifosfori  SFS-EN ISO 6878:2004  
Fosfaattifosfori PO4-P, liuk SFS-EN ISO 6878:2004 
Alumiini Al  Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys ry 
 

 

 8.3. Pilottilaitteisto 
 

Pilottilaitteistoon kuului kemikalointiyksikkö, Mecanan rumpusuodatin ja GE:n 

ultrasuodatusyksikkö Zeeweed 1500 pilot plant. Laitteiston yksinkertaistettu 

prosessikaavio on esitetty kuvassa 12. Laitteiston sijoitus kontteihin on esitetty 

kuvassa 13.  

 

Kuva 12 Pilottilaitteisto 
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Kuva 13 Pilottilaitteiston sijoitus konttiin (Renkonen 2017) 

 

8.3.1. Veden johtaminen piloteille   
 

Piloteille tuleva vesi otettiin jälkiselkeytyksen jättökanavasta uppopumpulla, joka 

pumppasi vettä noin 15 m3/h virtaamalla. Virtaama vaihteli hieman ajan kuluessa, 

mutta se pyrittiin pitämään samana.  Kun ultrasuodatusyksikköä käytettiin ilman 

kemikalointia, pumpattiin yksikölle tuleva vesi erillisellä uppopumpulla. 

Pilottikontin sijainti suhteessa jälkiselkeytysaltaaseen näkyy kuvassa 14.  
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Kuva 14 Vesien johtaminen pilotille jälkiselkeytyksestä. Pilottikontti 
vasemmassa reunassa. Ohuet harmaat letkut ovat uppopumpun 
letkuja, joiden kautta vesi tuli piloteille. Kemikalointiyksikön 
ylivuotovedet, piloteilta tulevat vedet sekä pilottien huuhteluvedet 
poistuivat paksuja letkuja pitkin.   

 

8.3.2. Kemikalointiyksikkö 
 

Kemikalointiyksikkö koostui kemikaalisäiliöstä ja kolmesta sekoituksella 

varustetusta flokkulaatiosäiliöstä. Pilotille tuleva jätevesi syötettiin ensimmäiseen 

pikasekoitussäiliöön, johon myös PAX-kemikaali lisättiin. Ensimmäisestä säiliöstä 

vesi johdettiin kahden hitaammalla sekoituksella varustetun säiliön kautta 

piloteille. Kemikalointiyksikön rakenne on esitetty kuvassa 15.  
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Kuva 15 Kemikalointiyksikön prosessikaavio 

 

PAX-14 -kemikaalia laimennettiin kemikaalisäliössä 25-prosenttiseksi. Kemikaalia 

syötettiin säädettävällä kalvopumpulla pikasekoitussäiliöön. Kemikaalin 

syöttömäärä säädettiin säiliöön uppopumpulta tulevan veden virtaaman mukaan 

vastaamaan kunkin koesarjan vaatimaa alumiinikonsentraatiota. Virtaamat on 

esitetty taulukossa VII. Taulukossa on lisäksi esitetty väli, jolla piloteille syötetyn 

veden Al3+:P -moolisuhteet vaihtelivat koejakson aikana. 
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Taulukko VII Pilotille tulevat virtaukset ja kemikaalin syöttömäärät 
eri koejaksoilla 

Al3+ -konsentraatio, 

mg/l 

Tulevan 

veden 

virtaus 

m3/h 

34 % PAX-

syöttö, mg/l 

25 % PAX-

syöttö, 

ml/min 

Syötön Al3+:P -

moolisuhde 

1 15,3 14,5 4,2 1,4-3,1 

2 15,3 29 8,4 4,3-6,8 

3 14 43,5 11,6 4,2-9,5 

4 13,9 58 15,2 10,1-20,1 

5 13,3 72,5 18,1 18,6-25,1 

5 12,5 72,5 17,2 10,1-29,4 

6 12,3 87 20,1 24,6-43,6 

6 12,9 87 21 21,3-32,2 

10 12,3 145 34 37,4-64,1 
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Kuva 16 Kemikalointiyksikkö (oikealla) sekä Mecanan rumpusuodatin. 
Sininen säiliö etualalla on kemikaalisäiliö, jonka takana olevat mustat 
säiliöt ovat flokkulointisäiliöitä 
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8.3.3. Rumpusuodatin 
 

Rumpusuodattimen rakenne on esitetty kuvassa 17. Suodatin oli Mecanan ”ulkoa 

sisälle” -tyyppinen PCMF-suodatin, jossa suodatusmateriaalina käytettiin Pile 

Cloth OptiFiber PES-14 -suodatinmateriaalia. Suodatuspinta-ala oli 0,38 m2 ja 

huokoskoko 5 mikrometriä. 

Laite koostui tankista, jossa suodatinmateriaalilla päällystetty rumpu oli sijoitettu 

niin, että se on laitteen toimiessa koko ajan veden peitossa. Puhdistettu jätevesi 

poistui keskiputken kautta. Kiintoaineen kertyessä rumpusuodattimen pinnalle 

ulostuleva vuo pieneni ja pinnankorkeus säiliössä nousi. Huuhteluvaihe käynnistyi, 

kun pinnankorkeus saavutti tietyn tason. Huuhteluvaiheessa rumpu pyöri ja 

huuhtelupumppu imi rummun pinnalle kertyneen kiintoaineen veden mukana pois. 

Laitteessa oli laskuri, joka laski huuhteluvaiheiden määrää. Laskurin lukema 

otettiin ylös päivittäin, jotta voitiin määrittää keskimääräinen huuhtelujen välisen 

syklin kesto. 

 

 

Kuva 17 Rumpusuodatinlaitteen virtauskaavio 
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Pinnankorkeuden muutos yhden huuhtelusyklin aikana on esitetty kuvassa 18. 

Huuhtelu käynnistyi pinnankorkeuden ollessa 45 cm rummun yläreunasta. Kuvassa 

nähdään lisäksi laitteelle tulevan virtaaman vaihtelu suodatussyklin aikana. 

Virtaama pilotille ei pysynyt tasaisena, sillä vesi tuli laitteelle kemikalointisäiliöiltä 

painovoimaisesti. Kuvassa 19 on esitetty ulos ja sisään tuleva virtaama tunnin 

ajalta. Lukemat on otettu minuutin välein. 

 

 

Kuva 18 Rumpusuodattimelle tuleva virtaama ja pinnankorkeus yhden 
suodatussyklin ajalta 
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Kuva 19 Rumpusuodattimen tuleva ja lähtevä virtaama tunnin ajalta.  
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Kuva 20 Rumpusuodatinlaitteisto 



                                                             54 
 

 

Kuva 2 Rumpusuodatin ylhäältä päin kuvattuna. Laitteen ollessa käytössä 
suodatusrumpu on kokonaan veden peitossa. 

 

8.3.4. Ultrasuodatusyksikkö  
 

Zeeweed 1500 SW Pilot -ultrasuodatusyksikön yksinkertaistettu virtauskaavio on 

esitetty kuvassa 22. Laitteistoon kuuluu yksi Zeeweed 1500 -ultrasuodatusmoduuli. 

Moduuli on ”ulkoa sisälle” -periaatteella toimiva onttokuitumoduuli. Sen 

nominaalinen huokoskoko on 0,02 µm ja absoluuttinen huokoskoko 0,1 µm. 

Suodatuspinta-ala oli 51,1 m2. Erotuksen ajavana voimana on paine-ero, joka 

saadaan aikaan syöttöpumpun avulla. Moduuli on sijoitettu pystysuoraan niin, että 

puhdistettava vesi syötetään moduulin alaosaan, ja permeaatti poistuu moduulin 

yläosasta.  
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Kuva 3 Zeeweed 1500 SW Pilot -yksikön yksinkertaistettu virtauskaavio 

 

Laitteisto oli automatisoitu ja siihen kuului kosketusnäytöllä varustettu 

ohjausyksikkö, josta laitteiston toimintoja pystyi kontrolloimaan. Laitteistoon 

kuului virtausmittarit, pH-anturit sekä sameusmittarit sekä syöttö-, että 

permeaattilinjassa. Laitteisto tallensi mittarien lukemat. 

Laitteiston toiminta koostui suodatus- ja huuhteluvaiheista. Suodatusvaiheen 

pituudeksi oli asetettu 15 minuuttia, jonka jälkeen huuhteluvaihe (backwash) alkoi. 

Ultrasuodatusyksikölle tuleva vesi johdettiin syöttösäiliöön, josta laite pumppasi 

vettä moduulille suodatuksen ollessa käynnissä. Syöttösäiliöön tulevan putken 

venttiili oli automatisoitu ja se aukesi ja sulkeutui syöttösäiliön pinnankorkeuden 

mukaan. 

Huuhteluvaiheessa membraanimoduuliin puhalletaan ilmaa, jolloin nousevat 

ilmakuplat puhdistavat membraanien ulkopuolen. Huuhteluvaihe alkaa 

vastahuuhtelulla, jossa huuhtelupumppu pumppaa huuhtelusäiliöstä permeaattia 

moduulin yläpäästä. Vesi poistuu moduulin sivusta rejektiportista. 

Huuhteluvaiheen lopussa tapahtuvassa eteenpäinhuuhtelussa (forward flush) vettä 

syötetään membraanin alapäästä samaan aikaan ilman kanssa, niin että 
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rejektiventtiiili on auki. Tämän vaiheen jälkeen alkaa taas suodatusvaihe.  

Moduulin toiminta suodatus- ja huuhteluvaiheiden aikana on esitetty kuvassa 23. 

 

 

Kuva 4 Moduulin toiminta eri vaiheissa. Vasemmalla suodatusvaihe, keskellä 

vastahuuhtelu ja oikealla eteenpäinhuuhtelu. 

 

Säännölliset puhdistukset kuuluivat lisäksi moduulin toimintaan. 

Viisitoistaminuuttia kestävä kunnossapitopuhdistus (Maintenance cleaning) oli 

ajoitettu tapahtuvaksi kerran vuorokaudessa. Laitteisto annosteli 

kunnossapitopuhdistuksessa käytettävät kemikaalit kemikaalipumppujen avulla ja 

laimensi ne puhdistussäiliössä, jonka jälkeen puhdistus suoritettiin pumppaamalla 

kemikaaliliuosta moduulille syöttöpumpulla. Puhdistus suoritettiin vuorotellen 

sitruunahapolla ja natriumhypokloriitilla. Noin kuuden kuukauden välein 

laitteistolle olisi tullut tehdä pitempikestoinen palautuspuhdistus (recovery 
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cleaning), mutta koejakson lyhyyden vuoksi sitä ei tehty kertaakaan koejakson 

aikana. 

 

Kuva 24 Ultrasuodatuslaitteisto 

 

9. Koeajot 
 

Molempia pilottilaitteita käytetiin ensiksi ilman kemikalointia ja sen jälkeen Al3+ -

pitoisuuksilla 1 mg/l ja 2 mg/l. Tämän jälkeen kemikaloidun veden syöttö 

ultrasuodatuslaitteelle lopetettiin ja loppuaika jatkettiin ultrasuodatuksella ilman 

kemikalointia. Rumpusuodatinta käytettiin vielä Al3+ -pitoisuuksilla 3, 4, 5, 6 ja 10 

mg/l. Koeajoa yhdellä konsentraatiolla jatkettiin noin kaksi viikkoa, paitsi 

konsentraatiolla 10 mg/l vain viikon. 

Pilotoinnin olosuhteet pyrittiin pitämään mahdollisimman samana koko ajan. 

Ultrasuodatuslaitteisto piti virtauksen moduulille automaattisesti arvossa 1,66 m3/h. 

Virtaamaa rumpusuodattimelle ei saatu pysymään tasaisena, sillä se vaihteli 

suodatussyklin kuluessa. Pilotoinnin alkuvaiheessa keskimääräinen virtaama 

pilotille vaihteli välillä 1-3 m3/h. Huhtikuun alusta alkaen virtaama pyrittiin 

pitämään keskimäärin 3,5 m3/h arvossa. Koska koejakso kesti helmikuusta 
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kesäkuuhun, piloteille tulevan veden lämpötila muuttui koejakson aikana. Veden 

lämpötilat pilottikokeiden ajalta on esitetty kuvassa 25. 

 

 

Kuva 25 Piloteille tulevan veden lämpötilat kokeiden ajalta 

 

10. Yhtälöt 
 

Fosfori jaettiin työssä neljään fraktioon yhtälön mukaisesti  

𝑐 = 𝑐 , . + 𝑐 ( ), + 𝑐 , . + 𝑐 ( ,) .               (7) 

, missä  cP kokonaisfosforikonsentraatio g/l 

cPO,liuk liukoisen ortofosfaatin konsentraatio  g/l 

cP(org+p),liuk. liukoisen orgaanisen ja polyfosfaatin  

konsentraatio   g/l 

cPO4,kiint. kiintoaineeseen sitoutuneen 

 ortofosfaatin konsentraatio  g/l 

cP(org+p),kiint. kiintoaineeseen sitoutuneen 

orgaanisen ja polyfosfaatin  
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konsentraatio   g/l 

 

Kokonaisfosforin, ortofosfaatin, liukoisen kokonaisfosforin sekä liukoisen 

ortofosfaatin konsentraatiot määritettiin kyvettitesteillä. Liukoisen orgaanisen ja 

polyfosfaatin konsentraatio laskettiin yhtälöllä 

 

𝑐 ( ), = 𝑐 , − 𝑐 ,                             (8) 

, missä  cP, liuk liukoisen kokonaisfosforin  

konsentraatio   g/l 

 

Kiintoaineeseen sitoutuneen ortofosfaatin konsentraatio laskettiin yhtälöllä: 

 

𝑐 , . = 𝑐 − c , .            (9) 

, missä  cPO4 ortofosfaatin kokonaiskonsentraatio g/l 

 

Kiintoaineeseen sitoutuneen orgaanisen ja polyfosfaatin konsentraatio laskettiin 

yhrälöllä: 

𝑐 ( ,) . = 𝑐 − 𝑐 − 𝑐 ( ),           (10) 

 

Reduktiot laskettiin yhtälöllä 

𝑅 − % = ∗ 100 %           (11) 

, missä  cf syötön konsentraatio kg/m3 

cp permeaatin konsentraatio kg/m3
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Kiintoainekuorma laskettiin yhtälöllä: 

𝑆𝐿𝑅 =
( ) ̇

           (12) 

, missä  cf syötön kiintoainekonsentraatio kg/m3 

cp permeaatin kiintoainekonsentraatio kg/m3
 

V̍ tilavuusvirta   m3/h 

A suodatuspinta-ala  m2 

 

Hydraalinen kuorma laskettiin yhtälöllä: 

𝐻𝐿𝑅 =
̇
   (13) 

 

11. Tulokset 
 

11.1. Fosforin poisto 
 

Kokonaisfosfori- ja fosfaattifosforipitoisuudet mitattiin päivittäin sekä tulevasta 

että molemmilta laitteilta lähtevästä jätevedestä. Kuvassa 25 on esitetty piloteille 

tulevan jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet. Ultrasuodatuksesta ja 

rumpusuodattimelta tulevan veden kokonaisfosforipitoisuudet on esitetty kuvissa 

26 ja 27. Jokaisen koeajon maksimi-, minimi ja keskiarvokonsentraatiot sekä 

vastaavat reduktiot kokonais- ja fosfaattifosforille on esitetty taulukoissa VIII-XI. 
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Kuva 5 Piloteille tulevan jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet 

 

Kuvassa 25 nähdään, että puhdistamolta lähtevän eli piloteille tulevan veden 

fosforipitoisuus vaihteli huomattavasti koejakson aikana. Keskimäärin 

fosforipitoisuus aleni koeajojen kuluessa ja vesien lämmetessä. Lämpötilan lisäksi 

fosforipitoisuuteen vaikuttivat laitoksen kuormituksen vaihtelu, kemikaaliannostus 

ynnä muut puhdistusprosessin vaihtelut. Koeajojen aikaan PIX:n annostelua 

muutettiin useaan kertaan. Myös kalkkisiilolla oli teknisiä ongelmia, mistä syystä 

kalkin syöttömäärä vaihteli ja kalkinsyöttö välillä keskeytyi. Touko-kesäkuussa 

lisäksi jälkiselkeytysaltaat tyhjennettiin ja puhdistettiin, jolloin ainoastaan toinen 

allas oli vuorollaan käytössä.  

 

Kuva 26 Ultrasuodatuksesta lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuudet 
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Kuva 27 Rumpusuodattimelta lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuudet 

 

Pilotoinnin alkuvaiheessa 10.2.-13.3. molempia laitteita käytettiin ilman 

kemikalointia. Piloteille tulevan jäteveden kokonaisfosforipitoisuus vaihteli tällä 

välin 0,507 - 0,985 mg/l. Ultrasuodatuksesta lähtevän veden 

kokonaisfosforipitoisuus vaihteli tällä välillä huomattavasti, mutta pysyi 

enimmäkseen alle 0,1 mg/l. Tulosten epätasaisuuteen tällä välillä vaikuttaa 

todennäköisesti se, että teknisten ongelmien takia laitteisto oli välillä 

pysähdyksissä. Päivinä, joina laitteisto käynnistettiin sen oltua pysähdyksissä, 

otetuissa näytteissä fosforipitoisuus oli selkeästi tavallista korkeampi, jos 

näytteiden otto aloitettiin välittömästi käynnistyksen jälkeen. (13.3. ja 21.3. otetut 

näytteet) Tästä syystä myöhemmillä koesarjoilla pyrittiin odottamaan pari tuntia 

ennen näytteenottoa pysähtymisen jälkeen. Taulukoissa VIII ja IX ei ole huomioitu 

selkeitä näytteenottovirheitä, kuten edellä mainitut tapaukset sekä 14.2. otettu 

näyte. 

Ultrasuodatusyksikköä käytettiin ilman kemikalointia lisäksi 4.-28.4. Tällä 

ajanjaksolla lähtevä fosforipitoisuus vaihteli selvästi vähemmän. 

Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,05 mg/l koko ajanjaksolla lukuun ottamatta yhtä 
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päivää, jolloin se oli 0,065 mg/l. Kokonaisfosforista saatiin poistettua keskimäärin 

92,6 % ja fosfaattifosforista 94,7 %. 

14.-27.3. Kemikalointi aloitettiin Al3+-konsentraatiolla 1 mg/l. Tällöin 

kokonaisfosforista saatiin poistettua keskimäärin 94 % ja fosfaattifosforista 93,6 %. 

Puhdistetun veden fosforipitoisuus vaihteli välillä 0,017-0,056 mg/l. 

Alumiinikonsentraation nosto arvoon 2 mg/l paransi edelleen erotustehokkuutta. 

Koejaksoa jatkettiin laitetoimittajien pyynnöstä ainoastaan viisi päivää, jonka 

jälkeen jatkettiin ilman kemikalointia. Tämän viiden päivän jakson aikana 

puhdistetun veden konsentraatio oli korkeimmillaan vain 0,014 mg/l. 

Kokonaisfosforista saatiin poistettua keskimäärin 97,2 prosenttia ja 

fosfaattifosforista 96,8.  

 

Taulukko VIII Ultrasuodatusyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
kokonaisfosforikonsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 
 m

inim
i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 
(1. koesarja) 

0,43 0,98 0,69 0,02 0,15 0,06 84,1 96,3 90,1 

1 mg/l Al 3+ 0,37 0,81 0,57 0,02 0,06 0,03 89,5 96,6 94,1 

2 mg/l Al 3+ 0,35 0,53 0,45 0,01 0,01 0,01 96,5 97,6 97,2 

Ei 
kemikalointia 
(2. koesarja) 

0,34 0,70 0,49 0,02 0,07 0,03 85,9 96,0 92,6 
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Taulukko IX Ultrasuodatusyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
fosfaattifosforikonsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumpusuodatinta käytettiin alumiinikonsentraatioilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekä 10 mg/l. 

Ilman kemikalointia fosforireduktio jäi varsin vähäiseksi, mutta 

alumiinikonsentraatiota kasvattaessa reduktiota saatiin kasvatettua huomattavasti. 

Fosforikonsentraatioihin alle 0,05 mg/l päästiin alumiinikonsentraatiolla 4 mg/l. 

Fosforireduktio oli tällöin 87,6 %. Tätä suuremmilla alumiinikonsentraatioilla 

reduktio ei kasvanut enää merkittävästi. Alumiinikonsentraatiolla 10 mg/l se oli 

89,6 %. Kuten taulukosta 10 nähdään, alumiinikonsentraation ollessa yli 4 mg/l 

Fosfaattifosforista saatiin poistettua lähes kaikki.   

 

 

 

 

 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 

 m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 
(1. koesarja) 

0,23 0,66 0,39 0,01 0,10 0,06 65,6 98,1 81,4 

1 mg/l Al 3+ 0,19 0,48 0,33 0,01 0,04 0,02 86,4 96,9 93,6 

2 mg/l Al 3+ 0,18 0,29 0,25 0,01 0,00 0,01 95,1 100 96,8 

Ei 
kemikalointia 
(2. koesarja) 

0,16 0,49 0,26 0,01 0,04 0,01 85,7 100 94,7 
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Taulukko X Rumpusuodatinyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
kokonaisfosforikonsentraatiot sekä reduktiot 

 
 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 

 m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 

0,43 0,98 0,69 0,32 0,78 0,48 19,9 41,1 28,9 

1 mg/l Al 3+ 0,37 0,81 0,57 0,21 0,45 0,31 43,2 49,8 46,4 

2 mg/l Al 3+ 0,34 0,53 0,44 0,08 0,15 0,12 65,6 79,2 73,0 

3 mg/l Al 3+ 0,44 0,83 0,58 0,06 0,15 0,09 72,8 89,8 84,4 

4 mg/l Al 3+ 0,23 0,46 0,37 0,03 0,08 0,05 83,5 89,7 87,6 

5 mg/l Al 3+ 0,20 0,57 0,29 0,00 0,04 0,03 84,1 95,3 88,0 

6 mg/l Al 3+ 0,16 0,32 0,21 0,00 0,04 0,03 83,5 93,8 87,7 

10 mg/l Al 3+ 0,18 0,31 0,24 0,00 0,04 0,02 80,1 93,7 89,6 
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Taulukko XI Rumpusuodatinyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
fosfaattifosforikonsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvissa 28 ja 29 rumpusuodattimelta tuleva kokonaisfosforipitoisuus ja 

kokonaisfosforireduktio on esitetty syötön Al:P-moolisuhteen funktiona. Kuvista 

nähdään, että lähtevän veden fosforipitoisuus laskee ja reduktio kasvaa moolisuteen 

noustessa ensin voimakkaasti ja sitten hidastuu. Moolisuhteen ollessa yli 10 

fosforipitoisuus ei enää merkittävästi laske eikä reduktio parane. Lähtevä 

fosforipitoisuus pysyy tällöin pääsääntöisesti välillä 0,02-0,04 mg/l ja reduktio 

välillä 85-90 %. 

Kuvassa 29 näkyvä riippuvuus syötön moolisuhteen ja fosforireduktion välillä 

muistuttaa huomattavasti Linin et. al. (2007) Alexandriassa ja Cayaga Heihtsissa 

havaitsemaa riippuvuutta. (Katso. kirjallisen osan luku 6.3.1.) Heidän kokeissaan 

fosforireduktio nousi ensin nopeasti syötön Fe:P-suhteen noustessa, mutta alkoi 

sitten tasaantua reduktion noustessa yli 80 prosenttiin. Alexandriassa moolisuhteen 

ollessa yli 8,5 moolia rautaa moolia fosforia kohden yli 70 % fosforista saatiin 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 

 m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 

0,23 0,66 0,38 0,02 0,52 0,26 12,7 92,7 31,0 

1 mg/l Al 3+ 0,19 0,48 0,33 0,10 0,28 0,18 40,2 55,4 46,5 

2 mg/l Al 3+ 0,16 0,29 0,23 0,01 0,08 0,05 55,2 95,1 75,5 

3 mg/l Al 3+ 0,19 0,51 0,32 0,01 0,08 0,03 72,3 94,9 90,6 

4 mg/l Al 3+ 0,11 0,30 0,20 0,00 0,02 0,01 91,0 100 97,4 

5 mg/l Al 3+ 0,10 0,33 0,14 0,00 0,03 0,00 97,0 100 99,3 

6 mg/l Al 3+ 0,07 0,17 0,10 0,00 0,02 0,00 99,0 100 99,9 

10 mg/l Al 3+ 0,08 0,15 0,12 0,00 0,02 0,00 98,0 100 99,5 
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poistettua ja effluentin fosforipitoisuus pysyi alle raja-arvon 0,3 mg/l. Cayaga 

Heihtsissa Fosforista saatiin poistettua yli 85 % kun Fe:P-moolisuhde oli yli 3,5. 

 

 

Kuva 28 Rumpusuodattimelta lähtevän veden fosforipitoisuudet Syötön Al:P-
moolisuhteen funktiona 

 

 

Kuva 6 Rumpusuodattimen fosforireduktiot Syötön Al:P-moolisuhteen 
funktiona 
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11.1.2. Laitoksen kokonaisreduktiot 
 

Laitokselle tulevan veden fosforipitoisuuksien avulla laskettiin fosforin 

kokonaisreduktiot jokaiselle koesarjalle. Reduktiot on esitytetty taulukoissa XII ja 

XIII. Laitoksen kokonaisreduktio ilman tertiäärikäsittelyä vaihteli eri koejaksojen 

aikana alun 92,1 prosentista loppuvaiheen 98 prosenttiin. Ultrasuodatuksella 

reduktiota saatiin parannettua huomattavasti jo ilman kemikalointia. 

Parhaimmillaan kokonaisreduktio oli lyhyellä kemikalointijaksolla, jolla 

kemikaalisyöttö oli 2 mg/l Al 3+, mutta jopa viimeisellä koejaksolla ilman 

kemikalointia saavutettiin 99,5 % reduktio. 

Tulosten perusteella Hyväristönmäen tavoitereduktio 97 prosenttia ylitetään 

ultrasuodatuksella helposti jopa ilman kemikaalin lisäystä. Rumpusuodattimella 

saavutettiin yli 97 prosentin kokonaisreduktio kemikaloinnin ollessa yli 2 mg/l Al3+. 

Kemikaloinnin ollessa yli 4 mg/l Al3+ saavutettiin yli 99 prosentin 

kokonaisreduktio.  

Taulukko XII Laitoksen kokonaisreduktiot ultrasuodatuksella ja ilman 

Ajanjakso Kokonaisfosforireduktio 

ilman tertiäärikäsittelyä, 

% 

Kemikaaliannostus Kokonaisfosforireduktio 

tertiäärikäsittelyn 

kanssa, % 

10.2.-13.3. 92,1 Ei kemikalointia 
(1. koesarja) 

98,6 

14.3.-27.3. 93,0 1 mg/l Al 3+ 99,1 

28.3.-3.4. 93,4 2 mg/l Al 3+ 99,8 

4.4.-28.4. 92,7 Ei kemikalointia 
(2. koesarja) 

99,5 
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Taulukko XIII Laitoksen kokonaisreduktiot rumpusuodatuksella ja 
ilman 

Ajanjakso Kokonaisfosforireduktio 

ilman tertiäärikäsittelyä, 

% 

Kemikaaliannostus Kokonaisfosforireduktio 

tertiäärikäsittelyn 

kanssa, % 

10.2.-13.3. 92,1 Ei kemikalointia 94,1 

14.3.-27.3. 93,0 1 mg/l Al 3+ 96,3 

28.3.-7.4. 92,9 2 mg/l Al 3+ 98,1 

10.4.-21.4. 91,6 3 mg/l Al 3+ 98,9 

24.4.-6.5. 94,5 4 mg/l Al 3+ 99,3 

8.5.-19.5. 96,8 5 mg/l Al 3+ 99,6 

22.5.-1.6. 98,0 6 mg/l Al 3+ 99,7 

5.6.-8.6. 96,0 10 mg/l Al 3+ 99,7 

 

11.1.3. Fosforifraktiot 
 

Kaksi kertaa viikossa kokonais- ja fosfaattifosforin lisäksi mitattiin myös liukoinen 

kokonais- ja fosfaattifosfori. Näiden mittausten perusteella fosfori voidaan jakaa 

neljään jakeeseen, jotka ovat kiintoaineeseen sitoutunut ortofosfaatti 

(=fosfaattifosfori), kiintoaineeseen sitoutunut orgaaninen ja polyfosfaatti, liukoinen 

ortofosfaatti sekä liukoinen orgaaninen ja polyfosfaatti. (Katso kirjallisen osan luku 

3.2.) Yhtälöt fosforifraktioiden laskemiseksi on esitetty luvussa 4. Kuvissa 30-40 

on esitetty fosforifraktiot ultarasuodatinyksikön ja rumpusuodattimen tulevassa ja 

lähtevässä vedessä. 
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Kuva 30 Ultrasuodatinyksikön tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot ilman 
kemikalointia 

 

 

Kuva 31 Ultrasuodatinyksikön tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 1 mg/l 
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Kuva 32 Ultrasuodatinyksikön tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 2 mg/l 

 

Kuvasta 30 nähdään, että ultrasuodatus poisti ilman kemikalointia käytännössä 

kaiken kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin sekä jopa osan liukoisesta fosforista. 

Kemikalointia käytettäessä fosforin erotustehokkuus parani, mutta kuten kuvista 31 

ja 32 nähdään, sekä alumiinikonsentraatioilla 1 että 2 mg/l ultrasuodatuksesta 

tulevassa vedessä ortofosfaatti oli suurimmaksi osaksi kiintoaineeseen sitoutunutta.  

Ortofosfaattipitoisuudet ovat niin pieniä, että tämä voisi selittyä 

mittausepätarkkuudesta johtuvilla virheillä. Virheen mahdollisuus vaikuttaa 

kuitenkin epätodennäköiseltä, sillä myös SVYT:n rinnakkaismittauksissa tältä 

ajanjaksolta ortofosfaatti oli enimmäkseen kiintoaineeseen sitoutunutta. 

Kiintoaineeseen sitoutunut ortofosfaatti ultrasuodattimelta lähtevässä vedessä 

selittyy todennäköisemmin sillä, että ultrasuodatusyksiköstä läpi päässyt 

reagimaton polyalumiinikloridi ja fosforin kanssa reagoinut polyalumiinikloridi, 

joka ei ole muodostanut tarpeeksi suuria flokkeja, muodostaa flokkeja ortofosfaatin 

kanssa vielä näyteastiassa. Tätä tukee myös se, että SVYT:n mittaama 

kiintoainepitoisuus ultrasuodatuksesta tulevassa vedessä kasvoi kemikaloinnin 

aloittamisen jälkeen 0,1 mg/l:sta 0,4 mg/l:aan. 
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Kuva 33 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot ilman 
kemikalointia 

 

 

Kuva 34 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 1 mg/l 

 

Kuvasta 33 nähdään, että rumpusuodatin poistaa ilman kemikalointia vain osan 

kiintoaineeseen sitoutuneesta fosforista, eikä sillä ole vaikutusta liukoiseen 
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fraktioon. Suodatin kykenee vain suodattamaan huokoskokoaan suuremmat 

kiintoainepartikkelit vedestä. Kuvasta 34 nähdään, että jo 1 mg/l:n 

alumiinikonsentraatio riittää poistamaan kaiken liukoisen ortofosfaatin.   

 

 

Kuva 35 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 2 mg/l 

 

 

Kuva 36 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 3 mg/l 
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Kuva 37 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 4 mg/l 

 

 

Kuva 38 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 5 mg/l 

 

Kuvista 35-38 nähdään että kemikaalikonsentraation kasvattaminen parantaa myös 

kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin poistoa. Mitä enemmän kemikaalia lisätään, 

sitä isompi osa fosforista reagoi alumiinin kanssa ja sitä isompia flokkeja syntyy. 
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Lisäksi mitä isompia flokkeja syntyy sitä enemmän flokit sitovat itseensä 

kiintoainetta. Kiintoaineen parantunut erotus voi osittain johtua myös siitä, että 

syntyneet flokit muodostavat suodattimen tukkeutuessa suodatuskankaan pintaan 

kerroksen, joka parantaa erotusta kakkusuodatuksen tapaan. Kuitenkin kun 

fosforipitoisuuksia mitattiin näytteistä, jotka oli otettu eri vaiheissa suodatussykliä, 

todettiin fosforipitoisuuden pysyvän lähes samana. Tämän perusteella vaikuttaa 

siltä kiintoaine sitoutuu suurimmaksi osaksi flokkeihin jo flokkaussäiliössä, eikä 

suodattimen tukkeutumisella ole niin suurta vaikutusta kiintoaineeseen sitoutuneen 

fosforin erotuksessa.  

 

 

Kuva 39 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 6 mg/l 
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Kuva 40 Rumpusuodattimen tulevan ja lähtevän veden fosforifraktiot 
alumiinikonsentraatiolla 10 mg/l 

 

Kuvista 39-40 huomataan että kun saostuskemikaalia on tarpeeksi, saadaan 

tehokkaasti erotettua kaikki muut fosforifraktiot, paitsi liukoinen orgaaninen- ja 

polyfosfaatti. Alumiinikonsentraatiolla 6 mg/l kaikki suodattimelta tuleva fosfori 

kuului liukoisen orgaanisen- ja polyfosfaatin fraktioon. Sama ilmiö havaittiin 

kappaleessa 6.3.1. mainitussa Sheboyganin jätevedenpuhdistamolla toteutetuissa 

kokeissa, joissa juuri tämän fraktion konsentraation todettiin olevan rajoittava tekijä 

fosforinpoiston kannalta. 

Kuten kuvista 30 ja 33 nähdään, poistaa ultrasuodatus ilman kemikalointia fosforia 

kaikista fraktioista, kun taas rumpusuodatin poistaa vain osan kiintoaineeseen 

sitoutuneesta fosforista. Tämä viittaa siihen, että osa liukoisesta fosforista on 

vedessä kolloidisina partikkeleina, joita ei saa erotetuksi laskeuttamalla, jotka mutta 

suodattuvat ultrasuodatusmembraanilla.  

Kolloidisiin partikkeleihin lasketaan yleensä halkaisijaltaan 0,001 - 1 µm 

partikkelit. (Katso luku 4.2.) Kokeissa liukoisten fraktioiden osuudet määritettiin 

suodattamalla näyte 0,45 µm ruiskusuodattimella. joten halkaisijaltaan noin alle 

0,45 µm kolloidiset partikkelit kuuluivat liukoiseen fraktioon.  
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Koska jätevesi on käynyt läpi puhdistusprosessin, on kiintoaineeseen sitoutunut 

ortofosfaatti luultavasti isoksi osaksi puhdistamon kemiallisessa käsittelyssä 

saostunutta ferrifosfaattia, joka ei ole kuitenkaan muodostanut niin suuria flokkeja, 

että se laskeutuisi jälkiselkeytyksessä Taulukossa XIV on esitetty puhdistamon 

käyttötarkkailuraportista otetut arvot koejakson ajalta kokonaisfosforille ja raudalle 

laitokselta lähtevässä vedessä. Taulukossa on lisäksi vertailun vuoksi tätä työtä 

varten mitatut kokonaisfosforit samoilta päiviltä.  

Käyttötarkkailuraportin fosforikonsentraatiot ovat pääsääntöisesti mitattuja arvoja 

suurempia. Tämä johtuu mittausmenetelmän lisäksi siitä, että 

käyttötarkkailuraportin arvot ovat koko vuorokauden keskiarvoja, kun taas mitatut 

arvot määritettiin kuuden tunnin ajalta otetusta kokoomanäytteestä. Taulukossa 

XIV näkyy lisäksi käyttötarkkailuraportin arvoista lasketut Fe:P-moolisuhde, joka 

oli keskimäärin 1,8 ja vaihteli välillä 1,2 -2,6. Rautaa oli siis aina ylimäärin fosforiin 

nähden. 
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Taulukko XIV Jäännösrauta- ja fosforipitoisuudet laitokselta 
lähtevässä vedessä 

päivä kok.P 

käyttötarkkailuraportti, 

mg/l 

 

kok.P mitattu, 

mg/l 

Rauta, mg/l Fe:P 

1.2. 0.638 
 

1.4 1.22 

9.2. 0.916 
 

1.96 1.19 

14.2. 0.905 0.841 2.26 1.38 

22.2. 0.795 0.712 2.23 1.56 

28.2. 0.765 
 

2.23 1.62 

6.3. 0.798 
 

2.16 1.50 

16.3. 
 

0.731 2.69  

21.3. 0.93 0.502 2.86 1.71 

29.3. 0.869 0.53 2.72 1.74 

4.4. 0.8 0.52 2.56 1.77 

11.4. 0.74 0.7 2.6 1.95 

19.4. 0.52 0.577 2.04 2.18 

27.4. 0.523 0.366 2.15 2.28 

3.5. 0.438 0.378 1.86 2.35 

10.5. 0.411 0.29 1.48 2.00 

16.5. 0.384 0.194 1.49 2.15 

22.5. 0.258 0.162 1.23 2.64 

30.5. 0.411 0.23 1.33 1.79 

6.6. 0.475 0.282 1.68 1.96 

 

Laitokselta lähtevällä jätevedellä toteutettiin lisäksi purkkikokeita, joilla tutkittiin, 

tapahtuuko jätevedessä flokkulaatiota ilman PAX-kemikaalin lisäystä 

jäännösraudan vaikutuksesta. Tämä voisi osaltaan selittää sitä, miten 

ultrasuodatuksella saatiin poistettua niin iso osa liukoisesta fosforista ilman 

kemikalointia. Osa liukoisesta fosforista siis muodostaisi flokkeja jätevedessä 

olevan raudan kanssa ennen kuin päätyvät ultrasuodatusmoduulille ja erottuisivat 

siksi.   
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Kokeissa vettä otettiin litra dekantterilasiin, sekoitettiin magneettisekoittimessa ja 

sen jälkeen annettiin laskeutua jonkin aikaa. vedestä otettiin tietyillä ajanhetkillä 

näytteitä, joista mitattiin kokonaisfosforipitoisuus.   

Ensimmäisen purkkikokeen tulokset on esitetty kuvassa 41. Ensiksi seosta 

sekoitettiin 1500 rpm nopeudella noin 10 sekuntia. Tämän jälkeen sitä sekoitettiin 

nopeudella 600 rpm 10 minuuttia, jonka jälkeen sekoitus lopetetiin ja annettiin 

laskeutua. Ensimmäinen näyte, josta kokonaisfosfori mitattiin, otettiin ennen 

pikasekoituksen aloittamista. Ensimmäisessä purkkikokeessa näytteet otettiin 

tunnin välein. Kuvasta nähdään, että kokonaisfosforikonsentraatio muuttui melko 

vähäisesti. Kokonaisfosforipitoisuus oli pienimmillään tunnin kuluttua kokeen 

aloittamisesta, jonka jälkeen se taas nousi. Tämä viittaisi siihen, että sekoituksessa 

muodostuu hieman flokkeja, jotka laskeutuvat ja sen jälkeen taas hajoavat.  

Myöhemmin purkkikoe toistettiin, mutta näytteitä otettiin tunnin ajan kymmenen 

minuutin välein. Tämän kokeen tulokset on esitetty kuvassa 42. Kaksi ensimmäistä 

näytepistettä ovat ennen ja jälkeen sekoituksen. Kuvasta nähdään, että 

fosforikonsentraatio laski tunnin kuluessa, mikä näyttäisi vahvistavan ensimmäisen 

purkkikokeen tulokset. Konsentraation muutokset ovat kuitenkin hyvin pieniä, 

joten ne voivat selittyä myös mittausmenetelmien epätarkkuudella. Joka 

tapauksessa purkkikokeista voidaan päätellä, että mikäli flokkiintumista tapahtuu, 

sitä tapahtuu vain hyvin minimaalisesti.   
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Kuva 41 Ensimmäisen purkkikokeen tulokset 

 

 

Kuva 42 Toisen purkkikokeen tulokset 

 

Purkkikokeiden perusteella vaikuttaa siltä, flokkiintumista ei merkittävästi tapahdu 

ilman kemikaalin lisäystä. Tämä vahvistaa sen, että se osuus liukoisesta fosforista, 

joka vedestä saadaan poistettua ultrasuodatuksella ilman kemikalointia, koostuu 

kolloidisista partikkeleista, jotka eivät ole tarpeeksi suuria laskeutumaan eivätkä 
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erotettavaksi 0,45 µm ruiskusuodattimella, mutta jotka erottuvat 

ultrasuodatusmembraanilla. Ultrasuodatuksessa poistuva liukoisen ortofosfaatin 

fraktion osa koostuu luultavasti suurelta osin ferrifosfaattia, joka ei ole sitoutunut 

suurempiin flokkeihin. Poly- ja orgaanisen fraktion ultrasuodatuksessa poistuva osa 

lienee suurimmaksi osaksi sitoutunut hienojakoiseen orgaaniseen kiintoaineeseen, 

kuten fosforia sisältäviin bakteereihin. 

 

11.2. COD:n poisto 
 

COD eli kemiallinen hapenkulutus (chemical oxygen demand) mitattiin piloteille 

tulevasta ja lähtevästä vedestä kolmesti viikossa. Piloteille tulevan veden COD-

konsentraatiot on esitetty kuvassa 43. Ultrasuodatuksesta ja rumpusuodattimelta 

lähtevät COD-pitoisuudet on esitetty kuvissa 44 ja 45. Tulevat ja lähtevät 

konsentraatiot sekä reduktiot on esitetty taulukoissa XV ja XVI. 

Kuten taulukoista nähdään, COD-reduktio oli ultrasuodatuksella keskimäärin yli 

30% sekä kemikaloinnilla että ilman. Rumpusuodattimella ilman kemikalointia ja 

kemikaloinnilla 1 mg/l COD:n poisto jäi vähäiseksi, mutta jo kemikaloinnilla 1 

mg/l saatiin poistettua COD:stä keskimäärin yli 20 % ja kemikaloinnin ollessa yli 

3 mg/l keskimäärin yli 26 %. Korkeimmillaan reduktio oli kemikaloinnin ollessa 5 

mg/l.  

COD kuvaa orgaanisen aineen määrää jätevedessä. Laitteiden kyky vähentää COD-

pitoisuutta perustuu luultavasti siihen, että ne suodattavat jätevedestä orgaanista 

kiintoainetta. Rumpusuodatin poistaa ilman kemikalointia vain kaikkein suurimmat 

orgaaniset partikkelit, kun taas ultrasuodatin poistaa pienen huokoskokonsa 

ansiosta jopa kolloidisia partikkeleja. 
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Taulukko XV Rumpusuodatinyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
COD-konsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 

 m
inim
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m
aksim
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keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 

29,3 59,3 48,8 28,4 52,0 43,9 0 22,4 6,7 

1 mg/l Al 3+ 37,5 48,4 44,2 31,0 44,8 40,7 3,5 17,3 8,3 

2 mg/l Al 3+ 36,2 45,6 41,9 32,1 35,9 33,0 8,3 29,6 20,7 

3 mg/l Al 3+ 29,9 39,5 35,3 19,1 27,1 24,8 12,8 43,7 29,1 

4 mg/l Al 3+ 35,0 44,4 38,8 24,6 32,5 28,0 16,6 35,8 27,6 

5 mg/l Al 3+ 32,8 47,3 37,8 20,4 32,9 25,9 7,1 42,7 31,0 

6 mg/l Al 3+ 31,3 37,3 33,7 21,1 27,8 24,6 13,7 34,1 26,9 

10 mg/l Al 3+ 26,0 35,3 29,9 16,1 25,7 21,4 9,8 54,4 26,5 



                                                             83 
 

 

Taulukko 1 Ultrasuodatinyksikölle tulevan ja lähtevän veden COD-
konsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7 Piloteille tulevan jäteveden COD-pitoisuudet 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 
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m
inim

i 

m
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keskim
. 

Ei 
kemikalointia 
(1. koesarja) 

29,3 59,3 48,8 20,3 43,0 33,8 17,6 42,4 32,9 

1 mg/l Al 3+ 37,5 48,4 44,2 19,4 33,0 29,3 29,5 48,3 34,4 

2 mg/l Al 3+ 36,2 42,1 39,7 26,5 27,5 27,0 25,4 35,0 31,7 

Ei 
kemikalointia 
(2. koesarja) 

29,9 45,6 38,6 19,2 29,5 25,2 8,6 49,7 35,3 
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Kuva 44 Ultrasuodatusyksiköltä lähtevän veden COD-pitoisuudet 

  

  

Kuva 45 Rumpusuodattimelta lähtevän veden COD-pitoisuudet 

  

 



                                                             85 
 

 

 11.3.  Kiintoaine 
 

Tuleva ja lähtevä veden kiintoainepitoisuus piloteilta mitattiin kolme kertaa 

viikossa. Huhtikuussa sitä alettiin mitata päivittäin. Tulevan ja rumpusuodattimelta 

lähtevän veden kiintoainepitoisuudet on esitetty kuvissa 46 ja 47. 

Ultrasuodatuksesta tulevasta jätevedestä kiintoainepitoisuudeksi mitattiin 

toistuvasti nolla, mikä selittyy ultrasuodatuskalvonkalvon erittäin pienellä 

huokoskoolla.  

Taulukossa XVII nähdään tulevan ja rumpusuodattimelta lähtevän veden 

kiintoainepitoisuudet ja reduktiot eri kemikalointipitoisuuksilla. Ilman 

kemikalointia kiintoaineesta saatiin poistettua keskimäärin 51,3 % kemikaloinnin 

ollessa 4 mg/l ja enemmän kiintoaineesta saatiin poistettua lähes kaikki. 

Parantunut kiintoaineen poisto kemikalointia lisätessä kertoo siitä, että 

saostuskemikaalin ja fosforin muodostamat flokit sitovat itseensä lisäksi muuta 

kiintoainetta ja näin ollen parantavat kiintoaineen suodatusta jätevedestä.  
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Taulukko XVII Rumpusuodatinyksikölle tulevan ja lähtevän veden 
kiintoainekonsentraatiot sekä reduktiot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8 Piloteille tulevan veden kiintoainepitoisuus 

 Tuleva (mg/l) Lähtevä (mg/l) Reduktio % 

 m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

m
inim

i 

m
aksim

i 

keskim
. 

Ei 
kemikalointia 

8 17 12,7 2 10 6,1 23,1 80,0 51,3 

1 mg/l Al 3+ 12 20 14,3 4 10 6,3 42,9 66,7 53,5 

2 mg/l Al 3+ 8 13 11,0 1 5 3,0 61,5 91,7 72,5 

3 mg/l Al 3+ 9 22 16,6 1 5 3,0 78,6 88,9 82,3 

4 mg/l Al 3+ 9 14 10,6 0 1 0,2 88,9 100 98,0 

5 mg/l Al 3+ 7 12 8,8 0 1 0,2 88,9 100 98,0 

6 mg/l Al 3+ 4 12 7,6 0 1 0,4 87,5 100 95,8 

10 mg/l Al 3+ 7 13 9,8 0 1 0,4 87,5 100 95,3 
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Kuva 97 Rumpusuodattimelta lähtevä kiintoainepitoisuus 

 

 11.4. Hydrauliset kuormat, kiintoainekuormat ja huuhtelusuhteet 
 

Ultrasuodatuslaitteisto piti virtauksen moduulille automaattisesti arvossa 1,66 

m3/h, joten hydraulinen pintakuorma oli 0,032 m/h. Kiintoainekuorma 

ultrasuodattimella oli ilman kemikalointia 0,032 g/m3  

Virtaamaa rumpusuodattimelle ei saatu pysymään tasaisena, sillä se vaihteli 

suodatussyklin kuluessa. Pilotoinnin alkuvaiheessa keskimääräinen hydraulinen 

kuorma vaihteli välillä 2,6-8 m/h. Huhtikuun alussa hydraulinen kuorma vakiintui 

noin arvoon 9,2 m/h. Hydraulisen kuorman vaihtelulla ei vaikuttanut olevan 

vaikutusta laitteen erotustehokkuuteen, aivan kuten myös kirjallisen osan luvussa 

6.3.1. mainituissa esimerkeissä havaittiin.  

Rumpusuodattimen kiintoainekuorma ilman kemikalointia oli 40 g/h/m2. Koska 

kemikalointi lisää kiintoainepitoisuutta pilotille menevässä vedessä, ei 

kiintoainekuormaa voi laskea kemikaloinnin ajalta laitokselta lähtevän veden 

kiintoainepitoisuuden mukaan. Jotta voitaisiin laskea rumpusuodattimen 

kiintoainekuorma, alettiin toukokuun puolivälistä alkaen määrittää 

kiintoainepitoisuus myös kemikalointiyksiköltä lähtevästä jätevedestä. Tässä 
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vedessä kiintoainepitoisuus on korkeampi kuin laitokselta lähtevässä vedessä, sillä 

siihen on lisätty saostuskemikaali ja se on kulkenut sekoitussäiliöiden kautta, jolloin 

saostuskemikaali on muodostanut flokkeja. 

Lapuan jätevedenpuhdistamolla toteutetuissa kokeissa kemikaloinnin oli todettu 

lisäävän huuhteluvaiheiden tiheyttä huomattavasti. Sama ilmiö havaittiin tässä 

kokeessa. Mitä suurempi käytetty kemikalointikonsentraatio oli, sitä enemmän 

sakkaa muodostui ja sitä nopeammin suodatin tukkeutui. Al3+-konsentraation 

ollessa yli 5 mg/l, huuhteluvaiheiden väli oli noin 2,5 minuuttia, kun ilman 

kemikalointia se vaihteli puolesta tunnista tuntiin.  

Kiintoainekuormat laskettiin Al3+-konsentraatioille 5, 6 ja 10 mg/l ja ne olivat 296, 

294 ja 405 g/h/m2.  Huuhtelusuhde vaihteli huomattavasti eri 

kemikaaliannostuksilla. Ilman kemikalointia se oli viiden prosentin luokkaa, kun 

taas Al3+-konsentraatiolla 4 mg/l se oli 33 % ja Al3+-konsentraatiolla 6 mg/l jopa 60 

%. Vaikka hydraulinen kuorma oli samaa luokkaa kuin luvussa 6.3.1. esitetyissä 

esimerkeissä, samoin kuin kiintoainekuorma ja huuhtelusuhde ennen 

kemikaloinnin aloittamista, kiintoainekuorma ja huuhtelusuhde kasvoivat 

huomattavan suuriksi suurilla kemikalointikonsentraatioilla. Tämä johtui 

kiintoainepitoisuuden kasvusta kemikalointikonsentraation noustessa. Al3+-

konsentraatiolla 6 mg/l kiintoainepitoisuus on yli nelinkertainen kemikaloidussa 

jätevedessä kemikaloimattomaan verrattuna.  

Mecanan mitoitusarvot PCMF-laitteistolle ovat hydraulinen kuorma 9 m/h ja 

kiintoainekuorma 178 g/h/m2. Maksimiarvot hydrauliselle ja kiintoainekuormalle 

olivat heidän mukaansa 16 m/h ja 400 g/h/m2. Hydraulinen kuorma pysyi 

suurimman osan suurimman osan ajasta lähellä tavoitearvoa, mutta 

kiintoainekuorma oli suuremmilla kemikaaliannostuksilla huomattavasti 

korkeampi ja ylitti 400 g/h/m2 arvon Al3+-konsentraatiolla 10 mg/l.  

Vaikka fosforinpoisto toimi erinomaisesti kiintoainekuorman ollessa suuri, 

kasvoivat huuhtelusuhteet poikkeuksellisen suuriksi kiintoainekuorman kasvaessa. 

Täyden mittakaavan laitteistossa esimerkiksi 60 prosentin huuhtelusuhde tekisi 
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laitteistosta hyvin epäkäytännöllisen. Se, että huuhtelusuhteet olivat piloteilla 

suhteettoman suuria ei kuitenkaan tarkoita, että ne olisivat yhtä suuria täyden 

mittakaavan laitteistossa, sillä pilottilaitteistossa huuhtelupumpun virtaaman suhde 

laitteiston kokonaisvirtaamaan on suurempi kuin laitosmittakaavassa. 

Lapuan jätevedenpuhdistamolla käytössä olevassa täydenmittakaavan PCMF-

laitteistossa yhden suodattimen läpi virtaa vuorokaudessa vettä 4 500 m3 ja 

huuhtelupumpun virtaus on 10 l/s.  Vaikka huuhtelupumppu olisi käynnissä koko 

ajan, olisi huuhtelusuhde näillä virtaamilla ainoastaan 19,2 %. Laitteiston toimiessa 

normaalisti huuhtelusuhteen on laskettu olevan ainoastaan 0,6 %. Tällöin 

huuhtelujen välinen aika 30-40 minuuttia, ja yksi huuhtelu kestää 69 s. Lapuan 

täydenmittakaavan laitteisto poikkeaa pilottilaitteistosta siten, että siinä 

koagulaatiovaiheen jälkeen ennen suodatusvaihetta on flotaatiovaihe.  

 

11.5. Jäännösalumiini 
 

Jäännösalumiinipitoisuudet piloteilta lähtevässä vedessä mitattiin joka perjantaisin. 

Lisäksi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle keskiviikkoisin viedyistä 

näytteistä mitattiin jäännösalumiinipitoisuus. Pilottiajojen loppuvaiheessa 

alumiinipitoisuutta alettiin mitata useammin. Jäännösalumiinin määrät on esitetty 

taulukossa XVIII.  
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Taulukko 2  Laitoksella mitatut ja SVYT:n mittaamat  
  jäännösalumiinikonsentraatiot 

 
Syöttö 

Al mg/l 

Rumpusuodatus Al 

mg/l 

Ultrasuodatus, Al 

mg/l 
   

SVYT 
 

SVYT 

15.3. 1 
 

0.74 
 

0.16 

17.3. 1 0.16 
 

0.084 
 

22.3. 1 
 

0.52 
 

0.1 

24.3. 1 0.146 
 

0.064 
 

29.3. 2 
 

0.6 
 

0.14 

31.3. 2 0.137 
 

0.065 
 

5.4. 2 
 

0.54 
 

0.015 

7.4. 2 0.108 
   

12.4. 3 
    

14.4. 3 0.086 
   

19.4. 3 
 

0.48 
  

21.4. 3 0.105 
   

26.4. 4 
 

0.41 
  

28.4. 4 0.097 
   

3.5. 4 
 

0.45 
  

5.5. 4 0.107 
   

10.5. 5 
 

1.3 
  

12.5. 5 0.092 
   

17.5. 5 0.058 
   

19.5. 5 0.072 
   

22.5. 6 0.051 
   

24.5. 6 0.034 0.41 
  

26.5. 6 0.051 
   

29.5. 6 0.14 
   

31.5. 6 
 

0 
  

2.6. 10 0.052 
   

5.6. 10 0.88 
   

7.6. 10 0.055 0.31 
  

8.6. 10 0.056 
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Mitatut alumiinikonsentraatiot poikkesivat huomattavasti SVYT:n tuloksista. 

Syynä voi olla, että alumiinikonsentraatiot olivat liian suuria mitattavaksi tarkasti 

kyvettitesteillä. Kyvettitestin mittausalueeksi on ilmoitettu 0,02-0,5 mg/l ja 

suurimmassa osassa SVYT:n mittaamista rumpusuodattimelta tulevista näytteistä 

konsentraatio oli tätä isompi. Syynä voi myös olla mittausmenetelmien erilaisuus. 

Alumiini voi olla piloteilta tulevassa vedessä esimerkiksi reagoimattomana 

polyalumiinikloridina tai alumiinihydroksidina ja alumiinifosfaattina, jotka eivät 

ole muodostaneet tarpeeksi suuria flokkeja. Lisäksi osa alumiinista on voinut 

reagoida muiden jäteveden komponenttien kanssa esimerkiksi alumiininitraatiksi. 

Voi olla, että joku näistä fraktioista ei reagoi kyvettitestissä.  

Joka tapauksessa jäännösalumiinin konsentraatiot pysyvät samalla tasolla, vaikka 

PAX:n syöttömäärää lisätään. Tämä viittaa siihen, että suurin osa PAX:sta, joka ei 

reagoi fosforin kanssa, reagoi muodostaen alumiinihydroksidia veden kanssa, mikä 

taas muodostaa flokkeja. Tähän viittaa myös se, että kemikaloidun jäteveden 

kiintoainepitoisuus kasvoi PAX:n annostelua kasvattaessa, vaikkei fosforin 

reduktio enää merkittävästi parantunut. Kuten Henze et. al [2002] mainitsivat, 

hydroksidien muodostuminen voi parantaa useiden komponenttien erotusta 

jätevedestä, sillä komponentit sitoutuvat syntyviin flokkeihin. Alumiinihydroksidin 

muodostamat flokit voivat sitoa itseensä kiintoainetta, mikä selittää parantuneen 

kiintoaineen ja COD:n poiston PAX-konsentraatiota lisätessä.  

 

11.6. Toistot ja rinnakkaismittaukset 
 

Kerran viikossa piloteille tulevasta ja piloteilta lähtevästä jätevedestä otettiin 

näytteet, jotka vietiin analysoitavaksi Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:lle. 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, jäännösalumiinille mitatut arvot 

poikkesivat suuresti SVYT:n mittaamista. Taulukoissa XIX-XXI on esitetty heidän 

mittaamansa tulokset kiintoainepitoisuudelle, COD:lle, kokonaisfosforille sekä 

fosfaattifosforille verrattuna samoina päivinä laitoksella mitattuihin arvoihin. 

Erityisesti fosforipitoisuudet vastasivat toisiaan melko hyvin.   
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Kyvettitesteillä mitatut kokonaisfosforikonsentraatiot poikkesivat SVYT:n 

mittaamista arvoista keskimäärin 12 % ja fosfaattifosforikonsentraatiot 16 %.  

COD-pitoisuudet poikkesivat 14 %. Kiintoainepitoisuuksissa eroa oli 30 %. 

Kyvettitestejä voidaan pitää tämän perusteella melko hyvin suuntaa antavina 

fosforin ja COD:n osalta.  

Taulukko 3 Laitoksella mitatut ja SVYT:n mittaamat tulokset 
piloteille tulevasta vedestä 

 SS, 

mg/l 

 COD, 

mg/l 

 Ptot, 

mg/l 

 PO4-P, 

mg/l 

 

 
 SVYT  SVYT  SVYT  SVYT 

15.2. 13 17 53 51.9 0.62 0.682 0.38 0.377 

22.2. 17 13 59 36.6 0.67 0.712 0.34 0.358 

1.3. 15 8 46 45.8 0.44 0.463 0.23 0.228 

8.3. 22 10 55 52.2 0.7 0.798 0.4 0.396 

15.3. 25 20 59 46.1 0.81 0.795 0.48 0.479 

22.3. 15 12 37 37.5 0.51 0.536 0.28 0.294 

29.3. 16 10 46 40.8 0.49 0.533 0.28 0.282 

5.4. 13 13 42 44.6 0.4 0.399 0.22 0.202 

12.4. 22 19 52 33.9 0.61 0.585 0.29 0.278 

19.4. 21 20 45 34.5 0.62 0.577 0.35 0.352 

26.4. 21 13 38 44.4 0.42 0.435 0.23 0.225 

3.5. 13 9 32 35 0.36 0.378 0.2 0.215 

10.5. 10 7 28 32.8 0.25 0.29 0.11 0.124 

17.5. 13 9 40 47.3 0.25 0.57 0.11 0.328 

24.5. 11 12 35 31.8 0.27 0.28 0.12 0.104 

31.5. 7.6 9 29 31.3 0.21 0.214 0.093 0.107 

7.6. 8 9 28 31.7 0.25 0.307 0.13 0.101 
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Taulukko XX Laitoksella mitatut ja SVYT:n mittaamat tulokset 
rumpusuodattimelta lähtevästä vedestä 

 
SS, 

mg/l 

 COD, 

mg/l 

 Ptot, 

mg/l 

 PO4-P, 

mg/l 

 

 
 SVYT  SVYT  SVYT  SVYT 

15.2. 8.8 10 44 49.1 0.47 0.483 0.31 0.138 

22.2. 9.2 10 48 39.4 0.43 0.461 0.25 0.268 

1.3. 7.6 5 39 41.3 0.3 0.322 0.17 0.169 

8.3. 11 2 50 40.5 0.26 0.47 0.28 0.28 

15.3. 16 10 49 44.3 0.44 0.448 0.25 0.275 

22.3. 10 5 29 31 0.27 0.285 0.15 0.161 

29.3. 
 

2 37 35.9 0.14 0.14 0.066 0.064 

5.4. 4.6 5 31 33.3 0.084 0.083 0.3 0.01 

12.4. 4.8 5 28 19.1 0.076 0.082 0.021 0.023 

19.4. 4.2 2 28 27.1 0.061 0.065 0.019 0.021 

26.4. 2.9 0 18 28.5 0.037 0.045 0.006 0.006 

3.5. 2.6 0 21 25 0.037 0.04 0.006 0.007 

10.5. 3.5 0 <20 23.8 0.031 0.037 0.004 0.001 

17.5. 1.5 1 26 30.8 0.02 0.027 0.00176 0.001 

24.5. 2.6 1 22 21.1 0.037 0.044 0.005 0 

31.5. 1.3 0 16 27 0.019 0.02 0.001622 0 

7.6. 1.3 1 18 25.7 0.018 0.023 0.00162 0.002 
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Taulukko XXI Laitoksella mitatut ja SVYT:n mittaamat tulokset 
ultrasuodatuksesta lähtevästä vedestä 

 
SS, 

mg/l 

 
COD, 

mg/l 

 
Ptot, 

mg/l 

 
PO4-P, 

mg/l 

 

 
 SVYT  SVYT  SVYT  SVYT 

15.2. 
 0.1 28 34.7 0.11 0.109 0.079 0.04 

22.2. 
        

1.3. 
 0.1 30 29.5 0.042 0.042 0.024 0.015 

8.3. 
        

15.3. 
 0.4 31 32.5 0.025 0.027 <0,002 0.02 

22.3. 
 <0,6 <20 19.4 0.017 0.056 <0,002 0.04 

29.3. 
 0.4 29 26.5 0.014 0.013 0.00299 0.009 

5.4. 
 0.2 28 22.4 0.027 0.016 0.009 0.01 

12.4. 
 <0,6 27 19.2 0.029 0.035 0.011 0.011 

19.4. 
        

26.4. 
 0.1 22 23.2 0.026 0.036 0.011 0.012 

 

 

12. Johtopäätökset 
 

Molemmilla pilottilaitteilla päästiin tavoitteena olleeseen 

kokonaisfosforikonsentraatioon 0,05 mg/l. Ultrasuodatusyksiköllä konsentraatio 

saavutettiin jopa ilman kemikalointia. Kemikaloinnin käyttö paransi reduktiota 

ennestään. Rumpusuodattimella tavoitekonsentraatio saavutettiin 

alumiinikonsentraation ollessa yli 4 mg/l.  

Ultrasuodatuksen hyvä fosforinpoistoteho ilman kemikalointia selittyy sillä, että iso 

osa laitokselta tulevasta fosforista on sitoutunut kolloidisiin partikkeleihin, jotka 

läpäisevät rumpusuodattimen, mutteivat ultrasuodatusmembraania. 

Ultrasuodattimella erottuva ortofosfaattifraktio koostuu luultavasti kolloidisesta 

ferrifosfaatista, joka ei ole muodostanut laskeutuvia flokkeja. Ultrasuodattimella 
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erottuva orgaanisen ja polyfosfaatin fraktio taas lienee hienojakoiseen biomassaan 

sitoutunutta fosforia. Biomassan poisto selittää myös yli 30 % COD reduktion 

ilman kemikalointia ultrasuodatuksella. 

Rumpusuodatin poisti kokonaisfosforista ilman kemikalointia alle 30 %, mutta 

kemikaloinnin määrää lisätessä fosforireduktio parani huomattavasti. Al3+-

konsentraatiolla 4 mg/l saavutettiin 0,05 mg/l fosforikonsentraatio ja yli 88 % 

fosforireduktio, jolloin käytännössä kaikki ortofosfaatti saatiin poistettua. 

Kemikalointi paransi myös huomattavasti kiintoaineen ja COD:n reduktiota, sillä 

kemikaloinnin synnyttämät alumiinifosfaatti- ja alumiinihydroksidiflokit sitovat 

itseensä kiintoainetta. Vaikka kemikaloinnin lisäys tehostaa reduktiota, se myös saa 

suodattimen tukkeutumaan nopeammin ja lisää huuhteluvaiheiden tiheyttä.  

Kun vertaillaan kahden erilaisen suodatinlaitteen soveltuvuutta, tulee huomioida 

muutakin, kuin pelkät reduktiot ja lähtökonsentraatiot. Taulukkoon XXII on koottu 

molempien laitteiden hyviä puolia toiseen laitteeseen verrattuna. Rumpusuodatin 

on huomattavasti ultrasuodatinlaitetta yksinkertaisempi toiminnaltaan ja se kuluttaa 

energiaa ainoastaan huuhteluvaiheessa. Laitetoimittajan arvioima energiankulutus 

täyden mittakaavan PCMF-laitteelle on vain 15,7 kWh päivässä, kun taas 

ultrasuodatuslaitteiston energiankulutukseksi on ilmoitettu 0,04 kWh kuutiometriä 

vettä kohden, mikä Hyväristönmäen 1500 m3/h mitoitusvirtaamalla tekisi 1 440 

kWh päivässä.  PCMF-suodatin ei myöskään kuluta puhdistuskemikaaleja, kuten 

ultrasuodatin, joka käyttää säännöllisesti hypokloriittia ja happoa moduulin pesuun. 

PCMF-laitteisto on lisäksi hinnaltaan edullisempi. Laitetoimittajan tarjouksen 

mukainen hintapyyntö Hyväristönmäen puhdistamolle mitoitetulle täyden 

mittakaavan PCMF-kiekkosuodatinlaitteistolle on hieman yli puoli miljoonaa 

euroa, kun taas saman mittakaavan ultrasuodatuslaitteistosta pyydetään yli 

miljoona euroa.  
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Taulukko XXII Tekniikoiden vertailua 

 

Ultrasuodatuslaitteiston moduulit tulee vaihtaa uusiin 8-10 vuoden välein. 

Suunnilleen yhtä pitkään kestävät PCMF-kiekkosuodattimen kankaat, jotka 

laitetoimittajan arvion mukaan tulee vaihtaa kolmesti 20 vuodessa. 

Suodatuskankaiden vaihdon Hyväristönmäelle suunniteltuun 

kiekkosuodatinlaitteistoon on laskettu maksavan 18 600 euroa. Uuden 

membraanimoduulin hinta on noin 800 euroa, joten Hyväristönmäelle suunnitellun 

896 moduulista koostuvan ultrasuodatuslaitteiston moduulien vaihdon hinnaksi 

tulee noin 710 000 euroa. (Süsser 2016) (Evoqua 2016) 

Ultrasuodatus puolestaan kuluttaa vähemmän saostuskemikaalia. PCMF-suodatin 

tarvitsee toimiakseen tehokkaasti alumiinikonsentraation 4 mg/l, kun taas 

ultrasuodattimella suositeltu alumiinikonsentraatio oli 0,05 mg/l ja jopa ilman 

kemikalointia päästään melko hyviin tuloksiin, kuten pilottikokeissa selvisi. 4 mg/l 

alumiinikonsentraatio vastaa 58 mg/l PAX-14 liuosta. Pilottikokeissa käytetty 

PAX-14 maksoi 38,61 euroa kanisterilta ja kanisterissa liuosta oli 39 kg. Tämän 

perusteella saostuskemikaalia kuluu 2067 euron arvosta vuorokaudessa. 

Kemikalointi paitsi kuluttaa saostuskemikaalia, myös aiheuttaa jäännösalumiinin 

päätymiseen vesistöön.  Alumiinikonsentraatiolla 4 mg/l rumpusuodattimelta 

lähtevän veden jäännösalumiinipitoisuus oli keskimäärin 0,43 mg/l. Tällöin täyden 

mittakaavan laitos kuluttaisi 144 kg alumiinia vuorokaudessa ja vesistöön pääsisi 

vuorokaudessa 15,5 kg alumiinia. 

PCMF Ultrasuodatus 
 
-Toiminnaltaan yksinkertainen 
-Vähäinen energiankulutus 
-Ei kuluta puhdistuskemikaaleja 
-Edullisempi 
-Suodatinkankaiden vaihto 
edullisempaa kuin moduulien 
 

 
-Pienempi saostuskemikaalin kulutus 
-Vähemmän jäännösalumiinia 
vesistöön 
-Poistaa enemmän orgaanista   
kiintoainetta  
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Ultrasuodatus poistaa lisäksi tehokkaammin jätevedessä olevia mikro-organismeja 

ynnä muuta orgaanista kiintoainetta. Ultrasuodatus voisi soveltua käytettäväksi, 

vaikka tulevaisuudessa luparajoitukset kiristyisivät entisestään. Jos tulevaisuudessa 

tullaan vaatimaan esimerkiksi mikro-organismien tai lääkeainejäämien poistamista 

jätevedenpuhdistuksessa, se voisi olla mahdollista lisäämällä ultrasuodatusyksikön 

perään nanosuodatus tai käänteisosmoosiyksikkö samaan tapaan kuin luvussa 6.3.1. 

mainituissa esimerkeissä.   
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 Liite I Pilottikokeiden kaikki tulokset 
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Liite I  Analyysitulokset piloteille tulevasta vedestä 

 Lämpötila, 
c 

pH SS, 
mg/L 

COD, 
mg/L 

Ptot, mg/L PO4-P, 
mg/L 

Ptot, 

filtered, 

mg/L 

PO4-
P, 
filtered, 

mg/L 
10.2.2017 
 

8.5   16.67   0.507 0.221 0.109 0.036 

13.2.2017 8.6 6.56 13 59.3 0.984 0.656 0.004 0.095 

14.2.2017 9.6 6.44 
  

0.841 0.536 
  

15.2.2017 9.8 6.6 17.02 51.9 0.686 0.377 
  

16.2.2017 9.2 6.77 
  

0.693 0.37      
 

17.2.2017 10 6.82 14 57 0.595 0.273 0.131 0.073 

20.2.2017 10 6.4 9 49.9 0.871 0.599 0.26 0.156 

21.2.2017 9.1 6.68 
  

0.985 0.644 
  

22.2.2017 9.5 6.5 13 36.6 0.712 0.358 
  

23.2.2017   
       

24.2.2017                 

27.2.2017                 

28.2.2017   
       

1.3.2017 9.2 6.25 8 45.8 0.463 0.228 
  

2.3.2017 8.9 6.45 
  

0.516 0.239 
  

3.3.2017 8.5 6.75 16 52.2 0.618 0.311 0.095 0.05 

6.3.2017   
    

   
  

7.3.2017 8.4 6.58 
  

0.602 0.332 
  

8.3.2017 8.4 6.6 10 52.2 0.798 0.396 
  

9.3.2017 9.1 
   

0.568 0.294 
  

10.3.2017 9.1 6.55 9 29.3 0.425 0.233 0.096 0.06 

13.3.2017 9.5 6.31 14 52.4 0.786         0.173 0.08 

14.3.2017 9.5 6.37 
  

0.81 0.0475 
  

15.3.2017 9.7 6.44 20 46.1 0.795 0.479 
  

16.3.2017 9 6.62 
  

0.731 0.391 
  

17.3.2017 9.1 6.45 14 45.3 0.454 0.224 0.1 0 

20.3.2017 8.6 6.4 14 48.4 0.573 0.367 0.017 0.02 

21.3.2017 8.9 6.53 
  

0.502 0.294 
  

22.3.2017 8.9 6.67 12 37.5 0.536 0.294 
  

23.3.2017 9.8 6.28 
  

0.436 0.23 
  

24.3.2017 9.8 6.61 12 41.9 0.368 0.185 0.091 0 

27.3.2017 8.2 6.4 14 46.1 0.536 0.328 0.153 0 

28.3.2017 8.2 6.51 
  

0.504 0.289 
  

29.3.2017 7.8 6.62 10 40.8 0.533 0.282 
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30.3.2017 8.2 6.65 
  

0.408 0.206 
  

31.3.2017 8.5 6.65 8 42.1 0.346 0.177 0.1 0.038 

3.4.2017 8.5 6.37 11 36.2 0.459 0.271 0.09 0.084 

4.4.2017 8.8 6.42 
  

0.52 0.275 
  

5.4.2017 8.9 6.51 13 44.6 0.399 0.202 
  

6.4.2017 9.3 6.44 12 
 

0.342 0.163 
  

7.4.2017 9.3 6.48 12 45.6 0.423 0.194 0.076 0.017 

10.4.2017 8.8 6.47 15 38.8 0.556 0.289 0.076 0.027 

11.4.2017 9.8 6.52 19 
 

0.7 0.405 
  

12.4.2017 8.6 6.56 19 33.9 0.585 0.278 
  

13.4.2017 8.6 6.55 9 29.9 0.564 0.267 0.074 0.016 

15.4.2017                 

17.4.2017   
       

18.4.2017 8 6.48 22 
 

0.827 0.511 
  

19.4.2017 9.1 6.56 20 34.5 0.577 0.352 
  

20.4.2017 9 6.58 14 
 

0.444 0.246 
  

21.4.2017 8.7 6.55 15 39.5 0.363 0.193 0.07 0.009 

24.4.2017 9.5 6.49 14 43.6 0.455 0.256 0.085 0.019 

25.4.2017 9 6.41 10 
 

0.413 0.219 
  

26.4.2017 9.4 6.36 13 44.4 0.435 0.225 
  

27.4.2017 9.3 6.46 9 
 

0.366 0.194 
  

28.4.2017 10.5 6.5 11 36.8 0.349 0.165 0.068 0.005 

1.5.2017   
       

2.5.2017 9.8 6.37 11 36.9 0.456 0.297 0.088 0.018 

3.5.2017 10.2 6.96 9 35 0.378 0.215 
  

4.5.2017 10.4 6.5 9 
 

0.281 0.125    
 

5.5.2017 11.4 6.44 9 35.9 0.228 0.111 0.066 0.005 

8.5.2017 9.7 6.36 8 42.4 0.308 0.166 0.07 0.012 

9.5.2017 9.8 6.46 12 
 

0.277 0.135 
 

    

10.5.2017 10.2 5.99 7 32.8 0.29 0.124 
  

11.5.2017 10.6 6.47 8 
 

0.257 0.117 
  

12.5.2017 10.5 6.51 7 35.6 0.228 0.106 0.062 0.062 

15.5.2017 10.7 6.37 7 33.3 0.293 0.144 0.057 0.004 

16.5.2017 10.6 6.41 8 
 

0.194 0.113 
  

17.5.2017 11.5 6.52 9 47.3 0.57 0.328 
  

18.5.2017 11.5 6.5 10 
 

0.195 0.101 
  

19.5.2017 11.8 6.75 12 35.4 0.239 0.088 0.066 0.008 

22.5.2017 12.7 6.71 4 37.3 0.162 0.07 0.06 0.003 

23.5.2017 13.5 6.75 7 
 

0.158 0.061 
  

24.5.2017 13.5 6.69 12 31.8 0.28 0.104 
  

25.5.2017   
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26.5.2017 13.1 6.63 6 34.2 0.205 0.098 0.064 0.015 

29.5.2017 13.1 6.41 8 33.7 0.324 0.172 0.054 0.01 

30.5.2017 12.5 6.6 7 
 

0.23 0.107 
  

31.5.2017 12.5 6.69 9 31.3 0.214 0.107 
  

1.6.2017 12.9 6.79 8 
 

0.235 0.104 
  

2.6.2017 12.9 6.64 7 35.3 0.206 0.089 0.024 0.01 

5.6.2017 13 6.28 8 26 0.238 0.154 0.088 0.039 

6.6.2017 13.3 6.5 12 
 

0.282 0.151 
  

7.6.2017 14.3 6.49 9 31.7 0.307 0.101 
 

      

8.6.2017 14.3 6.52 13 26.4 0.179 0.084 0.062 0.01 

 

Liite I  Analyysitulokset rumpusuodattimelta lähtevästä vedestä 

 Lämpötila, 
c 

pH SS, 
mg/L 

COD, 
mg/L 

Ptot, mg/L PO4-
P, 
mg/L 

Ptot, 

filtered, 

mg/L 

PO4-
P, 
filtered, 

mg/L 

 

10.2.2017 
            
13.2.2017                   
14.2.2017            
15.2.2017   6.4 10.2 49.1 0.483 0.138     
16.2.2017 10.6 6.6   0.509 0.182     
17.2.2017 10.8 6.67 4.04 52 0.363 0.02 0.127 0.053   
20.2.2017 10.1 6.4 3 43.8 0.698 0.51 0.264 0.149   
21.2.2017 10 6.66   0.768 0.518     
22.2.2017 10.1 6.47 10 39.4 0.461 0.268     
23.2.2017            
24.2.2017                    
27.2.2017                   
28.2.2017            
1.3.2017 10.1 6.39 5 41.3 0.322 0.169     
2.3.2017 10.4 6.5   0.323 0.183     
3.3.2017 9.3 6.82 10 52.9 0.463 0.252 0.071 0.048   
6.3.2017            
7.3.2017 8.6 6.5   0.47 0.283     
8.3.2017 9.5 6.75 2 40.5 0.47 0.28     
9.3.2017 9.9    0.391 0.221     
10.3.2017 10 6.62 4 28.4 0.328 0.193 0.104 0   
13.3.2017 10.7 6.46 7 48.4 0.611 0.419 0.178 0.083   
14.3.2017 9.9 6.35   0.444 0.284 0.284    
15.3.2017 9.9 6.43 10 44.3 0.448 0.275     
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16.3.2017 9.9 6.66   0.381 0.189       
17.3.2017 9.9 6.43 8 43.7 0.231 0.1 0.08 0 0.16 
20.3.2017 10.7 6.41 5 44.8 0.312 0.179 0.015 0   
21.3.2017 10.1 6.57   0.275 0.166     
22.3.2017 10.9 6.66 5 31 0.285 0.161     
23.3.2017 9.7 6.61   0.219 0.121     
24.3.2017 9.6 6.66 4 38.9 0.209 0.11 0.104 0 0.146 
27.3.2017 9 6.41 6 41.2 0.281 0.173 0.065 0   
28.3.2017 9.5 6.47   0.15 0.08     
29.3.2017 9.3 6.61 2 35.9 0.14 0.064     
30.3.2017 9.3 6.59   0.131 0.059     
31.3.2017 9.8 6.59 3 30.3 0.119 0.058 0.014 0.004 0.137 
3.4.2017 9.2 6.34 3 33.2 0.134 0.065 0.042 0   
4.4.2017 9.6 6.4   0.134 0.058     
5.4.2017 10 6.52 5 33.3 0.083 0.01     
6.4.2017 10.1 6.43 1  0.078 0.073     
7.4.2017 10.1 6.47 4 32.1 0.093 0.027 0.051 0.002 0.108 
10.4.2017 9.8 6.64 3 26.1 0.151 0.08 0.058 0.003   
11.4.2017 10.9 6.56 4  0.101 0.032     
12.4.2017 9.8 6.56 5 19.1 0.082 0.023     
13.4.2017 10 6.49 1 26.2 0.089 0.016 0.051 0.003 0.086 
15.4.2017                   
17.4.2017            
18.4.2017 8.6 6.4 4  0.084 0.026     
19.4.2017 9.3 6.5 2 27.1 0.065 0.021     
20.4.2017 9.8 6.53 3  0.063 0.015     
21.4.2017 10.3 6.49 2 25.5 0.066 0.016 0.049 0.003 0.105 
24.4.2017 10.1 6.34 1 32.5 0.075 0.023 0.075 0.001   
25.4.2017 10.1 6.28 0  0.047 0.004     
26.4.2017 10.1 6.25 0 28.5 0.045 0.006     
27.4.2017 10 6.34 0  0.049 0.003     
28.4.2017 10.4 6.35 0 30.7 0.051 0.004 0.044 0 0.097 
1.5.2017            
2.5.2017 10.1 6.17 0 24.6 0.06 0.008 0.06 0   
3.5.2017 10.7 6 0 25 0.04 0.007     
4.5.2017 10.9 6.49 0  0.036 0       
5.5.2017 10.9 6.32 1 26.5 0.033 0 0.033 0 0.107 
8.5.2017 10.3 6.11 0 25.9 0.031 0 0.031 0   
9.5.2017 10.5 6.22 0  0.038 0.001            
10.5.2017 10.6 5.59 0 23.8 0.037 0.001     
11.5.2017 10.7 6.25 0  0.033 0     
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12.5.2017 10.8 6.36 0 20.4 0.035 0.001 0.035 0.001 0.092 
15.5.2017 11.1 6.18 0 21.6 0.028 0 0.028 0   
16.5.2017 11 6.27 0  0.025 0     
17.5.2017 11.7 6.39 1 30.8 0.027 0.001   0.058 
18.5.2017 12.1 6.38 0  0.026 0.003     
19.5.2017 12.8 6.55 1 32.9 0.038 0.001 0.038 0 0.072 
22.5.2017 12.5 6.61 0 27.8 0.026 0 0.026 0 0.051 
23.5.2017 13.1 6.59 0  0.026 0     
24.5.2017 13.5 6.67 1 21.1 0.044 0   0.034 
25.5.2017            
26.5.2017 13 6.53 0 24.8 0.026 0.001 0.026 0.001 0.051 
29.5.2017 12.9 6.21 1 22.2 0.02 0 0.02 0 0.14 
30.5.2017 12.9 6.41 0  0.025 0     
31.5.2017 13.4 6.59 0 27 0.02 0     
1.6.2017 13 6.56 1  0.026 0     
2.6.2017 12.9 6.45 0 16.1 0.041 0 0.041 0 0.052 
5.6.2017 12.8 5.15 1 20.1 0.015 0.001 0.015 0.001 0.88 
6.6.2017 13.4 6.09 0  0.025 0     
7.6.2017 14.1 6.27 1 25.7 0.023 0.002   0.055 
8.6.2017 15 6.2 0 23.8 0.017 0 0.017 0 0.056 

 

Liite I  Analyysitulokset ultrasuodatuksesta lähtevästä vedestä 

 Lämpötila, 
c 

pH SS, 
mg/L 

COD, 
mg/L 

Ptot, mg/L PO4-
P, 
mg/L 

Ptot, 

filtered, 

mg/L 

PO4-
P, 
filtered, 

mg/L 

 

10.2.2017 
    0   0.072 0.037 0.106 0.031   
13.2.2017 10.8 6.4   37.2 0.146 0.162 0.074 0.015   
14.2.2017 11.1 6.28   0.227 0.082    
15.2.2017 11 6.4  34.7 0.109 0.04    
16.2.2017 11.3 6.52   0.077 0.102    
17.2.2017 11.6 6.4   37.8 0.068 0.094 0.1 0.056   
20.2.2017           
21.2.2017           
22.2.2017           
23.2.2017             
24.2.2017                       
27.2.2017                   
28.2.2017           
1.3.2017 11 6.49  29.5 0.042 0.015    
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2.3.2017 11.4 6.58   0 0.03    
3.3.2017 10.5 5.81   43 0.041 0.006 0 0   
6.3.2017           
7.3.2017 9.5 6.51   0.022 0.099    
8.3.2017            
9.3.2017            
10.3.2017 11.2 6.64   20.3 0.051 0.055 0.074 0 x 
13.3.2017 10.7 6.52  30.2 0.125 0.089 0.151 0.083   
14.3.2017 11 6.39   0.043 0.02     
15.3.2017 10.8 6.54  32.5 0.027 0.02     
16.3.2017 10.9 6.73   0.029 0.028     
17.3.2017 10.9 6.47   31 0.02 0.012 0 0 0.084 
20.3.2017 10.6 6.43  33 0.023 0.012 0 0   
21.3.2017 10.9 6.24   0.127 0.085     
22.3.2017 11 6.71  19.4 0.056 0.04     
23.3.2017 10.6 6.63   0.057 0.029     
24.3.2017 10.4 6.67  29.6 0.017 0.08 0 0 0.064 
27.3.2017 9.9 6.99   29.6 0.019 0.01 0.011 0   
28.3.2017 10.4 6.51   0.012 0     
29.3.2017 10.3 6.64  26.5 0.013 0.009     
30.3.2017 10.3 6.61   0.014 0.01     
31.3.2017 10.7 6.61   27.5 0.012 0.01 0.009 0 0.065 
3.4.2017 10.2 6.44  27 0.01 0.006 0 0   
4.4.2017 10.7 6.5      0.003     
5.4.2017 10.9 6.64  22.4 0.016 0.01     
6.4.2017 11 6.54   0.015 0.006     
7.4.2017 11.1 6.6  28.3 0.036 0.017 0.009 0.004   
10.4.2017 10.6 6.69   26.7 0.042 0.018 0.04 0.018   
11.4.2017 10.8 6.74   0.036 0.009     
12.4.2017 10.6 6.69  19.2 0.035 0.011      
13.4.2017 10.7 6.67  27.3 0.036 0.011 0.03 0.01   
15.4.2017                   
17.4.2017            
18.4.2017            
19.4.2017            
20.4.2017 10.2 6.69   0.065 0.035     
21.4.2017 10.6 6.72   26.8 0.035 0.012 0.03 0.009  
24.4.2017 10.8 6.59   23.2 0.046 0.024 0.046 0.03   
25.4.2017 10.6 6.53   0.028 0.015     
26.4.2017 11 6.58  23.2 0.036 0.012     
27.4.2017 10.8 6.62   0.033 0.004     
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28.4.2017 11.2 3.64   29.5 0.024 0 0.024 0   

 


