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Työn tavoitteena on tutkia menetelmiä jäteveden typen- ja fosforinpoiston tehostamiseen jäte-
vedenpuhdistamoissa. Vaihtoehtoja on pohdittu Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon 
näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään menetelmiin, joita voidaan käyttää jäteve-
denpuhdistuksen tertiäärivaiheessa. Vaihtoehtojen lisäksi työssä on tutkittu myös menetelmien 
kustannuksia. Tutkimuksen tavoitteena on löytää paras mahdollinen jäteveden jatkokäsittely-
prosessi Mäkikylän puhdistamolle. Lähteinä on käytetty tieteellisiä julkaisuja sekä aiheeseen 
liittyviä nettisivuja. 

Fosfori ja typpi aiheuttavat vesistöissä rehevöitymistä sekä vesien samentumista. Tällä hetkellä 
valtioneuvoston jätevesiasetuksen mukaan, kun asukasvastineluku on yli 100 000, kokonaisfos-
forin pitoisuus saa olla korkeintaan 1 mg/L ja kokonaistypen poistotehon tulee olla vähintään 
70 %. Mäkikylän puhdistamolla kokonaisfosforin pitoisuus saa olla ainoastaan 0,3 mg/L johtuen 
Kymijoen rehevöitymisherkkyydestä. Puhdistuksen raja-arvojen odotetaan tiukentuvan, joten 
jätevedenpuhdistukseen tarvitaan yhä tehokkaampia puhdistusmenetelmiä. Typen- ja fosforin-
poistoon käytetään usein biologista menetelmää ja kemiallista saostamista. 

Tutkimuksessa havaittiin, että tehokkaimmat puhdistusmenetelmät perustuvat biologiseen puh-
distukseen sekä membraanisuodatukseen. Kuitenkin uusimpien vaihtoehtojen heikkoutena on 
niiden suuri energiantarve tai vähäinen tutkimuspohja varsinaista puhdistuskäyttöä ajatellen. 
Erityisesti membraanien ja biologisen puhdistuksen yhdistelmä vaikuttaa lupaavalta puhdistus-
menetelmältä ravinteiden poiston tehostamiseen jätevesistä. 
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Symboli- ja lyhenneluettelo 
 

°C   Celsiusaste 

avl   asukasvastineluku 

BGA   blue-green algae (sinilevä) 

BHK7   biokemiallinen hapenkulutus seitsemässä vuorokaudessa 

BOD   biological oxygen demand (biologinen hapenkulutus) 

COD   chemical oxygen demand (kemiallinen hapenkulutus) 

EBPR Enhanced Biological Phosphorus Removal (tehostettu biologinen 
fosforinpoisto) 

d   vuorokausi 

IFAS integrated fixed-film activated sludge system (kiinteän filmin ak-
tiiviliete -prosessi) 

L   litra 

m3    kuutiometri 

MBR   membranebioreactor (membraanibioreaktori) 

mg   milligramma 

µg   mikrogramma 

nm   nanometri 

PAOs polyphosphate-accumulating organisms (polyfosfaatteja sitovat           
organismit) 

RO   Reverse osmosis (käänteisosmoosi) 

SBR   sequencing batch reactor (jaksollinen panosreaktori) 

TOC   orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

TOD   hapen tarpeen kokonaismäärä 
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1 Johdanto 
 

Vuoden 2013 lopussa puhdistettavaa jätevettä syntyi Suomessa noin 500 miljoonaa kuutiomet-

riä vuodessa, joka on noin 300 litraa vuorokaudessa yhtä asukasta kohden. Vuorokausimäärästä 

noin 90 litraa on peräisin vuotovesistä, kuten esimerkiksi sateesta. Vedenkulutus kääntyi Suo-

messa laskuun 1970-luvulla, kun jätevesimaksu otettiin käyttöön. Maksu kaksinkertaisti puh-

taan veden hinnan, jolloin teollisuuslaitokset ryhtyivät minimoimaan puhtaan veden käyttöä. 

(Säylä, Jonne, 2015, 7). 

  

Suomen viemäriverkosto on pääosin rakennettu 1980-luvun lopussa, jolloin rakennettiin myös 

runsaasti pieniä jätevedenpuhdistamoita. Myöhemmin jätevedenpuhdistusta on pyritty keskittä-

mään suurempiin käsittelylaitoksiin. (Säylä, Jonne, 2015, 7). Suomessa toimii tällä hetkellä noin 

350 ympäristöluvanvaraista yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa (VVY, vesihuolto). 

 

Jäteveden puhdistuksen tärkein päämäärä on vähentää ympäristöhaittoja poistamalla epäorgaa-

nista ja orgaanista ainetta, jota päätyy jätevesiin teollisuuden ja ihmisen toiminnan kautta. Hait-

toihin lukeutuvat esimerkiksi vesien hapettomuus ja samentuminen sekä hajuhaitat ympäris-

tössä.  Jätevesien puhdistamisella estetään myös vesien mukana leviävien tautien kulkeutumi-

nen ympäristöön.  (Kymen Vesi, Mussalon puhdistamo). Orgaaninen kiintoaine on suurin hait-

tojen aiheuttaja. Kiintoaineen mukana leviää helposti bakteereja ja muita taudinaiheuttajia. Ve-

sistöissä orgaaninen kiintoaine aiheuttaa rehevöitymistä sekä happikatoa. (Säylä, Jonne, 2015, 

7). 

 

Euroopan yhteisöjen neuvosto on laatinut jätevedenkäsittelystä direktiivin (91/271/ETY), jota 

on sovellettu Suomessa valtioneuvostonasetuksessa yhdyskuntajätevesien käsittelystä. (Säylä, 

Jonne, 2015, 7 ja 9). Yhdyskuntajätevesien käsittelyn asetuksessa on annettu raja-arvoja ja vaa-
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timuksia käsitellyn jäteveden puhtaudesta (Asetus 888/2006). Puhdistamokohtaiset käsittely-

vaatimukset on annettu puhdistamon ympäristöluvassa, joita tulee noudattaa. Niiden noudatta-

mista valvoo paikallinen ELY-keskus. (Säylä, Jonne, 2015, 7). 

 

Jätevedenkäsittely on monivaiheinen prosessi, jonka päävaiheita ovat esikäsittely, primääri-

vaihe, sekundäärivaihe ja tertiäärivaihe. Kun sekundäärivaiheen jälkeen jäteveden puhtaus ei 

ole riittävä, tertiäärivaiheen avulla pyritään jätevettä puhdistamaan lisää. Tertiäärivaiheen ta-

voitteena on poistaa jätevedestä muun muassa tiettyjä ravintoaineita, kuten typpeä ja fosforia. 

(von Sperling, Marcos, 2007, 164). 

 

Typen- ja fosforinpoistoon on olemassa useita erilaisia menetelmiä. Poistamiseen käytetään 

usein biologisia, kemiallisia, fysikaalisia tai yhdistettyjä menetelmiä. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 

2019, 212). Tämän kandidaatintyön tavoitteena on pohtia eri menetelmiä ja niiden soveltuvuutta 

Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle.  

 

2 Lait ja säädökset jäteveden käsittelystä 
 

Yhdyskuntajätevesien käsittelystä Euroopan yhteisöjen neuvosto on laatinut vuonna 1991 di-

rektiivin (91/271/ETY), joka koskee yhdyskuntajätevesien keräystä, käsittelyä sekä vesistöön 

johtamista ja joidenkin teollisuudenalojen jätevesien käsittelyä ja niiden johtamista vesistöön. 

Sen päätarkoituksena on suojella ympäristöä jätevesien aiheuttamilta haitoilta. Yhdyskuntajäte-

vesien käsittelyn direktiivissä on määritelty vaatimuksia viemäröinneistä taajama-alueilla, jäte-

veden käsittelyn puhdistustasosta sekä puhdistuksen seurannasta. Direktiivin mukaan Euroopan 

Unionin jäsenmaiden tulee julkaista tietyin väliajoin tilannekatsauksia suoritetusta jätevedenkä-

sittelystä. (Neuvoston direktiivi 91/271/ETY). Suomessa direktiiviä on sovellettu valtioneuvos-

ton asetuksessa yhdyskuntajätevesistä (Säylä, Jonne, 2015, 9). 
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Jäteveden käsittelystä on säädetty myös vesihuoltolaissa sekä ympäristönsuojelulaissa. Ympä-

ristönsuojelulain 27 §:n 1 momentissa määrätään, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-

tavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja niiden johta-

miseen tarvitaan lupa silloin, kun kyse on vähintään 100 asukkaan jätevesien käsittelystä. (Ym-

päristönsuojelulaki 27.6.2014/527). Jätevedenkäsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi kiintoaineen 

ja ravintoaineiden poistamista jätevedestä eri menetelmien avulla. Yksi kiintoaineen poistota-

voista on seulonta, jossa kiintoaine jää seulaan ja käsitelty jätevesi jatkaa seuraavaan vaihee-

seen. Ravintoaineita voidaan poistaa jätevesistä esimerkiksi saostamalla ravintoaineita jonkin 

metallin avulla. (von Sperling, Marcos, 2007, 167-168). Käsittelyvaatimukset katsotaan tapaus-

kohtaisesti. Jäteveden käsittelytavan lisäksi luvassa otetaan huomioon puhdistetun jäteveden 

purkupaikan ominaisuudet. Esimerkiksi mahdollinen pohjavesialue, asutus tai Natura-alue vai-

kuttavat mahdolliseen ympäristölupaan. (Säylä, Jonne, 2015, 7). 

 

Lupaehtojen täyttämisen valvonnasta vastaa Suomessa alueellinen ELY-keskus eli elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus (Säylä, Jonne, 2015, 9). ELY-keskuksia on Suomessa yhteensä 15 

kappaletta. Keskukset ovat listattuna alla olevassa taulukossa I. 

 

Taulukko I. Suomen ELY-keskukset lueteltuna (ELY-keskus). 

1. Lappi 9. Satakunta 

2. Pohjois-Pohjanmaa 10. Pirkanmaa 

3. Kainuu 11. Etelä-Savo 

4. Pohjanmaa 12. Häme 

5. Etelä-Pohjanmaa 13. Kaakkois-Suomi 

6. Keski-Suomi 14. Varsinais-Suomi 

7. Pohjois-Savo 15. Uusimaa 

8. Pohjois-Karjala 
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Taulukossa I olevista ELY-keskuksista paikallinen keskus on Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

joka toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella (ELY-keskus). Keskukset ovat nimenneet 

jokaiselle alueella olevalle puhdistamolle oman valvojan. Ympäristöluvan haltijan tulee toteut-

taa suunnitelmallista ja säännöllistä tarkkailua, jonka avulla valvontaa toteutetaan. Sen lisäksi 

valvoja tekee valvontakäyntejä jätevedenpuhdistamolle. Jos luvan haltija rikkoo lupaehtoja, voi 

valvontaviranomainen määrätä pakkotoimia ympäristönsuojelulain mukaan, jotta jätevesien kä-

sittely täyttäisi luvassa mainitut ehdot. Ympäristölupa tarkistetaan ja sitä päivitetään tarpeen 

mukaan, jos lupaan vaikuttavat olosuhteet ovat muuttuneet. Lupaehtojen odotetaan kiristyvän 

lähivuosina erityisesti ravinteiden osalta. (Säylä, Jonne, 2015, 9). 

 

2.1 Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 
 

Valtioneuvosto on antanut asetuksen yhdyskuntajätevesien käsittelystä vuonna 2006. Yhdys-

kuntajätevesien käsittelyn asetuksessa säädetään jätevedenkäsittelystä tarkemmin ja yksityis-

kohtaisemmin ympäristölaissa. Asetuksen 2 §:ssä määritetään yhdyskuntajätevesien tarkoitta-

van talousjätevettä tai talous- ja teollisuusjäteveden tai huleveden seosta. Talousjätevedellä tar-

koitetaan asuntojen ja laitosten jätevesiä, jotka ovat peräisin pääosin ihmisten toiminnasta ja 

aineenvaihdunnasta. Teollisuusjätevedellä tarkoitetaan teollisuustuotantoon ja muuhun elinkei-

non harjoittamiseen käytetyn kiinteistön jätevettä, joka ei ole hulevettä tai talousjätevettä. (Ase-

tus 888/2006). 

 

Yhdyskuntajätevesien käsittelyn asetuksen 4 §:n mukaan jätevedet on puhdistettava biologisesti 

tai sitä vastaavalla tavalla. Asetuksessa annetaan raja-arvot biologisen ja kemiallisen hapen ku-

lutukselle sekä raja-arvo kiintoaineen määrälle puhdistetussa jätevedessä. (Asetus 888/2006). 

Biologisen ja kemiallisen hapen kulutuksella tarkoitetaan jäteveden kuluttamaa happimäärää. 

Biologisessa hapenkulutuksessa happea käyttää jätevedessä olevat pieneliöt ja kemiallisessa ku-

lutuksessa happea kuluu kemiallisiin reaktioihin jätevedessä. (Suomen Metsäyhdistys). Biolo-
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gisella käsittelyllä tarkoitetaan jälkiselkeytyksellä varustettua jäteveden biologista käsittelypro-

sessia tai muuta vastaavaa menetelmää. Asetuksen määrätyt jäteveden biologisen käsittelyn vä-

himmäisvaatimukset on esitetty alla olevassa taulukossa II. (Asetus 888/2006). 

 
Taulukko II. Valtioneuvoston yhdyskuntajätevesien asetuksessa esitetyt jäteveden biologisen 
käsittelyn vähimmäisvaatimukset (Asetus 888/2006).  

Muuttuja Pitoisuus 
Poistoteho 

vähintään 
Määritysmenetelmä 

Biologisen hapen 

kulutus (BOD) 

(BHK720°C:ssa 

ilman nitrifi-

kointia) 

30 mg/L O2 70 % 

Homogenoitu, suodattamaton, selkeyt-

tämätön näyte. Liuenneen hapen määri-

tys ennen ja jälkeen 7 vuorokauden in-

kubointia 20 °C ± 1 °C:ssa pimeässä. 

Nitrifikaation estoaineen lisäys. 

Kemiallinen ha-

pen kulutus 

(COD) 

125 mg/L O2 75 % 

Homogenoitu, suodattamaton, selkeyt-

tämätön näyte. Kaliumdikromaatti ha-

pettimena. 

Kiintoaine 35 mg/L 90 % 

Edustavan näytteen suodatus 0,45 µm 

suodatuskalvolla. Kuivaus 105 °C:ssa ja 

punnitus. 

 

Taulukossa II mainittu poistoteho lasketaan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta. Lyhenne 

BHK7 tulee sanoista biokemiallinen hapenkulutus ja numero seitsemän kirjainyhdistelmän pe-

rässä viittaa seitsemän vuorokauden mittaiseen ajanjaksoon. (Asetus 888/2006). BHK7 on eng-

lanniksi BOD, joka tulee sanoista biological oxygen demand (Suomen Metsäyhdistys). BHK7:n 

määritys voidaan tarvittaessa korvata orgaanisen hiilen kokonaismäärän (TOC) tai hapentarpeen 

kokonaismäärän (TOD) määrityksellä. Pitoisuuden ja poistotehon vaatimukset voivat olla vaih-

toehtoisia. (Asetus 888/2006). 
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Fosfori ja typpi ovat suurimmat rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet jätevesissä, jonka takia nii-

den määrää pyritään vähentämään jätevesien käsittelyllä (Pietiläinen, Olli-Pekka ja Räike, Antti, 

1999, 7). Fosforin- ja typenpoiston on täytettävä yhdyskuntajätevesien asetuksen vaatimukset. 

Vaatimusten mukaan fosforin poistotehon tulee olla vähintään 80 %. Typenpoiston tarve jäte-

vesistä selvitetään ympäristölupahakemuksessa ja se on ratkaistava ympäristöluvassa. Jos ve-

sien tilaa voidaan parantaa vähentämällä typpikuormaa, typpeä on poistettava tällöin jätevesistä. 

(Asetus 888/2006). Typenpoistovaatimusten tulee täyttää asetuksen vaatimukset, jonka mukaan 

typpeä tulee poistaa 70 % jätevedestä. Vaadittava typenpoisto on toteutettava seitsemän vuoden 

kuluessa siitä, kun ympäristölupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Yhdyskuntajätevesien ase-

tuksen vaatimukset typen- ja fosforinpoistolle ovat esitettynä alla olevassa taulukossa III. (Ase-

tus 888/2006). 

 

Taulukko III. Jätevesien käsittelyn vaatimukset kokonaisfosforin ja -typen poistolle (Asetus 
888/2006). 

Muuttuja Pitoisuus 
Poistoteho 

vähintään 
Määritysmenetelmä 

Kokonais-

fosfori 

3 mg/L (alle 2000 avl) 

2 mg/L (2000–100 000 avl) 

1 mg/L (yli 100 000 avl) 

80 % 
Molekyyliabsorptiospektro-

fotometria 

Kokonais-

typpi 

15 mg/L (10 000–100 000 avl) 

10 mg/L (yli 100 000 avl) 
70 % 

Molekyyliabsorptiospektro-

fotometria 

 

Taulukossa III oleva lyhenne avl tarkoittaa asukasvastinelukua. Sillä tarkoitetaan vuorokausi-

kuormitusta, jossa seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus on 70 grammaa happi-

kaasua. Asukasvastineluku lasketaan puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikko-

kuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta. Poikkeustilanteita ei laskuissa oteta huomioon. 

Puhdistetussa jätevedessä saa taulukon III mukaan olla kokonaisfosforia enintään 3 mg/L alle 

2000 asukasvastineluvun puhdistamoissa, enintään 2 mg/L 2000-100 000 asukasvastineluvun 
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puhdistamoissa ja enintään 1 mg/L yli 100 000 asukasvastineluvun puhdistamoissa. Kokonais-

typen pitoisuus saa olla taulukon mukaan 10-15 mg/L riippuen puhdistamon koosta.  Taulukossa 

III olevat pitoisuudet ja poistoteho voivat olla vaihtoehtoisia. Kokonaistyppi tarkoittaa Kjeldahl- 

typen (orgaaninen NH4–N), nitraattitypen (NO3–N) ja nitriittitypen (NO2–N) kokonaissummaa. 

Kokonaistypen pitoisuudet ovat taulukossa III vuosikeskiarvoja. Vaatimusten täyttäminen saa-

daan varmistaa käyttämällä päivittäisiä keskiarvoja, jos voidaan osoittaa, että vaadittu suojelu-

taso saavutetaan. Jokaisen 24 tunnin ajanjakson kokonaistyppipitoisuus saa olla maksimissaan 

20 mg/L. Tällöin laitoksessa olevan veden lämpötilan tulee olla vähintään 12 °C. (Asetus 

888/2006). 

 

Jos ympäristönsuojelulaki tai sen nojalla annetut säädökset edellyttävät tiukempia vaatimuksia 

kuin yhdyskuntajätevesien käsittelyn asetuksessa on esitetty, niitä sovelletaan tapauskohtaisesti. 

Asetuksen 5 §:n mukaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa kertyvää jätevesilietettä ei saa 

päästää vesistöihin käsittelemättömänä tai käsiteltynä. Asetuksen 6 §:ssä määrätään, että jäte-

vedenpuhdistamot tulee rakentaa niin, että sinne tulevasta, käsittelyssä olevasta ja vesistöihin 

johdettavasta jätevedestä pystytään ottamaan edustavia näytteitä. Jätevedenpuhdistamon kuor-

mitusta läheiseen vesiympäristöön tulee tarkkailla. (Asetus 888/2006). 

 

2.1.1 Laadun seuranta 

 

Yhdyskuntajätevesien asetuksen mukaan puhdistamolta lähtevästä ja tarvittaessa puhdistamolle 

tulevasta jätevedestä on otettava jätevesimäärään verrannolliset 24 tunnin kokoomanäytteet. 

Näytteiden määrä ja niiden ottamisajankohdat ovat taulukossa IV. (Asetus 888/2006). Näytteen-

otossa on pidettävä huolta, ettei näyte pääse muuttumaan ja kontaminoitumaan näytteenoton ja 

näytteen analysoinnin välillä. Näytteiden vuotuinen vähimmäismäärään vaikuttaa puhdistamon 

koko.  
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Taulukko IV. Jätevedenpuhdistamolla otettavien näytteiden lukumäärä ja niiden ottamisajan-
kohdat (Asetus 888/2006).  

Jätevedenpuhdista-

mon koko 
Näytteiden määrä ja niiden ottaminen 

avl enintään 499 2 näytettä 

avl 500–1999 4 näytettä 

avl 2000–9999 

12 näytettä ensimmäisen vuoden aikana. 

4 näytettä seuraavina, jos tulokset täyttävät 

päätöksen vaatimukset. Jos yksi neljästä näyt-

teestä ei täytä, seuraavana vuonna 12 näytettä. 

avl 10 000–49 999 12 näytettä 

avl vähintään 50 000 24 näytettä 

 

Käsitellyn jäteveden näytteet saavat sisältää muutamia näytteitä, jotka eivät vastaa taulukossa II 

kerrottuja viitearvoja, jos tarkasteltavan puhdistamon asukasvastineluku on suurempi tai yhtä 

suuri kuin 2000. Jos puhdistamo on pienempi, tulee näytteiden vuosikeskiarvojen täyttää taulu-

kossa II annetut vaatimukset. Taulukossa V on määritelty, kuinka monta näytettä voi poiketa 

vaatimuksista. Poikkeavien näytteiden määrässä on otettu huomioon otettujen näytteiden koko-

naismäärä. (Asetus 888/2006). 
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Taulukko V. Sallitut poikkeavat näytteet. (Asetus 888/2006). 

Otettuja näytteitä 

vuodessa 

Sallitut poikkeavat 

näytteet 

Otettuja näytteitä 

vuodessa 

Sallitut poikkeavat 

näytteet 

4–7 1 172–187 14 

8–16 2 188–203 15 

17–28 3 204–219 16 

29–40 4 220–235 17 

41–53 5 236–251 18 

54–67 6 252–268 19 

68–81 7 269–284 20 

82–95 8 285–300 21 

96–110 9 301–317 22 

111–125 10 318–334 23 

126–140 11 335–350 24 

141–155 12 351–365 25 

156–171 13 

 

Taulukossa II olevien arvojen osalta poikkeavissa näytteissä enimmäispitoisuus saa olla nor-

maaleissa käyttöolosuhteissa korkeintaan 100 % enemmän kuin annettu enimmäispitoisuuden 

raja-arvo. Kiintoaineen osalta voidaan hyväksyä jopa 150 % ylitys raja-arvosta. Jos veden laa-

dun poikkeamat johtuvat poikkeuksellisista olosuhteista, kuten rankkasateista, ei niitä oteta huo-

mioon, kun arvioidaan vaatimuksien täyttämistä. (Asetus 888/2006). 
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3 Jätevedenkäsittelyn päävaiheet 
 

Jätevedenkäsittely jaetaan karkeasti neljään eri vaiheeseen, joista ensimmäinen vaihe on esikä-

sittely. Seuraavina vaiheina ovat primääri-, sekundääri- ja tertiäärivaihe. Vaiheet esitetään usein 

yksikköoperaatioina, jotka on esitetty kuvassa 1. (Stuert, R. 2009, 27). 

 

 

Kuva 1. Jätevedenkäsittelyn prosessin vaiheet (Stuert, R. 2009, 27).  

 

Kuvan 1 mukaisen käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa eli esikäsittelyssä pyritään jätevedestä 

poistamaan suurimpia kiintoaineita, sekundäärisessä vaiheessa keskitytään orgaanisen materi-

aalin poistoon ja viimeisessä vaiheessa puhdistuksen kohteena on tietyt ravintoaineet, joiden 

määrää pyritään vedessä vähentämään entisestään. (von Sperling, Marcos, 2007, 164). 
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3.1 Esikäsittely ja primäärivaihe 
 

Ensimmäisessä jätevedenkäsittelyn vaiheessa eli esikäsittelyssä on tarkoituksena poistaa jäte-

vedestä mahdollisia kiinteitä partikkeleita. Kiinteät partikkelit voivat olla puuta, kangasta, muo-

via tai mitä tahansa roskaa. Poistettavan kiintoaineen seassa on myös epäorgaanisia materiaa-

leja, kuten hiekkaa, metallia ja lasia. (Sonune, Amit ja Ghate, Rupali, 2004, 57). 

 

Primäärisessä vaiheessa poistetaan epäorgaanista ja orgaanista kiintoainetta fyysisten prosessien 

avulla. Kiintoaineen poisto tapahtuu esimerkiksi suodatuksen tai sedimentaation avulla. Suoda-

tuksessa kiintoaine jää suodattimeen ja neste pääsee valumaan suodattimen läpi. Sedimentaati-

ossa eli laskeutuksessa raskas kiintoaine painuu laskeutusaltaan pohjalle ja neste jää sen yläpuo-

lelle. (Ameta, Suresh C. ja Ameta, Rakshit, 2018, 5). Kuvassa 2 on esitetty muutamia esikäsit-

telyn ja primäärivaiheen mekaanisia prosesseja. 

 

 

Kuva 2.  Esikäsittelyn ja primäärisen vaiheen prosesseja. 
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Kuvan 2 lisäksi primäärisessä vaiheessa voidaan hyödyntää myös flotaatiota, jossa selkeytysal-

taisiin voidaan johtaa pohjasta ilmaa, jolloin kevyempi lika, kuten rasva, jää selkeytysaltaan 

pinnalle. Puhdistettu vesi poistetaan tällöin säiliön alavirrasta ja jäteliete kerätään talteen altaan 

pinnalta. (von Sperling, Marcus, 2007, 179). 

 

Primäärivaiheessa jätevedestä poistuu keskimäärin 25–50 % siinä olevasta biokemiallisesta ha-

pesta, 50–70 % suspendoituneesta kiintoaineesta ja 65 % öljystä ja rasvasta. Myös osa kiintoai-

neeseen sitoutuneesta orgaanisesta typestä, orgaanisesta fosforista ja raskasmetalleista poistuu 

primäärivaiheessa jätevedestä. Nesteeseen liuenneet yhdisteet jäävät edelleen jäteveteen ja siir-

tyvät sen mukana seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Tavoitteena on poistaa mahdollisimman pal-

jon jätevedessä olevasta kiintoaineesta jo primäärisessä käsittelyvaiheessa. Jäteveden puhtaus-

vaatimukset ovat nykypäivänä niin tiukat, ettei yksi käsittelyvaihe riitä veden puhdistamiseen, 

joten jäteveden puhdistamiseen tarvitaan sekundäärivaiheita. (Sonune, Amit ja Ghate, Rupali, 

2004, 57 ja 58). 

 

3.2 Sekundäärivaihe 
 

Sekundäärisen vaiheen tavoitteena on poistaa jätevedestä loput primäärivaiheessa jääneestä or-

gaanisesta kiintoaineesta (Sonune, Amit ja Ghate, Rupali, 2004, 58). Kiintoaineen poistaminen 

tapahtuu hapettamalla jätevettä, koska osa ilmastusaltaissa olevasta mikrobikannasta tarvitsee 

hapelliset ja osa hapettomat olosuhteet. Ilmastuksella pyritään poistamaan jätevedestä orgaani-

sesti ja epäorgaanisesti happea kuluttavaa ainesta ja typpeä. Biokemiallista hapetusta käytetään 

yleisesti maatalous- ja teollisuusjätevesien puhdistamiseen. (Ameta, Suresh C. ja Ameta, 

Rakshit, 2018, 5). Puhdistusprosessit mukailevat luonnollisesti tapahtuvia hajotusreaktioita. Re-

aktiot pyritään toteuttamaan kuitenkin huomattavasti nopeammin kuin mitä ne tapahtuvat luon-

nossa. Biologiseen ilmastukseen käytetään hyödyksi mikro-organismeja, kuten bakteereja ja al-

kueläimiä. Mikro-organismit muuttavat biologista kiintoainetta hiilidioksidiksi, vedeksi sekä 

solumateriaaliksi, jonka avulla mikro-organismit voivat lisääntyä. Biologinen ilmastus vaatii 
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toimiakseen hapen lisäksi optimaaliset olosuhteet, kuten lämpötilan ja pH:n. (von Sperling, 

Marcus, 2007, 181).  

 

Kemiallisella hapetuksella pystytään poistamaan biokemiallisesta hapetuksesta tai primäärisestä 

vaiheesta jäljelle jääneitä orgaanisia yhdisteitä. Puhdistaminen tapahtuu käyttämällä hapetuk-

sessa esimerkiksi otsonia, klooria tai hypokloriittia. Yhdisteet, joita sekundäärisessä vaiheessa 

käytetään, tappavat jätevedessä olevia bakteereja, jolloin puhdistamista voidaan kutsua jälki-

desinfioinniksi. Yhdyskuntajätevesien käsittelyssä käytetään yleisesti myös hiekkasuodatusta, 

jossa suodatushiekkana käytetään kalsiumkarbonaattia tai kankaan avulla tehtyä suodatusta. 

(Ameta, Suresh C. ja Ameta, Rakshit, 2018, 5).  

 

Suomessa sekundäärisessä vaiheessa käytetään yleisesti rautasaostusta (Rasa, Kimmo, 2015, 6). 

Saostuksessa käytetään raudan suoloja, kuten ferrokloridia (FeCl2) tai ferrosulfaattia (FeSO4). 

Raudan suolat liukenevat veteen ja reagoivat jätevedessä olevien orgaanisten yhdisteiden kanssa 

muodostaen huonosti liukenevia yhdisteitä. (Matilainen, Anu, Vepsäläinen, Mikko ja Sillanpää, 

Mika. 2010, 191). Rautasaostus vähentää fosforin liukoisuutta lietteeseen, jolloin kasvit eivät 

pysty hyödyntämään lietteessä olevaa fosforia niin hyvin. (Rasa, Kimmo, 2015, 6). Rautasaos-

tuksen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. 
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Kuva 3. Rautasaostuksen toimintaperiaate vaiheittain. 

 

On havaittu, että raudan suolat hajottavat orgaanisia yhdisteitä paremmin kuin esimerkiksi alu-

miinin muodostamat suolayhdisteet. Rautasuolat eivät ole myöskään niin herkkiä lämpötilan 

vaihteluille kuin alumiinisuolat. Rautasaostuksessa pH on hyvä olla 4,5 ja 6 välillä. (Matilainen, 

Anu, Vepsäläinen, Mikko ja Sillanpää, Mika. 2010, 191). Haluttu pH saadaan säädettyä kalkin 

(CaO) avulla (Kouvolan Vesi, 2019, 13). 

 

Hapettamisen jälkeen sekundäärisessä käsittelyssä seuraavassa vaiheessa jäteveden kemiallista 

reaktiivisuutta hapettumisen johdosta pyritään laskemaan kemiallisesti tai laskemalla jäteveden 

pH:ta. (Ameta, Suresh C. ja Ameta, Rakshit, 2018, 5). Rautasaostuksen heikkoutena on suuri 

emäksen kulutus, kuten kalsiumkarbonaatin, jolla juuri pyritään laskemaan käsitellyn veden re-

aktiivisuutta ja jolla optimoidaan rautasaostusprosessin pH:ta (Kouvolan Vesi 2019, 13). Toi-

sena haittapuolena on käsitellyn veden suuri kloridi- tai fosfaattipitoisuus, jota on liuennut ve-

teen rautasuolan lisäämisen johdosta. Kloridi ja fosfaatti lisäävät vedessä muun muassa syövyt-

tävyyttä putkistoissa. (Matilainen, Anu, Vepsäläinen, Mikko ja Sillanpää, Mika. 2010, 191). 

Tämän jälkeen jäljellä olevat epäpuhtaudet pyritään poistamaan aktiivihiilellä kemiallisella ab-

sorptiolla. (Ameta, Suresh C. ja Ameta, Rakshit, 2018, 5).  
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3.3 Tertiäärivaihe 
 

Esikäsittely, primäärinen ja sekundäärinen vaihe eivät tuota riittävän puhdasta vettä jäteveden-

käsittelyn tavoitteisiin nähden, joten niiden lisäksi on kehitetty useampia jätevedenkäsittelyn 

vaiheita. Kehittyneen jätevedenkäsittelyn jatkokäsittelyvaiheet voidaan jakaa kolmeen pääryh-

mään prosessin virtaustavan perusteella. Pääryhmiä ovat fysikaaliskemiallinen käsittely, yhdis-

tetty biologinen ja mekaaninen käsittely sekä tertiäärinen käsittely. Näistä tertiäärinen vaihe on 

yksinkertaisin tapa jatkokäsitellä jätevettä. Tertiäärinen käsittely koostuu yksikköoperaatioista 

ja yksinkertaisimmillaan se voi olla suodattimen lisääminen sekundäärisen käsittelyn jälkeen. 

Toisaalta tertiäärinen vaihe voi sisältää useita eri yksikköoperaatioita, joiden avulla jätevedestä 

saadaan poistettua suspendoitunutta kiintoainetta, fosforia, typpeä tai muita orgaanisia aineita. 

Fysikaaliskemiallisessa ja yhdistetyssä biologisessa ja fyysisessä käsittelyssä yksikköoperaati-

oita ei lisätä sekundäärivaiheen perään, vaan käsittelytavat ovat yhdistetty samaan yksikköpro-

sessiin. (Sonune, Amit ja Ghate, Rupali, 2004, 59). Toinen tapa jaotella jäteveden jatkokäsitte-

lyä on jakaa prosessitavat tavoitteen perusteella. Tavoitteena voi olla orgaanisen ja liuenneiden 

kiintoaineiden poistaminen, typpipitoisen hapenkulutuksen vähentäminen, ravintoaineiden 

poistaminen tai myrkyllisten aineiden poistaminen. (Al-Rekabi, Wisaam S., et al., 2007, 106). 

 

Teollisissa maissa tertiäärivaiheen käyttö on yleistä. Puhdistaminen tapahtuu usein mikrosuoda-

tuksella tai synteettisten kalvojen avulla. Nitraattia voidaan poistaa jätevedestä luonnollisilla 

prosesseilla tai mikrobien denitrifikoimalla. Otsonigeneraattorin käyttö on myös yleistymässä. 

Sen toiminta perustuu otsonikupliin, jotka pulppuavat säiliön läpi puhdistuksessa. Otsonimene-

telmä on kuitenkin erittäin paljon energiaa kuluttava prosessi. Uusin ja tällä hetkellä erittäin 

lupaava puhdistustekniikka on aerobisen rakeisen lietteen käyttö. (Ameta, Suresh C. ja Ameta, 

Rakshit, 2018, 5). Wangin mukaan aerobinen rakeinen liete koostuu liikuntakyvyttömien bak-

teerien ryhmittymistä (Wang, Shu-Guang, et. al, 2006, 2142). Adavin mukaan rakeet ovat sään-

nöllisen muotoisia, lähes pyöreitä kappaleita. Niillä on erinomainen laskeutuvuus, tiheä ja vahva 

mikrobirakenne, niillä on korkea biomassan pidättämiskyky, ne kestävät suurta orgaanista kuor-

mitusta ja niillä on hyvä sietokyky myrkyille. (Adav, Sunil S. et al., 2008, 412). 
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Tertiäärivaiheen jälkeen puhdistettu vesi johdetaan takaisin vesistöön (von Sperling, Marcus, 

2007, 177). Puhdistettu vesi voi kulkea vielä jälkiselkeyttimen kautta ennen laskua vesistöön. 

(Kouvolan Vesi, jätevesien käsittely). 

 

4 Typen- ja fosforinpoiston tehostaminen 
 

Ravinteiden, kuten typen ja fosforin, poistamiseen käytetään fysikaalisia, kemiallisia, biologisia 

ja yhdistettyjä fysiokemiallisia menetelmiä. Erityisesti yhdyskuntajätevedet sisältävät runsaasti 

ravinteita verrattuna esimerkiksi teollisuuden jätevesiin. Yhdyskuntajätevedessä on typpeä noin 

25–45 mg/L. Typen pitoisuus koostuu 60 % orgaanisesta typestä ja 40 % ammoniakista. Fosfo-

ria, joka liuenneena jäteveteen, on puolestaan 6–20 mg/L. Tutkijat ovat suositelleet biologista 

menetelmää epäorgaanisten typpiyhdisteiden hajottamiseen. Sitä on pidetty myös kustannuste-

hokkaana vaihtoehtona. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 212). 

 

4.1 Typen poistaminen biologisesti 
 

Biologisessa typenpoistoprosessissa typpeä, kuten myrkyllistä ammoniakkia, poistetaan jäteve-

destä solujen aineenvaihdunnan avulla. Typen yhdisteet ovat helposti biohajoavia, joten mikro-

organismit pystyvät hajottamaan niitä. Typenpoisto saavutetaan samanaikaisella nitrifikaatio- ja 

denitrifikaatioprosessilla. Nitrifikaatiossa ammoniakki muunnetaan aerobiseksi mikrobien 

avustuksella. Muunto tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa ammonium-ioni 

muunnetaan nitriitiksi Nitrosomonas -mikrobilla yhtälön (1) mukaisesti. Toisessa vaiheessa yh-

tälöllä (2) Nitrobakteeri muuttaa nitriitin nitraatiksi. Nitrifikaation jälkeen nitraatti muunnetaan 

muun muassa typpioksidiksi ja typpikaasuksi denitrifikaatioprosessilla yhtälön (3) mukaisesti. 

Prosessissa olevat mikrobit käyttävät nitraattia elektronien vastaanottajana hapen sijasta. Reak-

tion tarvitaan metanolia, jotta siihen saadaan mukaan vaadittu hiililähde. (Bui, Xuan-Thanh, et 

al. 2019, 214).  
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2	𝑁𝐻%& + 3𝑂*
+,-./0/1/230
4⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯6 2𝑁𝑂*7 + 2𝐻*𝑂 + 4𝐻& + 𝑦ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒   (1) 

2𝑁𝑂*7 + 2𝑂*
+,-./@3A-BB.,
4⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯6 2𝑁𝑂C7 + 𝑦ℎ𝑑𝑖𝑠𝑡𝑒      (2) 

6𝑁𝑂C7 + 5𝐶𝐻C𝑂𝐻
0G@0-.33--,
4⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯6 3𝑁* + 5𝐶𝑂* + 7𝐻*𝑂 + 6𝑂𝐻7   (3) 

 

4.1.1 Ludzack-Ettinger -prosessi 

 

Jätevesi-insinöörit pyrkivät jo 1960–1970-luvuilla parantamaan jätevedenkäsittelyn typenpois-

toa. Ludzack ja Ettinger parantelivat aktiivilietejärjestelmää lisäämällä hapettoman tilan ennen 

ilmastusta ja selkeytystä. Selkeyttimen pohjasta saatu sakeutettu liete palautetaan puhdistuspro-

sessiin ja kierrätetään uudelleen. Kierrättämisellä ja hapettomalla tilalla pyritään parantamaan 

mikrobien metaboliaa ja epäorgaanisen nitraatin hajotuskykyä. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 

216). Ludzack-Ettinger -prosessi (LE-process) on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Ludzack-Ettinger -prosessi (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 217). 
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Muokatussa Ludzack-Ettinger -prosessissa palautusvirta kohdistettiin hapettoman ja aerobisen 

tilan väliin, jolloin typen poistotehokkuutta saatiin paranneltua entisestään. Kun palautusvirta 

on kohdennettu ennen hapetonta tilaa, se lisää liuenneen hapen pitoisuutta hapettomalla vyö-

hykkeellä. Muutoksilla saatiin vähennettyä liuenneen hapen pitoisuutta. Molemmissa proses-

seissa mikrobit ovat vastuussa ravinteiden poistosta ja substraatin ylläpidosta lietteessä. (Bui, 

Xuan-Thanh, et al. 2019, 217). 

 

Jatkuvatoimisessa panosreaktorissa (SBR) saadaan tehokkaammin tuotettua typenpoisto kuin 

tavallisessa panostoimisessa LE-prosessissa. SBR vaatii myös pienenemmän pinta-alan, joten 

se vie vähemmän tilaa toimiakseen. Syöttö tapahtuu reaktorin alaosasta lietepedin lähettyviltä 

granulien nopean laskeutumiskyvyn takia. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 217, 218) Puhdistettu 

vesi poistuu reaktorin yläosasta (Banner, 2017, III–10). Lietepetiin muodostuu anaerobinen eli 

hapeton tila, joka tehostaa nitraatinpoistotehoa ja denitrifikaatioprosessia. Ilmastusvaiheessa 

mikrobit ovat suuressa roolissa ravinteiden poistossa. Granuleissa on sekä nitrifikaatiota ja de-

nitrifikaatiota aiheuttavia mikrobeja. Ulkokuori on päällystetty nitrifikoivilla ja ydin denitrifi-

koivilla mikrobeilla. Ilmastusvaiheessa reaktorin liuenneen hapen konsentraatio pyritään pitä-

mään korkeana. Liuennut happi auttaa nitrifikoivia mikrobeja lisääntymään, jotta nitrifikaatio-

prosessi toimii. Granulojen ytimessä olevat mikrobit pyrkivät muuttamaan denitrifikaatiopro-

sessilla nitraattia typpikaasuksi. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 217, 218).  

 

Jatkuvatoimisia reaktoreita tarvitaan useampia peräkkäin, jotta puhdistusprosessi pystytään to-

teuttamaan nopeammin. Tällöin vähintään yksi reaktori voi olla täyttövaiheessa, kun muut ovat 

laskeutusvaiheessa. SBR on myös helposti laajennettavissa suuremmaksi kokonaisuudeksi li-

säämällä vain useampia reaktoreita peräkkäin. Dekantoimismekanismeilla on kuitenkin riski 

jäätyä talvisissa olosuhteissa. Kun vaaditut puhdistuksen raja-arvot ovat tiukat, SBR vaatii usein 

myös kemikaalien lisäyksen sekä suodatuksen vaatimusten täyttämiseksi. (Banner, 2017, III–10 

ja III–12). 
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4.1.2 Typenpoisto biofilmin avulla 

 

Prosessissa mikrobit muodostavat kerroksen, jota kutsutaan biofilmiksi. Biofilmiin perustuvasta 

typenpoistoprosessista tutkijat ovat luoneet monia erilaisia sovellutuksia, kuten esimerkiksi 

kiinteällä biofilmillä ja liikkuvalla biofilmillä toimivan reaktorin. Etuina biofilmin käytössä on 

sen hyvä sietokyky vaihteleville käyttöolosuhteille. Myöskään faasierotusta ei tarvita typenpois-

tovaiheessa. Prosessia operoidaan korkealla biomassan pitoisuudella, jolloin typpeä saadaan 

poistettua tehokkaasti. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 218). 

 

Kiinteän biofilmin prosessissa (IFAS) mikrobit ovat kiinteässä väliaineessa. Kiinteää biofilmiä 

ei poisteta reaktorista vaan se säilytetään siellä pitkään. Väliaineessa olevat mikrobit suorittavat 

nitrifikaatioprosessin tehokkaasti, kuten aktiivilietejärjestelmässä. Nitrifikaatioprosessia ylläpi-

tävät mikrobit kykenevät lisääntymään väliaineen, koska ilmastus luo reaktoriin aerobisen tilan. 

Kiinteän biofilmin typenpoistoprosessi on esitetty kuvassa 5. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 

218, 219). 

 

Kuva 5. Kiinteällä biofilmillä toimiva typenpoistoprosessi. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 219). 
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Biofilmiä voidaan käyttää myös niin, että alkuun on kiinteä anaerobinen eli hapeton tila, jota 

seuraa usein neljä liikkuvan pedin aerobista tilaa. Liikkuvalla mikrobipedillä varustetut tilat ovat 

ilmastettuja. Viimeisenä vaiheena on laskeutus, jossa liete ja puhdistettu jätevesi saadaan ero-

tettua toisistaan. Kiinteän ja liikkuvan biofilmin reaktorissa ilmastetussa tilassa liuenneen hapen 

konsentraatio pidetään 2–4 mg/L tasolla ja hapettomassa tilassa 0,5–0,7 mg/L tasolla, jotta mik-

robeilla on paras mahdollinen olosuhde typen poistoon. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 219). 

 

4.1.3 Anaerobinen ammoniumtypen hapetus 

 

Anaerobisessa ammoniumtypen hapetuksessa eli anammox-prosessissa mikrobit pyrkivät ha-

pettamaan ammoniumia hapettomassa olosuhteessa. Prosessia voidaan pitää ympäristöystäväl-

lisenä prosessina ja taloudellisesti kannattavana vaihtoehtona. Prosessi ei vaadi ylimääräistä hii-

lilähdettä, kuten denitrifikaatioprosessi. Ammoniumtypen hapetus tapahtuu yhtälön (4) mukai-

sella tavalla. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 220). 

 

𝑁𝐻%& + 𝑁𝑂*
I3JB-G0
4⎯⎯⎯⎯6 𝑁*7 + 2𝐻*𝑂       (4) 

 

Ammoniumia hapettavien mikrobien kasvunopeus on parempi korkeassa ammoniumpitoisuu-

dessa olevassa jätevedessä, jonka kemiallisen liuenneen hapen ja typen suhde (COD/N) on pieni 

pitkällä kiintoaineen retentioajalla. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 220). Etuina anaerobisessa 

ammoniumtypen hapetuksessa on hapen tarpeen vähentyminen nitrifikaatioprosessissa, ylimää-

räisen hiilitarpeen poistuminen, lietteen määrän vähentyminen, parempi kemiallisen hapenku-

lutuksen poistosuhde ja kasvihuonekaasujen (CO2) vähentyminen verrattuna nitrifikaatio- ja de-

nitrifikaatioprosesseihin. Huonoina puolina ammoniumtypen hapetuksessa on mikrobien hidas 

kasvunopeus, biofilmin pesun tarve ja merkittävämpänä haittana typen vapautuminen ilmake-

hään. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 220, 221). Anammox-prosessin käyttö on vielä melko ra-

jallista, koska prosessilla on jopa vuoden mittainen käynnistymisaika. Hidas käynnistyminen 
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johtuu pääasiassa anammox-organismien hitaasta kasvunopeudesta sekä organismien menettä-

misestä prosessin aikana. (Dezotti, Márcia, et al. 2018, 176). Tutkijat ovat kehittäneet parempia 

prosesseja ongelmien ratkaisemiseksi. Seuraavissa kappaleissa on niistä joitakin esiteltynä. 

 

Yhden reaktorin järjestelmää aktiivisen ammoniumin poistamiseen kutsutaan SHARON-

prosessiksi (Single reactor system for High activity Ammonia Removal Over Nitrite) (Bui, 

Xuan-Thanh, et al. 2019, 220, 221). SHARON on erittäin riippuvainen lämpötilasta, joten se 

soveltuu parhaiten suurten typpipitoisten jätevesien käsittelyyn, kuten kaatopaikkojen jäteve-

sien käsittelyyn. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi esikäsittelynä. (Dezotti, Márcia, et al. 2018, 

171). 

 

DEMON on deammonifikaatioprosessi, joka koostuu yhdestä tai useasta SBR:stä eli peräkkäi-

sestä panosreaktorista. Panosreaktoreissa on ajoittain toimiva ilmastus täytön ja reaktion aikana. 

Aerobisen ja hapettoman tilan kestoja kontrolloidaan pH:n tai ajan avulla. Ilmastetun eli aero-

bisen tilan kesto on noin 10–15 minuuttia ja hapeton tila kestää noin 5–7 minuuttia. Kun liuen-

neen hapen pitoisuus pidetään matalana, noin 0,3 mg/L pitoisuudessa, aerobisen tilan aikana, 

voidaan nitriittiä hapettavien bakteerien kasvu estää lähes täysin. DEMON-prosessilla saadaan 

poistettua ammoniumtyppeä 90–95 % ja epäorgaanista typpeä kokonaisuudessaan 80-85 %. DE-

MONia on käytetty pääasiassa typpipitoisissa sivuvirroissa. (Bowden, Gregory, 2015, 59 ja 60). 

 

4.2 Typen poistamisen kehitteillä olevia menetelmiä 
 

Uusimpia ja kehitteillä olevia tapoja typen poistamiseen jätevedestä on esimerkiksi membraa-

nisuodatus, josta kerrotaan kappaleessa 4.5 sekä typen poisto ammoniakkikaasun muodossa ja 

poisto struviitin avulla. Koska prosessit ovat vielä kehitteillä, niitä ei ehkä vielä voi harkita vaih-

toehdoiksi vähäisen kokeellisen datan perusteella. (WEF ja WERF, 2015, 189). 
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Ammoniakkia pystytään poistamaan jätevedestä kaasun olomuodossa. Kun pH on neutraali, 

ammoniakki on yleensä ammoniumina eli muodossa NH4+. Kun pH:ta kasvatetaan yli 9,25, ve-

teen liuenneet ammoniumionit muuttuvat ammoniakkikaasuksi (NH3) ja ammoniakkikaasu on 

helposti poistettavissa jätevedestä. Parhaimmat olosuhteet ammoniakkikaasun muodostumiselle 

on, kun pH:ta nostetaan, painetta alennetaan ja lämpötilaa nostetaan. pH:ta voidaan muuttaa 

optimaalisemmaksi hiilidioksidin avulla ja lämpötilaa voidaan nostaa esimerkiksi hukkaläm-

mön tai polttoaineen avustuksella. Poistettu ammoniakkikaasu johdetaan happamaan liuokseen, 

jolloin ammoniakkikaasusta saadaan ammoniumsuolaa, kuten ammoniumsulfaattia. Ammo-

niumsulfaattia voidaan myös myydä eteenpäin lannoitteena. (WEF ja WERF, 2015, 189). 

 

Struviitti eli fosfaattimineraali (MgNH4PO4•6H2O), joka sisältää magnesiumia, ammoniumtyp-

peä ja fosfaattia, poistaa jätevedestä typpeä saostamalla. Saostusliete voidaan muuttaa lannoi-

tusmineraaleiksi. Struviitti poistaa kuitenkin paremmin fosforia kuin typpeä jätevedestä. Useim-

mista jätevesistä struviitti kykenee poistamaan vain noin 15-20 % ammoniumtypestä. (WEF ja 

WERF, 2015, 189). 

 

4.3 Fosforin poistaminen biologisesti 
 

Fosforia poistetaan vedestä kemiallisesti saostamalla, sedimentaatiolla, kalvosuodatuksella sekä 

biologisilla menetelmillä. Biologinen menetelmä on vaihtoehdoista taloudellisesti kannattavin 

ja tuottaa vähemmän jätelietettä kuin muut edellä mainitut vaihtoehdot. Biologisessa prosessissa 

jätevedessä oleva liuennut fosfori sulautuu mikrobien massaan, jonka jälkeen massa poistetaan 

jätelietteen mukana. Tehostetussa biologisessa fosforinpoistoprosessissa (EBPR) fosforia ke-

räävät organismit (PAOs) koostuvat Acineobakteerista, Rhodocyclusista ja joistakin kokkibak-

teereista. Ne elävät sekä anaerobisessa ja aerobisessa tilassa, jota pyritään pitämään yllä tehos-

tetussa fosforinpoistoprosessissa. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 221, 222). Mahdollisia biolo-

gisia prosesseja ovat esimerkiksi Phostrip ja Bardenpho. Jokaisessa prosessissa on yhteistä an-
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aerobinen reaktori prosessin alussa ja loppupuolella aerobinen reaktori. EBPR-prosessilla pys-

tytään poistamaan jätevedestä 80–90 % siinä olevasta fosforista. (Gerardi, Michael H., 2016, 

129-134). Prosessin toimintaan vaikuttaa hiilen saatavuus biohajoavassa hiilivedyssä tai haih-

tuvassa rasvahapossa. Kustannuksiin vaikuttaa substraatin ja hiililähteen valinta. Hiilivetynä on 

käytetty muun muassa asetaattia ja substraattina propionaattia. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 

221, 222). Monissa biologisissa fosforinpoistoprosesseissa poistuu jätevedestä myös typpeä ja 

hiiltä (Schaum, Christian, 2018, 112). Kuvassa 6 on esiteltynä muutamia fosforin biologisia 

poistotapoja. 

 

 

Kuva 6. Biologisia fosforinpoistoprosesseja. 1. A/O- ja Phoredox, 2. PhoStrip ja 3. Kolmivai-

heinen Bardenpho (Schaum, Christian, 2018, 112). 

 

A/O- (Anaerobic/oxic) ja Phoredox-prosessit ovat yksinkertaisimpia biologisen typenpoiston 

järjestelmiä, kuten kuvasta 6 voidaan nähdä. Niissä anaerobista tilaa seuraa aerobinen alue. Pro-

sessissa on vaikeaa välttää nitrifikaatiota. Toisena ongelmana on myös nitraattien paluu anaero-

biseen tilaan aktivoiden lietteen palautuksen yhteydessä. (Schaum, Christian, 2018, 111). 
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PhoStrip-prosessissa on yhdistettynä kemiallinen ja biologinen fosforinpoistomenetelmä. Siinä 

osa, noin 10–30 % sisääntulovirrasta, fosforirikasta aktivoitua lietettä palautetaan takaisin an-

aerobiseen käsittelyaltaaseen. Lietteen annetaan laskeutua, jotta fosforia vapautuu. Sen jälkeen 

fosforia saostetaan kalkilla. Fosforista erotettu aktivoitu liete palautetaan takaisin ilmastusreak-

toriin. Kuvassa 6 on PhoStrip:n prosessikaavio. (Schaum, Christian, 2018, 111). 

 

Kolmivaiheisessa Bardenpho -prosessissa on kolme erilaista aluetta; anaerobinen, hapeton ja 

aerobinen alue, kuten kuvassa 6 on esitetty. Prosessissa lietettä palautetaan aerobisesta tilasta 

eli nitrifikaation alueesta anaerobiseen tilaan denitrifikaatiota varten. Tämä prosessi on melko 

yleisesti käytössä jätevedenpuhdistamoilla tällä hetkellä. Bardenphosta on myös olemassa vii-

sivaiheinen järjestelmä. Siinä vaiheina ovat anaerobinen, hapeton, aerobinen, hapeton ja aero-

binen vaihe kyseissä järjestyksessä.  Kolmivaiheista Bardenpho -prosessia voidaan muokata 

myös siten, että ilmastusaltaasta voidaan lisätä palautusvirta suoraan hapettomalle alueelle ja 

selkeytysaltaasta aktivoitu liete hapettomalle alueelle. Hapettoman alueen lopusta lisätään vielä 

palautusvirta anaerobiselle alueelle. Tällöin saadaan nitraatin määrää vähennettyä anaerobiselle 

alueelle. (Schaum, Christian, 2018, 112). 

 

Biologisilla menetelmillä kyetään poistamaan liuennutta fosforia hyvin. Liuenneen fosforin pi-

toisuudeksi voidaan saada jopa 0,1 mg/L. Fosforia esiintyy jätevesissä myös kiinteässä muo-

dossa, joten kokonaisfosforin pitoisuuden laskemiseksi tarvitaan myös muita menetelmiä. 

(Schaum, Christian, 2018, 118). 

 

4.4 Fosforin poisto kemiallisesti saostamalla 
 

Fosforin kemiallisessa saostuksessa käsiteltävään jäteveteen lisätään metalliyhdisteitä saostus-

kemikaaleiksi. Kemiallisella käsittelyllä voidaan tehostaa fosforin poistoa biologisen vaiheen 
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jälkeen tai se voi toimia itsenäisenä puhdistusvaiheena. Metalli-ionit reagoivat jätevedessä ole-

van fosforin kanssa saostaen sitä heikosti liukenevaksi yhdisteeksi. Saostuskemikaaleja voidaan 

lisätä jätevedenkäsittelyprosessissa eri vaiheisiin. Primäärivaiheessa lisättyjen kemikaalien 

etuna on niiden lähes täydellinen poistaminen ennen biologisia puhdistusvaiheita. Huonona 

puolena on jätelietteen määrän kasvu. Primäärisessä vaiheessa tapahtuvassa kemikaalien lisäyk-

sessä tarvitaan myös enemmän saostuskemikaaleja. Silloin jätevedessä fosforista suurempi osa 

on polyfosfaatteina eikä ortofosfaatteina, jolloin puhdistus olisi taloudellisempaa. Jos metalli-

kemikaaleja lisätään puhdistuksessa ennen biologista vaihetta, tarvitaan kalkkia, jotta olosuhteet 

biologiselle prosessille saadaan optimoitua. Saostuskemikaaleina käytetään raudan ja alumiinin 

suoloja. (Schaum, Christian, 2018, 118). 

 

4.5 Fosforin ja typen poisto suodattamalla 
 

Matalalla suodatuspedillä, jonka pinta koostuu tasaisesta raekerroksesta, saadaan fosforia ero-

tettua suodatusmenetelmällä. Suodatuksen aikana pedin päälle kerääntyy suodatuskakku, joka 

auttaa pienempien partikkelien poistamisessa. Matala suodatuspedin syvyys rajoittaa kiintoai-

neiden poistoa. Tavanomainen suodatuksen syvyys vaihtelee 30 senttimetristä 60 senttimetriin. 

Jotkut tarjoavat kahden kerroksen suodatuspetejä, jotta saadaan parempi suodatustehokkuus. 

Kerrokset koostuvat silikahiekasta (0,7–1,2 mm) ja hydro-antrasiitista (1-2mm). Suodatusmate-

riaalin pesuun on kehitetty esimerkiksi siltamaisia pesureita, jotka liikkuvat ja pesevät materi-

aalia automaattisesti. Suodatusteho voi vaihdella 5–10 m/h ja liuenneiden kiintoaineiden pitoi-

suus pystytään laskemaan alle 4 mg/L pitoisuuteen. Kokonaisfosforin pitoisuus on mahdollista 

saada alle 0,3 mg/L pitoisuuteen. (Schaum, Christian, 2018, 141, 142). 

 

Mikrosiivilät koostuvat pystysuoraan asennetuista levysuodattimista, jotka ovat yhdistettynä 

keskellä olevaan syöttöputkeen. Suodatettava jätevesi virtaa suodatusrumpuun painovoiman 

avulla, minkä avulla saadaan vähennettyä energiakustannuksia. Poistetut kiintoaineet aiheutta-
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vat painetta suodatinlevyissä. Kun veden pinta alkaa nousta levyjen sisällä, se käynnistää suo-

datusrummun pyörimisen ja pesusyklin. Kiekot ovat 2/3 niiden pinta-alasta upotettuina. Suoda-

tuspinnan materiaali on usein ruostumatonta terästä. Suodatustehon vaihteluväli on 5–20 m/h ja 

mahdollinen saavutettava kokonaisfosforin pitoisuus on 0,5 mg/L. (Schaum, Christian, 2018, 

142, 143). 

 

4.5.1 Membraanisuodatus 

 

Membraanisuodatuksella on mahdollista saada jätevedestä erittäin puhdasta. Membraanisuoda-

tustapoja voidaan jakaa eri luokkiin huokoskoon, membraanin materiaalin ja toimintatavan pe-

rusteella. Esimerkiksi mikrosuodatus ja ultrasuodatus on jo nosteessa jätevedenkäsittelyn alalla. 

Taulukossa VI on esiteltynä erilaisia membraanisuodatusmenetelmiä ja niiden välisiä eroja. 

(Schaum, Christian, 2018, 146). 
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Taulukko VI. Erilaisia membraanisuodatustapoja (Schaum, Christian, 2018, 147). 

Membraani 
Huokos-

koko (nm) 

Läpäisevyys 

(L/(m2h bar)) 

Membraanin 

tyyppi 
Tehtävä 

Mikrosuodatus 50-5000 >50 
Huokoinen 

membraani 

Suspendoituneiden 

partikkelien erotus 

Ultrasuodatus 2-200 10–50 
Huokoinen 

membraani 
Sakeutus ja erotus 

Nanosuodatus 1-2 1,4–12 
Nanohuokoinen 

membraani 

Liuenneiden partikke-

lien fraktiointi vesipi-

toisessa fluidissa 

Käänteisos-

moosi 
- 0,05–1,4 

liuos-diffuusio-

membraani 

Liuenneiden partikke-

lien saostus vesipitoi-

sessa fluidissa, suolan 

poistaminen 

 

Mikrosuodatus ja ultrasuodatus ovat fyysisiä vedenpuhdistusmenetelmiä. Ne eivät vaadi fysio-

kemiallista esikäsittelyä, kuten esimerkiksi saostus. Huokoisen membraanin kanssa voidaan 

nestevirran ajavana voimana käyttää sekä paineen tai imun avulla tapahtuvaa aineensiirtoa. 

Huokoista membraania voidaan pestä vedellä, ilmalla tai vaikka molemmilla. Käyttötapoja on 

tällöin useita mikro- ja ultrasuodatuksessa. (Delphos, Paul J., 2016, 2, 3). Mikro- ja ultrasuoda-

tusta käytetään kunnallisessa jätevedenkäsittelyssä tertiäärisenä vaiheena, jotta saavutetaan pa-

rempi puhdistetun jäteveden laatu. Membraanisuodatuksen etuna ovat pienemmän pinta-alan 

tarve puhdistusprosessille sekä alhaisemmat rakennus- ja asennuskustannukset. Huonona puo-

lena on energiankulutuksen lisääntyminen ja membraanien kustannukset. Myös maksimivir-

taama voi jäädä heikommaksi. Kuitenkin uusia membraanimateriaaleja on kehitetty ja prosessi-

kaaviota paranneltu, joilla muun muassa energiakustannuksia on saatu vähennettyä. Membraa-

nisuodatusta on myös pääosin käytetty vain kiintoaineiden poistoon eikä niinkään ravintoainei-

den, kuten typen ja fosforin poistoon. (Basile, Angelo, et al., 2015, 443–445). 
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Käänteisosmoosi (RO) on jätevedenkäsittelyprosessi, jossa vedestä saadaan poistettua kiintoai-

netta ja liuenneita partikkeleita. Käänteisosmoosilla voidaan poistaa jopa alle 1 nm kokoisia 

partikkeleita. Prosessissa käsiteltävä vesi pakotetaan kulkemaan paineen avulla korkeammasta 

konsentraatiosta matalampaan eli vastasuuntaan kuin osmoosireaktiossa. Paine-eroa kasvatta-

malla saadaan virtausta kasvatettua. (Binnie, Chris, et al., 2017, 157–160). 

 

4.5.2 Membraanibioreaktori 

 

Membraanibioreaktorissa (MBR) on yhdistettynä membraanisuodatus sekä biologinen puhdis-

tusmenetelmä, jolla saadaan vähennettyä jäteveden orgaanista ainetta huomattavasti. MBR:ssa 

käytetään kiintoaineen suodattamiseen mikro- tai ultrasuodatusmembraania ja aktiivilietettä or-

gaanisen aineen poistamiseen. Verrattuna tavanomaisiin puhdistuskeinoihin membraanibiore-

aktori vaatii pienemmän pinta-alan, se tuottaa vähemmän jätelietettä ja lopputuloksena saadaan 

erittäin puhdasta jätevettä. Monet pitävät MBR:a parhaimpana jäteveden jatkokäsittelymenetel-

mänä. (Figoli, Alberto ja Criscuoli, Alessandra. 2017, 279–286). Membraanibioreaktorilla ko-

konaistypen pitoisuudeksi puhdistetussa jätevedessä on mahdollista saada alle 3 mg/L ja koko-

naistypen pitoisuudeksi jopa alle 0,05 mg/L (AMTA, 2013). On arvioitu, että maailmassa on 

noin 6000 laitosta, jotka käyttävät membraanibioreaktoria. Reaktorin muita etuja on kustannus-

tehokkuus, alhainen energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, aktiivilietteen 

tuotanto ja taudinaiheuttajien poistokyky. Heikkoutena membraanibioreaktorissa on suodatus-

kalvon foulaantuminen eli likaantuminen. Tällä hetkellä Pekingissä toimii suurin membraani-

bioreaktori, jonka kapasiteetti on 80 000 m3/d. Suurempiakin reaktoreita on suunniteltu raken-

nettavaksi. Niiden kapasiteetti on arvioitu olevan jopa 250 000 m3/d. (Figoli, Alberto ja Cris-

cuoli, Alessandra. 2017, 279–286). 

 

Membraanibioreaktorin uusin sovellus on membraanibioreaktorin ja liikkuvan biofilmireaktorin 

(MBBR) yhdistelmä, josta käytetään nimitystä MBBR-MBR. Yhdistelmällä saadaan vähennet-

tyä membraanin foulaantumista. Myöskin puhdistuslaitteisto voi viedä vähemmän tilaa kuin 
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erillisenä olevat puhdistusmenetelmät. Reaktorista on olemassa kahta eri tyyppiä. Mallit on esi-

tetty kuvassa 7. (Dezotti, Márcia, et al., 2018, 30–34). 

 

 

Kuva 7. MBBR-MBR:ien kaksi eri mallia, A. kahden säiliön malli ja B. yhden säiliön malli 

(Dezotti, Márcia, et al., 2018, 32). 

 

MBBR-MBR on vielä kehitysvaiheessa, joten kyseisiä reaktoreita tuskin löytyy vielä markki-

noilta. Kokeissa on todettu kuvan 7 B-mallin olevan tehokkaampi, mutta oletettavasti A-malli 

soveltuu paremmin jätevedenkäsittelyyn. A-mallissa membraanin likaantuminen on todennä-

köisesti vähäisempää. Yhdistelmäreaktorille odotetaan suurta kysyntää lähivuosina. (Dezotti, 

Márcia, et al., 2018, 30–34). 

 

4.6 Ravintoaineiden poisto levien avulla 
 

Sinilevällä, englanniksi blue-green algae (BGA), on kyky lisääntyä nopeasti ja sitä pidetään 

yhtenä tärkeimpänä biomassaa muodostavista organismeista. Sinilevän käyttöä jätevedenkäsit-

telyssä ehdotettiin jo vuonna 1945 ja sen toimintaa kokeiltiin vuonna 1957. Kuitenkin vasta nyt 

bioteknologian kehittyessä sinilevän mahdollisuudet jäteveden käsittelyssä on huomioitu pa-

remmin. Sinilevän etuna on, ettei se vaadi ravintoaineiden määrän kasvua lisääntyäkseen, vaan 
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vesi riittää, kunhan sitä on riittävästi. Sinilevällä on myös kyky nostaa veden happitasoja fo-

tosyynteesin ansiosta ja se kykenee käyttämään orgaanisia ja epäorgaanisia aineita fotosynteesin 

lähteenä. Sinilevän muodostamaa lietettä on helppo käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuu-

dessa. (Gupta, Sanjay Kumar, Bux, Faizal, 2019, 374). 

 

Mikrolevillä on vastaavanlainen kyky poistaa fosforia ja typpeä jätevedestä. Arbib et. al. on 

tehnyt kokeen, jossa tutkinnan kohteena oli mikrolevien kyky poistaa jätevedestä typpeä ja fos-

foria. Kokeessa käytettiin jätevettä sekä synteettistä jätevettä, joka vastasi koostumukseltaan 

normaalia jätevettä. Reaktioastiat oli ilmastettu ilmalla, johon oli lisätty 5 % hiilidioksidia. As-

tioiden koko oli 2 litraa. Prosessin lämpötila oli noin 20 °C ja valaistuksella saatiin aikaiseksi 

14h valoisa aika ja 10h pimeä aika prosessille. Lopputuloksena saatiin kokonaistypenpoistolle 

yli 90 % poistoaste. pH pidettiin matalana lisätyn hiilidioksidin kanssa. Typpeä poistui nope-

ammin jätevedestä kuin synteettisestä jätevedestä, mikä kertoo mikrolevien hyvästä kyvystä li-

sääntyä jätevedessä. Myös fosforia poistui erittäin hyvin, yli 98 %. Myös fosforinpoistossa pH 

pidettiin alle yhdeksässä. Kokeella todettiin typen ja fosforin poistamisen olevan mahdollista 

fotobiologisella tavalla. (Arbib, Zouhayr, 2013, 466–473). 

 

Fotobiologisia reaktoreita on muutamia eri malleja, kuten flat plate eli litteä levy, pylväs ja peh-

meärunkoinen. Levy- ja pylväsreaktori on esitetty kuvassa 8. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 

303–305). 

 

Kuva 8. Kuvassa 1. on litteälevyreaktori ja 2. on pylväsreaktori. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 

304). 
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Litteän levyn fotobioreaktori koostuu tasaisista levyistä, jotka ovat asetettu läpinäkyvään reak-

toriin. Valaistus on helppo järjestää, koska levyreaktorissa on erittäin hyvä pinta-alan ja tilavuu-

den suhde valaistuksen kannalta. Hyvinä puolina on myös vähäinen mekaaninen käyttö ja pieni 

energiankulutus, jonka on arvioitu olevan 50 W/m3. Kriittisimmät ominaisuudet levyreaktorissa 

sen toiminnan kannalta on valaistus ja lämpötila. Valonlähteenä on pitkälti käytetty auringon-

valoa, mutta viime aikoina keinotekoisen valaistuksen käyttö on kasvattanut suosiotaan, jolloin 

valoisaa aikaa saadaan pidennettyä. Kokonaistypen ja -fosforin poistoteho vaihtelee 70–90 % 

välillä. Huonona puolena levymäisessä reaktorissa on sen vaatima tila sekä korkeat rakennus- 

ja energiakustannukset. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 303–305 ja 317–319). 

 

Kuvan 8 ja kohdan 2. pylvään muotoisessa fotobioreaktorissa prosessi on ilmastettu sekoittu-

mista varten ja ilmastukseen on lisätty hiilidioksidia. Biomassan muodostuminen on kohtalaisen 

hyvää ja reaktorilla on hyvät valoisan ja pimeän syklin hallintaominaisuudet. Pylväsreaktorin 

muoto on yksinkertainen ja kompakti sekä se on suunniteltu yhdistettäväksi esimerkiksi toisten 

pylväsreaktoreiden tai muiden erotustekniikoiden, kuten membraanisuodatuksen, kanssa. Pyl-

väsreaktori toimii joko ilmavirran tai kuplien avulla, joista ilmavirran avulla toimiva reaktori on 

todettu tehokkaammaksi. Kokonaistypen ja kokonaisfosforin poistotehoksi voidaan saada pyl-

väsreaktorissa jopa 100%. Pylväsreaktorin etuna on, että se likaantuu vähemmän kuin esimer-

kiksi levyreaktori. Huonona puolena on korkeat sekoituskustannukset. Myös valaistusteho heik-

kenee reaktorin kasvaessa. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 307, 317–319). 

 

Pehmeärunkoinen fotobioreaktori on uusin innovaatio fotobiologisen erotuksessa. Pehmeärun-

koinen reaktori vaatii vähemmän tilaa ja se on siirrettävissä sekä muokattavissa. Pehmeärunkoi-

nen reaktori voidaan asettaa pieniinkin yksiköihin. Reaktori koostuu pehmeistä säkeistä, jotka 

on tehty muun muassa polyeteenistä (PE). Pehmeärunkoisesta on vielä varsin vähän tutkimus-

taustaa, joten esimerkiksi poistotehosta ei ole kunnollista dataa. Reaktoreita voidaan yhdistää 

muihin perinteisempiin fotobioreaktoreihin, kuten levyreaktoriin. Levyreaktorin sovelluksessa 

muovisäkki on kiinnitetty kahden metallisen reunan väliin, jossa säkki on vaihdettavissa sen 

likaantuessa. Ilmastus on järjestetty muoviputkien avulla, joihin on porattu pieniä reikiä ilma-



 35 

aukoiksi. Tällä hetkellä reaktorin materiaalit voivat vaurioitua melko helposti ja sekoittuminen 

ei ole täydellistä. Materiaalit ovat myös vielä melko kalliita. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 312, 

317). 

 

5 Vedenkäsittelyn kustannukset 
 

Seuraavissa kappaleissa kerrotut kustannukset ovat vain arvioita mahdollisista pääoma- raken-

nus- ja käyttökustannuksista. Alla olevat kustannukset perustuvat noin kymmenen vuoden ta-

kaiseen tietoon, joten voidaan olettaa, että hinnat ovat nousseet annetuista luvuista 5-15 %. Kus-

tannusarviot perustuvat pääosin Yhdysvaltojen hintatasoon, joten ne voivat poiketa Suomessa 

jonkin verran annetuista arvoista. 

 

5.1 Biologiset typenpoistoprosessit 
 

Jatkuvatoimisessa panosreaktorissa (SBR) pääomakustannukset ovat noin 2,4 miljoonaa euroa, 

kun laitoksen koko vastaa 760 m3/d kapasiteettia. Jos laitoksen kapasiteetti on noin 20 000 m3/d, 

voidaan olettaa rakennuskustannusten olevan noin 12 miljoonaa euroa. (Malibu, Table 8). Jat-

kuvatoimisen panosreaktorin käyttökustannukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa. Käyttökustan-

nuksiin on laskettu laitteistojen huolto, kiinteiden aineiden eli lietteen käsittely, pitoisuuksien 

seuranta ja siihen liittyvät tarvikkeet, energiankäyttökustannukset ja työvoima. Laitteistojen 

huoltoon kuluvan summan on arvioitu olevan noin 2,5 % pääomakustannuksista. (Banner, 2017, 

III–5). 

 

Kiinteän pedin biofilmireaktorin rakennuskustannukset on arvioitu olevan noin 6,2 miljoonaa 

euroa. Jos kiinteän pedin reaktoriin haluaa ilmastuksen niin, että se on mahdollista ajoittain kyt-

keä päälle ja pois, jotta saadaan luotua anaerobinen ja aerobinen tila, kustannukset nousevat 7,3 
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miljoonaan euroon. Liikkuvan biofilmireaktorin rakennuskustannukset ovat jo 12,4 miljoonaan 

euroon. (Johnson, Terry L., et. al. 2004). Kiinteän pedin biofilmireaktorin (IFAS) käyttökustan-

nukset ovat noin 1,2 miljoonaa euroa (Banner, 2017, III–5). 

 

Anammox-prosessissa eli anaerobisessa ammoniumtypen hapetuksessa pääomakustannukset 

20 000 m3/d kapasiteetin omaavalle laitokselle ovat noin 13 miljoonaa euroa. Arvio perustuu 

kapasiteeteiltaan 2650 m3/d ja 9500 m3/d kokoisiin laitoksiin. (Breidt, Sarah, 2015, 33). Käyt-

tökustannukset voivat vähentyä jopa 90 % verrattuna tavanomaisiin typenpoistoprosesseihin. 

Arvioitu käyttökustannuksien lasku johtuu pääosin ilmastustarpeen poistumisesta, jolloin myös 

energiaa tarvitaan vähemmän prosessin ylläpitoon. (Gonzalez-Martinez, Alejandro, et. al., 2018, 

3). 

 

5.2 Biologiset fosforinpoistoprosessit 
 

A/O-prosessin pääomakustannukset ovat noin 12 miljoonaa euroa, kun reaktorissa on 4 tunnin 

pidätysaika sekä suodattimet puhdistetulle jätevedelle. Käyttökustannukset ovat 760 000 euroa. 

Kustannukset on arvioitu laitokselle, jonka kapasiteetti on 18 900 m3/d. Vastaavan kokoisen 

laitoksen, jonka käsittelyprosessina toimii PhoStrip -prosessi, pääomakustannukset ovat noin 

11,5 miljoonaa euroa. Käyttökustannukset vuoden aikana, jotka ovat noin 680 000 euroa, ovat 

hieman alhaisemmat kuin A/O-prosessissa. (Wang, Lawrence K., et. al., 2010, 809). 

 

5.3 Membraanibioreaktori 
 

Membraanibioreaktorin, jonka kapasiteetti on noin 20 000 m3/d, rakentamisen kustannusarvio 

on noin 14–15,5 miljoonaa euroa. Kustannusarvioon on laskettu vain membraanibioreaktorin 

osien kustannukset eikä siihen vaadittavaa työtä. Ensimmäisen vuoden käyttökustannusten on 
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arvioitu olevan noin 0,9–1,2 miljoonaa euroa. Käyttökustannuksista 34 % johtui energiankulu-

tuksesta ja 28 % membraanien vaihtamisesta. Vuonna 2007 havaittiin, että membraanibioreak-

torin rakennuskustannukset olivat nousseet edellisten vuosien hintatasosta. Rakennuskustan-

nuksien nousun yhtenä syynä oli raaka-aineiden, kuten betonin, hinnannousu. Kuitenkin mem-

braanikalvojen hintataso oli pudonnut peräti 33 % vuosien 2000 ja 2006 välillä. Membraanikal-

vojen hinnanlasku selittyy lisääntyneenä kilpailuna membraaniyritysten välillä. (DeCarolis, 

James, et. al., 2007, 3412–3415). AMTAn (American Membrane Technology Association) mu-

kaan käyttökustannukset, joihin on laskettu käytetty energia, kemikaalit ja membraanien vaihto, 

vaihtelevat 1690–2500 euroa 20 000 m3 puhdistettua jätevettä kohden. Vuodessa voidaan käyt-

tökustannusten arvioida olevan 600 000–900 000 euroa. Paikallinen sähkön hinta vaikuttaa kui-

tenkin merkittävästi arvioituihin käyttökustannuksiin. (AMTA, 2013). 

 

5.4 Levien avulla tapahtuva erotus 
 

Valaistuksena on yleensä käytetty auringonvaloa, mutta myös keinotekoista valoa on testattu. 

Valona on tällöin käytetty LED-valaisimia simuloimaan auringonvaloa. LED-valojen hinnat 

ovat melko korkeita, mutta ne ovat kuitenkin jatkuvassa laskussa tällä hetkellä. Verrattuna mui-

hin valoihin, LED-valaisimilla on parempi kestävyys ja ne kuluttavat vähemmän energiaa. LED-

valaistuksen toimintaa on pääosin kokeiltu vain laboratoriomittakaavassa, joten toimintaa jäte-

vedenpuhdistamolla ei ole testattu. Pilot-mittakaavassa on kokeiltu 60 L pylväsreaktorin toimin-

taa käyttäen LED-valoa valonlähteenä. Kokeen tulokset olivat lupaavia verrattuna auringonva-

lossa tehtyihin kokeisiin. (Bui, Xuan-Thanh, et al. 2019, 307). 

 

Vaikka litteän levyreaktorin huonona puolena oli sen vaatima tila, yksi keino on rakentaa levy-

reaktorit ikkunoiksi tai seiniksi rakennukselle. Suomessa on kuitenkin otettava huomioon tal-

vella kylmä ilma sekä pitkäkestoinen pimeän aika. Reaktorin investoinnin takaisinmaksuaika 

vaihtelee 9–13 vuoden välillä. Jos reaktoriin lisätään biolannoitetta, takaisinmaksu voi olla vain 

7 vuotta. Auringonvalon käyttö valonlähteenä vähentää myös kustannuksia. (Bui, Xuan-Thanh, 
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et al. 2019, 303–319). Koska levien hyödyntäminen jätevedenkäsittelyssä on melko uusi inno-

vaatio, varsinaisia lukuarvoja kustannuksille ei vielä ole saatavilla. 

 

6 Case Mäkikylän jätevedenpuhdistamo 
 

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo sijaitsee Kouvolassa (AVI, Majander H., Ratilainen K. 2011). 

Kouvola on noin 83 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Kymenlaaksossa (Kouvolan kaupunki). 

Kouvolan sijainti Suomen kartalla on esitetty kuvassa 9.  

 

Kuva 9. Kouvolan sijainti Suomen kartalla (Wikipedia, Kouvola). 

 

Mäkikylän jätevedenpuhdistamo on Kouvolan Vesi Oy:n omistuksessa. Kouvolaan on perus-

tettu vesilaitos jo vuonna 1938. Sen palveluihin kuuluu muun muassa jätevesien johtaminen ja 

käsittely sekä talousveden valmistus ja jakelu. Vuonna 2018 Kouvolan Veden henkilöstön 
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määrä oli noin 50 työntekijää ja liikevaihto oli 16,5 miljoonaa euroa. (Kouvolan Vesi, 2019, 2). 

Kuvassa 10 nähdään Kouvolan Veden Mäkikylän jätevedenpuhdistamon tarkempi sijainti. 

 

 

Kuva 10. Mäkikylän jätevedenpuhdistamon sijainti Kouvolassa. Kouvolan keskustan alue mer-
kitty harmaalla ja Mäkikylän jätevedenpuhdistamo punaisella värillä. (Wikipedia, Kymen-
laakso). 

 

Puhdistamo on rakennettu Kouvolan kaupungin alueelle, kuten kuvassa 10 on esitetty. Tontti, 

jossa puhdistamo sijaitsee, on Kouvolan Veden omistuksessa. Jätevedenpuhdistamon lähialueet 

ovat maatalouskäytössä ja lähin asutus sijaitsee 150 metrin päässä luoteessa. Muita kiinteistöjä 

lähellä puhdistamoa on 300 metrin etäisyydellä koillisessa ja kaakossa. Puhdistettu jätevesi las-

ketaan Kymijokeen. Kymijoen Natura-alue alkaa 18 kilometrin päässä alajuoksun suuntaan, jo-

ten jätevesien purkupaikka ei sijaitse Natura-alueella. Mäkikylän puhdistamo ei myöskään si-

jaitse pohjavesialueella. Lähin alue on Värälän I luokan pohjavesialue, joka sijaitsee yli kilo-

metrin päässä lounaaseen puhdistamolta. (AVI, Majander H., Ratilainen K. 2011). Pohjavesi-

alue kuuluu I-luokkaan, jos alueen vettä käytetään talousvetenä tai sitä aiotaan käyttää talous-

vetenä yli 10 m3 vuorokaudessa tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. Pohjavesialueet on luokiteltu ve-

sienhoidon ja merenhoidon järjestämisen laissa. (Laki vesienhoidosta 30.12.2004/1299). 
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Kouvolan Veden toiminta-alueen jätevesien käsittely on keskitetty Mäkikylän puhdistamolle. 

Taajama-alueiden lisäksi Kausalan lämpö Oy:n ja Kaipaisten taajaman jätevedet käsitellään Mä-

kikylän jätevedenpuhdistamolla. Laitosta on laajennettu ja uudistettu, jotta ympäristövaatimuk-

set on saatu täytettyä. Puhdistamon maksimivirtaama on 72 800 m3/d, joka vastaa kuormituk-

seltaan asukasvastineluvultaan 135 000 asukkaan laitosta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 

antanut vuosina 2011 ja 2013 ympäristölupapäätökset jäteveden puhdistukselle. Vuonna 2017 

keskimääräinen virtaama jätevedenpuhdistuslaitoksella oli 28 500 m3/d ja kokonaisvesimäärä 

vuodessa oli 10 402 550 m3. (Kouvolan Vesi, 2018, 14). Vuonna 2018 käsitellyn jäteveden 

määrä oli hieman vähäisempi 8 673 940 m3 kuin vuonna 2017.  Myös vuoden 2018 keskimää-

räinen virtaama oli vähäisempi verrattuna vuoteen 2017. (Kouvolan Vesi, 2019, 8 ja 12). Mäki-

kylän jätevedenpuhdistamo on melko pieni laitos verrattuna Helsingin Viikinmäen jäteveden-

puhdistamoon, jonka keskimääräinen jätevesivirtaama on noin 280 000 m3/d. Siellä käsitellään 

800 000 ihmisen jätevedet Helsingin ja seitsemän naapurikunnan alueilta. Asumisjätevesien 

osuus on Viikinmäellä 85 % ja loput 15 % tulevat teollisuuden jätevesistä. Viikinmäen jäteve-

denpuhdistamo on Pohjoismaiden suurin laitos tällä hetkellä. (HSY, Esite). 

 

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaan puhdistamosta vesistöön johdettavan jä-

teveden kokonaistypen pitoisuus sai olla enintään 20 mg/L silloin, kun biologisen prosessin 

lämpötila oli vähintään 12 °C. Kokonaistypenpoiston tavoitearvona on ollut 70 % vuosikeskiar-

vona laskettuna, mihin ohitukset eivät lukeutuneet. 70 % osuus vastaa noin 17,9 mg/L koko-

naistypen pitoisuutta. Kokonaisfosforin pitoisuus sai olla enintään 0,3 mg/L. Vuonna 2017 en-

simmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä kokonaisfosforin pitoisuudet eivät olleet riittävän 

hyviä ja vuoden 2017 keskiarvo jäi yli annettujen lupaehtojen. Vuosi 2017 oli erittäin sateinen, 

joka saattoi olla osittain syynä lupaehtojen ylittymiselle. (Kouvolan Vesi, 2018, 14 ja 15). 

Vuonna 2018 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä fosforin osalta lupaehdot jäivät täyt-

tämättä. Viimeisellä vuosineljänneksellä typenpoiston lupaehdot jäivät täyttämättä yhden näyt-

teen osalta, jonka arvo oli 22 mg/L. Jäteveden puhdistusprosessissa on täytettävä myös Valtion-

neuvoston asetuksessa 888/2006 määritetyt vähimmäisvaatimukset kiintoaineen poistoteholle 

sekä kemialliselle hapenkulutukselle. Vaatimukset on esitetty jo aiemmin taulukossa II. Mäki-

kylän jätevedenpuhdistamolla saa vuoden aikana olla taulukon V mukaan kolme näytettä 24 



 41 

näytteestä, jotka eivät täytä edellä mainittuja raja-arvoja. (Kouvolan Vesi, 2019, 12,13). Taulu-

kossa VII on esitetty Mäkikylän jätevedenpuhdistamon vuoden 2018 puhdistustulos, kun ohi-

tukset on otettu huomioon.  

 

Taulukko VII. Mäkikylän jätevedenpuhdistamon puhdistustulos vuonna 2018. (Kouvolan 
Vesi, 2019, 14). 

Para-
metri Laatu Vesistöön      

  I/2018 II/2018 III/2018 IV/2018 
KA 
2018 

Lupaehdot 
ja tavoi-
tearvot 

Kok. 
typpi mg/L 21,9 12 11,9 23,7 17,4 ≤ 20 

 % 57,3 70,8 80,7 63,5 68,1 ≥ 70 
Kok. fos-

fori mg/L 0,31 0,38 0,25 0,12 0,27 ≤ 0,3 
 % 94,2 92,2 96,4 98,6 95,4 ≥ 95 

 

Kuten taulukosta VII voidaan nähdä, lupaehdot ja tavoitearvot eivät täyttyneet yllä mainituilla 

vuosineljänneksillä. Kokonaistypen pitoisuus oli myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 

20 mg/L, mutta silloin biologisen prosessin lämpötila on ollut alle 12 °C. (Kouvolan Vesi, 2019, 

14). 

 

6.1 Mäkikylän puhdistetun jäteveden purkualue 
 

Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet lasketaan Kymijokeen pur-

kuputken kautta. Tarkempi sijainti on Värälänkosken yläpuolella ja 20 metrin etäisyydellä ran-

taviivasta. Kymijoki alkaa jo Päijänteestä ja on yhteensä 85 kilometriä pitkä. Lähellä Suomen-

lahtea Pernoon kohdalla Kymijoki haarautuu kahteen päähaaraan, joista toinen laskee mereen 

Ruotsinpyhtään ja Pyhtään rajalla ja päähaara Kotkan kaupungin alueella. Jätevesikuormituksen 

takia Kymijoen alaosassa fosforin määrä vedessä kasvaa suhteessa typen määrään. Kymijoessa 
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veden viipymäaika on noin kolme vuorokautta keskivirtaamalla. (AVI, Majander H., Ratilainen 

K. 2011). 

 

Kymijoen, jonne Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet lasketaan, 

Ahvenkoskenlahden rautaan sitoutunut fosfori vapautuu takaisin veteen paljon helpommin ja 

runsaammin kuin muualla. Liiallinen typen ja fosforin määrä vedessä aiheuttaa rehevöitymistä, 

joka on Itämeren rannikkoalueiden, mihin myös Kymijoki laskee, yksi suurimmista ongelmista. 

(Uusitalo, Risto, et. al. 2007. s 7, 18 ja 20). Jokien valuma-alue on lähes nelinkertainen verrat-

tuna Itämeren pinta-alaan. Suuren valuma-alueen takia sekä heikko yhteys Atlantin valtamereen 

lisäävät likaantumisen ja rehevöitymisen riskiä. (Ilmatieteen laitos). Kuvassa 11 on näkymä Sil-

takylänlahdelta Siltakylänjoen suulta.  

 

 

Kuva 11. Siltakylänlahden rehevöitynyt Siltakylänjoen valuma-alue. 
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Kuten kuvasta 11 voidaan nähdä, rehevöityminen on ongelmana jokien valuma-alueilla. Kymi-

joen valuma-alue on pinta-alaltaan noin 37 km2 (AVI, Majander H., Ratilainen K. 2011). Suurin 

osa Itämereen päätyneistä ravinteista ovat jokien valumavesien aiheuttamia. Suomenlahden alu-

eella eli alueella, johon Kymijokikin laskee, on vesipinta-alaan suhteutettu ravinnekuorma 2–3-

kertainen verrattuna muuhun Itämereen. Suomenlahti on rehevöitynein merialue Suomessa. Ky-

mijoella Kotkan edustalla on tapahtunut rannikkovesien tilan kohentumista, joka on aiheutunut 

asutuksen ja teollisuuden ravinnekuormien pienentymisestä. (Uusitalo, Risto, et. al. 2007. s 7, 

18 ja 20). Kuitenkin vuosia jatkuneen teollisuuden seurauksena Kymijoen pohjasedimentteihin 

on sitoutunut runsaasti pysyviä orgaanisia haitta-aineita ja puukuitua. (AVI, Majander H., Rati-

lainen K. 2011). 

 

6.2 Mäkikylän jätevedenpuhdistusprosessi 
 

Tällä hetkellä Kouvolan Veden Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla jätevedet käsitellään vii-

dessä vaiheessa, ennen kuin ne lasketaan takaisin vesistöön eli Kymijokeen. Kuvassa 12 on 

esitetty Mäkikylän jätevedenpuhdistusprosessin vaiheet. 

 

 

 



 44 

 

Kuva 12. Kouvolan Mäkikylän jätevedenpuhdistusprosessin vaiheet (Kouvolan Vesi, jätevesien 

käsittely). 

 

Kuvassa 12 ensimmäisenä vaiheena on mekaaninen välppäys, joka voidaan luokitella esikäsit-

telyvaiheeksi. Sen tavoitteena on poistaa jätevedestä suurimmat roskat ennen varsinaista puh-

distusprosessia. (Kouvolan Vesi, jätevesien käsittely). Vuonna 2018 Kouvolan vesi investoi 

välppäykseen. Vanha porrasvälppä korvattiin levynauhavälpällä ja tällä hetkellä käytössä on 

kaksi rinnakkaista levynauhavälppää. (Kouvolan Vesi, 2019, 13).  

 

Primäärisessä vaiheessa kuvan 12 mukaisesti jätevesi käsitellään hiekkalaskeutuksella. Primää-

rivaiheeseen kuuluu myös rautasaostus, jossa raudan ionit reagoivat jätevedessä olevan fosforin 

ja orgaanisen kuorman kanssa muodostaen heikosti liukenevia yhdisteitä. Muodostuneet yhdis-

teet erotetaan puhdistetusta jätevedestä laskeutuksella. (Kouvolan Vesi, jätevesien käsittely). 

Saostuksessa hyödynnettävinä kemikaaleina olivat vuonna 2018 ferrisulfaatti Fe(SO4)3 ja poly-

alumiinikloridi Al12Cl12(OH)24. Ferrisulfaattia, joka sisälsi myös alumiinisulfaattia, käytettiin 

jäteveden puhdistukseen Mäkikylän jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018 1 387 000 kg. Poly-

alumiinikloridia kului puhdistuksessa 158 746 kg. Kalkilla eli kalsiumoksidilla CaO saatiin pro-

sessin pH:ta ja alkaliteettia optimoitua. (Kouvolan Vesi, 2019, 13). Alkaliteetilla tarkoitetaan 
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veden puskurikykyä eli kykyä sitoa happea (Oravainen, Reijo, 1999, 13). Kalkin kulutus oli    

371 346 kg (Kouvolan Vesi, 2019,13). 

 

Neljännessä vaiheessa, joka on jätevedenkäsittelyn sekundäärinen vaihe, hyödynnetään baktee-

reja, joiden avulla jätevedestä saadaan poistettua typpeä sekä orgaanista ja epäorgaanista ai-

nesta. Viimeisenä vaiheena ennen puhdistetun jäteveden laskemista Kymijokeen on vielä jälki-

selkeytys, jotta vesi olisi mahdollisimman puhdasta. (Kouvolan Vesi, jätevesien käsittely). Ta-

voitteena on saada puhdistusprosessista entistäkin tehokkaampi typen ja fosforin poiston osalta 

tertiäärivaiheen avulla. Myös taloudellinen puoli otetaan suunnittelussa huomioon. 

 

6.3 Mäkikylän jätevedenpuhdistusprosessin tehostaminen 
 

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon tertiäärivaiheen tarkoituksena on tehostaa sekä fosforin- että 

typenpoistoa jätevedestä. Tertiäärivaiheen vaihtoehdoista pystytään heti karsimaan muutamia 

prosesseja, joiden ravintoaineiden poistokyky ei ole riittävää tai prosessissa on muita haasteita 

tai se on jo käytössä.  

 

Aktiivilietejärjestelmään perustuvat typenpoistoprosessit, koska prosessin typenpoistokyky ei 

riitä täyttämään tiukkoja puhdistusvaatimuksia. Sama ongelma on myös biologisessa fosforin-

poistoprosessissa. Siinä liuenneen fosforin pitoisuutta saadaan hyvin laskettua, mutta kokonais-

fosforin poistoon vaaditaan biologisen prosessin lisäksi muita menetelmiä. Fosforin kemiallinen 

saostaminen voidaan jättää myös pois vaihtoehdoista, koska se on jo tällä hetkellä käytössä Mä-

kikylän jätevedenpuhdistamolla. Membraanien avulla tapahtuvaa suodatusta on käytetty pää-

osin vain kiintoaineiden poistamiseen, joten membraanisuodatuksella ei saavuteta haluttua fos-

forin- ja typenpoistoa. 
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Mahdollisiksi vaihtoehdoiksi jää fotobioreaktori, Anammox-prosessi ja membraanibioreaktori. 

Fotobioreaktori hyödyntää sini– tai mikroleviä ravinteiden poistamisessa. Fotobioreaktoreiden 

määrä kasvaa todennäköisesti tulevaisuudessa, mutta niiden mahdollisella käytöllä on vielä 

haasteita erityisesti alueilla, joilla on talvisin pakkasasteita ja valon määrä on vähäistä. Fotobio-

reaktori vaatii valon lähteen joko auringosta tai keinovalosta, jotta prosessi toimii. Keinovalon 

käyttö kasvattaa prosessin energiankulutusta voimakkaasti. LED-valojen hinnat ovat myös vielä 

melko korkeita, mikä nostaa menetelmän kustannuksia entisestään. Prosessin toimivuutta on 

testattu tehdasmittakaavassa vielä melko vähän, joten rakennus- ja ylläpitokustannuksia ei vielä 

ole tiedossa. 

 

Typenpoiston vaihtoehdoista Anammox-prosessin haasteena on sen hidas käynnistyminen, joka 

voi viedä jopa vuosia mikrobien heikon lisääntymisen takia. Toisena huonona puolena Anam-

mox-prosessissa on sen kyky poistaa vain typpeä, jolloin fosforin poistoon vaaditaan muita me-

netelmiä. Verrattuna tavanomaisiin typenpoistoprosesseihin Anammox-prosessissa käyttökus-

tannukset voivat jopa 90 %, koska typenpoisto ei vaadi ilmastusta, mikä laskee energiakustan-

nuksia. 

 

Parhain vaihtoehto Mäkikylän tarpeet huomioon ottaen tertiäärivaiheeksi on membraanibiore-

aktori, jossa yhdistyy sekä membraanien avulla tapahtuva suodatus että biologinen puhdistus-

prosessi. Vaikka käyttökustannukset ovat tällä hetkellä hieman korkeammat kuin tavanomaisilla 

menetelmillä, on esimerkiksi membraanien hinnoissa havaittu laskua viimeisten vuosien aikana, 

mikä laskee kustannusarviota. Membraanibioreaktorilla kokonaistypen pitoisuudeksi puhdiste-

tussa jätevedessä on mahdollista saada alle 3 mg/L ja kokonaistypen pitoisuudeksi jopa alle 0,05 

mg/L. Puhdistuskyky on riittävä Mäkikylän jätevedenpuhdistusvaatimuksien mukaan ja se tulisi 

riittämään myös tiukemmillakin raja-arvoilla. Erityisesti membraanibioreaktorin ja liikkuvan 

biofilmireaktorin yhdistelmä (MBBR–MBR) olisi pätevä vaihtoehto Mäkikylän kaltaisessa jä-

tevedenkäsittelylaitoksessa. 
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7. Johtopäätökset 
 

Tulevaisuuden kiristyvien lupaehtojen kannalta oletettavasti membraanibioreaktoreilla ja foto-

bioreaktoreilla saadaan ympäristöystävällisellä tavalla puhdistettua vettä niin, että sen puhtaus 

vastaa vaadittuja raja-arvoja. Molemmilla prosesseilla on myös kyky poistaa vedestä sekä fos-

foria että typpeä, joten erillisiä tertiäärivaiheen puhdistusmenetelmiä fosforille ja typelle ei tar-

vittaisi.  

 

Fotobioreaktorin ongelmana tulee Suomessa olemaan vähäinen auringonvalo talvisin sekä 

kylmä ilma, joka aiheuttaa riskin käsiteltävän jäteveden jäätymiselle. Vähäisen auringonvalon 

takia reaktori tulisi rakentaa sisätiloihin niin, että sitä olisi mahdollista valaista LED-valoilla. 

Koska Mäkikylän jätevedenpuhdistamon kapasiteetti on melko korkea, pitäisi valaistuspinta-

alan olla suuri. Suuri valaistuspinta-ala sekä tarvittaessa lämmityspinta-ala nostaa käyttökustan-

nuksia merkittävästi, joten fotobioreaktorin käyttö voi Suomessa tulla melko kalliiksi ainakin 

lähivuosina. 

 

Membraanibioreaktorilla on erityisen hyvä typen- ja fosforinpoistokyky. Membraanibioreakto-

rin kustannukset ovat hieman suuremmat kuin tavanomaisilla puhdistusmenetelmillä. Kuitenkin 

membraanien hinnoissa on havaittu laskua viimeisten vuosien aikana, mikä laskee kustannusar-

viota. Myös membraanien ominaisuudet ovat parantuneet ja niiden foulaantumista on pyritty 

vähentämään. Koska Mäkikylän purkualue on herkkä rehevöitymiselle, tarvitaan menetelmä, 

joka pystyy poistamaan jätevedestä ravinteita erittäin tehokkaasti, jotta rehevöitymistä voidaan 

estää. Tulevaisuuden kannalta membraanibioreaktori (MBR) tai membraanibioreaktorin ja liik-

kuvan biofilmireaktorin yhdistelmä (MBBR-MBR) olisi todennäköisesti oikea investointikohde 

Kouvolan Veden Mäkikylän jätevedenpuhdistamolle. 
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