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Työn tarkoituksena on selvittää kierrätettävien ravinteiden saatavuus lietteissä ja adsorptiomateriaalit, joilla ravinteita voitaisiin talteenottaa lietteistä. Hyödynnettävissä olevien ravinteiden kartoittamisen lisäksi työssä perehdyttiin adsorption teoriaan ja adsorptiomateriaalien
kehitykseen. Adsorptiota käytetään vedenpuhdistuksessa pääsääntöisesti epäpuhtauksien ja
ravinteiden poistamiseen niiden hyötykäytön sijasta. Työssä käsiteltiin yhteiskunnan toiminnasta, teollisuudesta ja maataloudesta peräisin olevien nestemäisten jätevirtojen ravinnepitoisuuksia. Jätevesilietteet ja niiden kiintoaineet ovat huomattavan ravinnepitoisia. Maataloudessa vuosittain käytettävä ravinnetarve voitaisiin kattaa osittain talteenottamalla ravinteita teollisuuden, maatalouden ja yhdyskuntien nestemäisistä sivuvirroista. Kirjallisuusselvityksen perusteella voidaan myös todeta kestävän kehityksen ja kiertotalouden yleistymisen
näkyvän myös uusien adsorptiotekniikoiden tutkimus- ja suunnittelutyössä. Tutkimustyö
painottuu aiempaa enemmän materiaalien ja raaka-aineiden kierrättämiseen sekä energiatehokkaisiin prosesseihin. Tulevaisuudessa yleistyviä adsorptiomateriaaleja ovat nanoadsorbentit, aktivoidut zeoliitit ja sivuvirroista valmistetut biohiilet sekä niiden sovellukset. Tutkijat arvioivat adsorption merkityksen kasvavan jätevedenpuhdistuksessa.
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SYMBOLILUETTELO
Ce

konsentraatio tasapainossa

[mmol/l]

qe

adsorptiokapasiteetti tasapainossa

[mmol/g]

qm

maksimi adsorptiokapasiteetti

[mmol/g]

Kf

Freundlich tasapainovakio

[mmol1-1/n / g l1/n ]

KL

Langmuirin vakio

[l/mmol]

T

lämpötila

[ºC]

Lyhenteet
Ca3(PO4)2

kalsiumfosfaatti

Ca(OH)2

kalsiumhydroksidi

CO32-

karbonaatti-ioni

CO2

hiilidioksidi

CH4

metaani

C16H18N3SCl

metyleenin sininen

EW

eukalyptus wandoo

KOH

kaliumhydroksidi

N2

typpi

NaOH

natriumhydroksidi

NH3

ammoniakki

NH4+

ammoniumioni

NOX

typen oksidit

NO

typpioksidi

NO3-

nitraatti-ioni

N2O

typpioksiduuli

NO2

typpidioksidi

NO2-

nitriitti-ioni

P2O5

fosforipentoksidi

PO43-

fosfaatti-ioni

5

1

JOHDANTO

Jätevedet sisältävät huomattavia määriä ravinteita, kuten typpeä sekä fosforia. Nykyisiä yhdyskuntajätevesien käsittelyprosesseja ei ole suunniteltu ravinteiden kierrättämistä ja talteenottoa varten. Prosessit on kehitetty jäteveden puhdistamiseksi ja vesistöjen kuormituksen pienentämiseksi. Käsittelyprosessissa fosfori sitoutuu niukkaliukoisessa muodossa lietteeseen. Suurin osa jätevedessä olevasta typestä vapautetaan molekyylityppenä ilmaan,
mutta typpeä sitoutuu myös lietteeseen ja purkuveteen. Purkuvesi johdetaan vesistöihin, jolloin sen sisältämä typpi päätyy luontoon. Oikeilla menetelmillä jätevesien sisältämät ravinteet olisivat mahdollista talteenottaa ja hyödyntää esimerkiksi maataloudessa maanparannusaineina ja lannoitteina. (Lehtoranta et al. 2021.) Ravinteiden talteenotto yleisesti painottuu fosforin kierrättämiseen, mutta myös typen kierrättämisellä on globaali vaikutus (Gasum
2016).

Reaktiivisen typen määrä kasvaa luonnossa, mikä aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä, otsonikatoa ja valtamerien happamoitumista. Typen päätyminen vesistöihin lisää typen määrää
ravinteiden kierrossa, jolloin myös liiallisesta ravinnekuormituksesta aiheutuvat seuraukset,
kuten rehevöityminen, yleistyvät. (Kaljunen 2018.) Myös liiallinen määrä fosforia vesistöissä aiheuttaa rehevöitymistä. Tällöin leväbiomassan määrä kasvaa lajimäärän laskiessa.
Ravinteita päätyy vesistöihin lannoitteiden käytön ja maatalouden päästöjen seurauksena.
(Hellsten 2020.) Ravinteita voidaan ottaa talteen adsorptioprosesseilla.

Adsorptio on aineensiirtoprosessi, jossa nestemäiset tai kaasumaiset komponentit erotetaan
toisistaan. Komponenttien erottaminen tapahtuu hyödyntämällä kiinteiden aineiden pintoja.
Prosessi perustuu komponenttien eli adsorbaattien kiinnittymiseen kiinteiden aineiden eli
adsorbenttien pinnalle. Adsorptioprosessia käytetään usein, kun adsorboitavan aineen pitoisuus nestemäisessä tai kaasumaisessa virtauksessa on pieni. (Pihkala 2007, 108.) Jäteveden
puhdistuksessa adsorbenttinä on käytetty muun muassa aktiivihiiltä ja polymeerejä. Käytettyjä menetelmiä ovat veden suodatus adsorbentin läpi ja adsorbentin lisääminen prosessiin.
Jäteveden käsittelyssä adsorptiota on käytetty erityisesti jälkikäsittelymenetelmänä haitallisten aineiden poistamiseksi. (Laitinen et al. 2014, 67.)
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Työn tavoitteena on selvittää nestemäisten virtauksien pääravinnepitoisuudet ja millaisilla
adsorbenteillä niitä voitaisiin talteenottaa. Työssä käydään läpi keskeiset jätevirrat, joissa on
hyödynnettävissä olevaa typpeä sekä fosforia. Tarkasteltavat teollisuuden sivuvirrat ovat esimerkiksi jätevedenpuhdistamoiden jätevesilietteet ja jätevesilietemädätyksen rejektivesi
sekä maatalouden ja teollisuuden erilaiset lietteet. Adsorptiolla on pääsääntöisesti poistettu
ravinteita ja epäpuhtauksia muun muassa jätevedestä, mutta rehevöitymisen ja ravinteiden
kierron ongelmien lisääntyessä tarve ravinteiden talteenottamisella ja kierrättämiselle kasvaa. Työssä pyritään myös kartoittamaan ravinteita adsorboivien materiaalien kehityksen
suuntaa sekä kuinka kestävän kehityksen vaatimukset ja kiertotalouden yleistyminen vaikuttavat uusien adsorbenttien valmistuksessa käytettäviin materiaaleihin. Työstä on rajattu adsorbenttien regeneroiminen ja desorptio.
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2

ADSORPTIO

Adsorptio on aineensiirtoprosessi, jossa neste- tai kaasumaisesta seoksesta erotetaan komponentteja imeyttämällä ne huokoisiin kiintoainepartikkeleihin eli adsorbentteihin. Adsobenttien pinnalle imeytyviä komponentteja kutsutaan adsorbaateiksi. Adsorptioprosessi suoritetaan usein niin, että neste tai kaasu virtaa adsorbentin läpi, kunnes kiintoaines on kyllästynyt adsorbaateista. (Laari 2020.) Adsorptioprosessi voidaan myös toteuttaa siten, että adsorboivat kiintoainepartikkelit kulkevat virtauksessa prosessin läpi (Pihkala 2007, 110). Jätevedenpuhdistuksessa adsorptiotekniikat on kehitetty sovellettavaksi yksittäin tai osana jätevedenpuhdistusprosessia (Shinde et al. 2020). Adsorptiota kuvataan adsorptioisotermeillä,
jotka kertovat adsorbentin adsorptiokapasiteetista nesteen tai kaasun ja adsorboitavan aineen
pitoisuuden funktiona tasapainossa ja vakiolämpötilassa (Pihkala 2007, 109).

Adsorptio on fysikaalinen tai kemiallinen reaktio. Fysikaalisessa adsorptiossa (fysisorptio)
adsorbentin pintaan kiinnittyy komponentteja koheesiovoimien vaikutuksesta. Fysikaalisessa adsorptiossa adsorboivan aineen pinnalle voi myös muodostua useampia kerroksia
kiinnittyvää komponenttia. Kemiallisessa adsorptiossa (kemisorptio) molekyylit sitoutuvat
adsorbentin huokosiin kemiallisesti ja vaikuttavat sidokset ovat voimakkaampia kuin fysikaalisessa adsorptiossa vaikuttavat van der Waalsin voimat. Kemisorptiossa adsorboivan aineen pintaan muodostuu vain yksi kerros kiinnittyvää komponenttia. Kemiallinen ja fysikaalinen adsorptio vapauttavat molemmat lämpöä. (Pihkala 2007, 109.)

Materiaalit, jotka toimivat adsorbentteinä, ovat erittäin huokoisia. Adsorboitava materiaali
kiinnittyy adsorbentin sisälle tai huokosten seinämille. Materiaalipartikkeleiden adsorboiva
pinta-ala on 500–1000 m2/g. (Laari 2020.) Aineiden välisissä reaktioissa adsorption, ionin
vaihdon ja jopa saostuksen erottaminen toisistaan on vaikeaa reaktioiden samanaikaisuuden
vuoksi ja adsorbentit voivat toimia ionin vaihtajina tietyissä olosuhteissa. Tämän vuoksi kirjallisuudessa on yleistynyt käsite sorptiosta, jolla tarkoitetaan adsorptiota, absorptiota ja ioninvaihtoa. (Jernström 2020.)
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2.1 Adsorptioisotermit
Tasapainoisotermit osoittavat adsorptio kapasiteetin (qe) eli määrän adsorboitavaa ainetta,
joka voidaan adsorboida adsorbentillä suhteessa adsorbentin tasapainokonsentraatioon nestefaasissa (Ce). Nämä parametrit ovat keskeisiä adsorptiojärjestelmän suunnittelussa ja tasapainokäyrän muoto hahmottaa adsorbaatin ja adsorbentin vuorovaikutuksen välisiä ilmiöitä.
(Piccin et al. 2017.) Tunnetuimpia ja yksinkertaisimpia adsorptioisotermejä ovat Langmuir
ja Freundlichin isotermit. Langmuirin isotermi perustuu oletuksiin, että adsorbentin pinta on
tasainen, adsorbentin pinnalle muodostuu vain yksi kerros adsorboitavaa ainetta eivätkä ne
ole vuorovaikutuksissa toistensa kanssa (Piccin et al. 2017; Barnet & Gentle 2011, 211.)

Adsorption käänteinen reaktio on desorptio. Langmuirin vakio (KL) on adsorption reaktionopeus jaettuna desorption reaktionopeudella. Kun huomioidaan molekyylien vaihto adsorbentin ja nestefaasin välillä, molekyyleillä peittynyttä aluetta voidaan pitää tasapainon adsorptiokapasiteetin (qe) ja maksimaalisen adsorptiokapasiteetin (qm) välisenä suhteena, kun
adsorbentin kaikki yksikerroksiset adsorptio paikat ovat käytössä. (Piccin et al. 2017.)

Langmuirin adsorptioisotermi nestefaasissa (Piccin et al. 2017):
𝑞𝑚 𝑘𝐿 𝐶𝑒

𝑞𝑒 =

(1)

1+ 𝑘𝐿 𝐶𝑒

qe = adsorptiokapasiteetti tasapainossa

[mmol/g]

qm =maksimi adsorptiokapasiteetti

[mmol/g]

Ce = konsentraatio tasapainossa

[mmol/l]

KL = Langmuirin tasapainovakio

[l/mmol]

Langmuirin isotermi voidaan myös esittää lineaarisessa muodossa:
1
𝑞𝑒

=𝑞

1

𝑚 𝐾𝐿 𝐶𝑒

1

+𝑞

𝑚

(2)
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Freundlichin isotermi soveltuu fysisorptioon ja adsorptiosovelluksiin, joissa on adsorbaatteja adsorboituu useammalle kerrokselle. Oletuksena on, että adsorptiomäärä kasvaa adsorbaattien pitoisuuden kasvaessa ja adsorptio tapahtuu heterogeenisellä pinnalla. (Jernström
2020.)

Freundlich adsorptioisotermi nestefaasissa (Piccin et al. 2017):
1
𝑛𝑓

𝑞𝑒 = 𝐾𝑓 𝐶𝑒

(3)

qe = adsorptio kapasiteetti tasapainossa

[mmol/g]

Kf = Freundlich tasapainovakio

[mmol1-1/n / g l1/n ]

Ce = konsentraatio tasapainossa

[mmol/l]

n = vakio

Adsoptio isotermeillä voidaan arvioida adsorptiota reaktiona ja reaktion kulkua. Adsoptiokinetiikan avulla voidaan määrittää nopeus, jolla adsorbaatti adsorboituu adsorbentin pintaan.
Kineettinen malli on muun muassa pseudo-first-order malli. Adsorptioprosessien suunnittelussa adsorptio isotermit ja kinetiikka ovat keskeisessä osassa. (Dotto et al. 2017.)

2.2 Adsorptioon vaikuttavat tekijät
Adsorbenttien erotuskykyyn vaikuttavat aineiden väliset aineensiirtonopeudet ja tasapainotilat (Laari 2020). Yhdisteiden tasapainoon puolestaan vaikuttavat erilaiset voimat, kuten
dipoli-dipoli-vuorovaikutus, ionivuorovaikutukset sekä liukoisuus nestemäiseen stationäärifaasiin (Jaarinen ja Niiranen 2005, 140).

Adsorbentin kykyyn kiinnittää pinnalleen komponentteja vaikuttaa muun muassa hiukkaskoko, kiteisyys ja pinta-ala. Moolimassan vaikutus adsorptiokapasiteettiin on todettu olevan
vähäinen. (Weibplofg et al. 2020.) Muun muassa aktiivihiilen fysikaalisilla ominaisuuksilla
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on huomattava merkitys adsorboituneen metaanin ja typen määrään. Adsorbentin mikrohuokostilavuus, BET-pinta-ala ja huokosjakauma ovat merkittävimmät aktiivihiilen adsorptio
kykyyn vaikuttavat ominaisuudet. (Wang et al. 2013.)

2.3 Adsorbentit
Adsorbentit voidaan jakaa niiden alkuperän perusteella synteettisiin, puolisynteettisiin tai
luonnollisiin adsorbentteihin. Jako voidaan myös tehdä niiden ominaisuuksien perusteella,
esimerkiksi metallioksidi- ja sulfidipohjaiset nanopartikkelit, kerrostetut ja polymeeripohjaiset nanomateriaalit, geelit, polymeeri- ja hiilipohjaiset sekä perinteiset nanomateriaalit
eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan huomattavasti. (Sinha et al. 2020, 68–69.)

Metallioksidi ja metallisulfidipohjaisia nanomateriaaleja on tutkittu osana erilaisia sovelluksia, kuten katalyysien toiminta, energian varastointi sekä ympäristön ja vedenpuhdistus. Siirtymämetallien oksidit ja sulfidit ovat edullisia ja niitä on runsaasti saatavilla. Siirtymämetallipohjaisia adsorbenttejä ovat esimerkiksi CuO, MoS2, ZnO ja K2SnSb2S6. Esimerkiksi ZnO
adsorbenttinä adsorboi naftaleenia 500 mg/g. (Sinha et al. 2020, 69–70.)

Biopolymeeripohjaiset nanoadsorbentit ovat lähiaikoina osoittaneet huomattavan potentiaalin vedessä olevien epäpuhtauksien poistamiseksi. Biopolymeeripohjaiset nanoadsorbentit
ovat suuren pinta-alan, huokoisuuden, regenerointikyvyn ja kierrätettävyyden takia tehokkaita vaihtoehtoja perinteisille adsorbenteille. Biopolymeeripohjaisia nanoadsorbenttejä
ovat kitosaani, tärkkelys, selluloosa ja dekstraani. Niitä on tutkittu erityisesti jäteveden sisältämien orgaanisten ja epäorgaanisten epäpuhtauksien käsittelyssä. (Sinha et al. 2020, 74–
75.)
Aktiivihiilen käyttö on yleistynyt 2000-luvulla sen erinomaisen adsorptiokyvyn takia. Aktiivihiilen hyvin huokoinen rakenne sekä sen pinnan funktionaaliset ryhmät tekevät siitä ideaalisen adsorbentin. Aktiivihiilen pääraaka-aine on hiili, joka on kallista ja uusiutumatonta.
Lisäksi aktiivihiilen synteesi on energiaintensiivistä ja vaatii korkeaa lämpötilaa. Tulevai-
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suudessa korkea hiilipitoisilla selluloosamateriaaleilla, jotka sisältävät selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä, voidaan kuitenkin laskea aktiivihiilen kustannuksia. (Marrakchi et al.
2017, 233.)
Biohiili on uusimpia kehitettyjä adsorbenttejä, ja sen on osoitettu sopivan kiintoaineeksi jäteveden puhdistukseen. Biohiili on hiilen kaltainen materiaali, jota tuotetaan kuumentamalla
biomassaa korkeassa lämpötilassa (300–1000 °C) ja matalassa happipitoisuudessa. Biohiilen
mikrohuokoisen rakenteen ja kationivaihtokyvyn takia sitä voidaan käyttää adsorbenttinä
muun muassa typpiyhdisteiden poistamiseksi. (Alam et Amwar 2020, 132.)

2.3.1 Teollisuudessa vakiintuneet adsorbentit

Perinteiset adsorbentit jaetaan kolmeen luokkaan, joita ovat kaupallinen aktiivihiili, epäorgaaniset materiaalit ja ioninvaihtohartsit. Perusominaisuuksiltaan perinteiset adsorbentit
ovat erittäin huokoisia ja pinta-alaltaan suuria (taulukko 1). Epäorgaanisia adsorbenttimateriaaleja ovat zeoliitit, silikageelit, aktivoidut alumiinioksidit ja molekyyliseulat. (Sinha et al.
2020, 83.)

Adsorboivan aineen valinta on ensimmäinen ja olennainen osa adsorbtioprosessin suunnittelua. Valinta määräytyy aineen alhaisen hinnan, saatavuuden, tehokkuuden, mekaanisen,
kemiallisen ja termisen stabiiliuiden sekä tehokkuuden perusteella, jotka ovat adsorbenteiltä
toivottuja ominaisuuksia. Tämän takia aktiivihiili on käytetyin adsorbentti. (Bonilla-Petriciolet et al. 2017, 21.) Valintaan vaikuttavat myös aineen puhtaus, adsorptiokerroksen paksuus ja reagointimenetelmä. Teollisuuden yleisempiä adsorbenttejä ovat aktivoitu alumiinioksidi, silikageelit, aktiivihiili ja zeoliitit. (Pulkkinen 2010.)

12

Taulukko 1. Perinteisten adsorbenttien ominaisuudet (Pulkkinen, 2010).
Adsorbentti

Raekoko

Huokoisuus

Ominaispinta-ala

[mm]

[%]

x 105 [m2/kg]

aktiivihiili

1-4

52-75

6-10

silikageeli

2-8

50-65

3-6

alumiinioksidi

2-8

50-60

0,35-0,9

Myös piimaa, molekyyliseulat, aktivoidut savet sekä bauksiitti ovat perinteisiä adsorboivia
aineita. Molekyyliseulat ovat huokoisia materiaaleja, jotka valmistetaan tyypillisesti zeoliitistä. Molekyyliseulan huokoset ovat adsorboitavia molekyylejä isompia. (Pihkala 2007,
109.) Kitosaanin käyttö adsorbenttinä on yleistynyt viime vuosina. Kitosaani on kitiinistä
natriumhydroksilla tai entsyymeiden avulla johdettu biohajoava polysakkaridi. Kitosaani
sopii erityisesti raskasmetalli kationeiden adsorptioon sen sisältämien primääristen aminoryhmien takia. (Weibplofg et al. 2020.)

Luonnolliset zeoliitit koostuvat alumiinisilikaattitetraedrisistä kolmiulotteisista molekyyleistä, joissa alumiini- ja piiatomit ovat sitoutuneet toisiinsa kovalenttisilla sidoksilla. Jokainen alumiini-ioni (Al3+) substituoi pii-ioneita (Si4+) muodostaen yhden negatiivisen varauksen zeoliittimolekyyleihin. Mitä suurempi alumiinin atomisubstituutio on, sitä suurempi negatiivinen varaus zeoliitille syntyy. Positiivisesti varautuneet kationit Na+, K+, Ca2+, Mg2+
zeoliitin ulkopuolella tasapainottavat huokosten negatiivisia varauksia. Kationit muodostavat heikkoja sidoksia alumiinisilikakarbonaattien rakenteeseen, minkä takia adsorbenteillä
on kyky vaihtaa kationeita liuoksissa. Zeoliittien erityisen rakenteen takia niillä on suuri adsorptiokyky. (Widiastuti et al. 2011.) Kationeita, joita adsorbentit kuten zeoliitit voivat adsorboida, ovat esimerkiksi ammonium-ioni (NH4+).
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3

TYPPI JA FOSFORI RAVINTEINA

Kasvit tarvitsevat 16 eri ravinnetta yhteyttämiseen. Ravinteet jaetaan pää-, sivu- ja hivenravinteisiin (Alakukku et al. 2009, 6–9). Typpi, fosfori ja kalium ovat pääravinteita (Kasvi ja
Laine 2008, 232). Ne ovat kaikille eliöille välttämättömiä ravinteita. Typen, fosforin ja kaliumin liuenneet epäorgaaniset yhdisteet ovat kasveille suoraan käyttökelpoisessa muodossa.
Ravinteet kiertävät luonnossa luontaisen ravinnekierron mukaan, mutta ihmisen toiminta
vaikuttaa ravinteiden kiertoon. Ihmisen toiminnan myötä ravinteita päätyy niille epätavallisiin paikkoihin ja ravinnekierron luonnollinen kulku häiriintyy. Tällöin ravinteita poistuu
kierrosta aiheuttaen maaperän köyhtymistä. Ravinteita on mahdollista palauttaa osaksi luonnollista kiertoa kierrättämällä ravinnepitoisia lietteitä ja ruokaketjun jätteitä. (Aho et al.
2015, 4.)

Maailmassa louhitaan vuositasolla arviolta 22 000 000 tonnia fosforia fossiilisista fosfaattivarastoista, mikä lisätään vuosittain osaksi maapallon ravinnekiertoa (Reijnders 2014).
Tämä vaikuttaa huomattavasti ravinteiden luontaiseen kiertoon johtaen ongelmiin ilman- ja
vedenlaadussa sekä ekosysteemien tasapainossa. Fosforin talteenottamiseksi veden puhdistuksessa on käytettävissä useita tekniikoita, mutta typen kierrättämiseen keskittyvät tekniikat
eivät ole läheskään yhtä kehittyneitä ja laajasti käytettyjä. Tämä johtuu siitä, että typpi on
hyvin saatavissa oleva ravinne ja alkuaine toisin kuin fosfori. (You et al. 2018.)

Ilman typestä on mahdollista tuottaa lannoitteiden lähtöainetta ammoniakkia (NH3) HaberBosch-prosessilla. Haber-Bosch- synteesissä ammoniakkia valmistetaan typen (N2) ja maakaasusta peräisin oleva metaani (CH4) avulla. Ammoniakista valmistetaan nitraattityppeä
(NO3-). (Kyriakou et al. 2020, 2.) Kyseinen prosessi tuottaa vuodessa yli 450 miljoonaa tonnia hiilidioksidia (CO2), mikä vastaa noin 1 %:a kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasuista (Service 2019). Kyky kierrättää typpeä tehokkaasti ratkaisisi tulevien vuosikymmenien haasteet liittyen ravinteiden kiertoon ja rehevöitymiseen.

Luonnonvarakeskus arvioi biomassojen Suomessa sisältävän vuodessa 26 000 tonnia kierrätettävissä olevaa fosforia ja 95 000 tonnia typpeä. Biomassoilla tarkoitetaan kotieläinten
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lantoja, ylijäämänurmia, asutuksen ja teollisuuden puhdistamolietteitä ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Tarkasteluissa biomassoissa liukoisen typen määrä on suurin elintarviketeollisuuden sivutuotteissa ja lannoissa. Kasvit pystyvät hyödyntämään liukoista typpeä
parhaiten, sillä se on kasvien kannalta käyttökelpoisessa muodossa. (Marttinen et al. 2017.)

Puhdistamolietteessä typpi ja fosfori ovat liukoisessa muodossa ja sitoutuneena orgaaniseen
ainekseen. Myös kalium sitoutuu orgaaniseen ainekseen pääasiallisesti liukoisessa muodossa. Jätevedessä oleva fosfori voidaan sitoa puhdistamolietteeseen, kun taas suurin osa
typestä vapautetaan ilmakehään, jolloin typpeä ei pystytä enää talteenottamaan. Typpeä jää
puhdistamolietteeseen ja puhdistettuun veteen. (Laitinen et al. 2014, 12.) Ravinteiden kierrättäminen ja uudelleenkäyttö teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirroista vaatii huomattavaa
muutosta jäteveden käsittelyprosessissa. Adsorptio on esimerkki menetelmästä, jolla on ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, on mahdollista poistaa tai talteenottaa nestemäisistä virroista. Ravinteiden talteenotto vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja tarvetta valmistaa ravinteita neitseellisistä raaka-aineista. (Hossain et al. 2020.)

3.1 Typpi ravinteena
Ilmakehässä olevan N2 -kaasu muodostaa 99,8 % maapallon typpivaroista. Typpikaasu on
typen epäreaktiivinen muoto, jota kasvit eivät kyseisessä muodossa pysty hyödyntämään.
Luonnossa typensitojakasvit sitovat muun muassa Rhizobium-bakteerien avulla ilmakehän
epäreaktiivista N2-kaasua orgaanisiksi yhdisteiksi maaperään, mitä kasvit pystyvät hyödyntämään. (Erisman et al. 2018; Paasonen-Kivekäs et al. 2016, 191.) Vesiliuoksissa epäorgaanista ammoniakkityppeä esiintyy ionisoitumattomana ammoniakkina (NH3) ja ionisoituneena ammonium-ionina (NH4+) (kaavat 10 ja 11) (Chen et al. 2007, 4045).

𝑁𝐻3 (𝑎𝑞) + 𝐻2 𝑂 (𝑙) ↔ 𝑁𝐻4+ (𝑎𝑞) + 𝑂𝐻 − (𝑎𝑞)
𝑁𝐻3 (𝑎𝑞) + 𝐻 + (𝑎𝑞) ↔ 𝑁𝐻4+ (𝑎𝑞)

(4)
(5)
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Kasvit pystyvät hyödyntämään ammonium-muotoista (NH4+) typpeä. Ilmakehän lisäksi typpeä esiintyy vesistöissä ja maaperässä epäorgaanisena eli mineraalisena typpenä ja orgaanisina yhdisteinä. Epäorgaaninen typpi huuhtoutuu orgaanista typpeä helpommin pinta- ja
pohjavesiin. Typen reaktiivisia ja epäorgaanisia muotoja ovat ammoniakki (NH3) ja typpioksidit (NOx) (Erisman et al. 2018; Paasonen-Kivekäs et al. 2016, 191.) Typen oksideita
ovat muun muassa typpioksiduuli (N2O), typpioksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) (Lahti et
al. 2006, 202).

Suurin osa maahan sitoutuneesta typestä esiintyy orgaanisessa muodossa esimerkiksi humuksessa ja eliöistä peräisin olevissa typpiyhdisteissä. Kasvit eivät suoraan voi hyödyntää
orgaanista typpeä. Ureassa ja proteiineissa typpi on orgaanisessa muodossa. Typen epäorgaanisia muotoja nitraattia (NO3-), nitriittiä (NO2-) ja ammoniumia (NH4+) kasvien on mahdollista käyttää suoraan kasvien metaboliassa. Ammonium- ja nitraattityppi muotoja kutsutaan mineraalitypeksi. Typellä on erityinen merkitys maanviljelyssä ja kasvintuotannossa.
Typen puute aiheuttaa sadon laadun heikkenemistä ja saannon vähenemistä. Typpi on veden
jälkeen sadon saantoon eniten vaikuttava kasvutekijä. (Paasonen-Kivekäs et al. 2016, 192;
Alakukku et al. 2009, 14.)

Jäteveden puhdistamoilla mikrobien avulla orgaaninen aine sitoutuu lietteeseen jäteveden
puhdistuksen biologisessa osassa, jolloin muun muassa typpeä voidaan poistaa nitrifikaation
ja denitrifikaation avulla. Lietteen sisältämää orgaanista ainesta hyödynnetään lietteen mädätyksessä, jossa bakteerit pilkkovat orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Jätelietteissä liukoisen, eli ammoniumtypen, nitraatti ja orgaanisiin typpiyhdisteisiin sitoutuneen,
typen määrään vaikuttaa huomattavasti materiaalin hajoamisaste sekä orgaanisen aineen käsittelytapa. Typen vapautumista kasveille lannoituskäytössä hidastaa typen imeytyminen orgaaniseen ainekseen. Helposti imeytyvät typpiyhdisteet saattavat vapautua mädätyksessä
ammoniumtypen muodossa tai haihtua termisen kuivauksen yhteydessä, mikä laskee kannattavuutta käyttää puhdistamolietteitä typpilannoitteina. Mädätetty liete jatkokäsitellään
esimerkiksi kompostoimalla. (Laitinen et al. 2014, 9–12.)

16

3.2 Fosfori ravinteena
Suurin osa maapallon fosforista on sitoutunut maaperään vaikealiukoisessa muodossa, joka
on peräisin apatiitista eli huonosti liukenevasta ja rapautumista kestävästä fosforimineraalista. Fosforireservit jaetaan luokkiin niiden biosaatavuuden eli käytettävyyden mukaan.
Fosforin biologiseen käyttökelpoisuuteen vaikuttaa orgaanisten yhdisteiden liukoisuus ja hajoamisherkkyys. Apatiitti on biologisesti käytännössä käyttökelvotonta. Fosforin epäorgaaninen muoto, fosfaatti, on kasveille käyttökelpoista. (Paasonen-Kivekäs et al. 2016, 183.)

Fosforin luonnollinen kierto eroaa typen kierrosta huomattavasti. Luonnollisessa kierrossa
fosfori vapautuu rapautumalla. Kasvit käyttävät rapautunutta fosforia ja hajottajat vapauttavat fosforin uudelleen maaperään. Fosforia kuitenkin huuhtoutuu maaperästä vesistöihin
kasvien käyttöön tai fosfori sedimentoituu vesistön pohjaan. Vesistöissä fosfori aiheuttaa
vesikasvillisuuden lisääntymistä, laajentuneita leväkukintoja ja hapettomia alueita. (Berninger 2018, 9–11.)

Fosforin tuotanto on keskittynyt muutamaan maahan, joiden alueella esiintyy myös suurimmat fosforivarannot. Muun muassa Euroopan Unioni on riippuvainen fosforin tuonnista.
(Lintinen 2015, 1.) Maailman fosforivaroista 70 % on keskittynyt Marokkoon. Myös Kiinaan sijoittuu huomattavat fosforivarat, mutta tuotettu fosfori myydään Kiinan kansallisilla
markkinoilla. Mineraalifosforivarat ovat uusiutumattomia ja niiden on arvioitu riittävän noin
60–130 vuoden ajaksi. (Berninger 2018, 11.) Louhitusta fosfaattikivestä 75 % käytetään fosforihapon valmistuksessa, joka on fosforilannoitteiden pääainesosa (Lintinen 2015, 4).
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4

JÄTEVEDEN PUHDISTUS JA LIETTEEN KÄSITTELY

Jäteveden puhdistusprosessin tarkoituksena on poistaa siihen kuulumaton materiaali, kiintoaines, kemialliset yhdisteet, hiekka ja rasva. Prosessin lopputuote on vesi, josta on poistettu
typpeä, fosforia ja happea kuluttava orgaaninen aines. Sivutuotteena syntyy erilaisia lietteitä.
(Filippenkov 2012.) Kappaleessa käsitellään jäteveden käsittelyä yleisellä tasolla. Kappale
erittelee myös prosessissa syntyvien sivuvirtojen ominaisuuksia, kuten niiden kiintoainespitoisuutta. Jäteveden puhdistusprosessin ja sivuvirtojen ominaisuuksien tarkastelu on työn
kannalta tärkeää, jotta adsorptio osana veden puhdistusprosessia voidaan ymmärtää. Ravinteiden pitoisuus on usein korkeampaa kiintoaineessa, jonka takia Suomessa syntyvän kiintoaineen määrän selvittäminen on keskeistä. Ravinteiden pitoisuus vaihtelee sen mukaan,
onko kyseessä kuivauksen jälkeinen rejektivesi vai kuiva-aines.

4.1 Jäteveden käsittely ja puhdistusprosessi
Jäteveden puhdistus koostuu fysikaalisesta, biologisesta ja kemiallisista puhdistusprosesseista. Fysikaalisia prosessimenetelmiä ovat myös sekoitus, välppäys, laskeutus ja suodatus.
(Karttunen 2004, 17–18.) Jäteveden käsittely jaetaan päävaiheisiin. Kolme päävaihetta ovat
esikäsittely, biologinen ja kemiallinen käsittely sekä täydentävät menetelmät. Kyseiset päävaiheet sisältävät erilaisia osaprosesseja. (Filippenkov 2012.) Jäteveden käsittely alkaa esikäsittelyllä. Esikäsittelyllä jätevedenpuhdistamolle saapuvasta jätevedestä poistetaan ensimmäisenä hiekka ja kiinteät materiaalit, kuten roskat fysikaalisesti seuloilla ja erottimilla.
(Säylä 2015, 20.) Esi-ilmastuksessa jäteveteen lisätään liuenneen hapen määrää. Esikäsittelyn viimeinen vaihe on esiselkeytys, jolloin jätevedestä erotetaan raakaliete. Esikäsittelyssä
syntynyt raakaliete eli primääriliete koostuu pääsääntöisesti hajoavasta orgaanisesta aineksesta. Raaka-liete ohjataan lietteen käsittelyyn, joka on jäteveden puhdistuksen osaprosessi.
(Filippenkov 2012.) Lietteen mädätys- ja kuivausvaiheista syntyvä rejektivesi palautetaan
tavallisesti veden puhdistusprosessin alkupäähän (Karttunen 2004, 555).

Esikäsittelyn jälkeen vesi ilmastetaan, jolloin jätevesi kulkee hapettomien ja ilmastettujen
lohkojen läpi. Lohkoissa erilaiset bakteerit poistavat jäteveden sisältämää orgaanista ainesta
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ja orgaaninen jätemateriaali sitoutuu altaiden biolietteeseen. Ilmastus on osa biologista jäteveden puhdistusta. Ilmastettu jätevesi siirtyy jälkiselkeytykseen, jossa sivuvirtana laskeuttamalla syntynyt aktiiviliete poistetaan. (Filippenkov 2012.)

Vedenpuhdistamoiden keskeisin pääprosessi on biologiskemiallinen vedenpuhdistusprosessi. Suomessa toimivat jätevedenpuhdistamot ovat toimintaperiaatteiltaan hyvin samanlaisia. (Säylä 2015). Yleinen puhdistusmenetelmä on rinnakkaissaostus, jossa fosfori poistetaan
saostuskemikaaleilla kemiallisesti ja eloperäiset epäpuhtaudet biologisesti. Biologinen veden puhdistus ja saostaminen tapahtuu samanaikaisesti samassa allasyksikössä. Saostus voidaan myös suorittaa esi- tai jälkisaostuksena eli poistamalla fosfori ennen tai jälkeen biologista vedenpuhdistusta. (Säylä ja Vilpas 2012, 9.) Vedenpuhdistuksessa käytetyt saostuskemikaalit, kuten rauta- ja alumiiniyhdisteet sitovat virtauksen sisältämän fosforin kasveille
käyttökelvottomaan muotoon. Saostuskemikaaleja käytetään erityisesti ravinteiden ja epäpuhtauksien poistamisessa jätevedestä. (Luostarinen et al. 2011.)

4.2 Lietteen käsittely
Lietettä syntyy vedenpuhdistusprosessin tuloksena (Säylä ja Vilpas 2012, 9). Jätevesiliete
muodostaa määrällisesti isoimman osan jätevedenpuhdistusprosessista poistuvista aineista
ja lietteen käsittely on yksi vaikeimpia jäteveden käsittelyn osa-alueita. (Karttunen 2004,
555; Säylä 2015, 20.) Jätevesilietteen käsittelymenetelmän valinta riippuu lietteen käsittelyn
jälkeisestä sijoituspaikasta. Esimerkiksi maanparannusaineena käytettävän lietteen käsittely
eroaa kaatopaikalle sijoitettavan lietteen käsittelystä, koska loppusijoituspaikka määrittää
raja-arvot lietteen sisältämille haitta-aineille, orgaanisen aineen pitoisuudelle ja muille yhdisteille.

(Karttunen 2004, 555.) Valtioneuvoston antaman kaatopaikka-asetuksen

(331/2013) mukaan kaatopaikalle sijoitettavan jätteen, esimerkiksi lietteen, orgaanisen aineksen pitoisuus saa olla enintään 10 % (Korhonen et al. 2018). Pääosa lietteistä ja niiden
sisältämistä ravinteista käytetään maisemointiin ja viherrakentamiseen (Säylä 2015, 20).

Lietteen käsittely alkaa tiivistyksestä, jolla poistetaan lietteessä oleva ylimääräinen neste.
Tiivistys vaikuttaa huomattavasti käyttö- ja kuljetuskustannuksien pienenemiseen. Lietteen
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tiivistämisen jälkeen kiintoainespitoisuus on noin 5–9 %. Tiivistyksen jälkeen liete stabilisoidaan esimerkiksi lahotuksella, mädätyksellä tai kompostoinnilla. Lietteessä oleva orgaaninen aines hajotetaan biologisesti aerobisesti tai anaerobisesti. Kummankin prosessin lopputuotteena syntyy multamaista tuotetta. Mädättäminen tarkoittaa lietteen käsittelyä mesofiilisesti tai termofiilisesti, jolloin metaanibakteerit muuttavat lietteen sisältämät orgaaniset
yhdisteet hiilidioksidiksi, metaaniksi, mineraalisuoloiksi ja vedeksi. Mädätyksen tavoitteena
on, että lietteen orgaanisesta aineesta 10 % poistuu rejektiveden mukana ja 40 % hajoaa
kaasuksi. Tällöin 50 % lietteen orgaanisesta aineesta jää lietteeseen. (Säylä ja Vilpas 2021;
Filippenkov 2012.)

Lietteen stabilisoinnin jälkeen liete kunnostetaan eli veden poistumista lietteestä parannetaan kemiallisella tai fysikaalisella kunnostuksella. Kun liete on kunnostettu, se kuivataan
linkoamalla, imusuodatuksella tai soutopuristimella. Kuivausmenetelmien tehokkuutta parannetaan sekoittamalla lietteeseen sakeuttavia kemikaaleja. (Filippenkov 2012.) Koneellinen kuivaus lietelingolla tai suotonauhapuristimen käyttö ovat sakeutetun lietteen yleisimpiä
käsittelymenetelmiä (Säylä ja Vilpas 2012, 22). Imusuodatuksella suoritetun kuivauksen
kuivausteho on 25–30 kg kiinteää ainesta suodattimen neliömetriä kohti. Suotonauhapuristimella lietteestä muodostuu kuivaa materiaalia, jonka kiintoainepitoisuus on 20–40 %. (Filippenkov 2012.)

Lietteet voidaan jakaa erottelutavan mukaan mekaaniseen, kemialliseen, biologiseen, yhdistettyyn ja mädätettyyn lietteeseen (Karttunen 2004, 557). Lietteiden kuiva-ainepitoisuudet
vaihtelevat 1–10 % välillä (Karttunen 2004, 558). Eri jätevesilietteiden kuiva-ainepitoisuuksien keskiarvoksi vodaan laskea 5,94 % (Filippenkov 2012).

4.3 Fosforin talteenotto
Mädätys vaikuttaa rejektiveden ravinnepitoisuuteen. Mädätyksen seurauksena rejektiveden
vesiliukoisen fosforin ja typen pitoisuudet saattavat kasvaa. Vedenpuhdistuslaitosten ilmastuksen energiakulutukseen vaikuttaa rejektiveden typpipitoisuus. Laitoksen sisäinen typpikuormitus voi kasvaa jopa 40 %, jos rejektiveden typpipitoisuus on korkea. Rejektivesien
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erilliskäsittelyllä pystytään vaikuttamaan energiankulutukseen ja laitoksen N-kuormitukseen. (Motiva 2018.) Jäteveden sisältämän fosforin osuus yhteiskunnan ravinnetaseesta ei
ole suuri. Fosforin kierrättäminen on kuitenkin hyödyllistä, sillä se konsentroituu jäteveden
puhdistuksessa muodostuviin jakeisiin. (Kangas 2019.)

Kuva 1. Fosforin talteenotto ja poistaminen vedenpuhdistusprosessissa (mukaillen: Berninger et al. 2017, 39).

Jäteveden puhdistamoilla fosforia poistetaan saostuksella, joka on osa kemiallista vedenpuhdistusta. Saostuksella tarkoitetaan saostavien yhdisteiden kuten alumiini- tai rautasuolojen
lisäämistä veteen. Jos fosfori halutaan ottaa talteen, esi- ja rinnakkaissaostusta ei suoriteta.
Puhdistamolietteestä fosfori voidaan ottaa talteen tai poistaa kohdissa 1 lietteen mädätyksen
jälkeen Airpex-menetelmällä tai lietteen kuivauksen jälkeen pyrolyysillä valmistaen biohiiltä. Aiprex-menetelmässä poistetaan fosforia. Lietteeseen lisätty magnesium muodostaa
fosforin ja ammoniumin kanssa struviittia. Menetelmä on maailmalla käytössä muutamalla
täysimittaisella vedenpuhdistuslaitoksella. (Berninger et al. 2017, 39–40)

Fosforia voidaan myös talteenottaa mädätyksestä ja linkouksesta syntyneestä rejektivedestä.
Tällöin talteenottaminen tapahtuisi kuvan 1 kohdissa 2 ja 3. Menetelmiä fosforin talteenottamiseksi rejektistä ovat muun muassa fosforin ja ammoniumin kiteyttäminen magnesiumin
lisäyksellä struviitiksi. Fosfori on myös mahdollista kiteyttää kohdassa 3 kalsiumfosfaatiksi
Ca3(PO4)2) lisäämällä veteen kalsiumhydroksia (Ca(OH)2), kun karbonaatit (CO32-) on poistettu vedestä. (Berninger et al. 2017, 38.)
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Poltetusta lietteestä on mahdollista talteenottaa fosforia kohdassa 4. Tällöin liete poltetaan
esimerkiksi 850 °C:ssa ohjaten lietteen sisältämät raskasmetallit omaan tuhkajakeeseen.
Tuhkassa fosfori on kasvien käyttöön hitaasti vapautuvassa muodossa. Lähtevästä vedestä
fosfori voidaan poistaa kohdassa 5 saostamalla. Saostus suoritetaan pääsääntöisesti vedenpuhdistusprosessin alkupäässä. (Berninger et al. 2017, 39.) Suomessa jätevesilietteen polttamisesta syntyisi noin tuhkaa noin 46–76 kilotonnia vuodessa. (Havukainen et al. 2016, 223.)

Usea jätevedenkäsittelylaitos toimittaa lietetuotteet hyötykäytön sijasta jatkojalostukseen.
Jätevedenpuhdistamoiden biokaasulaitoksissa mädätysjäännös käsitellään pääsääntöisesti
kompostoimalla, jonka jälkeen kompostoitu aines käytetään esimerkiksi viherrakentamiseen. (Vilpanen et al. 2017.) Adsorptio tekniikoita ja materiaaleja voitaisiin soveltaa kuvan
1 kohtaan 2 ja 3, jossa mädätyksen ja kuivauksen seurauksena muodostuu rejektivettä.
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5

RAVINTEET JÄTEVESISSÄ JA LIETTEISSÄ

Keskitetty vesihuolto mahdollistaa jätteiden keräämisen, kokoamisen, käsittelyn ja kierrättämisen. Tehokas jätevedenpuhdistus siirtää ravinteet lietteeseen. Lietteen käsittelyn lopputuotteita voidaan käyttää kasvualustoissa, maanparannusaineena ja lannoitusvalmisteina.
Lietteeseen sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen ja hyödyntämistavat ovat kuitenkin
kiisteltyjä, sillä jätevesiin päätyy haitallisia aineita, jotka ovat vaikeuttavat lietteen kierrättämistä. (Kangas 2019.)

5.1 Teollisuuden ja maatalouden lietteiden ravinteet
Elintarviketeollisuus ja maatalous tuottavat ravinnepitoisia jätteitä, jotka mahdollistavat fosforin kierrätyksen. Näillä teollisuuden aloilla muodostuvien jätteiden ja lietteiden ravinteita
on mahdollista käyttää maataloudessa. Elintarvike- ja rehuteollisuuden rejektivesien fosforipitoisuudet ovat suhteellisen korkeita, jonka takia fosforia pystytään talteenottamaan eri
tekniikoiden avulla kannattavasti. (Reijnders 2014.)

Perinteisesti metsäteollisuudessa aiheutuvat lietteet on käsitelty mekaanisella veden erotuksella tehtaiden omissa polttokattiloissa ja osa lietteistä päätyy kaatopaikoille. (Lohiniva et
al. 2001, 6.) Tällöin metsäteollisuuden lietteiden ja sivuvirtojen ravinteet jäävät hyötykäyttämättä. Metsäteollisuus tuottaa myös huomattavan määrän jätevettä sekä lietteitä Suomessa.

5.1.1 Maatalousliete

Maatalous tuottaa suurimman osan vuosittaisesta lietemäärästä Suomessa. Naudat ja siat
tuottavat 95 % lantamäärästä. (Pöyry Environment Oy 2017, 4.) Maatilojen lietteiden käsittelylaitoksien toiminnasta syntyvä rejektivesi soveltuu pääsääntöisesti lannoitevalmisteeksi
(Latvala 2009, 55). Vuonna 2011 laaditun raportin perusteella karjalanta sisältää Suomessa
vuosittain fosforia keskimäärin noin 17 700 tonnia (Vanhanen et al. 2011). Vuonna 2017
karjalantojen on arvioitu sisältävän fosforia vain 10 300 tonnia (taulukko 1) (Marttinen et al.
2017, 11). Lannan kierrätyksessä keskeistä on lannan sisältämien patogeenien, metallien ja
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mikrobeiden hygienisointi (Reijnders 2014). Lantaa on arvioitu syntyvän Suomessa 13 miljoonaa tonnia vuodessa, josta kiintoaineen osuus on noin 1 800–2 800 kilotonnia vuodessa
(Havukainen et al. 2016, 223).

Tutkijoiden arviot lantojen määristä ja niiden sisältämien ravinteiden pitoisuuksista vaihtelevat, mutta voidaan olettaa, että esimerkiksi lantaa syntyy vuosittain noin 15 000 000 tonnia. Taulukossa 1 esitetään, että nautatilojen lietelannat sisältäisivät vuosittain fosforia
10 300 tonnia ja typpeä 53 600 tonnia, josta liukoista typpeä on noin 43,7 %. Taulukossa on
arvioitu, että koko maatalouden lietteet ja lannat yhteensä sisältävät fosforia 15 560 tonnia
ja typpeä 72 820 tonnia, josta noin 44 % on liukoista typpeä. Taulukossa on esitetty arvio
lantojen yhteismäärän, eli kuivan- ja lietelannan sekä virtsan, sisältämästä fosfori- ja typpipitoisuudesta. Tämän vuoksi pelkän lietelannan voidaan arvioida sisältävän noin 60%: ravinteiden yhteismäärästä fosforia vuosittain noin 10 000 tonnia, typpeä 40 000 tonnia ja liukoista typpeä 20 000 tonnia. Arviot ovat suuntaa antavia.
Taulukko 2. Tuotantoeläinperäisen varastoidun lietelannan määrä ja sen sisältämät ravinteet vuosina 2014–
2016 (Marttinen et al. 2017, 11).
Lietelanta

Lannat yhteensä1

Fosfori

Typpi

Liukoinen typpi

[t/a]

[t/a]

[t/a]

[t/a]

[t/a]

Naudat

6 770 000

12 500 00

10 300

53 600

23 400

Siat

3 320 000

3 610 000

2 680

11 100

6 770

Siipikarja

18 000

257 000

2 390

5 400

1 110

Lampaat, vuohet

0

82 000

190

720

170

Yhteensä

10 108 000

16 449 000

15 560

70 820

31 450

1

Lantojen yhteismäärä sisältää kuivan- ja lietelannan sekä virtsan.

Suomessa maatalouden lannoitukseen tarvitaan vuosittain noin 30 000 tonnia kokonaisfosforia, josta 50 % on kierrätettyä fosforia. Lannat sisältävät vuosittain kokonaistyppeä noin
15 500 tonnia. Tämän perusteella lähes kaikki maatalouden lantojen sisältämä fosfori kierrätetään lannoitekäyttöön. Kokonaistyppeä tarvitaan maatalouden lannoitteena noin 230 000
tonnia vuosittain ja siitä 35 % on kierrätettyä typpeä. Lannat sisältävät vuosittain kokonaistyppeä noin 70 000 tonnia. Maatalouden kierrätyslannoitteiden raaka-aineina käytettäviä
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kierrätysmateriaaleja ovat pääsääntöisesti lannat ja puhdistamolietteet. (Marttinen et al.
2017; Vanhanen et al. 2011.) Maanviljelyn sivuvirtojen on arvioitu sisältävän maailmanlaajuisesti vuosittain typpeä 6 400 000 tonnia, kun puolestaan karjatalous tuottaa 5 000 000
tonnia fosforia vuodessa (Reijnders 2014).

5.1.2 Elintarviketeollisuuden prosessien jätevesilietteet

Elintarviketeollisuus tuottaa vuosittain noin 67 600 tonnia lietettä. Elintarviketeollisuuden
jätevesiä voidaan johtaa jätevesiviemäreihin. Tällöin teollisuudesta muodostunut jätevesi ja
liete käsitellään yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla. Elintarviketeollisuuslaitokset saattavat
myös käyttää omia jäteveden puhdistamoja tai jäteveden esikäsittelyprosesseja. Elintarviketeollisuuden lietteitä, esimerkiksi rasvakaivolietettä, käytetään mädätyksen raaka-aineina,
sillä ne sisältävät helposti hajoavia orgaanisia aineita. (Pöyry Environment 2017.) Teollisuuden sivuvirrat ja jätteet sisältävät useita tonneja fosforia. Esimerkiksi rehu- ja elintarviketeollisuuden biojätteet ja sivutuotteet sisältävät vuosittain noin 3 300 tonnia fosforia ja 17 400
tonnia typpeä. (Vanhanen et al. 2011.)

5.1.3 Metsäteollisuuden prosessien jätevesilietteet

Vuonna 2016 Suomessa tuotettiin 17 600 000 tonnia paperia, kartonkia ja sellua. Metsäteollisuuden aiheuttamat päästöt ilmaan typenoksideina oli noin 18 000 tonnia. Vesistöihin
kohdistuivat noin 2 000 tonnin typpipäästöt. Metsäteollisuus tuottaa vuosittain jätevettä noin
30 miljoonaa kuutiometriä. (Metsäteollisuus ry 2017.)

Metsäteollisuuden jäteveden puhdistuksessa syntyy bio- ja primäärilietettä. Bioliete on jäteveden puhdistuksessa laskeuttamalla erotettua lietettä. Lisäksi tehtaiden prosesseissa syntyy
eri määriä muun muassa kemiallista, kuitu-, kuori- ja siistauslietettä. Metsäteollisuuden primääriliete syntyy mekaanisesta veden vedenpuhdistuksesta ja se sisältää kuori-, täyte-,
kuitu- ja lisäaineita. (Lohiniva et al. 2001, 6.) Vuonna 2016 massa- ja paperiteollisuuden
tuotannosta syntyi kaatopaikalle sijoitettavaa kuitu- ja pastalietettä kuiva-aineena 300 tonnia
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ja jätevedenpuhdistamojen lietettä kuiva-aineena 1 100 tonnia. Yhteensä kuitu-, puhdistamo-, siistaus- ja pasta lietteitä muodostuu metsäteollisuudessa vuosittain noin 600 000 tonnia, joka sisältää noin 230 tonnia fosforia ja 2 000 tonnia typpeä. (Marttinen et al. 2017;
Metsäteollisuus ry 2017.) Metsäteollisuuden lietteiden pääsäännölliset käsittelymenetelmät
ovat poltto sekä kompostointi. Metsäteollisuuden lietteistä osa päätyy lannoitevalmisteiksi.
(Kinnunen ja Pirkkamaa 2020.) Metsäteollisuuden lietteiden ravinnepitoisuudet ovat alhaisemmat kuin yhdyskuntien jätevesilietteessä.

5.2 Yhdyskuntajätevesilietteen ja rejektin ravinteet
Suomessa vuosittain syntyvän yhdyskuntajätevesilietteen määrä on noin 800 000 tonnia,
josta kuiva-ainesta on 160 000 tonnia. Nämä ovat lietteen kuivauksen jälkeisiä pää- ja sivuvirtoja. (Havukainen et al. 2016, 223.) 160 000 tonnia kuiva-ainetta voidaan laskea kertomalla vuosittain syntyvät yhdyskuntajätevesilietteen määrä edellä lietteen kiintoainepitoisuudella (20 %), joka saadaan aikaan, kun kuivaus toteutetaan suotonauhapuristimella.

Vuosittain syntyvästä jätevesilietteen kuiva-aine määrästä voidaan arvioida kuivausta edeltävän jätevesilietteen määrä raakana. Tällöin jätevesilietteen määrä raakana lasketaan jakamalla jätevesilietteen kuiva-ainemäärä (160 000 t/a) jätevesilietteiden kuiva-ainepitoisuudella (5,94 %). Tällöin kuivausta edeltävän jätevesilietteen määrä raakana on noin 2 600
000–2 700 000 t/a riippuen kuiva-ainepitoisuudesta. Mädätetyn lietteen kuiva-ainemäärä on
noin 10 %. (Karttunen 2004, 558.)

Vuonna 2010 puhdistamolietteessä oli keskimäärin 1,9 % kokonaisfosforia ja 3,2 % kokonaistyppeä (Säylä ja Vilpas, 2012). Suomen jäteveden puhdistamoiden fosforikuorma on
noin 4 000–4500 t/a, josta poistuu puhdistusprosessin seurauksena 3 800 t/a (Vanhanen et
al. 2011). Mädätetty liete sisältää fosforia noin 2,5 % ja typpeä 3 % kuiva-aineesta. Käsittelemättömän raakalietteen kuiva-ainemäärä on noin 5 %. Käsittelemätön raakaliete sisältää
noin 1,6 % fosforia (P2O5) ja 2,5 % typpeä (N) kuiva-aineesta. (Karttunen 2004, 558.) Ravinteiden määrä yhteiskuntajätevesilietteessä voidaan arvioida jätevesilietteen kuiva-ainemäärästä edellä mainittujen ravinnepitoisuuksien perusteella. Tällöin yhteiskuntajätevesiliete sisältää vuosittain noin 4 000 tonnia fosforia ja 5 000 typpeä.
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5.2.1 Ravinteet rejektivedessä

Rejektivesi on lietettä, joka syntyy jätevedenpuhdistuksessa lietteen linkouksen ja puristuksen tai mädätyksen mekaanisen kuivauksen seurauksena. Rejektivettä syntyy myös biokaasulaitoksilla, joissa käsitellään yhdyskuntalietteitä ja erilaisia biohajoavia jätteitä. (Hyvärinen 2017.) Biokaasulaitoksilla käsittelyjäännöksien esikäsittelyn ja kuivauksen sivuvirtana
muodostuu väkeviä rejektivesiä. Kuivauksessa syntyvän rejektiveden orgaanisen aineen ja
typen pitoisuudet ovat erityisen suuria. Mekaanisessa kuivauksessa rejektivettä muodostuu
noin 75–90 % lietteen määrästä. Termisessä kuivauksessa rejektiä muodostuu 70 % kuivattavan lietteen määrästä jokaista kuivausyksikköä kohti. (Latvala 2009, 55.)

Yhteiskäsittelylaitosten käsittelemätön rejektivesi sisältää noin 600–700 mg/l ammoniumtyppeä ja 1 000 mg/l kokonaistyppeä. Kokonaisfosforia yhteiskäsittelylaitosten rejektivedet
sisältävät noin 80 mg/l. Yhteiskäsittelylaitosten käsitelty rejektivesi saattaa sisältää kokonaistyppeä jopa 4 000 mg/l ja ammoniumtyppeä 3 500 mg/l. Jätevedenpuhdistamon biokaasulaitosten käsittelemätön rejekti sisältää kokonaistyppeä noin 1 000 mg/l ja 1,5 mg/l kokonaisfosforia. (Latvala 2009, 55–58.) Rejektivedet sisältävät huomattavasti enemmän typpeä
kuin fosforia.

5.3 Nestemäisten virtauksien ravinteet yhteensä
Vuosittain Suomessa muodostuva kokonaislietemäärä on 22 508 000 tonnia. Kokonaislietemäärä sisältää maataloudesta, yhdyskunnista, haja-asutuksesta, elintarvike- ja pienteollisuudesta aiheutuvat lietteet. (Pöyry Environment Oy 2007.) Lietemäärien ja -tilastojen tarkastelu on haasteellista, sillä sama liete voidaan käsitellä usealla menetelmällä. Lietteiden käsittelyn ketjutus aiheuttaa saman lietemäärän tilastoimisen useampaan kertaan. (Vilpanen et
al. 2017.)

Maataloudessa epäorgaanisina lannoitteita käytetään vuosittain noin 152 000 tonnia typpeä
ja 11 000 tonnia fosforia. Metsätaloudessa epäorgaanista typpeä käytetään lannoitteena vuosittain noin 3 560 tonnia ja fosforia 113 tonnia. (Marttinen et al. 2017, 10.) Taulukossa 2 on
koottu kirjallisuuden perusteella arvioitujen lietteiden ja niiden sisältämien ravinteiden
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määrä. Tämän perusteella maa- ja metsätaloudessa käytettävät epäorgaanisen typpi- ja fosforilannoitteet olisi osittain mahdollista tuottaa lietteiden sisältämistä ravinteista. Lietteet sisältävät enemmän fosforia kuin mitä maa- ja metsätalouden fosforin tarve on vuosittain.
Epäorgaanisten typpilannoitteiden tarpeesta lietteiden sisältämä typpi kattaa alle 50 %, joten
lietteiden sisältämällä typellä ei voida kattaa maa- ja metsätaloudessa lannoituskäyttöön tarvittavaa typpeä. Huomioitavaa on myös, että käytettävän talteenottomenetelmän tehokkuus
vaikuttaa ravinteiden talteenoton saantoon.

Taulukko 3. Arvio lietteiden ja niiden sisältämien ravinteiden määrästä.
Virtaus
Määrä
Fosfori

Typpi

Liukoinen typpi

[t/a]

[t/a]

[t/a]

[t/a]

Lietelanta (maatalouden lietteet)

10 108 000

10 000

40 000

20 000

Elintarviketeollisuuden lietteet1

68 000

3 300

17 000

-

Metsäteollisuuden lietteet

600 000

230

2 000

-

Yhdyskuntajätevesiliete

800 000

4 000

5 000

-

Yhteensä

11 576 000

17 530

64 000

20 000

1

Arvio elintarviketeollisuuden lietteiden ravinnepitoisuudesta sisältää biojätteiden, sivuvirtojen ja lietteiden
ravinteet
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6

ADSORPTION MAHDOLLISUUDET

Mineraalilannoitteiden korvaaminen kierrätysravinteilla tehostaa vähenevien ravinnevarojen käyttöä. Ravinnekierron sulkeminen vaikuttaa myös ravinteiden hukkaamisesta ja kertymisestä johtuvien valumien aiheuttamiin ympäristöhaittoihin, esimerkiksi vesistöjen rehevöitymiseen. (Aho et al. 2015, 4.) Fosforin talteenottamista jätevedenpuhdistuksessa erilaisten adsorptiomateriaalien ja nanosuodattamien avulla on kokeiltu, mutta kumpaakaan tekniikoista ei ole otettu käyttöön suuressa mittakaavassa (Berninger et al. 2017.) Typen adsorptiota nesteliuoksista on tutkittu muun muassa Mg2+-ioneilla aktivoiduilla ja luonnollisilla zeoliiteilla sekä jätteistä valmistetulla biohiilellä. (An et al. 2016; Hsu et al. 2019.) Laajassa mittakaavassa toteutetuista typen adsorptioprosesseista osana jäteveden puhdistusprosessia ei ole saatavissa tutkimuksia.

6.1 Uudet adsorptiomateriaalit
Ympäristöystävällisillä ja helposti saatavilla olevilla materiaaleilla on tutkittu nitraatin, fluoridin ja TDS:n (total dissolved solids) poistamista jätevedestä. Tutkimuksessa perunasta tehdyllä geelillä pystyttiin poistamaan suuria pitoisuuksia nitraattia, fluoridia ja TDS:ää huleveistä. Tutkimuksessa käytettiin yhdeksää luonnonmateriaalia yhdisteiden poistamiseksi jätevedestä, mutta ainoastaan perunoista ja aloe verasta valmistetut geelit soveltuivat epäpuhtauksien poistamiseen. (Gupta ja Singn 2019.) Menetelmällä pyrittiin vain poistamaan ravinteita, eikä tutkimuksessa käsitelty ravinteiden uusiokäyttöä tai kierrätystä.

Tulevaisuudessa nanotekniikalla kehitetyt nanoadsorbentit saattavat kasvattaa suosiotaan
vedenpuhdistuksessa niiden suuren huokospinta-alan takia (Sinha et al. 2020). Myös polymeeriadsorbentit ja erilaiset zeoliitit ovat osoittautuneet tehokkaiksi vaihtoehdoiksi ravinteiden talteenottamiseksi. Polymeeriadsorbenttien ja suolalla aktivoitujen zeoliittien, kuten ZeCa, Ze-Mg1 ja FO36, avulla toteutettu ravinteiden talteenoton kapasiteetti vaihtelee typen
osalta 13,2–95,5 mg/g välillä (taulukko 4). Fosforia pystyttiin ottamaan talteen 7,8–52,9
mg/g. Tutkimuksissa synteettisen zeoliittin Ze-Ca on havaittu olevan tehokas adsorbentti
ravinteiden talteenottoon jätevedestä adsorptiokapasiteetin ja nopeuden takia. Kyseisellä
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synteettisellä zeoliitillä on mahdollista samanaikaisesti talteenottaa typpeä ja fosforia. Tutkimuksessa esitetään, että Ze-Ca zeoliittia voitaisiin käyttää lannoitteena. (You et al. 2018.)
Kyseinen adsorbentti ja sen tekniikka keskittyy ravinteiden talteenottamiseen eikä vain niiden poistamiseen jätevedestä.
Taulukko 4. Suolalla aktivoitujen zeoliittien ammoniumin ja fosfaatin adsorptiokapasiteetti (You et al. 2018).
Adsorbentti

Ammonium adsorptiokapasiteetti

Fosfaatti adsorptiokapasiteetti

Vaadittu aika 90
%:n maksimi adsorptio kapasiteetin saavuttamiseksi

Lähde

qN

qP

t90%

[mg N/g adsorbenttiä]

[mg P/g adsorbenttiä]

[min]

Ze-Ca

95,7

38,8

30

You et al. 2018

Ze-Mg1

42,9

10,5

20

You et al. 2018

Ze-Ca zeoliitin ammonium adsorptiokapasiteetin ja yhteiskäsittelylaitoksen käsittelemättömän rejektiveden ammonium-pitoisuuden (noin 650 mg/dm3) avulla voidaan arvioida,
kuinka paljon adsorbenttiä tarvittaisiin, jotta esimerkiksi 1 000 m3 rejektiveden sisältämästä
ammoniumista saataisiin adsorboitua. 1 000 m3 käsittelemätöntä rejektivettä sisältää noin
650 000 g ammoniumtyppeä. Tällöin rejektiveden ammoniumtypen adsorboimiseen rejektivedestä tarvittaisiin noin 6 800 kg zeoliittia.
Mg2+-ioneilla aktivoiduilla zeoliiteilla on tutkittu myös ammonium-ioneiden ja bakteerien
adsorboimista samaan aikaan. Tutkimuksessa verrattiin aktivoidun ja luonnollisen zeoliitin
adsorptiotehokkuutta. Aktivoidulla zeoliitillä liuoksesta saatiin adsorboitua ammonium-ioneita noin 7,76 mg/g adsorbenttiä. Aktivoidun zeoliitin suurempi adsorptiotehokkuus johtuu
aktivoidun zeoliitin erityisestä pintarakenteesta. Tutkimuksen mukaan Mg2+-ioneilla aktivoitu zeoliitti on tehokas adsorptiomateriaali poistamaan ammonium-ioneita ja bakteereita
saman ainaisesti. (An et al. 2016.) Tutkimuksessa keskityttiin ravinteen ja bakteerin poistamiseen.
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Kiertotalous-ajattelu näkyy adsorbenttien materiaalivalinnassa. Jätemateriaaleista on mahdollista valmistaa biohiiliadsorbenttien lisäksi silikageelejä. Tutkijat ovat valmistaneet silikageeliä metsä- ja maatalouden sivuvirtoina muodostuvasta kuorihakkeesta. Poltetun kuorihakkeen tuhka soveltuu silikageelin valmistukseen sen korkean piipitoisuuden takia. Silikageeli valmistetaan polttamalla kuorihake, jonka jälkeen siitä valmistetaan geeliä kemiallisella käsittelyllä. Silikageelin on kuitenkin havaittu olevan tehokas menetelmä erityisesti
raskasmetallien poistamiseksi jätevesistä. (Hossain et al. 2020.)

Panimoiden jätteistä valmistetun biohiilen adsorptiotehokkuutta on parannettu kemiallisen
aktivoinnin avulla. Biohiilellä adsorboitiin ammoniumtyppeä nestemäisestä liuoksesta. Tutkimuksessa biohiiltä aktivoitiin natriumhydroksilla (NaOH) ja kaliumhydroksilla (KOH).
Natriumhydroksidilla aktivoidun biohiilen adsorptio tehokkuus oli melkein kolminkertainen
käsittelemättömään biohiileen verrattuna ja kaliumhydroksidilla käsitellyn biohiilen adsorptiokapasiteetti oli lähes viisinkertainen. NaOH:lla aktivoidun biohiilen pinta-ala oli tutkimuksessa KOH:lla aktivoitua biohiiltä suurempi, mutta KOH:lla aktivoidun biohiilen adsorptiokapasiteetti oli tutkimuksessa parempi adsorbentin pinnan funktionaalisten ryhmien
takia. Tutkimus osoitti, että biohiilen aktivoinnilla voidaan parantaa sen ominaisuuksia. (Hsu
et al. 2019.)

Jäteveden puhdistusprosessissa käytetyt adsorbentit yleensä sijoitetaan kaatopaikalle. Tämä
on kuitenkin ympäristön kannalta haitallista adsorbenttien sisältämien epäorgaanisten yhdisteiden takia. Ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi tutkijat pyrkivät löytämään uusia
tapoja ja ratkaisuja, joilla adsorbenttejä voidaan regeneroida ja hyötykäyttää. Aihetta on tutkittu vähän, mutta mahdollisia hyötykäyttötapoja ovat esimerkiksi adsorbenttien käyttö
maanparannusaineina, materiaalina sementtivalmisteissa sekä biopolttoaineissa. (Hossain et
al. 2020.) Tällöin adsorbenttien ravinteet jäisivät kuitenkin käyttämättä esimerkki maatalouden lannoitteina.

6.2 Adsorption soveltaminen osaksi jätevedenpuhdistusta
Aktiivihiili on vesihuollossa yleisimmin käytetty adsorbentti. Jauhemaista aktiivihiiltä lisätään ilmastusaltaaseen. Ilmastusaltaasta aktiivihiili poistuu hiekkasuodattimessa. (Karttunen
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2004, 120.) Biohiiltä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää aktiivihiilen tavoin lisäämällä sitä
ilmastusaltaaseen. Epäselvää on, olisiko biohiiltä mahdollista käyttää kuvan 1 kohdassa 2 eli
rejektivesien ravinteiden talteenotossa.

Adsorption käyttö vedenpuhdistuksessa on ongelmallista, sillä edullisten ja ympäristöystävällisten adsorbenttien saatavuus on heikkoa. Uusien tehokkaiden adsorbenttien kaupallistumista hidastavat pääosin vain taloudelliset tekijät. Edullisten vedenpuhdistus tekniikoiden
tarve tulee kasvamaan huomattavasti lähitulevaisuudessa useiden tekijöiden takia. On oletettavaa, että adsorption rooli veden saastumisen ehkäisyssä tulee kasvamaan lähivuosina
kiristyvän lainsäädännön takia. (Bonilla-Petriciolet et al. 2019.)

Resurssikontti-hankkeessa tutkittiin vedenpuhdistusta ja ravinteiden talteenottamisen mahdollisuuksia erilaisilla menetelmillä. Hanketta testattiin laboratorio olosuhteissa ja käytännössä yhtenä kokonaisuutena. Hankkeessa testattiin adsorptiota käyttäen kaupallista
Aguamineralssin typpiadsorbenttiä ja aktiivihiiliadsorptiota. Muita hankkeessa käytettyjä
erotusmenetelmiä olivat saostus, kalvosuodatus ja haihdutus. Laboratoriossa suoritetuissa
kokeissa Aquamineralssin typpiadsorbentillä pystyttiin adsorboimaan 98 % mallijäteveden
ammoniumtypestä, jonka pitoisuus jätevedessä oli noin 45 mg/l. Adsorptio kuitenkin hidastui laboratorio olosuhteissa, kun ammoniumtyppeä oli adsorboitu noin 10 mg NH4/g adsorbenttiä. (Kyllönen et al. 2017.)

Käytännön koeajossa 50 % vesijakeen typestä saatiin talteen, kun vesijae mikrosuodatettiin
ja sen jälkeen johdettiin typen adsorptioon. Saannon tulos oli laboratoriossa suoritettua koetta selvästi alhaisempi. Eron tuloksien välillä uskotaan johtuvan adsorbentin erilaisesta rakenteesta laboratoriossa ja pilottikoeajossa. Natriumtypellä eluoidun ammoniumtypen konsentraatio oli kuitenkin liian pieni käytettäväksi lannoitetuotteiden raaka-aineena. Kokeessa
huomioitavaa oli myös kalsiumin vaikutus heikentävästi adsorptiotehokkuuteen, jonka takia
vesijakeen saostus kalsiumfosfaatilla suoritettiin typen adsorption jälkeen. Hankkeessa käytettiin aktiivihiiltä käsittelyprosessin yksikköoperaatioketjun viimeisenä erotusmenetelmänä. Nanosuodatus ja aktiivihiili soveltuivat prosessiin lukuun ottamatta typen talteenottamista. Typen talteenottaminen oli molemmilla menetelmillä heikkoa. Kalvosuodatuksella
typpeä saatiin talteenotettua hieman aktiivihiiltä tehokkaammin. (Kyllönen et al. 2017.)
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6.3 Biohiili
Tutkijat ovat havainneet eukalyptus wandoosta (EW) valmistetun biohiilen adsorboivan ravinteita tehokkaasti hulevesistä. Australiassa eukalyptus wandoo-puuta käytetään rakentamisessa. Sen kaupallisen tuotannon kasvun takia puujätettä syntyy huomattavasti enemmän
hakkeen ja puupellettien muodossa. Tutkimuksissa biohiiltä on lisätty vedenpuhdistuksessa
käytettyyn alunalietteeseen, jolloin hankalasti kierrätettävän alunalietteen määrää on voitu
vähentää. Kyseisellä biohiilellä pystytään adsorboimaan ammonium- ja nitriitti-ioneita,
mutta ei fosfaatti- tai nitraatti-ioneita. Tutkijoiden teettämässä kokeessa ensimmäisen tunnin
aikana biohiili adsorboi 79 % synteettisesti tuotetun liuoksen ammoniumista ja 91 % liuoksessa olevasta nitriitistä. Ammonium- ja nitriitti-ioneiden adsorptiossa saavutettiin 100 %:n
adsorptiokyky 12 tunnin kuluttua kokeen aloittamisesta. (Alam et Amwar 2020, 132–137.)

Samassa tutkimuksessa biohiiltä sekoitettiin alunalietteeseen ja sen ravinteiden poistokykyä
tarkasteltiin 12 tunnin ajanjakson aikana. Tutkimuksessa todettiin 8 g:2 g (biohiili:alumna)
suhteessa sekoitetun kombinaation tuottaneen parhaan tuloksen, jolla oli mahdollista poistaa
0,5 mg/l pitoisuudesta 99,8 % fosfaatista, 99,4 % nitriitistä ja 98,2 % ammoniumista. (Alam
et Amwar 2020.) Huomioitavaa on kuitenkin, että tutkimuksessa biohiilen ja alunalietteen
sekoituksella pyrittiin talteenoton sijasta ravinteiden poistamiseen.
Biohiilen valmistusmenetelmien vaikutusta adsorptiokapasiteetiin NH4+-, NO3--, PO43--ioneiden osalta on tutkittu. Tutkimuksissa biohiiltä on valmistettu eri lämpötiloissa ja hiiltymistä tehostavien kaasujen (vesihöyry ja CO2) sekä inertin (N2) kaasun avulla. Tutkimuksessa saatiin selville, että mikrohuokoset, joiden huokoset ovat halkaisijaltaan 0,6–2 nanometriä adsorboivat tehokkaimmin ravinteita. Alle 0,6 nanometriä halkaisijaltaan olevat huokoset eivät adsorboi hydratoituneiden ravinteiden ioneita. Biohiili, joka valmistettiin 600
°C:ssa ja CO2-kaasun avulla osoitti omaavansa parhaan adsorptiokapasiteetin. (Huabo et al.
2019.) Hydratoitumisella tarkoitetaan kiteestä irronneiden ioneiden muuttumista vesimolekyylien ympäröimiksi. Vesimolekyylien ympäröimiä ioneita kutsutaan akvaioneiksi eli hydraateiksi. (Kaila et al. 2011.) Biohiilien adsorptiokapasiteettiin vaikuttaa myös liuoksen pH,
sillä se vaikuttaa biohiiliadsorbentin pinnanvaraukseen, ionisaatioon ja kykyyn adsorboida
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ioneita. Biohiilen pinnalla olevien funktionaalisten karboksyyli- ja hydroksyyliryhmien ominaisuudet muuttuvat liuoksen pH:n muuttuessa, jolloin funktionaaliset ryhmät protonoituvat
ja voivat positiivisesti varautua alhaisemmassa pH:ssa. (Alam et Amwar 2020.)

Biohiilen valmistaminen 600 °C:ssa vaikutti kokeessa mikrohuokosten muodostumiseen.
Mikrohuokoset olivat halkaisijaltaan noin 1–3 nanometriä eli hiukan suurempia kuin hydratoituneet ravinneionit, joten biohiili sopi parhaiten ravinteiden talteenottoon. Puolestaan 800
°C:ssa valmistetun biohiilen huokoskoko on alle 0,6 nanometriä, joten mikrohuokoset ovat
liian pieniä ioneiden kiinnittymiseksi huokosiin. Hydratoituneet ionit ovat 2–3 kertaa niiden
alkuperäisiä ioneita suurempia. Kyseiset ionit pystyvät kiinnittymään mikrohuokosiin, mutta
ioneiden kiinnittyminen heikkenee, sillä pienet huokoset tukkeutuvat ja ioneiden adsorptio
biohiilen sisällä oleviin huokosiin estyy. Tällöin NH4+-, NO3- - ja PO43- ioneita saadaan talteen otettua vähemmän. (Huabo et al. 2019.)

Paikallisesti saatavilla olevien materiaalien tarkastelu adsorbenttien valmistamiseksi vesi- ja
jätevedenpuhdistuksessa käytettäväksi on yleistynyt. Aktiivihiilen korvaamiseksi maatalouden jätteitä, kuten puuvillan varsia, erilaisia siementen kuoria ja kiviä sekä tähteitä, on tarkasteltu paikallisina raaka-aineina. Esimerkiksi siemenistä valmistetun biohiilen on havaittu
adsorboivan tehokkaasti teollisuudesta jätevesiin päätyvää tekstiiliväriä metyleenisinistä
(C16H18N3SCl). (Olasehinde ja Abegunde 2019.)
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Työssä tarkasteltiin lietteiden ravinnepitoisuutta ja niiden hyödyntämistä adsorbenteillä.
Lietteiden sisältämän ravinnemäärän kartoittaminen oli oleellinen osa työtä, jotta adsorption
tehokkuutta ja tarpeellisuutta ravinteiden talteenottamisen mahdollistavana menetelmänä
voidaan arvioida. Työ käsitteli jo käytössä olevia adsorbenttejä sekä uusia tutkimuksia jätemateriaaleista valmistettuihin adsorbentteihin. Adsorption teorian lisäksi työssä perehdyttiin
adsorbenttien kehityksen suuntaan 2021-luvulla kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteiden yleistyessä. Adsorptioon liittyvän kirjallisuuskatsauksen pääpaino adsorbenttien
kehityksen tarkastelussa pyrittiin pitämään mahdollisimman uudessa aineistossa.

Ravinnemäärien tarkastelu lietteissä osoitti, että vedenpuhdistuksen ja teollisuuden lietteiden sekä rejektivesien ravinnepitoisuudet ovat korkeita. Kirjallisuusselvityksen perusteella
voidaan todeta, että Suomessa tarvittava lannoite määrä olisi osittain tuotettavissa vedenpuhdistuksen sivuvirroista. Työ osoittaa, että yhdyskuntien, teollisuuden ja maatalouden jätevirtojen kokonaisravinnepitoisuuden myötä, lannoitteissa vuosittain tarvittava fosfori
määrä voitaisiin kattaa hyödyntämällä jätevirtojen ravinteita neitseellisten raaka-aineiden sijasta. Tämä kuitenkin vaatii tehokkaiden talteenotto menetelmien kehittämistä ja mittavaa
tutkimustyötä, jotta ravinteiden talteenottaminen adsorbenteillä olisi hyödyllistä. Ravinnemäärän kartoitus osoitti myös, etteivät lietteet sisällä tarpeeksi typpeä kattamaan Suomen
maa- ja metsätalouden typpilannoite tarvetta.

Kiertotalouden integroituminen osaksi yhteiskunnan teknisiä ratkaisuja näky lisääntyvässä
tarpeessa kehittää tehokkaampia menetelmiä ravinteiden talteenottamiseksi. Kirjallisuuden
perusteella voidaan todeta, että lähivuosina on kehitetty entistä tehokkaampia adsorbenttejä,
jotka mahdollistavat ravinteiden talteenottamisen. Adsorbenttien käytön yleistyminen vaatii
kuitenkin huomattavaa parannusta niiden tehokkuudessa ja käytettävyydessä. Adsorbenttien
hyödyntäminen osana jätevedenpuhdistusta ei ole täysin ongelmatonta. Tutkijat ovat 2000luvun alkupuolella pyrkineet kehittämään materiaaleja, joilla on mahdollista poistaa erilaisia
epäpuhtauksia neste- ja kaasumaisista virtauksista. 2020-luvulla tutkimuksen pääpaino on
kääntynyt talteenoton ja kierrätyksen mahdollistavien materiaalien kehittämiseen. Merkittävää on myös tutkijoiden ja eri tahojen pyrkimys käyttää paikallisia materiaaleja, jotka ovat
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peräisin esimerkiksi teollisuuden sivuvirroista. Huomioitavaa on kuitenkin adsorptiota koskevien tutkimusten vähäinen määrä verrattuna muita talteenotto menetelmiä käsittelevien
tutkimuksien määrään. Adsorbenttejä on kirjallisuuden perusteella tutkittu ja testattu lähinnä
laboratorio-olosuhteissa, eikä niitä ole laajamittaisesti otettu käyttöön ravinteiden talteenottamiseksi jätevedenpuhdistamoilla.

Kirjallisuuden perusteella biohiili ja sen sovellukset, kuten aktivointi kaliumhydroksidilla,
vaikuttavat vakuuttavimmalta materiaalilta ravinteiden talteenottamiseksi tulevaisuudessa.
Biohiilen rakenne on erityisen huokoinen ja tulevaisuudessa aktiivihiilen käyttö voitaisiin
korvata biohiilellä. Biohiilen etu on mahdollisuus valmistaa sitä paikallisista ja kierrätysmateriaaleista. Työssä käsitellyssä tutkimuksessa biohiiltä sekoitettiin toiseen adsorbenttiin,
jolla ravinteet pystyttiin poistamaan lähes täydellisesti. Tämän perusteella voitaisiin tutkia
biohiileen toimintaa sekoittamalla sitä muihin adsorbentteihin tai korvaamalla biohiilellä osa
epäekologista adsorbenteistä. Mielenkiintoista olisi selvittää mahdollisuutta sekoittaa eri
biohiiliadsorbentteja. Kirjallisuuden perusteella biohiilen materiaalina voidaan hyödyntää
muun muassa puujätettä. Biohiilen osalta on kuitenkin epäselvää, millaisessa muodossa se
hyödynnetään adsorptioprosessin jälkeen ja onko sitä sellaisenaan mahdollista käyttää esimerkiksi maanparannusaineena tai lannoitteena. Myös uudet zeoliitit, polymeeri- ja nanoadsorbentit vaikuttavat tulevaisuudessa yleistyviltä materiaaleilta niiden adsorptiokapasiteetin
ansiosta. Näiden osalta on kuitenkin epäselvää, miten adsorbenttien sisältämiä ravinteita voitaisiin hyödyntää.

Koska osaa työssä tarkastelluista adsorbenteistä on kuitenkin tutkittu vain laboratorio-olosuhteissa, työhön liittyvä jatkotutkimus tulisi toteuttaa painottuen adsorbenttimateriaalien
tehokkuuteen niiden ollessa osa todellista vedenpuhdistusprosessia. Jatkotutkimuksissa olisi
myös oleellista perehtyä desorptioon, ravinteiden poistamiseen adsorboivasta kiintoaineesta
ja kiintoaineen sisältämän ravinteen jatkokäsittelyyn. Työ ei sisältänyt myöskään adsorbenttien käyttökustannuksien tai hintojen vertailua. Kirjallisuuden perusteella uusimpien ja tehokkaimpien adsorbenttien käytön yleistymistä hidastavat taloudelliset syyt. Voidaan todeta,
että kustannusten laskiessa uusien adsorption tekniikoiden ja materiaalien käyttö osana ravinteiden talteenottoa ja vedenpuhdistusta tulee yleistymään.
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YHTEENVETO

Ravinteiden jättäminen kierrättämättä lisää ravinteiden määrää ravinnekierrossa. Muutokset
luonnollisessa ravinnekierrossa aiheuttavat ilman- ja vedenlaadun heikkenemistä sekä vaikeuttavat ekosysteemien pysymistä tasapainossa. Ravinteiden kierrättämättömyyden lisäksi
lannoitteiden tuottaminen neitseellistä raaka-aineista tuottaa huomattavia päästöjä, jotka
myös vaikuttavat ekosysteemeihin negatiivisesti ja lämmittävät ilmastoa. Ravinteista ja lannoitetuotannosta peräisin olevia päästöjä ja ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää kierrättämällä yhdyskuntien toiminnasta syntyvien jätteiden sisältämät ravinteet. Suomessa jätevesilietteistä poistetaan fosforia tehokkaasti, mutta fosforin kierrättäminen ja uudelleenkäyttö on edelleen haasteellista. Typpeä kierrätetään vähemmän kuin fosforia, mutta typen
talteenottamisella ja uusiokäytöllä olisi ilmastonmuutosta hidastava vaikutus.

Työssä laskettiin lietteiden määrää ja niiden ravinnepitoisuutta Suomessa. Työssä käsiteltiin
metsä- ja elintarviketeollisuuden, maatalouden ja yhteiskuntajätevedenpuhdistamoiden lietteitä. Yhdyskuntajätevesilietettä muodostuu vuosittain noin 800 000 tonnia ja se sisältää
noin 4 000–5 000 tonnia fosforia ja typpeä. Maatalous tuottaa suurimman osan lietteistä
Suomessa, ja maatalouden lietteet ovat myös muita lietteitä ravinnepitoisempia. Lietelantaa
muodostuu noin 10 108 000 tonnia vuodessa, josta noin 10 000 tonnia on fosforia ja 40 000
tonnia typpeä. Metsäteollisuuden lietteitä muodostuu vuosittain noin 600 000 tonnia vuodessa. Metsäteollisuuden lietteet sisältävät noin 230 tonnia fosforia ja 2 000 typpeä. Elintarviketeollisuuden vuosittainen jäte ja lietemäärä on noin 68 000, joka sisältää 230 tonnia fosforia ja 2 000 typpeä. Kirjallisuuden ja laskennan perusteella Suomessa syntyvien lietteiden
sisältämillä ravinteilla voitaisiin kattaa osittain lannoitetuotannon ravinteiden tarve. Tämä
vaatisi tehokasta ravinteiden talteenottamista nestemäisistä virtauksista. Tulevaisuudessa
uusien adsorptiomateriaalien kehittymisen ja yleistymisen sekä käyttökustannuksien laskemisen myötä kyseisillä kiintoaineilla on mahdollista talteenottaa ravinteita tehokkaasti.

Tässä työssä tarkasteltiin ravinteiden talteenottamista adsorbenteillä. Työssä perehdyttiin
adsorptiomateriaaleihin ja uusiin kiintoaineisiin, jotka mahdollistavat ravinteiden poiston sijasta niiden talteenottamisen. Kirjallisuuden perusteella on havaittavissa, että tutkijoiden ja
yksityisten tahojen tavoitteena on tulevaisuudessa talteenottaa ja kierrättää ravinteita entistä

37

laajemmassa mittakaavassa. Adsorption merkityksen osana jätevedenpuhdistusta uskotaan
kasvavan. Tutkijat pyrkivät käyttämään adsorboivien materiaalien kehittämisessä raaka-aineena erilaisia sivuvirtoja ja jätteitä. Muun muassa biohiiltä voidaan valmistaa puujätteestä.
Tulevaisuudessa yleistyviä adsorboivia kiintoaineita ovat biohiili ja nanomateriaalit sekä niiden sovellukset.
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