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1. Johdanto 

Kartongin tuotanto sekä kulutus on vahvassa kasvussa Suomessa. Vuonna 2019 Suomessa 

tuotettiin kartonkia noin 3,7 miljoonaa tonnia, joka kattaa koko maan massa- ja paperiteol- 

lisuuden tuotannosta noin viidesosan. Kotimaan markkinoille tuotetusta kartongista jäi noin 

kolme prosenttia, ja loput 97 % menivät ulkomaan vientiin. Taivekartonkia käytetään nyky- 

päivänä entistä enemmän esimerkiksi elintarvike- tai lääkepakkausten materiaalina, muun 

muassa sen uusiutuvuuden sekä helpon kierrätettävyyden vuoksi. (Luonnonvarakeskus 

2020, 36–38.) Taivekartongilla tarkoitetaan kolmikerroksista ja päällystettyä kuluttajapak- 

kauskartonkia, jota käytetään esimerkiksi erilaisten pakkausten materiaalina (Forest.fi 

2022.).  

 

Metsä Boardin Simpeleen tehdas sijaitsee Etelä-Karjalassa Rautjärven kunnassa, ja tehdas-

alueen halki kulkee Hiitolanjoki .Simpeleen tehtaalla sijaitseva kartonkikone tuottaa karton-

kia vuosittain noin 300 000 tonnia. Valmis tuote on päällystettyä taivekartonkia, jota 

käytetään paljon esimerkiksi elintarvikepakkauksissa. Kartonkikonelinjan lisäksi tehdasalu-

eella sijaitsevat muun muassa voimalaitos sekä jätevedenpuhdistamo. (Metsä Board 2022.) 

Jätevedenpuh- distamon prosessi perustuu biologiseen jätevedenpuhdistukseen, eli vettä 

puhdistetaan hyö- dyntämällä siinä olevia bakteereja (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

HSY 2022.)  

 

Kandidaatintyön tavoitteena on tarkastella Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdista- 

mon toimintaa, sen ongelmakohtia sekä puhdistamon tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Tutki- 

musmenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta. Aluksi selvitetään jätevedenpuhdistuspro- 

sessin kulkua yleisesti, sekä esitellään Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamo, 

puhdistamon laitteistoja sekä nykykäytössä oleva jätevedenpuhdistusprosessi. Lisäksi työssä 

otetaan huomioon Suomen sekä Euroopan unionin lainsäädännön vaikutus liittyen jätevesien 

puhdistamiseen.  
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Teoriaosuuden seuraavassa vaiheessa paneudutaan vaihtoehtoisiin jätevedenpuhdistuksen 

teknologioihin, niin parhaillaan käytössä oleviin kuin myös kehitteillä oleviin vaihtoehtoi- 

hin. Tarkastelussa otetaan huomioon metsäteollisuuden sekä etenkin Simpeleen kartonkiteh- 

taan vaatimukset jäteveden puhdistukselle. Lopuksi työssä pohditaan vaihtoehtoja sekä pa- 

rannuksia Simpeleen tehtaan nykyisessä käytössä olevalle puhdistusmenetelmälle sekä sen 

rinnalle. Nykyteknologia kehittyy alati, ja työssä onkin tarkoitus pohtia vaihtoehtoja niin 

lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Kehitteillä on entistä ympäristöystävällisempiä ja te- 

hokkaampia puhdistusprosesseja, joissa pyritään minimoimaan haitallisten kemikaalien 

määrä.  
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2. Jätevesien käsittely metsäteollisuudessa 

Tässä kappaleessa käsitellään lainsäädännön vaikutusta metsäteollisuuden jätevesien puh-

distukseen niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi esitellään ympäristölu-

pien sisältöä sekä parhaimman käyttökelpoisen tekniikan mukaista toimintaa teollisuudessa. 

Lopuksi esitellään yleisimmät teollisuuden käytössä olevat jätevesien puhdistusmenetelmät. 

 

2.1. Lainsäädännön vaikutus jätevesien puhdistukseen 

Jätevesien puhdistamista sekä jätevesipuhdistamojen toimintaa ohjataan Suomessa lainsää-

dännöllä ja asetuksilla sekä direktiiveillä niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Jäteveden 

puhdistamiselle on asetettu erilaisia raja-arvoja sekä vaatimuksia, joilla pyritään ehkäise-

mään vesistöjen pilaantumista sekä niihin kohdistuvaa kuormitusta. Ympäristönsuojelu-

laissa on määritetty, millaiselle toiminnalle tulee hakea ympäristölupaa. Tehdasympäristössä 

sekä teollisuudessa ympäristölupaa tulee hakea aluehallintovirastosta. Tehtaiden toiminnan 

tulee ympäristöluvan ohella olla Suomen sekä EU:n lakien mukaista. (Suomen ympäristö-

keskus SYKE 2018.) 

 

2.1.1. Euroopan unionin asetuksien vaikutus jätevesien puhdistukseen 

Euroopan unionin (myöhemmin EU) teollisuuspäästödirektiivissä on asetettu päästörajat te-

ollisuuden jätevesipäästöille, joiden pohjalta on laadittu lainsäädäntöön tarkkoja parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan määritelmiä sekä päästörajoja. Direktiivin tarkoitus on minimoida 

teollisuudesta aiheutuvia päästöjä EU:n alueella. (EU:n teollisuuspäästödirektiivi. 2010.) Li-

säksi esimerkiksi EU:n CLP-asetuksessa on määrätty kemikaalien luokittelusta ja merkin-

nöistä, jonka mukaan teollisuusjätevesiä käsitellessä on huomioitava vesiympäristöille vaa-

ralliset aineet. (EU:n CLP-asetus. 2008.) EU:n asetus Euroopan päästörekisteristä velvoittaa 

jätevedenpuhdistamoja raportoimaan asetuksessa listattujen aineiden päästöjä. (EU:n asetus 

päästörekisteristä. 2006.) EU:n vesipuitedirektiivi puolestaan pyrkii parantamaan muun mu-

assa pinta- ja pohjavesien tilaa velvoittaen samalla vesipalveluita tehostamaan 
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vesiensuojeluaan. Jätevedenpuhdistamot sisältyvät vesipalveluihin, mikäli ne laskevat puh-

distettuja vesiään suoraan vesistöön. (EU:n direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista. 

2000.)  

 

2.1.2. Suomen lainsäädäntö koskien jätevesien puhdistusta 

Suomessa ympäristönsuojelulaki asettaa raamit kaikelle ympäristöä kuormittavalle toimin-

nalle, myös jätevesien puhdistukselle. Ympäristönsuojelulaissa jätevesille on asetettu ylei-

nen puhdistamisvelvollisuus sekä kriteerit tästä velvollisuudesta poikkeamiselle. Lain mu-

kaan jätevedet tulee johtaa ja käsitellä siten, että ne eivät aiheuta ympäristön pilaantumisen 

vaaraa. Ympäristönsuojelulaissa on määritetty kriteerit sille, millaista toimintaa varten tulee 

hakea ympäristölupaa. (Ympäristönsuojelulaki 2014.) Ympäristölupahakemuksen sisällöstä 

on kerrottu tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksessa. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta 

(AVI). (Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014.) 

 

Myös vesilaki sekä jätelaki asettavat omia edellytyksiään jätevesien käsittelylle. Esimerkiksi 

jätelaissa asetetaan vastuut jätteen tuottajalle. (Jätelaki 2011.) Vesilaissa puolestaan määri-

tetään veteen liittyvien hankkeiden luvanvaraisuus. (Vesilaki 2011.) Valtioneuvosto on 

myös tehnyt asetuksen koskien vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita, jossa mää-

ritellyt rajoitukset tulee ottaa jätevedenpuhdistamojen toiminnassa huomioon. Muita jäteve-

denpuhdistusta koskevia asetuksia ovat esimerkiksi valtioneuvoston asetus ympäristönsuo-

jelusta sekä valtioneuvoston asetus jätteistä. Ympäristönsuojeluasetuksessa muun muassa 

määritellään toiminnalle tarvittavan ympäristöluvan sisältö. (Laitinen et al. 2014, 20.) 

 

2.1.3. Ympäristölupa 

Sellaiset puhdistamot, joiden asukasvastineluku on vähintään 100, tai joiden toiminta aiheut-

taa ympäristön pilaantumisen vaaran, tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan. Valtioneu-

voston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014.) Asukasvastineluvulla ( myöhemmin avl) tar-

koitetaan biologisesti hajoavien epäpuhtauksien mittayksikköä, joka vastaa yhden henkilön 
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vuorokaudessa tuottamaa keskimääräistä kuormitusta. (Laitinen et al. 2014, 26.) Yksi avl 

vastaa 70 grammaa BHK7 (biokemiallinen hapenkulutus). 70 grammaa BHK7 puolestaan 

vastaa 60 grammaa viiden vuorokauden hapentarvetta (BHK5). Asukasvastineluku lasketaan 

puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta kes-

kiarvosta. (Yhdyskuntajätevesiasetus 888/2006, 2 § kohta 4.) 

 

Ympäristölupahakemuksessa tulee käydä ilmi esimerkiksi luvan hakija, toiminnan sijainti, 

toiminnan luonne ja laajuus sekä toiminnan vaikutukset ympäristöön. Lisäksi kertoelma-

osassa tulee selvittää muun muassa puhdistamon käyttämä prosessi, purkuvesistön yleisku-

vaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, kalastosta sekä kalastuksesta, selvitys päästöjen 

vaikutuksista vesistöön sekä selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi tarvitta-

vista toimenpiteistä. Ympäristölupahakemuksessa tulee myös esittää arvio parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa. (Valtioneuvoston asetus 

ympäristönsuojelusta 713/2014.)  

 

2.1.4. Paras käyttökelpoinen tekniikka 

Käsitteestä BAT (Best Available Tecnology eli paras käyttökelpoinen tekniikka) sanotaan 

ympäristönsuojelulaissa seuraavasti: "Mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti 

ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suun-

nittelu-, rakentamis-, ylläpito- sekä käyttötapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheut-

tama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä" (Ympäristönsuojelulaki 

(86/2000), 3 § kohta 4). BAT on siis paras kyseiseen käyttötarkoitukseen oleva teknologia 

tai tapa, jolla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista. (Laitinen et al. 2014, 21.) 

 

Jätevettä puhdistaessa on BAT-ajattelun mukaista pitää esimerkiksi huoli siitä, että käytetyt 

kemikaalit ja muut aineet ovat ympäristölle sekä eliöille vaarattomia, energiankulutus on 

tehokasta sekä puhdistuksen aiheuttamat vaikutukset ympäristölle ovat mahdollisimman pie-

niä. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaatteita sovelletaan eri kokoisissa puhdistamoissa 

eri tavoin. (Laitinen et al. 2014, 21.) Valtioneuvoston ympäristönsuojeluasetuksen mukaan 

laitoksen ympäristölupahakemuksessa tulee esittää arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
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soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa. (Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 

713/2014.) Myös Simpeleen kartonkitehtaan ympäristöluvassa on kerrottu parhaan käyttö-

kelpoisen tekniikan toteutumisesta kyseisellä laitoksella.  

 

2.2. Jätevedenpuhdistusprosessi 

Jätevettä voidaan puhdistaa mekaanisesti, kemiallisesti tai biologisesti. Mekaanisessa käsit-

telyssä neste sekä kiintoaine erotetaan toisistaan siivilöimällä, suodattamalla tai selkeyttä-

mällä. Kemiallisessa jätevedenpuhdistuksessa veteen lisätään kemikaaleja, joilla pyritään 

poistamaan vedestä fosforia sekä muita hienojakoisia hiukkasia. Kemikaalina käytetään 

yleensä ferrosulfaattia. Biologisessa puhdistuksessa puolestaan hyödynnetään vedessä val-

miiksi olevia pieneliöitä. Veteen puhalletaan happea, joka saa aikaan pieneliöiden kasvun 

sekä lisääntymisen. Tämän myötä pieneliöt hajottavat orgaanista ainesta hapen avulla hiili-

dioksidiksi sekä vedeksi. (Karttunen 2004.) 

 

2.2.1. Mekaaninen jätevedenpuhdistus 

Välppäys on yleinen mekaaninen menetelmä, jota käytetään jätevedenpuhdistuksen ensim-

mäisenä yksikköprosessina. Siinä käytetään tietynlaista siivilää, jolla karkein kiintoaines 

erotetaan vedestä. Tämän jälkeen jätevedestä yleensä poistetaan rasva sekä hiekka, jotta voi-

daan estää niiden pääsy myöhempään prosessiin ja estää muun muassa laitteiden rikkoutu-

minen. Seuraavana mekaanisena menetelmänä jätevedenpuhdistuksessa käytetään selkey-

tystä, jossa veden kiintoaine sekä neste erotetaan toisistaan yleensä painovoiman avulla. Pai-

novoiman ansiosta raskaampi kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle, josta se voidaan poistaa 

esimerkiksi pumppaamalla. Selkeytys voidaan tehdä myös flotaation avulla, jolloin kiinto-

aines nousee veden pinnalle. Tämän jälkeen kiintoaines voidaan poistaa pinnalta esimerkiksi 

kuorimalla. Joskus mekaanisena menetelmänä käytetään myös esi-ilmastusta, jolloin veteen 

lisätään kaasua absorption avulla tai poistetaan kaasua strippauksen avulla. Usein selkeytetty 

vesi on tarpeeksi puhdasta, ja se voidaan laskea takaisin vesistöön. Tilanteesta riippuen saa-

tetaan kuitenkin tarvita esimerkiksi kemiallisia tai biologisia jätevedenpuhdistusmenetelmiä. 

(Karttunen 2004.) 
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2.2.2. Kemiallinen jätevedenpuhdistus 

Jäteveden kemiallisessa käsittelyssä siihen lisätään kemikaaleja, joiden tarkoitus on poistaa 

vedestä fosforia sekä muita hienojakoisia hiukkasia. Mahdollisia kemikaaleja jätevedenpuh-

distukseen ovat esimerkiksi rautasulfaatti, alumiinisulfaatti sekä rautakloridi, mutta Suo-

messa veden puhdistamisessa käytetään yleensä ferrosulfaattia. Ferrosulfaatti hapetetaan 

ferrisulfaatiksi prosessin kuluessa. Kemikaalit lisätään veteen voimakkaasti sekoittaen se-

koitusaltaassa, jolloin kemikaaleista muodostuneet hiutaleet kiinnittyvät jäteveden hiukka-

siin. Lopuksi hiutalekasaumat voidaan poistaa vedestä, sillä ne laskeutuvat painovoiman an-

siosta altaan pohjalle. (Karttunen 2004.) 

 

2.2.3. Biologinen jätevedenpuhdistus 

Biologinen jätevedenpuhdistus perustuu vedessä jo valmiiksi oleviin mikrobeihin. Yleisin 

käytössä oleva biologinen jätevedenpuhdistusmenetelmä on aktiivilietemenetelmä, jossa 

veden mikrobeja varten veteen puhalletaan happea. Tämä saa aikaan mikrobien kasvun 

sekä lisääntymisen, jolloin mikrobit hajottavat jäteveden orgaanista ainesta hapen avulla. 

Mikäli vedestä halutaan poistaa typpeä, voidaan hyödyntää denitrifikaatiota. Tällöin ve-

dessä oleva nitraatti saadaan muunnettua nitrifikaatiobakteerien avulla typpikaasuksi, jol-

loin se palaa takaisin ilmakehään. Aktiivilieteprosessin myötä syntyy biolietettä. Bioliete 

voidaan esimerkiksi kompostoida, mädättää biokaasuksi tai kuivata. Kuivattu bioliete voi-

daan polttaa energiatarkoituksessa. (Pirhonen 2016, 6-7.) 

 

Jätevettä voidaan puhdistaa biologisin menetelmin myös anaerobisesti. Tällöin jäteveden 

sisältämistä aineista voidaan tuottaa biokaasua. Menetelmä soveltuu hyvin sellaisille jäte-

vesille, joiden COD-pitoisuus on yli 4000 mg/l. Aerobinen prosessi sopii puolestaan hyvin 

sellaisille jätevesille, joiden COD-pitoisuus on alle 1000 mg/l. Menetelmiä voidaan myös 

yhdistää, jolloin voidaan parantaa puhdistustuloksia hyödyntämällä molempien menetel-

mien hyviä puolia. (Pirhonen 2016, 7.) 
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Usein biologisen jätevedenpuhdistuksen jälkeen vesi sisältää yhä liikaa haitallisia orgaani-

sia yhdisteitä, jolloin vedelle usein tehdään vielä tertiääristä käsittelyä ennen vesistöön 

päästämistä. Tertiäärisiä menetelmiä ovat esimerkiksi otsonointi, hiekka- ja kiekkosuoda-

tus, erilaiset kehittyneet hapetustekniikat, adsorptio, kalvotekniikat sekä klooraus. (Suomen 

vesilaitosyhdistys ry 2016, 3-4.) 
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3. Jätevesien käsittely Simpeleen kartonkitehtaalla 

Tässä kappaleessa esitellään Simpeleen kartonkitehdasta yleisesti sekä kartonkitehtaan jäte-

vedenpuhdistamon nykyinen toiminta sekä puhdistusprosessi. Lisäksi avataan kartonkiteh-

taan ympäristöluvan sisältöä sekä vaatimuksia. Lopuksi kerrotaan jätevedenpuhdistamon 

nykytilan haasteista. 

 

3.1. Simpeleen kartonkitehdas 

Metsä Boardin Simpeleen kartonkitehdas on perustettu vuonna 1896. Alun perin tehtaalla 

on tuotettu paperia, mutta vuodesta 1935 alkaen toinen tehtaan paperikoneista muutettiin 

kartonkia valmistavaksi. Uusi iso kartonkikone rakennettiin vuonna 1970, ja vuonna 2010 

paperin valmistus tehtaalla lopetettiin kokonaan. Samalla tehtiin suuria investointeja karton-

gin valmistukseen liittyen. Nykyinen tehtaan kartongin vuosituotantokapasiteetti on noin 

300 000 t/a. (Metsä Board 2021.) 

 

Tehdas sijaitsee Simpeleellä Hiitolanjoen varrella Rautjärven kunnassa. Kartongin tuotanto-

rakennusten ohella tehdasalueella sijaitsee voimalaitos. Voimalaitoksessa tuotetaan energiaa 

CHP-kattilan avulla. Voimalaitoksen lisäksi tehdasalueella sijaitsee tehtaan kuorimo, kar-

tonkikone, viisi arkkileikkuria sekä jätevedenpuhdistamo. Tehtaalla valmistetaan kartonkia 

nimikkeellä MetsäBoard Classic FBB, joka on päällystettyä taivekartonkia. Tuotetta käyte-

tään paljon varsinkin elintarvikepakkausten valmistukseen. (Metsä Board 2021.) 

 

Kartonkitehtaalla on oma kaatopaikka noin 300 metrin päässä tehdasalueelta. Kyseisellä 

Konkamäen kaatopaikalla on oma ympäristölupansa. Kaatopaikan suodosvedet johdetaan 

kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolle, jossa ne käsitellään muiden jätevesien kanssa. 
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Tehtaan läpi virtaava Hiitolanjoki on laatokanlohen nousu- sekä kutupaikka, ja lisäksi joki 

on ainut vesistö Suomessa jossa tavataan harvinaista hietaneulaa. Joki on myös suosittu ka-

lastuskohde, jonne myydään satoja kalastuslupia vuodessa. Nämä huomiot jokiekosystee-

mistä sekä sen virkistyskäytöstä on otettava huomioon esimerkiksi tehtaan ympäristölu-

vassa. Joen eliöstöä sekä veden laatua tulee tarkkailla vuosittain, jotta saadaan selville teh-

taan sekä sen jätevesien vaikutukset veteen sekä sen eliöstöön. (Simpeleen kartonkitehtaan 

ympäristölupa 2011.) 

 

3.2. Simpeleen kartonkitehtaan ympäristölupa & paras käyttökelpoinen tekniikka 

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaan tehtaan ympäristöjärjestelmä sisältää päämääriä 

sekä tavoitteita, jotka on johdettu tehtaan merkittävistä ympäristönäkökohdista. Näiden ta-

voitteiden toteutumista seurataan esimerkiksi erilaisin tunnusluvuin, kuten jäteveden kuor-

mitusmäärän sekä veden ominaiskäytön avulla. (Laitinen et al. 2014, 21.) Jätevedenpuhdis-

tukseen liittyviä BAT-käytäntöjä löytyi Simpeleen tehtaan ympäristöluvasta. Vuonna 2016 

Simpeleen tehtaan kartonkikoneelle tehtiin suuri investointi, mikä muun muassa vähensi ve-

den kulutusta sekä näin ollen myös jäteveden määrää. Lisäksi tehtaan jätevesipäästöt vesis-

töön täyttävät parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaiset luparajat, jotka on esitetty 

taulukossa 1. Ainoastaan fosforille on asetettu päästörajaa alhaisempi tavoitearvo (2 kg/d), 

jonka eteen puhdistamolla tulee vielä tehdä töitä. (Simpeleen kartonkitehtaan ympäristölupa 

2011.) 

 

Simpeleen tehtaalle annettiin jätevesipäästöjen vähentämistä koskeva selvitysvelvoite lupa-

päätöksessä nro 75/01/2, jossa jätevedenpuhdistamon fosforipäästöjen rajaksi oli asetettu 2 

kg/d. Tehtaalla 2007 tehdyn lisensiaatintyön mukaan kyseiseen rajaan ei voida kuitenkaan 

päästä, sillä silloin lähtevän veden fosforipitoisuus olisi niin pieni, että se vaarantaisi puh-

distamon toiminnan. AVI:n mukaan fosforikuormaa on kuitenkin pyrittävä vähentämään, 

minkä vuoksi fosforille määritettiin tavoitearvo 2 kg/d. (Simpeleen kartonkitehtaan ympä-

ristölupa 2011.) 
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Parametri Kuukausikeskiarvo Vuosikeskiarvo 

CODCr kg/d 2000 1500 

Kokonaisfosfori kg/d 6 5 

Kokonaistyppi kg/d 60 45 

BOD7 kg/d (tavoitearvo) 200 150 
Taulukko 1. Simpeleen tehtaan ympäristöluvassa määritetyt jätevesien päästörajat. 

 

Taulukossa esitettyjen jätevesien päästörajojen lisäksi tehtaan ympäristöluvassa määrätään, 

että jätevesi ei saa sisältää haitallisessa määrin ympäristölle tai terveydelle vaarallisia ai-

neita. Jätevesi ei saa myöskään sisältää valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006 määritel-

tyjä vesistöille vaarallisia aineita, joita ovat esimerkiksi x ja y. Jäteveden elohopeapitoisuus 

saa olla enintään 5 g/l ja kadmiumpitoisuus enintään 10 g/l. (Simpeleen kartonkitehtaan 

ympäristölupa 2011.) 

 

Tehtaan ympäristöluvassa AVI on todennut, että Simpeleen tehtaan jätevesipäästöt vastaavat 

BAT-referenssidokumentissa esitettyjä parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisia 

raja-arvoja. Esimerkiksi jäteveden COD-päästötaso on AVI:n päätöksen mukaan hyvää 

BAT-tasoa. Myös typpipäästöt on arvioitu suhteellisen hyväksi BAT-tasoksi. (Simpeleen 

kartonkitehtaan ympäristölupa 2011.) 

 

3.3. Jätevesien käsittely Simpeleen tehtaalla 

Metsä Boardin Simpeleen tehtaalla jäteveden puhdistaminen perustuu biologiseen jäteve-

denpuhdistukseen. Tehtaan jätevedenpuhdistamolle johdetaan kaikki sellaiset jätevedet, 

joita ei voida laskea sellaisenaan takaisin vesistöön. Tehtaan saniteettivedet johdetaan kun-

nalliselle jätevedenpuhdistamolle. Ainoastaan tehtaan sadevesiviemärivedet, voimalaitok-

sen lauhdevedet sekä osa tehtaiden tiivistevesistä johdetaan takaisin vesistöön käsittelemät-

tömänä. Jätevedenpuhdistuslaitteisto on osin kaksilinjainen, ja se koostuu seitsemästä eri 

vaiheesta. Tehdasalueen läpi kulkee Hiitolanjoki, jonne puhdistettu vesi osin lasketaan. 

(Metsä Board Simpele 2021.) 
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3.3.1. Jäteveden johto puhdistamolle sekä välppäys 

Jätevedenpuhdistusprosessi tehtaalla alkaa veden johtamisella jätevedenpuhdistamolle. Jä-

tevesi välpätään sekä pumpataan puhdistamolle, ja sen virtaa tarkkaillaan. Mikäli jätevesi-

virta poikkeaa normaalista, puhdistamon työtekijän tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 

Sellaiset jätevedet, jotka voivat aiheuttaa häiriötä jäteveden biologiseen puhdistukseen, py-

ritään johtamaan varoaltaaseen. Varoaltaassa sijaitseva jätevesi johdetaan takaisin puhdis-

tusprosessiin, kunhan se on mahdollista, eikä aiheuta enää uhkaa. Uhkan voi aiheuttaa esi-

merkiksi jäteveden korkea tai matala pH-arvo, puhdistamon eliöstölle tai vesistölle vaaral-

lisia kemikaaleja sisältävät jätevedet, suuri määrä öljyä jätevedessä tai runsaasti massaa si-

sältävä jätevesi. (Metsä Board Simpele 2021.) 

 

3.3.2. Esiselkeytys sekä ilmastus 

Seuraavaksi jätevesi johdetaan esiselkeytykseen. Esiselkeytyksessä jätevedestä on tarkoitus 

erottaa kiinteä aines mekaanisesti laskeuttamalla. Selkeytyksessä laskeutettu kuituliete tulee 

käsitellä yhdessä biolietteen kanssa. Esiselkeytyksessä kirkastettu vesi johdetaan ilmastuk-

seen, joka on osa biologista puhdistusprosessia. Veden siirtyessä ilmastukseen siihen lisä-

tään ravinteita. Biologisessa puhdistuksessa hyödynnettävät mikrobit tarvitsevat typpeä sekä 

fosforia, jotka lisätään veteen ureana ja fosforihappona. Ravinteiden annostelu on tärkeää, 

jotta puhdistava prosessi vedessä saadaan käynnistymään. (Metsä Board Simpele 2021.) 

 

Ilmastuksessa jätevesi johdetaan kahteen rinnakkaiseen ilmastuslinjaan. Ilmastuslinjoina toi-

mivat tulppavirtausaltaat, ja jätevesi johdetaan niiden alkupäässä sijaitseviin selektoreihin. 

Liete-vesiseokseen johdetaan ilmaa kompressoreiden avulla, jotta veteen liukenisi mikro-

bien tarvitsemaa happea. Kiintoaineen pitoisuus ilmastusaltaissa pyritään pitämään vakiona, 

jotta myös lietevaranto sekä lieteikä pysyisivät vakioina. (Metsä Boad Simpele 2021.) 
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3.3.3. Jälkiselkeytys 

Ilmastuksen jälkeen jätevesi johdetaan jälkiselkeytykseen. Jälkiselkeytysaltaissa pohjalle 

laskeutuva liete pumpataan palautuslietekaivoihin, joista suurin osa lietteestä puolestaan 

pumpataan palautuspumppauksena ilmastusaltaiden selektoriosaan. Lisäksi lietteen tiivistä-

möön pumpataan lietettä poistopumppauksena lietteen kasvua vastaava määrä. Jälkiselkey-

tysaltaissa syntyvä ylijuoksu eli puhdistettu jätevesi johdetaan vesistöön. (Metsä Board Sim-

pele 2021.) 

 

Myös biologisessa jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete tulee käsitellä. Palautuslietekai-

voista tiivistetty liete sekä esiselkeytysliete siirretään sekoitussäilöön. Sieltä liete pumpataan 

voimalaitokselle, jossa liete kuivataan esivedenerottimella sekä suotonauhapuristimella. Lo-

puksi kuivattu liete poltetaan. (Metsä Board Simpele 2021.) 

 

Kuva 1. Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon jätevedenpuhdistusprosessi. (Metsä Board Simpele 
2021.) 
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3.4. Jäteveden käsittelyn haasteet Simpeleen tehtaalla 

Suurin Simpeleen tehtaan jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on jäteveden sisältämä 

fosfori. Fosforipäästöjen tavoitearvoksi on ympäristöluvassa asetettu 2 kg/d, mutta tämän 

hetkiset päästöt ovat keskimäärin noin 5 kg/d. (Metsä Board Simpele 2022.) 

 

Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistusprosessi on 2-linjainen, mikä aiheuttaa omat 

haasteensa puhdistukseen. Puhdistamon 1. ilmastuslinjan muoto ja koko aiheuttaa haasteita, 

sillä 1. linjan ilmastusallas on muodoltaan suorakaiteen muotoinen, kun puolestaan 2. ilmas-

tusaltaan muoto on pyöreä. Suorakaiteen muotoisessa altaassa jätevettä on hankalampi se-

koittaa tasaisesti, sillä altaan imulietelaahain liikkuu edestakaisin. Pyöreässä altaassa laahain 

kulkee ympyrää. Suorakaidealtaassa on myös terävät nurkat, joista vesi ja liete on hankala 

saada sekoittumaan kunnolla. Kyseisellä altaalla onkin pyöreää allasta suurempi sekoitus ja 

ilmastustarve.  Lisäksi 1. altaan tilavuus on 2. allasta pienempi. Myös lietteen poistaminen 

1. altaasta on epätasaista, sillä poistettaessa lietettä altaasta poistuu välillä lietteen sijaan 

vettä. Puhdistamolla on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia prosessin muuttamiselle, jotta 

kahdesta linjasta koituvia haasteita saataisiin pienennettyä. (Metsä Board Simpele 2022.) 

 

Talvella puhdistamon toiminnan varmistaminen on hankalampaa verrattuna muihin vuoden-

aikoihin, sillä altaiden veden lämpötila laskee. Talvella myös puhdistamolle tuleva kuormi-

tus kasvaa. Kesällä puolestaan puhdistamon sekä altaiden lämpötila kasvaa, minkä myötä 

puhdistamon jäähdytystarve kasvaa. Vuodessa puhdistamon ilmastusaltaiden lämpötila 

vaihtelee noin 20-40 asteen välillä, mikä aiheuttaa haastetta puhdistamon toiminnan varmis-

tamiselle. (Metsä Board Simpele 2022.) 

 

Myös kiintoaineen laskeutuminen jätevedenpuhdistamon etuselkeyttimellä on aiheuttanut 

haasteita puhdistamon toimintaan. Vuonna 2021 puhdistetun jäteveden kiintoaineen pitoi-

suuksissa tapahtui useamman kerran luparajanylityksiä, minkä vuoksi puhdistamolla alettiin 

annostella jäteveteen alunaa. Aluna on alumiinisulfaattia, ja se on hyvin yleisesti käytetty 

kemikaali paperi- ja kartonkiteollisuuden jätevedenpuhdistuksessa. Alunaa voidaan käyttää 
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puhdistuksessa esimerkiksi säätämään veden pH:ta, kirkastamaan jätevettä tai auttamaan sa-

ostumisessa. Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla alunaa on käytetty nimenomaan 

kiintoaineen saostumisen ja laskeutumisen apuna. Selkeyttimellä jäteveden sisältämää kiin-

toainetta on tarkoitus saada laskeutumaan selkeytysaltaan pohjalle. Aluna auttaa kiintoai-

netta saostumaan ja laskeutumaan paremmin altaan pohjalle, jotta lopullisessa puhdistetussa 

vedessä kiintoainepitoisuus olisi mahdollisimman vähäinen. (Metsä Board Simpele 2022.) 
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4. Jätevedenpuhdistuksen uudet teknologiat 

Tässä kappaleessa käsitellään muutamia uusia jätevedenpuhdistuksen teknologioita, joiden 

käyttöönotto olisi mahdollista myös Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Uudet me-

netelmät ovat kaikki tertiäärisiä menetelmiä, eli ne on suunniteltu käytettäväksi yhdessä pe-

rinteisten mekaanisten sekä biologisten puhdistusmenetelmien rinnalla. Tertiääriset puhdis-

tusmenetelmät on tarkoitus sijoittaa jälkiselkeytyksen jälkeiseksi, viimeiseksi puhdistusvai-

heeksi ennen veden laskemista vesistöön. 

 

4.1. Hapettavat menetelmät 

Tässä kappaleessa käsitellään tarkemmin kahta jätevedenpuhdistuksessa hyödynnettävää ha-

petusmenetelmää, otsonointia sekä Fenton-prosessia. Näiden menetelmien lisäksi on ole-

massa monia muita hapetusmenetelmiä, joilla voidaan puhdistaa teollisuuden jätevesiä. Esi-

merkiksi AOP-menetelmät (Advanced oxidation processes) ovat kehittyneitä hapetusmene-

telmiä, joissa hapetus suoritetaan hyödyntäen vahvoja hapettimia, usein esimerkiksi vety-

peroksidia tai otsonia, sekä säteilytystä. Kehittyneitä hapetusmenetelmiä on alettu hyödyntää 

maailmalla varsinkin teollisuusjätevesien puhdistuksessa, ja teknologia liittyen hapetusme-

netelmiin kehittyykin alati. (Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 25.)  

 

4.1.1. Otsonointi 

Otsonoinnilla voidaan poistaa tiettyjä yhdisteitä jätevedestä. Kaikkiin yhdisteisiin sillä ei 

kuitenkaan ole vaikutusta. Veteen johdettu otsonikaasu reagoi orgaanisten sekä epäorgaa-

nisten yhdisteiden kanssa hapettaen niitä. Otsoni toimii kuitenkin valikoivasti, ja reagoi vain 

tiettyjen sidosten kanssa, esimerkiksi hiiliatomien välisten kaksoissidoksen kanssa. Otsoni 

voi reagoida vedessä myös epäsuoralla hapetusreaktiolla, jolloin otsoni hajoaa hydroksyyli-

radikaaliksi. (Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 22.) 
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Otsonoinnilla on mahdollista poistaa jätevedestä tehokkaasti esimerkiksi nitriittiä, sillä ot-

soni reagoi nopeasti kyseisen yhdisteen kanssa. Otsonointia käytetään Suomen jäteveden-

puhdistamoissa orgaanisten aineiden poistamiseen, muttei menetelmällä ole mahdollista 

poistaa jätevedestä kaikkea orgaanista ainetta. Tämän takia otsonoinnin lisäksi vettä olisi 

hyvä suodattaa esimerkiksi hiekka- tai aktiivihiilisuodatuksen avulla. Otsoni ei vaikuta puh-

distamon lietteen käsittelyyn, joten se soveltuu käytettäväksi yhdessä biologisen puhdistuk-

sen kanssa. Menetelmä on yleisesti käytetty, joten siitä löytyy paljon käytännön kokemuksia 

sekä erilaisia sovellutuksia. (Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 22.)  

 

Otsonia voidaan tuottaa erillisellä otsonigeneraattorilla joko ilmasta tai puhtaasta hapesta. 

Tyypillinen otsonointisysteemi koostuu otsonin valmistuksesta, otsonikaasun syötöstä, kon-

taktivaiheesta sekä ulostulokaasun käsittelystä. Valmistus vaatii kuitenkin lisäresursseja 

puhdistamolta sekä osaamista puhdistamon työntekijöiltä. Lisäksi puhtaan hapen käsitte-

lyssä puhdistamolla tulee ottaa huomioon sen palo- ja räjähdysherkkyys. (Suomen vesilai-

tosyhdistys ry 2016, 22.) 

 

4.1.2. Fenton-prosessi 

Fenton-prosessi on kehittynyt hapetusmenetelmä, jossa vetyperoksidin hapettamiskykyä te-

hostetaan rautakatalyytillä. Fenton-prosessi vaatii toimiakseen happamat olosuhteet. Reak-

tiossa rauta katalysoi vetyperoksidin hajoamista, ja syntyy hydroksyyliradikaaleja, jotka 

puolestaan hajottavat jäteveden orgaanisia yhdisteitä. Fenton-prosessin yksi sovellutus on 

elektro-Fenton-prosessi, jossa sopivan katodin avulla tuotetaan prosessiin jatkuvasti lisää 

vetyperoksidia. Katodille syötetään ilmaa tai happea, ja veteen lisätään samanaikaisesti rau-

takatalyyttiä. Toinen Fenton-prosessin sovellutus on foto-Fenton-prosessi, jossa perinteistä 

Fenton-prosessia tehostetaan UV-säteilyllä. UV-säteily tehostaa vetyperoksidin hapettu-

mista. (Hämäläinen et al. 2018, 58.) 

 

Fenton-prosessilla jäteveden COD-arvoa voidaan alentaa erityisen tehokkaasti. Menetelmän 

heikkoutena on kuitenkin käsittelystä syntyvä suuri rautaionipitoisen lietteen määrä. Elektro-
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Fenton-prosessissa lietettä muodostuu tavallista Fenton-prosessia vähemmän, sillä rautaionit 

käytetään uudelleen elektrolyysireaktiossa. (Hämäläinen et al. 2018, 59.) 

 

Fenton-menetelmän yhdistäminen jätevedenpuhdistusprosessiin vaatii oman reaktioal-

taansa, sekä lisäksi esimerkiksi pumppuja ja putkistoja reaktioaineiden syöttöä varten. Jos 

Fenton-prosessi suoritetaan elektrolyyttisesti, tarvitaan myös elektrolyysilaitteisto. Foto-

Fentonia varten tulee puolestaan hankkia UV-säteilytyslaitteisto. (Hämäläinen et al. 2018, 

58.)  

 

4.2. Membraani- eli suodatuskalvomenetelmä 

Membraani voidaan määritellä synteettiseksi kalvoksi, joka erottaa kaksi faasia toisistaan. 

Kalvo päästää aineita lävitseen valikoivasti. Molekyylit liikkuvat membraanikalvon läpi 

konvektion tai difuusion avulla. (Karchiyappan et al. 2022, 2) Membraaniprosessit veden-

puhdistuksessa voidaan jaotella viiteen eri prosessiin: mikrosuodatukseen, ultrasuodatuk-

seen, nanosuodatukseen, käänteisosmoosiin sekä elektrodialyysiin. Membraanikalvon vali-

koivuus perustuu mikro-, nano- ja ultrasuodatuksessa sekä käänteisosmoosissa pääasiassa 

kalvon huokoskokoon. Molekyylit liikkuvat kalvon lävitse paine-erojen vaikutuksesta. 

Elektrodialyysissa membraanikalvon valikoivuus sekä molekyylien liikkuminen perustuu 

puolestaan sähköisiin varauksiin. (Cheremisinoff 2002, 335-337.)  

 

Mikrosuodatusmembraanissa on suurin huokoskoko kaikista membraanikalvoista. Suuren 

huokoskoon takia sen erotustehokkuus on kaikista edellä mainituista alhaisin, sillä se päästää 

kaikista eniten partikkeleja lävitseen. Seuraavaksi suurin huokoskoko on ultramembraanilla, 

seuraavaksi nanomembraanilla ja viimeisenä käänteisosmoosimembraanilla. Elektrodialyysi 

ei perustu huokoskokoon, vaan sähköisiin varauksiin. Kationinvaihtomembraani päästää lä-

vitseen kationit eli positiivisesti varautuneet partikkelit, mutta anionit eli negatiivisesti va-

rautuneet partikkelit eivät pääse lävitse. Anioninvaihtomembraanissa anionit pääsevät kal-

vosta läpi, mutta kationit eivät. (Karchiyappan et al. 2022, 2-3.) 
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Membraanitekniikkaa jätevesien puhdistamiseen on hyödynnetty esimerkiksi MBR (mem-

brane bioreactor) -reaktorin avulla. MBR-reaktori yhdistää membraanisuodatuksen biologi-

seen jätevedenpuhdistukseen. Membraani voidaan upottaa valmiiseen jätevedenpuhdista-

mon puhdistuslinjaan, jossa membraanikalvo suodattaa jätevedestä pois haitta-aineita sa-

malla, kun tapahtuu biologista jätevedenpuhdistusta. Membraanipuhdistus voidaan myös 

liittää puhdistusprosessiin erilliseksi vaiheekseen esimerkiksi biologisen lietepuhdistuksen 

jälkeen. Aktiivilieteprosessin ilmastusaltaaseen upotettua membraanireaktoria kutsutaan 

iMBR-reaktoriksi, ja erilliseen sivuvirtaan sijoitettua reaktoria kutsutaan sMBR-reaktoriksi. 

Membraaneja voidaan tuoda puhdistusprosessiin moduulien muodossa: Moduuli on yksit-

täinen yksikkö, jolla membraani voidaan tuoda osaksi prosessia. Moduuleja on olemassa eri 

muotoisia, esimerkiksi putkimoduuleita, spiraalimoduuleita tai onttoputkia. Membraanipuh-

distuksen kapasiteettia voidaan nostaa tuomalla prosessiin lisää membraanimoduuleita. 

(Judd et al. 2011, 63, 96) 

 

 

Kuva 2. Esimerkkikuva iMBR-reaktorista. (Karchiyappan et al. 2022, 10) 

 

Membraanimenetelmällä on mahdollista poistaa jätevedestä esimerkiksi typpeä ja fosforia 

sekä pienentää jäteveden COD-arvoa. Perinteisen biologisen puhdistamon puhdistustehok-

kuutta saadaan nostettua huomattavasti lisäämällä prosessiin mukaan membraaniyksikkö. 

Yksikkö voidaan sijoittaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytysaltaaseen, jolloin 

vesi selkeytyy ja samalla virtaa membraanikalvon lävitse. Membraaniyksikkö voidaan lisätä 

jätevedenpuhdistusprosessiin myös omaksi vaiheekseen, jolloin vesi virtaa yksikön lävitse 

esimerkiksi jälkiselkeytyksen jälkeen. (Hämäläinen et al. 2018, 43) 
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Membraanikalvon tukkeutuminen sekä likaantuminen aiheuttaa haasteita kyseisen menetel-

män hyödyntämiselle, sillä membraanin likaantuminen heikentää sen vedenpuhdistuksen te-

hoa. Membraanin tukkeutuessa partikkelit täyttävät sen huokoset, jolloin virtaus huokosten 

lävitse estyy. Membraanikalvon tukkeutumiseen vaikuttavat esimerkiksi sen materiaali, huo-

koskoko sekä puhdistettavana käytetty vesityyppi. Tämän vuoksi jokaiseen puhdistuspro-

sessiin tulisi valita oikeanlainen ja parhaiten toimiva membraani, jotta vedenpuhdistus saa-

daan pysymään tehokkaana. Mikäli kalvo tukkeutuu, sitä voidaan puhdistaa esimerkiksi 

käänteisen virtauksen avulla. Tällöin puhdistusvesi virtaa prosessissa vastakkaiseen suun-

taan, ja irrottaa membraanin tukkivat partikkelit sen pinnasta. Membraaneja voidaan puhdis-

taa myös muun muassa kemiallisesti tai paineilman avulla. (Karchiyappan et al. 2022, 17-

20.) 

 

4.3. Hiekka- ja kiekkosuodatusmenetelmä 

Hiekka- tai kiekkosuodatuksella voidaan poistaa jätevedestä tehokkaasti esimerkiksi fosfo-

ria. Molemmista menetelmistä löytyy esimerkkejä muutamilta suomalaisilta jätevedenpuh-

distamoilta, ja niiden suosio kasvaa alati. Suodatusmenetelmiä hyödynnetään puhdistamoilla 

varsinkin tertiäärisinä menetelminä, eli yhdessä esimerkiksi aktiivilieteprosessin tai jäteve-

den otsonoinnin kanssa. (Hämäläinen et al. 2018, 44.) 

 

Hiekkasuodatuksessa hiekkaa sijoitetaan patjana haluttuun altaaseen, josta vesi johdetaan 

lävitse esimerkiksi painovoimaa hyödyntäen. Käytetty hiekka voidaan valita muun muassa 

huokoskoon mukaan, sillä hiekkasuodatuksen teho perustuu valtaosin siihen, että huokosko-

koa suuremmat partikkelit seuloutuvat vedestä hiekkapedissä. Hiekkana voidaan käyttää esi-

merkiksi luonnonhiekkaa tai kvartsihiekkaa. Painovoiman ansiosta vesi virtaa alaspäin hiek-

kapatjan lävitse, jolloin partikkelit seuloutuvat vedestä pois. Fosforin erotuksessa hiekan se-

kaan voidaan lisätä myös saostuskemikaalia, mikä muuttaa poistetun fosforin kiinteään muo-

toon. Kun hiekkapatjan suodatusteho heikkenee, tulee patja puhdistaa esimerkiksi kääntei-

sen virtauksen avulla. Vastakkaissuuntaisen virtauksen ansiosta erottuneet partikkelit irtoa-

vat hiekan seasta, ja hiekkapatjan suodatusteho paranee. Esimerkiksi Kakolanmäen jäteve-

denpuhdistamolla Turussa puhdistetun jäteveden fosforipitoisuudessa ollaan päästy alle 2 
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mg/l pitoisuuteen, kun puhdistuksessa hyödynnetään hiekkasuodatusmenetelmää. (Suomen 

vesilaitosyhdistys ry 2016, 34.) 

 

 

Kuva 3. Esimerkkikuva hiekkasuodatinreaktorista. (Huber Technology 2022.) 

 

Fosforinpoistossa suodatusmenetelmänä voidaan hyödyntää myös kiekkosuodatusta. Kiek-

kosuodatus perustuu pyörivään rumpuun, johon on kiinnitetty suodatuskankaalla päällystet-

tyjä levyjä. Vesi virtaa rummusta levyjen läpi, ja kiintoainepartikkelit jäävät suodatuskan-

kaaseen. Suodatinkankaan huokoskoko vaikuttaa siihen, millaisia kiintoaineita jätevedestä 

voidaan menetelmällä suodattaa. Tämän vuoksi on tärkeää valita oikeanlainen materiaali 

fosforin poistamiseksi. Myös kiekkosuodatuksen suodatinkankaat voivat tukkeutua, mutta 

ne voidaan puhdistaa esimerkiksi happopesuin. Kankaat eivät kuitenkaan ylläpidä suodatus-

tehoaan ikuisesti, minkä vuoksi ne on vaihdettava aika-ajoin uusiin. (Sormanen 2017, 17-

19.) 
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Kuva 4. Esimerkkikuva kiekkosuodattimesta. (Huber Technology 2022.) 

 

Sekä hiekka- että kiekkosuodatusvaiheet voidaan sijoittaa jätevedenpuhdistusprosessiin esi-

merkiksi jälkiselkeytyksen jälkeiseksi vaiheeksi. Tässä vaiheessa jätevedestä ollaan saatu 

poistettua jo suurin osa kiintoaineista, ja puhdistusteho keskittyy juurikin esimerkiksi jäte-

veden sisältämään fosforiin. Hiekkasuodatus vie kiekkosuodatusta enemmän tilaa, sillä se 

vaatii toimiakseen esimerkiksi oman altaan tai säiliön. Kiekkosuodatin vie puolestaan vä-

hemmän tilaa. Molempia suodatinvaihtoehtoja voidaan sijoittaa puhdistusprosessiin useam-

pia, riippuen puhdistamon läpi johdettavan jäteveden määrästä sekä puhdistustarpeesta. 

(Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 34-35.) 

 

4.4. Biofilmit 

Jätevesien ravinteiden poistossa voidaan hyödyntää myös erilaisia biofilmejä. Biofilmipro-

sessissa mikrobit muodostavat kerroksen prosessiin tätä varten asetetun pinnan päälle. Mik-

robit puolestaan poistavat jätevedestä erilaisia ravinteita, esimerkiksi typpeä tai fosforia ae-

robisesti. Mikrobit tarvitsevat toimiakseen orgaanisia aineita sekä happea, joita kulkeutuu 

jäteveden mukana biofilmin pinnalle. Tämän jälkeen ne siirtyvät diffuusiolla biofilmiin, 

jossa orgaaniset aineet hajoavat mikrobien aineenvaihdunnan vaikutuksesta. Biofilmiproses-

silla on hyvä sietokyky muuttuville olosuhteille, minkä vuoksi se soveltuu hyvin esimerkiksi 

Suomen kylmään ilmastoon. (Bui et al. 2019, 218-219.)  



29 
 

Biofilmipuhdistusta voidaan hyödyntää aktiivilietepuhdistuksen rinnalla, esimerkiksi pro-

sessin ilmastusaltaassa tai esikäsittelynä ennen biologista puhdistusta. Biofilmiteknologiasta 

on kehitetty erilaisia sovellutuksia, kuten esimerkiksi kiinteällä tai liikkuvalla biofilmillä 

varustettuja biofilmireaktoreita. Kiinteään biofilmiin perustuva puhdistus hyödyntää proses-

sissa perinteistä aktiivilietepuhdistusta, joka on yhdistetty paikallaan pysyvään biofilmiin. 

Menetelmällä voidaan poistaa jätevedestä orgaanisia aineita tehokkaasti. Prosessissa 

biofilmi sijaitsee ilmastusaltaassa, jonka pinnalla mikrobit hajottavat orgaanisia aineita me-

tabolisesti. (Bui et al. 2019, 218-219.) On olemassa myös liikkuvan biofilmin reaktoreita, 

joissa mikrobien muodostama biofilmi on kiinnittyneenä liikkuviin kantaja-kappaleisiin. 

Kantaja-kappaleita on olemassa eri muotoisia sekä kokoisia, ja sopiva kantaja voidaan valita 

juuri haluttuun puhdistusprosessiin sopivaksi. Usein nämä kappaleet ovat valmistettu muo-

vista. Kappaleita sijoitetaan prosessiin useita, ja niitä pidetään liikkeessä puhdistettavan ve-

den joukossa ilmastuksen avulla. (Lippel et al. 2018, 40, 45.) 

 

Kuva 5. Liikkuvan biofilmin reaktorin havainnekuva. (Lippel et al. 2018, 41) 

 

Biofilmimenetelmän yhdistäminen aktiivilieteprosessiin vakauttaa ja tehostaa puhdistus-

prosessia. Biofilmin avulla voidaan muun muassa pienentää jäteveden COD-arvoa, sekä 

poistaa vedestä typpeä. Menetelmän käyttäminen aktiivilieteprosessin esikäsittelynä voi 

myös parantaa lietteen erottumista jätevedestä. (Kaindl et al. 1999, 3.) Koska biofilmi kes-

tää hyvin olosuhteiden ja kuormituksen vaihteluita, sen käyttäminen puhdistusprosessin 

esikäsittelynä vähentää myös aktiiviliteprosessia häiritseviä COD-kuorman vaihteluita. 

(Malmqvist et al. 1999, 50.) 
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5. Jätevedenpuhdistuksen uudet teknologiat Simpeleen kartonki-

tehtaan jätevedenpuhdistamolla 

Tässä luvussa käsitellään aiemmin esiteltyjä jätevedenpuhdistuksen uusia ja uudehkoja me-

netelmiä, joita olisi mahdollista hyödyntää myös Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuh-

distamolla. Luvussa pohditaan eri menetelmien mahdollista käyttöönottoa, sekä sen asetta-

mia vaatimuksia puhdistamolle. 

 

5.1. Hapetusmenetelmät Simpeleen tehtaalla 

Kappaleessa käsitellään aikaisemmin esiteltyjä hapetusmenetelmiä, otsonointia sekä Fenton-

prosessia, ja pohditaan niiden soveltamista Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla. 

Myös muut hapetusmenetelmät, kuten erilaiset AOP-menetelmät, voisivat olla potentiaalisia 

puhdistustehoa lisääviä menetelmiä myös Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla. Ennen 

kehittyneiden menetelmien käyttöönottoa järjestelmiä olisi hyvä pilotoida, sekä mahdolli-

sesti saada kokemuksia muilta jätevedenpuhdistamoilta, joilla kyseisiä menetelmiä on alettu 

hyödyntää osana puhdistusprosessia. 

 

5.1.1. Otsonointi Simpeleen tehtaalla 

Otsonoinnin onnistuminen osana jätevedenpuhdistusprosessia vaatii esimerkiksi oman reak-

tioaltaansa. Otsonoinnilla voidaan tehostaa orgaanisen aineen poistoa jätevedestä, ja sitä voi-

daan hyödyntää esimerkiksi tertiäärisenä käsittelynä biologisen puhdistusprosessin jälkeen. 

Yleensä otsonointi toteutetaan erillisessä kontaktialtaassa, johon otsoni syötetään altaan poh-

jalla sijaitsevien ilmastimien kautta. Itse otsonoinnin jälkeen vesi tulee suodattaa vielä otso-

ninpoistosuodattimen avulla, sillä veteen jää otsoniprosessin jälkeen jäännösotsonia, joka 

tulee poistaa. (Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 22.) 
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Myös Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla otsonoinnin voisi lisätä nykyiseen jäteve-

denpuhdistusprosessiin omaksi tertiääriseksi vaiheekseen. Tertiäärisellä käsittelyllä voitai-

siin tehostaa esimerkiksi jätevedenpuhdistamon typenpoistotehoa. Tämä vaatisi oman otso-

nointialtaan rakentamista. Otsonin valmistaminen vaatii lisäksi oman generaattorinsa, jotta 

otsonia voidaan valmistaa puhdistusprosessia varten joko ilmasta tai hapesta. Mikäli otsonia 

valmistetaan hapesta, tulee puhdistamolla ottaa huomioon puhtaan hapen palo- ja räjähdys-

herkkyys. (Suomen vesilaitosyhdistys ry 2016, 22) 

 

Otsonointiprosessin lisääminen osaksi nykyistä puhdistamon jätevedenpuhdistusprosessia 

vaatii siis uuden altaan rakentamista sekä otsonigeneraattorin hankkimista, joka investoin-

tina on melko suuri. Otsonointi lisää myös puhdistamon sähkönkulutusta. Mikäli puhdista-

mon linjaa aiotaan uusia, voisi otsonointilaitteistojen rakentaminen toimia tässä vaiheessa. 

 

5.1.2. Fenton-prosessi Simpeleen tehtaalla 

Myös Fenton-prosessin hyödyntäminen osana Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistusta vaa-

tii oman reaktioaltaansa. Tämän lisäksi tulee rakentaa esimerkiksi putkistoja reaktioaineiden 

syöttöä varten. Jos puhdistus halutaan suorittaa elektro-Fentonina, tulee hankkia elektrolyy-

silaitteisto. Mikäli puolestaan hyödynnetään foto-Fentonia, tulee hankkia UV-laitteisto. Fen-

ton-prosessi ei ole yhtä tutkittu ja yleisesti hyödynnetty hapetusmenetelmä kuin esimerkiksi 

otsonointi. (Hämäläinen et al. 2018, 58.) Tämän vuoksi Fenton-prosessin käyttöönotto Sim-

peleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla vaatii prosessin pilotointia, sekä mahdollisesti ny-

kyistä enemmän kokemuksia sekä koestuksia jätevedenpuhdistamoilta ympäri maailmaa. 

 

Kuten otsonoinnin, myös Fenton-prosessin voi lisätä puhdistusprosessiin tertiääriseksi vai-

heeksi. Jätevesi tulee ajaa Fenton-reaktoriin, jonne syötetään rautakatalyyttiä. Mikäli Fen-

ton-reaktiota halutaan tehostaa, voidaan se suorittaa esimerkiksi elektrolyysin tai UV-sätei-

lyn avulla. Tällöin reaktioaltaaseen tulee hankkia tarkoitukseen sopiva laitteisto. (Hämäläi-

nen et al. 2018, 58.)  
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5.2. Membraani- eli suodatuskalvomenetelmä Simpeleen tehtaalla 

Membraani- eli suodatuskalvomenetelmää voisi hyödyntää Simpeleen tehtaan jäteveden-

puhdistamolla esimerkiksi ilmastusaltaassa, tai sijoittamalla membraaniyksikkö omaksi puh-

distusvaiheekseen ilmastuksen jälkeen. Esimerkiksi mikro- tai ultrasuodatusmembraania 

käytetään usein jätevedenpuhdistamoilla. Se sopii hyvin myös fosforin poistoon jätevedestä, 

mikä palvelisi hyvin myös jätevedenpuhdistamon tarpeita. Membraanisuodatuksen avulla 

puhdistetun jäteveden fosforipitoisuus olisi mahdollista saada laskemaan alle arvon 5 mg/l. 

(Pirhonen 2016, 8-10, 18.) 

 

Membraanimoduuli voidaan sijoittaa suoraan jätevedenpuhdistamon ilmastusselkeytysaltaa-

seen, jolloin puhdistamolle ei tarvitse rakentaa uutta allasta pelkästään membraanisuodatusta 

varten. Membraanimoduuli sekä aktiivilieteprosessi toimivat hyvin rinnakkain, sillä tässä 

tapauksessa membraanisuodatus korvaa perinteisen aktiivilieteprosessin jälkiselkeytyksen, 

eikä vettä tarvitse enää ilmastusaltaan jälkeen ajaa jälkiselkeytysaltaaseen. Veden ja bioliet-

teen erotus tapahtuu membraanin avulla. Ilmastusaltaaseen yhdistettyä membraaniyksikköä 

kutsutaan iMBR-reaktoriksi eli ilmastusaltaaseen upotetuksi membraanibioreaktoriksi. 

Koska Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla on kaksi ilmastusallasta, tulisi membraa-

nimoduuleitakin hankkia kaksi. Tällaisessa membraanibioreaktorissa puhdistettava vesi aje-

taan membraanikalvon läpi, hyödyntäen esimerkiksi paine-eroa. Mikäli membraanimoduu-

lia käytetään aktiivilieteprosessin kanssa samassa altaassa, valitaan malliltaan yleensä taso-

mainen- tai onttokuitumembraani. (Lippel et al. 2018, 11-12.) 

 

Membraanimoduuli on mahdollista sijoittaa myös erilleen aktiivilieteprosessista sekä ilmas-

tusaltaasta. Tällöin ulkoinen membraaniyksikkö yhdistetään jätevedenpuhdistusprosessiin 

putkella. Kyseinen menetelmä kuluttaa enemmän energiaa kuin ilmastusaltaaseen integoitu 

membraanimoduuli, sillä virtausta membraaniyksikköön on ylläpidettävä esimerkiksi paine-

eron avulla. Tällaista membraaniyksikköä kutsutaan sMBR-reaktoriksi eli sivuvirtamem-

braanibioreaktoriksi. (Lippel. et al. 2018, 11-12.) 



33 
 

5.3. Hiekka- ja kiekkosuodatusmenetelmät Simpeleen tehtaalla 

Myös hiekka- tai kiekkosuodatusmenetelmä olisi mahdollista yhdistää Simpeleen kartonki-

tehtaan jätevedenpuhdistamon nykyiseen puhdistusprosessiin. Hiekkasuodatuksen voisi esi-

merkiksi lisätä omaksi vaiheekseen jälkiselkeytyksen jälkeen, jolloin puhdistuksessa voi-

daan keskittyä esimerkiksi fosforin poistoon jätevedestä. Tätä varten puhdistamolle tulee 

hankkia yksi tai useampi hiekkasuodatin. Hiekkasuodatus vaatii energiaa, sillä vesi tulee 

pumpata hiekkapatjan läpi. Hiekkasuodatuksen hiekkaa voidaan puhdistaa esimerkiksi siten, 

että hiekkasuodattimen pohjalta likaantunut hiekka siirretään ilman avulla pesuriin, joka si-

jaitsee suodattimen yläosassa. Pesurista puhdas hiekka valuu takaisin hiekkapatjan pinnalle. 

Vastaavanlainen menetelmä on käytössä monilla jätevedenpuhdistamoilla, esimerkiksi Huit-

tisten jätevedenpuhdistamolla. (Kiviharju 2021, 17.) 

Kiekkosuodatus on jo pitkään maailmalla jätevedenpuhdistamoilla käytössä ollut mene-

telmä, joilla jätevedestä voidaan poistaa tehokkaasti esimerkiksi fosforia. Simpeleen teh-

taalla kiekkosuodatusta voisi hyödyntää esimerkiksi tertiäärikäsittelynä biologisen puhdis-

tuksen jälkeen. Kiekkosuodatus voi muun muassa auttaa poistamaan jätevedestä fosforia 

sekä kiintoainetta. Kiekkosuodatuksen etuna on sen pieni tilantarve, minkä vuoksi sen sijoit-

taminen puhdistamon nykyiseen prosessiin on luultavasti helpompaa. Menetelmästä on mo-

nia sovellutuksia niin maailmalla kuin Suomessakin. (Sormanen 2017, 17-19.) Muiden jäte-

vedenpuhdistamoiden kokemuksia sekä menetelmiä voi hyödyntää myös Simpeleen tehtaan 

jätevedenpuhdistamolla, mikäli kiekkosuodatusta haluttaisiin testata siellä. 

5.4. Biofilmipuhdistus Simpeleen tehtaalla 

Biofilmipuhdistuksen voisi ottaa käyttöön Simpeleen tehtaalla esimerkiksi puhdistuslinjan 

ilmastusaltaissa, joihin olisi mahdollista sijoittaa biofilmin kantajakappaleita. Ilmastuksen 

avulla kappaleet saataisiin liikkumaan altaassa, eikä kappaleiden liikuttaminen näin ollen 

toisi ylimääräistä sähkönkulutusta puhdistamolle. Kappaleissa olevan biofilmin avulla esi-

merkiksi jäteveden COD-arvoa voitaisiin pienentää entisestään. (Lippel et al. 2018, 40, 45.) 
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Toinen mahdollinen vaihtoehto on esikäsitellä jätevesi biofilmin avulla ennen varsinaista 

aktiivilietepuhdistusta. Tämän voisi mahdollisesti suunnitella sijoitettavaksi esimerkiksi 

muiden esikäsittelymenetelmien yhteyteen, joita Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamolla 

ovat välppäys sekä esiselkeytys. Esikäsittelemällä jätevettä biofilmin avulla puhdistuspro-

sessin lietteen erottumista voidaan parantaa, sekä COD-kuorman vaihteluiden aiheuttamia 

häiriöitä aktiivilieteprosessiin voidaan vähentää. (Kaindl et al. 1999, 3.) 
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6. Johtopäätökset 

Kaikkia aikaisemmin esiteltyjä jätevedenpuhdistusmenetelmiä olisi mahdollista hyödyntää 

Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla. Simpeleen tehtaalla uusia menetelmiä 

voisi hyödyntää esimerkiksi puhdistetun veden fosforipitoisuuksien tai COD-arvon pienen-

tämisessä. Osa menetelmistä on kuitenkin selvästi paremmin soveltuvia kyseisen jäteveden-

puhdistamon tarpeisiin. Soveltuvuutta on arvioitu esimerkiksi sen pohjalta, kuinka helposti 

kyseinen menetelmä olisi otettavissa käyttöön jätevedenpuhdistamon nykyisessä prosessissa 

sekä rakenteessa. Myös eri menetelmistä maailmalla olevaa kokemus- sekä käyttöönottotie-

toa on hyödynnetty soveltuvuuden arvioinnissa. Lisäksi eri menetelmien kohdalla on poh-

dittu nimenomaan Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon tarpeita, kuten teho-

kasta fosforinpoistoa jätevedestä.  

 

Esimerkiksi membraanisuodatus on potentiaalinen menetelmä, jonka suosio on kasvanut jä-

tevedenpuhdistuksen saralla paljon viime vuosina. Menetelmän käyttöönotto ei vaadi vält-

tämättä muutoksia nykyisiin puhdistuslinjoihin, vaan membraanimoduulit olisi mahdollista 

sijoittaa osaksi nykyistä puhdistusprosessia. Membraanisuodatuksella saadaan myös poistet-

tua jätevedestä tehokkaasti esimerkiksi fosforia. (Pirhonen 2016, 8-10, 18.) Myös biofilmi-

menetelmä toimii tehokkaasti esimerkiksi jäteveden COD-arvon pienentämiseen. Esimer-

kiksi liikkuvia biofilmin kantajakappaleita on mahdollista sijoittaa osaksi nykyisen prosessin 

ilmastusaltaita, joten muutoksia puhdistuslinjaan ei tarvita. Biofilmimenetelmä toimii hyvin 

myös esikäsittelynä ennen biologista puhdistusta, jolloin voidaan edesauttaa esimerkiksi liet-

teen erottumista jätevedestä. (Kaindl et al. 1999, 3.) 

 

Hiekka- ja kiekkosuodatusmenetelmät ovat puolestaan perinteisempiä jätevedenpuhdistus-

menetelmiä, joita ollaan käytetty jo kauan osana jätevedenpuhdistusprosesseja. Menetel-

mistä löytyy paljon tutkimus- sekä kokemustietoa, mitä menetelmien käyttöönottoon Sim-

peleen tehtaalla olisi helppo hyödyntää. Kumpikaan menetelmistä ei ole myöskään kustan-

nuksiltaan kovin suuri, eikä näin ollen vaadi tehtaalta suuria investointeja. (Suomen vesilai-

tosyhdistys ry 2016.) 
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Hapetusmenetelmät ovat uudempia ja vähemmän isossa tuotannon mittakaavassa hyödyn-

nettyjä menetelmiä. Niihin liittyvä teknologia kehittyy kuitenkin jatkuvasti, joten näiden me-

netelmien käyttöönotto Simpeleen tehtaalla voisi olla tulevaisuudessa mahdollista. Hapetus-

menetelmät ovat tehokkaita orgaanisen aineen poistoon jätevedestä, minkä vuoksi myös ne 

palvelisivat Simpeleen tehtaan jätevedenpuhdistamon tarpeita. (Suomen vesilaitosyhdistys 

ry 2016, 25.)  
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7. Yhteenveto 

Tämän kandidaatintyö tehtiin yhteistyössä Metsä Board Simpeleen kartonkitehtaan kanssa. 

Työn teoriaosuudessa selvitettiin jätevedenpuhdistukseen vaikuttavaa lainsäädäntöä sekä di-

rektiivejä niin kansallisella, kuin kansainväliselläkin tasolla. Lisäksi selvitettiin, mitkä ovat 

yleisimpiä tällä hetkellä käytössä olevia jätevedenpuhdistusmenetelmiä, sekä kuinka Simpe-

leen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla tällä hetkellä tehdään jätevedenpuhdistusta. 

Lopuksi teoriaosuudessa avattiin Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon nykyi-

sen puhdistusprosessin haasteita ja ongelmakohtia, joita ovat esimerkiksi puhdistusprosessin 

2-linjaisuus sekä jäteveden korkeat fosforipitoisuudet. 

 

Työn käsittelyosuudessa esiteltiin muutamia uusia tai uudehkoja jätevedenpuhdistuksen tek-

nologioita. Kyseiset teknologiat valittiin työhön sen perusteella, kuinka hyvin ne palvelisivat 

juuri Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamon tarpeita. Esitellyiksi teknologioiksi 

valikoituivat otsonointi, Fenton-prosessi, membraanisuodatus, hiekka- ja kiekkosuodatus 

sekä biofilmimenetelmät. Lopuksi pohdittiin valittujen menetelmien soveltamista Simpeleen 

kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla ja osana sen nykyistä jätevedenpuhdistusprosessia. 

Simpeleen tehtaan tarpeisiin parhaimmaksi menetelmäksi havaittiin membraanisuodatus, 

sillä se on maailmalla jo hyvin yleinen puhdistusmenetelmä, josta löytyy paljon tutkimusta 

sekä käyttöönottokokemuksia. Membraanisuodatus olisi mahdollista ottaa käyttöön osana 

jätevedenpuhdistamon nykyistä puhdistusprosessia, eikä näin ollen vaatisi yhtä suuria inves-

tointeja, kuin monet muut menetelmät. Membraaneilla on myös mahdollista saavuttaa Sim-

peleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla tarvittavia puhdistustuloksia. 

 

Myös biofilmipuhdistuksen edut havaittiin esimerkiksi puhdistettavan jäteveden esikäsitte-

lyvaiheessa. Tämän lisäksi menetelmä olisi mahdollista ottaa käyttöön osana jätevedenpuh-

distamon nykyistä prosessia, ja menetelmällä on myös mahdollista poistaa tehokkaasti or-

gaanisia aineita jätevedenpuhdistamon tarpeiden mukaan. 
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Kiekko- ja hiekkasuodatus ovat perinteisempiä menetelmiä, mutta toimisivat siitä huolimatta 

hyvin osana Simpeleen kartonkitehtaan nykyistä jätevedenpuhdistusprosessia. Ne vaatisivat 

kuitenkin pieniä muutoksia jätevedenpuhdistamon nykyisiin puhdistusvaiheisiin. Hapetus-

menetelmät olisivat puolestaan esitellyistä menetelmistä kaikista hankalimpia ottaa käyttöön 

Simpeleen kartonkitehtaan jätevedenpuhdistamolla, sillä ne vaatisivat suuria investointeja 

sekä muutoksia nykyiselle jätevedenpuhdistamolle 

 

 

  



39 
 

Lähteet 

Bui X. et al. 2019. Water and Wastewater Treatment Technologies. 526 s. ISBN 978-981-
13-3259-3 

 

Euroopan unionin asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
(CLP-asetus). 1272/2008. Annettu 16.12.2008. [verkkojulkaisu]. [viitattu 4.7.2022]. Saata-
vissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CE-
LEX:32008R1272&from=FI 

 

Euroopan unionin asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen re-
kisterin perustamisesta (asetus päästörekisteristä). 166/2006. Annettu 18.1.2006. [verkko-
julkaisu]. [viitattu 4.7.2022]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0166&from=FI 

 

Euroopan unionin teollisuuspäästödirektiivi. 2010/75/EU. Annettu 24.11.2010. [verkkojul-
kaisu]. [viitattu 4.7.2022]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN 

 

Euroopan unionin direktiivi yhteisön vesipolitiikan puitteista. 2000/60/EY. Annettu 
23.10.2000. [verkkojulkaisu]. [viitattu 4.7.2022]. Saatavissa: https://eur-lex.europa.eu/re-
source.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0010.02/DOC_1&for-
mat=PDF 

 

Forest.fi. 2022. Taivekartonki (folding boxboard). [verkkosivu]. [viitattu 19.4.2022]. Saa-
tavissa: https://forest.fi/fi/sanasto/taivekartonki-folding-boxboard/  

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. 2022. Jätevedenpuhdistusprosessi lyhyesti. 
[verkkosivu]. [viitattu 19.4.2022]. Saatavissa: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/jateve-
denpuhdistusprosessi-lyhyesti/ 

 

Huber Technology. 2022. Huber disc filter RoDisc [verkkojulkaisu]. [Viitattu 29.8.2022]. 
Saatavissa: http://www.huber.de/products/screens-and-fine-screens/ultra-finescreens/hu-
ber-disc-filter-rodiscr.htm 



40 
 

Huber Technology. 2022. Huber hiekkasuodatin CONTIFLOW. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 
29.8.2022]. Saatavissa: https://www.huber.fi/fi/tuotteet/mikrovaelppaeys-suodatus/hiekka-
suodatin/huber-hiekkasuodatin-contiflowr.html 

 

Hämäläinen A. et al. 2018. Juomavesien epäpuhtauksien poistotekniikat talous- ja jätevesi-
laitoksilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL Työpaperi 43/2018. ISBN 978-952-343-
260-4. 

 

Judd S. et al. 2011. The MBR Book. Principles and Applications of membrane bioreactors 
forwater and wastewater treatment. 537 s. ISBN 1-282-95462-8 

 

Jätelaki 646/2011. Jätelaki. Annettu 17.6.2011. Viimeisin muutos 22.6.2022. [verkkojul-
kaisu]. [viitattu 8.7.2022]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

 

Kaindl N. et al. 1999. Enhancement of capacity and efficiency of a biological waste water 
treatment plant. 9 s. 

 

Karchiyappan T. et al. 2022. Industrial Wastewater Treatment. Emerging Technologies for 
Sustainability. 475 s. ISBN 978-3-030-98202-7 

 

Karttunen E. 2004. RIL 124-2 Vesihuolto II. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 
RIL ry. 

 

Kiviharju K. 2021. Biologisen fosforinpoiston vaikutus sisäiseen kuormitukseen Huittisten 
puhdistamolla. [Opinnäytetyö]. Turun ammattikorkeakoulu. 33 s. [viitattu 25.8.2022]. Saa-
tavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/703176/Kiviharju_Kaisa.pdf?se-
quence=2 

 

Laitinen J. et al. 2014. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Yhdyskuntien jäteveden-
puhdistamot. Ympäristöministeriö, Helsinki, 81 s. ISBN 978-952-11-4286-4 

 

Lippel G. et al. 2018. Advanced Biological Processes for Wastewater Treatment. 299 s. 
ISBN 978-3-319-58835-3 



41 
 

Luonnonvarakeskus. 2020. Metsäsektorin suhdannekatsaus 2020–2021. [verkkodoku-
mentti]. [viitattu 16.2.2022]. Saatavissa: https://jukuri.luke.fi/bitstream/han-
dle/10024/546322/luke-luobio_71_2020.pdf?sequence=4 

 

Malmqvist Å. et al. In mill biological treatment for paper mill closure. 8 s.  

 

Metsä Board Oyj. 2022. Simpele Board Mill. [verkkosivusto]. [viitattu 17.2.2022]. Saata-
vissa: https://www.metsaboard.com/About-Us/Simpele-board-mill/Pages/default.aspx# 

 

Metsä Board Simpele 2022. Jätevedenpuhdistuksen haasteet. [pdf-dokumentti]. 

 

Metsä Board Simpele. 2021. Toimintaohje (jäteveden puhdistus). [pdf-dokumentti]. 

 

Pirhonen H. 2016. MBR-teknologian energia- ja ympäristötehokkuutta mittaavien tunnus-
lukujen selvitys ja vertailu perinteiseen aktiivilieteprosessiin. [Opinnäytetyö]. MAMK-am-
mattikorkeakoulu. 63 s. [viitattu 30.7.2022]. Saatavissa: 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/108381/Pirhonen_Heli.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y 

 

Sormanen I. 2017. Yhdyskuntajätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienen-
täminen kiekkosuodatuksella. [Diplomityö]. Aalto-yliopisto. 86s. [viitattu 24.8.2022]. Saa-
tavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/26768/master_Sorma-
nen_Iida_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 2016. Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn 
tehostamisesta Suomessa. Helsinki: Suomen Vesilaitosyhdistys ry. 105 s. ISBN 978-952- 
6697-17-8. 

 

Suomen ympäristökeskus SYKE. 2018. Yhdyskuntien jätevesien kuormitus vesiin. [verk-
kosivusto]. [viitattu 9.3.2022]. Saatavissa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilas-
tot/Vesihuoltoraportit/Yhdyskuntien_jatevesien_kuormitus_vesiin 

 

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista. 1022/2006. 
[viitattu 9.7.2022]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061022 



42 
 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta. 713/2014. [viitattu 12.3.2022]. Saatavissa: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140713 
 
 
Vesilaki 587/2011. Vesilaki. Annettu 27.5.2011. Viimeisin muutos 22.6.2022. [verkkojul-
kaisu]. [viitattu 8.7.2022]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587 
 
 
Ympäristölupapäätös ESAVI/324/04.08/2010. Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 2010. 
[pdf-dokumentti]. 
 

YSL 527/2014. Ympäristönsuojelulaki. Annettu 1.9.2014. Viimeisin muutos 22.6.2022. 
[verkkojulkaisu]. [viitattu 7.7.2022]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2014/20140527 

 

 

 

 


