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Fosforin jälkisaostuksen ja talteenoton esiselvitys Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolla
1

Projektin tavoitteet
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa on tehostettu koko puhdistamon 20vuotisen toiminnan ajan. Fosforinpoiston tehostamisen taustalla ovat olleet kiristyvät
ympäristölupaehdot, lupaehtoja kireämmät sisäiset omistajaohjauksen kautta Itämeriohjelmaan liittyvät tulostavoitteet sekä vuonna 2012 allekirjoitettu Suositussopimus
pyrkimyksestä lupamääräyksiä parempaan puhdistustulokseen. Sisäiset tulostavoitteet
ja Suositussopimus ovat ohjanneet Viikinmäen typenpoistotason noin 30 %
lupaehtotasoa
tehokkaammaksi
ja
operatiivinen
fosforinpoiston
perustaso
vuosikeskiarvona on tänä päivänä 0,22 mgP/l ± 0,03 mg/l. Toimenpiteitä hyvän
fosforinpoistotason saavuttamiseksi on ollut useita. Näistä merkittävimmät ovat olleet
jatkuva fosforinsaostuksen kehitystyö ja sitä tukevat mittaroinnit, fosforinpoistoa
tukeva
typenpoistosuodattimen
käyttöönotto
vuonna
2004,
ohitusvesien
suorasaostuksen käyttöönotto 2008, 9. aktiivilietelinjan käyttöönotto syyskesällä 2014
sekä ohitustilanteiden operatiivinen kehitystyö ja sisäinen luvitus. Lisäksi puhdistamolla
on tutkittu vuonna 2014 RAKI-rahoituksella fosforin poiston tertiäärikäsittelyä
kiekkosuodatuksen avulla.
Puhdistamon nykyisellä fosforinpoistomenetelmällä fosfori saostetaan ferrosulfaatin
avulla kaksivaiheisesti ferrifosfaattina, joka poistuu vesifaasista laskeuttamalla osana
laitoksen lietekiertoja. Vuotuinen saostettava fosforimäärä on noin 600 tonnia.
Ferrifosfaattisakka on
yhdyskuntalietteen osakomponentti
ja se käsitellään
kompostoimalla
yhdessä
lietteen
kanssa.
Lietteen
kautta
fosfori
päätyy
multatuotteeseen, ja se hyödynnetään viherrakennuksessa ja maanparannuksessa.
Fosforin erillistä kierrätystä ei ole mahdollista järjestää nykyisen lietteenkäsittelyn
kautta, vaan fosforin kierrätys tapahtuu yhdessä orgaanisen aineen kanssa.
Globaalilla tasolla on useita fosforin kierrätyksen suuntauksia. Näistä yksi on lietteen
polton seurauksena syntyvän tuhkan käsittely siten, että tuhkassa oleva fosfori
erotetaan kemiallisesti. Prosessi edellyttää lietteen polttamista ja sen tuhkan
kemiallista käsittelyä. Fosforin erottaminen tuhkasta on vaativa ja sen kustannukset
ovat korkeat. Täyden mittakaavan prosesseja ei juuri ole toteutettu. Toinen
tutkimuksellinen pääsuunta on lietteen erotusvedessä olevan fosforin erottaminen
struviittina. Tämä prosessi edellyttää fosforin biologista käsittelyä pääprosessissa ja sen
jälkeen mädätyksen jälkeistä erotusveden erilliskäsittelyä. Sekä biologinen fosforin
poisto että struviitin erotus ovat vaativia osaprosesseja ja biologisen fosforinpoiston
edellytyksenä oleva korkea orgaanisen aineen pitoisuutta ei nykyisellään ole esimerkiksi
HSY:n
yhdyskuntajätevedenpuhdistamolla
mahdollista
saavuttaa
ilman,
että
biokaasuntuotannon nykytasosta luovutaan. Lisäksi biologinen fosforinpoisto vaatii
edelleen tuekseen kemiallisen fosforinpoiston.
Tämän projektin tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta kehittää nykyisin
käytettävää fosforin saostusta siten, että fosforin saostuksen pääpainopiste siirtyisi
nykyisestä rinnakkaissaostuksesta jälkisaostukseen. Tällöin fosforin saostuksen pääosa
tapahtuisi prosessin lopuksi ja sitä tuettaisiin rinnakkaissaostuksella tarpeen mukaan.
Lopputuloksena orgaanisen aineksen eli ns. yhdyskuntalietteen joukkoon päätyvän
fosforin määrä laskisi huomattavasti ja noin 80 % fosforista poistettaisiin
puhdistusprosessin lopuksi saostamalla. Jälkisaostuksen lopputuotteena syntyy
saostuskemikaalista riippuen ferri-, alumiini- tai kalsiumfosfaattisakka, jonka joukossa
on vain vähän orgaanista kiintoainesta.
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Tässä hankkeessa selvitetään jälkisaostuksen toteuttamisen edellytyksiä niin
kirjallisuusselvitysten kuin laboratoriomittakaavaisten saostuskokeiden kautta. Sakan
erotuksen
osalta
hyödynnetään
keväällä
2014
HSY:n
toteuttaman
kiekkosuodatushankkeen tuloksia. Lopputuotteen osalta selvitetään konsultin
toteuttaman
kirjallisuustyön
avulla
kemiallisen
fosfaattisakan
kuivattavuusominaisuuksia ja jatkohyödyntämismahdollisuuksia. Alumiinin ja raudan
tapauksessa
selvitetään
myös
mahdollisuuksia
erottaa
fosfaattifosfori
ja
saostuskemikaali toisistaan sekä tällöin kierrättää fosfori fosforina ja saostuskemikaali
omana jakeenaan. Kalsiumfosfaatin tapauksessa saostuksen lopputuote soveltuisi
sellaisenaan lannoitevalmisteeksi. Työ on laboratoriomittakaavaisia saostuskokeita
lukuun ottamatta esiselvitystyötasoinen kirjallinen selvitys. Työ ei sisällä pilotointia tai
yksityiskohtaisia mitoituslaskelmia. Näitä on mahdollista toteuttaa jatkohankkeena,
mikäli tämän esiselvityksen kautta saadut tulokset ovat positiivisia.
2

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on kallioon louhittu biologis-kemiallinen laitos, joka
käsittelee Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien, Sipoon, Keski-Uudenmaan
vesiensuojelun liitoslaitoskuntayhtymän (KUVES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä
Pornaisten jätevedet. Puhdistamolla otettiin vuonna 2014 käyttöön yhdeksäs
aktiivilietelinja. Puhdistamon tulovirtaama ja tulokuorma vuonna 2014 on esitetty
taulukossa 1.
Taulukko 1. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tulovirtaama ja –kuorma vuonna 2014.
Mitoitus on päivitetty 9. linjan toteutuksen myötä vuonna 2014.
Parametri
Virtaama, Qka
Virtaama, qka
Virtaama, Qmax
Virtaama, qmax
Qmax:Qka
BOD7, ATU
CODCr
Kiintoaine
Kok. fosfori
Kok. typpi

Laatu
m³/d
m³/h
m³/d
m³/h
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

Tulokuormitus
2014
Mitoitus
310 000
261 500
10 900
12 900
481 000
24 000
1,84
64 830
154 000
79 200
1 800
13 200

69
75
2
15

000
500
100
500

Viikinmäen puhdistusprosessi koostuu esikäsittelystä (välppäys, hiekanerotus, esiilmastus ja esiselkeytys), minkä jälkeen jätevesi käsitellään aktiivilieteosassa (ilmastus
ja jälkiselkeytys) ja lopuksi typpituloksen parantamiseksi biologisilla suodattimilla
ennen
johtamista
poistotunneliin.
Fosfori
poistetaan
rinnakkaissaostuksella
annostelemalla
ferrosulfaattia
hiekanerotusaltaaseen
sekä
aktiivilieteosan
kaasunpoistoaltaaseen.
Laitoksen ympäristölupamääräykset ja vuoden
vuosikeskiarvoina on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Viikinmäen puhdistamon vuoden 2014 puhdistustulos jaksoittain ja koko
vuoden osalta, sekä ympäristölupamääräykset.
Parametri

Laatu

BOD7(ATU)

mg/l
%
CODCr
mg/l
%
Kiintoaine
mg/l
%
Kok.
mg/l
fosfori
%
Kok. typpi
mg/l
%
NH4-N
mg/l
%
* VnA 888/2006

Puhdistustulos 2014
Jakso
I/IV
2008
6,1
97
45
92
6,9
98
0,21
97
4,8
90
1,4
97

Jakso
II/IV
2008
7,9
97
52
92
10,1
97
0,26
96
5,4
90
1,4
97

Jakso
III/IV
2008
5,6
98
46
92
4,3
99
0,22
97
3,7
93
0,6
99

Jakso
IV/IV
5,8
98
41
93
5,2
98
0,19
97
3,8
92
0,8
98

Lupamääräys
< 10
> 95
< 75
> 80
< 15
> 90 *
< 0,3
> 95
< 10*
> 70
-

2014
6,3
97
46
92
6,6
98
0,22
97
4,4
91
1,0
98

Laitoksen lietteenkäsittelyprosessissa ilmastuksesta poistettava ylijäämäliete ja
raakaliete esiselkeytyksestä käsitellään neljässä mädättämössä. Mädätetty liete
kuivataan lingoilla ja varastoidaan siiloissa ennen kuljettamista kompostoitavaksi.
Kuivattua lietettä muodostui vuonna 2014 yhteensä 64 386 tonnia (29 %TS).
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ainetase vuoden 2014 tilanteessa on esitetty
liitteessä 1 sisältäen edellä mainitun tulokuormituksen ja lähtevän veden arvot sekä
kuivatun lietteen määrän. Sen mukaan tulevasta fosforista (1 800 kgP/d) poistuu noin
3 % lähtevän veden mukana ja noin 97 % kuivattuun lietteeseen sitoutuneena.
Kuivatun lietteen kokonaisfosforipitoisuus oli mittausten keskiarvona noin 2,9 %
(ainetaselaskelmassa 3,1 %).
3

Fosforin kierrättäminen

3.1 Yleistä
Jätevedenpuhdistuksen eri jakeille on jo pitkään kehitetty tekniikoita fosforin
kierrättämiseksi.
Prosessit
tähtäävät
mahdollisimman
fosforirikkaan
ja
raskasmetalleista ja muista haitta-aineista vapaan kierrätysmateriaalin tuottamiseen.
Viime aikoina fosforin talteenoton tutkimuksen pääpaino on ollut talteenotossa
lietteestä tai sen nestefaasista ja lietteenpolton tuhkasta. Tämä johtunee osaltaan siitä,
että fosforin kierrätyksen johtava maa on Saksa, missä fosforin poisto perustuu usein
biologiseen prosessiin, jolloin fosfori on biologisesti sitoutuneena lietteeseen, josta se
voidaan vapauttaa lietteen nestefaasiin anaerobisessa prosessiyksikössä. Anaerobinen
yksikkö voi olla esimerkiksi mädättämö tai erillinen anaerobinen allas. KeskiEuroopassa on myös useita lietteenpolttolaitoksia, joten mahdollisuudet fosforin
talteenottoon ovat aivan erilaiset kuin Suomessa. Maassamme ei ole käytössä
biologiseen
fosforin
poistoon
perustuvia
prosesseja,
eikä
myöskään
lietteenpolttolaitoksia. Suomessa fosforia poistetaan rinnakkaissaostuksella, jossa
fosfori sitoutuu orgaaniseen lietteeseen yleisimmin rauta- tai alumiinifosfaattina. Tosin
osa fosforista sitoutuu lietteeseen biologisesti myös rinnakkaissaostuslaitoksilla, sillä
aktiivilietteen mikrobit tarvitsevat sitä elääkseen. Biologinen fosforin poisto on vaativa
osaprosessi, jonka edellytyksenä olevaa korkeaa orgaanisen aineen pitoisuutta ei
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nykyisellään ole esimerkiksi Viikinmäen puhdistamolla mahdollista saavuttaa ilman, että
biokaasuntuotannon nykytasosta luovutaan.
3.2 Talteenoton tekniikoita
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, talteenoton tekniikkojen kehityksessä on viime
aikoina keskitytty puhdistamolietteen ja lietteestä erotetun nestefaasin, sekä
puhdistamolietteen poltossa syntyvän tuhkan käsittelyyn. Näitä ainevirtoja kuvaavat
kuvassa 1 numerot 2a, 2b ja 1. Kuvassa esitetään näiden lisäksi myös kuivatun lietteen
suora käyttö lannoitevalmisteena (Kuva 1, numero 3). Tämä tapa on lähinnä
Viikinmäen nykyistä lietteen jälkikäsittelytapaa, jossa puhdistamoliete kompostoidaan
ja jalostetaan multatuotteeksi.
Puhdistamon fosforinpoistomenetelmä vaikuttaa hyvin merkittävästi anaerobisissa
oloissa vapautuvan fosforin määrään. Saksassa tehtyjen tutkimusten mukaan
biologiseen fosforinpoistoon perustuvassa prosessissa mädättämölietteestä vapautuva
fosfaattipitoisuus on noin 200 mgPO4/l, kun vastaava luku osittaiseen kemialliseen
saostamiseen perustuvassa prosessissa on noin 50 mgPO 4/l ja kokonaan kemialliseen
fosforin saostamiseen perustuvassa prosessissa noin 20 mgPO 4/l. Montag (2009)
mukaan

Kuva 1. Jätevedenpuhdistamo ja fosforirikkaat ainevirrat (Herzel et al 2015).
Puhdistamolta lähtevästä vedestä ei talteenottoa ole pidetty kannattavana, mikä
johtunee siitä, että biologisen fosforinpoiston jälkeen suurin osa fosforista on sitoutunut
lietteeseen ja pitoisuus lähtevässä vedessä on matala. Rinnakkaissaostuksessa tilanne
on eri, sillä kemikaalin pois jättäminen prosessin alusta nostaa lähtevän veden
fosforipitoisuutta ja siten mahdollistaa tässä selvityksessä lähemmin tarkasteltavan
jälkisaostuksen ja siihen liittyvän talteenoton. Jälkisaostuksen lisäksi lähtevän
jäteveden fosforin talteenoton vaihtoehtona on adsorptio, missä jäteveden sisältämä
fosfori sidotaan rautapohjaiseen adsorbenttiin johtamalla jätevesivirtaama sen läpi.
Regeneroinnilla saadaan fosfaatti vapautettua, minkä jälkeen se voidaan käsitellä
uusiokäyttöä varten. Tässä menetelmässä toteutuu myös saostuskemikaalin kierrätys,
sillä regeneroinnin seurauksena rauta on uudelleen käytettävissä fosforin saostukseen.
Näillä menetelmillä talteen otetun fosforin hinnaksi on arvioitu noin 12 €/kgP (Sartorius
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2011). Toisaalta hyvin suurten puhdistamojen osalta (yli miljoona AVL) on arvioitu
mahdolliseksi saavuttaa hintataso jopa 5 €/kgP. Lähtevän jäteveden etu on sen
puhtaus verrattuna muihin jätevesiprosessin ainevirtoihin.
Yleisin fosforin talteenoton tapa on saostaminen struviittina lietteen nestefaasista.
Esimerkkinä voidaan mainita Pearl®, jolla käsitellään lietteen kuivauksesta tulevaa
nestefaasia ja AirPrex, jolla käsitellään mädättämöstä tulevaa lietettä. Kuvassa 2
esitetään esimerkkinä Pearl® -prosessin periaate. Lopputuotteena on pellettimäisessä
tai hiekkamaisessa muodossa oleva struviitti, jonka fosforipitoisuus on noin 9 - 13 %.
Fosforin talteenottotehokkuus ei ole kovin korkea, vain noin 7 – 12 %. Sartorius’n
(2011) mukaan kierrätetyn fosforin hinta tämän tyyppisillä menetelmillä riippuu
suuresti puhdistamon olosuhteista. Epäedullisimmissa olosuhteissa lopputuotteen
hinnaksi arvioidaan noin 12 €/kgP. Kuitenkin, jos otetaan huomioon synergiaedut,
kuten struviitin aiheuttamien tukkeutumisongelmien väheneminen ja lietteen
kuivautuvuusominaisuuksien parantuminen, arvioidaan suotuisissa olosuhteissa
syntyvän struviitin hinnaksi noin 2 €/kgP. Näiden menetelmien käyttöä rajoittaa se,
että ne vaativat biologisen fosforinpoiston lisäksi mädättämön. Kuitenkin ne ovat
fosforin talteenottoprosesseista käyttövarmimpia ja niistä on olemassa useita täyden
mittakaavan laitoksia.

Kuva 2. Pearl® -prosessi (Herzel et al. 2015)
Kalleimpia fosforin talteenoton menetelmiä ovat puhdistamolietteen pH:n säätöön
perustuvat prosessit, joissa fosfori ja muut metallit erotetaan toisistaan happo- tai
emäsliuotuksella ja saostetaan useimmiten struviittina. Yleensä liuotukseen käytetään
happoa, sillä silloin liuenneen fosforin määrä on suurempi ja talteenottotehokkuus
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parempi. Tämän tyyppisistä prosesseista on Saksaa olemassa yksi täyden mittakaavan
koelaitos. Pilot-mittakaavan laitoksista esitetään esimerkkinä kuvassa 3 Stuttgart prosessin kaavio. Prosessien käyttökustannuksia nostaa kemikaalien tarve, erityisesti
hapon ja emäksen osalta. Happona käytetään useimmiten rikkihappoa ja emäksenä
lipeää, ja lopputuote struviitti saostetaan magnesiumoksidin tai -hydroksidin
annostelulla. Tarvittavan rikkihapon määrä on noin 8 – 12 kg/kgP ja emäksen määrä
noin 3 kg/kgP. Näillä menetelmillä kierrätetyn fosforin hinnaksi tulee 11 - 14 €/kgP ja
talteenottotehokkuus on vajaa 50 %.

Kuva 3. Stuttgart-prosessi (Herzel et al. 2015)
Lietteen happokäsittelyä edullisempaa on lietteenpolton tuhkan happokäsittely.
Menetelmä on samanlainen kuin edellä kuvattu, mutta koska tuhkassa on vähemmän
liuotusta häiritseviä aineita, on tarvittavien kemikaalien määrä pienempi. Kierrätetyn
fosforin hinnaksi on arvioitu 8 €/kgP. Tutkimuksissa on havaittu että tuhkan
liuotuksessa parhaan tuloksen saa aikaan suolahapolla, mutta myös rikkihappo on hyvä
vaihtoehto fosforin vapauttamiseksi.
Muita menetelmiä happokäsittelyn jälkeisen struviitin saostamisen lisäksi ovat fosforin
saostus kalsiumfosfaattina, neste-neste uutto, nanosuodatus ja ioninvaihto. Nesteneste-uuttoa ja nanosuodatusta on kokeiltu laboratoriomittakaavassa tuhkasta
liuotetun fosforin talteenotossa.
Ioninvaihtoprosesseja on useita, mutta ne eivät ole saavuttaneet suurta menestystä
erotusprosessina. Ioninvaihtoon perustuvista prosesseista BioCon® –prosessi on
toteutettu pilot-mittakaavan laitoksena Tanskassa ja viitteitä täyden mittakaavan
laitoksesta Ruotsin Falunissa löytyy aikaisemmilta vuosilta, mutta ilmeisesti prosessi ei
ole toiminnassa. Eräs kaupallinen toimija on EcoPhos, jonka prosessissa fosforipitoinen
jae liuotetaan fosforihapolla ja käsitellään ioninvaihtoprosessissa useisiin jakeisiin
kuvan 4 mukaisesti. EcoPhos-yhtiön prosessista on melko vähän tietoa, mutta
internetsivujen referenssilistauksen mukaan heillä on useita täyden mittakaavan
laitoksia toiminnassa tai rakenteilla. Nämä laitokset käyttävät raaka-aineenaan
louhittua fosforikiveä, joten yhtiön toiminta kierrätysmateriaalien saralla on vasta
alussa. Prosessi on kuitenkin varteenotettava, koska sen avulla voidaan erottaa
kierrätyskelpoinen ferrikloridijae. Fosforinkierrätyksen tuotteena syntyy fosforihappoa,
joka tiivistetään laadun parantamiseksi.
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Kuva 4. EcoPhos -prosessi. (deRuiter 2015).
Fosforin talteenotto tuhkasta voidaan toteuttaa happokäsittelyn vaihtoehtona myös
termokemiallisesti. Tuhkan termokemiallista käsittelyä edistää Outotec, joka on ostanut
itävaltalaisen ASH DEC –prosessin. Prosessissa käsiteltävän tuhkan tulee olla peräisin
yksinomaan yhdyskuntien jätevesilietteenpoltosta, eikä seassa saa olla esimerkiksi
jätteenpolton tuhkaa. Termokemiallisen käsittelyn talteenottoprosentti on korkea, jopa
98 % ASH DEC-prosessia käytettäessä. Lopputuotteen fosforipitoisuus on noin 6,5 - 11
%, ja talteen otetun P-kilon hinnaksi muodostuu 2,2 €/kgP. ASH DEC-prosessista on
olemassa yksi koelaitos.
Fosforin talteenotto on ollut pinnalla jo useita vuosia, mutta viime aikoina on alettu
kiinnittää huomiota myös saostuskemikaalin kierrätyksen mahdollisuuksiin fosforin
talteenoton yhteydessä. Näin voidaan mahdollistaa fosforin talteenotto kemialliseen
fosforinpoistoon perustuvilla puhdistamoilla, joissa fosfaattirikasta virtaamaa ei saada
yhtä helposti aikaan anaerobisilla olosuhteilla. Menetelmiä on tutkittu ja kehitetty
pääasiassa laboratoriomittakaavassa ja niissä on käytetty samoja periaatteita kuin
fosforin talteenottotekniikoissa, kuten esimerkiksi happokäsittelyä raudan ja fosforin
liuottamiseksi. On myös havaittu, että rautafosfaatin liukenemiseen ja saostumiseen
vaikuttaa pH:n lisäksi myös saostuneen rautafosfaattiyhdisteen kidemuoto.
Eräs menetelmä, joka tähtää puhtaasti fosforin ja saostuskemikaalin kierrättämiseen,
on raudan saostaminen sulfidilla ja syntyneeseen sakkaan sitoutuneen raudan
erottaminen elektrokemiallisesti (Kuva 5). Tarvittava sulfidi saadaan esimerkiksi
mädättämöstä. Sulfidin muodostumiseen tarvitaan kuitenkin mädätettävän lietteen
COD-sisältöä, joten se vähentää kaasuntuotantoa. Lisäksi sulfidi on korrodoivaa ja
myrkyllistä.
Tätä
menetelmää
on
tutkittu
laboratoriomittakaavassa,
joskin
mädättämössä muodostuvaa sulfidia on käytetty hyödyksi myös eräissä fosforin
talteenottomenetelmissä raskasmetallien saostamiseen.
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Kuva 5. Raudan ja fosforin erottaminen sulfidin avulla. (University of
Queensland 2013).
4

Jälkisaostuksen prosessivaiheet

4.1 Yleistä
Jälkisaostuksen prosessivaiheet ovat tarkastellussa vaihtoehdossa seuraavat:
-

fosforin saostaminen rautasuolalla
sakan erottaminen kiekkosuodattimella
sakan liuotus hapolla
erotus:
pH:n säätö lipeällä ja fosforin saostus apatiittina
syntyneen apatiitin erotus
saostuskemikaalin kierrätys prosessin alkuun
lopputuotteen (apatiitti) käsittely

Jälkisaostuksen prosessikaavio Viikinmäen ainetaseen yhteydessä on esitetty liitteessä
2 ja jälkisaostuksen tarkempi ainetase on esitetty liitteessä 3. Lähtötilanteena on
biologisesta suodatuksesta lähtevän jäteveden fosforipitoisuus 5,0 mgP/l, puhdistetun
veden fosforipitoisuus 0,2 mg/l ja pro gradu työn yhteydessä arvioidut tulokset
sovellettuna Viikinmäen mittakaavaan ja arvioituihin muutoksiin kemikaaleissa ja
lietteessä.
Ainetaseen mukainen fosforin massavirta on esitetty kuvassa 6. Jälkisaostuksen
yhteydessä puhdistamolle tulevasta fosforista saadaan talteen apatiittina noin 62 %,
lähtevän veden mukana poistuu noin 4 % ja kuivattuun lietteeseen sitoutuu
jäännössakka mukaan lukien noin 34 %. Kuivatun lietteen fosforipitoisuus on noin 1 %.
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Kuva 6. Fosforin kulku jätevesi- ja jälkisaostusprosessissa

4.2 Fosforin saostaminen jätevedestä jälkisaostuksella
Jälkisaostuksen ensimmäisessä vaiheessa biologisilta suodattimilta tulevan jäteveden
sisältämä fosfori saostetaan ferrisulfaatilla (Fe2(SO4)3). Saostusvaiheen on oltava hyvin
käyttövarma, sillä sen tehokkuus määrää vesistöön johdettavan jäteveden
fosforipitoisuuden, joten liukoisen fosforin pitoisuus tulee alentaa mahdollisimman
alhaiseksi. Tässä selvityksessä on prosessia tarkasteltu yksivaiheisena, mutta
puhdistustuloksen turvaamiseksi saostusvaihe voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa ja
käyttövarmuutta saadaan lisättyä edelleen tekemällä prosessista kolmivaiheinen.
Laboratoriokokeissa laskettiin saostukseen tarvittavan kemikaalin teoreettinen kulutus
ja tutkittiin sen vaikutusta lähtevän veden kokonaisfosforitulokseen (Kuva 7). Kokeissa
käytetyn tulevan jäteveden kokonaisfosforipitoisuus oli 5 mg/l. Kuvasta 7 havaitaan,
että saostuskemikaaliannostuksella 95 g/m3 kokonaisfosforipitoisuus saadaan
alennettua pitoisuuteen 0,06 mg/l. Ympäristölupamääräyksen raja-arvo 0,3 mg/l
saavutettiin, kun ferrisulfaatin annostus oli noin 75 g/m 3.

Kuva 7. Saostuskemikaalin annostuksen vaikutus kokonaisfosforipitoisuuteen.
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Vuonna 2014 Viikinmäen puhdistamolla käytettiin ferrosulfaattia yhteensä 9 378 tonnia
eli noin 98 g/m3, 25 700 kg/d ja 14 kg/kgP (HSY 2015). Jälkisaostukseen tuleva
fosforikuorma
on
Viikinmäen
vuoden
2014
keskivuorokausivirtaaman
ja
fosforipitoisuuden 5 mg/l avulla laskettuna yhteensä 1 307 kgP/d. Ainetaseen (liitteet 2
ja 3) mukaan tämän määrän saostamiseen tarvitaan rauta(III)-pitoista kemikaalia
yhteensä noin 25 000 kg/d. Jälkisaostuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman
paljon prosessin sisällä kierrätettyä saostuskemikaalia. Tavoite kierrätykselle on 90 %,
jolloin uutta kemikaalia lisättäisiin vain 10 % eli noin 2 500 kg/d. Ferrosulfaattia
syötetään prosessin alkuun pieni määrä (arvio) estämään lähinnä rikkiyhdisteiden
aiheuttamia hajuhaittoja mädätyksessä.
Vaikka laboratoriokokeissa fosforin saostamiseen käytettiin ferrisulfaattia, on myös
alumiinisuolan käyttö mahdollinen vaihtoehto.
4.3 Sakan erottaminen kiekkosuodattimella
Jälkisaostuksen toinen vaihe on saostusvaiheessa syntyvän ferrifosfaattisakan
erottaminen vesistöön johdettavasta jätevedestä. Tämän vaiheen kiintoaineen
poistotehokkuus
määrää
käytännössä
vesistöön
johdettavan
kuormituksen.
Kiintoaineen erotus voidaan toteuttaa esimerkiksi kiekkosuodattimella, jolloin
jatkosuunnittelussa voidaan hyödyntää keväällä 2014 Viikinmäen puhdistamolla
toteutetun RAKI-rahoitteisen kiekkosuodatushankkeen tuloksia. Tutkimuksen mukaan
kiekkosuodattimella on mahdollista saavuttaa lähtevän veden kokonaisfosforipitoisuus
0,1 mg/l, mutta tällöin kiekkosuodattimelle tulevan veden fosforipitoisuus oli kuitenkin
selvästi pienempi. Kiekkosuodattimen käyttö edellyttää polymeerin lisäystä.
Erotetun sakan kuiva-ainepitoisuudeksi arvioitiin noin 1 % TS ja syntyvän sakan
määräksi 3,8 kgTS/kgP. Sakan sakeus riippuu paljon kiekkosuodattimen pesun
tehokkuudesta.
Erotusasteen
arvioitiin
laskennoissa
olevan
noin
96
%.
Kiekkosuodattimen jälkeisen prosessivaiheen kannalta (liuottaminen hapolla)
suodatuksessa syntyvän lietteen tulee olla mahdollisimman fosforipitoista ja
mahdollisimman sakeaa. Tällöin liuotukseen tarvittavan hapon määrä saadaan
minimoitua.
4.4 Liuotus hapolla
Liuotusvaiheen tarkoituksena on vapauttaa edellisessä vaiheessa erotetun sakan rautaja fosfaatti-ionit toisistaan happoliuotuksella. Liukenemisen tehokkuus riippuu
käytettävästä haposta, hapon ja epäpuhtauksien määrästä, saavutettavasta pH:sta,
sekä
luonnollisesti
myös
lämpötilasta
ja
retentioajasta.
Useissa
fosforin
talteenottomenetelmissä raaka-aineena käytetään tuhkaa tai lietettä, joten fosforin
liukeneminen puhtaasta kemiallisesta sakasta saattaa tapahtua niihin verrattuna
vähemmällä hapon määrällä.
Pro gradu-työn yhteydessä arvioitiin hapon määrää, jolla yhden fosforikilon
liuottaminen on mahdollista. Määrää ei optimoitu ja happoa käytettiin ylimäärin, ja sen
määrä olikin huomattavan suuri, noin 50 l/kg fosforia. Tämän raportin laskennoissa
käytettiin happona 37 % suolahappoa ja määränä 20 kg/kgP, joka arvioitiin kokeiden ja
Saksassa toteutettujen fosforin talteenottoprosessien hapon käyttömäärien pohjalta
(Herzel et al 2015).
Montagin (2009) mukaan paras liuotustulos jätevesilietetuhkan liuottamisessa
saavutettiin juuri suolahappoa käyttäen. Laboratoriokokeissa pH oli happolisäyksen
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jälkeen tasolla pH 2, mikä on tavoiteltava taso, sillä silloin noin 90 % fosforista on
liukoisessa muodossa (Bayerle 2009). Liuotusvaiheen arvioitu kesto on noin 1 tunti.
Liuotusvaiheessa liukenematta jäänyt sakka tulee erottaa fosforihappovirtaamasta joko
tässä tai seuraavassa vaiheessa, mikäli sen päätyminen lopputuotteeseen katsotaan
haitalliseksi.
4.5 Erotus
Seuraavan prosessivaiheen tarkoituksena on erottaa toisistaan liuotusvaiheessa
syntyneestä liuoksesta kaksi jaetta: fosforihappoliuos ja käytettävästä haposta riippuen
rautasuolaliuos, suolahappoa käytettäessä rautakloridi. Erotus on erittäin kriittinen
vaihe jälkisaostusprosessissa ja sopivimman tekniikan löytäminen on haasteellista.
Erotustekniikan määrittämiseen on suositeltavaa käyttää mallinnusta, jossa on
huomioitu myös aktiivisuuskertoimet, erityisesti liuotuksessa käytetyn hapon mukana
tulevan anionin kuten kloridi-ionin liuottava vaikutus. Mallinnuksen avulla voidaan myös
arvioida saostetaanko ensin rauta vai fosfori niin, että toinen pysyy liukoisessa
muodossa. Mallinnuksen avulla voidaan ottaa huomioon liuoksen konsentraation ja
pH:n lisäksi myös lämpötilan vaikutus. Tulokset varmistetaan lopuksi laboratoriokokein.
Tavoitteena on löytää ne olosuhteet, joissa fosfaatti- ja rautajakeen erottaminen
onnistuisi yksinkertaisesti pH:ta säätämällä valitsemalla parhaimmat olosuhteet (pH,
pitoisuus) ja käytettävät kemikaalit (Kuva 8).

RAUDAN SAOSTUS
JA LIUOTUS

Rautasuolaliuos
kierrätykseen
pH

2

Kiekkosuodattimella

pH

7

pH >8.5

Fosfaattiliuos

erotettu sakka

Happo

Lipeä

Kalkki

Lopputuote

Kuva 8. Fosforin talteenotto saostamalla ensin rauta (katkoviiva) tai
vaihtoehtoisesti fosfori.
Rautapitoinen liuos kierrätetään takaisin jälkisaostuksen ensimmäiseen vaiheeseen
saostuskemikaaliksi.
Mikäli
rauta
saadaan
johdettua
liukoisessa
muodossa
talteenottoprosessin läpi, on rautaliuoksen pH korkealla tasolla, kun se kierrätetään
saostuskemikaaliksi jälkisaostusprosessin alkuun. Tällöin se lisää hapon tarvetta
liuotusvaiheessa.
Laskennassa arvioitiin, että rautapitoisen liuoksen osuus on noin 70 % ja fosforipitoisen
liuoksen noin 30 %. Osa fosforista ei liukene ja se johdetaan jäännössakkana
jätevesiprosessin alkuun, missä se sitoutuu lietteeseen.

4.6 pH:n säätö ja fosforin saostaminen
Seuraava vaihe prosessissa tähtää fosforin talteenottoon. Erotusvaiheesta tulevan
happaman liuoksen pH neutraloidaan lipeällä, minkä jälkeen kalkin annostelulla pH:ta
nostetaan edelleen ja liuoksen fosfori saostetaan apatiitiksi.
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Pro Gradu -työn yhteydessä arvioitiin neutralointiin tarvittavan lipeän (NaOH, 50 m-%)
tarvetta pH:n säätöön. Lipeän tarve on suhteessa liuotusvaiheessa lisätyn hapon
määrään, joten hapon määrän optimoinnilla saavutetaan säästöjä myös lipeän
määrässä. Laskennoissa käytettiin arviota 6 kg/kgP, joka perustui samaan aineistoon
kuin hapon määrän arvio.
Kalkin (Ca(OH)2) tarpeeksi arvioitiin 4 kg jokaista saostettavaa fosforikiloa kohden,
jolloin hydroksyyliapatiittisakkaa syntyy arviolta 5,4 kg/kgP. Kalkin annostelu tuo
liuokseen apatiitin saostamiseen tarvittavat kalsiumionit, minkä lisäksi kalkin annostelu
nostaa liuoksen pH-arvoa, jolloin apatiitin liukoisuus pienenee.
Lopputuotteen
erottamisessa
syntynyt
vesi
johdetaan
takaisin
jätevedenpuhdistusprosessin alkuun. Sen pH-arvo on korkea, joten se nostaa pH:ta ja
alkaliteettia prosessissa samalla vähentäen normaalisti prosessin alkuun annosteltavan
kalkin tarvetta.
5

Lopputuote

5.1 Apatiitin tuotto ja käsittely
Fosforin talteenottovaiheen tuote apatiitti on verrattavissa louhittavaan fosforiin ja siten
sen käyttömahdollisuudet fosforia jalostavissa teollisuuden haaroissa ovat hyvät. Mikäli
apatiittia syntyy teoriassa 5,4 kg/kgP ja sen sakeus on 30 %TS, tarkoittaa se
ainetaseen mukaan (liite 3) noin 6 100 kgTS/d ja tilavuutena noin 13 m3/d. Ainetaseen
mukaan talteen otetun fosforin määrä on noin 1 124 kgP/d eli 18,5 % apatiitin kuivaaineesta. Puhtaan kalsiumhydroksyyliapatiitin fosforipitoisuus on noin 19 %.
Lannoiteteollisuus käyttää raaka-aineena myös fosforihappoa, mutta todennäköisesti
jälkisaostuksessa saatava happojae on liian laimeaa lannoiteteollisuutta ajatellen.
Hapon tiivistämistä ei kokeiltu koevaiheessa ja sitä ei tarkastella ratkaisuna tällä
kertaa.
Lopputuotteen käyttäminen lannoitteena vaatii Elintarvikeviraston tuotehyväksyntää ja
asianmukaista laadunvarmistusta.
Lopputuotteen jalostamisprosessille tulee olla tilavaraus. Lopputuotteen muoto ja
tarvittava käsittely määritetään jatkokäyttöä silmällä pitäen. Syntyvä apatiitti voidaan
kuivata esimerkiksi suotonauhalla, jolloin lopputuotteena on kostea kakku.
Kosteuspitoisuutta voidaan säätää asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Yksi loppukäsittelyn
vaihtoehto on rakeistus, jolloin lopputuotteena saadaan pelletinomaisia rakeita, joiden
kosteuspitoisuus on pieni ja jotka voidaan toimittaa eteenpäin säkkeihin pakattuna.
5.2 Haitta-aineet lopputuotteessa
Haitta-aineet tulevat usein esiin fosforin talteenoton yhteydessä. Talteen otettavaa
fosforia käytetään yleensä ruoantuotannossa, joten haitta-aineiden kertymistä
lannoitetuotteisiin ja maaperään yritetään välttää. Aikaisemmin ongelmana olivat
raskasmetallit, ja sittemmin huomio on kiinnittynyt orgaanisiin haitta-aineisiin, mistä
syystä lietteen poltto ja fosforin talteenotto tuhkasta nostavat suosiotaan. Haittaaineiden hävittämisen kannalta tämä on hyvä asia, mutta orgaanisen aineen myötä
katoavat myös lietteen maanparannusominaisuudet. Jälkisaostuksessa etuna on, että
lopputuotteeseen
voivat
päätyä
vain
ne
kemikaalit,
jotka
eivät
poistu
puhdistusprosessissa ja jotka mahdollisesti saostuvat jälkisaostuksen loppuvaiheen
talteenottoprosessissa.
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Viikinmäen puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailuohjelmaan sisältyy vesiympäristölle
haitallisten ja vaarallisten aineiden tutkimus, jonka mukaan raskasmetallit poistuvat
jätevedestä
tehokkaasti
nykyisessä
prosessissa.
Lietteeseen
sitoutuneiden
raskasmetallien määrä verrattuna kokonaisfosforipitoisuuteen oli pieni, metallista
riippuen noin 0,001 – 2 %. Rautaa lietteessä oli 109 g/kgTS eli 10,9 %, noin 3,8kertainen määrä fosforiin nähden.
Tuotteen raskasmetalleja ei mitattu kokeiden aikana. Tuotteen mahdollisia
raskasmetallipitoisuuksia arvioitiin perustuen puhdistamolta lähtevän jäteveden
raskasmetallipitoisuuksiin. Laskennan tulokset on esitetty taulukossa 3. Laskennassa on
oletettu, että 30 % lähtevän veden raskasmetalleista päätyisi tuotteeseen. Jäteveden
virtaamana käytettiin virtaamaa 94 miljoonaa kuutiota vuodessa, lopputuotteen
määränä ainetaseesta laskettua vuosittaista määrää 2 217 t/a ja fosforin vuosittaista
määrää 410 260 kg/a.
Taulukko 3. Teoreettiset raskasmetallipitoisuudet lopputuotteessa.
Parametri
Pitoisuus lähtevässä
jätevedessä
Arvio (30 %)
lopputuotteeseen
sitoutuvasta
metallimäärästä
Metallipitoisuus
lopputuotteessa
metalli/fosfori
lopputuotteessa

Laatu

Ar

Hg

Cd

Cr

Cu

Pb

Ni

Zn

µg/l

1.2

0.2

0.1

0.5

7.2

0.3

7.7

36

kg/a

34

6.0

1.6

15

202

7.9

218

1018

mg/kg

15

2.7

0.7

6.8

91

3.6

98

459

mg/kg

83

15

3.8

37

492

19

532

2480

Kokonaisuutena laskennalliset raskasmetallipitoisuudet ovat verrattain alhaiset ja
alittavat MMM asetuksessa 24/11 asetetut pitoisuudet elohopeaa lukuun ottamatta.
Elohopean pitoisuus laskennallisesti voisi olla korkeahko. Oletuksilla laskettu
lopputuotteen kadmium-fosfori suhde on 4 mg/kg P.
6

Jälkisaostuksen vaikutukset puhdistusprosessissa

6.1 Fosforinpoisto
Jälkisaostuksen suurin riski liittyy saostuksen toimintavarmuuteen ja sen heikentyessä
kasvavaan fosforipäästön vaaraan. Jälkisaostuksen jälkeen jätevesi johdetaan
purkuputkeen ja edelleen vesistöön, joten käsitellyn veden jäännösfosforipitoisuuden
on oltava alhaisella tasolla ja vähintään ympäristölupamääräysten mukainen.
Riskin pienentämiseksi
käsittelyprosessin on oltava erittäin toimintavarma.
Toimintavarmuutta lisää fosforin jälkisaostuksen toteuttaminen useammassa vaiheessa.
Lisäksi tulee varmistaa kemikaalien riittävyys sekä sopiva annostelumäärä. Kemikaalien
annostus tulee toteuttaa jatkuvatoimisten fosfaattimittausten ohjaamana, jotta
jäteveden fosforipitoisuuden vaihteluihin voidaan reagoida.
Viikinmäen puhdistamolle jää mahdollisuus poistaa
rinnakkaissaostuksella nykyisissä syöttöpisteissä.

fosforia

nykyisen

kaltaisesti

6.2 Biologiset suodattimet
Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla on käytössä denitrifioivat biologiset suodattimet,
joilla varmistetaan laitoksen korkea kokonaistypenpoistoaste. Kokonaistypen reduktio

Fosforin jälkisaostus Viikinmäki_loppuraportti.docx

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

RAKI-ohjelman
Jälkifosfori-hankkeen
loppuraportti

15 (19)

23.11.2015

oli vuonna 2014 yli 90 % ja myös puhdistamon kokonaisfosforin poistoaste oli korkea,
keskimäärin 97 % jäännöspitoisuuden ollessa 0,22 mg/l. Biologinen toiminta vaatii
kuitenkin fosforia, jonka määrä biologisille suodattimille johdettavassa vedessä on
oltava riittävä suhteessa poistettavaan nitraattityppeen. Jälkisaostuksen etuna voidaan
siis pitää biologisille suodattimille johdettavan veden kohonnutta fosforipitoisuutta ja
siten denitrifikaation parempia toimintaedellytyksiä ja fosforinpuutteesta johtuvien
häiriöiden poistumista.
6.3 Esiselkeytys ja lietteen laatu
Esiselkeytyksen reduktiot laskevat orgaanisen aineen ja kiintoaineen osalta, joten
kuorma ilmastukseen kasvaa, mutta hiili-typpi-suhde paranee. Näiden seurauksena
ilmastuksen tarve kasvaa hiukan ja biologisen suodatuksen metanoliannostus vähenee.
Rinnakkaissaostuksesta luovuttaessa laitoksen ylijäämälietteessä ei olisi enää
kemiallisen lietteen osuutta. Kemiallinen liete on helpommin laskeutuvaa ja sen
sakeutusominaisuudet ovat paremmat kuin biologisen lietteen. Näin ollen
raakasekalietteen sakeus pienenee ja pumpattavan lietteen määrä kasvaa.
6.4 Mädättämö
Jälkisaostus ja sen myötä saostuskemikaalin puuttuminen lähes kokonaan prosessin
alkupäästä vaikuttaa myös olosuhteisiin mädätyksessä. Suomessa yleisesti käytössä
olevan
rinnakkaissaostusprosessin
seurauksena
mädättämöön
johdettavaan
raakasekalietteeseen on sitoutuneena rautaa. Mädättämössä rauta sitoo sulfaattia,
mikä estää haisevien ja myrkyllisten rikkiyhdisteiden, kuten rikkivedyn syntymistä.
Tämä pitää muussa tapauksessa ottaa huomion puhdistamon ilmanpoistojärjestelyissä
ja
biokaasun
lisäpuhdistamisessa.
Ongelman
ratkaisemiseksi
voi
osan
saostuskemikaalista lisätä mädätykseen tai prosessin alkuun, kuten liitteen 2
ainetasetarkastelussa on tehty.
Jälkisaostuksen myötä laitoksen sisäinen fosforikierto lisääntyy, koska biologisesti
lietteeseen sitoutunut fosfori vapautuu mädättämössä, missä ei ole enää rautaa
sitomassa fosforia. Tämän myötä on mahdollista, että mädättämössä alkaa ilmetä
samanlaisia ongelmia kuin biologiseen fosforinpoistoon suunnitelluissa laitoksissa,
kuten esimerkiksi struviitin saostumista putkistoihin. Viikinmäen puhdistamolla ei
kuitenkaan ole biologista fosforinpoistoprosessia, joten nämä ilmiöt eivät tulisi olemaan
yhtä voimakkaita kuin puhdistamoilla, joissa mahdollisimman suuri määrä jäteveden
fosforista pyritään sitomaan lietteeseen biologisesti.
6.5 Kuivattu liete
Jälkisaostuksen myötä puhdistamolietteen joukkoon päätyvän raudan ja fosforin määrä
laskisi huomattavasti. Tämän johdosta lietteen määrä vähenisi, sillä rautaa on
lietteessä nykyään noin 10 %. Lisäksi käsittelyn lopputuotteen, kompostoidun mullan,
ravinnesuhteet olisivat fosforin osuuden vähentyessä nykytilannetta paremmat.
Poikkeuksen
muodostaa
nikkeli,
jonka
pitoisuus
tyypillisesti
kasvaa
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla, sillä sitä on epäpuhtautena saostuskemikaalissa.
Kun kyseistä saostuskemikaalia ei enää lisätä prosessiin, myös lietteen nikkelipitoisuus
pienenee.
6.6 Työturvallisuus
Jälkisaostusprosessin operointi on erilaista kuin jätevedenpuhdistusprosessin, sillä siinä
käytetään normaaleista puhdistamokemikaaleista poikkeavia aineita. Erityistä
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tarkkaavaisuutta on noudatettava, kun työskennellään väkevien lipeä- ja happoliuosten
kanssa.
7

Toteutustapa ja kustannusarvio

7.1 Investointikustannukset
Kustannusarvio on tehty yksivaiheiselle saostusprosessille, mutta todellisen ratkaisun
tulisi olla vähintään kaksivaiheinen. Kustannukset on laskettu olettaen, että
jälkisaostukselle louhitaan ja rakennetaan kokonaan uusi tila kalliopuhdistamon
yhteyteen.
Alustavasti louhittava käsittelyhalli olisi 20 m leveä, 10 m korkea (koko pituusprofiili) ja
90 m pitkä. Lisäksi lasketaan työtunneleihin sekä ilmanvaihto- ja varapoistumiskuiluihin
n. 10 % lisää louhintaa, jolloin louhittava kokonaistilavuus on noin 20 000 m3ktr.
Louhinnalle käytetään tässä yksikköhintaa 80 €/m3ktr mukaan lukien kaikki
kalliotekniset työt.
Saostettavan veden flokkausallas on koko hallin levyinen
flokkauslinjaan, joissa kummassakin on kolme flokkausvaihetta.

ja

jaettu

kahteen

Kiekkoyksiköt (18 kpl) on sijoitettu kahteen riviin hallin reunoille, jolloin syöttö niihin
tapahtuu keskikanavasta ja purku ulkoreunoilla olevista kahdesta kanavasta.
Suunnittelussa on päätettävä, tehdäänkö hallin katto niin korkeaksi, että kiekot voi
nostaa paikoiltaan pois siltanosturilla.
Prosessisakan käsittelysäiliöt ja tarvittavien kemikaalien annostelusäiliöt ja
pumppaukset sijoitetaan joko flokkausaltaan betonikannen päälle tai omaan tilaansa.
Toteutuksen alustaviksi investointikustannuksiksi saadaan yhteensä noin 14 M€, jonka
jaottelu eri vaiheisiin ja varauksiin on esitetty taulukossa 4.
Taulukko 4. Alustava arvio jälkisaostuksen investointikustannuksiksi.
Kustannustekijä

Määrä

Kiekkosuodattimet
Muut laitteet ja putkistot
Rakennetyöt
Louhintatyöt
SIA- ja LVI-työt *
Varaukset, suunnittelu, rakennuttaminen **
Yhteensä

18 kpl
2 000 m3bet
20 000 m3ktr

Kustannusarvio
M€
4,5
1,0
2,8
0,2
1,1
2,7
13,7

* 20 % koneisto- ja putkistokustannuksista
** 25 % investoinneista

7.2 Käyttökustannukset
Käyttökustannukset on arvioitu käyttäen keskimääräistä virtaamaa 3,0 m³/s.
Kemikaaliannoksina
käytettiin
polymeerin
osalta
annostusta
1
g/m3.
Energiakustannuksia tulee myös flokkauksen laitteista ja likaisten pesuvesien
pumppaamisesta, mutta niiden arvioidaan olevan melko pieniä. Saostuskemikaalin
kustannuslaskennassa on oletettu, että ferrosulfaatin määrässä saadaan 90 %:n
säästö. Lietteenkäsittelyn osalta oletetaan, että käsitelty lietemäärä vähenee
ainetaseiden mukaisesti (liitteet 1 ja 2) yhteensä vähintään noin 4000 m3/a.
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Jälkisaostuksen ja talteenoton käyttökustannuksia ja lopputuotteen myynnistä saatavia
tuloja ei ole arvioitu.
Taulukossa 5 esitetään tarvittavat kemikaalien ja energian määrät, niiden
yksikköhinnat ja alustava arvio käyttökustannuksiksi. Taulukosta nähdään, että suurin
osuus käyttökustannusten kasvusta aiheutuu fosforisakan käsittelyn vaatimista
kemikaaleista. Loppuosa kustannuksista on samaa luokkaa kuin saostuskemikaalin
kierrättämisestä ja lietteen määrän vähenemisestä syntyvät säästöt noin 780 000 €/a.
Taulukossa esitetty suolahapon ja lietteen jatkokäsittelyn yksikköhinta on arvio.
Käyttökustannuksiksi arvioidaan yhteensä noin 3,55 M€/a.
Taulukko 5. Alustava arvio jälkisaostuksen käyttökustannuksiksi.
Kustannustekijä

Määrä

Polymeeri (C492 VP Superfloc)
Pesuvesipumppaus
Ferrosulfaatti
Ferrisulfaatti
Suolahappo (37 %)
Lipeä (50 %)
Kalkki
Lietteen jatkokäsittely
Yhteensä

260 kg/d
40 kW
9 400 tn/a *
910 tn/a
9 000 tn/a
2 400 tn/a
550 tn/a
4 000 tn/a *

Yksikköhinta

Kustannusarvio k€/a

2 600 €/tn
80 €/MWh
70 €/tn
160 €/tn
300 €/tn
450 €/tn
200 €/tn
30 € /tn

-250
-30
+660 *
-150
-2 700
-1 100
-110
*+120
-3 550

* säästö verrattuna nykytasoon

7.3 Vuotuiskustannukset
Toteutus vaatisi siis noin 14 M€ investoinnit ja lisäksi lisäisi laitoksen
käyttökustannuksia noin 3,55 M€/a. Pelkkien käyttökustannuksien mukaan laskettuna
tulisi lopputuotteena syntyvän fosforin (410 tn/a) myynnistä saatavan hinnan olla 8,7
€/kg, jotta käyttökustannusten nousu saadaan katettua.
Investointien annuiteetti (oletettu korkokanta 3 % ja takaisinmaksuaika 20 a) on n.
0,9 M€/a. Toteutuksen vuotuiskustannus olisi siis noin 4,45 M€/a, mikä vaatisi
fosforituotteelta saatavaa noin 11 €/kgP hintaa.
Jos kiekkosuodatuksella tehostettu fosforinpoisto toteutetaan riippumatta fosforin
talteenotosta, tulee pelkän talteenoton myöhempi toteutus investoinneiltaan
huomattavasti edullisemmaksi kuin yllä taulukossa 3 on esitetty.
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Yhteenveto
Fosforin ja raudan kierrätysprosessien kehittäminen on erittäin tärkeää, jotta fosforin
talteenotolle olisi enemmän mahdollisuuksia myös puhdistamoilla, joiden fosforinpoisto
perustuu kemialliseen saostamiseen. Viime aikoina on tutkittu menetelmiä kemiallisesti
saostetun fosforin käsittelemiseksi siten, että saostuskemikaali ja fosforijae voidaan
kierrättää.
Näiden
menetelmien
kehittäminen,
testaaminen
ja
siirtäminen
tuotannolliseen mittakaavaan on kuitenkin vielä kesken.
Tässä selvityksessä esiteltiin prosessivaihtoehto, jossa fosforin ja saostuskemikaalin
kierrättäminen tapahtuu fosforin jälkisaostuksessa syntyvästä sakasta. Prosessi
hyödyntää aikaisempaa HSY:n toteuttamaa RAKI-rahoitteista kiekkosuodatintutkimusta
sekä muista fosforin talteenottoprosesseista saatua tietoa.
Jälkisaostusprosessin neljä päävaihetta ovat jälkisaostus ja sakan erottaminen,
happoliuotus, erotus sekä fosforin talteenotto saostamalla. Erotusmenetelmä jätettiin
avoimeksi, sillä sopivimman tekniikan valinta vaatii lisäselvitystä. Menetelmän
valinnassa kannattaa käyttää hyväksi mallinnusta. Jälkisaostusprosessissa on monta
kriittistä vaihetta, joiden tehokkuus vaikuttaa sekä vesistöön johdettavan veden
fosforipitoisuuteen että talteen otettavan fosforin määrään.
Selvityksessä arvioitiin, että jälkisaostuksella talteen otetun fosforin määrä on
keskimäärin noin 1 124 kgP/d eli noin 410 tP/a. Tämä on noin 62 % puhdistamolle
tulevasta fosforikuormasta. Puhdistamolietteeseen sitoutuva määrä on noin 34 %
puhdistamolle tulevasta fosforista, kun nyt osuus on noin 97 %. Vesistöön päätyvä
osuus fosforista pysyy ennallaan ollen noin 4 % (0,2 mg/l).
Alustavien kustannusarvioiden mukaan jälkisaostuksen ja fosforin talteenoton
investointikustannukset ovat noin 14 M€ ja vuosittaiset käyttökustannukset noin 3,55
€/a. Kokonaiskustannusten valossa yhden talteen otetun fosforikilon kustannukseksi
arvioidaan noin 11 €/kgP. Pelkkien käyttökustannusten mukaan arvioituna fosforikilon
hinta olisi noin 8,7 €/kgP.
Suurin osa vuotuiskustannuksista muodostuu siis
käyttökustannuksista, erityisesti käytetyn suolahapon ja lipeän määrästä.
Jälkisaostuksen lietteestä kierrätetty fosfori on siis huomattavasti kalliimpaa verrattuna
neitseellisestä fosfaattikivestä valmistettuihin lannoitevalmisteisiin, joiden arvo on noin
2 €/kgP. On kuitenkin huomattava, että tässä vaiheessa selvitystyötä ei ole optimoitu
tarvittavien kemikaalien määrää ja kemikaalimäärien arviot perustuvat muissa
talteenottoprosesseissa käytettyjen kemikaalien määriin. Louhitusta fosforista tai
biomateriaaleista valmistetun fosforilannoitteen hintaan vaikuttaa osaltaan myös niitä
tuottavien tehtaiden sijainti. Jätevedenpuhdistamot sijaitsevat lähellä asutusta, missä
rakentamiskustannuksia nostaa kalliimpi maa-alueiden hinta, kun taas lannoitetehdas
voidaan rakentaa joustavammin hinnaltaan huomattavasti edullisemmalle alueelle.
Tulevaisuudessa hyvälaatuisen fosforimalmin määrä pienenee ja louhittavassa raakaaineessa epäpuhtauksien määrä kasvaa. Tämä vaatii entistä tehokkaampia
valmistusmenetelmiä, jotta lannoitetuotteisiin ei pääse haitta-aineita. Olemassa olevien
fosforin talteenottoprosessien lopputuotteista ei ole löytynyt suuria määriä haitallisia
aineita ja tuotteet kelpaavat hyvin lannoitekäyttöön. Jälkisaostuksen tapauksessa
voidaan lopputuotteen olettaa olevan vähintään yhtä puhdasta, sillä talteenotto
tapahtuu prosessin loppupäässä. Tässä raportissa esitetyn arvion mukaan
raskasmetallien kokonaismäärä lopputuotteessa on vähäinen.
Jatkossa tärkeintä olisi optimoida jälkisaostuksessa käytettävien kemikaalien, erityisesti
hapon ja lipeän määrät prosessin kannattavuuden arvioimiseksi. Seuraavaan
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tarkasteluun tulisi sisällyttää arvio prosessin
määrästä, ja tämän vaikutuksesta hintaan.

monivaiheisuudesta

ja

vaiheiden

Kierrätysfosforin käytön lisääminen todennäköisesti edellyttää kustannuksia tasoittavaa
säätelyä, sillä hintaero fosfaattikivestä valmistettuihin lannoitevalmisteisiin on suuri.
Fosforin talteenotolle ja tekniikoiden kehittämiselle on jo asetettu kansallisia tavoitteita
Saksassa ja Ruotsissa.
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Liite 1: Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, ainetase 2014
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, VUOSI 2014

TULOKUORMA
BOD7
SS
tot-N
tot-P
QKA
QMAX
qKA

64 830 kg/d
79 200 kg/d
13 190
1 800
261 000
481 000
10 900

kg/d
kg/d
m³/d
m³/d
m³/h

PUHDISTUSTULOS

V ÄLIP UHDIS TUS TULO S

BOD7

qMAX
24 000 m³/h
qMAX(BIOL.) 24 000 m³/h
Alkal.
5 mmol/l
T, min
10 °C

BOD7
SS
tot N
NH4-N
tot P

8
12
15
1.0
0.60

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

97
96
70
98
91

%
%
%
%
%

SS
tot N
NH4-N
tot P

6
7
4.4
1.0
0.22
58

mg/l 98 %
mg/l 98
mg/l 91
mg/l 98
mg/l 97
kgP/d

%
%
%
%

Metanoli

Vesistöön

Kalkki
Ferrosulfaatti

Polymeeri

7 000 kg/d
27 700 kg/d

KUIVATTU LIETE
57000 kgTS/d
3.1
%P
1 742 kgP/d
29
%TS
200
m³/d (7d)
71 000 m³/a

SUUNNITTELU
JA TEKNIIKKA OY
Osmontie 34, PL 950, 00611 HKI
puh.
010 409 0

Helsingin seudun ym päristöpalvelut -kuntayhtym ä HSY
VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
VIRTAUSKAAVIO 2014
19.10.2015
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Liite 2: Alustava ainetase, Viikinmäen jätevedenpuhdistamo, fosforin jälkisaostus ja talteenotto
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, jälkisaostus

TULOKUORMA
BOD7
SS
tot-N
tot-P
QKA
QMAX
qKA

64 830 kg/d
79 200 kg/d
13 190
1 800
261 000
481 000
10 900

kg/d
kg/d
m³/d
m³/d
m³/h

PUHDISTUSTULOS, BIOL.SUOD
BOD7
6
mg/l
98 %

VÄLIPUHDISTUSTULOS

qMAX
24 000 m³/h
qMAX(BIOL.) 24 000 m³/h
Alkal.
5 mmol/l
T, min
10 °C

BOD7
SS
tot N
NH4-N
tot P

8
12
15
1
5.2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

97
96
70
98
24

%
%
%
%
%

SS
tot N
NH4-N
tot P

Metanoli

7
4.4
1.0
5.0
1307

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
kgP/d

Polymeeri

98
91
98
27

PUHDISTUSTULOS, JÄLKIS.
BOD7
5
mg/l 98 %

%
%
%
%

SS
tot N
NH4-N
tot P

5
4.4
1.0
0.22
58

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
kgP/d

98
91
98
97

%
%
%
%

262 kg/d

Vesistöön

Kalkki
Ferrosulfaatti

4 000 kg/d
2 000 kg/d

Ferrikloridi
2 500 kg/d

Ferrikloridi
LOPPUTUOTE

Liukenematon osuus
125 kgP/d

Polymeeri

KUIVATTU LIETE
53000 kgTS/d
1.2
%P
618
kgP/d
29
%TS
180
m³/d (7d)
67 000 m³/a

SUUNNITTELU
JA TEKNIIKKA OY
Osmontie 34, PL 950, 00611 HKI
puh.
010 409 0

kg/d

%
kg/d
m³/d

Helsingin seudun ym päristöpalvelut -kuntayhtym ä HSY
VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
VIRTAUSKAAVIO, JÄLKISAOSTUS
23.11.2015
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TS
6 075
Sakeus 30
tot P 1 124
QKA
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Liite 3: Alustava ainetase, fosforin jälkisaostus ja talteenotto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO, Jälkisaostus ja fosforin talteenotto
TULOKUORMA JÄLKISAOST.
QKA
261 000 m³/d
QMAX
481 000 m³/d
qKA
10 900 m³/h
qMAX
24 000 m³/h
tot P
5.0 mg/l
tot P
1 308 kg/d
BOD7
6 mg/l
SS
7 mg/l
tot N
4.4 mg/l

KIEKKOSUODATIN
V flok
2200 m³
t (qMAX )
6 min
A KOK.
2960 m²
Sh(qKA )
4 m/h
Sh (qMAX )
8 m/h
SS (qMAX )
140 gSS/m2/h
Erotusaste
96 %
Happo

HAPPOLIUOTUS
V KOK.
20 m³
t
1.0 h
Pliuk osuus
90 %

pH:N SÄÄTÖ
V KOK.
10 m³
t
1.6 h

21 m³/d

Lipeä

Saostumis-%
100 %

4.4

m³/d

FOSFORIN
SAOSTAMINEN
V KOK.
10 m³
t

1.6 h

Kalkki

4 500 kg/d

EROTUS
t
qKA

20 h/d
7.5 m³/h

pH < 2
pH

~7

pH > 8,5
QKA

EROTUS
Saostuskemikaali
2480 kg/d
10 %

132 m³/d

Polymeeri
262 kg/d
Liukenematon osuus
125 kgP/d
12 m³/d

VESISTÖÖN
QKA
tot P

261 000
0.22
58
Ptot red.
97

m³/d
mg/l
kg/d
%

FOSFAATTISAKKA
QKA
tot P
Sakeus

475
1 250
26
1

FOSFORIHAPPO

m³/d
kg/d
m-%
%TS

Q-osuus
QKA
tot P

APATIITTI

30 %
145 m³/d
1 125 kg/d

TS
6 075
Sakeus 30
tot P 1 124
QKA
13

FERRIKLORIDI
Q-osuus
QKA

kg/d

%
kg/d
m³/d

JATKOKÄSITTELY

70 %
339 m³/d
22 400 kg/d

Kierrätysosuus

90 %

SUUNNITTELU

Helsingin seudun ym päristöpalvelut -kuntayhtym ä HSY

JA TEKNIIKKA OY

VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Osmontie 34, PL 950, 00611 HKI

PROSESSILASKELMAT

puh.

Jälkisaostus ja fosforin talteenotto
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