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SANASTO 

 

Absorptio  Säteilyn imeytymistä kiintoainepartikkeleihin, jolloin säteily 

ei pääse kulkeutumaan näytteen läpi sensorille. Mitä 

korkeampi kiintoainepitoisuus on, sitä suurempaa on 

absorptio.  

Alennusvaihteen välitys Kahden akselin pyörimisnopeuden välinen suhde. 

Alkaliteetti Veden kyky vastusta pH-muutoksia.  

BSA Senfit Oy:n kehittämä kiintoainemittari kuivakakun kuiva-

ainepitoisuuden mittaamiseen (Bio Solids Analyser). 

BOD7 Biologinen hapenkulutus seitsemässä vuorokaudessa eli se 

määrä happea, minkä vedessä olevat mikro-organismit 

käyttävät seitsemän vuorokauden aikana.   

Depolarisaatio  Aiheutuu, kun valonsäteet osuvat näytteen sisältämiin 

kuituihin. Mitä suurempi kiintoainepitoisuus, sitä enemmän 

säteily polarisoituu.  

Dielektrisyysvakio Suhdeluku tyhjiön absoluuttiseen permittiivisyyteen. 

Erotusaste Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuden suhde kuivattavan 

lietteen kuiva-ainepitoisuuteen. 

Flokki Kiintoainesaostuma. 

Kiintoaine Nesteestä suodattamalla poistettu kiinteä aine. 

Kolloidinen Homogeenisen ja heterogeenisen seoksen välinen 

seostyyppi. Sisältää hyvin hienojakoista ainesta. 

Kopolymeeri Erilaisista monomeereista rakentuva polymeeri. 

Kuiva-aine Nesteen sisältämä kiinteä aine, joka jää jäljelle, kun neste 

haihdutetaan pois. 

Lieteikä Biologisen käsittelyn lietemäärän sekä käsittelystä päivittäin 

poistettavan lietemäärän suhde. 

LS Metson kehittämä kiintoainemittari pienille kiintoaine-

pitoisuuksille (Low Solids). 

MPC Metson kehittämä monimuuttuja-säätö (Multi Predicative 

Control). 



 

 

Sironta Säteilyn hajoamista. Kiintoainepartikkelit aiheuttavat 

säteilyn siroamista. Partikkelien koko vaikuttaa 

sirontaspektrin muotoon.  

SS Kiintoaine (Suspended Solids).  

Suspensio Nestemäinen kolloidiseos, jossa nesteeseen on sekoittunut 

hyvin hienojakoista kiinteää ainesta. 

TS Kuiva-aine (Total Solids). Myös Metson kehittämä 

kiintoainemittari kuiva-ainepitoisuuden mittaamiseen. 
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1 JOHDANTO 

 

Lietteenkuivaus on yksi haastavimmista jätevedenpuhdistusprosessin osa-alueista. Tämä 

johtuu siitä, että kuivaukseen tulevan lietteen laatu vaihtelee päivittäin, mikä tuo 

haastetta niin kemikaalisyötön kuin mekaanisen kuivauksen optimointiin. 

Kuivausprosessin optimointi on kuitenkin tärkeää, sillä lietteenkäsittely kattaa suuren 

osan koko jätevedenpuhdistusprosessin kustannuksista.  

 

Optimoinnin tarkoituksena on säätää kuivausprosessia niin, että 1) kuivakakun kuiva-

ainemäärä saadaan mahdollisimman korkeaksi, jolloin kuljetuskustannukset pienenevät, 

2) rejektiveden kiintoainepitoisuus saadaan mahdollisimman pieneksi, jolloin laitoksen 

sisäinen kierto pienenee ja 3) polymeerinsyöttö saadaan pidettyä mahdollisimman 

alhaisella tasolla, jolloin kemikaalikustannukset pienenevät. Lisäksi tutkimuksessa 

tarkastellaan mekaanisen kuivauksen energiankulutusta. Optimointi tehdään tässä työssä 

säätämällä polymeerin syöttöä sekä lingon toimintaa online-mittausten avulla. Lisäksi 

otetaan käyttöön Metson monimuuttujasäätö, jolla optimointi voidaan suorittaa 

automaattisesti.  

 

Työssä esitellään ensin jätevedenpuhdistusprosessi, jolla selvitetään kuivaukseen 

tulevan lietteen alkuperä ja sen laatuun vaikuttavat tekijät. Optimointia varten tutkitaan 

polymeerisyötön ja lingon toiminnan vaikutuksia rejektiveden kiintoainepitoisuuteen 

sekä kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen. Tämän jälkeen testataan automaattisen 

optimoinnin toimivuutta lingolle 1 asennettavalla Metson monimuuttujasäädöllä, joka 

ohjaa polymeerisyöttöä ja lingon momentin muutosta online-mittausten perusteella.  

 

Työssä pyritään löytämään optimaaliset lietteenkuivausprosessin ajo-olosuhteet ja 

selvittämään, millaisia kustannussäästöjä saaduilla tuloksilla voidaan saada aikaiseksi. 

Kustannusarvioiden perusteella voidaan selvittää, mitä muuttujia kuivausprosessin 

optimoinnissa on syytä painottaa, ja tehdä työn johtopäätökset näiden tulosten 

perusteella.  
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2 JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI 

 

Jätevedenpuhdistusprosessi alkaa yleensä mekaanisella puhdistuksella, missä karkein 

kiintoaines erotetaan vedestä välpillä ja hiekanpoistoaltailla. Hienompi kiintoaines 

saadaan erotettua laskeutusaltaissa. Mekaanisella puhdistuksella saadaan poistettua 50- 

60 % kiintoaineesta ja noin 30 % BOD:sta, mutta sen puhdistustehokkuus on riittämätön 

ja sitä käytetäänkin yleisesti esikäsittelyvaiheena jätevedenpuhdistuksessa. (Kemira 

Kemwater 2003, 44-45) 

 

Mekaanista puhdistusta seuraa usein biologinen vaihe, jonka tarkoituksena on poistaa 

jäteveden sisältämää orgaanista ainesta mikro-organismien avulla (Kemira Kemwater 

2003, s. 45). Mikro-organismit hapettavat orgaanisen aineksen haitattomammiksi 

lopputuotteiksi (mm. vedeksi ja hiilidioksidiksi) sekä käyttävät sitä ravinnokseen, 

jolloin jäteveden sisältämä biomassa kasvaa. Biomassa erotetaan vedestä 

jälkiselkeytyksellä. (Metcalf & Eddy 2003, 548)  

 

Seuraavaksi käydään läpi jätevedenpuhdistusprosessin eri vaiheet. Kirjallisuudessa on 

esitetty vaihtoehtoisia jätevedenpuhdistusmenetelmiä, mutta tässä työssä on keskitytty 

esittämään puhdistusprosessi Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamon prosessin 

mukaisesti. 

 

2.1 Välppäys 

 

Välppäys on jätevedenkäsittelyn ensimmäinen vaihe, jonka tarkoituksena on poistaa 

karkeimmat kiintoaineet jätevedestä. Vesi johdetaan ahtaiden rakojen kautta, jolloin 

rakoja suuremmat kiintoaineet jäävät laitteeseen ja voidaan poistaa näin prosessista. 

(RIL 2004, s. 53) Välppiä käytetään lähinnä suojaamaan pumppuja, venttiilejä ja 

putkistoja sekä myöhempiä prosessivaiheita niitä vahingoittavilta kiintoaineilta (Metcalf 

& Eddy 2003, 316).  

 

Jätevedenpuhdistuksessa käytetyt välpät jaetaan harvoihin, tiheisiin, kiinteisiin tiheisiin 

ja repijävälppiin. Tärkeää on, että veden virtausnopeus välppien sauvojen välissä ei saa 

ylittää 1 m/s, jotta erotettava materiaali jää laitteeseen eikä puristu vesivirran mukana 

välpän läpi. Välpät voivat olla joko käsin tai koneellisesti puhdistettavia. Konevälpät 
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voidaan automatisoida puhdistumaan joko välpän yläpuolisen vedenkorkeuden tai ylä- 

ja alapuolisen vedenpinnan korkeuseron mukaan. Välppäjäte kerätään kompostoitavaksi 

tai kaatopaikalle vietäväksi. (RIL 2004, 54-55, 501) 

 

2.2 Hiekanerotus 

 

Hiekanerotusta käytetään poistamaan jätevedestä hiekka, sora ja kivet. Hiekanerotus 

perustuu hidastettuun virtausnopeuteen, jolloin hiekka- ja kivirakeet laskeutuvat 

hiekanerotusaltaan pohjalle. Veden viipymäaika altaassa on tyypillisesti 2-5 minuuttia. 

Apuna käytetään yleisesti ilmastusta, jolloin hienompi kiintoaines pysyy virtaavan 

veden mukana eikä laskeudu hiekan mukana alas. (RIL 2004, 503, 504) Ilmastus 

edesauttaa myös rasvan erotusta vedestä, ja rasvan poisto onkin usein yhdistetty 

hiekanerotusaltaaseen (Kemira Kemwater 2003, 45). Pitkissä ja kapeissa hiekanerotus-

altaissa erottuminen on tehokkaampaa kuin lyhyissä ja leveissä (RIL 2004, 503).   

 

Pohjalle laskeutunut hiekka poistetaan yleensä pumpuilla ja voidaan pestä 

hiekkapesurissa, jotta se saadaan hyötykäyttöön. Pesemätöntä hiekkaa ei voida 

hyödyntää, vaan se voidaan hävittää välppäjätteen mukana. (RIL 2004, 504)   

 

2.3 Flokkaus 

 

Flokkauksessa parannetaan kiintoaineen erottuvuutta vedestä lisäämällä veteen 

saostuskemikaaleja, jotka sitovat kiintoainepartikkeleita yhteen ja muodostavat näin 

flokkeja. Myös liuennut fosfori voidaan saostaa kemikaalien avulla.  Pienet kiintoaine-

partikkelit laskeutuvat huonosti, joten yhdistämällä ne suuremmiksi partikkeleiksi 

saadaan parempi kiintoaineenerotustulos. Sekoituksella parannetaan kiintoaine-

partikkelien törmäysmahdollisuutta, jolloin flokkien koko kasvaa. (Kemira Kemwater 

2003, 118, 122)  

 

Yleisimmin käytetyt saostuskemikaalit ovat alumiini- ja ferrisuolat. Ne muodostavat 

positiivisesti varautuneita polymeeri-ioneja ja hydroksideja, jotka vetävät vedessä olevia 

negatiivisesti varautuneita partikkeleita puoleensa muodostaen flokkeja. Lisäksi 

flokkaukseen voidaan syöttää anionista polymeeriä tehostamaan saostusreaktiota. 

Negatiivisesti varautunut polymeeri vetää positiivisesti varautuneiden metallisuolojen 
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avulla muodostuneita flokkeja yhteen. (Kemira Kemwater 2003, 121, 124, 164) 

Kemikaalien lisäyksen jälkeen tarvitaan riittävä sekoitus, jotta saostuskemikaalit 

saadaan sekoitettua optimaalisesti jäteveteen. Itse flokkausaltaassa on jatkuva, 

rauhallinen sekoitus, joka edesauttaa flokkien muodostumista. Liian nopea 

sekoitusnopeus rikkoo flokkien rakenteen, jolloin kiintoaineiden poistaminen 

laskeuttamalla vaikeutuu. (Metcalf & Eddy 2003, 356) 

 

2.4 Esiselkeytys 

 

Esiselkeytyksessä vähennetään jäteveden kiintoainepitoisuutta laskeuttamalla 

saostuskemikaalien avulla muodostetut kiintoaineflokit esiselkeytysaltaiden pohjille. 

Myös kelluvat epäpuhtaudet saadaan poistettua jätevedestä altaissa olevien 

pintaroskakaivojen avulla. Esiselkeytyksellä saadaan vähennettyä jäteveden 

kiintoaineesta 50-70 % ja BOD:sta 25-40 %. (Metcalf & Eddy 2003, 396) 

 

Puhdistettava vesi johdetaan joko nelikulmaisiin tai pyöreisiin selkeytysaltaisiin, missä 

viipymä on noin 2h. Poistettava kiintoaines laskeutuu altaan pohjalle, mistä se siirretään 

altaan pohjalla olevaan lietetaskuun kaapimien avulla ja pumpataan lietteenkäsittelyyn. 

Puhdistettu vesi poistuu altaista ylivuotona. (Metcalf & Eddy 2003, 397-402) 

 

2.5 Biologinen käsittely 

 

Biologisen käsittelyn tarkoituksena on jäteveden sisältämän liukoisen biohajoavan 

aineksen hapettaminen, suspensoituneen ja laskeutumattoman kolloidisen kiintoaineen 

flokkaus sekä ravinteiden, kuten typen ja fosforin, poisto. Käsittely perustuu mikro-

organismien kykyyn hajottaa orgaaninen aines haitattomiksi lopputuotteiksi, kuten 

vedeksi ja hiilidioksidiksi, sekä muuntaa se solumassaksi. Muodostunut biomassa 

erotetaan vedestä jälkiselkeytyksellä. (Metcalf & Eddy 2003, 548) 

 

Biologisen aineksen hajotusnopeus riippuu muun muassa happipitoisuudesta, pH:sta, 

mikro-organismeista, lämpötilasta sekä puhdistusmenetelmästä. Biologinen käsittely voi 

tapahtua anaerobisissa, aerobisissa tai hapettomissa olosuhteissa. Anaerobinen 

hajoaminen tapahtuu ilman happea tai nitraattia, jolloin orgaaninen aines hajoaa 

metaaniksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi. Syntyvän solumassan määrä on suhteellisen 
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pieni, ja anaerobinen menetelmä on myös hitaampi kuin aerobinen menetelmä. 

Hajoamisnopeutta voidaan tehostaa nostamalla veden lämpötilaa.  Menetelmää 

käytetään yleensä teollisuuden jätevesien puhdistuksessa sekä lietteen stabilisoinnissa ja 

mädätyksessä. (Kemira Kemwater 2003, 45-47) 

 

Aerobinen hajoaminen tapahtuu hapellisissa olosuhteissa, jotka varmistetaan 

syöttämällä prosessiin ilmaa. Mikro-organismit hajottavat orgaanisen aineksen 

hiilidioksidiksi ja vedeksi sekä tuottavat biomassaa huomattavasti tehokkaammin kuin 

anaerobisessa prosessissa. Alhainen lämpötila hidastaa hajoamisnopeutta, mutta sitä 

voidaan kompensoida kasvattamalla mikro-organismien määrää lietteessä. Menetelmä 

toimii hyvin vielä 5 °C:een lämpötilassa eikä ole niin herkkä kuin anaerobinen prosessi. 

(Kemira Kemwater 2003, 48) 

 

Hapettomissa olosuhteissa bakteerit hyödyntävät nitraatin sisältämää happea, jolloin 

hajoamistuotteina syntyy vettä, hiilidioksidia sekä typpikaasua. Menetelmää 

käytetäänkin typenpoistossa, sillä typpi saadaan poistettua vedestä ilmakehään. (Kemira 

Kemwater 2003, 48) 

 

2.5.1 Aktiivilietemenetelmä 

 

Biologinen käsittely voidaan jakaa leijuva-alustaisiin ja kiinteäalustaisiin prosesseihin. 

Leijuva-alustaisessa prosessissa mikro-organismit pidetään suspensiona sekoituksen 

avulla. Aktiivilietemenetelmä on käytetyin leijuva-alustainen biologinen prosessi. 

(Metcalf & Eddy 2003, 551) Aktiivilieteprosessi on esitetty kuvassa 1. Kiinteäalustaisia 

prosesseja ovat muun muassa bioroottorit, jossa mikro-organismit ovat kiinnittyneet 

pyörivän rummun pintaan (RIL 2004, 518). 
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Kuva 1. Aktiivilietemenetelmä. Fe on saostuskemikaali, ES on esiselkeytys, RL on 

raakaliete, L on ilmastus, PL on palautusliete, JS on jälkiselkeytys, YL on ylijäämäliete 

ja V on suodatettu vesi (Suomen ympäristökeskus 2011). 

 

Aktiivilietemenetelmässä mikrobit liikkuvat joko vapaasti vesifaasissa tai ovat 

kiinnittyneinä suspension kiintoainehiukkasiin. Aktiivilietealtaisiin syötetään ilmaa joko 

altaiden pohjalla olevien suuttimien kautta tai pintailmastuksella, jolloin mikrobit saavat 

tarvitsemaansa happea ja lietevirta pysyy liikkeessä eikä laskeudu altaan pohjalle. Jos 

ilmastuksesta johtuva sekoitus ei ole riittävä, täytyy altaat varustaa sekoituslaitteilla. 

Tarvittava happimäärä on noin 2 mg/l. Syntynyt aktiiviliete laskeutetaan 

jälkiselkeytysaltaissa ja suurin osa lietteestä palautetaan ilmastusaltaan alkuun, jolloin 

varmistetaan mikrobien olemassaolo prosessissa. Biomassan viipymän ilmastusaltaassa 

täytyy olla riittävän pitkä, jotta kiintoaineet ehtivät muodostaa flokkeja. Toisaalta liian 

pitkä viipymäaika saattaa aiheuttaa biomassaan sitoutuneiden ravinteiden 

takaisinliukenemista. (RIL 2004, 184, 517-518) 

 

Aktiivilietemenetelmä kerryttää jatkuvasti biomassaa. Prosessin lietemäärä halutaan 

kuitenkin pitää vakiona, joten liiallinen aktiiviliete pumpataan ylijäämälietteenä 

vedenpuhdistusprosessin alkupäähän. Liete kulkeutuu näin esiselkeytyksen kautta 

lietteenkäsittelyyn. (RIL 2004, 518) 

 

2.5.2 Typenpoisto 

 

Typpeä esiintyy jätevedessä valkuaisaineisiin ja virtsa-aineisiin sitoutuneena sekä 

ammoniumina. Perinteisellä biologisella käsittelyllä typestä saadaan poistettua lietteen 

mukana 20-40 %, mutta nykyisin suurilta vedenpuhdistamoilta vaaditaan n. 70 % 
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poistotehoa. Typenpoistoa voidaan tehostaa hyödyntämällä nitrifioivia ja denitrifioivia 

bakteereja. (RIL 2004, 545-546) 

 

Nitrifioivat bakteerit hapettavat jäteveden ammoniumin nitraatiksi. Reaktion nopeus on 

riippuvainen lämpötilasta, jota voidaan kompensoida nostamalla lieteikää. Lisäksi 

reaktio laskee veden pH:ta, jonka vuoksi prosessiin syötetään usein kalkkia pitämään 

pH reaktion kannalta optimissa, noin pH 7-8,5.  (RIL 2004, 546) 

 

Denitrifikaatiossa nitraatit pelkistyvät typpikaasuksi, jolloin typen määrä vedessä 

vähenee. Denitrifioivat bakteerit tarvitsevat lähes hapettomat olosuhteet, jotta 

pelkistysreaktiot toimivat, sekä orgaanisen hiilenlähteen. Hiilenlähteenä voi toimia 

jäteveden sisältämä orgaaninen aines tai helpon hiilenlähteen sisältävä kemikaali, 

esimerkiksi metanoli.  (RIL 2004, 546-547) 

 

Typenpoisto voidaan suorittaa nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessina, jossa ensin 

hapetetaan ammonium nitraatiksi ja sitten pelkistetään nitraatti typpikaasuksi. 

Suositumpi menetelmä on käänteinen denitrifikaatio-nitrifikaatioprosessi, jossa 

nitrifioitunut typpi kierrätetään takaisin ilmastusaltaan alkupään hapettomaan lohkoon, 

missä denitrifikaatio tapahtuu. Käänteisen menetelmän etuja on ilmastusaltaaseen 

tulevan veden hiilisisällön hyödyntäminen, jolloin ulkoista hiilenlähdettä ei välttämättä 

tarvita ollenkaan.  Lisäksi denitrifikaatiovaiheessa tapahtuu BOD7-reduktiota, mikä 

vähentää ilmastuksen kuormitusta. (RIL 2004, 547-548)  

 

2.6 Jälkiselkeytys 

 

Jälkiselkeytyksessä laskeutetaan biologisessa vaiheessa syntyneet aktiivilieteflokit 

laskeutusaltaiden pohjalle. Lietteenpoistoa voidaan tehostaa lisäämällä 

saostuskemikaaleja aktiivilietteeseen ennen jälkiselkeytysaltaita. Liete kuljetetaan 

altaiden pohjilta kaapimien avulla lietetaskuun, josta suurin osa lietteestä voidaan 

pumpata takaisin ilmastusaltaan alkuun. Ylijäämäliete pumpataan 

jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän poistettavaksi esiselkeytyksessä. (RIL 2004, 

517-518) Puhdistettu jätevesi poistuu altaista ylivirtaamana suodatukseen. 
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2.7 Biologinen suodatus  

 

Biologinen suodatus on yksi biologisen käsittelyn osa-alueista, jossa poistetaan 

orgaanista ainesta jätevedestä. Suodattimen paksuus on noin 2-3 m ja 

suodatinmateriaalina on usein sepeli (raekoko 50-80 mm), mutta sen käyttö on 

vähentynyt raskaasta painosta johtuvan korkean hinnan vuoksi. Nykyisin materiaalina 

suositaan muovikappaleita tai -kennostoja. Mikrobit muodostavat suodatinmateriaalin 

pinnalle biofilmin ja puhdistavat jätevettä. (RIL 2004, 192, 535) 

 

Jätevesi johdetaan suodattimelle joko suodatinmateriaalin ylä- tai alapuolelta niin, että 

vesi leviää suodattimelle tasaisesti. Suodattimen biofilmin mikrobit käyttävät ravinnoksi 

jäteveden sisältämät orgaaniset aineet veden virratessa suodatinmateriaalin läpi. 

Suodattimet tukkeutuvat helposti, joten niiden peseminen tietyin väliajoin on tarpeen. 

(Kemira Kemwater 2003, 59) Pesuvesi johdetaan takaisin jätevedenpuhdistusprosessin 

alkuun. Puhdistettu jätevesi voidaan laskea poistoputkea pitkin luonnonvesistöön.  

 

2.8 Liete 

 

Liete on veden ja kiintoaineiden seos, jossa on 93-98 % vettä. Lietteellä on yleensä 

geelimäinen koostumus, minkä vuoksi veden poistaminen lietteestä on hankalaa. 

Lietteen neste koostuu vedestä ja siihen liuenneista aineista, kuten epäorgaanisista 

suoloista ja orgaanisista aineista. Neste esiintyy lietteessä vapaana tai sitoutuneena 

vetenä. Vapaa vesi liikkuu vapaasti kiintoainepartikkelien välissä. Sitoutunut vesi on 

kapillaarivettä, jota on lietteen huokosten sisällä, pintavettä, joka on sitoutunut 

kiintoainepartikkeleihin vetysidoksin tai kemiallista vettä, joka on sitoutunut veden 

metalleihin. Lisäksi liete sisältää solun sisäistä vettä. Lietteenkuivauksessa voidaan 

poistaa kiintoainepartikkelien välissä olevaa vapaata, kapillaari- ja pintavettä. Lietteen 

kiintoaines koostuu orgaanisesta aineksesta, kuten mikro-organismeista, ja 

epäorgaanisesta aineksesta, kuten typestä, fosforista ja raskasmetalleista. (Kemira 

Kemwater 2003, 171-181) 

 

Lietteenkuivauksessa syntyvää suodosvettä kutsutaan rejektivedeksi. Se palautetaan 

yleensä jätevedenpuhdistusprosessin alkuun, joten se lisää puhdistamon kuormitusta. 

Suodosveden mukana kulkeutuu kiintoaineita ja liuenneita ravinteita, kuten typpeä ja 
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fosforia. (RIL 2004, 555) Sisäisen kuormituksen vähentämiseksi rejektiveden tulisi olla 

mahdollisimman puhdasta, toisin sanoen mekaanisen kuivauksen tulisi olla tehokasta. 

 

Jätevedenpuhdistusprosessissa syntyy mekaanista, biologista ja kemiallista lietettä. 

Lietteenkäsittelyyn tuleva mekaaninen liete on peräisin esiselkeytyksestä, kemiallinen 

liete kemiallisen saostuksen seurauksena syntyneestä lietteestä ja biologinen liete 

biologisen käsittelyn ylijäämälietteestä. Ylijäämäliete ohjataan yleensä 

jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän poistamista varten. (RIL 2004, 557) 

 

Mekaanisen lietteen ominaisuuksia ovat tiiviys, mätänemisalttius sekä sitkeys, mikä 

johtuu hajoamattomista, limamaisista kolloideista. Biologinen liete taas sisältää paljon 

vettä ja se on herkästi juoksevaa, sillä sitkeyttävät sidosaineet ovat hajonneet 

aktiivilieteprosessissa. Kemialliset lietteet sisältävät suhteellisen paljon 

kemikaalijäämiä. (RIL 2004, 557) Lietteenkäsittelyyn tulevan lietteen koostumus 

riippuu näiden kolmen lietteen suhteista seoksessa. Tämä aiheuttaa sen, että lietteen 

laadun päivittäinen vaihtelevuus on suurta.  

 

Myös typenpoiston aikaan aktiivilieteprosessin pidennettävä lieteikä vaikuttaa 

kuivaukseen tulevan lietteen laatuun. Lieteiän kasvattaminen lisää partikkelien välisiä 

vetovoimia, jolloin kemiallinen saostus vaikeutuu. (Kemira Kemwater 2003, 172)  
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3 LIETTEEN KÄSITTELY 

 

Lietteen käsittelyllä on tarkoitus muuttaa lietteen laatua ja määrää. Tavoitteena on 

helpottaa lietteen käsittelyä ja kuljetusta sekä parantaa lietteen ominaisuuksia 

hyötykäyttöä varten. Käsittelymenetelmät valitaan lietteen laadun ja loppukäytön 

mukaan. Lietteen käsittelyyn kuluu noin puolet koko jätevedenpuhdistusprosessin 

kustannuksista, ja kuljetuskustannukset vievät näistä kustannuksista suuren osan.  Siksi 

lietteen tilavuutta on tärkeää pienentää ennen poiskuljetusta jätevedenpuhdistamolta. 

(Kemira Kemwater 2003, 175) 

 

3.1 Lietteen kunnostus 

 

Lietteen kunnostuksen tarkoituksena on parantaa veden poistumista lietteestä. 

Kunnostus tehdään ennen mekaanista kuivausta. Lietteen sisältämät mikro-organismit 

sitovat ympärilleen runsaasti vettä ja muodostavat näin geelimäisen rakenteen. Rakenne 

pyrkii estämään lietteen kuivumisen, jotta muun muassa mikro-organismien 

ravinnonsaanti varmistuu. Geelimäisen lietteen vesipitoisuutta on vaikea vähentää ilman 

lietteen kunnostusta.  (RIL 2004, 577) 

 

Yleisimmin lietteen kunnostus tehdään lisäämällä lietteeseen kemikaaleja, jotka 

rikkovat lietteen geelimäisen rakenteen sekä kasvattavat partikkelihiukkasten kokoa. 

Vanhimpia kunnostuskemikaaleja ovat ferrikloridi ja kalkki, mutta nykyisin käytetään 

useimmiten orgaanisia polymeerejä. Myös fysikaalisia menetelmiä, kuten 

lämpökäsittelyä tai jäädyttämistä, voidaan käyttää kunnostusmenetelmänä, mutta ne 

vaativat tilaa ja pääomaa sekä ovat hankalia säätää. (RIL 2004, 578) Hyvin toimiva 

kunnostus vähentää myös rejektiveden kiintoainemäärää (Kemira Kemwater 2003, 181). 

 

3.2 Polymeerit 

 

Polymeerejä voidaan käyttää sekä saostusreaktion että kuivausprosessin tehostamisessa.  

Ne ovat pitkäketjuisia, vesiliukoisia synteettisiä orgaanisia kemikaaleja, joista yleisin on 

polyakryyliamidi (WEF/ASCE 2010, 22-24). Polymeerit voivat olla homopolymeerejä, 

jolloin polymeeri muodostuu samanlaisista yksiköistä, monomeereistä. Kopolymeerit 

muodostuvat taas erilaisista monomeeriyksiköistä. (Kemira Kemwater 2003, 155)  
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Polyakryyliamidi on yksi yleisimmin käytetyistä polymeereistä. Se muodostetaan 

polymerisaatiolla monoakryyliamideista ja se on varaukseton. Polymeeriin voidaan 

liittää negatiivisesti tai positiivisesti varautuneita monomeerejä, jolloin ne kykenevät 

liittämään varautuneita kiintoainepartikkeleita toisiinsa. Varauksellisia polymeerejä 

kutsutaan polyelektrolyyteiksi. (Kemira Kemwater 2003, 155) Koska biologiset 

kiintoaineet ovat yleensä pinnaltaan negatiivisesti varautuneita, niiden käsittelyssä 

käytetään kationisia polyakryyliamidi-kopolymeerejä. (WEF/ASCE 2010, 22-24) 

Anioniset polymeerit soveltuvat flokkien vahventamiseen, kun saostuksessa käytetään 

rauta- tai alumiinisuoloja (Kemira Kemwater 2003, 157). 

 

Polymeerit ovat suosittuja kiintoaineiden poistossa, koska ne eivät lisää kiintoaineiden 

määrää, toisin kuin esimerkiksi saostukseen käytettävät epäorgaaniset kemikaalit. 

Polymeerien käyttö on myös turvallisempaa eivätkä ne aiheuta yhtä paljon laitteiden 

huoltotoimenpiteitä kuin epäorgaaniset kemikaalit. Polymeeriliuokset eivät kuitenkaan 

ole täysin stabiileja ja ne voivat plastisoitua korkeissa lämpötiloissa. (WEF/ASCE 2010, 

22-24) 

 

Polymeerit jaotellaan varauksen (anioninen, varaukseton, kationinen), molekyylipainon 

sekä joskus myös muodon mukaan (haaroittunut, haaroittumaton). Tuotteiden 

tunnistamiseen käytetään yleensä polymeerin varaus- ja molekyylipainotietoja.  

(WEF/ASCE 2010, 22-25). Prosessissa käytettävän kemikaalin valintaan vaikuttavat 

lietteen laatu, kiintoainepitoisuus, lieteikä, pH ja alkalisuus. Sopivin polymeeri on 

etsittävä laboratoriokokein. Vedenkäsittelyssä käytetään yleisimmin haaroittumattomia 

polymeerejä. Kationiset polymeerit soveltuvat parhaiten mekaanisen ja biologisen 

lietteen kuivaukseen kun taas anioniset soveltuvat kemiallisen lietteen käsittelyyn. 

Polymeerin annostus on yleisimmin välillä 1-7 kg/t kuiva-ainetta. (RIL 2004, 578; 

Kemira Kemwater 2003, 155)  

 

3.2.1 Polymeerin toiminta 

 

Positiivisesti varautunut polymeeri neutraloi pinnaltaan negatiivisesti varautuneiden 

kiintoaineiden varaukset, jolloin partikkelien väliset elektrostaattiset vastukset 

pienenevät, ja kiintoaineet kasaantuvat yhteen muodostaen flokkeja. Polymeerit voivat 

myös adsorboitua itse kahden tai useamman kiintoainepartikkelin välille. Näin 



22 

 

syntyneet flokit ovat kestävämpiä kuin neutralisoinnin kautta syntyneet flokit. 

(WEF/ASCE 2010, 22-25.)  

 

Negatiivisesti varautuneita polymeerejä käytetään yleisimmin kemiallisten lietteiden 

käsittelyyn sekä tehostamaan flokkausta. Alumiini- tai ferrisuolojen lisäys veteen 

muodostaa flokkeja, jotka sisältävät positiivisesti varautuneita hydroksideja. Polymeerin 

negatiivisesti varautuneet ryhmät sitoutuvat flokkien positiivisiin ryhmiin sitoen flokit 

yhteen. Flokeista tulee tiiviimpiä, kestävämpiä ja ne laskeutuvat nopeammin verrattuna 

pelkästään kemikaalisuolalla muodostuneisiin flokkeihin. (Kemira Kemwater 2003, 

157) 

 

3.2.2 Polymeerin annostelu 

 

Polymeerin annostelu riippuu käytettävästä prosessista sekä lietteen laadusta. 

Annostelun on tärkeää olla tasaista ja sekoittumisen lietteen kanssa riittävä. Polymeeri 

tulisi lisätä lietteeseen nestemäisessä muodossa ja polymeerin syöttöliuoksen tulisi olla 

laimeaa, noin 0,1 %. (RIL 2004, 578) Suositeltavaa on, että liuoksen annetaan kypsyä 

valmistajan suositteleman ajan ennen liuoksen syöttämistä puhdistusprosessiin, jotta 

polymeeripartikkelit ehtivät avautua pitkiksi ketjuiksi. (WEF/ASCE 2010, 22-28) 

Suurimmissa laitoksissa on käytössä automaattisia liuotuslaitteita, joilla varmistetaan 

polymeeriliuoksen oikeanlainen syöttö. (RIL 2004, 578) Liiallinen polymeeriliuoksen 

syöttö aiheuttaa lietteen vaahtoamista lingon sisällä ja huonontaa näin kuivaustulosta. 

 

Polymeerin hyvä sekoittuminen lietteen kanssa on varmistettava, jotta kemikaalin 

toiminta olisi optimaalista. Polymeeri syötetään lietteen sekaan liuotusveden kanssa, 

joka alentaa polymeeriliuoksen viskositeettia. Sekoituksen tulee olla voimakasta ja 

tarvittava sekoittumisaika on yleensä noin 15-60 s. Sekoittumisaikaan voidaan vaikuttaa 

helposti polymeerin syöttöpaikan valinnalla, joka riippuu käytettävästä polymeeristä. 

Polymeeri voidaan syöttää lingon sisälle tai lietteen syöttöputkeen. (WEF/ASCE 2010, 

22-31)  
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3.3 Mekaaninen lietteenkuivaus 

 

Lietteenkuivauksessa lietteestä poistetaan vettä, jolloin puhdistamolta poisvietävän 

lietteen tilavuutta saadaan pienennettyä ja sen koostumusta parannettua jatkokäsittelyä, 

esimerkiksi kompostointia, varten. Tilavuuden pienentäminen tuo säästöjä lietteen 

poiskuljetuskuluihin. (WEF/ASCE 2010, 24-4) Mekaanisella lietteenkuivauksella 

nopeutetaan kuivausprosessia (Metcalf & Eddy 2003, 1559). Lietteen tilavuus pienenee 

oleellisesti kuiva-ainepitoisuuden kasvaessa. Kuvasta 2 nähdään, että vähentämällä 

lietteen vesipitoisuutta noin 20 %, lietteen tilavuus pienenee lähes kolmasosaan. (RIL 

2004, 563). 

 

 

Kuva 2. Lietteen kuiva-ainepitoisuuden vaikutus lietetilavuuteen (RIL 2004, s. 563).  

 

Mekaaniset lietteenkuivausmenetelmät voidaan jakaa linkoihin, imusuodattimiin ja 

suotopuristimiin. (RIL 2004, 566) Sopivin laite valitaan kuivattavan lietteen laadun, 

halutun tuotteen ominaisuuksien ja käytössä olevan tilan mukaan. (Metcalf & Eddy, 
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1559) Valintaan vaikuttavat myös mahdollinen lietteen esikäsittelyn tai kemiallisen 

käsittelyn tarve. Esimerkiksi suotopuristimet vaativat suuria määriä kemikaaleja 

tuottaakseen hyvän kuivaustuloksen. (WEF/ASCE 2010, 24-7)  

 

Kuivausmenetelmän tehokkuutta arvioidaan erotusasteella, joka on kuivatun lietteen 

kuiva-ainepitoisuuden suhde kuivattavan lietteen kuiva-ainepitoisuuteen. Mekaanisista 

kuivausmenetelmistä parhain erotusaste on imusuodattimilla, yli 95 %. Suotopuristinten 

ja linkojen erotusaste on noin 90 %. Myös suodosveden eli rejektiveden laatu on tärkeää 

huomioida kuivausmenetelmän tehokkuutta arvioidessa. (RIL 2004, 568) 

 

3.4 Dekantterilinko 

 

Dekantterilinkojen käyttö mekaanisessa kuivauksessa on yleistynyt viimeisimpien 

vuosien aikana pienen tilantarpeen, helpon säädettävyyden ja hygieenisen, suljetun 

rakenteensa vuoksi. (RIL 2004, 568) Lingon kuivaus perustuu lingon pyörimisestä 

syntyvään keskipakovoimaan, joka erottaa kiintoaineen ja veden toisistaan. Yleisimmin 

lingot toimivat kiihtyvyydellä, joka on noin 1 500-3 000 * maan vetovoima G. 

(WEF/ASCE 2010, 24-22) Lingoilla voidaan saavuttaa maksimissaan 20-30 %:n 

kuivausteho ja lietteen kiintoainepitoisuus on helpommin säädettävissä verrattuna 

muihin mekaanisiin kuivausmenetelmiin. (RIL 2004, 568)  

 

Dekantterilingon toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3. Linko koostuu rummusta, johon 

kuuluu sylinterimäinen ja kartiomainen osa. Rummun sisällä on ruuvikuljetin, joka 

pyörii hieman eri nopeudella kuin rumpu. Nopeusero mahdollistaa rummun seinään 

keskipakovoiman johdosta eronneen lietteen kulkeutumisen ruuvin mukana rummun 

kartiomaisen pään kautta lietteenpoistoluukulle. Kartiomainen pää edesauttaa veden 

puristumista pois kiintoaineen seasta eli parantaa kuivaustehoa keskipakovoiman 

lisäksi. (Records & Sutherland 2001, 2, Andritz 2013b) 
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Kuva 3. Dekantterilingon toimintaperiaate (Andritz 2013b, muokattu). 

 

Rejektivesi kulkeutuu lingon alkupäähän. Rummun etukeskiössä on rejektiveden 

poistoaukot, joiden edessä ovat lingon patolevyt. Patolevyjen korkeutta säätämällä 

voidaan vaikuttaa rummun sisälle muodostuvan vesipatjan paksuuteen, joka taas 

vaikuttaa kuivaustehoon. (Records & Sutherland 2001, 22-23) Patolevyjen yli virtaava 

rejektivesi palautuu takaisin jätevedenpuhdistusprosessin alkuun (RIL 2004, 568).  

 

Lingon toimintaa ohjaa päämoottori, johon on yhdistetty vaihteisto, joka kontrolloi 

kuljettimen moottoria. Kuljetin toimii osittain generaattorina (kuva 4) – kun lingon 

vääntömomentti kasvaa, kuljetinruuvin pyörimisnopeus kasvaa ja lingon kokonaisteho 

pienenee. (Records & Sutherland 2001, 2, Andritz 2013a)  

 

 

Kuva 4. Päämoottorin ja apumoottorin tehonlähteet (Andritz 2013a, muokattu). 
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Dekantterilingon erotuskyky perustuu kahteen asiaan: kiintoaineen erottamiseen 

laskeuttamalla ja laskeuttamisen tehostamiseen sentrifugoinnilla. Kiintoainepartikkelien 

tiheys on suurempi kuin nesteen, joten ne laskeutuvat painovoimaisesti. 

Laskeutumisnopeutta voidaan tehostaa lisäämällä gravitaatiovoimaa, joka tapahtuu 

lingon pyörimisnopeuden avulla. (Records & Sutherland 2001, 22-23) 

 

Liete syötetään lingolle tasaisena virtana joko lingon keskiosaan tai heti lingon 

alkupäähän. Paras kuivausteho saadaan, kun lietteeseen lisätään polymeeria. (Metcalf & 

Eddy 2003, 1561) Lietelinkokuivauksessa tulisi käyttää polymeeria, jolla on korkea 

positiivinen varaus sekä suuri molekyylipaino, jolloin muodostuvista kiintoaineflokeista 

tulee kestäviä (WEF/ASCE 2010, 22-29). Lingon kuivaustehoon vaikuttavat lingon 

vesivaipan paksuus, lingon erokierrosluku, lingon pääkierrosluku sekä kuljetinruuvin 

momentti.  

 

3.4.1 Lingon vesivaipan paksuus 

 

Lingon sisällä olevan vesivaipan paksuuden vaikutus kuivaustehoon on esitetty kuvissa 

5 ja 6. Vesivaipan paksuutta säädetään lingon patolevyjen korkeudella. Paksu 

vesivaippa pidentää kiintoaineen laskeutumisaikaa, jolloin erottuminen paranee ja 

rejektiveden kiintoainepitoisuus pienenee. Paksu vesivaippa myös lyhentää lingon 

kuivausaluetta, jolloin kuivatun lietteen poistaminen helpottuu. (Andritz 2007a, 3) 

 

Ohut vesivaippa edesauttaa veden poistumista lietteestä, jolloin lietteen kuiva-

ainepitoisuus paranee, mutta rejektiveden kiintoainepitoisuus kasvaa. Ohut vesivaippa 

aiheuttaa myös korkeamman vääntömomentin lingolla. (Andritz 2007a, 3)  

 

 

Kuva 5. Paksun vesivaipan vaikutus kuivaustehoon (Andritz 2007a, 3, muokattu). 
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Kuva 6. Ohuen vesivaipan vaikutus kuivaustehoon (Andritz 2007a, 3, muokattu). 

 

3.4.2 Erokierrosluku 

 

Lingon rummun ja ruuvin välinen erokierrosluku vaikuttaa lingon momenttiin. Pieni 

erokierrosluku nostaa momenttia, jolloin veden ja kiintoaineen erottuminen paranee. 

Suuri erokierrosluku taas pienentää kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuutta sekä lingon 

momenttia, mutta parantaa erotusastetta eli rejektiveden kiintoainepitoisuus pienenee. 

Erokierrosluku voidaan laskea kaavan 1 mukaisesti. (Andritz 2007a, 7-9) Kaavaa on 

selvennetty kuvalla 7. 

 

 
k

SSAS
R


 , (1) 

 

missä  ∆R on erokierrosluku [rpm], 

AS on vaipan kierrosnopeus [rpm], 

SS on alennusvaihteen ensiöakselin kierrosluku [rpm] ja 

k on alennusvaihteen välitys. 
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Kuva 7. Erokierroslukuun vaikuttavat tekijät (Andritz 2007a, 7-9, muokattu). 

 

3.4.3 Pääkierrosluku 

 

Lingon pääkierrosluvulla saavutetaan haluttu G-voima lingon sisälle. Pääkierrosluvun 

nostaminen parantaa erotusastetta ja kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuutta tiettyyn 

pisteeseen saakka. Myös lingon kapasiteetti kasvaa eli linko pystyy kuivaamaan 

suuremman määrän lietettä samassa ajassa kuin pienemmällä pääkierrosluvulla. 

Pääkierrosluvun nostaminen aiheuttaa kuitenkin riskejä, esimerkiksi vääntömomentti 

voi nousta liian suureksi tai lingon tärinä voi kasvaa. Liian suuri pääkierrosluku myös 

kuluttaa ruuvia. (Andritz 2007a, 2-3) 

 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle tehdyssä insinöörityössä (Filippenkov 2006, 58) on 

todettu suuren kapasiteetin huonontavan lingon kuivaustehoa. Kuivausteho kasvaa, kun 

lietteen viipymä lingossa kasvaa, eli kun lietekuorma lingossa on pieni. Pienellä 

kuormalla myös kiintoaineen erottuminen paranee, jolloin rejektiveden 

kiintoainepitoisuus pienenee.   

 

3.4.4 Kuljettimen momentti 

 

Ruuvin momenttiarvo kuvaa kuljettimen käyttämää vääntövoimaa kuljettaessaan 

kiintoainetta lingon läpi lietteenpoistoluukulle. Momenttia kuvataan prosentuaalisena 

lukuna kuljettimen maksimimomentista. Momentin suuruuteen vaikuttavat lingon 

kuorma ja polymeerisyötön suuruus. (Records & Sutherland 2001, 151) 
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4 TASKILAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO 

 

Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolla puhdistettiin vuonna 2011 noin 14,6 

miljoonaa kuutiometriä yhdyskuntajätevesiä. Puhdistamo hoitaa Oulun lisäksi myös 

Muhoksen ja Utajärven kuntien jätevedet. Vuoden 2013 aikana käsiteltävän jäteveden 

määrä kasvaa, kun kuntaliitosten myötä Iin ja Haukiputaan kuntien jätevedet ohjataan 

siirtoviemärillä puhdistettavaksi Taskilan jätevedenpuhdistamolle. (Oulun Vesi 2011, 

23)  

 

Jätevedenpuhdistamolla on käytössä vuonna 1973 rakennettu kemiallinen suorasaostus, 

vuonna 1998 käyttöönotettu biosuodatinlaitos, joka toimii nykyisin jälkikäsittely-

yksikkönä, sekä aktiivilietelaitos, joka on otettu käyttöön vuonna 2004. 

Aktiivilietelaitos laajennettiin typenpoistoon soveltuvaksi vuonna 2008 rakentamalla 

kolmas biologinen käsittelylinja sekä tekemällä typenpoistoa varten tarvittavat 

muutokset kahteen aikaisemmin rakennettuun linjaan. (Oulun Vesi 2011, 23) 

 

Puhdistamon toimintaa ohjataan Metso DNA -automaatiojärjestelmällä valvomosta. 

Järjestelmän kautta voidaan ohjata lähes kaikkien puhdistamon toimilaitteiden 

toimintaa. Sen kautta saadaan tietoa myös laitteiden häiriöistä, jolloin vikatilanteisiin 

voidaan reagoida nopeasti.  

 

4.1 Jätevedenpuhdistusprosessi  

 

Taskilan jätevedenpuhdistuskaavio on esitetty liitteessä 1. Puhdistamolle tuleva jätevesi 

pumpataan kahdella ruuvipumpulla esikäsittelyyn, jossa karkein kiintoaines erotetaan 

kolmella porrasvälpällä jätevedestä. Erotettu kiintoaines kuljetetaan välpepesurille ja 

puhdistettu jäte varastoidaan konttiin, joka tyhjennetään viikoittain Ruskon 

kaatopaikalle. Välpepesurin käyttöönoton jälkeen kuljetettavan välpejätteen määrä on 

pienentynyt huomattavasti. Esikäsittelystä jätevesi jatkaa hiekanerotukseen, jossa 

ilmastetussa altaassa hiekka laskeutuu altaan pohjalle ja pumpataan vuonna 2011 

käyttöönotettuun hiekkapesuriin, josta se pumpataan hiekkalavalle. Hiekanerotuksen 

yhteydessä on myös rasvan- ja öljynerotuskaivo. 
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Jätevesi johdetaan hiekanerotusaltaasta flokkausaltaaseen, jossa tehostetaan 

kiintoaineiden sakkautumista polyalumiinikloridin ja tarvittaessa polymeerin avulla 

sekä tehostetaan ilmastusaltaista tulevan ylijäämälietteen sekoittumista ennen 

esiselkeytystä. Ylijäämälietteen sisältämät bakteerit myös edistävät flokkien 

muodostumista. Saostuskemikaalit syötetään altaaseen virtaaman mukaan, ja sekoitus 

tapahtuu vaakahämmentimillä. Muodostuneet flokit laskeutetaan esiselkeytyksessä 

kahden selkeytysaltaan pohjalle lietteeksi, ja vesi jatkaa ylivuotona ilmastukseen. Liete 

ohjataan kaapimilla altaiden keskellä oleviin lietetaskuihin ja pumpataan sieltä 

lietteenkäsittelyyn. Lietteen kuiva-ainepitoisuus on normaalisti 3-6 %. 

 

Ilmastukseen tuleva jätevesi pumpataan kahdella ruuvipumpulla kolmeen eri linjaan. 

Ilmastuksen alkupäähän voidaan syöttää kalkkia typenpoiston vaatimaa pH:n säätöä 

varten. Lisäksi glykoli, jota tuodaan lentokentältä hävitettäväksi, voidaan syöttää 

prosessiin tässä vaiheessa. Ilmastuksessa jäteveden sisältämä orgaaninen aines 

poistetaan aktiivilietemenetelmällä. Aktiivilietemenetelmässä kiertävän lietteen lieteikä 

on 5-6 päivää veden lämpötilan ollessa alle 12 °C. 

 

Ilmastuksesta jätevesi kulkee jälkiselkeytykseen, missä vedestä erotetaan 

ilmastusaltaisiin palautettava kiintoaines, palautusliete. Jälkiselkeytyksessä on kolme 

laskeutusallasta, missä kiintoaines laskeutetaan altaiden pohjalle ja puhdistettu vesi 

jatkaa ylivuotona jälkisuodatukseen. Kiintoaines ohjataan kaapimilla altaiden keskellä 

oleviin lietetaskuihin ja pumpataan ilmastusaltaiden alkuun. Kiintoaineen laskeutumista 

parannetaan jälkisaostuskemikaalina käytettävällä ferrisulfaatilla sekä tarpeen mukaan 

polymeerilla, jotka syötetään ilmastusaltaiden loppupäähän.  

 

Jälkiselkeytyksestä jätevesi pumpataan kahdella ruuvipumpulla biologiseen 

suodatukseen. Suodatettava jätevesi kulkee kuuden suodatusaltaan läpi pohjalta 

ylöspäin. Altaissa on 4 cm paksu lecasorakerros, joka toimii biomassan kasvualustana 

sekä erottaa jälkiselkeytyksestä karkaavan kiintoaineksen vedestä. Suodattimet pestään 

vähintään joka toinen päivä tukkeutumisen estämiseksi. Puhdistettu jätevesi johdetaan 

biosuodattimilta ylivuotona yhdyskaivoon ja siitä 900 metrin pituista purkuputkea pitkin 

Perämereen. 

 

Kesällä 2012 Taskilan jätevesilaitoksella oli koekäytössä Kemira Oyj:n Desinfix, jolla 

desinfioitiin laitokselta lähtevää puhdistettua jätevettä. Jäteveden sekaan syötettiin 
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muurahaishapon ja vetyperoksidin seos, jonka aktiivinen ainesosa on 

permuurahaishappo. Hajotessaan permuurahaishappo muodostaa hydroksyyli-

radikaaleja, jotka tuhoavat bakteereja. Kemikaaliseos hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi, 

joten ympäristö ei kuormitu kemikaalijäämillä. Desinfix otetaan käyttöön uudestaan 

vuoden 2013 kesällä. (Kemira 2011) 

 

4.2 Typenpoisto 

 

Taskilan jätevedenpuhdistamolla typenpoiston tarve alkaa, kun jäteveden lämpötila 

nousee 12 °C:een. Typenpoisto tapahtuu denitrifikaatio-nitrifikaatio -prosessilla. 

Altaiden kahta ensimmäistä lohkoa pidetään typenpoiston alettua hapettomina, kolmea 

seuraavaa lohkoa hapellisena ja viimeistä lohkoa anoksisena. 

 

Typenpoisto aloitetaan nostamalla lieteikä noin 15 vuorokauteen, eli hidastamalla 

ilmastusaltaiden lietekiertoa. Jäteveden alkaliteettitason tulisi pysyä yli 1 mmol/l 

typenpoiston ajan, mitä ylläpidetään syöttämällä kalkkia ilmastusaltaiden alkupäähän. 

Nitrifikaation käynnistyttyä ilmastuslinjojen ensimmäiset lohkot muutetaan 

hapettomiksi, jolloin tapahtuu denitrifikaatiota. Denitrifikaatioon tarvittava nitraatti 

saadaan altaiden alkuun pumpattavasta kierrätyslietteestä, kun hapellisissa lohkoissa on 

tapahtunut nitrifikaatiota. Biosuodattimilla tapahtuu jälkidenitrifikaatiota, jota varten 

prosessiin syötetään ennen suodattimia ulkoisena hiilenlähteenä 100 % metanolia. 

Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon typpeä poistettua ilmastusvaiheessa, 

jolloin metanolisyöttö voidaan pitää alhaisena. Vuonna 2011 typenpoiston tehokkuus oli 

67 % (Oulun Vesi vuosikertomus 2011, s. 23). 

 

4.3 Lietteenkäsittely 

 

4.3.1 Kemicond-käsittely 

 

Esiselkeytysaltaiden pohjalle kertyvä liete pumpataan Kemicond-käsittelyyn. Kemicond 

on Kemira Oyj:n suunnittelema lietteenkäsittelymenetelmä, joka on otettu käyttöön 

Taskilan jätevedenpuhdistamolla vuonna 2007. Menetelmä parantaa lietteen 

kuivatusominaisuuksia sekä vähentää lietteen bakteerimäärää.  
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Kemicond-käsittelyssä lietteeseen syötetään ensin rikkihappoa, jolloin lietteen pH 

laskee 3-5:een, mikä liuottaa vedenpitäviä flokkeja sekä rauta(II)-suoloja. Sen jälkeen 

lietteeseen lisätään voimakkaasti hapettava vetyperoksidi, joka hapettaa rauta(II)-ionit 

rauta(III)-ioneiksi ja saostaa liuenneena olevan fosfaatin ferrifosfaatiksi, jolloin lietteen 

kuivausominaisuudet paranevat. Myös lietteen geelimäinen rakenne hajoaa kemikaalien 

vaikutuksesta, mikä edesauttaa kuivausta. (Kemira Kemwater 2003, 181) Samalla 

saadaan tuhottua muun muassa lietteen sisältämät suolistoperäiset bakteerit. Käytetyt 

kemikaalit hajoavat vedeksi, hapeksi ja sulfaateiksi, joten kemikaalijäämiä ei jää 

kuivattuun lietteeseen eikä kuivauksessa erotettuun suodosveteen. (Oulun Vesi 2008, 

24) 

 

Kemicond-käsitelty liete kerätään 100 m
3
:n tilavuiseen seossäiliöön, jossa lietteen pH 

nostetaan natriumhydroksidin avulla lingoille sopivalle tasolle, noin 5:een. Seossäiliössä 

on jatkuva sekoitus, mikä edesauttaa kemikaalin sekoittumista sekä tasaa säiliössä 

olevan lietteen sakeutta. Tasainen lietesakeus vähentää polymeerisyötön piikkejä 

linkokuivauksessa.  

 

Seossäiliön pH:ta mitataan säiliön alareunasta. Seossäiliön suuren tilavuuden vuoksi 

lietteen tasaista sekoittumista on kuitenkin hankala taata, mikä voi aiheuttaa virhettä 

pH-mittauksessa. pH-anturi kääntyy automaattisesti noin puolen tunnin välein 

pesuasentoon, jolloin se huuhtoutuu vedellä. Pesun jälkeen mittaustulos on luotettava 

noin 5 minuutin ajan, minkä jälkeen mittarin päälle on kertynyt lietekerros eikä tulosta 

voida enää lukea. Tämä ei kuitenkaan ole prosessin kannalta merkittävä asia, vaan 

riittää, että pH-tulos tiedetään noin puolen tunnin välein. Mittauksen epäluotettavuuden 

vuoksi pH-anturi on tarkoitus siirtää seossäiliön syöttöputkeen, jolloin lietteen suurempi 

virtausnopeus pitäisi anturin puhtaana ja mittaustuloksen luotettavana pitemmän ajan. 

 

4.3.2 Polymeeri 

 

Taskilan jätevedenpuhdistamolla on tällä hetkellä käytössä lietteenkuivausta varten 

Kemira Oyj:n Fennopol K-sarjan polymeeri, joka on kationinen polyakryyliamidi. 

Polymeeri toimitetaan jätevedenpuhdistamolle jauheena 500 kg:n säkeissä. 

Polymeeriliuos valmistetaan kaksiosaisessa, automatisoidussa laitteessa, jonka 

yläosassa polymeeriliuos kypsytetään ja lasketaan laitteen alaosaan, kun alaosan 

aikaisempi liuos on pumpattu kokonaan prosessiin.  
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Polymeeriliuos valmistetaan liuottamalla kuivaa polymeerijauhetta veteen niin, että 

liuoksen pitoisuudeksi tulee 4 g/l eli 0,4 %. Ennen lingoille syöttöä polymeeriliuos 

laimennetaan vielä 2,5 g/l -pitoisuuteen lisäämällä syöttöputkeen vettä.  Liuoksen syöttö 

on säädetty lingoille tulevan lietteen kiintoainemittauksen ja lietevirtauksen mukaan 

niin, että polymeerin pitoisuus lietteessä on 5-6 kg/t kuiva-ainetta.  

 

4.3.3 Mekaaninen kuivaus 

 

Kemicond-käsittelyn seossäiliöstä liete pumpataan kuivattavaksi yhdelle tai useammalle 

lingolle. Taskilan jätevedenpuhdistamolla on käytössä 3 Andritz-merkkistä linkoa. 

Andritz D5 LLC 30 C HP -merkkinen linko on otettu käyttöön vuonna 2006 ja sen 

maksimikapasiteetti on 1 500 kg TS (kuiva-ainetta)/h. Vuoden 2012 lopulla on otettu 

käyttöön kaksi Andritz D5 LC 30 C HP -merkkistä linkoa, joiden maksimikapasiteetit 

ovat 1 000 kg TS/h.   

 

Jokaiselle lingolle on oma lietteen ja polymeerin syöttölinjansa. Polymeeriliuos 

syötetään lietteensyöttöputkeen heti linkojen alkupäähän. Lietteenkuivauksessa pyritään 

21-23 %:n kuiva-ainepitoisuuteen. Kuivattu liete varastoidaan kahteen 150 m
3
:n 

tilavuiseen siiloon, joista se kuljetetaan Kemira Oyj:n toimesta kompostoitavaksi 

aumakompostointina Haukiputaan Vasikkasuolle tai käytetään sellaisenaan kasvualusta- 

ja peltokäyttöön. Vuonna 2011 kuljetettiin Taskilan jätevedenpuhdistamolta noin 

25 900 m
3
 kuivattua lietettä jatkokäyttöön. (Oulun Veden vuosikertomus 2012, 23, 25) 

 

Kuivaustulosta voidaan tehostaa puristamalla kuivattu liete Kemira Oyj:n kuivausruuvin 

läpi, joka on sijoitettu linkojen ja siilojen välille. Ruuvilla voidaan kasvattaa lietteen 

kuiva-ainepitoisuutta jopa 10 % lietelaadun salliessa. Kuivausruuvilta poistuva rejekti-

vesi ohjataan puhdistusprosessin alkuun.  

 

4.3.4 Andritz D5 LC 30 C HP 

 

Tässä työssä kuivausprosessin optimointia testattiin käyttämällä yhtä Andritz D5 LC 30 

C HP -merkkistä dekantterilinkoa. Liete- ja polymeeriseos syötetään lingon keskelle. 

Kuivattu liete poistuu lingon loppupäästä lieteluukun kautta lingon alla olevalle 

kuljetusruuville ja sitä kautta siiloihin. Rejektivesi poistuu lingon alkupäästä 
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ilmanpoistosyklonin kautta, jossa ilma pääsee poistumaan rejektivedestä ja vesi jatkaa 

takaisin jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän. Lingon patolevyt on asetettu 286 

mm:iin.   

 

Lingon rummulla ja ruuvilla on omat moottorinsa, jotka on yhdistetty toisiinsa 

vaihteistolla. Ruuvin moottori toimii osittain generaattorina päämoottorille. Rumpu ja 

ruuvi ovat terästä, mikä takaa laitteen kestävyyden. Taulukossa 1 on esitetty lingon 

tietoja. 

 

Taulukko 1. Andritz D5 LC 30 C HP:n tietoja (Andritz 2007b). 

Maksiminopeus 3200 rpm 

Erokierrosluku 1-12 rpm 

Alennusvaihteen välitys  174   

Maksimi lietesakeus 1,2 kg/l 

Rummun halkaisija 520 mm 

Rummun pituus 1924 mm 
Ruuvin pituus 2500 mm 
Patolevyjen korkeus 262-393 mm 
G arvo max. nopeudella 2976   

 

Normaalisti linkoa käytetään niin, että pääkierrosluku on 2 600 rpm ja lietekuorma 13-

18 m
3
/h (500-900 kg TS/h). Lingon toimintaa ohjataan ruuvin momenttisäädöllä, jolloin 

linko pyrkii pitämään momentin annetussa ohjearvossa sallien näin ruuvin 

pyörimisnopeuden muutokset kuivausprosessin aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että 

lietteenlaadun muuttuessa momentti pyrkii pysymään samana muuttamalla ruuvin 

kierrosnopeutta, jolloin lingon erokierrosluku muuttuu. Momentti on normaaliajossa 45-

50 %.  

 

4.3.5 Kuivausprosessin toimivuuden seuranta 

 

Taskilan jätevedenpuhdistamon kuivausprosessin toimivuutta on seurattu mittaamalla 

kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuutta Precisa Moisture analyser XM 60 -pika-

analysaattorilla. Myös lietteen käsittelykustannukset ovat perustuneet pika-

analysaattorilla mitattuihin kuiva-ainepitoisuuksiin. Laitteen toiminta perustuu 

punnitukseen ja haihdutukseen. Laitteelle punnitaan noin 3 g:n näyte kuivattua lietettä 

heti linkojen alapuoliselta vaakakuljetusruuvilta. Laite kuivattaa näytteen 105 °C:ssa 

siihen saakka, että näytteen painon väheneminen on alle 2 mg 20 sekunnin aikana. Kun 
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painon väheneminen on saavuttanut raja-arvon, laite punnitsee loppupainon ja ilmoittaa 

näytteen kuiva-ainepitoisuuden prosentteina. Mittaus mahdollistaa nopean 

kuivaustuloksen seurannan verrattuna noin 20 h vievään kuiva-aineen määrityksen 

standardimenetelmään.  

 

4.4 Kustannukset 

 

4.4.1 Polymeeri 

 

Taskilan jätevedenpuhdistamon maksama polymeerin hinta tällä hetkellä on 2,80 €/kg. 

Polymeerisyöttö on normaalisti noin 5,6 kg/t TS, lietteen sakeus noin 4 % eli 40 kg/m
3
 

ja lingolle menevä kuorma 15 m
3
/h. Lingon kapasiteetti on tällöin 600 kg TS/h ja 

polymeerikulutus 3,36 kg/h. Polymeerikustannukset ovat tällöin noin 82 000 € 

vuodessa. (Mikkonen 2013a) 

 

4.4.2 Energia 

 

Lietteen linkoamisesta aiheutuvia kustannuksia syntyy lingon energiankulutuksesta. 

Sähkön keskihinta on 3,90 snt/kWh, energiavero 1,69 snt/kWh ja arvonlisävero 24 % 

(Mikkonen 2013a). Lingon energiankulutusta voidaan tutkia sekä pääkierrosnopeuden 

että momentin osalta. Normaaliajossa lingon pääkierrosluku on 2 600 rpm ja momentti 

45 %. Tällöin lingon kokonaisenergiankulutus vuodessa on keskimäärin 123 000 kWh 

ja energiakustannukset veroineen noin 8 500 €.  

 

4.4.3 Lietteenkäsittely 

 

Lietteenkäsittelykustannukset kattavat lietteen käsittelyn linkojen jälkeen sekä 

kuljetuskustannukset. Käsittelykustannukset maksetaan Kemira Oyj:lle ja ne 

määräytyvät lietteen kuiva-ainepitoisuuden ja määrän mukaan. Kuiva-ainepitoisuus 

vaikuttaa lietteen laskutushintaan, jolla taas kerrotaan lietteen tonnimäärä. Mitä 

kuivempaa liete siis on, sitä kalliimpaa se on ja mitä suurempi tonnimäärä lietettä 

kuljetetaan pois, sitä kalliimmaksi se tulee. Kuivemman lietteen massa on pienemmästä 

vesimäärästä johtuen pienempi kuin märän lietteen, joten lietteenkäsittelyn 

kokonaiskustannukset pienenevät kuiva-ainepitoisuuden kasvaessa. Lietteenkuivauk-
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sessa lisäkustannuksia aiheutuu, jos käytetään Kemira Oyj:n kuivausruuvia lietteen 

kuiva-ainepitoisuuden kasvattamiseen. (Mikkonen 2013b) 

 

Jos kuiva-ainemittaus vääristää lietteen kuiva-ainepitoisuutta kuivemmaksi kuin 

todellisuudessa, joutuu Oulun Vesi maksamaan lietteenkäsittelykustannuksista liikaa. 

Lieteen hinta määräytyy tällöin kuivemman kuiva-ainepitoisuuden mukaan, mutta 

kuljetettava lietemäärä on oletettua suurempi, johtuen lietteen suuremmasta 

vesipitoisuudesta. Tällöin Oulun Vesi maksaa siis veden kuljettamisesta. Liialliset 

käsittelykustannukset voidaan välttää varmistamalla luotettavat mittaustulokset niin 

Senfit Oy:n BSA -mittarilla kuin Precisa Moisture analyser XM 60 -pika-analysaatto-

rilla. 

 

4.4.4 Rejektiveden kiintoainepitoisuus 

 

Lingolta takaisin jätevedenpuhdistusprosessin alkupäähän kulkeutuva rejektivesi 

kuormittaa jätevedenpuhdistuslaitosta kuljettamalla kiintoaineita ja ravinteita 

mukanaan. Sisäistä kiertoa voidaan vähentää tehostamalla kuivausprosessia niin, että 

rejektiveden kiintoainepitoisuus saadaan alhaiseksi. Rejektiveden määrää voidaan 

arvioida karkeasti lingon kuormasta. Jos lingon kuorma on 15 m
3
 lietettä/h, johon 

lisätään noin 800 l/h polymeeriliuosta ja 0,5 m
3
/h laimennusvettä, niin lingolla on 

yhteensä noin 16,3 m
3
/h nestettä. Kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus on normaalisti 

noin 21 %, jolloin lingolta poistuu lietettä noin 3,5 m
3
/h ja rejektivettä noin 13 m

3
/h.  

 

Laboratoriotestit (taulukko 2) osoittavat, että Taskilan jätevedenpuhdistamolla 

rejektiveden ammoniumtyppi- ja kokonaistyppipitoisuudet pysyvät suhteellisen vakiona 

kiintoainepitoisuuden kasvaessa 2,8-kertaiseksi. Myös BOD:n määrä rejektivedessä 

pysyy melko tasaisena kiintoainepitoisuuden kasvusta riippumatta. BOD:n määrä 

kasvaa 1,16-kertaiseksi kiintoainepitoisuuden melkein kolminkertaistuessa. 

Kokonaisfosforin pitoisuus taas kasvaa samassa suhteessa kiintoainepitoisuuden kanssa. 

Rejektiveden aiheuttama kuormitus johtuu siis pääasiassa kiintoaineesta ja kokonais-

fosforista, joten kustannusarvioissa keskitytään tarkastelemaan kyseisten muuttujien 

vaikutusta kustannuksiin. 
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Taulukko 2. Rejektiveden kokonaisfosfori-, ammoniumtyppi-, kokonaistyppi- ja BOD-

pitoisuudet verrattuna kiintoainepitoisuuteen. 

Kiintoaine 

[mg/l] 

Kokonaisfosfori 

[mg/l] 

Ammoniumtyppi 

[mg/l] 

Kokonaistyppi 

[mg/l] 

BOD7 

[mg/l] 

580 10 74 140 500 

1600 26 72 160 580 

 

Rejektiveden kierrosta aiheutuvan sisäisen kiintoainekuormituksen kustannuksia 

voidaan arvioida lietteenkuivaukseen käytettävän polymeerin kustannuksilla, kun 

polymeerisyöttö on 5,6 kg/t TS ja polymeerin hinta 2,80 €/kg. Kiintoainepitoisuuden 

aiheuttama kuormitus voidaan laskea käyttämällä yllä esitettyä arviota rejektiveden 

määrästä. Jos rejektiveden kiintoainepitoisuus on 1 000 mg/l, tällöin laitoksen sisäinen 

kuorma tunnissa on 13 kg kiintoainetta (SS) ja vuodessa 113 880 kg SS. Tällöin 

polymeerikustannukset olisivat noin 1 800 €/v. 

 

Oulun Veden vuosikertomuksen (2012) mukaan puhdistamon keskimääräinen 

kiintoainekuorma oli vuonna 2011 noin 4 000 t SS, jolloin rejektivedestä johtuva 

kiintoainekuormitus on vain noin 3 % laitoksen kokonaiskiintoainekuormituksesta. 

Kiintoainepitoisuudella 2 000 mg/l sisäinen kuormitus kasvaa noin 6 %:iin 

kokonaiskiintoainekuormituksesta.   

 

1 000 mg/l kiintoainepitoisuudella rejektiveden kokonaisfosforipitoisuus on taulukossa 

2 esitettyjen arvojen perusteella noin 17 mg/l. Tällöin rejektiveden virtaamalla 13 m
3
/h 

fosforikuormitus olisi 224 g/h. Tästä voidaan laskea, että rejektiveden vuosittainen 

kokonaisfosforikuormitus olisi noin 2 000 kg fosforia.  

 

Kokonaisfosforin poistamisen kustannuksia voidaan arvioida karkeasti 

polyalumiinikloridin kulutuksesta. Oulun Veden vuosikertomuksessa (2012, 25) 

kerrotaan polyalumyynikloridin vuosittaisen kulutuksen olleen vuonna 2011 noin 

829 000 kg ja kokonaisfosforikuormituksen 373 kg/vrk eli 136 000 kg/v. 

Polyalumiinikloridin kulutus olisi tällöin noin 6 kg/1 kg kokonaisfosforia, joten 

rejektiveden, jonka kiintoainepitoisuus on 1 000 mg/l, sisältämän kokonaisfosforin 

saostamiseen kuluisi 12 000 kg polymeeriä vuodessa. Mikkoselta (2013a) saatujen 

tietojen mukaan polyalumiinikloridin kustannukset ovat 207,99 €/t. Tällöin 

kokonaisfosforista johtuvat vuosittaiset kemikaalikustannukset olisivat noin 2 500 €. 
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Oulun Veden vuosikertomuksessa (2012) kerrotaan puhdistamon kokonaistyppi-

kuormituksen olleen vuonna 2011 noin 136 000 kg. Rejektivedestä johtuva 

kokonaisfosforikuormitus on tällöin noin 1 % puhdistamon kokonaisfosfori-

kuormituksesta. Vastaavasti rejektiveden kiintoainepitoisuuden kaksinkertaistuessa 

pitoisuuteen 2 000 mg/l myös kokonaisfosforin pitoisuus kaksinkertaistuu, jolloin 

rejektiveden aiheuttama fosforikuormitus nousee noin 3 %:iin.  
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5 ONLINE-MITTAUKSET  

 

Jatkuvatoimisia mittareita hyödyntämällä saadaan helposti tietoa kuivausprosessin 

toimivuudesta sekä säätötarpeista. Yksittäisillä laboratoriotestauksilla saadaan tietoa 

vain näytteenottohetken pitoisuuksista, mutta tilanne voi olla aivan toinen jo puolen 

tunnin kuluttua näytteenottohetkestä. Jatkuvatoiminen mittaus mahdollistaa nopean 

reagoimisen prosessissa tapahtuviin muutoksiin sekä prosessin säätämisen 

takaisinkytkennän avulla. Mittauksilla voidaan myös helposti vertailla eri parametrien 

muutosten vaikutusta mitattaviin suureisiin.  

 

Lietteen kiintoainemittauksessa haastetta tuovat mittarin likaantumisesta johtuvat 

mittausvirheet. Mikroaaltotekniikkaan perustuvat mittausmenetelmät mahdollistavat 

jatkuvatoimisen lietteen kiintoainemittauksen. Mittaus perustuu mikroaaltojen 

etenemisnopeuteen mitattavassa väliaineessa, eikä mittaustulokseen vaikuta väliaineen 

väri, kiintoainepartikkelien muoto tai koko, virtausnopeus tai paine. Mittaus tapahtuu 

läpimittausperiaatteella, jolloin anturin pintaan tarttuvasta liasta aiheutuva mittausvirhe 

voidaan eliminoida kalibroimalla. (Harinen 2006, 16) 

 

Lietteenkuivauksen optimoinnissa hyödynnetään tässä työssä kuivaukseen tulevan 

lietteen kuiva-ainemittausta, rejektiveden kiintoainemittausta sekä kuivatun lietteen 

kuiva-ainemittausta.   

 

5.1 Metso Total Solids Transmitter 

 

Taskilan jätevedenpuhdistamolla lingoille tulevan lietteen kuiva-ainepitoisuutta 

mitataan vuoden 2012 lopulla käyttöönotetuilla Metso Total Solids Transmitter 

(myöhemmin Metso TS) -mittalaitteilla (kuva 8). Jokaisen lingon lietteensyöttöputkeen 

on kiinnitetty oma mittalaiteensa. Kuiva-ainepitoisuuden mittaus perustuu 

mikroaaltoteknologiaan. Menetelmän etuja ovat epäherkkyys virtausnopeudelle sekä 

yksipistekalibrointi (Metso 2012d, 7). Metso TS -mittalaitteen mittausalue on 0-35 % 

TS (Metso 2012d, liite 1/1). 
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Kuva 8. Metso Total Solids Transmitter -mittari (Metso 2012d, 7, muokattu). 

 

5.1.1 Toimintaperiaate 

 

Liete virtaa metallisen putken läpi, jonka molemmilla sivuilla olevat antennit mittaavat 

näytteen kiintoainepitoisuuden. Mittaus perustuu mikroaaltojen etenemisnopeuteen 

lietteessä. Mikroaallot ovat sähkömagneettista säteilyä, jonka etenemisnopeus voidaan 

laskea kaavan 2 perusteella. Etenemisnopeus riippuu väliaineen dielektrisyysvakiosta. 

Mikroaallot etenevät vedessä huomattavasti hitaammin kuin orgaanisessa aineessa, 

joten veden kuiva-ainepitoisuus voidaan laskea lietevirran läpi kulkevan mikroaallon 

kulkuajan perusteella. (Metso 2012d, 7, 9). 

 

re

c
 , (2) 

 

missä    on säteilyn etenemisnopeus [m/s], 

c  on valon nopeus tyhjiössä [m/s] ja 

re  on väliaineen dielektrisyysvakio eli suhteellinen permittiivisyys. 

 

5.1.2 Kalibrointi 

 

Metso TS -mittarin kalibrointi suoritetaan yksipistekalibroinnilla. Mittari asetetaan 

kalibrointitilaan, jolloin lietteestä otetaan laboratorionäyte, jonka kiintoainepitoisuus 

määritetään laboratoriossa SFS 3008 -standardin mukaisesti. Mittari mittaa 
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näytteenottohetken kuiva-ainepitoisuudet ja laskee niistä keskiarvon. 

Laboratorionäytteen kuiva-ainepitoisuus syötetään laitteen tietoihin, ja laite laskee 

korjauskertoimen mittaamansa kiintoainekeskiarvon ja laboratoriotuloksen mukaan. 

Jälkeenpäin mittauksen toimivuutta voidaan seurata määrittämällä lietteen 

kiintoainepitoisuus laboratoriossa, vertaamalla sitä laitteen mittaustulokseen ja 

tekemällä tasokorjaus mittalaitteelle. Tasokorjauksella voidaan korjata mittalaitteen yli- 

tai alinäyttämää syöttämällä laboratorion ja mittarin tulosten erotus mittalaitteen 

tasokorjausvalikkoon. (Metso 2012d, 25)  

 

5.2 Metso Low Solids Measurement 

 

Rejektiveden kiintoainepitoisuutta mitataan Metso Low Solids (Metso LS) -mitta-

laitteella, joka on asennettu Taskilan jätevedenpuhdistamolle vuoden 2012 lopulla. 

Mittalaitteella voidaan mitata yhden lingon rejektivettä kerrallaan. Mittausmenetelmä 

perustuu LED- ja laserteknologiaan. LED-teknologia mittaa säteilyn absorptiota, 

sirontaa ja depolarisaatiota; laserteknologia lasersäteilyn absorptiota ja sirontaa (kuva 

9). Laite määrittää myös näytteen ilmaindeksin, jonka perusteella voidaan helposti 

arvioida polymeerin liiallista syöttöä. (Metso 2012b, 5) Laitteella pystytään mittaamaan 

hyvin alhaisia kiintoainepitoisuuksia: mittausalue on 0-5 000 mg/l.  

 

 

Kuva 9. Säteilyn kulkeminen väliaineen läpi (Metso 2012b, 5). 
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5.2.1 Toimintaperiaate 

 

Laite on esitetty kuvassa 10. Näyte johdetaan prosessiputkesta laitteen 

ilmanpoistoyksikköön, missä näytteestä poistuu ilma ja mahdolliset roskat. Näytteen 

sisältämä ilma haittaa mittausta, joten sen vähentäminen näytteestä on tärkeää. 

Ilmanpoistosta näyte valuu painovoimaisesti pumpulle, joka pumppaa näytteen 

tasaisena virtana mittausyksikön läpi. Mittari mittaa näytteen kiintoainepitoisuuden 

LED- ja laserteknologiaa käyttäen. Lopuksi näyte virtaa laboratoriopisteen kautta 

viemäriin. (Metso 2012b, 9) 

 

 

Kuva 10. Metso Low Solids Measurement (Metso 2012b, 34, muokattu). 

 

Mittari suorittaa automaattisesti pesuohjelman, jolloin pesuvesi huuhtoo koko 

laitteiston. Pesu suoritetaan tietyin väliajoin joko pelkällä vedellä tai 10 % 

oksaalihappoliuoksella ja vedellä. Oksaalihappo liuottaa rautajäämiä, jolloin 

mittauskyvetin pintaan ei pääse pinttymään värjäävää rautaa. Käyttäjä voi valita 

pesusyklien välin sekä sen, kuinka tiheästi pesu suoritetaan oksaalihappoliuoksella.   
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5.2.2 Kalibrointi 

 

Kalibrointia varten mittarilta kerätään näytteitä laboratoriossa SFS-EN 872 -standardin 

mukaisesti tehtäviä kiintoainemäärityksiä varten. Laite laskee näytteenottojakson 

kiintoainekeskiarvon, jota verrataan laboratorionäytteen kiintoainepitoisuuteen. 

Kalibrointilaskenta tehdään tietokoneeseen asennettavalla FieldCare-ohjelmalla, johon 

ladataan mittalaitteen tiedot TCU-päätteeltä HART-yhteyden avulla ja syötetään kutakin 

näytettä vastaavat laboratoriotulokset. Ohjelma laskee regressioanalyysin perustella 

kalibrointikertoimet, joilla mittaustulokset saadaan vastaamaan mahdollisimman tarkasti 

laboratoriotuloksia. (Metso 2012a, 21) 

 

FieldCare-ohjelma laskee eri säteilytyypeille (LED-sironta, -absorptio ja -depolarisaatio 

sekä lasersäteilyn sironta ja absorptio) omat kalibrointikertoimet, joista valitaan parhaan 

korrelaatiokertoimen omaava malli. Lisäksi ohjelma voi laskea kalibrointikertoimet 

käyttäen kahta signaalia, mikä voi mahdollistaa paremman korrelaation. Valitun mallin 

kalibrointikertoimet syötetään mittalaitteelle HART-yhteyttä käyttäen. Esimerkki 

kalibrointisuorasta on esitetty kuvassa 11.  

 

 

Kuva 11. Metso LS:n kalibrointisuora. 

 

Regressiosuorasta saadut kertoimet sekä suoran korrelaatiokerroin on esitetty kuvan 11 

yläosassa. Taskilan jätevedenpuhdistamolla mittarilla saadaan paras korrelaatio 

käyttämällä mittauksissa lasersäteilyn absorptiomittausta. Laboratoriokokeiden sekä 

kalibrointikertoimilla laskettujen arvojen yhteensopivuus nähdään kuvasta 12. 

Laboratoriotulokset on esitetty sinisellä ja lasketut arvot punaisella värillä.  
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Kuva 12. Laboratoriotulosten ja kalibrointikertoimilla laskettujen tulosten 

yhteensopivuus.  

 

5.3 Senfit Oy Biosolids Analyzer 

 

Senfit Oy:n kehittämällä Bio Solids Analyzer (BSA) -mittarilla määritetään kuivatun 

lietteen kuiva-ainepitoisuus. Senfit BSA -mittari on asennettu jokaisen lingon yhteyteen. 

Mittaus perustuu mikroaaltotekniikkaan, joka mittaa vasteen näytteen kostealle ja 

kuivalle materiaalille, jolloin saadaan määritettyä näytteen kosteuspitoisuus.  (Jakkula 

2012). Laitteen anturin mittausalue on 0-50 % TS (Ahlamaa 2013). 

 

5.3.1 Toimintaperiaate 

 

Laite on esitetty kuvassa 13. Mittari asennetaan lingon yhteyteen niin, että osa 

kuivatusta lietteestä laskeutuu laitteen kuljetusruuville. Ruuvi puristaa näytteen mittarin 

anturille, jonka läpi mikroaallot kulkevat. Näyte poistuu mittarin alaosasta takaisin 

prosessiin. (Jakkula 2012) 
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Kuva 13. Biosolids Analyzer (Jakkula 2012, muokattu). 

 

BSA:n mittauksessa käytetään resonaattoritekniikkaa, joka on kehitetty suurten 

kosteuspitoisuuksien mittaukseen. Mittaus tapahtuu läpimittauksena, jolloin näytteen 

epähomogeenisuus ei ole haitaksi. Tekniikalla voidaan mitata näytteen kuivan ja 

kostean materiaalin resonanssia samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa laskennallisen 

tiheyskompensoinnin materiaalien välillä, jolloin saadaan määritettyä tiheydestä 

riippumaton kosteustulos. (Jakkula 2012) Taskilan jätevedenpuhdistamon 

mittalaitteiden kalibroinnit suoritetaan Senfit Oy:n toimesta.  

 

5.4 Mittausten hyödyt 

 

Harinen (2006) esittelee artikkelissaan kuivaukseen tulevan lietteen 

kiintoainemittauksella saatavia säästöjä. Ilman mittausta polymeerisyötön määrä täytyisi 

arvioida lietteen keskimääräisen sakeuden mukaan. Metso TS -mittarit mahdollistavat 

polymeeriliuoksen oikeanlaisen syötön. Lisäksi lingon käyttöä voidaan ohjata 

paremmin, kun kuivaukseen tulevan lietteen kiintoainepitoisuus tiedetään. Tällöin 

saadaan säästöjä energiankäytöstä sekä lingon huoltotoimenpiteistä, kun koneen turhaa 

kuormitusta saadaan vähennettyä.   

 

Filippenkov (2012) on tutkinut lietteen linkouksen ja polymeroinnin optimointia 

Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla. Puhdistamolla on käytössä Metso LS -

mittari rejektiveden kiintoainepitoisuuden ja Senfit Oy:n BSA -mittari kuivakakun 

kuiva-ainepitoisuuden mittauksiin. Tutkimuksessa huomattiin, että kuivatun lietteen 

kuiva-ainepitoisuus nousee vain tiettyyn pisteeseen saakka polymeerin syötön 
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kasvaessa. Senfit Oy:n BSA -mittarin avulla saadaan hyvin tietoa kuivausprosessin 

toimivuudesta. Jos kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus on alhainen, voidaan päätellä, 

että kuivausprosessia on tehostettava niin kuljetuskustannusten kuin sisäisen kierron 

vähentämiseksi. Filippenkov toteaa myös, että laitteen avulla voidaan havaita 

poikkeamat lingon toiminnassa. Jos mittaustulos yhtäkkisesti poikkeaa normaalista, 

voidaan aloittaa toimenpiteet lingon toiminnan säätämiseksi.  

 

Lisäksi Taskilan jätevedenpuhdistamolla Senfit BSA -mittarista on hyötyä 

tarkasteltaessa kuivakakun kuiva-ainepitoisuuksia lietteenkäsittelykustannuksia varten. 

Vertaamalla päivittäisiä online-mittausarvoja Precisa-pika-analysaattorilla saatuihin 

arvoihin voidaan päätellä, ovatko hinnoitteluperusteet oikeat.  

 

Liiallista polymeerisyöttöä voidaan välttää myös seuraamalla Metso LS -mittarin 

ilmaindeksin arvoa. Kohonnut ilmaindeksi kertoo ilmamäärän kasvusta rejektivedessä, 

eli rejektiveden seassa on tällöin mahdollisesti liiallisesta polymeerisyötöstä johtuen 

vaahtoa. Tällöin polymeerisyöttöä tulisi vähentää ja etsiä muita keinoja rejektiveden 

kiintoainepitoisuuden parantamiseksi, esimerkiksi pienentämällä lingolle tulevaa 

lietekuormaa (Sundell 2011). Lisäksi laitoksen sisäisen kierron määrään voidaan 

vaikuttaa LS-mittauksen perusteella tehtävillä prosessin ohjauksilla.  
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6 METSO MONIMUUTTUJASÄÄTÖ 

 

Lietteen kuivausprosessin manuaalisesta säädöstä voi aiheutua liiallista 

polymeerisyöttöä tai huonoa kuivaustulosta hitaan reagoimisajan vuoksi. 

Polymeerisyöttö on yleisimmin asetettu lietteen virtauksen ja sakeuden mukaisesti, 

mutta joissakin tilanteissa normaalitasoa pienempi syöttö voi olla jo riittävä takaamaan 

hyvän kuivaustuloksen. Näissä tilanteissa voidaan saada aikaan säästöjä 

kemikaalikustannuksissa.  

 

Kuivausprosessin säätäminen automaattisesti jatkuvatoimisten mittausten perusteella 

mahdollistaa nopean reagoimisajan prosessin muutoksiin, jolloin voidaan välttyä niin 

liiallisilta polymeerikustannuksilta kuin energiantuhlaukselta. Mallipohjaisella 

monimuuttujasäädöllä (Model Predicative Control, MPC) voidaan säätää ulostulon 

haluttua parametria vaikuttamalla sisääntuloon. Menetelmä perustuu SISO (Single Input 

– Single Output) -säätöön, jossa säädin säätää ulostuloa ja laskee säätötarpeen prosessin 

sisätuloa varten. SISO-säädössä on vain yksi säädettävä muuttuja, Controlled Variable 

ja yksi ohjattava muuttuja, Manipulated Variable. Säätöä on kuvattu kuvassa 14. (Metso 

2012c, 6) 

 

 

Kuva 14. SISO-kontrolleri, me on mitattu arvo, sp on haluttu arvo (Metso 2012c, 6). 

 

Monimuuttujasäädin käyttää eri muuttujien yhtäaikaista säätämistä takaisinkytkennän 

avulla, jotta ulostulon halutun parametrin arvo pysyy tavoitearvossa. Säädettävistä 

prosesseista rakennetaan säätimelle askelvastekokeiden perusteella mallit, joiden avulla 

säädin kykenee ennustamaan säädettävien suureiden käyttäytymistä. (Pietilä 2013, 5) 

Askelvastekokeessa prosessille tehdään selkeä askelmainen muutos, jonka jälkeen 

tutkitaan ulostulon muutosta.  
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Säädin laskee mallien avulla ohjattaville muuttujille arvot määrätyn kokoiselle 

ohjaushorisontille (kuva 15), mutta käyttää säätöön vain horisontin ensimmäisiä arvoja. 

Laskenta toistetaan jokaisella säädön suorituskerralla, joten prosessin viimeisin tila on 

aina säätimen käytettävissä. Säätö pyrkii pitämään säädettävät suureet tavoitearvoissaan 

tekemällä mahdollisimman pieniä muutoksia ohjattaviin suureisiin säätöhorisontin 

aikana. (Pietilä 2013, 5) 

 

 

Kuva 15. MPC-säädön ennustus- ja ohjaushorisontit (Pietilä 2013, 6). 

 

Säädettävät muuttujat valitaan tarpeen mukaan. Taskilan jätevedenpuhdistamolla 

monimuuttujasäätö perustuu rejektiveden kiintoainepitoisuuden ja kuivatun lietteen 

kuiva-aineen säätöön sekä polymeerisyötön minimointiin. Polymeerisyötön minimointi 

tarkoittaa polymeerisyötön pienentämistä silloin, kun rejektiveden kiintoainepitoisuus 

on halutulla alueella. Säädettäviä muuttujia säädetään ohjattavien muuttujien, 

polymeerisyötön ja lingon momentin, avulla. Rejektiveden kiintoainepitoisuus pyritään 

pitämään säädöllä alle 1 000 mg/l ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuus noin 21,5 %:ssa.  

 

6.1 Säädön toimintaperiaate 

 

Rejektiveden kiintoainepitoisuuden ollessa korkea säätö ohjaa nostamaan 

polymeerisyöttöä, kunnes rejektiveden kiintoaine saadaan halutulle tasoalueelle. 

Polymeerisyötön minimoinnin ollessa päällä säätö vähentää polymeerisyöttöä asetetulle 

minimitasolle ja pitää sen mahdollisimman pienenä, ellei rejektiveden 
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kiintoainepitoisuus ala nousta. Jos kiintoainepitoisuus nousee yli halutun tasoalueen, 

ohjaa säätö taas järjestelmää kasvattamaan polymeerisyöttöä. Rejektiveden 

kiintoainepitoisuutta ohjataan myös lingon momentin avulla. Säätö pyrkii pienentämään 

momenttia lasketun mallin mukaisesti, jolloin lingon erokierrokset nousevat ja 

rejektiveden kiintoainepitoisuus pienenee. (Pietilä 2013, 4) 

 

Kuivakakun kuiva-ainepitoisuutta parannetaan pääasiassa momenttisäädön avulla. Säätö 

pyrkii nostamaan momenttia, kunnes kuivakakun kuiva-ainepitoisuus saadaan halutulle 

alueelle. Säätö tapahtuu kuitenkin rejektiveden kiintoainepitoisuuden rajoissa – jos 

rejektiveden kiintoainepitoisuus alkaa nousta, ohjaa säädin laskemaan momenttia.  

 

Monimuuttujasäädölle rakennetaan säädettävästä prosessista laskentamallit 

askelvastekokeilla, joilla selvitetään polymeerisyötön ja momentin muutoksen 

vaikutukset säädettäviin muuttujiin. Mallien avulla säädin laskee ohjattaville muuttujille 

arvot ohjaushorisontille. Esimerkit Taskilan jätevedenpuhdistamon säätimen 

ohjaushorisonteista on esitetty kuvassa 16. Taskilan jätevedenpuhdistamon säädön 

mallit on esitetty työn kohdassa 9. 

 

 

Kuva 16. Säädön horisontit säädettäville ja ohjattaville muuttujille. 

 

Kuvan 16 vasemmanpuoleisessa ruudussa on esitetty säädettävät muuttujat eli 

polymeerin minimointi vihreällä, kuivakakun kuiva-ainepitoisuus turkoosilla ja 

rejektiveden kiintoaine vaalean sinisellä. Kuvassa jatkuva viiva ilmoittaa todellisen 

mittaustuloksen kustakin muuttujasta ja katkoviiva kuvaa säädön ennustamaa arvoa. 

Oikeanpuoleisessa kuvassa on esitetty ohjattavien muuttujien todellisten ja laskettujen 
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arvojen kuvaajat. Turkoosi viiva kuvaa momenttia ja vaaleansininen polymeerin 

määrää.  

 

Metson monimuuttujasäätö on otettu käyttöön Helsingin Viikinmäen 

jätevedenpuhdistamolla Metso LS -mittarin käyttöönoton yhteydessä vuonna 2012. 

Säätö ohjaa polymeerisyöttöä rejektiveden kiintoainepitoisuusmittauksen perusteella. 

Säätö on toiminut hyvin, kun polymeerisyötön säätövara on ollut rajoitettu sahaavan 

liikehdinnän välttämiseksi. LS-mittarista ja monimuuttujasäädöstä saatujen kokemusten 

ansiosta Helsingin seudun ympäristöpalvelu on päättänyt hankkia LS-mittauksen ja 

säädön myös Suomenojan jätevedenpuhdistamolle. (Lindell 2013)  

 

6.2 Säädön ohjaus 

 

Monimuuttujasäätöä ohjataan säädettävien muuttujien painotusarvoilla sekä ohjattavien 

muuttujien muutosnopeuksilla. Mitä suurempi painotusarvo säädettävällä muuttujalla 

on, sitä nopeammin säätö pyrkii hakemaan tavoitearvon kohdalleen. Taskilan 

jätevedenpuhdistamolla pääpainotus on rejektiveden kiintoainepitoisuudella, 

kuivakakun kuiva-ainepitoisuus säätää ohjattavia muuttujia hieman pienemmällä 

painotuksella. Polymeerisyötön minimoinnin painoarvo on kymmenesosa 

polymeerisyötön painoarvosta. (Pietilä 2013, 8, 9) 

 

Ohjattaviin muuttujiin voidaan vaikuttaa hidastamalla niiden tekemiä muutoksia sekä 

pitämällä yksittäisen muutoksen suuruus pienenä. Näin prosessi ehtii tasaantua säätöjen 

välillä, jolloin turha edestakainen liikehdintä vähenee.  

 

Säädön parametrit on yhdistetty niin, että rejektiveden kiintoainepitoisuus on kytketty 

polymeerisyötön säätöön sekä polymeerin minimointiin. Säätö voidaan kytkeä päälle, 

kun rejektiveden kiintoainepitoisuus on alle 5 000 mg/l. Jos kiintoainepitoisuus nousee 

ylärajalle, säätö kytkeytyy pois päältä ja kuivausprosessin ohjaaminen on tehtävä 

manuaalisesti, kunnes kiintoainepitoisuus on saatu alle ylärajan.  

 

Vastaavasti kuivakakun kuiva-ainepitoisuus on kytketty lingon momentin säätöön. Jos 

lingon momentti käy asetetulla ylä- tai alarajalla, kytkeytyy kuiva-ainepitoisuuden säätö 

pois päältä. Säätö voidaan ottaa uudelleen käyttöön kun lingon momentti on halutulla 

alueella.  
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6.3 Säädön ajoarvot 

 

Kuvassa 17 on esitetty MPC-säädön ohjausikkuna. Ohjausikkunassa voidaan asettaa 

ohjaavien muuttujien tavoitearvot ja painotusarvot sekä säädettävien muuttujien 

sakkoarvot.  

 

 

Kuva 17. Monimuuttujasäädön ohjausikkuna Metso DNA -automaatiojärjestelmässä. 

 

Ylimmät kolme riviä näyttävät ohjaavien muuttujien tilaa. Ensimmäisen sarakkeen 

lukuarvot ovat muuttujien tavoitearvoja eli rejektiveden kiintoainepitoisuuden 

tavoitearvo on asetettu tasolle 1 000 mg/l ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuuden 

tavoitearvo 21,5 %. Seuraavan sarakkeen lukuarvot näyttävät mittausten senhetkisen 

arvon. Painotus-sarakkeessa on asetettu ohjaavien muuttujien painotusarvot, ja kuvasta 

17 nähdään, että suurin painotus on rejektiveden kiintoainepitoisuudella.  

 

Alemmat kaksi riviä näyttävät säädettävien muuttujien tilaa. Ensimmäisessä sarakkeessa 

näytetään MPC-säädön ohjaavien muuttujien arvojen mukaan laskemat tavoitearvot 

säädettäville muuttujille. Toisen sarakkeen arvot näyttävät ohjattavien muuttujien 

senhetkiset arvot. Sakko-sarakkeessa on asetettu säädettävien muuttujien sakotus eli 
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säädettävän muuttujan sallittu muutosnopeus. Mitä suurempi lukuarvo sarakkeessa on, 

sitä hitaammin muuttujan arvot muuttuvat. 

 

Ohjausikkunan alareunassa on esitetty säädön ohjaushorisontit. Horisonttien sisältämä 

tieto on esitetty kohdassa 6.1. Itse optimointi MPC-säädöllä voidaan ottaa käyttöön tai 

pois käytöstä kuvan 17 oikeassa ylänurkassa olevasta ON/OFF -valikosta. Laitettaessa 

säätö off-tilaan, kaikkien muuttujien tila vaihtuu A:sta M:ään eli automaatilta 

manuaaliin. Tällöin kuivausprosessin säätäminen tapahtuu ainoastaan manuaalisesti 

eikä polymeerisyöttö tai linko seuraa LS- tai BSA-mittaustuloksia. 
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7 MITTAREIDEN KÄSITTELY 

 

7.1 Online-mittareiden kalibrointi  

 

7.1.1 Metso TS ja Senfit BSA 

 

Lietteenkuivauksen optimoinnissa hyödynnettävät mittarit kalibroitiin ja tarkastettiin 

ennen koeajojen aloitusta. Metso TS ja Senfit BSA -mittareiden tarkistus suoritettiin 

määrittämällä näytteiden kuiva-ainepitoisuudet SFS 3008 -standardin mukaisesti.  

 

Tulevaa lietettä kerättiin puolen litran muovipulloihin ja näytteenottohetken 

kiintoainepitoisuus otettiin laitteen TCU-päätteelle ylös painamalla Sample-näppäintä. 

BSA-mittarilta otettiin noin 7 cm pituinen näytepala, jota säilytettiin minigrip-pussissa 

näytteen analysointiin saakka. Näytteenottohetken kuiva-ainepitoisuuslukema luettiin 

automaatiojärjestelmästä – mittarilla ei ole erillistä näyttöä Taskilan jätevedenpuhdista-

molla. 

 

Näytteet punnittiin lämpöuunin kestäviin astioihin niin, että lingoille tulevaa lietettä oli 

noin 100 g (100 ml) ja lingoilta lähtevää lietettä noin 50 g näyteastiassa. Näytteitä 

kuivattiin lämpökaapissa 105 °C:ssa 15-20 h. Kuivattu näyte punnittiin ja kuiva-aineen 

määrää verrattiin alkuperäisen näytteen massaan kaavan 3 mukaisesti. 

 

m

mm
X 12

2


 , (3)  

 

missä X2 on kuiva-ainepitoisuus [%], 

 m1 on astian massa [g], 

 m2 on astian ja kuivatun lietenäytteen yhteismassa [g] ja 

 m on määritykseen käytetty lietenäytteen massa [g]. 
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7.1.2 Metso LS 

 

Metso LS -mittarin mittaama kiintoainepitoisuus määritettiin Oulun Veden käyttö-

laboratoriossa SFS-EN 872 -standardin mukaisesti. Näytettä suodatettiin tietty määrä 

esikuivatun ja -punnitun suodatinpaperin läpi imun avulla. Suodatettava määrä riippuu 

siitä, kuinka paljon näyte sisältää kiintoainetta. Suodatinpaperiin jäänyt kiintoaine 

kuivattiin 107 °C:ssa tunnin ajan, jonka jälkeen paperi näytteineen jäähdytettiin ja 

punnittiin. Tulos laskettiin kaavan 4 mukaisesti ja näytteen kiintoainepitoisuus 

ilmoitettiin litraa kohden.  

 

 
V

mm
X

)(*1000 12
1


 , (4)  

 

missä X1 on kuiva-ainepitoisuus [mg/l], 

 m1 on suodatinpaperin massa [mg], 

 m2 on suodatinpaperin ja kuivatun vesinäytteen yhteismassa [mg], 

 V on määritykseen käytetyn vesinäytteen tilavuus [ml] ja 

 1000 on muuntokerroin. 

 

7.2 Online-mittareiden huollot 

 

7.2.1 Metso TS 

 

Työn aikana huomattiin Metso TS -mittarin mittauksessa häiriötä. Mittauslukema liukui 

jatkuvasti alaspäin, joten mittarille jouduttiin tekemään useita tasokorjauksia. 

Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi, että mittarin antenneihin pääsi vuotamaan vettä 

kuivaamon lattioiden pesujen aikana, mikä haittasi mittausta. Laitteeseen vaihdettiin 

uudet antennit ja veden pääsy estettiin tiivistämällä mittarin osat paremmin. 

 

7.2.2 Metso LS 

 

Kiintoainepitoinen rejektivesi tukkii mittarin ilmanpoistoyksikön. Rejektiveden 

sisältämät roskat tarttuvat ilmanpoistoyksikössä oleviin siivilöihin, eivätkä ne irtoa 

laitteen tekemien huuhteluiden aikana. Tukkeutuminen aiheuttaa näytteen 
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ilmapitoisuuden kasvamista, mikä haittaa mittaustulosta. Tukkeutumat jouduttiin 

poistamaan käsin, minkä jälkeen mittari toimi taas hyvin.   

 

Myös laitteen pesussa käytettävä oksaalihappo voi aiheuttaa tukkeumaa mittarille. 

Mittarin ollessa kauan pois normaalikäytöstä vähentynyt virtaama laitteessa voi 

aiheuttaa oksaalihapon kiteytymistä laitteen osiin. Happokiteiden poistaminen vaatii 

pitkää liuotusaikaa vedellä tai käsittelyn suolahappopitoisella pesuaineella. 

 

7.3 Seossäiliön pH-anturi 

 

Työn aikana huomattiin pH-mittauksessa ongelmia. Huomattiin, että seossäiliön 

riittämättömän sekoituksen vuoksi lietettä kertyi pH-anturille, minkä jälkeen mittaus ei 

ollut enää luotettava. Mittari pestään automaattisesti noin puolen tunnin välein, mutta 

työn aikana huomattiin, että pesu ei ollut ollut tarpeeksi tehokas. Anturin pinnalla ollut 

liete ei irronnut pesussa, vaan jäi vääristämään mittaustulosta. Pesu jouduttiin 

suorittamaan välillä mekaanisesti. Pesumekaniikka korjattiin tammikuun aikana.  

 

Lisäksi huomattiin, että seossäiliössä ollut pH-anturi oli viallinen. Anturin kalibroinnit 

eivät onnistuneet, vaan anturi näytti liian suuria pH-lukemia. Tästä johtuen työn alussa 

tehtyjen testausten aikaista oikeaa pH-lukemaa ei tiedetä. Anturi vaihdettiin helmikuun 

aikana uuteen, minkä jälkeen seossäiliön pH tippui noin 5,3:sta 4,8:aan.  

 

7.4 Precisa Moisture analyser XM 60 

 

Työn aikana huomattiin pika-analysaattorin antavan virheellisiä kosteuspitoisuuksia 

kuivatulle lietteelle. Laitteella mitatut tulokset antoivat korkeampia kuiva-

ainepitoisuuksia kuin standardimenetelmällä saadut tulokset. Lietteen 

käsittelykustannukset määräytyvät lietteen kuiva-ainepitoisuuden mukaan, joten mitä 

kuivempaa liete on, sitä enemmän lietettä mahtuu kuorma-auton lavalle. Lisäksi hyvin 

kuivatusta lietteestä maksetaan Kemira Oyj:lle enemmän. Väärä mittaustulos siis 

vääristää lietekuorman määrää sekä laskutusperusteita.   

 

Huomattiin, että näytteen kuivatusaikaa mittarilla täytyi pidentää paremman 

haihtuvuuden aikaansaamiseksi. Tämä tehtiin muuttamalla mittauksen lopetuspiste niin, 
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että kun näytteen paino muuttuu alle 2 mg 60 sekunnissa, mittaus on valmis. Lisäksi 

näyte täytyy levittää mahdollisimman tasaisesti näytealustalle, jolloin haihduntapinta-

alaa on enemmän eikä näytteeseen jää kosteutta sisälle. Muutosten jälkeen pika-

analysaattorilla saatiin lähempänä standardimenetelmän tuloksia olevia kuiva-

ainepitoisuuksia. 
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8 KUIVAUKSEN OPTIMOINTI 

 

Työssä tutkittiin ensin eri muuttujien vaikutusta kuivausprosessin toimivuuteen, sen 

jälkeen keskityttiin tutkimaan Metson monimuuttujasäädön toimivuutta. Kuivauksen 

optimointiin vaikuttavia parametreja on kuvattu alla. 

 

8.1 Lietteensyötön vaikutukset 

 

8.1.1 Lietteen pH 

 

Testauksissa huomattiin liian alhaisen lietteen pH:n huonontavan lietteenkuivausta. 

Tällöin polymeerin lisäyksellä tai lingon toiminnan muutoksilla ei ole vaikutusta 

rejektiveden kiintoainepitoisuuteen eikä kuivakakun kuiva-ainepitoisuuteen, vaan 

molempien tasot pysyvät huonona. pH:n huomattiin olevan liian alhainen, kun se alitti 

4,8. Myös liian korkea pH vaikuttaa negatiivisesti kuivauksen tuloksiin. Testauksissa 

todettiin, että polymeeri ei toimi hyvin lietteen pH:n ollessa suurempi kuin 5,3.  

 

8.1.2 Kuormitus 

 

Lingon lietekuormituksen nostaminen lyhentää lietteen viipymäaikaa lingossa, jolloin 

lingon erotuskyky huononee. Tämä voidaan todeta myös testeissä saaduista tuloksista, 

jotka on esitetty kuvassa 18.  
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Kuva 18. Lietekuorman vaikutus rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja kuivatun lietteen 

kuiva-ainepitoisuuteen.  

 

Tuloksista nähdään, että lietekuorman kasvattaminen vaikuttaa negatiivisesti 

rejektiveden kiintoainepitoisuuteen. Kuivakakun kuiva-ainepitoisuus paranisi hieman 

lietekuorman kasvaessa, mikä voi olla seurausta lietteen padottumisesta lingon 

kartiomaisessa päässä, jolloin lietteestä puristuu vettä pois.  Vaikutus kuivakakun kuiva-

ainepitoisuuteen on kuitenkin hyvin pientä. Tämä voi johtua lingon momentin 

korjaavasta vaikutuksesta, jolloin kuiva-ainepitoisuus pysyy suhteellisen tasaisena.  

 

8.2 Polymeerisyötön vaikutukset 

 

Polymeerisyötön vaikutusta rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja kuivatun lietteen 

kuiva-ainepitoisuuteen testattiin muuttamalla polymeerisyötön asetusarvoa 

maksimissaan 100 l/h muutoksella normaalisyötön määrään. Testaus tehtiin 

minimoimalla lingon toiminnan vaikutus kuivaustulokseen eli ohjaamalla linkoa 

testauksen ajan nopeussäädöllä, jolloin linko sallii momentin muutokset. Lietekuorma 

lingolle pidettiin vakiona, 15 m
3
/h, ja erokierrosnopeus 4,5 rpm:ssa. Testaushetkellä 

kuivaukseen tulevan lietteen sakeus oli noin 4 %. Polymeerisyötön vaikutus 

rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuuteen on esitetty 

kuvissa 19 ja 20. 
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Kuva 19. Polymeerisyötön vaikutus rejektiveden kiintoainepitoisuuteen. 

 

 

Kuva 20. Polymeerisyötön vaikutukset kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen. 

 

Kuvan 19 tulosten perusteella voidaan todeta, että rejektiveden kiintoainepitoisuus 

pienenee, kun polymeerisyöttöä lisätään. Vastaavasti kuvan 20 tuloksista nähdään, että 

lietteen kuiva-ainepitoisuus paranee, kun polymeerisyöttöä lisätään.  
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8.3 Lingon toiminnan vaikutukset 

 

8.3.1 Pääkierrosluku 

 

Pääkierrosluvun vaikutusta kuivauksen tehokkuuteen testattiin pitämällä lingon 

momentti ja lietteensyöttö vakiona kierrosluvun muutosten aikana. Arvot pidettiin 

normaaliajon mukaisissa lukemissa: momentti 45 % ja lietteensyöttö 15 m
3
/h. 

Polymeerisyöttö oli testauksen aikana 5,6 kg/t TS ja lingolle tulevan lietteen sakeus 

noin 4 %. 

 

Lingon pääkierrosluvun muutoksen vaikutusta kuivausprosessiin testattiin muuttamalla 

pääkierroslukua 200 rpm:n välein kierrosnopeudesta 2 000 rpm kierrosnopeuteen 3 000 

rpm. Muutosten välillä odotettiin, että lingon sekä LS:n ja BSA:n arvot tasaantuivat. 

Pääkierrosluvun vaikutukset rejektin kiintoainepitoisuuteen, kuivakakun kuiva-

ainepitoisuuteen ja kokonaistehoon on esitetty kuvassa 21. Kuvassa 22 on esitetty 

selkeämmin pääkierrosluvun vaikutukset kokonaistehoon. 

 

 

Kuva 21. Pääkierrosluvun muutoksen vaikutus rejektin kiintoainepitoisuuteen, kuivatun 

lietteen kuiva-ainepitoisuuteen sekä lingon kokonaistehoon. 
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Kuva 22. Pääkierrosluvun vaikutus kokonaistehoon. 

 

Testauksissa huomattiin, että pääkierrosnopeudella 2 000 rpm voidaan kuivata maksi-

missaan 13 m
3
/h lietettä, mutta rejektin kiintoainepitoisuus jää liian suureksi, noin 5 000 

mg/l. Normaali kuivausajo voidaan tehdä jo nopeudella 2 200 rpm, jolloin lietettä 

voitiin kuivata 15 m
3
/h ja rejektin kiintoainepitoisuus pysyi tasolla noin 1 000 mg/l. 

Rejektiveden kiintoainepitoisuudessa esiintyy kuitenkin vaihtelua pienillä kierros-

nopeuksilla, laatu on tasaisempaa yli 2 200 rpm:n kierrosnopeuksilla. 

 

Kuvassa 21 esitetyistä kuvaajista voidaan todeta, että pääkierrosluvun nostaminen 

kierrosnopeuteen 2 400 rpm parantaa rejektin kiintoainepitoisuutta, mutta sitä seuraavat 

nostot eivät vaikuta kiintoainepitoisuuteen merkittävästi. Kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuus pysyy testauksen ajan suhteellisen vakiona, mikä johtuu lingon momentin 

korjaavasta vaikutuksesta. Suuremmilla kierrosnopeuksilla kuivakakun kuiva-aine on 

kuitenkin hieman parempi kuin pienten kierrosnopeuksien. Testistä voidaan päätellä, 

että kannattavinta olisi pitää lingon pääkierrosluku kierrosnopeudessa 2 400 rpm, jolloin 

lingon kokonaisteho olisi pienempi kuin pääkierrosluvulla 2 600 rpm, mutta rejektin 

kiintoainepitoisuus ja kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus olisivat halutulla tasolla.  
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8.3.2 Momenttisäätö 

 

Momentin vaikutusta rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuuteen testattiin pitämällä polymeerivirtaus vakiona, 900 l/h, ja muuttamalla 

momentin arvoa. Lietteensyöttö oli testauksen aikana 18 m
3
/h ja lietesakeus noin 3,3 %. 

Lingon kuormitus oli siis noin 600 kg TS/h ja polymeeriannostus 5,6-6,0 kg/t TS 

lietesakeuden vaihtelevuuden vuoksi.  Normaaliajossa momentti pidetään 45-50 %:ssa, 

joten testaukset tehtiin välillä 40-50 %. Momentin muutoksen vaikutus rejektiveden ja 

kuivatun lietteen laatuun on esitetty kuvissa 23 ja 24. Lisäksi tutkittiin momentin 

muutoksen vaikutusta lingon kokonaistehoon. Tulos on esitetty kuvassa 25. 

 

 

Kuva 23. Momentin muutoksen vaikutus rejektiveden kiintoainepitoisuuteen. 
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Kuva 24. Momentin muutoksen vaikutus kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen. 

 

Kuvasta 23 nähdään, että mitä pienempi momentti on, sitä pienempi on rejektin 

kiintoainepitoisuus. Sitä vastoin pieni momentti huonontaa kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuutta, kuten voidaan todeta kuvasta 24. Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu on 

kuitenkin suhteellisen pientä. Pienellä momentilla lingon erokierrosluku on suuri, mikä 

tehostaa erottumista, mutta huonontaa kuivaustulosta.  

 

 

Kuva 25. Momentin muutoksen vaikutus lingon kokonaistehoon. 
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Lingon kokonaistehossa ei tapahdu suuria muutoksia muutettaessa momenttia, vaan 

lingon pääkierrosluku vaikuttaa enemmän lingon energiankulutukseen. Tämä voidaan 

todeta vertaamalla kuvia 22 ja 25.  

 

Momentin nostaminen pienentää lingon energiankulutusta, kuten voidaan todeta kuvan 

25 perusteella. Tämä johtuu siitä, että momenttia nostettaessa ruuvin nopeus kasvaa, 

jolloin ruuvin tuottama teho generaattorina lingon päämoottorille kasvaa. Momentin 

muutoksen vaikutus ruuvin nopeuteen ja tehoon nähdään kuvasta 26.  

 

 

Kuva 26. Momentin muutoksen vaikutus ruuvin nopeuteen ja tehoon.  

 

8.3.3 Lingon takuuajo 

 

Työn aikana lingolle 1 tehtiin takuuajo, jossa varmistettiin koneen toimivuus toimittajan 

lupaamalla tavalla. Lingon kuorma nostettiin tasolle 1 000 kg TS/h ja pääkierrosluku 

nopeudesta 2 600 rpm nopeuteen 3 100 rpm. Toimittajan papereissa luvataan, että 

kyseisillä parametreilla ajettaessa kuivatun lietteen kuiva-aine pysyy yli 21 %:ssa ja 

erotusaste 95 %:ssa. Lingon kuormalla 1 000 kg TS/h rejektiveden kiintoainepitoisuus 

saa siis maksimissaan olla 2 000 mg/l. Takuuajon aikaan polymeerisyötön täytyi olla 

alle 6 kg/t TS, joten polymeerisyöttö säädettiin tasolle 5,8 kg/t TS.  

 

Lingon käymistä säädeltiin nopeussäädön avulla, jolloin muutettiin lingon 

erokierroslukua 7-7,5 rpm. Kuivatusta lietteestä ja rejektivedestä otettiin ajon aikaan 

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

1000

1200

1400

1600

1800

38 40 42 44 46 48 50 52

R
u

u
vi

n
 t

e
h

o
 [

kW
] 

R
u

u
vi

n
 n

o
p

e
u

s 
[r

p
m

] 

Momentti [%] 

Ruuvin nopeus [rpm] Ruuvin teho [kW]



65 

 

neljä näytettä, jotka vietiin analysoitavaksi ulkopuoliseen laboratorioon. Analyyseillä 

tarkastettiin online-mittareiden toimivuus, jotta tiedettiin, että tavoitearvot todella 

saavutettiin.  

 

Testausajossa tarkasteltavat parametrit saavutettiin hyvin (taulukko 3). Rejektiveden 

kiintoainepitoisuus pysyi tasolla noin 1 000 mg/l ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuus 

noin 22 %:ssa. Testin tulosten perusteella voidaan sanoa, että linko toimii hyvin. 

 

Taulukko 3. Takuuajon kuiva-ainemääritysten ja rejektiveden kiintoainemääritysten 

tulokset (Nablabs, 2013). 
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9 MONIMUUTTUJASÄÄTÖ 

 

Metson MPC-monimuuttujasäätö otettiin käyttöön lingolla 1. Säädon tarkoituksena on 

ohjata polymeerisyötön ja lingon toimintaa niin, että rejektiveden kiintoainepitoisuus 

sekä kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuus pysyvät halutuissa arvoissa. Lisäksi säädön 

avulla voidaan minimoida polymeerisyöttöä.  

 

Jatkuvatoimisten mittareiden ansiosta polymeerisyötön ja lingon toiminnan vaikutuksia 

voitiin tutkia samanaikaisesti sekä rejektin kiintoainepitoisuuteen että kuivatun lietteen 

kuiva-ainepitoisuuteen. Vaikutuksia tutkittiin askelvastekokein, jossa säädettäviä arvoja 

muutettiin selkein askelin, jolloin nähtiin muutoksen aiheuttamat vaikutukset 

tarkasteltavissa parametreissa. Askelvastekokeista saaduista tuloksista tehtiin 

monimuuttujasäädölle laskentamallit, joiden mukaan säätö ohjaa polymeerisyöttöä sekä 

lingon momenttia.  

 

Monimuuttujasäätö otettiin käyttöön Taskilan jätevedenpuhdistamolla vaiheittain. 

Ensimmäisessä vaiheessa polymeerin syöttöä säädettiin Metso LS -mittarin mittaus-

tulosten mukaisesti. Samalla saatiin laskettua Senfit BSA -mittarin tulosten mukainen 

malli. Toisessa vaiheessa tutkittiin lingon momentin muutosten vaikutusta mitattaviin 

arvoihin. Lisäksi monimuuttujasäätöön lisättiin Metso TS -mittarin ja lietevirtaus-

mittarin mukainen säätö, joka vastaa nykyistä polymeerisyötön säätöä.  

 

9.1 Askelvastekokeet 

 

9.1.1 Polymeerisyöttö 

 

Mallinnusta varten kerättiin ensin dataa polymeerisyötön vaikutuksista rejektiveden 

kiintoainepitoisuuteen. Askelvastekokeessa polymeerin syöttöä lisättiin ja vähennettiin 

selkein askelmuutoksin ja samalla seurattiin rejektiveden kiintoainepitoisuuden 

muutosta. Polymeerisyötön muutosta rajoitti polymeerin kapea toiminta-alue – syöttöä 

ei voi laskea liikaa, sillä liian vähäinen pitoisuus lietteessä vaikuttaa myös lingon 

toimintaan heikentäen lingon kuivaustehoa. Liiallinen syöttö vastaavasti aiheuttaa 

lietteen vaahtoamista, mikä myös heikentää lingon toimintaa ja aiheuttaa rejektiveden 

vaahtoamista.  
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Askelvastekokeet tehtiin muuttamalla lingolle menevän polymeerin kilomäärää 0,1 kg/t 

TS muutoksin. Tämä vastasi noin 40 l/h muutosta litroina. Muutokset tehtiin niin, että 

ne olivat maksimissaan ±100 l/h verrattuna polymeerin normaaliin syöttömäärään. 

Askelvastekokeen tulos on esitetty kuvassa 27. Kokeessa seurattiin lisäksi 

polymeerisyötön muutosten vaikutusta kuivatun lietteen kuiva-aineeseen ja lingon 

kokonaistehoon. Tulokset on esitetty kuvassa 28. 

 

 

Kuva 27. Polymeerisyötön vaikutukset rejektiveden kiintoainepitoisuuteen. 

 

 

Kuva 28. Polymeerisyötön vaikutukset kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen ja 

lingon kokonaistehoon.  
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Askelvastekokeella saatiin hyvä malli aikaiseksi polymeerisyötön vaikutuksesta 

rejektiveden kiintoainepitoisuuteen. Kuten kuvasta 27 nähdään, rejektiveden 

kiintoainepitoisuus vaihtelee oletetulla tavalla: polymeerisyöttöä lisättäessä rejektiveden 

kiintoainepitoisuus vähenee ja päinvastoin. Sen sijaan kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuuteen polymeerisyötön muutoksilla ei ollut suurta vaikutusta, kuten kuvasta 

28 nähdään, vaan kuiva-ainepitoisuus pysyy tasaisena. Tämä johtuu siitä, että 

askelvastekokeiden aikaan linko oli momenttiohjauksella, joten lingon toiminta korjasi 

polymeerisyötöstä aiheutuvia muutoksia.  

 

Polymeerisyötön vaikutusta kuivatun lietteen kuiva-aineeseen tutkittiin poistamalla 

lingon korjaava vaikutus. Lingon ohjaus siirrettiin nopeussäädölle, jolloin lingon 

erokierrosluku asetettiin vakioarvoon (4,5), mikä sallii momentin muutokset. Tällöin 

saatiin kuvassa 29 esitetyt tulokset kuivatun lietteen kuiva-aineelle. Kuvassa on lisäksi 

esitetty lingon kokonaistehon arvot.  

 

 

Kuva 29. Polymeerisyötön vaikutukset kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen ja 

lingon kokonaistehoon ilman lingon korjaavaa vaikutusta.  

 

Kuvassa 29 esitettyjen tulosten perusteella voidaan todeta, että polymeerisyötön 

määrällä on vaikutusta kuivakakun kuiva-ainepitoisuuteen, kun lingon momentin 

korjaava vaikutus on poistettu. Kuiva-ainepitoisuuden vaihtelu on kuitenkin suhteellisen 

pientä. Kuvasta 29 nähdään myös polymeerisyötön vaikutus lingon 

energiankulutukseen. Pienemmällä syötöllä myös lingon kokonaisteho pienenee, mikä 

johtuu lingon kuormituksen pienenemisestä.    
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Kuvassa 30 on esitetty polymeerisyötön muutosten vaikutus rejektiveden 

kiintoainepitoisuuteen, kun erokierrosluku pysyy vakiona.  

 

 

Kuva 30. Polymeerisyötön vaikutukset rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ilman lingon 

korjaavaa vaikutusta.  

 

Rejektiveden kiintoainepitoisuus seuraa polymeerisyötön muutoksia, mutta lietteen 

laadusta johtuen kiintoainepitoisuudella on kasvava trendi. Kuvan 30 tuloksia on 

kuitenkin käytetty hyväksi yhdessä kuvassa 27 esitettyjen tulosten kanssa laskettaessa 

kohdassa 9.2.1 esitettyjä malleja rejektiveden kiintoainepitoisuudelle.  

 

9.1.2 Momentti 

 

Lingon momentin muutosten vaikutusta rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja kuivatun 

lietteen kuiva-ainepitoisuuteen testattiin momentin askelvastekokeilla, joiden ajaksi 

polymeerivirtaus asetettiin vakioarvoon (900 l/h). Testauksen aikana lingon kapasiteetti 

oli noin 810 kg TS/h ja polymeerisyöttö 5,6-6,0 kg/t TS. Momenttia muutettiin välillä 

40-50 % viiden prosenttiyksikön välein. Askelvastekokeiden tulokset on esitetty 

kuvassa 31. 
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Kuva 31. Momentin muutoksen vaikutukset rejektiveden kiintoainepitoisuuteen, 

kuivatun lietteen kuiva-ainepitoisuuteen sekä lingon kokonaistehoon. 

 

Kuvasta 31 nähdään, että lingon momentilla on suuri vaikutus rejektiveden 

kiintoainepitoisuuteen. Kun momenttia pienennetään, lingon erokierrosluku kasvaa ja 

kiintoaineen erottuminen paranee. Tällöin rejektiveden kiintoainepitoisuus pienenee. 

Vastaavasti kun momenttia nostetaan, erokierrosluku pienenee ja rejektiveden 

kiintoainepitoisuus kasvaa. Kokeiden perusteella laskettiin kohdassa 9.2.2 esitetyt 

momentin mallit. 
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9.2 Mallit 

 

9.2.1 Rejektiveden kiintoainepitoisuus 

 

Askelvastekokeiden tuloksista lasketut mallit polymeerisyötön ja momentin 

vaikutuksista rejektiveden kiintoainepitoisuuteen on esitetty kuvassa 32.  

 

 

Kuva 32. Polymeerisyötön ja momentin mallit sekä kertoimet rejektiveden 

kiintoainepitoisuudelle. 

 

Kuvan 32 ylemmässä ruudussa on esitetty polymeerisyötön malli. X-akselilla on 

polymeerisyöttö ja y-akselilla rejektiveden kiintoainepitoisuus. Mallista nähdään, että 

polymeerisyötön lisääntyessä rejektiveden kiintoainepitoisuus laskee. Vastaavasti 

alemmassa ruudussa esitetyssä momentin mallissa momentin kasvaessa myös 

rejektiveden kiintoainepitoisuus kasvaa. Mallit siis vastaavat askelvastekokeilla saatuja 

tuloksia. Ruutujen vieressä olevat lukuarvot ovat mallin kertoimia. 

 

9.2.2 Kuivakakun kuiva-ainepitoisuus 

 

Polymeerisyötön ja momentin vaikutusten mallit kuivakakun kuiva-ainepitoisuudelle on 

esitetty kuvassa 33.  
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Kuva 33. Polymeerisyötön ja momentin mallit sekä kertoimet kuivakakun kuiva-

ainepitoisuudelle. 

 

Kuvan 33 ylemmässä ruudussa on esitetty polymeerisyötön malli. Polymeerisyöttö on 

x-akselilla ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuus y-akselilla, joten kuvasta nähdään, että 

polymeerisyötön lisääntyessä kuivakakun kuiva-ainepitoisuus kasvaa. Vastaavasti 

alemmasta ruudusta nähdään, että momentin kasvaessa kuivakakun kuiva-ainepitoisuus 

kasvaa. Tasainen osa mallista on vasteaika, eli se aika, joka polymeerisyötön tai 

momentin muutoksen jälkeen kuluu, ennen kuin muutoksen vaikutus alkaa näkyä kuiva-

ainepitoisuudessa. Tämä vaikuttaa mallin säätönopeuteen niin, että säätö odottaa 

muutoksen jälkeen tietyn ajan ennen kuin tekee lisämuutosta. 

 

9.3 Polymeerisyötön ohjauksen toimivuus 

 

Polymeerisyötön ohjauksen toimivuutta testattiin asettamalla polymeerisyöttö MPC-

säädölle. Säätö ohjaa ensisijaisesti rejektiveden kiintoainepitoisuuden halutulle alueelle 

lisäämällä polymeerisyöttöä. Kun kiintoainepitoisuus on saatu haluttuun arvoon, säätö 

alkaa vähentää polymeerisyötön määrää ja pitää sen mahdollisimman pienenä, ellei 

rejektiveden kiintoainepitoisuus ala kasvaa. Polymeerisyöttöä lisätään, jos rejektiveden 

kiintoainepitoisuus ei pysy halutulla alueella. Kuvassa 34 on esitetty säädön 

aikaansaama kuivaustulos.  
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Kuva 34. Polymeerisyötön MPC-ohjauksen vaikutukset rejektiveden kiintoaine-

pitoisuuteen ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuuteen. 

 

Kuvasta 34 nähdään, että rejektiveden kiintoainepitoisuus on lähtenyt selvään laskuun 

heti säädön alettua. Samoin kuivakakun kuiva-ainepitoisuus on parantunut. 

Polymeerisyöttö on hieman kasvanut klo 11:40 saakka, jonka jälkeen syötön taso on 

laskenut tasaisesti. Testauksen lopussa rejektiveden kiintoainepitoisuus on alkanut 

nousta, joten myös polymeerisyötön määrä on alkanut nousta. Säätö toimii siis 

odotetulla tavalla. 
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10 SÄÄSTÖARVIOINNIT 

 

10.1 Energiankulutus 

 

10.1.1 Pääkierrosluku 

 

Pääkierrosluvun vaikutusta energiakustannuksiin tarkasteltiin vertaamalla eri 

kierrosluvuilla saatuja kustannuksia normaaliin lingon ajotilanteeseen. 

Normaalitilanteessa lingon pääkierrosluku on 2 600 rpm ja momentti 45 %. 

Järjestelmästä saadut keskimääräiset energiakulutukset eri kierrosluvuilla ja niille 

lasketut hinnat on esitetty taulukossa 4. Hinta-arviot perustuvat Mikkoselta (2013a) 

saatuihin sähkönlaskutustietoihin, jossa sähkön keskihinta on 3,90 snt/kWh, energiavero 

1,69 snt/kWh ja arvonlisävero 24 %.  

 

Taulukko 4. Pääkierrosluvun vaikutus energiakustannuksiin.  

Kierros- 

nopeus 

rpm 

Keskim. 

kulutus 

kWh kWh/v 

Energia- 

kustannukset 

€/v 

Energia-

vero 

€/v 
Alv 24 % 

€/v 
Yhteensä 

€/v 

Erotus  

2600 

rpm:ään 

€/v 

2 000 8,63 75 573 2 947 1 277 1 014 5 238 -3 314 

2 200 10,28 90 024 3 511 1 521 1 208 6 240 -2 312 

2 400 12,16 106 514 4 154 1 800 1 429 7 383 -1 169 

2 600 14,08 123 377 4 812 2 085 1 655 8 552 0 

2 800 16,10 140 993 5 499 2 383 1 892 9 773 1 221 

3 000 17,77 155 704 6 072 2 631 2 089 10 793 2 241 

 

Taulukon 4 laskelmista voidaan todeta, että vähentämällä pääkierroslukua 200 rpm 

voidaan säästää noin 1 000 € vuodessa.  

 

10.1.2 Momentti 

 

Momentin muutoksen vaikutusta energiakustannuksiin tarkasteltiin muuttamalla 

momenttia välillä 40-50 %, kun lingon pääkierrosluku oli 2 600 rpm. Saatuja kustannus-

arvioita verrattiin tämän jälkeen normaaliajon momentin 45 % arvioihin. Järjestelmästä 

saadut keskimääräiset energiankulutukset ja niiden perusteella lasketut kustannusarviot 

on esitetty taulukossa 5.  
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Taulukko 5. Momentin vaikutus energiakustannuksiin. 

Momentti 

% 

Keskim. 
kulutus  

kWh kWh/v 

Energia- 

kustannukset 

€/v 
Energiavero 

€/v 
Alv 24 % 

€/v 
Yhteensä 

€/v 

Erotus  

moment- 
tiin 45 % 

€/v 

40 17,64 154 515 6 026 2 611 2 073 10 710 114 

43 17,77 155 692 6 072 2 631 2 089 10 792 196 

45 17,45 152 864 5 962 2 583 2 051 10 596 0 

48 17,25 151 082 5 892 2 553 2 027 10 472 -124 

50 17,15 150 251 5 860 2 539 2 016 10 415 -181 

 

Taulukossa 5 esitettyjen tulosten perusteella voidaan päätellä, että momentin vaikutus 

lingon energiakustannuksiin on vähäinen. Vertaamalla taulukkojen 4 ja 5 viimeisiä 

sarakkeita voidaan todeta, että lingon energiankulutukseen voidaan vaikuttaa parhaiten 

muuttamalla lingon pääkierroslukua.  

 

10.2 Polymeerikustannukset 

 

Polymeeriä syötetään normaalisti noin 5,6 kg/t TS. Tällöin polymeerikustannukset ovat 

noin 82 000 €/v, kuten todettiin kohdassa 4.4.1. Jos syötön annostusta vähennettäisiin 

määrällä 0,2 kg/t TS, olisivat polymeerikustannukset tällöin noin 79 500 €/v, jolloin 

vuodessa saataisiin säästöjä noin 2 500 €.  

 

Kuvien 19 ja 20 perusteella voidaan todeta, että polymeerisyötöllä 5,4 kg/t TS voitaisiin 

päästä hyviin kuivaustuloksiin: rejektiveden kiintoainepitoisuus on ollut noin 1 000 

mg/l ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuus noin 21,5 %. Pienemmällä polymeerisyötöllä 

lietteenkuivauksen kuivaustulokset huononevat. 

 

10.3 Rejektiveden kuormitus 

 

Rejektiveden BOD7-pitoisuus sekä ammonium- ja kokonaistyppipitoisuudet pysyvät 

suhteellisen vakiona rejektiveden kiintoainepitoisuudesta riippumatta, joten niiden 

vaikutukset jätetään huomioimatta säästöarvioinneissa.   

 

Kuten kohdassa 4.4.4 todettiin, kiintoainepitoisuudella 1 000 mg/l kemikaalikustannuk-

set olisivat noin 1 800 €/v. Kiintoainepitoisuudella 2 000 mg/l kustannukset olisivat 
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noin 3 500 €/v. Vertaamalla kyseisiä lukuja voidaan todeta, että alhaisemmalla rejekti-

veden kiintoainepitoisuudella voidaan säästää 1 700 €/v.    

 

Kohdassa 4.4.4 todettiin Taskilan jätevesilaitoksen rejektiveden kokonaisfosfori-

kuormituksesta johtuvien kustannuksien olevan noin 2 500 €/v, kun rejektiveden 

kiintoainepitoisuus on 1 000 mg/l. Rejektiveden kokonaisfosforipitoisuuden 

kaksinkertaistuessa myös kemikaalikustannukset kaksinkertaistuvat. Vuosittain voidaan 

siis säästää 2 500 €, kun verrataan kiintoainepitoisuuksien 1 000 mg/l ja 2 000 mg/l 

kustannuksia.  

 

10.4 Lietteenkäsittelykustannukset 

 

Lietteenkäsittelykustannuksiin vaikuttavat Taskilan jätevedenpuhdistamolla lietteen 

kuiva-ainepitoisuus sekä kuljetettavan lietteen määrä. Mitä enemmän liete sisältää 

kuiva-ainetta, sitä vähemmän kuljetetaan vettä. Mikkoselta (2013b) saatujen tietojen 

mukaan yhden prosentin kuiva-ainepitoisuuden nostolla voidaan säästää 

lietteenkäsittelykustannuksissa 3 % verrattuna alhaisempaan kuiva-aineprosenttiin, mikä 

tekee kuukausitasolla noin 3 900 € ja vuositasolla noin 46 400 €. Laskelmat sisältävät 

indeksikertoimen 1,28, jolla korjataan vuosittaisesta valuuttakurssista aiheutuvia 

hinnanmuutoksia.  

 

Kuivakakun kuiva-ainepitoisuuden nostaminen 1 %:n verran yli 22 %:iin vaatisi kuvan 

24 perusteella noin 50 %:n momenttia ja kuvan 20 perusteella polymeeriannostusta 6 

kg/t TS tai enemmän. Taulukosta 4 nähdään, että nostamalla lingon momenttia 50 %:iin, 

saadaan noin 200 € säästöä energiakustannuksista vuodessa. Polymeeriannostuksen 

nostaminen tasosta 5,6 kg/t TS tasoon 6 kg/t TS kasvattaa kemikaalikustannuksia 

vuodessa 6 300 €.  

 

Momentin nostamisesta johtuen rejektiveden kiintoainepitoisuus kasvaisi, mutta 

polymeerisyötön lisääminen hillitsisi kasvua. Säästöarvioinneissa verrataan 

kiintoainepitoisuuksien 1 000 mg/l ja 2 000 mg/l aiheuttamia kustannuksia.  

 

Kiintoainepitoisuuden nousu aiheuttaisi lisäkustannuksia kemikaalikulutuksissa, kun 

rejektiveden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuuksia täytyisi vähentää. Kiintoaine-

pitoisuuden nouseminen pitoisuudesta 1 000 mg/l pitoisuuteen 2 000 mg/l lisäisi 
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polymeerikustannuksia 1 700 € vuodessa. Vuosittaisen kokonaisfosforipitoisuuden 

kaksinkertaistuessa 2 000 kg:sta 4 000 kg:oon lisääntyisivät polyalumiinikloridin 

kustannukset 2 500 €:lla vuodessa. 

 

Ottamalla huomioon kuivakakun kuiva-ainepitoisuuden nostamisesta aiheutuvat 

kustannusarviot lingon toiminnan muutokselle, polymeerisyötön lisäämiselle ja 

rejektiveden laadun huononemiselle, voidaan arvioida kuiva-ainepitoisuuden 

nostamisen kokonaissäästöjä. Vuosittaiset säästöt olisivat siis noin 36 000 €.  
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11 OPTIMOINNIN JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tarkoituksena oli Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteenkuivausprosessin 

optimointi online-mittausten avulla. Tavoitteena oli pyrkiä mahdollisimman pieneen 

rejektiveden kiintoainepitoisuuteen ja korkeaan kuivatun lietteen kuiva-

ainepitoisuuteen. Lisäksi tavoitteena oli minimoida polymeerisyöttöä ja lingon 

energiankulutusta. Optimointi voidaan suorittaa automaattisesti lingolle 1 asennetulla 

Metso MPC-monimuuttujasäädöllä, joka hyödyntää online-mittauksia polymeerisyötön 

ja lingon toiminnan ohjauksessa.  

 

Lietteenkuivauksen optimointiin toi haastetta kuivattavan lietteen laadun vaihtelu. Työn 

aikana huomattiin, että toisinaan kuivaustuloksesta ei saada haluttua, vaan rejektiveden 

kiintoainepitoisuus pysyy korkeana ja kuivakakun kuiva-ainepitoisuus alhaisena. Näissä 

tilanteissa lietteen pH, lingon toiminta ja polymeerisyöttö olivat normaalitasolla, joten 

kuivaustuloksen huononemisen täytyi johtua kuivattavan lietteen laadun muutoksesta. 

Tällöin kuivausprosessiin joudutaan syöttämään enemmän polymeeriä kuin normaalisti 

ja operoimaan linkoa energiatehottomampaan suuntaan.  

 

Nykyinen Taskilan jätevesilaitoksen lietteenkuivauksessa käytettävä polymeeri toimii 

hyvin kapealla lietteenlaadun ja pH:n alueella, joten on tärkeää kartoittaa vaihtoehtoisia 

polymeerilaatuja lietteenkuivaukseen. Lietteenlaadun muutokset jätevedenpuhdista-

molla voivat olla nopeita ja lyhytaikaisia, joten polymeerin vaihdollakaan ei välttämättä 

päästä tavoitteeseen. Eri polymeerilaatujen testausta ei sisällytetty tähän työhön, mutta 

polymeerin vaihtamisehdotus on otettu jo Taskilan jätevedenpuhdistamolla huomioon.  

 

11.1 Mittareiden toiminta 

 

Jatkossa kuivausprosessin optimointi toimii Taskilan jätevedenpuhdistamolla Metson 

monimuuttujasäädöllä, joka pohjautuu jatkuvatoimisiin rejektiveden kiintoaine- ja 

kuivatun lietteen kuiva-ainemittauksiin. Jotta monimuuttujasäätö toimisi ideaalilla 

tavalla, tulee mittareiden toimivuutta seurata tasaisin väliajoin standardien mukaisilla 

laboratoriotesteillä.  
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Metson Low Solids -mittarin mittaustulokset ovat olleet luotettavia silloin, kun mittarin 

läpi virtaava näyte on ollut tasalaatuista. Taskilan jätevedenpuhdistamolla on päästy 

hyviin rejektiveden kiintoainepitoisuuden mittaustuloksiin, joten laite on 

mittausalueeltaan hyvin soveltuva puhdistamolle.  

 

Rejektiveden vaahtoamisesta ja LS-mittarin siivilöiden tukkeutumisesta aiheutuva 

näytteen ilmamäärän lisääntyminen haittaa LS-mittausta. Mittarin ilmanpoistoyksikkö 

tulee puhdistaa manuaalisesti riittävien huuhteluiden kanssa säännöllisin väliajoin 

vaahdosta ja siivilöihin tarttuneista roskista, jotta ilmanpoistoyksikön toimimattomuus 

ei lisää mittausanturille menevän näytteen ilmamäärää. Laitteen oma huuhtelu ei ole 

riittävä pitämään yksikköä puhtaana, vaikka pesuväliä tihentäisi.  

 

Rejektiveden virtausnopeus ilmanpoistoyksikön läpi on niin suuri, että veden mukana 

pääsee virtaamaan suuria kiintoaineita myös pumpulle. Nämä kiintoaineet voivat 

aiheuttaa tukoksen pumpussa, jolloin mittausyksikön läpi virtaavan näytteen ilmamäärä 

kasvaa. Ilmanpoistoyksikön tulisi siis olla suurempi, jotta rejektiveden mukana 

kulkeutuvat roskat ehtisivät laskeutua, eivätkä pääsisi tukkimaan laitteen muita osia. 

 

Metso Total Solids -mittarin tuloksia on joutunut työn aika tarkistamaan usein, koska 

mittarilla on ollut ryömintää. Mittarin antennien vaihtamisen jälkeen ryömintä on 

vähentynyt, mutta lingon käynnistyksen jälkeen mittarilukema vaikuttaisi olevan 

hieman todellista alhaisempi. Mittarin toimintaa on siis seurattava edelleen 

laboratoriotestein.  

 

Senfit Oy:n BSA-mittari on kalibroitu Senfit Oy:n toimesta ja sillä saadaan luotettavia 

mittaustuloksia. Työn aikana mittarilla ilmeni lietteen pakkaantumista mittausanturille, 

jolloin mittaustulokset olivat virheelliset. Mittarin oikeanlainen toiminta voidaan 

tarkistaa silmämääräisesti varmistamalla näytteen kulkeutuminen mittausanturin läpi.  

 

11.2 Optimoinnin säästöarviot  

 

Tässä työssä tehdyt säästöarviot perustuvat lyhytaikaiseen seurantaan, joten ne ovat vain 

suuntaa-antavia. Monimuuttujasäädön osalta säästöarvioita ei ole perusteltua tässä 

vaiheessa tehdä, vaan säädön toiminta vaatii pitempiaikaista tutkimusta. Taulukossa 6 

on esitetty tiivistetysti eri muutoksin saatavat säästöt lietteenkuivausprosessissa.  
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Taulukko 6. Lietteenkuivausprosessin muutosten säästöarviot. 

Polymeerisyötön 

vähentäminen 

0,2 kg/t TS 

€/v 

Rejektin  

kiintoainepitoisuus 

1 000 mg/l vs. 2 000 mg/l 

€/v 

Rejektin 

kok.fosforipitoisuus 

2 000 mg/l vs. 4 000 mg/l 

€/v 

Lietteen  

TS-pitoisuuden  

nostaminen 1 %:lla 

€/v 
2 500 1 700 2 500 36 000 

 

11.2.1 Energiankulutus 

 

Kuten kohdassa 8.3 jo todettiin, lingon energiankulutusta voidaan vähentää 

pienentämällä lingon pääkierroslukua nopeudesta 2 600 rpm. Säästöjä saadaan jo 200 

rpm:n kierrosluvun pienentämisellä ja ne ovat suuruusluokaltaan tuhansia euroja. 

Kuivauksen painopisteen siirtäminen kuivakakun kuiva-ainepitoisuuden parantamiseen 

tuo lisäsäästöjä lingon momentin nostamisen kautta. Momentin muutoksella saadut 

säästöt ovat noin 200 euroa vuodessa. 

  

11.2.2 Rejektivesi 

 

Rejektiveden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet tuovat lisäkuormitusta Taskilan 

jätevedenpuhdistusprosessiin. Rejektiveden mukana kulkeutuu myös typpeä ja BOD:ia 

takaisin puhdistusprosessin alkuun, mutta niistä aiheutuva kuormitus ei ole riippuvainen 

rejektiveden kiintoainepitoisuudesta (taulukko 2). Tämän vuoksi typestä ja BOD:sta 

aiheutuvat kustannukset jätettiin tässä työssä tarkastelematta. Kuten taulukosta 6 

nähdään, rejektiveden kuormituksen minimoinnilla saatavat kustannussäästöt ovat vain 

muutamia tuhansia euroja vuodessa, kun taas kuivakakun kuiva-ainepitoisuudella saadut 

säästöt ovat kymmeniä tuhansia euroja.  

 

Lisäksi kuivausprosessin painopisteen siirtäminen alhaiseen rejektiveden 

kiintoainepitoisuuteen nostaa puhdistamon lietteenkäsittelykustannuksia. Alhainen 

kiintoainepitoisuus rejektivedessä pienentää kuivakakun kuiva-ainepitoisuutta. Tästä 

johtuen kuivattu liete ohjattaisiin Kemira Oyj:n kuivausruuville, jolloin puhdistamon 

lietteenkäsittelykustannukset kasvaisivat. Lisäksi kuivausruuvilta jätevedenpuhdistus-

prosessin alkuun poistuva rejektivesi sisältää enemmän kiintoainetta kuin linkojen 

rejektivesi, jolloin sisäinen kuormitus kasvaisi entisestään. 
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11.2.3 Kuivakakun kuiva-ainepitoisuus 

 

Tässä työssä tehdyissä testauksissa on parhaimmillaan saatu kuiva-ainepitoisuudeltaan 

noin 22 % lietettä. Tehostamalla lietteenkuivausta 23 %:n kuiva-ainepitoisuuteen 

voidaan säästää lietteenkäsittelykustannuksissa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa 

(taulukko 6). Suurimmat säästöt lietteenkuivauksessa saadaan siis nostamalla 

kuivakakun kuiva-ainepitoisuutta.  

 

Kuivaustuloksen parantamiseen tarvitaan suurempaa polymeerisyöttöä tai eri 

polymeerilaatua sekä korkeampaa momenttia lingolla kuin 45 %, jolloin laitoksen 

sisäinen kuormitus rejektiveden kiintoainepitoisuuden kasvamisen vuoksi mahdollisesti 

kasvaa. Tästä aiheutuvat lisäkustannukset ovat suuruusluokaltaan kuitenkin vain 

kymmenesosa kuiva-ainepitoisuuden nostolla saatavista säästöistä.  

 

Lietteenkäsittelykustannukset ovat tähän saakka perustuneet Precisa Moisture analyser 

XM 60 -pika-analysaattorin mittaustuloksiin. Jatkuvatoiminen kuiva-ainepitoisuus-

mittaus Senfit BSA:lla mahdollistaa tarkemman hinnoitteluperusteen, jolloin 

analysoijan työskentelytavoista aiheutuvat mittausvirheet pika-analysaattorilla voitaisiin 

mitätöidä. Pika-analysaattoria voitaisiin käyttää kuiva-ainepitoisuuden määrityksessä 

silloin, kun Senfit BSA:n kuiva-ainepitoisuustulokset poikkeavat normaalista tai kun 

BSA on poissa toiminnasta. 

 

11.3 Metso MPC-monimuuttujasäätö 

 

Lingolle 1 asennetusta Metso MPC-säädöstä saadut kokemukset ovat jääneet tämän 

työn aikana vielä vähäisiksi niin huonon lietteenlaadun, jolloin MPC-säätö ei ole 

pysynyt päällä, kuin lingon toiminnan kanssa olleiden ongelmien vuoksi. Säädön 

testaukset ovat siis vielä kesken ja tulokset ovat vain muutaman päivän kokemusten 

ajalta. Säätö mahdollistaa kuivausprosessin automaattisen ohjauksen hyvän 

kuivaustuloksen ja pienen rejektiveden kiintoainepitoisuuden saamiseksi.   

 

Kokemukset osoittavat, että säätö toimii halutunlaisesti. Polymeerinsyöttö lisääntyy ja 

lingon momentti laskee, kun rejektiveden kiintoainepitoisuus on yli halutun arvon. 

Saatuaan rejektiveden kiintoainepitoisuuden halutulle tasolle alkaa säätö nostaa 



82 

 

momenttia kuivakakun kuiva-aineen parantamiseksi. Säätö alkaa myös pienentää 

polymeerisyöttöä, vaikkakin hyvin hitaasti.  

 

Lietteen laadun vaihtelu vaikuttaa varsinkin rejektiveden kiintoainepitoisuuteen nostaen 

sen herkästi yli mittarin mittausalueen. Tällaisissa tilanteissa Metson monimuuttuja-

säätöä ei voida pitää päällä, vaan kuivaustulosta täytyy pyrkiä ohjaamaan manuaalisesti 

paremmaksi.  

 

Säätö on tällä hetkellä kiristetty hyvin tiukalle, toisin sanoen säädön tekemät muutokset 

ovat hyvin pieniä ja hitaita. Toisaalta tämä on hyvä asia, kuten myös Lindell (2013) 

totesi, mutta säädön hankinnalla haettavien säästöjen kannalta liian hidas reagointi voi 

olla negatiivinen asia. Monimuuttujasäädöllä saatuja kustannussäästöjä on mahdotonta 

arvioida vähäisten käyttökokemusten perusteella. Säädöstä tarvitaan lisää kokemuksia, 

jotta voidaan arvioida sen hyötyä Taskilan jätevedenpuhdistamolle ja löytää ajoarvot, 

joilla voidaan tehostaa säädön toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että säätöä tulee pitää 

mahdollisimman paljon käytössä olosuhteiden salliessa ja optimoinnin tuloksia on 

seurattava, jotta säädöllä mahdollisesti saadut hyödyt voidaan havaita.  

 

Monimuuttujasäädössä suurin painoarvo on tällä hetkellä alhaisella rejektiveden 

kiintoainepitoisuudella. Tämän työn tulosten perusteella painopiste tulee siirtää 

kuivakakun kuiva-ainepitoisuuden kasvattamiseen.  
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