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The aim of this bachelor’s thesis was to study the suitability of continuous oil-in-water monitoring system in 

Outokumpu Tornio Works’ neutralization plant’s degreasing unit.   Assess of the suitability of the equipment for 

four-week test period was held, the purpose of which was to show that it is able to detect deviations in purified water 

quality. The aim was also to evaluate the technical suitability of the continuous oil-in-water monitoring system and 

the need for maintenance. 

During the test period research samples was taken manually and to assess the reliability of the continuous oil-in-water 

monitoring system they were compared with results of the automatic measurement system. Before the start of the test 

period, the purified water quality was monitored twice a week with manual samples taken from, when disturbances in 

the process, it was not possible to react immediately.  

The equipment proved to be highly reliable during the test period and the need for maintenance was fairly minor. 

There were no major disturbances during the trial period in degreasing process, but the automatic measurement 
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1 JOHDANTO 

Uutiset öljytankkerien uppoamisista sekä kuvat öljyn tahrimista linnuista tulevat 

ihmisten mieleen puhuttaessa merien saastumisesta, ja öljypäästöt ovatkin tunnetuimpia 

merien saastumisen lähteitä. Öljyä päätyy vesistöihin myös maalla tapahtuneiden 

öljyvahinkojen takia. Kuitenkin ympäristön tilaa eniten heikentävät kroonistuneet pienet 

ja jatkuvat öljypäästöt (Heikkinen 2001). Itämerta kuormittava öljy on yleensä peräisin 

maalta, jokivesistä sekä ilmasta, ja kuormitus kohdistuu pääasiassa meren pohjan 

sedimenttiin, mutta myös koko Itämeren ekosysteemiin. Teollisuuden jätevesissä öljy 

on yleensä emulsioituneena, jolloin jätevesien puhdistaminen on kallista ja vaikeaa, sillä 

muutamien mikrometrien kokoisten öljypisaroiden erottaminen vedestä ei ole 

mahdollista perinteisin painovoimaan perustuvien menetelmien avulla (Zouboulis & 

Avranas 2000, s. 153). Teollisuuden öljypäästöt ovat kuitenkin vähentyneet 

merkittävästi uusien teknologioiden myötä, sillä vielä 1990-luvulla yksittäinen tehdas 

saattoi vastata 75 prosentista koko Suomen vesistöjen öljypäästöistä (Pohjois-

Pohjanmaan ELY-keskus 2014).   

Itämeren ekosysteemi on erityisen haavoittuva, sillä sen luonto on karua ja eliöstö 

erikoistunutta, ja meri on matala ja vähäsuolainen. Runsaan saariston takia Itämeren 

rantaviivaa on paljon, joten öljyllä on enemmän tilaa rantautua. Veden vaihtuminen 

Itämeressä on hidasta sen sijainnin takia. Öljyn päätyminen mereen saastuttaa 

pohjasedimenttiä ja tuhoaa pohjaeläinyhteisöjä. Ympäristömyrkkynä se tuhoaa myös 

kalakantoja ja merikasveja, etenkin keväällä sattunut öljyvahinko voi olla tuhoisaa 

lintujen pesinnälle.  Öljyjen sisältämät syöpää ja perimän vaurioita aiheuttavat 

polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet liukenevat helposti veteen, ja 

aiheuttavat häiriöitä muun muassa kalojen varhaisissa kehitysvaiheissa. Tämä 

vahingoittaa kalastuselinkeinoa ja aiheuttaa kalastajille taloudellisia tappioita. 

(Keinänen ym. 2012)   

Outokummun Tornion tehtaat ovat onnistuneet öljy- ja rasvapäästöjen pienentämisessä, 

ja ympäristöviranomaiset ovat katsoneet, ettei ole syytä antaa lupamääräystä raja-

arvoista öljy- ja rasvapäästöille. Outokumpu suorittaa kuitenkin omaa sisäistä 

tarkkailuaan, ja on asettanut öljy- ja rasvapäästöille raja-arvot, joissa pysymistä 
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seurataan säännöllisesti. Teräksen valssauksessa syntyy öljy- ja rasvapitoista vettä, joka 

on puhdistettava ennen mereen johtamista. Tämä tapahtuu Outokummun Tornion 

tehtaiden Neutralointi- ja regenerointilaitoksen (NeRe) Neutralointi 2-osaston 

rasvanpoistoprosessissa, jossa erotetaan veteen sekoittuneet öljyt ja rasvat. Työn 

aloitushetkellä syksyllä 2015 puhdistetun veden öljy- ja rasvapitoisuutta seurattiin 

ainoastaan kaksi kertaa viikossa manuaalisesti otettavien vesinäytteiden avulla. 

Näytteiden otolla ei saada kuitenkaan reaaliaikaista tietoa prosessin tilasta, jolloin 

odottamattomiin raja-arvojen ylityksiin ei voida heti reagoida, eikä näin estää öljyjen ja 

rasvojen päätymistä sade- ja jäähdytysvesiviemäriin. 

Tämän työn tavoitteena on selvittää, soveltuuko jatkuvatoiminen öljyä vedessä -mittaus 

Outokummun Tornion tehtaiden rasvanpoistoprosessista lähtevän veden öljy- ja 

rasvapitoisuuksien tarkkailuun. Rasvanpoisto toimii tällä hetkellä panostyyppisenä 

prosessina, mutta sen toiminta on tarkoitus tulevaisuudessa muuttaa jatkuvatoimiseksi 

prosessiksi. Tämän odotetaan vähentävän lähtevän veden öljy- ja rasvapitoisuutta. 

Rasvanpoiston onnistumiseen vaikuttaa myös prosessin ajonopeus; matalampaa 

ajonopeutta käytettäessä puhdistumisen on havaittu onnistuvan paremmin verrattuna 

suuremman ajonopeuden käyttöön. Työtä ja sen tuloksia on tarkoitus käyttää myös 

koulutusmateriaalina esimerkiksi kesätyöntekijöiden perehdyttämisessä ja muissa 

NeRe:n rasvanpoistoprosessiin liittyvissä koulutuksissa.   

Työn kohteena on Outokummun Tornion tehtaiden Neutralointi- ja 

regenerointilaitoksen Neutralointi 2:n rasvanpoistoprosessi. Prosessia kutsutaan 

Outokummun materiaaleissa vaihtelevasti joko öljynerotusprosessiksi tai 

rasvanpoistoprosessiksi. Tässä työssä käytetään nimitystä rasvanpoistoprosessi. Työtä 

aloitettaessa viemäriin johdettavan puhdistetun veden öljy- ja rasvapitoisuutta seurattiin 

kaksi kertaa viikossa otettavilla vesinäytteillä. Tässä työssä seurantamittausten 

soveltuvuutta tutkitaan vertaamalla jatkuvatoimisesta mittauksesta saatua dataa 

näytteiden analysoinnista saatuihin tuloksiin. 

Työn toisessa luvussa käsitellään Outokumpua ja sen Tornion tehtaita yrityksenä ja 

esitellään rasvanpoistoprosessi. Tässä yhteydessä käsitellään myös 

rasvanpoistoprosessiin liittyvää oikeudellista ympäristöön liittyvää sääntelyä. 
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Kolmannessa luvussa käydään läpi jatkuvatoimista ympäristömittausta ja käytettyä 

laitteistoa. Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus ja viidennessä luvussa 

esitellään tutkimuksen tulokset. Johtopäätökset kerrotaan luvussa kuusi ja seitsemäs 

luku on yhteenveto tutkimuksesta.   
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2 OUTOKUMPU JA ÖLJY- JA RASVAPITOISTEN VESIEN 

KÄSITTELY 

2.1 Outokumpu Oyj ja Tornion tehtaat 

Outokumpu Oyj on maailman suurimpia ruostumattoman teräksen valmistajia. 

Torniossa ja Keminmaalla toimivat Outokumpu Stainless Oy, Outokumpu Chrome Oy 

ja Outokumpu Shipping Oy. Outokummun tuotantokapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia 

kylmävalssattua ruostumatonta terästä. (Outokumpu 2015a)        

Teräksen tuotanto Torniossa aloitettiin vuonna 1976. Tehdasalueella sijaitsevat 

terässulatto, kuumavalssaamo, kylmävalssaamo ja ferrokromitehdas. Tornion tehtailla 

valmistetaan austenniittisiä ja ferriittisiä kuuma- ja kylmävalssattuja terästuotteita. 

Tehdasalueella on myös satama, jonka kautta Tornion tehtaiden tuotteita viedään 

eteenpäin. Tornion tehtailla teräksen valmistuksen merkittävin raaka-aine on 

kierrätysteräs, jota on valmiissa tuotteessa keskimäärin yli 80 prosenttia. (Outokumpu 

2015a)   

Tornion tehtaisiin kuuluu myös Keminmaassa sijaitseva Kemin kromikaivos. Kromi on 

ruostumattoman teräksen valmistuksessa tärkein raaka-aine, sillä kromilla saadaan 

aikaan tuotteen ruostumattomuus. Oman kaivoksen ansiosta Outokumpu on 

omavarainen kromin suhteen. (Outokumpu 2015a)   

2.2 Neutralointi- ja regenerointilaitos (NeRe) 

Neutralointi- ja regenerointilaitoksen eli NeRe:n muodostavat Neutralointi 2, 

Regenerointi 2, Regenerointi 3 sekä jäähdytysvesilaitokset 1 ja 2. Osasto sijaitsee 

Kylmävalssaamo 1:llä. Sen tehtävänä on käsitellä Kylmävalssaamo 1:n hehkutus- ja 

peittauslinjoilta sekä yhtenä kokonaisuuten toimivan kylmävalssaamon RAP5 –linjalta 

(Rolling, Annealing, Pickling Line) tulevat hapot, happamat vedet, kuudenarvoista 

kromia sisältävät pelkistettävät vedet sekä öljy- ja rasvapitoiset vedet. 

Jäähdytysvesilaitokset 1 ja 2 palvelevat kylmävalssaamoja sekä Neutralointi- ja 

regenerointilaitoksen omia prosesseja.   
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Neutralointi 2 -osastolla pelkistetään karsinogeeniset Cr
6+

-pitoiset vedet ja 

neutraloidaan kalkkimaidon avulla hehkutus- ja peittauslinjoilta tulevat happamat vedet. 

Myös työssä käsiteltävä rasvanpoistoprosessi kuuluu Neutralointi 2 -osastoon. 

Regenerointi 2 ja 3 -osastoilla käsitellään hehkutus- ja peittauslinjoilta sekä RAP5-

linjalta tuleva sekahappo. Sekahappo on rikkihapon, typpihapon, fluorivetyhapon ja 

veden seos, jonka seassa on teräsnauhan pinnasta peittauksessa irronnutta 

metallioksidia.  

2.3 Ympäristöjärjestelmä ja sääntely 

2.3.1 Ympäristöjärjestelmä 

Outokummun Tornion tehtailla on käytössä ISO 14001 -standardiin perustuva sertifioitu 

ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä (Outokumpu 2015b). Ympäristöjärjestelmä on 

tapa, jolla ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimia voidaan parantaa 

systemaattisesti. Ympäristöjärjestelmää käyttävä organisaatio sitoutuu 

ympäristönsuojelun tasonsa jatkuvaan parantamiseen ja sen on tunnistettava 

toimintojensa, tuotteidensa ja palveluidensa ympäristövaikutukset. Sen on myös 

asetettava ympäristötavoitteet ja seurattava niiden toteutumista. Organisaation on myös 

tarkkailtava ja seurattava ympäristövaikutuksia, ennaltaehkäistävä ympäristövahinkoja 

ja estettävä niiden toistuminen. Ympäristöjärjestelmää käyttävä organisaatio ylläpitää 

hyviä ympäristökäytäntöjä ja arvioi toimintansa tuloksia ja parantaa toimintaansa. 

(Suomen Standardoimisliitto) 

Konsernin ympäristötavoitteiden lisäksi myös Tornion tehtaille asetetaan vuosittain 

omat tavoitteet, joita toteutetaan osastojen toimenpideohjelmien kautta. Tavoitteiden 

toteutumista seurataan ja auditoidaan säännöllisin väliajoin.  

2.3.2 Lainsäädäntö 

Merkittävin direktiivi koko Outokummun Tornion tehtaiden sekä Neutralointi- ja 

Regenerointilaitoksen ja rasvanpoistoprosessin kannalta on teollisuuden päästöjä 

koskeva teollisuuden päästödirektiivi (2010/75/EU). Direktiivin tarkoituksena on 

suojella ympäristöä, terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia 
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ympäristöluvituksen kautta. Outokummun Tornion tehtaiden Neutralointi- ja 

regenerointilaitoksen rasvanpoistoprosessia koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja 

ympäristö- ja veden käyttöä koskevia lupia on esitelty kuvassa 1.  

Kuva 1. NeRe:n rasvanpoistoprosessia koskeva sääntely. 

 

Teollisuuden päästödirektiivi on huomioitu vuonna 2014 uudistetussa 

ympäristönsuojelulaissa (527/2014, jäljempänä YSL). Merkittävin lakimuutos koski 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Available Techniques, jäljempänä BAT) 

vertailuasiakirjojen (Best available techniques Reference document, jäljempänä 

BREFit) ja niiden BAT-päätelmien perusteella asetettavia sitovia päästöraja-arvoja 

(BAT-Associated Emission Level, BAT-AEL). Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 

parhaalla mahdollisella tekniikalla tarkoitetaan: 

”mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, 

rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä 
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toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä 

ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.” (YSL 1:5.7§) 

Uudistetun ympäristönsuojelulain myötä ympäristölupaa myönnettäessä parhaan 

käyttökelpoisen tekniikan merkitys korostuu, sillä ympäristölupien päästöraja-arvot 

tulevat suoraan BAT-päätelmistä. Päästöraja-arvot on määrättävä ympäristöluvassa 

siten, että BAT-päätelmien päästötasoja ei laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 

ylitetä (YSL 7:75.1§).    

Tietojen vaihdon teollisuuden ja viranomaisten välillä organisoi Euroopan komission 

päästöjen syntymisen estämiseen ja valvontaan erikoistuneen toimiston kautta. Tietojen 

vaihdon tulokset julkaistaan BREF:einä sekä BAT-päätelminä, jotka ovat jäsenmaita 

sitovia. BREF:ien on tarkoitus edistää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää 

ympäristölupakäytäntöjä Euroopan unionissa. Outokummun toimintaa koskee erityisesti 

toimialakohtainen Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and 

Steel Production -vertailuasiakirja.   

Teollisuuden päästödirektiivi vaikuttaa siis Outokummun ja Tornion tehtaiden 

toimintaan ympäristösuojelulain sekä Aluehallintoviraston (AVI) antaman 

ympäristöluvan kautta. Tehtaan on noudatettava ympäristönsuojelulakia itsessään ja 

huomioitava lupamääräykset toiminnassaan. Ympäristösuojelulain tarkoituksena on 

ehkäistä ympäristön pilaantumista, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa 

pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua ympäristövahinkoja (YSL 1:1.1§). 

Toiminnan harjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen 

voidaan ehkäistä ennakolta (YSL 2:6§). Ympäristöluvan myöntää AVI.  

Tehtaan veden käyttöä säätelee vesilaki (587/2011, jäljempänä VL). Vesilain 

tavoitteena on edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä 

siten, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti sekä ekologisesti kestävää (VL 1:1). 

Lain tavoitteena on myös ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä 

aiheutuvia haittoja sekä parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa (VL 1:1).  
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Outokummun Tornion tehtaiden sijainnista johtuen luvan Outokumpu Chrome Oy:n ja 

Outokumpu Stainless Oy:n vedenottoon sekä jätevesien käsittelyyn ja johtamiseen 

mereen, on myöntänyt suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio (RJK). Jatkossa luvan 

myöntää AVI. Seuraava tarkastus ympäristölupaan tehdään vuonna 2017. 

Rajajokikomission myöntämässä vedenottoa ja jätevesien käsittelyä ja mereen 

johtamista koskevassa luvassa öljylle ei ole annettu raja-arvoa, sillä mahdollisten 

öljypäästöjen katsotaan olevan hallittavissa tehtaan nykyisillä menetelmillä. Outokumpu 

toteuttaa kuitenkin sisäistä tarkkailua Neutralointi 2:sta prosessiviemäriin johdettavan 

veden öljy- ja rasvapitoisuudesta, ja on asettanut sisäiset raja-arvot öljy- ja 

rasvapitoisuudelle, jota valvotaan kaksi kertaa viikossa kerättävillä näytteillä.        

2.4 Öljy- ja rasvapitoisten prosessivesien käsittely 

neutralointilaitoksella 

2.4.1 Vastaanottosäiliöt, hapotus ja neutralointi 

Hehkutus- ja peittauslinjoilta 2 ja 4 ja RAP5-linjalta tulevat öljy- ja rasvapitoiset vedet 

tulevat neutralointilaitokselle, jonka rasvanpoistoprosessissa veden ja öljyn 

muodostamasta emulsiosta erotetaan öljy, ja puhdistettu vesi johdetaan 

kylmävalssaamon sade- ja jäähdytysvesiviemäriin P2. Rasvanpoistoprosessin 

maksimiajonopeus on 25 m
3
/h (Vanhamaa 2009, s. 5). Maksimi öljy- ja rasvapitoisuus 

tuleville vesille on 600 mg/l, jotta prosessi pystyy puhdistamaan saapuvan veden, niin 

että viemäriin lähtevän veden öljy- ja rasvapitoisuus on alle 3 mg/l (Karvonen 2015). 

Virtauskaavio on liitteenä 1. 

Öljypitoinen prosessivesi johdetaan pääsääntöisesti vastaanottosäiliö 1:een, josta se 

pumpataan vastaanottosäiliö 2:een. Vastaanottosäiliöt ovat tilavuudeltaan 30 m
3
. 

Vastaanottosäiliöiden pumppujen maksimi pumppausteho on 25 kuutiota tunnissa, 1,5 

baarin paineella. (Outokumpu Tornio Works 2002; Vanhamaa 2009, s. 5) 

Vastaanottosäiliöstä öljypitoinen vesi pumpataan pyörivän rumpusiivilän (kuva 2) 

kautta kymmenen kuution hapotussäiliöön (kuva 3), jonne pH:n laskemiseksi lisätään 

15 prosenttista rikkihappoa (H2SO4). Rumpusiivilän erottama kiintoainepartikkelit 
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johdetaan lietevarastoon. Tavoitearvo hapotussäiliön pH:lle on kolme. pH-arvon on 

oltava matala, jotta öljyn emulsio hajoaa, ja flotaatio myöhemmässä vaiheessa onnistuu. 

(Kemmer 1998 via Zouboulis & Avranas 2000; Vanhamaa 2009, s. 5) 

Kuva 2. Rumpusiivilä, jossa erotetaan kiintoainepartikkelit vastaanottosäiliöstä 

hapotussäiliöön pumpattavasta vedestä. 
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Kuva 3. Hapotussäiliö, jossa lasketaan puhdistettavan veden pH öljyn emulsion 

hajottamiseksi. 

 

Hapotussäiliöstä neste siirtyy ylivuotona Neutralointi 1 -säiliöön, jossa tehdään pH:n 

karkea säätö neutraaliksi, jonka jälkeen pH hienosäädetään Neutralointi 2-säiliössä. 

Neutralointisäiliöt ovat tilavuudeltaan 3 m
3
. Neutraloinnissa käytetään 48 prosenttista 

natriumhydroksidia (NaOH) eli lipeää. Karkeassa säädössä pyritään pH-arvoon 6,3 

(Karvonen 2015), ja hienosäädössä tavoitearvo on kuusi (6). pH-arvon säätö on tärkeää, 

koska koagulointi tapahtuu parhaiten tietyllä pH-alueella. Hanafy ja Nabih (2007, s. 

159) havaitsivat öljyn erotuksen paranevan neutraalista happamaan olevilla pH-arvoilla.  

Neutralointisäiliöt on esitetty kuvassa 4. (Mäntylä 2004, s.7 via Vanhamaa 2009, s. 5)   
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Kuva 4. Neutralointisäiliöt 1 ja 2 pH-antureineen. 

 

Apukemikaalina prosessissa käytetään 40-prosenttista polyalumiinikloridia (KEMIRA 

PAX-XL 100), jota lisätään Neutralointi 1-säiliöön. Apukemikaali toimii koagulanttina, 

joka muodostaa sidoksia öljypartikkeleiden kanssa, ja saa aikaan aikaan 

öljypartikkeleiden välisen adheesion. Tarttuvuus on edellytyksenä flotaatiolle. 
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2.4.2 Flokkulointi, flotaatio ja hiekkasuodatus 

Neutraloinnin jälkeen liuokseen lisätään polymeeristä flokkulointiainetta, jonka jälkeen 

liuos johdetaan flotaattoriin, jossa varsinainen rasvanpoisto tapahtuu. Flokkulantit ovat 

molekyylimassaltaan suuria polymeerejä. Ne adsorboituvat kiinteä/neste- tai 

neste/nesterajapinnoille ja edistävät kolloidien kiinnittymistä muodostamalla siltoja 

irrallisten öljypisaroiden välille sekä muodostamalla partikkeleista sopivan kokoisia, 

jotta ne voivat kiinnyttyä ilmakuplien pinnalle. (Zouboulis & Avranas 2000, s. 156)  

Prosessissa käytetään flokkulanttina kationista vesiliukoista polymeeriä, jonka 

kauppanimi on FLOPAM FO4190SH. Flokkaus on vaativa ja oleellinen osa prosessia, 

sillä sen epäonnistumista ei voida korjata myöhemmissä prosessivaiheissa.  

(Käyttöturvallisuustiedote 2015; Kreivi 2000 s. 10; Vanhamaa 2009, s. 5) 

Jotta öljyn, rasvan ja veden muodostamasta emulsiosta saadaan öljyt ja rasvat 

erottumaan, täytyy käytetyn tekniikan pystyä erottamaan halkaisijaltaan vain muutaman 

mikrometrin kokoiset öljypisarat. Flotaatio on osoittautunut tehokkaaksi, 

käytännölliseksi ja luotettavaksi erotusmenetelmäksi öljyjen ja rasvojen erotukseen 

vedestä. Yleensä flotaatio valitaan erotusmenetelmäksi, jos painovoimaan perustuvan 

laskeutuksen käyttö ei ole mahdollista. Öljyn erotukseen emulsiosta käytetään yleensä 

DAF (dissolved-air-flotation) -menetelmää kuplien muodostamiseen. DAF-

menetelmässä ilmaa liuotetaan veteen erillisessä painesäiliössä, jolloin muodostuu 

dispersiovettä (Karttunen 2004, s. 98). Dispersiovesi johdetaan flotaattorin alaosaan, 

jossa paineenalainen dispersiovesi johdetaan avoimeen säiliöön tai altaaseen, jolloin 

ilmakuplat nousevat pintaan, ja kupliin kiinnittyneet erotettavat partikkelit kelluvat 

veden pinnalla. (Hanafy & Nabih 2007, s. 144-145; Zouboulis & Avranas 2000, s. 153-

155) 

Ilmakuplien koko on tärkeä ominaisuus DAF-menetelmässä. Se vaikuttaa partikkeleiden 

välisiin törmäyksiin, partikkeleiden tarttumiseen kupliin sekä kuplien nousunopeuteen 

(Edzwald 2000, s. 2083). Edzwaldin (2000) mukaan kuplien tyypillinen koko 

kontaktialueella on 40-80 µm. Neutralointi- ja regenerointilaitoksen rasvanprosessissa 

on käytössä DAF-menetelmästä paranneltu Wiser-WPF-flotaatio, joka on suomalainen 
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patenteilla suojattu ratkaisu. Perinteiseen DAF-menetelmään verrattuna suurimmat erot 

ovat mikrokuplien koko, kaasunliuotus dispersioveteen sekä erillinen sekoitusyksikkö, 

jossa kuplat ja flokit sekoittuvat keskenään ennen flotaattoriin virtaustaan. (Kreivi 2000, 

s. 13)  

Dispersiovesi valmistetaan niin sanotuissa saturaattoreissa, jotka voivat olla joko ilman 

täytteitä tai täytteillä varustettuja. Täytteenä voidaan käyttää muovisia kappaleita ja 

niiden tehtävänä on tehostaa dispersioveden muodostumista. Neutralointi 2:n 

rasvanpoistoprosessissa dispersiovesi valmistetaan 0,26 m
3
 paineellisessa 

dispersiosäiliössä (Vanhamaa 2009, s. 5). Dispersiovesi, johon on liuotettu ilmaa, 

johdetaan flotaattoriin yhdessä käsiteltävän veden kanssa. Rasvanpoistoprosessissa 

tarvittava dispersiovesimäärä vaihtelee 5-30 % käsiteltävästä vesimäärästä (Helanterä 

2002, s.17). Dispersiovesi syötetään flotaattoriin suuttimen kautta. Rasvanpoistolaitos 

on varustettu kuudella suuttimella, joiden avulla voidaan säätää syötettävän 

dispersioveden määrää (Helanterä 2002, s.17). Käytössä olevat dispersiovesiventtiilit 

ovat käsikäyttöisiä. (Karttunen 2004, s.100) Tässä työssä tehdyn koejakson jälkeen 

dispersioveden syöttöön on asetettu virtausmittari, jolloin dispersioveden syöttöä 

flotaattoriin voidaan säätää joko paineen tai virtauksen perusteella.   
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Kuva 5. Dispersioveden syöttösäiliö ja dispersioveden virtausmittaus 

 

Flotaattorissa pintaan noussut öljyinen liete poistetaan kaapimella flotaattorin yläosasta, 

josta liete johdetaan lietevarastoon. Öljystä ja rasvasta erotettu vesi johdetaan 

flotaattorin keskiosasta hiekkasuodattimeen, jossa käsiteltyä vettä puhdistetaan hiekan 

avulla. Likaisinta hiekkaa kierrätetään mammut-pumpuilla paineilman avulla 

pesuruuville, josta pesty hiekka putoaa päällimmäiseksi. Hiekkasuodattimelta 

puhdistettu vesi johdetaan kylmävalssaamo 1:n sade- ja jäähdytysvesiviemäriin P2. 

(Karvonen 2015, Helanterä 2002, Vanhamaa 2009, s. 6) Tämä on prosessin osa, josta 

veden öljy- ja rasvapitoisuutta mitataan. 
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3 JATKUVATOIMINEN YMPÄRISTÖMITTAUS 

Ympäristöasioiden merkityksen lisäännyttyä on ympäristönsuojelussa tehtävien 

mittausten määrä ja niiden merkitys kasvanut. Ympäristömittauksia voidaan käyttää 

päätöksenteon tukena muun muassa energiantuotannossa, työturvallisuudessa ja 

terveyden valvonnassa sekä luonnollisesti myös päästöjen valvonnassa. 

Ympäristömittausten avulla seurataan ympäristön tilan muuttumista, tehdään 

ympäristönsuojelutekniikan investointipäätöksiä, arvioidaan ympäristövaikutuksia ja 

seurataan ympäristölupamääräysten toteutumista. Luotettavat mittaustulokset 

mahdollistavat ympäristön sietokyvyn tutkimisen ympäristön tilaa seurattaessa ja 

päästöraja-arvojen määrittämisen sopivalle tasolle. Luotettavien mittaustulosten avulla 

voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä. Tietoja päästöistä vaativat ulkopuoliset tahot 

kuten valvontaviranomaiset, mutta myös itse tuotantolaitos tarvitsee selkeää tietoa 

päästöihin vaikuttavista tekijöistä ja keinoja, joiden avulla saatua tietoa voidaan 

hyödyntää prosessien ohjauksessa ja suunnittelussa. (Annila ym. 2000) 

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittausjärjestelmä on kokonaisuus, joka mittaa ja kerää 

automatiikan avulla tietoa vedestä mitattavista muuttujista. Jatkuvatoimisessa 

mittauksessa prosessimuuttujat ovat tiedossa koko ajan, joten päästöjen seuranta ja 

valvonta on helpompaa. Automaattimittausten avulla voidaan poistaa mittaustuloksiin 

liittyvää epävarmuutta, joka johtuu mittaajasta.  Automaattiantureiden mittaama data 

kerätään laitteiston tallentimeen eli dataloggeriin, josta se lähetetään tietyin väliajoin 

tietokantaan. Automaattiantureiden mittaustiheys ja datan lähetystiheys on käyttäjän 

säädettävissä. Data on saatavissa lähes reaaliaikaisesti. Jatkuvan ja tiheän mittauksen 

avulla saadaan tietoa myös yllättävistä ja poikkeavista tilanteista, joista ei perinteisin 

menetelmin pystyisi havainnoimaan. Mittausjärjestelmästä saatu data on myös valmiina 

sähköisessä muodossa, jota käyttäjä voi suoraan hyödyntää. Monimutkainen 

mittausjärjestelmä voi kuitenkin lisätä mittaustuloksiin liittyvää epävarmuutta, ja 

luotettavien mittaustuloksien saamiseksi mittauslaitteiston huolto, kalibrointi ja 

kunnossapito ovat tärkeässä asemassa. (Annila ym. 2000, Huttula ym. 2009, Juntura 

ym. 1997) 
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Käytettävää mittauslaitteistoa valittaessa on huomioitava asennuspaikan laitteistolle 

asettamat vaatimukset. Anturilla, tiedonkeräimellä ja modeemilla on tietyt 

lämpötilarajat, jotka on huomioitava valintaa tehdessä. Virtalähde tulee valita niin että 

sähkö riittää kaikissa tilanteissa ja jatkuvasti huomioiden laitteiston virrankulutuksen. 

Pääasialliset virtalähteet ympäristömittauslaitteistoille ovat verkkovirta ja akku. 

Verkkovirtaa käytettäessä tulisi varmistua virran syötön jatkumisesta sähkökatkoksien 

aikana. Mittalaitteen dataloggeriin tallennettu data on siirrettävä tietokantaan käyttäen 

joko langattomia tiedonsiirtoverkkoja, radiotaajuuksia, puhelinlinjoja tai paikan päällä 

keräämällä. Tiedonsiirtoverkkoja kuten GSM- tai GPRS-verkkoja hyödyntäessä on 

huomioitava verkon kattavuus ja mahdolliset syrjäiset alueet.   
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää, soveltuuko jatkuvatoiminen öljyä vedessä -mittaus 

Outokummun Tornion tehtaiden rasvanpoistoprosessista lähtevän veden öljy- ja 

rasvapitoisuuksien tarkkailuun. Tutkimus suoritettiin neljän viikon koejakson aikana, 

jolloin jatkuvatoimisen automaattimittausjärjestelmän toimintavarmuutta ja huollon 

tarvetta seurattiin ja automaattimittauksen luotettavuuden arvioimiseksi koejakson ajan 

otettiin manuaalinäytteitä, joiden tuloksia verrattiin automaattimittauksen tuloksiin.                                                    

4.2 Automaattimittaus 

4.2.1 Laitteisto ja sen asennus 

Koejakson aikana öljyä vedessä -mittauksessa käytetään TriOS:n valmistamaa 

EnviroFlu-HC-anturia. Öljyä vedessä -mittauksissa anturi tunnistaa öljystä veteen 

liuenneet PAH-yhdisteet.  PAH-yhdisteiden tunnistamisessa anturi käyttää UV-

fluoresenssimenetelmää, joka mahdollistaa PAH-määritykset yhden ppb:n tarkkuudella. 

Mittauslaitteiston avulla voidaan havaita muun muassa kevyt polttoöljy, diesel, 

mäntyöljy, hydrauliikkaöljyt ja -rasvat sekä voiteluöljyt. (EHP-Tekniikka Oy) 

Koejakson aikana oli tarkoitus selvittää, miten jatkuvatoiminen öljyä vedessä -mittaus 

toimii NeRe:n rasvanpoistoprosessissa. Laitteisto asennettiin rasvanpoistoprosessiin 

kuuluvan hiekkasuodattimen läheisyyteen, sillä puhdistettu vesi, josta mittaus tehdään, 

johdetaan hiekkasuodattimelta P2-viemäriin. Automaattimittauslaitteistoon kuului 

paikallisnäyttö (kuva 6), josta voi seurata PAH-pitoisuutta laitteiston luona, ja sen 

avulla laitteiston asetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa paikan päällä.  

Outokummun Tornion tehtaiden Neutralointi-ja regenerointilaitoksella 

automaattimittaus asennettiin sisätiloihin, jolloin laitteisto ei altistunut sään vaihteluille 

ja olosuhteet pysyivät tasaisina. Laitteistoa altistuu lähinnä roiskevedelle ja laitteisto on 
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huoneenlämpötilassa.  Laitteiston vaatima paineilma ja verkkovirta olivat jo valmiiksi 

laitteiston asennuspaikalla ja vaativat ainoastaan pieniä muutostöitä.  

Neutralointi 2:n rasvanpoistoprosessissa jatkuvatoimisella mittauksella pystyttäisiin 

seuraamaan lähtevän veden öljy- ja rasvapitoisuutta reaaliaikaisesti, ja muutoksiin 

pystyttäisiin reagoimaan välittömästi. Nykyisellä manuaalisesti kaksi kertaa viikossa 

otettuihin näytteisiin perustavalla tarkkailulla poikkeamien havaitseminen ja niihin 

reagoiminen ei ole mahdollista. Reaaliaikaisen mittauksen avulla voidaan havaita 

poikkeamat prosessin toiminnassa, ja välittömästi tehdä korjaavia toimenpiteitä 

prosessin toimivuuden parantamiseksi, jolloin öljy- ja rasvapäästöt eivät ylittäisi 

Outokummun Tornion tehtaiden sisäistä raja-arvoa. 

Kuva 6. Automaattisen mittausjärjestelmän paikallisnäyttö. 

 

Anturia varten hiekkasuodattimelta viemäriin lähtevään putkeen asennettiin erillinen 

näytteenottolinja ja mittauskaukalo (kuva 7). Mittauskaukalo suunniteltiin ja 

valmistettiin, jotta anturi on laitteiston vaatimusten mukaisesti jatkuvasti upotettuna 
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veteen, josta öljy-ja rasvapitoisuutta on tarkoitus mitata.  Koejakson lopulla linjaan 

asennettiin niin sanottu puulausnatsa, jonka kautta linjaan voidaan johtaa vettä tai 

paineilmaa mahdollisten tukosten aukaisemiseksi. Kaukalolta lähtee putki takaisin 

viemäriin menevään linjaan. Myös näytteenottohanan alle asennettiin suppilo, josta vesi 

ohjataan takaisin päälinjaan.  

Kuva 7. Mittalaitteen anturin mittauskaukalo sekä siihen liittyvät putkilinjat. 

 

4.2.2 Datapalvelu 

Öljyä vedessä -mittauksen tuloksia pystyi tarkastelemaan EHP-Tekniikka Oy:n 

datapalvelussa lähes reaaliaikaisesti. Datapalvelussa pystyi seuraamaan PAH-pitoisuutta 

mikrogrammoina litrassa, vastaanottosäiliö 2:n pumpun käyntitietoa esimerkiksi 

kuvaajan avulla sekä öljyjen- ja rasvojen pitoisuutta milligrammoina litrassa. Tiedot oli 

myös mahdollista saada Excel-taulukkona. Palveluun pystyi lisäämään myös 

huomautuksia tietylle ajankohdalle, ja tätä hyödynnettiin poikkeavien tapahtumien ja 

huoltotoimenpiteiden kirjaamisessa.  

Putkilinja sadevesiviemäriin  

Mittauskaukalo 

 

Näytteenottolinja 
Puulausnatsa 
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4.2.3 Huolto ja ylläpito 

Laitteiston kuntoa ja toimintaa seurattiin lähes päivittäin paikan päällä. Anturin 

mittausikkunaa puhdistettiin koejakson alussa asetonilla ja anturi pestiin asetonilla myös 

muutamia kertoja koejakson aikana. Koejakson kahdella viimeisellä viikolla linjan 

havaittiin tukkeutuneen ennen sen haarautumista kaukalolle ja näytteenottohanalle. 

Linja aukaistiin vedenpaineen avulla. Alussa tämä jouduttiin tekemään purkamalla 

näytteenottonatsaa, ja viimeisellä viikolla putkilinjaan asennettiin puulausnatsa, jonka 

kautta aukaisutoimenpiteet voidaan jatkossa tehdä.  

4.3 Manuaalisesti otetut näytteet 

4.3.1 Näytteenotto 

Automaattimittauksen antamien tulosten luotettavuuden arvioimiseksi otettiin koejakson 

näytteitä myös manuaalisesti ja niitä verrattiin automaattimittauksen tuloksiin. 

Yhdenmukaisten näytteenottotapojen ja näytteiden laadun varmistamiseksi laadittiin 

työohje (liite 2). Näytteet kerättiin kuvan 8 mukaisiin näytepulloihin, ja toimitettiin 

Outokummun Tornion tehtaiden kemian analyytikan laboratorioon. Näytteitä otettiin 

vähintään kaksi kappaletta, ja laboratorion kapasiteetin riittäessä enemmän.  
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Kuva 8. Manuaalisesti kerätyt tutkimusnäytteet.  

 

4.3.2 Käsinäytteiden analysointi 

Näytteet toimitettiin analysoitavaksi Outokummun kemian analytiikan laboratorioon, 

jossa näytteet analysoitiin noudattaen standardia SFS 3010 Veden öljyn ja rasvan 

määritys: Infrapuna-spektrofotometrinen menetelmä (Suomen Standardisoimisliitto 

1980). Menetelmän avulla määritetään haihtumaton rasva ja öljy vedestä. Pienin 

määritettävissä oleva pitoisuus on 0,1 mg/l. Vesinäyte uutetaan hiilitetrakloridilla ja 

uuttuvien orgaanisten aineiden kokonaispitoisuus määritetään uutteen IR-absorptiosta. 

Jos näytteitä ei analysoitu samana päivänä, näytteet kestävöitiin laboratoriossa SFS-EN 

ISO 5667-3 -standardin (Suomen Standardisoimisliitto 1980) mukaan rikkihapolla tai 

suolahapolla. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Tulokset koejakson ajalta  

Koejakso toteutettiin 14.9.-12.10.2015 välisenä aikana. Tulokset on esitetty noin viikon 

mittaisissa jaksoissa kuvissa 9-12. Automaattimittauksen tulokset kalibroitiin 

vastaamaan Outokummun seuraamaa öljy- ja rasvapitoisuutta milligrammoina litrassa 

manuaalisesti otettujen näytteiden avulla.  

Koejakson ensimmäisellä viikolla voidaan havaita kuvan 9 perusteella kaksi 

huomattavasti poikkeavaa arvoa 14.9. ja 21.9. Nämä johtuvat optisen lukijan 

huoltotoimenpiteenä tehdystä asetonipuhdistuksesta. Anturin paineilmapuhdistus 

aiheutti koko koejakson ajan pienen pudotuksen pitoisuudessa. Pitoisuuden nousut ja 

laskut näyttivät seuraavan Vastaanottosäiliö 2:n syöttöpumpun käyntitietoa ja 

rasvanpoistoprosessin toiminta-aikaa; prosessin käynnistyttyä puhdistetun veden öljy-ja 

rasvapitoisuudet kasvoivat, kunnes prosessin edetessä ne laskivat ja tasoittuivat.  

Kuva 9. Öljy- ja rasvapitoisuudet koejakson ensimmäiseltä viikolta (14.9-20.9.2015). 

 

Koejakson toisella viikolla oli havaittavissa 21.9. selkeä piikki, joka johtui ensimmäisen 

viikon tapaan optisen lukijan asetonipuhdistuksesta. Kuten kuvan 10 perusteella voidaan 

havaita, pysyivät öljy-ja rasvapitoisuudet myös toisella viikolla hyvin tasaisina ja lähellä 

Asetonipuhdistus 
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3 milligrammaa litrassa, ja eikä merkittävästi pitoisuuksiin vaikuttavia prosessihäiriöitä 

tapahtunut. Myös toisella viikolla on havaittavissa pitoisuuden nousua ja laskua, joka on 

selitettävissä pumpun käyntitiedon perusteella.   

 

Kuva 10. Öljy- ja rasvapitoisuudet koejakson toiselta viikolta (21.9-27.9.2015). 

 

Koejakson kolmannella viikolla automaattimittauksen havaittiin näyttävän hyvin 

tasaisia pitoisuuksia 29.-30.9. välisenä aikana (kuva 11). Analysaattorin 

mittauskaukalolle johdetun linja oli tukkeutunut estäen hiekkasuodattimelta tulevan 

veden johtumisen kaukaloon, ja automaattimittaus oli mitannut pitoisuuksia seisovasta 

vedestä. Tukkeuma havaittiin myös 2.10. Kolmannen viikon pitoisuudet pysyivät 

ensimmäisten viikkojen tapaan tasaisina ja huomattavia poikkeamia ei ollut.  
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Kuva 11. Öljy- ja rasvapitoisuudet koejakson kolmannelta viikolta (28.9-4.10.2015). 

 

Öljy- ja rasvapitoisuudet pysyivät myös koejakson neljännellä viikolla lähellä 

Outokummun sisäistä raja-arvoa, ja paineilmapuhdistuksen aiheuttama pieni lasku ja 

prosessin käynnistymisen aiheuttama pitoisuuden tilapäinen nousu oli havaittavissa 

(kuva 12). 5.10. hiekkasuodattimen hiekkaa sekoitettiin ilman avulla, mutta odotettua 

öljy- ja rasvapitoisuuden kasvua ei havaittu. 7.10. näytteenottolinja oli jälleen 

tukkeutunut. Näytteenottolinjan tukkeutumisen estämiseksi näytteenottohana jätettiin 

hieman auki ja tämä näkyy 8.-9.10. pitoisuuden äkillisinä laskuina. Neljännen viikon 

kuvaajaan sisällytettiin pitoisuudet 12.10 asti, joten viimeinen viikko on 

kahdeksanpäiväinen.  
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Kuva 12. Öljy- ja rasvapitoisuudet koejakson neljänneltä viikolta (5.10.-12.10.2015). 

 

5.2 Automaattimittauksen ja manuaalisesti otettujen näytteiden 

tulosten vertailu  

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli arvioida automaattimittauksen luotettavuutta 

vertailemalla automaattimittauksen ja manuaalisesti otettujen näytteiden tuloksia. 

Manuaalisesti kerättyjen näytteiden avulla EHP-Tekniikka Oy suoritti myös 

kalibroinnin PAH-pitoisuudesta veden öljy- ja rasvapitoisuudeksi (mg/l). Manuaalisesti 

kerättyjen näytteiden analyysissa käytetyn menetelmän tarkkuus on 0,1 mg/l. 

Ensimmäisellä viikolla 14.9-20.9. manuaalisesti kerättyjä näytteitä oli yhteensä kuusi 

(6) kappaletta. Manuaalisesti kerättyjen näytteiden ja automaattimittauksen antamat 

pitoisuudet on esitetty taulukossa 1 ja kuvassa 13. Kuvan 13 perusteella voidaan nähdä 

käsin kerättyjen näytteiden asettuvan kohtalaisen lähelle automaattimittauksen tuloksia. 

Kuitenkin, kuten taulukon 1 perusteella voidaan havaita, on esimerkiksi 14.9. kerättyjen 

näytteiden ja automaattimittauksen tuloksen välillä selkeä ero. 17.9. kerättyjen 

näytteiden ja automaattimittauksen antamat pitoisuudet olivat Outokummun Tornion 

tehtaiden sisäisen raja-arvoon verrattuna kaksinkertaiset.  
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Taulukko 1. Manuaalisesti kerättyjen ja automaattimittauksen tulokset koejakson 

ensimmäiseltä viikolta (14.9.-20.9.2015). 

Pvm Klo Manuaalisesti 

kerätty näyte 

(mg/l) 

Automaattimittaus 

(mg/l) 

Huomautus 

14.9. 7.28. 4 3,5  

14.9. 7.39. 4,2 2,3  

15.9. 7.35. 2,7 2,2 Hapotettu. 

15.9. 13.07. 2,5 2,2 Hapotettu. 

17.9. 7.20. 6,4 6,1 Mittausastia pestiin vedellä 

ja anturi asetonilla heti 

ensimmäisen näytteenoton 

jälkeen. Vesi vaihtui noin 

viisi minuuttia ennen toisen 

näytteen ottamista. 

17.9. 7.28. 5,7 6,3  

 

Kuva 13. Automaattimittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden vertailu 

koejakson ensimmäiseltä viikolta. 

 

Koejakson toisella viikolla manuaalisesti kerättiin kahdeksan (8) näytettä. Taulukkoon 2 

on kerätty manuaalisesti kerättyjen näytteiden pitoisuudet sekä esitetty näytteiden 

ottoon liittyvät toimenpiteet. Kuvan 14 perusteella voidaan havaita, että osa 23.9. 
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manuaalisesti kerättyjen näytteiden pitoisuuksista poikkeaa selvästi 

automaattimittauksen tuloksista. 

Poikkeavat näytteet otettiin automaattimittauksen optisen lukija asetonipuhdistuksen 

jälkeen, joten on mahdollista, että puhdistuksessa käytetty asetoni on vaikuttanut 

mittaukseen. Toisaalta taas, tällä kertaa asetonipuhdistus ei aiheuttanut selkeää piikkiä 

automaattimittaukseen, joten on mahdollista, että puhdistus ei ole onnistunut, ja siten 

poikkeaman manuaalisesti kerättyjen näytteiden ja automaattimittauksen välillä on 

aiheuttanut jokin muu syy.  

Manuaalisesti kerätyt näytteet pyrittiin ottamaan niin, että prosessi olisi ollut käynnissä 

yhtäjaksoisesti vähintään puoli tuntia ennen näytteiden ottoa. 24.9. näytteiden 

saamiseksi operaattori käynnisti prosessin manuaalisesti, kun käsiteltävää vettä oli 

kertynyt siirtopumpun käynnistämiseen riittävä määrä.  

Taulukko 2. Manuaalisesti kerättyjen ja automaattimittauksen tulokset koejakson 

toiselta viikolta (21.9-27.9.2015). 

Pvm Klo Manuaalisesti 

kerätty näyte 

(mg/l) 

Automaattimittaus 

(mg/l) 

Huomautus 

21.9. 7.32. 3,9 3,7 Ennen optisen lukijan 

asetonipuhdistusta 

21.9. 7.43. 3,4 4 Puhdistuksen jälkeen 

23.9. 8.01. 1,9 2,2 Ennen optisen lukijan 

asetonipuhdistusta 

23.9. 8.12. 2,2 2,0 Ennen optisen lukijan 

asetonipuhdistusta 

23.9. 8.26. 4,3 2,6 Puhdistuksen jälkeen 

23.9. 8.36. 4,8 1,8 Puhdistuksen jälkeen 

24.9. 7.32. 2,1 2,6 Ennen optisen lukijan 

asetonipuhdistusta 

24.9. 7.48. 3,4 3,3 Puhdistuksen jälkeen 
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Kuva 14. Automaattimittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden vertailu 

koejakson toiselta viikolta. 

 

Koejakson kolmannella viikolla kerättiin yhteensä kahdeksan (8) näytettä. Kolmannella 

viikolla näytteenottolinjan havaittiin tukkeutuneen ensimmäisen kerran. Manuaalisesti 

kerättyjen näytteiden ja automaattimittauksen tulokset on esitetty taulukossa 3 ja 

kuvassa 15. Kolmannella viikolla voidaan havaita kuvan 15 perusteella kaksi selkeästi 

automaattimittauksesta eroavaa manuaalinäytettä (1.10). Selkeää selittävää syytä 

poikkeamalle ei löytynyt, mutta näytteenottolinja oli tukkeutunut iltapäivällä, joten 

mahdollinen alkanut tukkeutuminen on voinut vaikuttaa mittaustuloksiin. Nämä näytteet 

jouduttiin myös ottamaan prosessin manuaalisen käynnistämisen jälkeen.  
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Taulukko 3. Manuaalisesti kerättyjen ja automaattimittauksen tulokset koejakson 

kolmannelta viikolta (28.9-4.10.2015). 

Pvm Klo Manuaalisesti 

kerätty näyte 

(mg/l) 

Automaattimittaus 

(mg/l) 

Huomautus 

28.9. 7.23. 3,5 3,7   

28.9. 7.40. 2,9 3,7 

 30.9. 8.00. 1,8 2,7 Linja oli tukossa ennen 

näytteiden ottoa. Puulattu 

vedellä. 

30.9. 8.04. 2,3 2,7 

 30.9. 8.17. 1,7 2,9 

 30.9. 8.19. 2 2,9 

 1.10. 7.24. 1,2 4,1 

 1.10. 7.39. 1,5 4,0   

 

 

 

Kuva 15. Automaattimittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden vertailu 

koejakson kolmannelta viikolta. 

 

Koejakson neljännellä viikolla kerättiin yhteensä kuusi (6) manuaalinäytettä. Kuvan 16 

ja taulukon 4 perusteella neljännen viikon manuaalinäytteet ja automaattimittauksen 

tulokset eroavat toisistaan muita viikkoja useammin. 
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Taulukko 4. Manuaalisesti kerättyjen ja automaattimittauksen tulokset koejakson 

neljänneltä viikolta (5.10.-12.10.2015). 

Pvm Klo Manuaalisesti 

kerätty näyte 

(mg/l) 

Automaattimittaus 

(mg/l) 

Huomautus 

5.10. 7.29. 4,2 5,5 Hiekkasuotimen ilmasekoitus 

juuri aloitettu 

5.10. 7.46. 4,4 5,3 n. 15 minuuttia sekoituksen 

jälkeen 

8.10. 7.24. 6 3,5  

8.10. 7.38. 6,2 3,4  

12.10. 7.20. 7,2 1,9  

12.10. 7.26. 7,1 5,5   

 

Kuva 16. Automaattimittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden vertailu 

koejakson neljänneltä viikolta. 

Neljän viikon koejakson aikana havaittiin jonkin verran eroja manuaalisesti kerättyjen ja 

automaattimittauksen antamien tulosten välillä, mutta kokonaisuutena vastaavuus oli 

hyvä ja riittävä rasvanpoistoprosessin valvonnan tarpeisiin.  

5.3 Virhelähteet 

Luvun 5.2 perusteella voidaan havaita, että manuaalisesti otettujen näytteiden 

perusteella saatujen öljy- ja rasvapitoisuuksien ja automaattimittauksen avulla saatujen 

pitoisuuksien välillä on havaittavissa eroja etenkin koejakson neljännellä viikolla.  
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Mahdollisia virhelähteitä ovat näytteenottolinjan tukkeutumisen vaikutus öljy- ja 

rasvapitoisuuteen, virheet manuaalisen näytteen otossa tai epätarkkuus 

manuaalinäytteiden näytteenottoajan kirjaamisessa, etenkin koejakson ensimmäisellä 

viikolla, jolloin kellon aikaa ei kirjattu automaattimittauksen kellon perusteella. Myös 

mittauskaukalon pesu tai näytteenottolinjan tukosten poisto veden avulla on voinut 

vaikuttaa automaattimittauksen tuloksiin hetkellisesti. Manuaalinäytteet pyrittiin 

kuitenkin ottamaan riittävän pitkän ajan kuluttua huoltotoimenpiteiden jälkeen, jos niitä 

jouduttiin suorittamaan näytteenottohetkellä.  

Prosessi jouduttiin myös pariin otteeseen käynnistämään operaattorin toimesta ja 

siirtämään käsiteltävää vettä vastaanottosäiliö 2:een, jotta siirtopumppu saadaan 

käynnistettyä.  

Koejakson aikana ei esiintynyt suuri piikkejä öljy- ja rasvapitoisuuksissa. Piikkien 

aikaan otettujen manuaalinäytteiden perusteella tehty automaattimittauslaitteiston 

kalibrointi olisi lisännyt luotettavuutta. 

Manuaalinäytteitä ei otettu koejakson aikana useampaa samalla ajan hetkellä, joten 

tutkimuksessa ei ollut mahdollista määrittää manuaalinäytteiden virhettä. 

5.4 Panostyyppisestä prosessista jatkuvatoimiseen 

rasvanpoistoprosessiin 

Tällä hetkellä NeRe:n rasvanpoistoprosessi toimii panostyyppisesti. Vastaanottosäiliö 

2:n syöttöpumppu käynnistyy, kun vastaanottosäiliön pinta saavuttaa käynnistysylärajan 

tai operaattori käynnistää sen. Pumppu pysähtyy kun säiliön pinta saavuttaa 

pysäytysalarajan tai operaattori pysäyttää sen. Pumppua ohjataan taajuusmuuttajalla, 

joka saa ohjausviestinsä jatkuvatoimiselta virtausmittarilta. Haluttu virtaama on vapaasti 

säädettävissä 10-25 m
3
/h. Virtaama eli ajonopeus on säädettävissä valvomosta. 

Vanhamaan (2009) mukaan 15 m
3
/h syöttömäärällä on mahdollista päästä alle 

tavoitepitoisuuden, mutta se edellyttää prosessin moitteetonta toimintaa. 
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Dispersioveden syötön määrä pitäisi olla noin 20-25 % käsiteltävästä vesimäärästä. 

Oletussyöttömääräksi on Helanterän (2002, s. 17) mukaan valittu 17,5 m
3
/h, jonka 

perusteella dispersioveden syöttömääräksi on laskettu 3,5 m
3
/h. Tällä oletuksella 

dispersiovesisuuttimia pitäisi olla auki kerrallaan neljä. Taajuusmuuttajan avulla 

ajonopeutta eli tilavuusvirtaa muuttamalla, dispersioveden määrä ei muutu, sillä 

suuttimet on avattava manuaalisesti. Vanhamaan (2009) mukaan dispersioveden 

suuttimia pitäisi avata riittävä määrä käsiteltävän veden virtausnopeutta kasvattaessa, 

jotta flotaatiosäiliöön menisi riittävästi virtausta. Dispersiovesisuuttimia olisi 

puhdistettava säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi (Vanhamaa 2009). Tällä hetkellä 

puhdistus on tehtävä manuaalisesti. 

Jatkuvatoimisessa prosessissa dispersioveden suuttimien avaaminen ja sulkeminen 

pitäisi olla automatisoitu, kuten myös dispersiovesiventtiilien puhdistus. Tällä hetkellä 

myös flotaattorin pinnan korkeus ja puhdistetun ylivuodon pintaa säädetään 

mekaanisesti flotaattorilta. Myös ylivuotoputken puhdistus tehdään käsin veden paineen 

avulla. Ylivuodon tukkeumaa aukaistessa tulee ohjata vesi menemään hiekkasuotimen 

sijasta lietevarastoon, jotta öljyjä ja rasvoja sisältävä vesi ei menisi hiekkasuodattimelle. 

Jatkuvatoimisessa prosessissa prosessin käynnistymisen jälkeen syntyvät öljy- ja 

rasvapitoiset ”röyhtäykset” vähenisivät, jolloin myös viemäriin menevien öljyjen ja 

rasvojen määrä vähenisi (Karvonen 2015). Tasaisena pysyvä syöttö myös parantaisi 

puhdistuksen lopputulosta. Jatkuvatoimisen mittauksen avulla poikkeamiin 

puhdistustuloksessa voitaisiin heti puuttua. Vanhamaa (2009) toteaa raportissaan, että 

prosessin toiminta edellyttää paljon käytännön tarkistuksia ja huoltotoimenpiteitä, ja 

prosessin muuttaminen jatkuvatoimiseksi vaatisi manuaalisesti suoritettavien 

toimintojen automatisointia. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Neljän viikon koejakson perusteella jatkuvatoiminen öljyä vedessä-

ympäristömittausjärjestelmä näyttää sopivan Outokummun Tornion tehtaiden 

Neutralointi- ja regenerointilaitoksen rasvanpoistoprosessissa puhdistetun öljy-ja 

rasvapitoisen veden laadun tarkkailuun.  

Laitteisto toimi moitteettomasti koejakson ajan ja öljy- ja rasvapitoisuutta voitiin seurata 

laitetoimittajan selainpohjaisen datapalvelun kautta. Automaattimittaus havaitsi 

poikkeamat veden laadussa, joskaan koejakson aikana merkittäviä häiriötilanteita 

prosessissa ei syntynyt. Manuaalisesti kerättyjen tutkimusnäytteiden tuloksia verratessa 

automaattimittauksen antamiin tuloksiin voitiin havaita eroavaisuuksia erityisesti 

koejakson loppupuolella, mutta rasvanpoistoprosessin ja sen valvonnan kannalta 

eroavaisuudet olivat kohtalaisen vähäisiä.  

Öljy-ja rasvapitoisuuksien pienentämiseksi rasvanpoistoprosessin muuttaminen 

panostyyppisestä jatkuvatoimiseksi prosessiksi olisi suositeltavaa, sillä 

automaattimittaus vahvisti käsitystä prosessin käynnistymiseen liittyviin jaksoittaisiin 

suurempiin öljy- ja rasvapäästöihin. Jatkuvatoimisessa prosessissa näitä ei syntyisi. 

Jatkuvatoiminen rasvanpoistoprosessi vaatisi prosessin automatisointia tiettyjen 

huoltotoimenpiteiden osalta. Jatkuvatoiminen veden laadun tarkkailu on tärkeä osa 

automatisointia, sillä sen ansiosta operaattori voi reaaliajassa seurata puhdistetun veden 

öljy- ja rasvapitoisuutta ja prosessihäiriöihin voidaan puuttua välittömästi.  
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7 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jatkuvatoimisen öljyä vedessä -mittauksen 

soveltuvuutta Outokummun Tornion tehtaiden Neutralointi- ja regenerointilaitoksen 

rasvanpoistoprosessissa puhdistetun veden öljy- ja rasvapitoisuuden tarkkailussa neljän 

viikon koejakson ajan syys- ja lokakuussa 2015. Tutkimuksessa vertailtiin 

automaattisen mittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden tuloksia keskenään 

automaattimittauksen luotettavauuden arvioimiseksi. 

Koejakson aikana ei tapahtunut prosessihäiriöitä, jotka olisivat merkittävästi nostaneet 

öljyjen ja rasvojen määrää puhdistetussa vedessä eikä prosessiin käsiteltäväksi johdetut 

vedet ylittäneet huomattavasti prosessin käsittelykyvyn maksimipitoisuutta.  

Laitetoimittaja kalibroi laitteiston manuaalisesti kerättyjen tutkimusnäytteiden avulla 

vastaamaan Outokummun käyttämää öljyjen ja rasvojen pitoisuutta (mg/l). 

Mittauslaitteisto toimi koejakson aikana luotettavasti, ja se havaitsi poikkeamat veden 

öljy- ja rasvapitoisuudessa. Esimerkiksi koejakson loputtua tapahtunut 

flokkulointiaineen annostelun epäonnistuminen oli havaittavissa mittausdatan 

perusteella. Automaattimittauksen ja manuaalisesti kerättyjen näytteiden pitoisuudet 

olivat samansuuntaiset huomioiden käytetyn analyysimenetelmän tarkkuus. Ongelmia 

koejakson aikana aiheutti näytteenottolinjan tukkeutuminen, jolloin 

automaattimittauksen tulos ei ollut luotettava, sillä mittauslaitteisto mittasi pitoisuutta 

seisovasta vedestä. Optisen lukijan likaantuminen aiheuttaa manuaalisen puhdistuksen 

tarpeen paineilmapuhdistuksen lisäksi. 

Jatkuvatoiminen öljyä vedessä -ympäristömittausjärjestelmä osoittautui koejakson 

aikana toimivaksi ja hyödylliseksi prosessin valvonnan kannalta. Outokumpu päätti 

hankkia laitteiston käyttöönsä ja sen uskotaan auttavan tehdasalueen pienten kroonisten 

öljypäästöjen hallinnassa, jolloin päästöt vesistöihin ja kustannukset öljyn poistamisesta 

rannan altaista vähenevät. 

Koejaksoon liittyen aiemmin kauhalla hiekkasuodattimen pinnasta kerättyjen 

viikkonäytteiden sijaan näytteet voidaan ottaa koejaksoa varten rakennetusta 
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näytteenottolinjasta, jolloin näytteenottoon liittyvien virheiden mahdollisuus pienenee. 

Koejaksoa varten laadittu näytteenotto-ohje on hyödynnettävissä myös viikkonäytteiden 

otossa.  

Rasvanpoistoprosessiin ja sen tuottamaan lietteeseen liittyy monia jatkotutkimuksen 

aiheita. Tällä hetkellä lietevarasto tyhjennetään kerran viikossa lietteen hävittämiseksi, 

mutta sitä hyödyntämällä voitaisiin vähentää hävittämisestä aiheutuvia kustannuksia. 

Prosessin muuttaminen jatkuvatoimiseksi vaatisi flotaattorin automaattisen 

pinnansäädön rakentamista, sillä tällä hetkellä se säädetään manuaalisesti. Lisäksi 

dispersioveden annostelu vaatisi kehittämistä, jotta se voitaisiin tehdä virtaaman 

suhteessa. Myös dispersiovesisuuttimet vaatisivat kehittämistä ilmakuplien 

muodostumisen parantamiseksi. 
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Liite 1. Kuva prosessivesien käsittelystä. 

Kuva 17. Prosessivesien käsittely. 



 

 

 

Liite 2. Ohjeistus ylimääräisten vesinäytteiden ottoon online-mittarin koejakson aikana 

syksyllä 2015. 

Ohjeistus ylimääräisten vesinäytteiden ottoon online-mittarin 

koejakson aikana syksyllä 2015 

Näyte otetaan hiekkasuodattimelta viemäriin lähtevään putkeen rakennetusta erillisestä 

linjasta ja sen näytteenottoventtiilistä. 

Näyte otetaan, kun vastaanottosäiliön 2 siirtopumppu on ollut mielellään vähintään 

tunnin päällä. Näyte otetaan tarkoitusta varten varattuihin näytepulloihin, ja niihin 

merkitään näytteenottopäivämäärä ja kellonaika.  

Näytteenotto: 

1. Liimaa pulloon/ pulloihin ylimääräinen näyte-tarra(t). 

2. Anna veden virrata hetken esim. hana puoliksi auki. 

3. Huuhtele näytepullo ja korkki ravistelemalla lähtevää vettä pullossa. Kaada vesi 

pois. 

4. Ota näyte virrasta. Jätä pulloon n. 1 cm tyhjää ennen kaulan alkua. 

5. Kirjaa pulloon näytteenotto aika ja päivämäärä. 

6. Toimita näytteet kemian analyytikan laboratorioon. 

Huoltotoimenpiteet: 

Tarpeen vaatiessa mittarille rakennettu astia pestään laskemalla sinne runsaasti vettä 

letkusta. Mittari poistetaan pesun ajaksi kotelosta ja ripustetaan kaiteessa olevaan 

koukkuun roikkumaan.  Mittaria käsiteltäessä on noudatettava riittävää varovaisuutta.  

Jos mittarin lukuosuus on likaantunut, pyyhitään sitä voimakkaasti hieroen asetoniin 

kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Puhdistussetti löytyy analysaattorihuoneesta. 

Mittari asetetaan paikalleen siten, että paineilmapuhdistin ja letkut ovat mittarin päällä, 

jotta ne asettuvat telineeseen tehtyyn koloon.  Pääsääntöisesti Laura huolehtii laitteiston 

puhdistuksesta.    

Lisätietoja koejaksosta ja näytteenotosta saa Kimmolta tai Lauralta. 


