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1. JOHDANTO 

Sulfaatti (SO4
2−) on rikkihapon kaksiarvoinen anioni. Lukuunottamatta 

hydroksidisulfaattiyhdisteitä sekä lyijy-, barium- ja strontiumsulfaattia, useimmat 

sulfaattisuolat ovat vesiliukoisia. Vaikka sulfaattia ei pidetä ihmisille myrkyllisenä, 

aiheuttaa se suurempina pitoisuuksina erilaisia terveydelle haitallisia vaikutuksia, 

kuten kuivumista, ruoansulatuskanavan ärsytystä ja laksatiivisia vaikutuksia.1 

Sulfaatti vaikuttaa myös rakennusmateriaalien kestävyyteen, sillä se heikentää 

betonia ja aiheuttaa metallien korroosiota.2 

Sulfaattia esiintyy luonnossa useissa mineraaleissa ja erilaisia metallisulfaatteja 

käytetään monilla teollisuusaloilla. Niinpä sulfaattia kulkeutuu ympäristöön sekä 

luonnollisesti että ihmisten toiminnan seurauksena.1 Esimerkiksi kaivos- ja 

metalliteollisuus ovat toimialoja, jotka tuottavat merkittäviä sulfaattipäästöjä.3 

Liikenteen sähköistyminen ja sähköteknologioiden lisääntynyt käyttö puhtaan 

energian tuotannossa lisäävät muun muassa kuparin kysyntää. Lisääntyvä louhinta 

altistaa rapautumisherkkiä sulfidimineraaleja ilmakehän hapelle ja vedelle, mikä 

johtaa sulfaattien muodostumiseen.4 Nopeasti kasvava litiumioniakkuteollisuus 

puolestaan käyttää prekursorituotantoon erilaisia metallisulfatteja, joiden 

yhteissaostuksessa muodostuu runsaasti natriumsulfaattia sisältäviä liuoksia.3 

Vaikka sulfaatti on luonnossa yleinen anioni, tunnetaan ihmisten toiminnan 

seurauksena vesistöihin päätyvän sulfaatin vaikutukset heikosti. Merivesissä, joissa 

luonnollinen sulfaattipitoisuus on keskimäärin noin 2700 mg/l2, ekologiset 

vaikutukset eivät ole kovin merkittäviä. Pohjoisen järvi-, joki- ja pohjavesissä 

sulfaattipitoisuudet sen sijaan ovat vain muutamia milligrammoja litrassa. 

Sisävesistöjen kohonneet sulfaattipitoisuudet voivatkin olla vahingollisia makean 

veden eliöille, kuten kaloille ja simpukoille. Suurten sulfaattimäärien kulkeutuminen 

järviin voi myös nostaa veden tiheyttä, jolloin sulfaatti-ioneja sisältävä raskaampi 

vesi kerrostuu järvien pohjalle. Lähelle pohjaa muodostuu seisova kerros, joka 

pysäyttää veden luontaisen kierron ja vaikuttaa näin muun muassa järvien 

syvänteiden happitilanteeseen.5 

Merkittävimmin sulfaatti vaikuttaa vesien tilaan osallistumalla useisiin hapetus-

pelkistysreaktioihin ja niiden kautta edelleen hiilen, typen, raudan ja fosforin 

kiertoon. Hapettomissa oloissa sulfaatti pelkistyy mikrobien vaikutuksesta 
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myrkylliseksi rikkivedyksi, joka kertyy lähellä pohjaa oleviin vesikerroksiin. Raudan 

kanssa reagoidessaan sulfidit estävät rautaa sitomasta fosfaattia ja lisäävät näin 

vesien pohja-aineksesta vapautuvan fosforin määrää, mikä puolestaan kiihdyttää 

järvien rehevöitymistä. Sulfaatin osallistuminen aineiden kiertoon ei kuitenkaan ole 

yksinomaan haitallista, sillä se voi myös vähentää vesien metaanipäästöjä.5 

Suomen vesistöihin päätyy vuodessa yli miljoona tonnia sulfaattia, josta eri teol-

lisuusalojen osuus on noin 30 %.5 Teollisuuden sulfaattipäästöjä pyritään estämään 

parantamalla käytössä olevia prosesseja. Aina sulfaattipitoisten jätevesien 

muodostumista ei kuitenkaan voida välttää ja tällöin jätevedet käsitellään sopivilla 

sulfaatinpoistomenetelmillä ennen niiden vesistöön tai kunnalliseen viemäri-

verkostoon laskemista. 

Tässä tutkielmassa esitellään lyhyesti keskeisimpiä metallisulfaatteja tuottavia 

teollisuusaloja ja -prosesseja. Lisäksi tutkielmassa perehdytään  käytettävissä 

oleviin sulfaatinpoistomenetelmiin, kuten saostukseen, erilaisiin kalvotekniikoihin, 

ioninvaihtoon ja adsorptioon. Lopuksi luodaan katsaus teollisuusprosessien 

sivutuotteena syntyvän natriumsulfaatin kierrätysmahdollisuuksiin. 
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2. METALLISULFAATTIEN SYNTYMINEN TEOLLISUUDESSA 

Sulfaattia muodostuu laajasti erilaisissa teollisuusprosesseissa. Niinpä se onkin yksi 

jätevesissä runsaimmin esiintyvistä anioneista, jonka pitoisuudet voivat olla useita 

tuhansia milligrammoja litrassa.6 Esimerkiksi metalli-, elektroniikka-, sellu- ja pape-

riteollisuus sekä kaivostoiminta ja hiilivoimalaitokset tuottavat merkittäviä määriä 

sulfaattipitoisia jätevesiä.5,6 

Ihmisten toiminta vaikuttaa oleellisesti sulfaattipäästöjen syntymiseen, sillä rikki-

happo on yksi maailman käytetyimmistä kemikaaleista. Suomessa suurimman sul-

faattikuormituksen aiheuttavat teollisuusalat ovat sellu- ja paperiteollisuus sekä kai-

vostoiminta. Niiden kuormituksen merkittävyyttä lisää sulfaattipitoisten jätevesien 

päätyminen suurimmaksi osaksi järviin, joissa sulfaattia on luontaisesti vain muuta-

mia milligrammoja litrassa. Teollisuuden aiheuttamaa kokonaissulfaattikuormaa on 

kuitenkin vaikea arvioida, sillä vain harvalla toimialalla on velvollisuus seurata ja ra-

portoida sulfaattipäästöjään.5 

2.1 Sellu- ja paperiteollisuus 

Valtaosa Suomessa valmistettavasta paperimassasta on sulfaattikeitolla tuotettua 

sellua.5 Sellun valmistuksessa puuhaketta keitetään valkolipeässä kuituja sitovan 

ligniinin poistamiseksi. Valkolipeä koostuu pääosin natriumhydroksidista (NaOH) ja 

natriumsulfidista (Na2S). Sellutehtaan kemikaalikierron rikki–natrium-suhteen seu-

raaminen onkin tärkeää sellun optimaalisen laadun ja kemikaalien regeneroinnin 

varmistamiseksi. Rikki–natrium-suhdetta voidaan säätää lisäämällä kiertoon make-

up kemikaaleja tai poistamalla kemikaaleja. Yksi keino säädellä rikin ja natriumin 

suhdetta on soodakattilan lentotuhkan poistaminen. Koska lentotuhka sisältää pää-

asiassa natriumsulfaattia (Na2SO4) ja natriumkarbonaattia (Na2CO3), aiheuttaa sen 

poisto jätevesikiertoon sulfaattipäästöjä.7 

Toinen merkittävä sulfaattipäästöjen aiheuttaja sellutehtailla on rikkihapon käyttö 

prosessikemikaalina.7 Mäntyöljyn valmistuksessa mustalipeästä erotettu suopaliuos 

tehdään happamaksi rikkihapolla. Reaktioseosta lämmittämällä ja sekoittamalla 

syntyy mäntyöljyä ja natriumsulfaatin vesiseosta.8 Rikkihappoa käytetään myös val-

kaisuprosessien pH:n säätöön sekä valkaisukemikaalina käytettävän klooridioksidin 
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(ClO2) valmistukseen. Klooridioksidin valmistuksessa sivutuotteena syntyvän suo-

lakakun natriumsulfaattipitoisuus riippuu käytetystä valmistusmenetelmästä.7 

Rikkihapon käytön ja lentotuhkan ulosoton lisäksi eri prosessivaiheissa käytettä-

vät metallisulfaatit voivat lisätä sellutehtaiden sulfaattipäästöjä. Valkaisemattoman 

massan happidelignifikaatiolla poistetaan jäännösligniiniä varsinaisen sulfaattikei-

ton jälkeen. Kuitujen suojaamiseksi ja saannon parantamiseksi käsittelyyn lisätään 

magnesiumsulfaattia (MgSO4). Jätevesiin voi kulkeutua sulfaatteja myös tehtaiden 

vedenpuhdistuslaitoksilla koagulantteina käytettävistä alumiini- ja rautasulfaat-

teista.7 

Sellu- ja paperiteollisuuden arvioidaan tuottavan noin viidenneksen Suomen ve-

sistöjen sulfaattikuormituksesta.5 Kemissä vuonna 2023 toimintansa aloittavan 

biotuotetehtaan jätevesien sulfaattipitoisuudeksi arvioidaan noin 1700 mg/l. Teh-

taan toimintaan integroitavan sisäisen rikkihappotehtaan ansiosta sulfaattipitoisuus 

saadaan laskemaan noin 1200 mg/l tasolle, mikä vastaa tehtaan suunnitellulla vuo-

situotantotasolla keskimäärin 39 000 sulfaattitonnia vuodessa.8 

2.2 Kaivostoiminta 

Kaivosteollisuuden sulfaattipäästöt ovat pääosin peräisin kiviaineksen rapautumi-

sesta ja vähäisemmässä määrin rikkihaposta ja muista rikkiä sisältävistä prosessi-

kemikaaleista.2 Useita arvometalleja, kuten kuparia, lyijyä, sinkkiä, kultaa ja nikkeliä 

louhitaan sulfidimalmeista.  Maankuoren pelkistävissä oloissa syntyneiden sulfidi-

mineraalien altistuminen ilmakehän hapelle ja vedelle johtaa sulfidimineraalien ha-

pettumiseen ja synnyttää happamia, metalleja ja sulfaattia sisältäviä vesiä. Happa-

muus liuottaa edelleen ympäröivistä mineraaleista muita metalleja veteen. Louhos-

ten seinämien lisäksi sulfidimineraalien hapettumista voi tapahtua myös rikasteen 

varastokasoissa, sivukivikasoissa, rikastushiekka-alueilla sekä alueilla, joihin on le-

vinnyt sulfidimineraalipitoista pölyä.4 

Erityisen herkkiä rapautumiselle ovat rautasulfidimineraalit, kuten magneettikiisu 

ja rikkikiisu eli pyriitti.4 Pyriittiä (FeS2) esiintyy useimpien malmimineraalien yhtey-

dessä ja happamia kaivosvesiä muodostuu, jos 1–5 % mineraalin sisältämästä ri-

kistä on pyriitin muodossa. Pyriitin suora hapettuminen sulfaatiksi tapahtuu hapen 

ja kosteuden vaikutuksesta reaktioyhtälön 1 mukaisesti.9 
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2FeS2 (s) + 7O2 (g) + 2H2O (l)  → 2Fe2+ (aq) + 4SO4
2− (aq) + 4H+ (aq) (1) 

Hapettavissa olosuhteissa liuennet ferroionit (Fe2+) hapettuvat edelleen ferri-io-

neiksi (Fe3+), jotka alhaisilla pH-arvoilla saostuvat tyypillisesti rautahydroksidina 

(Fe(OH)3). Jäljelle jäävät ferri-ionit johtavat pyriitin epäsuoraan hapettumiseen (re-

aktioyhtälö 2). Pyriitin hapettuessa muodostuu ylimäärin happoa ja väliaine säilyy 

näin happamana.9 

FeS2 (s) + 14Fe3+ (aq) + 8H2O (l)  → 15Fe2+ (aq) + 2SO4
2− (aq) + 16H+ (aq) (2) 

Pyriitin hapettuminen on siis monivaiheinen prosessi, jossa pääasiallinen hapetin 

on ferri-ioni.2 Pyriitin lisäksi yhtälöitä 1 ja 2 voidaan soveltaa myös muihin sulfidipi-

toisiin mineraaleihin.9 

Kaivosvesien sulfaattipitoisuudet voivat olla yli kymmenentuhatta milligrammaa 

litrassa.2 Suurin osa kaivosvesistä päätyy järviin, mikä voimistaa niiden korkean sul-

faattipitoisuuden paikallisia vesistövaikutuksia.5 Happamia kaivosvesiä muodostuu 

myös kaivoksen sulkemisen jälkeen. Kaivostoiminnan päättyessä louhostilat täytty-

vät vedellä ja niistä ylivuotona tai kalliorakoja pitkin purkautuvat kaivosvedet voivat 

tuottaa sulfaattikuormitusta ympäristöön. Myös kaivannaisjätteiden varastointika-

soista ja kasaliuotuksen jäännösmalmimurskekasoista voi purkautua valumavesiä 

kasojen pohjan kautta tai patojen läpi suotautumalla.4 Suljettujen kaivosalueiden jäl-

kihoidosta huolimatta kaivostoiminnan ympäristöä kuormittava vaikutus saattaakin 

kestää useiden vuosikymmenien ajan toiminnan päätyttyä.5 

2.3 Muu teollisuus 

Sulfaattikuormitusta syntyy usealla teollisuusalalla sekä rikkihapon että 

sulfaattisuolojen valmistuksen ja käytön seurauksena. Suomessa sulfaattipäästöjä 

muodostuu kaivosteollisuuden ja kemiallisen metsäteollisuuden lisäksi muun 

muassa lannoiteteollisuudessa, metalliteollisuudessa sekä viskoosin, pigmenttien ja 

räjähteiden valmistuksessa.5 

Rikkihappo on yksi maailman käytetyimmistä kemikaaleista, jota hyödynnetään 

erilaisissa teollisuusprosesseissa esimerkiksi liuottimena, happona, veden 

poistoon, absorbenttina, reagenssina ja katalyyttina. Laajasta käytöstä huolimatta 

rikkihappo harvoin sisältyy valmiiseen tuotteeseen. Niinpä rikkihappoa käyttävissä 
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prosesseissa muodostuu usein sulfaattia tai muita rikkiyhdisteitä sisältäviä 

jätevesiä.10  

Metallisulfaatteja käytetään niin tekstiili- ja lääketeollisuudesta kuin metallien ja 

pigmenttien valmistukseen.1  Myös yksittäisillä metallisulfaateilla voi olla useita käyt-

tötarkoituksia. Hyvä esimerkki on rikkihapon avulla valmistettu alumiinisulfaatti 

(Al2(SO4)3), jota hyödynnetään erilaisissa prosesseissa muun muassa veden ja jä-

tevedenpuhdistuksessa, elintarviketeollisuudessa, valokuvauskemikaalina, kankai-

den värjäyksessä, väriaineiden valmistuksessa, nahan parkituksessa, pH:n tasaa-

jana, katalyyttinä, sementin kovettumisen nopeuttajana, liekinestoaineiden lisäai-

neena, puun ja selluloosan käsittelyssä, hajujen ja kaasujen absorboijana, sideai-

neena ja antiperspiranttien valmistuksessa.11 

Yksi kasvavista teollisuusaloista, jossa muodostuu sulfaattipäästöjä on 

litiumioniakkujen kemikaalituotanto. Halutusta litiumioniakkutyypistä riippuen 

prekursorimateriaalin (pCAM, precursor cathodic active material) valmistukseen 

käytetään erilaisia metallisulfaatteja, kuten nikkeli-, koboltti- ja mangaanisulfaattia. 

Metallisulfaatit saostetaan natriumhydroksidin ja ammoniakkiveden avulla 

metallihydroksidiseokseksi, jolloin sivutuoteena syntyy natriumsulfaattia.12 

Natriumsulfaattia muodostuu runsaasti myös muilla teollisuusaloilla, sillä 

natriumhydroksidia käytetään metallien saostuksen lisäksi esimerkiksi 

rikkihappoliusten neutralointiin ja useiden prosessien pH:n säätöön.3  
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3. MENETELMIÄ METALLISULFAATTIEN POISTOON 

Sulfaattipitoisten jätevesien muodostumista pyritään estämään tai vähentämään pa-

rantamalla käytössä olevia prosesseja sekä kehittämällä uusia teknologioita. Mikäli 

prosessien muuttaminen ei vähennä sulfaattipäästöjä riittävästi, täytyy jätevedet kä-

sitellä sopivilla sulfaatinpoistomenetelmillä ennen niiden laskemista kunnalliseen 

viemäriverkostoon tai vesistöön. Käsittelyn tavoitteena voi olla myös puhdistetun 

veden uudelleenkäyttö laitoksen omissa prosesseissa. Kiinnostus kaupallisesti 

hyödynnettävien poistomenetelmien tutkimukseen onkin viime aikoina kasvanut.13 

Sulfaatin poistoon eri teollisuusalojen jätevesistä on tarjolla useita fysikaalisia, 

kemiallisia ja biologisia menetelmiä.9 Aktiivisissa poistomenetelmissä käytetään 

mekaanisia laitteistoja ja ne vaativat jatkuvaa sähkövirran syöttöä, kemikaalien 

lisäystä ja ylläpitoa. Passiiviset menetelmät puolestaan hyödyntävät painovoiman 

tuottamaa veden virtausta sekä luonnon kemiallisia ja biologisia prosesseja ja ne 

tarvitsevat vähemmän ylläpitoa.2 Käytettävän menetelmän valintaan vaikuttavat 

useat seikat, kuten sulfaattipitoisen jäteveden määrä ja laatu, käytettävissä olevat 

resussit, tavoiteltu sulfaattipitoisuus ja kustannukset.9 Haasteena on löytää 

taloudellisesti kannattava tekniikka, jolla pystytään poistamaan suuria 

sulfaattipitoisuuksia helposti hävitettävässä tai kierrätettävässä muodossa.6  

3.1 Kemiallinen saostus 

Kemiallinen saostus on yksi vanhimmista kationien ja anionien poistomenetelmistä 

liuoksista. Kemialliseen saostukseen perustuvissa puhdistustekniikoissa liuoksessa 

epäpuhtautena oleva ioni saostetaan kiinteäksi, mahdollisimman niukkaliukoiseksi 

yhdisteeksi, joka poistetaan liuoksesta joko suodattamalla tai laskeuttamalla. 

Yksinkertaisuutensa ja kustannustehokkuutensa vuoksi erilaiset saostustekniikat 

ovat käytetyimpiä menetelmiä sulfaattipitoisten jätevesien käsittelyssä.9  

3.1.1 Kipsisaostus 

Kipsisaostusta on käytetty vuosikymmenten ajan happamien kaivosvesien käsitte-

lyyn. Saostukseen käytettävä kalkki on suhteellisen halpaa ja menetelmä soveltuu 

korkeita sulfaatti- ja metallipitoisuuksia sisältävien jätevesien puhdistukseen.14 Kip-

sisaostuksessa käsiteltävään jäteveteen lisätään sammutettua kalkkia, jolla veden 
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pH nostetaan noin 9,5:een ja sulfaatti saostuu kipsinä reaktioyhtälön 3 mukaisesti.2 

Saostusliuoksen korkean pH-arvon ansiosta jäteveden sisältämiä metalleja saostuu 

samalla hydroksideina.9 Saostukseen voidaan käyttää myös kalkkikiveä (reaktioyh-

tälö 4), mutta tällöin saostusliuoksen pH jää alhaisemmaksi (pH ≈ 7). Kalkkia kor-

vaavina kalsiumlähteinä on tutkittu myös erilaisia teollisuuden sivutuotteita.2  

Ca(OH)2 (s) + H2SO4 (aq)  → CaSO4 ∙ 2H2O (s) (3) 

CaCO3 (s) + H2SO4 (aq) + H2O (l)  → CaSO4 ∙ 2H2O (s) + CO2 (g)  (4) 

Kipsisaostus on tekniikkana melko yksinkertainen ja riippumaton lämpötilan muu-

toksista. Menetelmän käyttöä rajoittaa kuitenkin kipsin suuri liukoisuus (pKsp = 

3,70)6, jonka vuoksi menetelmällä voidaan parhaimmillaankin saavuttaa vain noin 

1500 mg/l sulfaattipitoisuus. Kipsisaostuksessa myös syntyy suuri määrä hyvin ve-

sipitoista lietettä, jonka käsittelykustannukset ovat korkeat.2 Kipsin suuren liukoisuu-

den vuoksi liuokseen jää huomattava määrä Ca2+-ioneina, jotka eivät reagoi sulfaa-

tin kanssa. Tämä lisää kalkkisaostuminen muodostumista putkien ja laitteiden sei-

nämiin ja johtaa käyttö- ja ylläpitokustannusten nousuun. 

3.1.2 Ettringiittisaostus 

Ettringiittisaostuksessa käsiteltävän sulfaattipitoisen veden pH-arvo nostetaan noin 

12:een lisäämällä siihen kalkkia. Kun veteen lisätään alumiinisuolaa, saadaan sul-

faatti saostumaan ettringiittinä reaktioyhtälön 5 mukaisesti. Saostuksessa yleisim-

min käytetyt alumiinisuolat ovat natriumaluminaatti ja alumiinihydroksidi.14 

6Ca2+ (aq) + 2Al3+(aq) + 3SO4
2− (aq) + 12OH−(aq) +  26H2O (l) → 

Ca6Al2(SO4)3(OH)12 ∙ 26H2O (s) (5) 

Ettringiitti on erittäin niukkaliukoinen (pKsp = 111,6)6 ja ettringiittisaostuksella 

voidaankin teollisuuden jätevesissä saavuttaa alle 200 mg/l sulfaattipitoisuus.14 

Menetelmän heikkouksia ovat muodostuvan lietteen suuri määrä sekä emäksinen 

jäännösliuos, joka tulee neutraloida ennen sen vesistöön tai viemäriverkostoon 

laskua.15 Kalliiden alumiinireagenssien kulutusta voidaan vähentää käyttämällä 

korkean sulfattipitoisuuden (>3000 mg/l) omaaville jätevesille esikäsittelynä 

perinteistä kipsisaostusta.2 Ettringiittisaostuksen käyttökustannuksia voidaan 

pienentää myös hyödyntämällä teollisuuden alumiinipitoisia jätevesiä, 
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regeneroimalla etriingiittisaoksen alumiinisuolat sekä hyödyntämällä saostunut 

ettringiitti esim. adsorbenttina tai betonin tuotannossa.6,14 

3.1.3 Bariumsulfaattisaostus 

Sulfaatteja voidaan saostaa myös niukkaliukoisena (pKsp = 9,97)16 bariumsulfaat-

tina. Bariumsulfaattisaostusta bariumhydroksidilla ja -sulfidilla (reaktioyhtälöt 6 ja 7) 

voidaan käyttää suoraan hyvin happamien jätevesien puhdistukseen, mutta saostus 

bariumkarbonaatilla (reaktioyhtälö 8) vaatii esikäsittelyn esimerkiksi kalkilla.2  Ba-

riumsulfidin ja jäteveden sulfaatin reagoidessa muodostuu myrkyllistä vetysulfidia, 

joka stripataan liuoksesta hiilidioksidilla ja kalsiumkarbonaatilla saostamalla.9 

Ba(OH)2 (s) + H2SO4 (aq)  ⇌ BaSO4 (s) + 2H2O (l) (6) 

BaS (s) + H2SO4 (aq) ⇌ BaSO4 (s) + H2S (g) (7) 

BaCO3 (s) + H2SO4 (aq) ⇌  BaSO4 (s) + H2CO3 (aq) (8) 

Bariumsulfaatin niukkaliukoisuuden ansiosta menetelmällä päästään jopa alle 

200 mg/l jäännössulfaattipitoisuuksiin. Saostuskemikaaleina käytettävät bariumsuo-

lat ovat kuitenkin kalliita ja myrkyllisiä. Mikäli saostukseen käytetään ylimäärin ba-

riumsuoloja, jää puhdistettuun liuokseen Ba2+-ioneja. Niiden poistaminen vaatii yli-

määräisen työvaiheen, mikä nostaa menetelmän kustannuksia. Vaikka bariumsul-

faattia voidaan niukkaliukoisuutensa ansiosta pitää myrkyttömänä, tulee muodostu-

nut saostuma hävittää tai kierrättää asianmukaisesti.2,16 

3.2 Elektrokoagulaatio 

Elektrokoagulaatio on sähkökemiallinen menetelmä, jossa yhdistyvät perinteisen 

kemiallisen koagulaation, flotaation ja elektrolyysin toiminnot ja hyödyt. Menetelmän 

periaatteet on tunnettu toistasataa vuotta, mutta sen laajamittaista käyttöönottoa 

ovat hidastaneet suuret investointikustannukset ja kallis sähköenergia. Tutkimuksen 

jatkuvan edistymisen ansiosta elektrokoagulaation merkitys lupaavana jäteveden 

puhdistusmenetelmänä on kuitenkin säilynyt ja sitä pidetään erilaisista sähkökemi-

allisista menetelmistä kestävimpänä.17 

Elektrokoagulaatiokenno koostuu tasavirtalähteeseen yhdistetyistä metallielekt-

rodeista, jotka on upotettu puhdistettavaan veteen. Metallianodi saadaan 
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liukenemaan sähkövirran avulla ja veteen muodostuu metalli-ioneja. Samaan ai-

kaan katodilla muodostuu vetykaasua ja hydroksidi-ioneja. Katodilla ja anodilla ta-

pahtuvat reaktiot sivureaktioineen on esitetty reaktioyhtälöissä 9–12.17 

Anodilla tapahtuvat reaktiot: 

M (s) → Mn+ (aq) + ne−  (9) 

2H2O → 4H+ (aq) + O2 (g) + 4e− (10) 

Katodilla tapahtuvat reaktiot: 

Mn+ (aq) + ne−  → M (s) (11) 

2H2O (l) + 2e−  →  H2 (g) + 2OH− (aq) (12) 

Anodilta liuenneet metalli-ionit reagoivat nopeasti katodilla muodostuvien hydrok-

sidi-ionien kanssa muodostaen erilaisia mono- ja polymeerisiä metallihydroksi-

deja.18 Nämä metallihydrosidi-ionit toimivat koagulantteina, jotka auttavat heikentä-

mään varautuneita epäpuhtauksia ja saavat ne flokkuloitumaan. Muodostuneet flo-

kit erotetaan elektrolyysiliuoksesta laskeuttamalla tai flotaatiolla.17 Sulfaatinpoiston 

tarkka mekanismi on vielä selvittämättä, mutta mahdollisia mekanismeja ovat me-

tallioksidien ja -hydroksidien adsorptio sekä sulfaatti-ionien neutralointi positiivisesti 

varautuneilla metallikationeilla.2,18  

Elektrokoagulaatiokennossa voi olla vain yksi anodi-/katodipari tai ne voivat koos-

tua monimutkaisemmista useamman elektrodiparin systeemeistä. Monopolaari-

sessa kokoonpanossa jokainen elektrodi kytketään suoraan virtalähteeseen joko 

sarjaa tai rinnan. Bipolaarisessa kokoonpanossa liukenevat anodit (bipolaariset 

elektrodit) sijoitetaan ilman sähköliitäntöjä kahden tasavirtalähteeseen kytketyn mo-

nopolaarisen elektrodin väliin.15,17 Käytettävät elektrodit voivat olla keskenään sa-

maa tai eri materiaalia. Useimmiten käytetään alumiini- tai rautaelektrodeja, koska 

nämä metallit ovat helposti saatavilla, edullisia ja ne muodostavat koagulantteja, 

jotka poistavat tehokkaasti monenlaisia epäpuhtauksia.17 Sulfaatinpoistossa alumii-

nianodien on todettu toimivan rauta-anodeja tehokkaammin.9,15 

Elektrokoagulaation etuja ovat sen soveltuvuus erilaisten jätevesityyppien käsit-

telyyn, asennuksen yksinkertaisuus ja kustannustehokkuus. Menetelmä itsessään 

ei myöskään vaadi tai tuota vaarallisia kemikaaleja; tosin kemikaalien lisäys voi olla 
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tarpeen käsiteltävän jäteveden sähkönjohtavuuden ja pH:n säätelemiseksi. Etuna 

on myös kemiallisiin menetelmiin verrattuna määrältään vähäisempi, stabiilimpi ja 

helpommin käsiteltävä liete.17 

Elektrokoagulaatiolla voidaan poistaa kohtuullisia sulfaattipitoisuuksia omaavista 

vesistä yli 90 % sulfaatista, mutta esimerkiksi kaivosvesien suuremmat sulfaattipi-

toisuudet vaativat esikäsittelyn.9,15,18 Menetelmän ongelmia ovat myös energianku-

lutus ja sitä lisäävä anodien passivoituminen. Passivoitumista voidaan estää katko-

malla sähkövirtaa tai muuttelemalla sen suuntaa ja prosessissa käytetyn energian 

hiilijalanjälkeä voidaan pienentää tuottamalla tarvittava sähkö uusiutuvalla energi-

alla.17  

3.3 Adsorptio 

Adsorptiolla tarkoitetaan liuenneen ionin tai molekyylin kertymistä kahden faasin ra-

japinnalle. Rajapinnalle kertyvää ionia tai molekyyliä kutsutaan adsorbaatiksi ja ai-

netta, jonka pinnalle kertyminen tapahtuu adsorbentiksi (kuva 1). Faasin sisäosissa 

olevat atomit ovat täysin toistensa ympäröimiä. Aineen pinta-atomeilla on kuitenkin 

sidosvajaus ja adsorptio on seurausta pinnalla olevien atomien pyrkimyksestä muo-

dostaa sidoksia saavuttaakseen energeettisesti edullisemman tilan. Adsorptio voi 

olla luonteeltaan fysikaalinen fysisorptio tai kemiallinen kemisorptio; sidoksen tarkka 

luonne riippuu siihen osallistuvien ainesten ominaisuuksista. Fysisorptiossa ionien 

tai molekyylien sitoutuminen adsorbentin pintaan tapahtuu heikkojen van der Waals 

-voimien välityksellä. Kun adsorbaatit kiinnittyvät adsorbentin pintaan voimakkailla 

ionisilla tai kovalenttisilla sidoksilla, on kyseessä kemisoptio.19  

 

Kuva 1. Kiinteän ja nestefaasin välinen adsorptio. 
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Sulfaatinpoistomenetelmänä adsorptio on tehokas, yksinkertainen ja edullinen.16 

Adsorptioon voidaan käyttää erilaisia luonnonmateriaaleja tai synteettisesti valmis-

tettuja orgaanisia ja epäorgaanisia adsorbentteja, joista on koottu esimerkkejä tau-

lukkoon 1. Vaikka useilla luonnonmateriaaleilla on erinomainen sulfaatin adsorp-

tiokapasiteetti, ovat synteettiset materiaalit suositumpia niiden parempien elvytys- 

ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien ansiosta.1  

Taulukko 1. Tutkittuja adsorbenttimateriaaleja ja niille  
mitatut sulfaatin maksimiadsorptiokapasiteetit.1 

Adsorbenttimateriaali qmax 
(mg/g) 

Luonnonmateriaalit  

Kitiinipohjainen simpukankuori 156 

Modifioitu riisin olki 74,76 

Bariummodifioitu luonnonzeoliitti 62,4 

Lentotuhka (silikaatti poistettu) 147,06 

Andosolit 67,2 

Synteettiset materiaalit  

Riisin oljesta tuotettu aktiivihiili 56,49 

Grafiittinanopartikkelit 45,06 

Ferrihydriitti 59,4 

Modifioitu selluloosa 353,5 

Selluloosapohjainen bagassin sisäkuori 526,32 

 

Adsorbenttien modifioinnilla pyritään parantamaan niiden sulfaatinpoistokykyä 

esimerkiksi luomalla adsorbentin pinnalle oksihydroksidikerros ja muuttamalla ad-

sorbentin pintavaraus negatiivisesta positiiviseksi, jolloin liuokseen muodostuu sta-

biilimpia sulfaattikomplekseja. Sulfaatin poistoa voidaan edistää myös tuomalla ad-

sorbentin rakenteeseen sulfaattia saostavia aineksia kuten bariumia.16 Lisäksi muo-

dostuvien kompleksien koordinaatiokehien ligandinvaihdolla on roolinsa sulfaatin 

adsorptiomekanismissa.2 

Adsorptio on yksi lupaavimmista menetelmistä jätevesien sulfaatinpoistoon. Te-

ollinen käyttö asettaa kuitenkin adsorbenttimateriaaleille monia vaatimuksia kuten 

suuri sulfaatinpoistokapasiteetti, selektiivisyys ja ympäristöystävällisyys. Jotta 
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prosessin kustannukset eivät nousisi liian korkeiksi, tulee käytetyn adsorbentin olla 

halpa ja uudelleen käytettävissä. Adsorption kustannuksia voidaan laskea myös 

käyttämällä adsorbenttina erilaisia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivutuotteita.2,9 

Adsorptioprosessin tehokkuus riippuu muun muassa vesiliuoksen pH:sta, lämpöti-

lasta, sulfaattipitoisuudesta, liuoksen virtausnopeudesta, adsorbentin määrästä ja 

liuoksen ionivahvuudesta. Adsorption laajempi käyttöönotto teollisessa sulfaatin-

poistossa vaatii vielä tutkimusta sekä kaupallisten, erilaisille jätevesille suunniteltu-

jen sulfaattiselektiivisten adsorbenttien kehittämistä.2 Adsorption suurin käyttöpo-

tentiaalia on erilaisissa hybridimenetelmissä esimerkiksi saostuksen jälkeisenä kä-

sittelynä, kun halutaan saavuttaa hyvin alhainen sulfaattipitoisuus.16 

3.4 Ioninvaihto 

Ioninvaihto on käänteinen prosessi, jossa kiinteä faasi ottaa vastaan ioneja 

nestefaasista ja vapauttaa samalla vastaavan määrän saman varauksen omaavia 

muita ioneja liuokseen. Kiinteänä faasina toimii yleensä synteettisesti valmistettu 

ioninvaihtohartsi. Sen runkoon kiinnittyneillä funktionaalisilla ryhmillä on 

ylimääräinen positiivinen tai negatiivinen varaus, jonka ns. vastaionit kumoavat. 

Ioninvaihtoprosessissa nämä vastaionit vaihtavat paikkaa puhdistettavan 

vesiliuoksen ionien kanssa.20 Funktionaalisten ryhmien määrä ja luonne määrittävät 

ioninvaihtohartsin vaihtokapasiteetin ja ioniselektiivisyyden.2 

Sulfaatti-ionien poistoon käytetään yleensä heikkoja anioninvaihtohartseja, 

joiden rungon muodostavat polymeerit kuten polystyreenidivinyylibentseeni. 

Polymeerirunkoon kiinnittyneet funktionaaliset ryhmät voivat olla esimerkiksi 

positiivisesti varautuneita tertiäärisiä amiineja.2 Kolonniin pakattu 

anioninvaihtohartsi kyllästetään sulfaatti-ioneilla, minkä jälkeen ioninvaihtaja 

elvytetään esimerkiksi natriumhydroksidilla ja tarvittaessa hartsi huuhdotaan 

epäpuhtauksien poistamiseksi ennen seuraavaa latauskertaa.2,9 

GYP-CIX (Gypsum presipitation by counter-current ion exchange) on 

kaksivaiheinen menetelmä anionien ja kationien poistamiseen vesiliuoksesta. Pa-

tentoidun prosessin ensimmäisessä vaiheessa puhdistettava liuos johdetaan vah-

van kationivaihtohartsin läpi kalsiumin poistamiseksi. Tuotteena saatu väkevä hap-

poliuos syötetään edelleen anionivaihtoyksikköön, jossa heikko anioninvaihtohartsi 
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sitoo sulfaatin. Kationin- ja anioninvaihtohartsit elvytetään 10 % rikkihappo- ja 2 % 

kalkkiliuoksella vastavirtausta hyödyntäen. Tämä vähentää menetelmän kustannuk-

sia perinteisesti käytettyihin suolahappoon ja natriumhydroksidiin verrattuna.2,9 

Prosessissa muodostuva kipsiliete poistetaan ja talteen otettu vesi voidaan 

kierrättää takaisin systeemiin. Menetelmällä voidaan saavuttaa keskimäärin 90 % 

veden talteenotto ja alle 200 mg/l jäännössulfaattipitoisuus. GYP-CIX -prosessin 

teoriaa hyödyntävällä Sulf-IX (Sulfate removal by ion exchange) -menetelmällä 

voidaan käsitellä joustavammin erilaisen kemiallisen koostumuksen omaavia 

syötteitä, sillä on parempi kipsinkaappausmekanismi ja se sopii myös magneettisten 

syöteliuosten käsittelyyn.9 

Ioninvaihto on sulfaatinpoistomenetelmänä tehokas ja nopea. Menetelmän 

taloudellisuuteen vaikuttavat valittu hartsimateriaali ja sen elvytyksestä aiheutuvat 

kustannukset. Ioninvaihtimien rajoitetun kapasiteetin vuoksi ioninvaihto ei yleensä 

sovellu ensisijaiseksi menetelmäksi sulfaatin poistoon. Sillä voidaan kuitenkin 

käsitellä tehokkaasti jäännössulfaattipitoisuuksia esimerkiksi saostuksen jälkeen.2,9 

3.5 Kalvotekniikat 

Kalvoerotustekniikat ovat yksi kustannustehokkaimmista menetelmistä jätevesien 

puhdistukseen, sillä ne eivät vaadi kemikaalien lisäämistä ja kuluttavat yleensä vä-

hemmän energiaa kuin vaihtoehtoiset prosessit. Kalvotekniikoiden integrointi perin-

teisiin teknologioihin erilaisina hybridikalvojärjestelminä on myös viime vuosikym-

meninä lisännyt niiden käyttöä useilla teollisuusaloilla.21,22 

Kalvoerotuksessa puhdistettava liuos eli syöte ohjataan huokoisen puoliläpäi-

sevä kalvo läpi. Kalvo toimii suodattimena kahden homogeenisen faasin välillä ja 

mahdollistaa valikoivasti aineksen kulun lävitseen. Lopputuotteina saadaan kalvon 

läpäissyt suodos eli permeaatti ja kalvon toiselle puolelle jäävä väkevöity liuos eli 

rejekti.21 Kalvoprosessien ajavan voimana voi olla paine-, konsentraatio-, lämpötila- 

tai jännite-ero.2,21 

3.5.1 Käänteisosmoosi ja nanosuodatus 

Paineistukseen perustuvat kalvoerotustekniikat jaetaan kalvojen erottelukyvyn 

perusteella mikro-, ultra- ja nanosuodatukseen sekä käänteisosmoosiin. Näistä 
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käänteisosmoosia ja nanosuodatusta voidaan käyttää sulfaatin poistoon, sillä 

pienen huokoskokonsa ansiosta ne erottavat tehokkaasti yhden- ja kahdenarvoisia 

ioneja.2 

Kun puoliläpäisevä kalvo erottaa puhtaan veden ja väkevöidyn ionipitoisen vesi-

liuoksen, vesi siirtyy kalvon läpi väkevöityyn liuotukseen osmoosin ansiosta. Veden 

virtaus kalvon läpi jatkuu, kunnes väkevöidyn liuoksen puolelle kertyy riittävä os-

moottinen paine estämään veden virtauksen. Käänteisosmoosissa tämä virtaus 

käännetään tuomalla väkevämmän liuoksen puolelle osmoottista painetta suurempi 

ulkoinen paine, jolloin pienimolekyylinen vesi puristuu puoliläpäisevän kalvon läpi. 

Lopputuloksena on väkevä suolaliuos kalvon syöttöpuolella ja lähes puhdas vesi 

kalvon toisella puolella.21 Nanosuodatukseen pätevät samat perusperiaatteet kuin 

käänteisosmoosiin. Nanosuodatuksessa erotusprosessiin vaikuttaa kuitenkin kal-

von huokoskoon lisäksi Donnanin ekskluusiovaikutus, joka on seurausta polymee-

rikalvon funktionaalisten ryhmien protonoitumisen ja deprotonoitumisen aiheutta-

masta kalvon pintavarauksesta.21,23 

Käänteisosmoosissa kalvon huokoskoko on 0,1–1 nm ja nanosuodatuksessa 1–

2 nm.22 Jotta pienemmällä huokoskoolla saavutettaisiin sama suodoksen läpivirtaus 

kuin nanosuodatuksessa, joudutaan käänteisosmoosissa käyttämään suurempaa 

ulkoista painetta, mikä nostaa sen käyttökustannuksia nanosuodatukseen 

verrattuna.23 Kalvomateriaaleina käytetään yleensä polyamidikomposiitti- tai 

selluloosa-asetaattipolymeereja, jotka ovat edullisia ja omaavat erinomaisen 

suorituskyvyn.22 Polyamidikomposiittikalvojen negatiivinen varaus parantaa niiden 

sulfaatinerotuskykyä varauksettomiin selluloosa-asetaattikalvoihin verrattuna.2 

Molemmilla tekniikoilla voidaan käsitellä hyvin korkean sulfaattipitoisuuden 

omaavia jätevesiä ja ideaaliolosuhteissa niillä on mahdollista poistaa yli 99 % 

sulfaatista. Suodoksena saadaan kuitenkin talteen vain 50–90 % käsitellystä 

vesitilavuudesta, joten väkevöity liuos vaatii jatkokäsittelyn. Muita ongelmia ovat kal-

vojen likaantuminen epäpuhtauksien kertyessä kalvon pinnalle tai huokosiin sekä 

saostuminen. Näitä vaikutuksia voidaan vähentää kalvojen kemiallisella pesulla ja 

käyttämällä saostumisenestoaineita, mutta ne lyhentävät kalvojen käyttöikää ja nos-

tavat käyttökustannuksia.2 
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3.5.2 Elektrodialyysi 

Elekrodialyysi on kalvoprosessi, jonka ajavana voimana on jännite-ero. Elektro-

dialyysikenno koostuu tasavirtalähteeseen kytketyistä anodista ja katodista, joiden 

välille asetetaan anioni- ja kationiselektiivisiä kalvoja. Anioneita läpäisevillä kalvoilla 

on positiivinen varaus, joka hylkii kationeita ja kationeita läpäisevillä kalvoilla nega-

tiivinen varaus, joka hylkii anioneita. Kennoon tuotettu jännite-ero saa kationit kul-

kemaan kohti negatiivista katodia, ja anionit kuten sulfaatti-ionit kulkevat kohti posi-

tiivista anodia kuvan 2 mukaisesti. Koska kalvon ja sen läpäisevän ionin välinen 

vetovoima on pienempi kuin ioniliikkeen sähköiset voimat, kalvolla ei tapahdu ioni-

vaihtoa. Elektrodialyysiprosessissa syntyy yksi laimentunut ja yksi väkevöitynyt 

liuos.2,21 

 

 

Elektrodialyysissä käytettävät ioninvaihtokalvot ovat geelejä, jotka sisältävät eri-

laisia, yleensä polystyreenipohjaisia, polymeerejä. Teollisessa käytössä sadat rin-

nakkaiset kennot muodostavat kalvopinoja. Yhdellä kalvopinolla päästään yleensä 

30–60 % suolanpoistoon. Asettamalla useampia kalvopinoja sarjaan voidaan pois-

taa 98–99 % sulfaatista ja saavuttaa jopa 95 % veden talteenotto.2,21 

Kuva 2. Elektrodialyysikenno (mukaillen Singh, 2015)21 
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Kuten muissakin kalvotekniikoissa, kalvot ovat alttiita likaantumiselle ja saostu-

miselle, jotka lisäävät kalvopinojen vastusta ja systeemin energiankulutusta. Liuke-

nemattoman aineksen kertyminen kalvojen pinnoille voidaan estää kääntämällä ta-

savirtalähteen napaisuus 15–20 minuutin välein, jolloin happojen ja saostumisenes-

toaineiden käyttötarve vähenee.21 

3.6 Biologiset menetelmät 

Happamien kaivosvesien käsittelyyn on kehitetty useita biologisia menetelmiä, jotka 

poistavat metalleja, kuluttavat vesien happamuutta tai muodostavat niihin 

alkalisuutta. Koska sulfaatinpelkistys poistaa samanaikaisesti happamuutta, 

metalleja ja sulfaattia, pidetään sitä lupaavimpana biologisena menetelmänä.24 

Sulfaatinpelkistäjäbakteerit (SRB, sulfate reducing bacteria) hapettavat 

orgaanisia yhdisteitä, kuten asetaattia, propionaattia tai laktaattia käyttäen sulfaattia 

elektronin vastaanottajana. Muodostunut sulfidi voi saostua metallien kanssa tai 

haihtua rikkivetynä. Reaktioyhtälössä 13 on kuvattu yleinen sulfaatinpelkistyksen 

kokonaisreaktio, jossa elektronin luovuttajana voi toimia myös vetykaasu.2 

8H+ (aq) + 8e− (aq) + SO4
2− (aq)  → S2− (aq) + 4H2O (aq) (13) 

Sulfaatinpelkistys pelkistäjäbakteerien avulla tapahtuu yleensä hapettomissa olo-

suhteissa pH:n ollessa 5–8. Asidofiiliset ja happoja kestävät pelkistäjäbakteerit voi-

vat kuitenkin selvitä myös happamammissa olosuhteissa. Pelkistäjäbakteerit kestä-

vät myös kylmyyttä, mutta alhaisissa lämpötiloissa niiden sulfaatinpelkistys hidastuu 

merkittävästi.2  

Kuten muutkin sulfaatinpoistomenetelmät, myös sulfaatinpelkistykseen perustu-

vat käsittelyt voidaan jakaa passiivisiin ja aktiivisiin. Passiivisina menetelminä voi-

daan käyttää esimerkiksi louhoskäsittelyä, reaktiivisia seinämiä, suotopatjoja ja kos-

teikkoja. Aktiivisia menetelmiä ovat puolestaan erilaiset aktiiviset bioreaktorit ja mik-

robiologiset polttokennot.2,24 Aktiivisten menetelmien etuna on niiden toiminnan en-

nustettavuus ja säänneltävyys. Ne kuitenkin vaativat jatkuvaa elektronin luovuttajien 

ja muiden kemikaalien lisäystä, mikä nostaa niiden käyttökustannuksia passiivisiin 

menetelmiin verrattuna. Passiiviset menetelmät puolestaan vaativat pitkän hydrauli-

sen viipymäajan.2 
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3.6.1 Louhoskäsittely 

Yksinkertaisin passiivinen menetelmä on louhoskäsittely, jossa vedellä täyttyneen 

louhokseen sulfaatinpelkistystä aktivoidaan lisäämällä sopivaa orgaanista 

substraattia.2 Lisääntynyt bakteeritoiminta johtaa happamuuden vähenemiseen ja 

metallien saostumiseen sulfideina. Keväällä kasvava veden virtaus ja hapettuneet 

pintavedet voivat kuitenkin laskea louhosveden pH:ta ja aiheuttaa saostuneiden me-

tallien uudelleenliukenemiseen.24 

3.6.2 Kosteikot 

Kosteikot ovat monimutkaisia ekosysteemejä, joissa veden laatuun vaikuttavat 

useat kemialliset, fysikaaliset ja biologiset prosessit. Kosteikot voidaan jakaa kah-

teen päätyyppiin, aerobisiin ja anaerobisiin. Aerobisissa kosteikoissa pyritään edis-

tämään vedessä tapahtuvia metallien hapetus- ja hydrolyysireaktioita, joiden seu-

rauksena saostuneet metallit sementoituvat kosteikon pohjalle. Kosteikkoihin istu-

tetaan kasvillisuutta esteettisistä syistä, mutta sen tehtävänä on myös säädellä ve-

den virtausta ja stabiloida kertyviä saostumia.24 

Anaerobisissa kosteikoissa happipitoisuus pyritään pitämään mahdollisimman al-

haisena. Niiden kasvillisuus ja substraatit toimivat elektronin luovuttajina sekä hiilen 

ja ravinteiden lähteenä. Substraattina voi toimia esimerkiksi turve, sahanpuru tai 

eläinten lanta, johon yleensä sekoitetaan kalkkikiveä. Anaerobisissa kosteikoissa 

alkaliniteettia syntyy sekä sulfaatinpelkistäjien toiminnan että kalkkikiven liukenemi-

sen seurauksena.2 Sulfaatinpelkistäjien tuottama rikkivety saostaa metallit sulfi-

deina. Upotetussa substraatissa kasvava kasvillisuus toimii bakteerikannan jatku-

vana hiilen ja energian lähteenä, mutta tiheän kasvillisuuden kerryttämä roska voi 

myös lyhentää viipymäaikoja ja aiheuttaa hapen diffuusiota juuristoista substraat-

tiin.24 

Käytännössä anaerobisia kosteikkoja seuraa aina aerobinen kosteikko. Kosteik-

kosysteemit ovat edullisia ja vaativat vain vähän ylläpitoa. Niiden tehokkuus on kui-

tenkin vaihteleva, sillä se riippuu useista tekijöistä. Kosteikkojen haasteita ovat esi-

merkiksi happamuuden myrkylliset vaikutukset organismeihin, vuodenaikojen vaih-

telut sekä metallien ylikuormitus ja riittämätön alkaliniteetin tuotanto.24 
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3.6.3 Aktiiviset bioreaktorit 

Aktiivisten bioreaktoreiden käytön tavoitteena on rikkivedyn tuoton optimointi.2 Sul-

faatinpelkistykseen on käytettävissä erilaisia bioreaktoreita, joiden toiminta perustuu 

samoihin mikrobiologisiin prosesseihin kuin muissakin biologisissa menetelmissä. 

Aktiiviset bioreaktorit voidaan jakaa kahteen perustyyppiin, täyteaineelliset ja täyte-

aineettomat reaktorit. Suodin- ja leijupetireaktoreissa biomassa pidättyy täyteaineen 

väleihin tai päälle, mikä voi aiheuttaa suodinreaktoreiden tukkeutumista.25 Täyteai-

neettomissa bioreaktoreissa, kuten lietepatjareaktoreissa biomassan pidättyminen 

perustuu lietegranuloiden muodostumiseen, eikä erillisiä täyteaineita tarvita. Run-

sas biokaasun muodostus voi kuitenkin edellyttää lisälaitteistojen hankintaa, mikä 

nostaa kustannuksia.24  

Bioreaktoreita voidaan yhdistää myös kalvomenetelmiin. Yleisimmät kalvobiore-

aktorit ovat biomassan erotusreaktoreita, joissa kalvoyksikkö voi sijaita sivuvirrassa 

tai bioreaktoriin upotettuna. Uuttavia kalvobioreaktoreita käytettäessä voidaan estää 

pelkistäjäbakteerien ja jäteveden suora kontakti. Biologisen puolen rikkivety läpäi-

see valikoivasti läpäisevä kalvon ja saostaa jäteveden metallit.24 

3.6.4 Mikrobiologiset polttokennot 

Mikrobiologinen polttokenno on bioreaktori, joka muuttaa orgaanisten yhdisteiden 

kemiallisiin sidoksiin sitoutunutta energiaa sähköenergiaksi. Perinteinen mikrobiolo-

ginen polttokenno koostuu kahdesta kammiosta, joita erottaa protoninvaihtokalvo.26 

Anodisen kammion bakteerit katalysoivat orgaanisten tai epäorgaanisten elektronin 

luovuttajien hapetusta. Vapautuneet elektronit kulkevat ulkoista johdinta pitkin kati-

onille, jossa toiset bakteerit käyttävät elektronit pelkistysreaktioihin, kuten sulfaatin 

pelkistykseen.2 

Tutkimuksissa on mikrobiologisia polttokennoja hyödyntämällä saavutettu jopa 

99 % sulfaatinpoisto.2 Toistaiseksi mikrobiologisten polttokennojen käyttö reaali-

maailman sovelluksissa on kuitenkin rajallista. Polttokennojen suorituskyvyn paran-

taminen sekä niiden valmistus- ja käyttökustannusten alentaminen vaativatkin lisää 

tutkimusta.26 
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4. NATRIUMSULFAATIN MAHDOLLINEN UUSIOKÄYTTÖ 

Natriumhydroksidin käyttö happojen neutralointiin, prosessien pH:n säätämiseen ja 

muina prosessikemikaaleina esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuudessa johtaa 

runsaasti natriumsulfaattia sisältävien jätevesien muodostumiseen.3,7 Noin puolet 

maailman kaupallisesti myydystä natriumsulfaatista syntyy teollisuuden 

sivutuotteena. Sulfaattia ei toistaiseksi mainita Euroopan vesilainsäädännössä 

saastuttavana aineena, jolle tulisi asettaa päästörajoja. Ympäri maailmaa kasvavat 

paineet vesivarojen suojelemiseksi tulevat kuitenkin todennäköisesti kiristämään 

rajoituksia ja teollisuuslaitokset velvoitetaan käsittelemään myös 

natriumsulfaattipitoiset jätevetensä.3 

Muodostuvan natriumsulfaatin määrää voidaan pienentää prosesseja 

kehittämällä. Jätevesiin edelleen jäävä sulfaatti voidaan kiteyttää ja kaupalliset 

laatuvaatimukset täyttävä natriumsulfaatti voidaan käyttää raaka-aineena 

esimerkiksi puhdistusaineiden valmistuksessa tai paperi- ja selluteollisuudessa.3 

Yksi vaihtoehto jätemäärän pienentämiseksi on käyttää sivutuoteena muodostuvaa 

natriumsulfaattiliuosta muissa prosesseissa. Samalla voidaan vähentää puhtaiden 

kemikaalien käyttöä ja ympäristöön kohdistuvaa kemikaalirasitusta.13 

Litiumioniakkujen kemikaalituotannossa voi tuotettua prekursoritonnia kohti 

muodostua yli 1,5-kertainen määrä natriumsulfaattia.12 Tuovinen tutkimusryhmi-

neen on tutkinut tämän prekursorituotannossa syntyvän natriumsulfaattiliuoksen 

käyttöä elektrolyyttinä ruostumattoman teräksen neutraalissa sähkökemiallisessa 

peittauksessa. Peittaus on teräksen pintakäsittelyssä käytettävä menetelmä, jolla 

poistetaan kuumavalssauksen ja hehkutuksen aikana pinnalle muodostuneet oksidit 

ja pinnan vähäkrominen kerros. Peittausaineena on yleensä typpi- ja 

fluorivetyhapoista koostuva liuos, jonka käytöstä muodostuu haitallisia 

typpioksideja. Typpioksidipäästöjä voidaan vähentää käyttämällä esipeittausta, 

jossa natriumsulfaatti toimii inerttinä elektrolyyttisuolana. Tutkimuksessa todettiin 

sivutuotteena syntyvän natriumsulfaatin ja puhtaan natriumsulfaattiliuoksen 

tuottavan samanlaisen peittaustuloksen. Sivutuotteena syntyvän natriumsulfaatin 

käyttöä rajoittavat kuljetuskustannukset sekä kuljetuksen aikana mahdollisesti 

tapahtuva liuoksen ylikyllästys.13 

 



23 
 

5. YHTEENVETO 

Sulfaattipitoisia jätevesiä muodostuu usealla teollisuusalalla. Suomessa erityisesti 

kemiallinen metsäteollisuus ja kaivostoiminta lisäävät vesistöjen sulfaattikuormi-

tusta. Kaivosteollisuuden sulfaattipäästöjä ja niiden vähentämistä on tutkittu laajasti, 

mutta sellu- ja paperiteollisuuden osalta tutkimusaineistoa on vähemmän tarjolla. 

Suurin osa kaivostoiminnan jätevesien sulfaatinpoistomenetelmistä soveltuu kuiten-

kin myös muiden teollisuusalojen jätevesien käsittelyyn. 

Lupaavimpia sulfaatinpoistomenetelmiä ovat erilaiset saostustekniikat, 

kalvotekniikat ja ioninvaihto. Perinteisen kipsisaostuksen etuja ovat sen 

kustannustehokkuus ja menetelmän yksinkertaisuus. Kipsin suuren liukoisuuden 

vuoksi menetelmä ei kuitenkaan sovellu yksinään käytettäväksi, kun halutaan 

saavuttaa esimerkiksi ympäristöluvassa määritetty päästöraja. Tehokkaampia 

saostustekniikoita ovat ettringiitti- ja bariumsulfaattisaostus, joilla voidaan saavuttaa 

alle 200 mg/l sulfaattipitoisuus, mikä alittaa esimerkiksi talousvedelle asetetun 

laatutavoitteen. Ongelmina näiden tekniikoiden käytössä ovat lähinnä 

ettringiittisaostuksen tuottama suuri lietemäärä sekä myrkyllisten bariumsuolojen 

käyttö saostuskemikaalina. Kun käsiteltävä jätevesi sisältää kohtuullisia määriä 

sulfaattia, voidaan saostustekniikkana käyttää myös sähkökemiallista 

elektrokoagulaatiota.  

Ioninvaihto on tehokas ja nopea menetelmä, jonka patentoiduilla tekniikoilla 

päästään alle 200 mg/l jäännössulfaattipitoisuuksiin. Ioninvaihtimien rajoitetun 

kapasiteetin vuoksi ioninvahto soveltuu parhaiten käytettäväksi erilaisissa 

hybridijärjestelmissä, esimerkiksi kipsisaostukseen jälkeen. Hybridijärjestelmien 

yleistyminen on lisännyt myös kalvotekniikoiden käyttöä teollisuudessa. 

Kalvotekniikoilla voidaan käsitellä jätevesiä, joiden sulfaattipitoisuus on hyvin 

korkea ja käsittelyllä on mahdollista saavuttaa yli 99 % sulfaatinpoistoteho. 

Prosessissa syntynyt väkevöity liuos on kuitenkin erityisesti paine-eroon 

perustuvissa tekniikoissa hyvin vesipitoinen ja vaatii yleensä jatkokäsittelyn.  

Yksi lupaavimmista menetelmistä sulfaatinpoistoon on adsorptio. Se on menetel-

mänä tehokas ja yksinkertainen ja sen kustannuksia voidaan laskea hyödyntämällä 

adsorbenttina erilaisia teollisuuden sivutuotteita. Adsorptioprosessin tehokkuuteen 

vaikuttavat kuitenkin useat tekijät ja teollinen käyttö asettaa adsorbenteille kovia 
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vaatimuksia. Tarvitaankin vielä lisää tutkimusta, jotta menetelmää voidaan hyödyn-

tää teollisessa mittakaavassa. 

Käytössä olevat biologiset menetelmät perustuvat yleensä pelkistäjäbakteerien 

kykyyn pelkistää sulfaatteja sulfideiksi, jotka saostuvat metallien kanssa tai muo-

dostavat rikkivetyä. Passiivisia menetelmiä, kuten kosteikkoja käytetään lähinnä kai-

vosvesien käsittelyyn. Aktiivisten menetelmien etuna on passiivisiin menetelmiin 

verrattuna parempi säänneltävyys. Ne vaativat kuitenkin sekä laitteistoja että jatku-

vaa ylläpitoa, mikä nostaa kustannuksia passiivisiin menetelmiin verrattuna.  

Sulfaatinpoistoon käytettävän menetelmän valinnassa tulee ottaa huomioon puh-

distettavan veden määrä ja laatu, käytettävissä olevat resurssit sekä menetelmän 

kustannukset. Valintaan vaikuttaa myös puhdistuksen tavoite, joka voi olla päästö-

rajojen tavoittaminen tai esimerkiksi veden uudelleenkäyttö laitoksen omissa pro-

sesseissa. Sopivaa menetelmää valittaessa joudutaankin usein tekemään kompro-

misseja täydellisen menetelmän puuttuessa. Tutkimuksen haasteena on kehittää 

jätevesien sulfaatin käsittelyyn entistä tehokkaampia, kestävämpiä ja samalla kus-

tannuksia säästäviä menetelmiä. 
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