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HSY kehittää Suomeen sopivaa
menetelmää fosforin kierrättämiseen
JARKKO SIRKIÄ

Helsingin Viikinmäessä testataan
fosforin kierrättämistä jätevedestä.
Myös typen
kiertoa on tutkittu.
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Kemiallinen fosforinpoisto on ollut käytössä pitkään. Fosfori
voidaan sen ansiosta kierrättää multaan ja kompostituotteisiin.
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Helsingin puhdistamoiden
typpikuorma vesistöön 1974–2015
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HSY on saavuttanut fosforinpoistokokeilussaan lupaavia tuloksia,
kertoo johtaja Mari Heinonen.

EU toi Suomen lainsäädäntöön tiukat rajat typen poistolle. Vasta
biologisen jälkisuodatuksen ansiosta typpitaakka saatiin haltuun.

la ei poisteta fosforia ja typpeä
yhtä huolellisesti kuin Suomes
sa, jossa järjestelmä on rakentu
nut vesistöjen suojelemiseksi.

teollisuudessa raaka-aineena.
Toinen vaihtoehto on polttaa
jätevesiliete ja ottaa fosfori tal
teen tuhkasta. Tähän on viime
vuosina esimerkiksi Outotec ke
hittänyt teknologian. Ensimmäi
nen sitä hyödyntävä polttolaitos

Fosforin kierrättämiseksi on
varsinkin suurten väestökes

kittymien jätevedenpuhdista
moihin kehitetty uusia tekno
logioita. Niistä yleisin perustuu
biologiseen prosessiin, jossa
fosfori vapautuu lietteen mädä
tyksessä. Se sidotaan struviitik
si, jota voidaan käyttää lannoite

on rakenteilla Sveitsin Zürichiin.
Vaikka HSY:n jätevedenpuh
distamo Helsingin Viikinmäessä
on Pohjoismaiden suurin, valta
osa suomalaisista jäteveden
puhdistamoista on pieniä ja
keskisuuria.

Ravita-menetelmä tuottaa monikäyttöistä fosforihappoa
Näin kaikkien kunnallisten jäte
vedenpuhdistamoiden ei tarvit
sisi investoida koko prosessiin.”

KAIJALEENA RUNSTEN
HSY:n kärkihankesuunnitelmas
sa rakennettaisiin Suomenojan

jätevedenpuhdistamolle yksi
koelinja. Sillä voidaan kokeilla
fosforin uudenlaista talteenot
toa käytännön mittakaavassa.
Normaalisti fosfori saoste
taan heti prosessin alkuvaihees
sa ja typpi erotetaan ilmakehään
biologisesti sen jälkeen. Fosfo
risakka sitoutuu tällöin bioliet
teeseen.
Vs. johtaja Mari Heinonen
kertoo, että Ravita-menetel
mässä fosfori saa säilyä liukoi
sena jätevedessä läpi puhdis
tuksen. Vasta lopussa jäteveteen
lisätään saostuskemikaali. Syn
tyvä fosforipitoinen liete liuo
tetaan fosforihappoon, jolloin
siitä muodostuu lisää fosfori
happoa.
Fosforihappo on lopputuot
teena arvokas. Sillä on enem
män käyttökohteita kuin stru
viitilla, jota vaihtoehtoinen

Viikinmäessä poistetaan fosfori kemiallisesti. Saostetun fosforin mukana kompostoitavaan jäte
lietteeseen jää muun muassa raskasmetalleja. Fosforihapossa niistä ei olisi mukana.

fosforinerotusmenetelmä tuot mallin etu on Heinosen mu
kaan, että fosforia sisältävää
taa.
HSY:n kehittämän Ravita- lietettä voitaisiin tuottaa hyvin

erikokoisilla puhdistamoilla.
”Varsinainen fosforihapon
jalostus voidaan tehdä erikseen.

”Kumpikaan vaihtoehto ei ole
useimmissa maamme laitoksis
ta jätevesimäärien ja käytetty
jen menetelmien vuoksi järke
vä. Molemmat uudet ratkaisut
ovat myös erittäin kalliita”, Mari
Heinonen muistuttaa.
Molemmet nostaisivat kier
rätysravinteen hinnan liian kor
keaksi.
Suomen oloissa biologinen kä

100

Pääkaupunkiseudun vesihuol
losta huolehtiva HSY kehittää

järjestelmää fosforin erotta
miseksi jäteveden lietteestä
kustannuksiltaan järkevällä ta
valla, joka sopisi monenkokoi
sille suomalaisille jäteveden
puhdistamoille.
Fosfori poistetaan jäte
vedestä yleensä kemiallisesti
lisäämällä jäteveden joukkoon
ferrosulfaattia, jolloin fosfo
ri saostuu jäännöslietteeseen.
Siitä se päätyy kompostoinnin
kautta mullaksi.
HSY:n jätevedenpuhdistus
osaston vs. johtaja Mari Heinonen kertoo, että fosforia voi
poistaa myös biologisesti. Se on
kuitenkin selvästi vaikeampaa,
koska nykyisen lainsäädännön
vaatimuksia fosforin poistosta ei
pystyttäisi saavuttamaan.
”Järjestelmän yksinkertai
suus ja varmuus tarkoittavat
jätevesien puhdistuksessa toi
minnan hallittavuutta”, hän
analysoi suomalaista toiminta
tapaa, joka kestää hyvin myös
kansainvälisen vertailun.
”Se takaa keskimäärin hyvän
puhdistuksen ympäri vuoden ja
pitää myös todennäköisesti kus
tannukset kohtuullisina.”
Edes kaikkialla EU:n alueel
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HSY on selvittänyt myös typen
kierrättämistä. Jätevedessä on
runsaasti typpeä, jonka baktee
rit normaalisti vapauttavat puh
distamoilla ilmaan. Näin jäte
veden typestä poistuu HSY:llä
90 prosenttia. Loppu jää liettee
seen, jossa se parantaa lietteestä
kompostoitavan mullan laatua.
Osa typestä kiertää puh
distamon sisällä. Mädätyksen
lietevedessä on sitä runsaasti ja
sitä on mahdollista erottaa tal
teen niin sanotulla strippaus
prosessilla.
Heinosen mukaan fosforin
talteenotossa syntyvää fosfori
happoa olisi mahdollista käyttää
prosessissa välttämättömänä
kemikaalina.
Typen kanssa siitä syntyisi
ammoniumfosfaattia, joka sopii
sinällään lannoitteiden raaka-
aineeksi.

sittely ei yksin riitä. ”Sitä täy
dentämään tarvitaan aina ke
miallista saostusta, jotta fosfori
saadaan poistettua vesistöjen
kannalta riittävän tehokkaasti”,
Heinonen tähdentää.
Jätevedestä poistetaan HSY:n
puhdistamoissa 96–97 prosent
tia fosforista, mikä on enemmän
kuin ympäristölupien määräyk
set edellyttävät. Itämeren kun
non vuoksi tästä halutaan pitää
kiinni.
HSY:ssä on lähdetty kehittä
mään niin fosforin kuin typen
kierrätykseen omaa menetel
mää, joka kantaa nimeä Ravita.
Ensimmäiset kokeilut tehtiin
vuosina 2014–2015 ympäristö
ministeriön ravinnekierto- eli
Raki-ohjelman rahoituksella.
Olemme Ravitassa vielä inno
vaation ”protoiluasteella”, mut
ta tulokset ovat lupaavia etenkin
fosforin osalta, Heinonen sanoo.
Jyväskylän yliopistossa on
myös tekeillä aiheeseen liittyvä
väitöskirja.
HSY on hakenut mukaan hal
lituksen kiertotalouden kärki
hankkeisiin, joiden rahoituk
senjako ratkeaa tulevan vuoden
alussa.
”Aiomme jatkaa tämän kehit
tämistä joka tapauksessa”, Hei
nonen vakuuttaa.

HSY JA JÄTEVEDET

100 vuotta

Sata ideaa
Sarjassa esitellään juhlavuoden
aikana 100 biotalouden ideaa.

Typen määrä kasvaa
KAIJALEENA RUNSTEN
Typen määrä kasvaa HSY:n kä
sittelemissä jätevesissä nopeam
min kuin pääkaupunkiseudulla
asuvien ihmisten määrä.
HSY:lle tulevasta jätevedestä
85 prosenttia on kotitalouksis
ta ja 15 teollisuudesta ja muista
yrityksistä. Viimeksi mainituissa
typen osuus ei ole muuttunut.
Siten typen lisääntyminen voi
selittyä ainoastaan elintapojem
me ja ravitsemuksemme muu
toksella, HSY:n johtaja Mari
Heinonen sanoo.
Paljon proteiinia sisältävää ra
vintoa ja ravintolisiä syödään siis
entistä enemmän. Näihin kuulu
vat muun muassa punainen liha
ja maidon proteiinit.
Keski-Euroopassa on jo viit
teitä siitä, että typen määrän kas
vu jätevesissä olisi taittumassa,
Heinonen kertoo.
Toisaalta Yhdysvalloissa lihaa
syödään keskimäärin lähes kak
sinkertainen määrä Suomeen
verrattuna.
Suomessa muutosta ei ole vie
lä näkyvissä. Viikinmäen jäteve
denpuhdistamolla on siksi käyn
nissä Anita Mox -koelaitos, jolla
tehostetaan typenpoistoa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY hoitaa 12
kunnan jätevesien huollon
eteläisestä Mäntsälästä
Siuntioon.
Yli 1,2 miljoonan ihmisen
jätevedet käsitellään
Helsingin Viikinmäessä ja
Espoon Suomenojalla.
Typestä saadaan jätevedestä
poistettua Viikinmäessä noin
90 prosenttia, Suomenojalla
noin 70 prosenttia.
Fosforista saadaan
saostamalla talteen
lietteeseen 96–97 prosenttia.
Mädätetystä lietteestä
tuotetaan biokaasua, joka
Viikinmäessä käytetään
omaan energiantuotantoon.
Suomenojalla Gasum ostaa
biokaasun liikenteen polttoaineeksi.
Molempien puhdistamoiden
mädätysjäännös kompostoidaan multatuotteiksi Sipoon
Metsäpirtissä ja Espoon
Ämmässuolla.

FOSFORI
Fosfori (P) kuuluu maailmassa
kymmenen niukimman
alkuaineen joukkoon.
Se on kasvien yhteyttämiselle
välttämätöntä.
Fosforihappoa käytetään
paitsi lannoiteteollisuudessa
myös metsäteollisuuden
jätevesien puhdistukseen ja
teollisuuskemikaalina.
Kierrätys voisi alentaa
fosforilannoitteiden hintoja.

