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1. JOHDANTO

Tampereen Sulkavuoreen sijoitettavan Pirkanmaan keskuspuhdistamon suunnittelu on alkanut
yleissuunnitelman teolla vuonna 2011 (Pöyry 11.2.2011), jonka perusteella suunnitellulle laitok-
selle on toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (Ramboll 2012). Ympäristövaikutusten arvioin-
nin perusteella eivät YVA -yhteysviranomaiset nähneet estettä jatkaa jätevedenpuhdistamon
suunnittelua Sulkavuoren alueelle.

Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden (ml. Pirkkalan ja
Kangasalan jätevedet), Raholan (ml. Ylöjärven jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden jäteve-
det) jätevedenpuhdistamoilta. Sako- ja umpikaivolietteitä ei jatkossa enää toimiteta uudelle kes-
kuspuhdistamolle eikä sen viemäröintialueella olevaan verkostoon, joten niiden osuus jää puhdis-
tamon kuormituksesta pois. Keskuspuhdistamolle ei myöskään oteta käsiteltäväksi muilta jäteve-
denpuhdistamoilta muodostuvia lietteitä.

Tässä varsinaista puhdistamoa koskevassa yleissuunnitelmassa (Osatehtävä 1) on tarkastettu
suunnittelutarjouspyynnön mukaisesti laitoksen mitoitusarvot ja mitoitettu prosessi tilaajan kans-
sa sovittujen mitoitusarvojen pohjalta.

Yleissuunnitelma koostuu neljästä pääraportista:

1. Tämä yleissuunnitelmaraportti sisältäen toteutustapaselostuksen ja kustannusarvion

2. Mitoitusperusteet (liite 1), jossa on käyty läpi kuormitusennusteet ja laitoksen mitoi-
tusarvot

3. Prosessivertailut (liite 2), jossa on vertailtu eri prosessivaihtoehtoja erikseen tilaajan
kanssa sovituista prosessivaiheista

4. Prosessimitoitus (liite 3), jossa on käyty läpi prosessin mitoitusarvot yksikköprosesseit-
tain.

Lisäksi yleissuunnitelmaan kuuluu muita liitteitä, pääasiassa piirustuksia ja kaavioita.

Puhdistamon vesiprosessi sijoittuu kallion sisään louhittaviin tiloihin ja lietteenkäsittely puhdista-
mon paha-alueelle maan päälle sijoittuviin rakennuksiin. Jätevesien johtaminen puhdistamolle ja
puhdistettujen jätevesien purku vesistöön on esitetty erillisessä yleissuunnitelmassa (Osatehtävä
2).

Puhdistamon kuormitusennusteet ja niiden perusteella määritetyt mitoitusarvot on esitetty liit-
teenä 1 olevassa Mitoitusperusteet raportissa. Puhdistamon keskeiset mitoitusarvot on esitetty
seuraavissa taulukoissa (Taulukko 1, Taulukko 2, Taulukko 3).

Taulukko 1. Mitoitusvirtaamat vuodelle 2040.

Mitoitusvirtaamat Suure 2014 2025 2040

Asukasmäärä as 330 151 368 200 429 000
Vuorokausivirtaama, Qd ka m3/d 84 226 90 700 100 000
Vuorokausivirtaama, Qd max m3/d 217 000 222 700 222 700
Tuntivirtaama, Qh ka m3/h 3 509 3 779 4 167
Tuntivirtaama, Qh max biol. m3/h 7 400 7 400 7 400
Tuntivirtaama, Qh max m3/h 10 800 11 300 11 300
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Taulukko 2. Mitoituskuormitukset vuodelle 2040.

Taulukko 3. Lietemääräennuste vuodelle 2040.

Prosessin mitoituksessa on käytetty FCG:n tekemässä ympäristövaikutusten arviointiselostukses-
sa (2011) esitettyjä arvioita lupaehdoista. Samoja lukuja käytettiin myös Ramboll Finland Oy:n
tekemässä Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vuonna
2012. (Taulukko 4)

Taulukko 4. Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimukset.

2014 2025 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Tulokuormitus, keskimäärin, kg/d
BOD7 23 276 25 774 29 170
Kiintoaine 27 898 30 929 35 180
Fosfori 644 736 860
Typpi 4 556 5 155 6 000
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 368 200 416 700

Lietemäärät Suure 2014 2025 2040

Esiselkeytysliete kgTS/d 20 239 22 371 25 367
Biologinen ylijäämäliete kgTS/d 13 966 15 464 17 502
Liete tertiäärikäsittelystä kgTS/d 1 610 1 752 1 954
Yhteensä, keskimäärin kgTS/d 35 815 39 587 44 823
Yhteensä, maksimi kgTS/d 53 723 59 381 67 235
Yhteensä, maksimi kgTS/h 2 686 2 969 3 362
Yhteensä, ka-% 25 m3/d 143 158 179
Yhteensä, ka-% 25 m3/a 52 290 57 797 65 442
Yhteensä, maksimi, 25 %TS m3/h 10,7 11,9 13,4

Pitoisuus Vähenemä
(mg/l) (%)

BOD ≤8 ≥96
COD ≤70 ≥85
Kiintoaine ≤35 ≥90
Fosfori ≤0,3 ≥96
Typpi - ≥70
Ammoniumtyppi ≤4 -

timheino
Monikulmio

timheino
Konekirjoitusteksti

timheino
Konekirjoitusteksti
KATSO MITOITUSPERUSTEET LIITE 1

timheino
Konekirjoitusteksti

timheino
Konekirjoitusteksti

timheino
Konekirjoitusteksti
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2. PUHDISTAMON SIJAINTI

2.1 Laitostilojen sijoittaminen Sulkavuoren kallioalueelle

Laitoksen sijoittamisessa kalliorakenteeseen on vuoden 2011 yleissuunnitelmasta lähtien ollut ta-
voitteena:

- puhdistusprosessin toiminnan ja kustannustehokkuuden kannalta optimaalinen korkeus-
taso

- laitostilojen turvallinen ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen sijoittaminen kalliomassaan
- laitoksen laajentamisen mahdollistaminen kallioresurssien puitteissa.

Keskuspuhdistamon kalliotilojen vaakasuuntaisessa sovittamisessa kalliorakenteeseen on lähtö-
kohtana ollut kallioperätutkimuksista saatujen tulosten ja kalliopaljastumatietojen avulla tulkittu
kalliopinnan korkeustaso. Suunnittelussa on haettu kalliomassaa, jonka alueella laitostilojen pääl-
le jäisi riittävä kalliokaton paksuus välttäen samalla mahdolliset ruhjevyöhykkeet. Lisäksi on otet-
tu huomioon kallioperätutkimuksista ja maastohavainnoista saadut tiedot kallioalueen rakoilun ja
liuskeisuuden pääsuunnista. Periaatteena on, että pitkien hallien suunta tulisi olla mahdollisim-
man kohtisuora rakoilun / liuskeisuuden pääsuuntaa vastaan.

Nosto- ja purkukuilu on sijoitettu siten, että niihin liittyvät tunnelilinjat eivät risteä toisiaan. Lai-
toksen maan päälle ulottuvat rakenteet kuten porras- ja hissikuilut, ilmanvaihtokuilut ja ajotun-
neleiden suuaukot on haluttu sijoittaa Sulkavuoren rinnealueille ja mahdollisimman kauas asu-
tusalueesta. Rakenteiden sijoittamisessa on pyritty väistämään Sulkavuoren ulkoilureittejä siten,
että alueen virkistyskäyttöä häiritään mahdollisimman vähän.

Vuoden 2011 yleissuunnitelman aikaisissa pohjatutkimuksissa todettiin Sulkavuoren vanhan kaa-
topaikan alueella huomattava kalliopinnan painauma, jonka alueelle prosessitiloja ei ole tarkoi-
tuksenmukaista tuoda. Tilojen sijoittamista rajoittavat lisäksi Sulkavuoren länsirinteellä oleva
maakaasulinja, Sulkavuoren pohjoisosan yli kulkeva voimalinja rasitealueineen sekä eläinten
hautausmaa ja alueen lounaisosassa sijaitseva uurnalehto. Sulkavuoren päällä on suojeltuja
muistomerkkejä.

Suunnitelmassa laitoksen pitkät hallit on sijoitettu kalliomäkeen siten, että nostokuilu asettuu lai-
toksen eteläpäähän. Prosessin loppupään kalliotilat, purkukuilu ja IV-kuilu sijoittuvat alueen poh-
joisosaan lähelle Lempääläntietä ja Koivistonkylän Prismaa. Kaksi laajennuslinjaa voidaan vara-
uksena sijoittaa laitoksen länsipuolelle. Näistä linjoista toinen on suunniteltu louhittavaksi en-
simmäisessä rakennusvaiheessa.

Lietteen termisen kuivaamon ja polttolaitoksen laitostilat sijoitetaan maan pinnalle lietteenkäsit-
telyrakennuksen viereen Sulkavuoren mäkialueen etelärinteeseen. Sijoituspaikka on esitetty
asemapiirustuksessa.

Kuivaamon ja polttolaitoksen muodostama kokonaisuus kytkeytyy prosessiteknisesti lietteenkä-
sittelyyn. Tämä kytkentä tehdään lietteen autolastauspaikan ja kuivaamon välille rakennettavalla
kuljettimella. Laitos liittyy puhdistamon maanalaisiin järjestelmiin ja luolaston poistoilmapiippuun
maanalaisen vaakasuoran kuilun (kanaalin) kautta. Tätä kautta toteutetaan kaukolämpökytken-
nät, luolastosta johdettavan hajukaasun tulo ja poisto, polttolaitoksen savukaasupiipun kytkentä
ja kytkennät apujärjestelmiin.

2.2 Korkeusaseman valinta

Puhdistamotilojen korkeusaseman suunnittelua on ohjannut puhdistetun veden poistokuilun vä-
himmäiskorkeustaso purkupaikan vesistöön nähden. Paineellisen purkutunnelin toiminnan edelly-
tyksenä on, että prosessin loppupään korkeusasema on purkuvesistön pinnan yläpuolella. Puhdis-
tamo purkaa puhdistetut jätevedet Pyhäjärveen, jonka ylävesitasona on käytetty (HW) on +77 m
(Tampereen koordinaatisto). Puhdistamon korkeusasemaa on vesiprosessin osalta tarkasteltu
hydraulisen profiilin sekä tulotunnelin mallinnuksen avulla.



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 9

Ramboll 25.9.2015

Puhdistusprosessin loppupää on suunniteltu tasolle +80,2. Tällä sijoittelulla prosessin alkupää eli
jätevesipinta nostokuilun yläpuolisessa altaassa asettuu tasolle +87,1. Kalliotilan katto ulottuu
esiselkeytysaltaiden kohdalla noin tasolle +95,0. Kalliokattoa on pohjatutkimusten ja kalliopaljas-
tumahavaintojen perusteella riittävästi.

Puhdistamon ylimpien hallirakenteiden päälle jäävän kalliokaton minimipaksuudeksi on määritetty
12 metriä. Kalliopintavarmistuksista laaditun kalliopintamallin mukaan ehto kalliokaton paksuu-
delle täyttyy koko maanalaisen laitoksen alueella. Korkeusaseman suunnittelussa on pyritty mi-
nimoimaan tulotunnelista pumpattavan jäteveden nostokorkeus. Näin ollen laitostilojen korkeus-
tasoa ei ole nostettu edellä esitetystä matalimman korkeustason mallista vaikka kalliokaton pak-
suus sen mahdollistaisi.

Kuivaamon ja polttolaitoksen muodostaman kokonaisuus toteutetaan niin, että ajoreitillä laitok-
sen ympäri ei käytännössä ole korkeuseroja.

3. SIJOITUSPAIKAN KALLIOPERÄ

3.1 Rakennusgeologinen kartoitus

Sulkavuori on osittain maapeitteinen kalliomäki, joka nousee noin +120 tasolta +154 tasolle.
Suurimmat kalliopaljastumat esiintyvät mäen keskellä ja itäreunalla sekä moottoritien ja Prisman
paikoitusalueen kallioleikkauksissa. Mäen maapeitteiden paksuus vaihtelee tutkimusten mukaan
muutamasta senttimetristä noin 11 metriin. Sulkavuori rajoittuu GTK:n heikkousvyöhyketulkin-
nan mukaan kaakko–luodesuuntaisten ja koillinen–lounaissuuntaisten paikallisten heikkous-
vyöhykkeiden väliin.

Lähes kaikki tutkimusalueen kalliopaljastumien reunat on tarkemitattu ja avokallioiden yhteen-
laskettu pinta-ala on täten noin 15 200 m2. Kaikista avokallioista on tehty rakennusgeologisia ha-
vaintoja myös tässä yleissuunnitelman tarkistusvaiheessa toukokuussa 2015. Kartoitustyötä han-
kaloitti kuitenkin paljastumien päällä kasvaneet sammal- ja jäkäläkerrokset.

Alueen pääkivilaji on karkearakeinen ja massamainen, paikoin myös porfyyrinen tai selvästi
suuntautunut, granitoidi, jonka koostumus vaihtelee tonaliitista graniittiin. Kiven koostumus on
kuitenkin yleensä granodioriittinen. Vaaleamman granitoidin seassa esiintyy vaihtelevassa määrin
muutaman metrin mittaisia, melko liuskeisia, tummia kiille- ja kiillesarvivälkegneissijaksoja väli-
kerroksina. Kiven liuskeisuus on koillinen–lounaissuuntaista ja kaatuu mäen pohjoispuolella n.
65° etelään. Mäen keskellä liuskeisuus on lähes pystyasentoista ja eteläisimmillä avokallioilla on
mitattu n. 65° pohjoiseen kaatuvaa liuskeisuutta.

Avokallioiden rakotiheys vaihtelee pääasiassa harvarakoisesta vähärakoiseen ja RQD on enim-
mäkseen 80…100 välillä. Kallion yleisin rakosuunta seuraa liuskeisuuden suuntaa ja nämä raot
ovat usein pituudeltaan jopa yli 10 metriä ja melko sileitä. Alueen toinen päärakosuunta on lähes
pysty ja kulkee enemmän tai vähemmän pohjois–eteläsuunnassa. Vaakarakoilu on näkyvissä
varsinkin kallioleikkauksissa.

Kolme heikkousvyöhykettä havaittiin moottoritien varrella olevassa tieleikkauksessa. Vyöhykkeet
ovat 1-5 m paksut, kulku on liuskeisuuden suunnassa ja niiden RG-laatuluokitus on RiIII.

3.2 Porakonekairaukset

Sulkavuoren puhdistamoalueelle on suoritettu useassa eri vaiheessa porakonekairauksia kallio-
pinnan varmistamiseksi. Prisman paikoitusalueen ja kaatopaikan väliin olevalla alueella on porat-
tu 45 kalliovarmistuspistettä ja vanhalla kaatopaikka-alueella toiset 29 porapistettä. Maapeittei-
den paksuus vaihtelee varsinaisella mäkialueella muutamasta sentistä aina 11 metriin, etenkin
mäen luoteisrinteellä. Kaatopaikan kalliovarmistusporaukset osoittavat, että kalliopinta esiintyy
useassa paikassa vasta yli 20 metrin täytekerroksen jälkeen.

Viisi reikää on tehty syvinä ja porattu n. 40…70 metrin syvyyteen. Syväreiät on kuvattu optisella
menetelmällä (yhteensä 277,9 m) ja valokuvista on määritelty kivilajit, heikkousvyöhykkeet, ra-
kosuunnat ja rakoilutyyppi. Syvärei’istä on myös mitattu vesimenekki noin kuuden metrin väleis-
sä.
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3.3 Kallionäytekairaukset

Alueella on kairattu neljä kallionäytereikää, yhteensä 526,7 m. Kolme reikää on kairattu 20…36°
kaltevuudella kohtisuoraan liuskeisuutta vastaan. Neljäs reikä on pystyasentoinen ja siitä on
myös mitattu kallion jännitystilaa hydraulisella murtumisella. Kaikki kallionäytekairausreiät on
kuvattu optisesti ja niistä on lisäksi tehty vesimenekkikokeita noin kuuden metrin jaksoissa.

3.4 Jännitystilamittaus

Alueella on suoritettu yksi jännitystilamittaus. Mittauksen suoritti Drillcon, kallionäytereiästä JTM-
2105, hydraulisella murtamisella. Yhdeksästä mittauksesta kahdeksasta saatiin hyödynnettävät
tulokset.

Paineen osalta käyttökelpoisia mittauksia on 4 kpl. Näiden mittausten perusteella suurimman
vaakajännityskomponentin keskiarvo on mittausalueella noin 11 MPa ja keskimmäisen vaakajän-
nityskomponentin noin 6 MPa. Jännitystilassa on selkä hyppäys pintakallion ja syvempien osien
välillä, mutta mittaustulosten hajonnan takia, suoraa jännitystilan syvyyskorrelaatiota on hankala
määrittää. Mittaustulosten perusteella kallion suurin vaakajännityskomponentti on puhdistamoti-
lojen tasolla melko korkea, noin 14 MPa, mutta alueen kalliolaatu ja lujuusominaisuudet huomioi-
den ei vielä louhintaa rajoittava. Jännitystila tulee kuitenkin huomioida työn rytmityksessä ja luji-
tussuunnittelussa, varsinkin risteysalueilla ja korkeissa seinämissä, jossa jännityskonsentraatio
tai vetojännitys voi aiheuttaa asennettujen lujitusrakenteiden vaurioitumista.

Kuva 1. Reikä JTM-2105. Suurimman (σH) ja ja pienimmän vaakajännityksen (σh) sekä kiven vetomurto-
lujuuden (t) mitatut arvot syvyyden funktiona (maapinta). (Drillcon, Suomen Malmi Oy 2014).

Kallion vaakajännityskomponenttien hajonta on suuri. Suurimman vaakajännityskomponentin
kahden onnistuneimman mittauksen välinen kulma on 70° (220° ja 290°). Kallion pääjännitys-
komponenttien suunta on puhdistamon kalliorakenteiden optimointia ja turvallisuutta varten saa-
tava paremmin kiinni. Uusia jännitystilamittauksia tarvitaan vähintään kaksi kappaletta.
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Kuva 2. Reikä JTM-2105. Suurimman (σH) vaakajännityksen mitatut suunta-arvot syvyyden funktiona.
Samasta raosta saadaan normaalisti kaksi suuntaa eri puolilta reikää onnistuneessa tapauksessa 180 as-
teen päässä toisistaan: S1 on pienempi ja S2 suurempi suunta. (Drillcon, Suomen Malmi Oy 2014).

3.5 Kivinäytteiden laboratoriokokeet

Alueen kivilajien kimmo- ja lujuusominaisuuksia on testattu laboratoriomittauksilla kairasydämis-
tä kerätyillä näytteillä 12/2014 – 3/2015. Yksiaksiaalinen puristuslujuus testattiin kahdestakym-
menestä ja epäsuora vetolujuus (Brazilian) neljästäkymmenestä näytteestä. Testauksen suoritti
Stress Measurement Company.

Testatut näytteet voi pääsääntöisesti jakaa granodioriitteihin ja kiilteisiin gneisseihin. Tasalaatuis-
ten granodioriittien yksiaksiaalisen puristuslujuuden keskiarvo on noin 145 MPa (11 mittausta) ja
vetolujuus noin 12 MPa. Graniittisten näytteiden, joissa oli valmiiksi geologisia pintoja, puristuslu-
juuden keskiarvo oli vastaavasti noin 84 MPa (4 mittausta). Tasalaatuisten kiillegneissien puris-
tuslujuuden keskiarvo on noin 175 MPa (3 mittausta) ja vetolujuus noin 15 MPa. Geologisten pin-
tojen olemassa olo pudottaa gneissien puristuslujuuden arvon 127 MPa:in, mutta yksi näyte mur-
tui liuskeisuuden suunnassa jo 60 MPa:ssa. (SMC Oy, 2015)

Liuskeisuuden suunta gneisseissä ja voimakkaat raekoko/mineraalirajat granodioriiteissä ovat
oletetusti huomattavasti ympäristöään heikompia pintoja. Kivilajien suuntautuneisuus ja kontaktit
on erityisesti huomioitava louhinnan ja lujituksen suunnittelussa. Näiden pintojen murtuminen
jännitystilan aiheuttamassa muodonmuutoksessa on kalliotilojen pinnalla todennäköistä.

3.6 Yleinen kalliolaatuarviointi

Tutkimusalueella vallitsee massamainen, paikoin porfyyrinen tai suuntautunut, granodioriitti, joka
sisältää liuskeisia kiille- ja kiillesarvivälkegneissejä. Prisman paikoitusalueen kallioleikkauksessa
ja pieneläinten hautausmaan pohjoispuolella olevilla kalliopaljastumilla esiintyy suuntautuneita
kiille- ja sarvivälkepitoisia gneissejä pääkivilajeina.

Sekä kalliopaljastumakartoitukset että kallionäytekairaukset ja syväporaukset osoittavat, että
kallion laatu on suurimmaksi osaksi kiinteää ja harva-vähärakoinen. Kallionäytteestä ja reikäku-
vauksesta on todettu noin 30 kapeaa heikkousvyöhykettä (lähinnä RiIII). Lähes kaikki vyöhyk-
keet ovat alle metrin paksuisia ja näyttävät liittyvän kiven liuskeisuuteen. Todettujen Ri-
vyöhykkeiden prosentuaalinen määrä kokonaiskairauspituuksiin nähden on noin 3,5 %. Huomi-
oonotettavimmat heikkousvyöhykkeet ovat joukko (noin viisi kappaletta) kapeita, vettä johtavia
RiIII-vyöhykkeitä aivan vanhan kaatopaikan luoteispuolella. Vyöhykkeet on todettu kairauksissa
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SK2103, JT2105 ja PO1028 ja ne kulkevat tulkinnan mukaan liuskeisuuden suunnassa kaatuen n
65° pohjoiseen. Näitä vyöhykkeitä on huomioitava erityisesti kallion tiivistyssuunnittelussa. Mäen
luoteispuolella on myös viitteitä heikosta kallion laadusta. Varsinaista heikkousvyöhykettä ei ole
havaittu kallionäytteistä, mutta kalliopinnan topografia antaa vihjauksia ilmiöstä.

RQD:n  ja  rakojen  kappalemäärän  /  m  keskiarvot  ehjässä  kivessä  ovat  96  ja  2,4.  Ri-
vyöhykkkeiden vastaavat luvut ovat 60 ja >12. On kuitenkin otettava huomioon, että kaikki reiät
ovat kairattu joko pystyasentoon tai lähes liuskeisuutta vasten. Kaikkia olemassa olevia ra-
kosuuntia ei ole tästä syystä saatu kiinni.

Rakosuunta-analyysin mukaan alueella vallitsee vähintään kolme rakosuuntaa. Yhteenveto pää-
rakosuunnista ja niihin kuuluvista rakoparametreistä on esitetty alla olevassa taulukossa. Kolmen
päärakosuunnan lisäksi esiintyy myös enemmän tai vähemmän satunnaista rakoilua noin 1
kpl/m.

Taulukko 5. Rakosuunnat.

Rakosuunta
dip
(°)

dip dir
(°) Ja Jr kpl/m

Pituus
(m)

RS1 65 160 1 2 2 10
RS2 0 0 2 2 1 5
RS3 75 280 2 2 0.5 5

Vesimenekki on mitattu 134:stä välistä yksitulppamenetelmällä kairauksien edetessä. 26 % mit-
tauksista on väliltä 0,0…0,2 Lug ja 34 % väliltä 0,2…1,0 Lug. 32 % mittauksista on väliltä 1…5
Lug ja loput 5 % on >5 Lug ja ne liittyvät lähes aina pintakallion mittauksiin. Vesimenekkimitta-
uksien mediaani on 0,66 Lug.

3.7 Arvio jatkotutkimustarpeesta

Kalliopinnan varmistusporauksia on riittävästi suhteessa prosessihallien kalliokaton paksuuteen.
Ajotunneleiden otsa-alueet ja kuilujen kalliopinnat on varmistettava porakonekairauksin, mikäli
ne sijaitsevat maapeitteisellä alueella ja kun niiden lopulliset suunnitellut sijainnit ovat varmistu-
neet. Muutama reikä voidaan porata syväksi aina hallitiloihin asti ja suorittaa optinen- tai akusti-
nen kuvaus ja vesimenekkimittaukset. Sulkavuoren pohjois- ja itärinteet on kallionäytekairattava
noin neljällä reiällä (yht. n. 500 m). Tällä varmistetaan mäen reuna-alueet, joilla on yleensä tai-
pumus olla mäen keskiosaa heikompi laatuisia. Seismisiä refraktioluotauksia kannattaa toteuttaa
neljällä linjalla läpi mäkialueen, jotta heikkousvyöhykkeiden ulottuvuudet saadaan paremmin tul-
kittua. Rakentamaton mäkialue soveltuu hyvin tälle tutkimusmenetelmälle.

Kallion vaakajännityskomponenttien hajonta on suuri. Suurimman vaakajännityskomponentin
kahden onnistuneimman mittauksen välinen kulma on 70° (220° ja 290°). Kallion pääjännitys-
komponenttien suunta on puhdistamon kalliorakenteiden optimointia ja turvallisuutta varten saa-
tava paremmin kiinni. Uusina jännitystilamittauksina tarvitaan varmistukseksi yhdestä pisteestä
teknisesti onnistunut mittaustulos. Käytännössä tämä tarkoittaa vähimmillään mittauksia yhdessä
uudessa paikassa siten, että tulokset ovat luotettavuudeltaan ja hajonnaltaan hyväksyttävällä ta-
solla.

4. ALUERAKENTAMINEN

4.1 Lähestymistiet

Suunnitellulle laitokselle johtavaa nykyistä tietä levennetään sekä liittymä Särkijärventiel-
le/Kurssikeskuksenkadulle parannetaan. Laitokselta pohjoiseen tehdään liittymä Lempääläntielle.
Pystykuiluille tulee murskepintaiset kulkureitit sekä työnaikaista käyttöä, että pelastuslaitosta
varten.

Kuivaamon ja polttolaitoksen alue liittyy huoltorakennuksen ja lietteenkäsittelyrakennuksen tie-
ja liikennealueisiin liitteessä 1 esitetyllä tavalla. Kuivaamon ja polttolaitoksen ympäri rakennetaan
asemapiirroksessa esitetty huoltotie.
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4.2 Piha-alueet

Piha-alueiden tasaus rakennetaan jätetäyttöalueella mahdollisimman lähelle olemassa olevaa
maan pintaa. Varsinkin täyttömaa-alueilla kuivatus järjestetään mahdollisuuksien mukaan pinta-
kuivatuksena. Pinnantasaus suunnitellaan siten, että hulevesien pääsy luolastoon minimoidaan.
Mikäli sadevesiviemäröintiä ei voida välttää, rakennetaan viemärit mahdollisimman pintaan ja
suurilla kaadoilla, jotta ne pysyvät toimintakykyisinä pihan painumisesta huolimatta. Piha-
alueiden hulevedet johdetaan ympäröivään maastoon, poispäin olemassa olevasta jätetäytöstä.

Kuivaamon ja polttolaitoksen rakennusten ja huoltotien välinen piha-alue mitoitetaan raskaille
ajoneuvoille ja asfaltoidaan. Piha-alue on esitetty asemapiirroksessa ja kuivaamon ja polttolaitok-
sen rakennusten päämitat on esitetty layout-kuvassa.

5. PERUSTAMISOLOSUHTEET

5.1 Yleistä

Maanpäälliset rakennukset sijoittuvat etelä-pohjoissuunnassa laskevaan rinteeseen. Suunnitellul-
la piha-alueella nykyisen maan pinnan korkeus vaihtelee noin välillä +124…+141 ja suunniteltu-
jen rakennusten kohdalla noin välillä +125…+135. Suunnittelualueen eteläosa on toiminut kaato-
paikkana (vuoteen 1974 asti) ja pelastuslaitoksen harjoittelualueena. Pohjoisosa on luonnontilais-
ta metsää.  Alueen luonnonpohjamaa on pääosin moreenia, jonka alla on kallio. Suunnittelualu-
een eteläosassa on laaja sekalainen täyttö-/ kaatopaikka-alue, jonka päälle osa suunnitellusta pi-
ha-alueesta sijoittuu.

Täyttöalueesta on tehty erillinen riski- ja toimenpidekartoitus vuonna 2012, jonka perusteella
täyttö yhdyskuntajätteestä. Jätetäytön paksuus vaihtelee välillä 4…12 m ja sen päällä on 0,5…4,5
m paksu maakerros. Sulkavuoren puhdistamohankkeen YVA-selostuksessa on mainittu, että jäte-
täyttöä poistetaan noin 3000 m2 verran, jotta rakennukset voidaan perustaa turvallisesti. Laitok-
sen maanpäällisten osien layout on kuitenkin muuttunut niin, etteivät varsinaiset rakennukset
(kylmää varastorakennusta lukuun ottamatta) tämänhetkisen tiedon perusteella ulotu jätetäytön
alueelle. Näin ollen suunnittelun lähtökohtana on, että jätetäyttöä ei tarvitse poistaa. Alueen pi-
laantuneisuuden kunnostamista ei ole suunniteltu eikä kaatopaikan nykytilasta ole tarpeeksi tie-
toa. Koska nämä toimenpiteet vaikuttavat suoraan laitoksen suunnitteluun ja aiheuttavat merkit-
tävän aikatauluriskin toteutukselle, ne olisi syytä aloittaa välittömästi.

Pohjavesi on alueella havaittu noin tasolla +121…125 (2012). Pohjavesi on voimakkaasti pilaan-
tunutta.

Alueelle on tehty pohjatutkimuksia seuraavissa suunnitteluvaiheissa:
- yleissuunnitelmavaihe 2010–2011, Pöyry
- riski- ja toimenpidekartoitus 2012, Ramboll Finland Oy
- erilliset kallionäytetutkimukset 2014, Destia

5.2 Maanpäällisten rakennusten perustaminen

Alueelle tulevat maanpäälliset rakennukset:
- hallintorakennus
- lietteenkäsittelyrakennus
- polttorakennus
- varavoimakone
- varasto

Suunnitellut rakennukset eivät lähtötietojen perusteella sijoitu käytöstä poistetun kaatopaikan
alueelle. Rakennusten alustava perustamistaso on noin +127.

Hallintorakennuksen kohdalla kallion pinta vaihtelee noin +125…+130 välillä. Rakennus peruste-
taan pohjoisosaltaan kallionvaraisesti ja eteläosaltaan tiiviin moreenikerroksen varaan.
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Lietteenkäsittelyrakennuksen kohdalla kallion pinta vaihtelee noin +129…+133 välillä. Rakennus
perustetaan kallionvaraisesti.

Polttolaitoksen kohdalla kallion pinta vaihtelee noin +122…+127 välillä. Rakennus perustetaan
lähtökohtaisesti kallionvaraisesti.

Varavoimakoneen kohdalla kallion pinta vaihtelee noin +128…+130 välillä. Rakennus perustetaan
lähtökohtaisesti kallionvaraisesti.

Varastorakennuksen kohdalla jätetäytön paksuus on noin 0… 8 m. Kovan pohjan syvyys vaihtelee
noin välillä +114…+125. Rakennus perustetaan eteläosastaan lyötävillä paaluilla tiiviin mo-
reenikerroksen tai kallion varaan. Paalujen mitoituksessa on otettava huomioon jätetäytön aihe-
uttama korroosio.

5.3 Pihojen perustaminen

Piha-alueet perustetaan olemassa olevan luonnollisen maanperän ja täyttömaan varaan. Jotta
täyttökerroksen painuminen voidaan minimoida täyttöalueella, pihan tasaus sovitetaan mahdolli-
simman lähelle olemassa olevaa maan pintaa (noin -1,0…+0,5). Täyttöalueella on joka tapauk-
sessa varauduttava käytönaikaisiin painumiin. Käytön aikaisia painumia pienennetään joko syvä-
tiivistyksellä tai ylikuormituksella (esimerkiksi louheen välivaraston sijoittamisella suunnitellulle
piha-alueelle).

Pihan rakennekerrosten alapuolelle sijoitetaan kaasujen keräilykerros jonka kautta jätetäytöstä
nousevat kaasut johdetaan painovoimaisesti pois. Keräilykerroksen yläpuolelle asennetaan vettä
huonosti johtava kerros estämään kaasujen nousemisen rakenteisiin ja vähentämään vajovesien
tunkeutumista jätetäyttöön.

Pihan asfaltoitavat rakennekerrokset suunnitellaan katuluokan 5 vaatimusten mukaan. Paksuim-
man jätekerroksen alueella piharakennetta vahvistetaan tarvittaessa rakenteen alaosaan sijoitet-
tavalla lujiteverkolla.

6. KALLIORAKENTAMINEN

6.1 Ajo- ja huoltotunnelit

Puhdistamolle toteutetaan kolme ajoyhteyttä maanpinnalta. Pääyhteys tule hallintorakennuksen
suunnalta laitoksen kaakkoispuolelta. Yhteys jakautuu heti alussa kahteen suuntaan mahdollista-
en liittymisen laitokseen esikäsittelyn yhdyskäytävän molemmista päistä. Nämä yhteydet mitoite-
taan työaikaisesti kaksisuunaiselle liikenteelle. Käytön aikana liikennöinti on mitoitettu täysperä-
vaunulliselle rekka-autolle ja yksisuuntaiseksi siten, että toisesta ajotunnelista ajetaan sisään lai-
tokseen ja toisesta ajetaan ulos tarvitsematta kääntää ajoneuvoa ympäri maan alla. Käytön aika-
na yhteydet on toteutettava eri palo-osastoihin. Laitoksen korkeusasema mahdollistaa ajoyhteyk-
sien kaltevuudeksi 1:8, vaikka tunnelien linjaukset menevät laitoshallien yli. Tunnelien suuaukot
rakennetaan Sulkavuoren etelärinteeseen ja tämä edellyttää maanpoistoa ja avolouhintaa. Si-
jainnissa on huomioitu PIMA -alue. Tarvittaessa läheistä ulkoilureittiä voidaan siirtää.

Kolmas tunneliyhteys laitokseen toteutetaan pohjoisesta Lempääläntien suunnalta Prisman kaup-
pakeskuksen eteläpuolelta. Tämä tunneli toimii louhinnan ja rakentamisen aikaisena yhteytenä ja
käytön aikana varapoistumistienä, pelastusreittinä sekä tarvittaessa huollon yhteytenä. Tunneli
on yksisuuntainen ja se varustetaan ohituspaikoilla. Pituus- ja korkeusero mahdollistaa tunnelin
toteutuksen 1:8 kaltevaksi. Tunneli voidaan louhia joko maanpinnalta alkaen tai alhaalta yhdys-
käytävän suunnalta. Alhaalta ylöspäin louhiminen on teknisesti haastavampaa kuin vaaka-
asentoisen tunnelin louhiminen. Etuna olisi kuitenkin vähäisempi ja lyhytaikaisempi häiriö maan-
pinnalla. Tunnelin suuaukko sijoitetaan riittävän etäälle voimalinjasta ja sen tolpasta.

Ajo- ja huoltotunnelit louhitaan poraus- ja räjäytysmenetelmällä rakennussuunnitteluvaiheessa
määrätyssä työjärjestyksessä. Tunnelit esi-injektoidaan systemaattisesti sekä lujitetaan pultein ja
ruiskubetonoimalla. Tunnelien ruiskubetonirakenteen ja pohjan kuivatusjärjestelmät suunnitel-
laan liitettäväksi laitoksen puhdistusprosessiin erillisen suunnitelman mukaisesti.
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6.2 Laitostilat

Puhdistamon päähallien mitoituksessa käytetään kahta jännevälimittaa 19,30 m ja 21,30 m. Pro-
fiilien korkeudet vaihtelevat prosessin vaatimusten mukaan ollen korkeimmillaan ilmastusaltais-
sa. Laitoksen kalliotilat louhitaan tulopumppaamoa ja sen huoltoyhteyttä lukuun ottamatta taso-
välille +96…+73,4. Allaslinjojen poikki johdettavat yhdyskäytävät louhitaan 11,0 metrin levyisik-
si. Hallilinjojen väliin jätetään vähintään 14,0 m kalliopilarit.

Esiselkeytys-, ilmastus- ja jälkiselkeytysaltaisiin rakennetaan purku-/tyhjennysyhteys tulotunne-
liin poranreikien avulla.

Laitoksen peruslaajuudessa louhitaan neljä prosessihallia, yksi laitehalli (18 m leveä) sekä yhdys-
käytävä. Näiden länsipuolelle varataan tilat kahdelle prosessihallilinjalle (50 % laajennusvaraus).
Nämä tai toinen näistä halleista voidaan louhia muun laitoksen yhteydessä ja jättää osa louhees-
ta hallin pohjalle mahdollistaen käyttökelpoisen varastotilan/kulkuyhteyden toteutuksen. Ajotun-
neliratkaisut mahdollistavat myöhemmänkin louhinnan hallilinjoille. Laajennusvarausta varten
kannattaa poikittaisten yhdyskäytävien päihin louhia perät puoleen väliin tulevasta pilaripaksuu-
desta.

Esikäsittelyn yhdystunnelista louhitaan tunneli tulopumppaamolle. Tunneli kiertää etuselkeytyk-
sen altaiden alta tasolle +54,5. Ennen tulopumppaamon tiloja ajotunnelista varataan tila yhtey-
delle tulotunneliin. Tämä mahdollistaa tulotunnelin louhinnan ja rakentamisen myös puhdistamon
suunnalta ja lisäksi toimii käytön aikana huoltoyhteytenä tulotunneliin. Tällöin yhteys on suljetta-
va vesipaineen kestävällä rakenteella.

Laitoksen hallien ja muiden tilojen louhinnat toteutetaan poraus- ja räjäytysmenetelmällä. Suur-
ten jännevälien louhinnat tehdään vaiheittaisina siten, että kattoperällä ensin louhitaan pilottiosa,
joka lujitetaan pulteilla. Vasta tämän jälkeen louhitaan levennys ja tehdään sen lujituspultitus.
Allastiloissa, jotka ovat korkeita (>11…12 m) tehdään holvin ruiskubetonointi ennen pohjan pen-
kereen louhintaa. Kattoperien louhinta etenee samanaikaisesti rinnakkaisissa halleissa mahdollis-
taen työt useissa perissä samanaikaisesti. Tehokkaimmillaan tämä on, kun louhinnan alkuvai-
heessa avataan yhteys ilmastuksen ja jälkiselkeytyksen yhdyskäytävään. Ilmastusaltaiden poh-
jan louhintoja varten avataan pumppaamon ajotunnelista poikkiyhteys ilmastusaltaiden pohjan
tasolle. Myöhemmin rakennusvaiheessa altaiden väliset yhteydet suljetaan.

Prosessitilojen ruiskubetonoidut holvi- ja seinäpinnat varustetaan salaojilla. Tiloihin louhitaan tar-
vittavat kanaalit vuoto- ja kuivatusvesien johtamiseksi erillisen kuivatussuunnitelman mukaisesti.

6.3 Kuilut

Puhdistamon toiminnan kannalta keskeisimmät kuilut ovat tulopumppaamon kuilu esikäsittelyyn,
puhdistetun veden poistokuilu purkutunneliin sekä tulo- ja poistoilmakuilut. Kulkuyhteyksien,
poistumisen, pelastustoiminen ja savunpoiston tarpeita varten tarvitaan vielä lisäksi kuusi erillistä
yhteyttä maanpinnalle sekä portaikko tulopumppaamon kuiluun.

Tulopumppaamon kuilu toteutetaan tasolta +54,5 tasolle +88,5. Kuilun louhintamitat ovat 5 x 11
metriä. Tulo- ja poistoilman kuilut ovat kooltaan 25 m2. Tulo- ja poistoilmakuilujen yhteydessä on
myös ns. tekniikkakuilu, jolloin kaikkien kuilujen ala on noin 80 m2. Kulkuyhteyksien ja savun-
poiston kuilut ovat 4 x 14 metriä. Kaikki kuilut esi-injektoidaan ennen louhintaa. Louhittu pinta
lujitetaan pulteilla ja salaojitetulla ruiskubetonilla. Kuilut ovat louhittavissa ns. pitkäreikämene-
telmällä.

Kuivaamon ja polttolaitoksen muodostama kokonaisuus kytketään puhdistamon maanalaisiin
osiin liitteessä 1 esitetyllä vaakakuilulla (tekniikkakuilu). Tähän kanaaliin asennetaan:

- lämpöputkistot
- hajukaasun tuloputki (luolastosta johdettava hajukaasu)
- hajukaasun menoputki (käsittelystä piippuun johdettava hajukaasu)
- polttolaitoksen savukaasukanava
- kondenssivesiputki (kuivaushönkäkondenssi ja savukaasukondenssi)
- jäähdytysvesiputket (puhdistettu jätevesi)
- palovesiputki
- saniteettiviemäri
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- kaupunkivesilinja
- sähkökaapeleita
- instrumentoinnin ja automaation kaapeleita

6.4 Puhdistamon kalliotilojen lujitus- ja tiivistystarve

Kaikki laitoksen kalliotilat lujitetaan kalliopultein ja polymeerikuituruiskubetonoimalla. Lujituksen
tyyppi ja laajuus määräytyy kohdekohtaisesti kalliolaadun, työn rytmityksen ja kalliomekaanisista
simuloinneista saatujen tulosten perusteella. Vaikka kalliolaatu on pääsääntöisesti hyvä, voi puh-
distamotilojen tasolla vaikuttava, melko korkea kallion jännitystila, aiheuttaa paikallisesti yllättä-
viä murtumia ja kalliomassan löyhtymistä tilojen pinnalla, varsinkin liuskeisuuden suunnassa. Lu-
jitus tulee rytmittää turvalliseksi työn aikana, huomioiden kalliotilojen jännityksestä johtuvat
muodonmuutokset.

Lähellä pintaa, runsaammin rakoilleessa kalliossa ja osin lähellä PIMA -aluetta sijaitsevat ajotun-
nelit injektoidaan systemaattisesti. Puhdistamotiloissa injektointitarve määräytyy tunnustelureiki-
en ja vesimenekkikokeiden perusteella louhinnan edetessä. Ruhjevyöhykkeiden kohdalla ja PIMA
-aluetta reunustavalla sivulla kallion injektointi suoritetaan kuitenkin puhdistamotiloissa syste-
maattisesti. Alueilla joissa on paljon sähkölaitteita tai korroosiolle alttiita kohteita, lisätään ruis-
kubetoniin vesitiiveyttä lisäävää lisäainetta.

Kuva 3. Alustava kalliomekaaninen simulointi layout-vaihtoehdon toteutettavuuden arvioimista varten.

6.5 Työmaa-alueet

Rakentamisen aikainen työmaatukikohta sijoittuu Sulkavuoren eteläosaan tulevan hallintoraken-
nuksen eteen. Nykyisellään alueella on Pelastuslaitoksen harjoituskenttä. Ajotunnelien lähtö ra-
jautuu tämän alueen reunaan. Kolmannen ajotunnelin suuaukkoalue Lempääläntien varrella vara-
taan työmaakäyttöön. Kadulla pitää tehdä liikennejärjestelyjä mm. kaistojen ja nopeusrajoitusten
osalta.

Sulkavuorella laitoksesta maanpinnalle johdettavien kuilujen yläpäässä varataan riittävät alueet
töiden toteutukselle. Työmaaliikenne näihin kohteisiin on kohtuullisen vähäistä ja siinä pyritään
käyttämään alueen kevyenliikenteen verkostoa. Kaikki työmaa-alueet aidataan ja varustetaan
suljettavilla porteilla.
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Asemapiirroksessa esitetty lietteen kuivaamon ja polttolaitoksen piha-alueeksi ja huoltotieksi
merkitty alue on käytettävissä työmaatoiminnoille rakentamisen ja asennustöiden aikana. Alue
rakennetaan työmaatoimintojen edellyttämään valmiuteen kuivaamo-polttolaitoksen perustus- ja
maanrakennustöiden yhteydessä. Tässä vaiheessa toteutetaan myös mahdollisesti raskaita nos-
toja varten tarvittavat alueet. Tässä vaiheessa alue myös aidataan pysyvällä aidalla siinä laajuu-
dessa kuin se on rakennustöiden kannalta mahdollista. Muilta osin alue aidataan työmaa-
aikaisella aidalla ja varustetaan tarpeellisilla porteilla ja kulunvalvontajärjestelyillä.

6.6 Louheenkäsittely

Kaikki maanalaisten tilojen louhe ajetaan maanpinnalle ajotunnelien kautta. Massojen irrottami-
sen ja kuljettamisen on suunniteltu jakautuvan kahteen suuntaan seuraavasti: eteläpuolen ajo-
tunneleista ajetaan koko louhintamäärästä noin 2/3 ja pohjoisen ajotunnelista noin 1/3. Louheen
käyttö- ja välivarastointikohteet määrittävät tarkemmin mihin ja milloin louhetta on tarkoituk-
senmukaisinta ajaa. Louheen ajo tehdään maantieliikenteeseen soveltuvalla kuorma-
autokalustolla. Ajoreitit suunnitellaan siten, että turvallisuustaso voidaan pitää korkealla ja että
häiriöt ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Rakennuskohteessa tullaan käyttämään massoja, jotka olisi järkevintä jalostaa paikalla raken-
nusmateriaaleiksi vähentäen siten tarvittavaa liikennettä. Tämä edellyttää louheen murskausta ja
seulontaa. Rakennussuunnittelun yhteydessä tullaan selvittämään tämän kaltaisen kiviaineksen
tarpeen määrää ja käytännön mahdollisuuksia murskata, seuloa ja välivarastoida lajikkeita lai-
toksen päärakennuksen edustan kentällä. Kiviaineksesta määritetään käytön vaatimusten mukai-
set laatuluokat sekä arseenipitoisuudet.

7. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA

7.1 Louhintatärinä

Louhintatärinä sekä ilma-aallon ylipaine ovat ko. kalliotiloja louhittaessa ensisijaisia vaaratekijöi-
tä. Avolouhintavaiheessa on otettava huomioon myös kiven heitto ja sinkoutuminen. Kyseisten
vaaratekijöiden eliminoimiseksi työn suunnittelussa otetaan huomioon seuraavassa annettavat
ohjeet.

Räjäytysten aiheuttaman tärinävaaran ja ilma-aallon ylipaineen huomioiminen ja eli-
minointi.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa laadittavan riskianalyysin tärinäraja-arvoja noudatetaan tä-
rinävaaran aiheuttamien riskien eliminoimiseksi. Tärinän raja-arvot tullaan määrittelemään
”RIL253- 2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät”- oppaan ohjeita noudattaen. Jokaisesta kiin-
teistöstä laaditaan kohdekortti, jossa määriteltyjä raja-arvoja käytetään louhintatyön suunnitte-
lussa.

Jotta määriteltyjä raja-arvoja ei ylitetä, valmistautuu urakoitsija tarkentamaan työnaikaisia rä-
jäytystapojaan saatujen tärinämittaustulosten avulla.

Tärinää ja ilma-aallon ylipainetta seurataan tarvittavalla laajuudella koko työn ajan. Tärinävaikut-
teinen alue sekä tarvittavat mittaukset määritellään myöhemmin laadittavassa riskianalyysissä.

Kiven heitto ja sinkoutumisen aiheuttaman vaaran eliminointi (avolouhinta)

Avolouhinta tapahtuu alueella, jossa liikkuu jatkuvasti ihmisiä ja ajoneuvoja. Jotta purkautumi-
nen tapahtuisi sopivasti eteenpäin eikä ylöspäin, on porausreikien pohjien oltava samassa tasos-
sa, aloituspaikka- ja suuntausvirheet sekä porareikätaipumat on minimoitava. Jokaisen räjäytyk-
sen jälkeen kentän edessä oleva louhe on kuormattava pois ja mahdolliset teoreettisen louhinta-
tason yläpuolella olevat kalliokohoumat eli ”kynnet” poistetaan ennen seuraavan kentän eteen
tapahtuvaa louhetäkkäyksen kuormaamista.

Räjäytystyössä käytetään vain patrunoituja räjähdysaineita. Räjäytyskentät panostetaan ja peite-
tään olemassa olevia ohjeita (Räjäytystyöt 2010, 9.17.2) noudattaen. Kumimattopeitteet toteute-
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taan vähintään kaksinkertaisena. Kumimattopeitteiden päälle laitetaan tarvittaessa kevyet peit-
teet esim. teollisuushuovat.

Räjäytysten aiheuttaman tärinän ja ilma-aallon ylipaineiskun mittaaminen

Tärinää on tarkkailtava koko louhintatyön keston ajan kolmikomponenttimittareilla. Mittarit on si-
joitettava työkohdetta lähimpinä olevien rakenteiden tai laitteiden läheisyyteen ja niitä asenne-
taan työn turvallisen suorittamisen ja tärinävaikutteisen alueen edellyttämä määrä.

Mittauksia suoritetaan tarvittaessa myös kauempana olevissa kriittisissä kohteissa. Tärinämit-
taussuunnitelma ja alustavat mittapistekartat laaditaan riskianalyysin yhteyteen. Tärinämittaus-
laitteet on asennettava siten, että mittausetäisyys rakenteissa on vähintään 10 metriä louhinta-
kohteesta.

Tärinän heilahdusnopeuden ja kiihtyvyyden maksimin suunta tulee vaihtelemaan louhinnan si-
jainnin, korkeustason ja louhintatavan vaihdellessa. Mittauksilla tulee tarkkailla koko ajan mihin
suuntaan tärinän heilahdusnopeus ja kiihtyvyys on suurin. Koska lähes kaikki raja-arvot ovat
etäisyyssidonnaisia, pitävät etäisyydet ja niihin perustuvat raja-arvot olla tiedossa koko ajan.

Mittareista on pystyttävä lukemaan kaikista mittaustapahtumista kaikki tärinän suureet (heilah-
dusnopeus, kiihtyvyys, taajuus ja siirtymä) kolmikomponenttisesti. Mittareiden pitää olla etäluet-
tavia ja tulokset tulee olla työmaan käytössä viiveittä räjäytyksen jälkeen. Seuraavaa räjäytystä
saa suunnitella vasta, kun edellisen räjäytyksen mittaustulokset on tarkistettu.

Kaikkien tärinämittareiden pitää olla vuoden sisällä kalibroituja. Mittauspisteet ja niiden asennus
tulee dokumentoida mm valokuvin ja niin, että niiden asennuspaikka ja asennustapa voidaan
myöhemmin todeta ko. dokumentin perusteella.

Ilma-aallon ylipaineiskun voimakkuutta seurataan erityisesti tunnelin suuaukkojen läheisyydessä.
Mittaukset suoritetaan suuaukkojen lähettyvillä sijaitsevissa kiinteistöissä tai kiinteistöjen tonteil-
la.

7.2 Melu

Poraus, kuormaus ja mahdollinen murskaus voivat aiheuttaa ympäristössä meluongelmia, jotka
varaudutaan torjumaan viranomaisten esittämien vaateiden mukaisesti.

7.3 Pöly

Louhintatyössä (porauksessa, kuormauksessa, kuljetuksessa ja mahdollisessa murskauksessa)
syntyvä pöly sidotaan huolellisesti esimerkiksi vedellä. Porauksessa käytetään riittävän tehokkai-
ta pölynerottimia tai vesihuuhtelua pölyhaittojen eliminoimiseksi.

Pölyn ja räjäytyskaasujen kulkeutuminen rakennuksiin on minimoitava.

7.4 Pohjavesi

Lakalaivan kaatopaikan täytön sisäinen vesi sekä alueen maapohjavesi ovat yhteydessä toisiinsa.
Kyseisen veden taso suunnitellun puhdistamon etelä- ja itäpuolella vaihtelee noin +119…+125 m
mpy välillä (korkeusjärjestelmä N2000). Pohjaveden virtaus on kallion morfologian ja pohjaveden
pintojen perusteella pohjoisesta etelään. Alueen eteläpuolella oleva valtatie 9 todennäköisesti
katkaisee mahdollisen pohjaveden virtauksen. Sulkavuoren kalliomäen alueella pohjavesi esiintyy
kalliopohjavetenä. Lähin pohjavesialue, Akkulanharju (0483701, I-luokka), sijaitsee 3,5 km koh-
teesta koilliseen.

Yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen Sulkavuoren kaatopaikasta on laadittu riski- ja toimen-
pidekartoitus (Ramboll 2012), jonka yhteydessä tehtiin historiaselvitys, maaperätutkimuksia,
suoto- ja pohjavesitutkimuksia sekä kaatopaikkakaasumittauksia. Vuonna 2010 (Pöyry) ja 2012
(Ramboll) tehdyissä tutkimuksissa pohjavedessä/kaatopaikan sisäisessä vedessä havaittiin kor-
keita/kohonneita pitoisuuksia PAH-yhdisteitä, öljyjä, aromaattisia yhdisteitä sekä kloorattuja ali-
faattisia yhdisteitä. Myös metallipitoisuudet (arseeni, nikkeli, sinkki, kromi) kaatopaikan sisäises-
sä vedessä ja suotovedessä ovat paikoin koholla.
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Tulevien puhdistamohallien alueella tutkittiin vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen kallionäytekairausten
yhteydessä kalliopohjaveden laatua. Kolmessa näytteessä neljästä analysoitiin pieniä, määritys-
rajan ylittäviä pitoisuuksia orgaanisia ympäristölle haitallisia aineita (tolueenia, kloroformia ja
PAH-yhdisteitä). Pirkanmaan keski- ja eteläosan kallioperän, maaperän ja pohjaveden paikoin
kohonneiden arseenipitoisuuksien vuoksi tutkittiin myös kalliopohjaveden arseenipitoisuutta, joka
oli kaikissa näytteissä alle talousvedelle asetetun enimmäispitoisuuden (10 µg/l).

Kalliopuhdistamon louhinnan vaikutukset pohjaveden tasoon pyritään pitämään kalliotilojen tiivis-
tystoimenpitein alueellisesti hyvin rajallisina. Riskinä kuitenkin on, että kalliotilaan tulevien vuo-
tovesien mukana tiloihin tulee haitallisia aineita ja/tai vuotovesimäärä aiheuttaa pohjaveden ale-
nemista ja virtaussuunnan muutoksia maa- tai kallioperässä. Tämän vuoksi alueen pohjavesiseu-
ranta käynnistetään jo vuoden 2015 aikana. Seurantaa tihennetään rakentamisen aikana ja sitä
jatketaan vielä puhdistamon käytönkin aikana.

Tämänhetkinen seurantaverkosto keskittyy kaatopaikan alueelle, johon asennettiin vuosina 2010
ja 2012 yhteensä 7 pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputkien määrää lisätään ja seuranta-
verkostoa laajennetaan vuoden 2015 aikana niin, että se kattaa kokonaan rakennettavan kallio-
puhdistamon mahdolliset vaikutussuunnat. Pohjaveden pinnan korkeuden lisäksi seurantaohjel-
maan sisällytetään todennäköisesti lähimpien maalämpökaivojen tai mahdollisten porakaivojen
pinnankorkeuden säännöllinen mittaus. Louhinnan aikana mitataan kalliotiloihin muodostuvien
vuotovesien määrää.

Lähimmät painumariskialueet (etäisyys noin 200 m) sijoittuvat suunnitellusta puhdistamosta sel-
västi kauemmaksi kuin kalliorakentamisen pohjaveden mahdollista alenemista aiheuttava vaiku-
tus. Tämän vuoksi hankkeen painumaseuranta kohdistuu siirtoviemäritunneleiden painumariski-
alueille.

Maapohjaveden ja kalliopohjaveden laatua tutkitaan rakentamisen aikana. Laatuseuranta keskit-
tyy jo havaittujen haitallisten orgaanisten yhdisteiden, raskasmetallien sekä arseenin seurantaan.
Lisäksi näytteitä otetaan louhinnan aikana kaatopaikkaa lähellä olevien louhittavien tilojen vuoto-
vesistä. Laatuseurantaan yhdistetään myös kaatopaikan suotovesien säännöllinen seuranta, jotta
saadaan pitkäaikaista seurantatietoa kaatopaikan suotovesien vuodenaikaisvaihteluista ja sitä
kautta vertailuaineistoa rakentamisen mahdollisille vaikutuksille.

7.5 Pintavesi

Pintojen päällystäminen vähentää veden imeytymistä maaperään ja lisää pintavaluntaa lähiym-
päristössä. Hulevedet ohjataan hallitusti ympäröivään maastoon siten, että mahdollisuuksien mu-
kaan minimoidaan vesien aiheuttamat riskit alajuoksulla. Lisäksi pintavesien hallinnalla pyritään
vähentämään olemassa olevaan jätetäyttöön imeytyvät vesimääriä.

7.6 Liikenne

Sulkavuoren keskuspuhdistamon suurimmat liikennevaikutukset aiheutuvat rakentamisen aikai-
sista louhekuljetuksista. Louhekuljetusten synnyttämä liikennemäärä on enimmillään 400-
500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta arviolta 1/3 suuntautuu Lempääläntielle ja loput 2/3 Särki-
järvenkadulle. Kuljetuksista valtaosa tehdään ilta-aikaan, ruuhka-aikoja välttäen. Kuljetusreitit
suunnitellaan siten, että niiden aiheuttamat liikennehäiriöt ovat mahdollisimman pienet. Raken-
tamisaikana varmistetaan riittävät liittymäjärjestelyt työmaan vaatimille kuljetuksille. Tarvittaes-
sa Lempääläntien työliittymään rakennetaan valo-ohjaus. Haitallisia vaikutuksia kevyelle liiken-
teelle vähennetään toteuttamalla selkeät työnaikaiset liikennejärjestelyt ja mahdolliset korvaavat
reitit.

8. RAKENNUSTYÖT

8.1 Maanalainen laitosrakentaminen

Varsinainen vedenkäsittelyprosessi sijaitsee kallion sisäisissä halleissa noin 220 m x 320 m alalla.
Pitkittäisten päähallien leveys on 19,3 – 21,3 metriä, pituus 50 – 101 metriä ja korkeus 9 - 20
metriä.
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Laitoksella on yhteensä viisi poikittaista ajo- / huoltokäytävää, joiden leveys on 8 – 11 m. Pitkit-
täisiä ajoreittejä tai käytäviä on kaksi. Kanavia on sijoitettu paljolti käytävien alle ja käytävillä on
kulkutasolla myös laitetiloja ja sähkökeskuksia.

Tuleva jätevesi pumpataan tulopumppaamosta noin tasolta +54.50 prosessin alkupäähän noin
tasolle +87.10, josta vesi johdetaan painovoimaisesti käsittelyprosessin läpi ja purkutunnelin-
kautta Pyhäjärveen.

Kallioon rakennettavien tilojen alustäytöt tehdään täyttösoralla ja salaojitussorakerroksella. Puh-
distamon runkorakenteet ovat kallioseiniä ja paikalla valettavia vesitiiviitä teräsbetonirakenteita.
Oheistilojen väliseinät ovat maalattuja tiili- tai betonirakenteita. Käytävien ja kanavien yläpuoli-
set rakenteet ovat ruiskubetonoituja holvirakenteita. Ovet ja ikkunat tulevat erikoissuunnitelmien
mukaan.

Kulkurakenteet ovat betonirakenteisia tai kuumasinkittyjä teräsritilätasoja ja –portaita. Kaiteet
ovat alumiinirakenteisia teollisuuskaiteita. Vierailijareitillä alumiinirakenteiset kaiteet ovat määrä-
ysten mukaan.

Luolastoon rakennettavissa kovalle kulutukselle alttiiksi joutuvissa puhdistamotiloissa (esikäsitte-
ly, lietteenkäsittely, huoltotunnelit) lattiapinnat pinnoitetaan liuotteettomilla, itsesiliävillä epoksi-
pinnoitteilla tai akryylibetonilla. SAI- ja IV-tilojen lattiat pinnoitetaan muovimatolla. Ajotunnelien
ajoradat on pinnoitettu täyttäen palotekniset vaatimukset. Muiden oheistilojen lattiat maalataan.

Kuva 4. Havainnekuva Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotiloista ja ajoreiteistä

8.1.1 Prosessialtaat ja kanavat

Altaiden vesitiiviit väliseinät ja alapohjat tehdään teräsbetonirakenteisina rakennesuunnitelmien
mukaan. Parialtaiden väliseinät rakennetaan toispuoleista vedenpainetta kestäviksi. Kemikaalien
varoaltaat ja ferrosulfaatin liuotusaltaat rakennetaan PEH -pinnoitettuina rakenteina. Kanavat
ovat vesitiiviitä teräsbetonirakenteisia, joissa on osin paineenkestävät rakenteet.

8.1.2 Sisäänajotunnelit ja käytävätilat

Puhdistamon sisäänajoreitit on sijoitettu kalliotilan etelä- ja pohjoispuolelle. Eteläinen, hallintora-
kennuksen yhteydessä oleva, sisäänajotunneli on pääyhteys luolastoon. Pääyhteyden sisään ja
ulosajoreittien sekä luolaston käytävän 1 muodostama raskaanliikenteen väylä on osastoitu
omaksi palo-osastokseen erilleen muusta luolastosta. Pohjoissivun yhteys palvelee laitoksen lou-
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hinta- ja rakennustöitä sekä toimii puhdistamon käyttövaiheessa varapoistumistienä ja pelastus-
laitoksen hyökkäystienä.

Varsinaisten sisäänajotunneleiden lisäksi puhdistamoon on sijoitettu kuusi hätäpoistumiskuilua
joista yksi nousee hallintorakennukseen ja loput sijoittuvat hajautetusti Sulkavuoreen turvaten
riittävän turvallisen poistumisen palotilanteessa.

8.1.3 Oheislaitetilat

Prosessitilojen lisäksi luolassa sijaitsevat paikallisohjaamo, LVI- ja sähkötilat sekä sähkö- ja laite-
korjaamot.

8.2 Maan päälle tulevat rakennukset

Sulkavuoren puhdistamon maanpäällisellä aidatulla piha-alueella sijaitsevat hallinto- ja sosiaali-
rakennus, varavoimakoneet, lietteenkäsittely ja lietteen varastointitilat, polttolaitos, metanolin
vastaanottopiste, biokaasun varastot sekä poistoilmapiippu.

Rakennuksien ja ajoyhteyksien sijoituksessa on pyritty huomioimaan alueen merkitys ulkoilualu-
eena. Toteutettavista pelastusreiteistä osa tulee täydentämään olemassa olevaa ulkoilupolkuver-
kostoa.

8.2.1 Valvomo- ja hallintorakennus

Kaksikerroksinen valvomo- ja hallintorakennus sijoittuu Sulkavuoren etelärinteeseen. Rakennuk-
sen ensimmäiseen osin maanalle sijoittuvaan kerrokseen tulee luolaston suuaukko sekä henkilö-
kunnan sosiaalitilat ja ulkopuolisten urakoitsijoiden toimisto- ja sosiaalitilat. Rakennuksen toinen
kerros käsittää valvomon, taukotilan, neuvottelu- ja toimistotilat sekä vierailijoiden sisäänkäyn-
nin, auditorion, aula- ja näyttelytilat.

Valvomo- ja hallintorakennus on betonirunkoinen. Kantavarunko betonipilari–laatta järjestelmäl-
lä. Jäykistävät seinät ja maanalaisten tilojen rajaavat seinät betonia. Julkisivut on verhoiltu me-
tallikaseteilla/-levyillä. Ovet ja ikkunat tulevat erikoissuunnitelmien mukaan. Eteläsivun ikkunois-
sa huomioidaan auringonvalon liiallinen häikäisy ja lämpökuorma.

8.2.2 Lietteenkäsittely ja lietteen varastointitilat

Kolmekerroksinen lietteenkäsittely- ja lietteenvarastointirakennus sijoittuu Sulkavuoren etelärin-
teeseen hallintorakennuksen tuntumaan. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee lietteen-
kuormaustila, polymerointilinjat sekä kemikaalisiilot. Rakennuksen toiseen kerrokseen sijoitetaan
liete- ja kemikaalisiilot sekä IV-konehuone. Kolmanteen kerrokseen tulee lietelinkojen lisäksi val-
vomo sekä sähkökeskus.

8.2.3 Lietteen terminen kuivaus ja poltto

Rakennukset suunnitellaan voimassa olevien määräysten mukaisesti (eurocode, EN) mukaisesti.
Rakenteet mitoitetaan kestämään samanaikaisesti pysyvien rakenteiden ja laitteistojen, huolto-
töiden sekä tuuli- ja lumikuormien aiheuttamat voimat ja rasitukset. Lumi- ja tuulikuormat mää-
ritellään standardin EN 1991 mukaisesti. Mitoituskuormiin sisällytetään myös koneiden, laitteiden
ja laitteistojen täyttämisestä johtuvat kuormat sekä kuormat, joita voi aiheutua toiminnallisissa
virhe- ja erikoistilanteissa. Koneiden ja laitteiden toiminnasta aiheutuvat dynaamiset kuormat si-
sällytetään mitoituskuormiin.

Kulkureitit, -tasot ja katto mitoitetaan seuraaville kuormille:
- teräksiset huoltotasot ja nosto-/laskualueet

o minimi mitoituskuorma 5,0 kN/m2 (tasainen kuorma)
- teräksiset pienet tasot

o minimi mitoituskuorma 2,5 kN/m2 (tasainen kuorma)
o minkä tahansa 200 x 200 mm alueen kuorma 1,5 kN
o minkä tahansa 1000 x 1000 mm alueen kuorma 5,0 kN

- portaan ja lepotasot
o minimi mitoituskuorma 2,5 kN/m2 (tasainen kuorma)
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- katto
o minimi mitoituskuorma 1,0 kN/m2 (tasainen kuorma)

Nostokiskot, nosturipalkit ja laitteiden nostokohdat mitoitetaan tarvittavien nostokuormien mu-
kaan. Rakennusten ja laitteistojen perustukset valetaan betonista. Rakennukset toteutetaan te-
räsrakenteisina niin, että rakennerungot ovat seinäelementtien sisäpuolella. Työmaalla tehtävät
rungon liitännät tehdään pulttiliitoksina.

Välittömästi perutusten yläpuolella käytetään betonisia eristettyjä seinäelementtejä, joiden kor-
keus on 2,4 m lattiapinnasta. Betonisten seinäelementtien yläpuolisissa seinien osissa käytetään
eristettyjä ”sandwich”-elementtejä.

Rakennusten katot toteutetaan teräsrakenteisina. Kattojen säältä suojaavana ulkopintana käyte-
tään molemmin puolin galvanoitua pinnoitettua teräslevyä. Kattoruoteiden alapuolelle asenne-
taan ”sandwich”-tyyppiset kattoelementit, joissa on minimissään mineraalivillaeristys. Katon sa-
devesijärjestelmä materiaalina käytetään ruostumatonta terästä. Katoille asennetaan rakenta-
mismääräysten mukaiset tarkastus-/sammutusluukut. lumiesteet, tikkaat, kulkutasot ja turvalait-
teiden kiinnityspisteet.

Rakennuksiin asennetaan palomääräysten mukaiset kaukokäytettävät savunpoistoluukut. Käyn-
tiovina ja kulkuovina käytetään teräsrakenteisia ovia. Ovien paloluokitus on tilan ja määräysten
mukaisesti joko E30 tai E 60 Ikkunoina käytetään teräs- tai alumiinirunkoisia kolmilasisia ikkunoi-
ta.

Kulkureittien ja portaikkojen vapaa korkeus on vähintään 2,1 m ja leveys pääkulkureiteillä vähin-
tään 1,0 m sivukulkureiteillä vähintään 0,8 m. Teräsrakenteet maalataan epoksimaalilla prosessi-
teollisuuden käytäntöjen mukaisesti.

8.3 Paloturvallisuus

8.3.1 Paloturvallisuussuunnitteluperusteet

Rakennuskohteen pääkäyttötarkoitus on tuotanto- ja varastotila, hallintorakennuksen pääkäyttö-
tapa on työpaikkatila.

Kohteessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman E1 ja E2 määräysten ja ohjeiden
paloluokkia ja lukuarvoja. Maanalaisissa tiloissa rakenteisiin sovelletaan ylimmän maanalaisen
kerroksen alapuolella sijaitseville kerroksille esitettyjä vaatimuksia sekä P1-paloluokan kellareita
koskevia ohjeita.

8.3.2 Paloluokka, palokuormaryhmät ja suojaustasot

Luolaston paloluokka on P1. Palokuormaryhmä on <600 MJ/ m2. Maanpäällisten rakennusten pa-
loluokka on P2.

Luolaston suojaustaso on 2 (osoitteellinen paloilmoitin ja alkusammutuskalusto). Lisäksi palo-
kuormaa sisältävät tekniset tilat sekä pääkaapelireitit kohdesuojataan automaattisella sammutus-
järjestelmällä.

Ajoluiskien suojaustaso on 2+3. (osoitteellinen paloilmoitin ja automaattinen sammutusjärjes-
telmä).

8.3.3 Rakenteet, osastoinnit ja poistuminen

Luolaston kantavat rakenteet toteutetaan luolastossa yleisesti luokkaan R120 A2-s1, d0 (E1 tau-
lukko 6.2.1). Poistumisteiden osastoidut portaikot voidaan toteuttaa luokkaan R15. Ajoluiskat
osastoidaan erikseen muista luolaston tiloista paloluokkaan EI60. Tekniset tilat osastoidaan käyt-
tötavan mukaisesti luokkaan EI60.

Luolastossa työskentelee vain vähäinen määrä tilat hyvin tuntevia ihmisiä. Mahdolliset vierailija-
ryhmät kulkevat vain luolaston hyvin tuntevan henkilön opastamana. Poistumisetäisyys on las-
kennallisesti pisimmillään n. 100 m.
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8.3.4 Savunpoisto

Luolasto:
Luolaston koneellinen savunpoisto toteutetaan savunpoistotasoon III (käynnistys savuilmaisimen
antaman herätteen perusteella). Luolastossa on käytetty mitoitusprosenttina 1 % savulohkon
pinta-alasta (max. 6000 m2). Korvausilma otetaan korvausilma-kuilujen ja ajoluiskien kautta.

Rakennukset:
Rakennusten savunpoisto toteutetaan painovoimaisesti.

8.3.5 Sammutus- ja pelastustoiminnan järjestelyt

Maanpinnalla sijaitsevat uloskäynnit (6 kpl) toimivat palokunnan hyökkäysreitteinä luolastoon.
Savunpoiston ohjauspaneeli ja paloilmoitinkeskus ovat hallintorakennuksen yhteydessä. Koh-
desuojausten hälytystieto viedään paloilmoitinkeskukseen.

9. KONEISTOTYÖT

9.1 Yleistä

Vesiputkistot tehdään pääsääntöisesti E10H2A-luokan teräsputkilla. Toimilaiteet ovat sähkömoot-
torikäyttöisiä. Seuraavissa kohdissa esitetyt lukuarvot ovat toteutussuunnittelun lähtökohta ja
niitä tarkennetaan suunnittelun edetessä.

9.2 Tulopumppaamo

Tulotunneli jakautuu kahteen linjaan. Linjat voidaan sulkea settipadoilla/sulkuluukuilla. Tulolinjat
levenevät ja syvenevät imualtaiksi joiden tilavuudet ovat à n. 200 m3.

Tulopumppaamossa on paikat yhteensä kahdeksalle pumpulle. Nyt asennetaan 6 kpl, joista varal-
la on 2 kpl. Pumput ovat vaaka-asenteisia taajuusmuuttaja ohjattuja keskipakopumppuja, joiden
moottorit ovat uppoasennuksen kestäviä.

Pumpuille tuleva vesi johdetaan pumpuille imulinjoja pitkin, linjoissa on moottorikäyttöiset sulku-
venttiilit.

Pumpuilta lähtevä vesi johdetaan omina painelinjoinaan ylös välppien tulokanaviin. Painelinjojen
vaakaputkissa on magneettinen virtausmittaus. Linjoissa ei ole sulku- tai takaiskuventtiileitä.

Pumppaamo varustetaan vuotovesi- /tulvapumpulla.

9.3 Välppäys ja hiekanerotus

9.3.1 Välppäys ja välppeenkäsittely

Tulopumppujen paineputket purkavat kahteen kanavaan, jotka viettävät välpille ja joita voi ris-
tiinajaa sulkuluukun kautta. Välppiä tulee yhteensä 4 kpl (a 6000 m3/h) ja ne ovat erotettavissa
sulkuluukuilla virtaamasta. Välppien tyyppi on levynauhavälppä (reikäkoko Ø8 mm).

Välpissä kiinnisaatu välpe johdetaan kyytivesikourujen avulla välppeen pesupuristimille (2 kpl).
Kyytivesikouruille ja välpepesureille tehdään ristiinajomahdollisuus. Välppeen pesupuristimilta
pesty ja tiivistetty välpejäte johdetaan ruuvikuljettimien avulla kahdelle umpinaiselle välpelavalle.
Lavoissa on integroituna kiinteä jätteen levitinruuvi. Lavojen massaa mitataan jatkuvasti paino-
antureiden avulla. Välpepesureiden rejektit johdetaan erilliseen rejektialtaaseen, josta vedet
pumpataan prosessin alkupäähän.

9.3.2 Hiekanerotus ja hiekan käsittely

Välppien jälkeen on 4-linjainen hiekanerotus. Välppä- ja hiekanerotuslinjoja voidaan ristiinajaa
sulkuluukkujen avulla. Hiekanerotuksen tulokanaviin asennetaan ilmaputkisto sekoitusta varten
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estämään kiintoaineen laskeutuminen kanavan pohjalle. Hiekanerotus katetaan betonikannelle,
jonka päällä kulkevat hiekkavaunut. Vaunut varustetaan pohjan hiekkakaapimilla ja pinnan pinta-
lietekaapimilla.

Vaunujen hiekkakaapimet työntävät hiekan pumppauspoteroihin, joista se pumpataan hiekka-
pesureille (2 kpl) yhteisen runkoputken kautta.  Hiekkapesurit purkavat pestyn hiekan suoraan
umpinaisille hiekkalavoille. Lavoissa on integroituna kiinteä hiekan levitinruuvi. Lavojen massaa
mitataan jatkuvasti painoantureiden avulla. Hiekkapesureiden rejektit johdetaan erilliseen rejek-
tialtaaseen, josta vedet pumpataan prosessin alkupäähän. Hiekka- ja välpepesurit sijaitsevat sa-
massa tilassa.

Vaunujen pintalietekaapimet kuljettavat pintalietteen pumppauskaivoihin, joista liete pumpataan
pintalietesiivilälle (1 kpl). Siivilä sijaitsee samassa tilassa kuin hiekka- ja välpepesuritkin. Siivilän
rejektit johdetaan erilliseen rejektialtaaseen, josta vedet pumpataan prosessin alkupäähän. Siivi-
län välpe pumpataan fermentointiin.

9.3.3 Hiekanerotuksen ilmastus

Hiekanerotusaltaat ilmastetaan. Tarvittu ilmamäärä tuotetaan kahdella kompressorilla ja yksi on
koko ajan varalla. Kompressoreilta rakennetaan ilmastusilman runkolinja hiekanerotusaltaille.
Runkoputkesta otetaan haarat kullekin altaalle ja pääharoista tehdään alasmenot altaille.

9.4 Esiselkeytys

Vesi hiekanerotuksen jälkeen kootaan yhteiseen sekoittimilla varustettuun jakoaltaaseen, josta
vesi jaetaan ylivuotoreunojen avulla tasaisesti 4-linjaiseen esiselkeytykseen betonisia kanavia
pitkin. Kussakin linjassa on kaksi selkeytysallasta, jolloin altaita on yhteensä 8 kpl. Tulolinjat va-
rustetaan sulkuluukuilla. Jokainen esiselkeytysallas varustetaan ryyppyruuhilla, vedenpoisto-
kouruilla sekä yhdistetyillä pinta- ja pohjalaahaimilla. Lisäksi jokaisen altaan alkuun lietepoteroon
asennetaan pystyakseliset lietteen sakeutinkoneistot.

Ryyppyruuhet varustetaan sähkötoimilaitteilla. Jokaiseen neljään linjaan tehdään pintalietteen
pumppausallas, jonne johdetaan aina kahden ryyppyruuhen vedet. Pumppausaltaaseen sijoite-
taan uppopumppu (yht. 4 kpl), joka pumppaa veden kokoojarunkoputken kautta pintalietteen sii-
vilälle.

Esiselkeytysaltaisiin asennetaan ylivuotokourut, jotka keräävät lähtevän veden yhteiseen kana-
vaan ja sitä kautta sekoitusaltaaseen.

9.5 Ilmastus

Ilmastus on 4-linjainen. Sekoitusaltaasta vesi jaetaan säädettävien ylivirtausluukkujen kautta il-
mastusaltaille vieviin putkiin, joihin asennetaan virtaamamittaukset ja säätöventtiilit. Sekoitusal-
taaseen varataan lähdöt 5. ja 6. ilmastusaltaille.

Ilmastusaltaiden lohkot 1,2,3 ja 4 varustetaan pystyakselisilla sekoittimilla ja tarvittaessa sekoit-
timien akselit tuetaan altaiden pohjiin asennusholkilla. Ilmastusaltaista vesi johdetaan kaasun-
poistokanavaan, jossa sijaitsevat nitraatinkierrätyspumput (4 kpl). Pumput ovat kuiluasenteisia
potkuripumppuja. Pumpuilta tehdään putket ilmastusaltaiden alkuun. Putket varustetaan virtaa-
mamittareilla, joille tehdään kuiva mittarikaivo. Kaasunpoistokanava varustetaan sekoittimin ja
sulkuluukuin. Kaasunpoistokanavaan asennetaan ylijäämälietepumput (4 kpl), jotka pumppaavat
ylijäämälietteen esiselkeytyksen jakoaltaaseen.

Ilmastusaltaiden tarvitsema ilma tehdään kompressoriasemalla, joka sijaitsee altaiden keskellä
olevalla tekniikkakäytävällä. Asema on osastoitu kahteen paloalueeseen. Tilat toteutetaan niin,
että tiloihin mahtuu eri valmistajien kompressorit laajennusvaraukset huomioiden. Kompressorit
ottavat ilman IV-imukanavasta. Kunkin kompressorin painelähtöön asennetaan lämmöntal-
teenotin, joka siirtää ilmastusilman lämmön vesikiertoon. Tavoitteena on pitää altaille menevä
ilma alle 50 asteina. Kompressoreilta tehdään yksi DN1200 runkoputki ilmastusaltaille, josta ote-
taan haarat kullekin ilmastusaltaalle. Ilmastusaltaiden haaroista tehdään alasmenot altaisiin.
Alasmenoputket varustetaan sulkuventtiilein, virtaamamittauksin ja säätöventtiilein. Lohkot 3,4,5
ja 6 ilmastetaan.
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9.6 Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytys on 4-linjainen. Kussakin linjassa on kaksi selkeytysallasta eli altaita on yhteensä 8
kpl, jotka voidaan tyhjentää yksi kerrallaan. Kaasunpoistokanavasta vesi johdetaan ylivirtaus-
luukkujen kautta putkiin, jotka johtavat veden jälkiselkeytysaltaiden alkuun. Putket varustetaan
virtaamamittarein ja sulkuventtiilein. Altaat ovat kaksiosaisia, joissa lietepoterot ovat keskellä al-
lasta. Jälkiselkeytysaltaista vesi johdetaan V-lovisten ylivuotokourujen kautta kokoojakanavaan,
joka johtaa vedet hiekkasuodatukseen.

Jälkiselkeytysaltaisiin tulee kahdet ryyppyruuhet (yht. 16 kpl) sekä kahdet yhdistetyt pinta- ja
pohjalaahaimet (yht. 16 kpl) per allas. Yhdet asennetaan altaan alkupäähän ja toiset altaan lop-
pupäähän. Kaksi ryyppyruuhea kaataa vedet aina yhteen pintalietepumppaamoon eli pumppaa-
moita tulee yhteensä 8 kpl. Pumppaamoissa on uppopumput, jotka pumppaavat veden runkoput-
ken kautta pintalietteen siivilälle.

Palautuslietepumppuja tulee 8 kpl, yksi per jälkiselkeytysallas. Pumput ovat kuiluasenteisia pot-
kuripumppuja. Palautuslietepumpuille tehdään ilmastusaltaiden ja jälkiselkeytysaltaiden väliin
omat pumppauskaivot, jonne palautusliete johdetaan jälkiselkeytysaltaiden lietepoteroista valuun
asennettavilla putkilla, joihin asennetaan virtaamamittarit ja sulkuventtiilit. Palautuslietepumput
pumppaavat lietteen yhteiseen betonikanavaan, joka johtaa vedet sekoitusaltaaseen.

9.7 Hiekkasuodatus

Jälkiselkeytyksestä jätevesi johdetaan jälkikäsittelyyn hiekkasuodattimille. Suodatus toteutetaan
2-linjaisena, jossa kummassakin on 9 suodatinta per linja. Suodattimet ovat nk. 2-
kerrossuodattimia, joissa päällimmäisenä kerroksena on antrasiittia ja alla hiekkaa. Prosessissa
puhdistettava vesi virtaa painovoimaisesti hiekkakerrosten läpi, jolloin veden kiintoainehiukkaset
tarttuvat hiekkapartikkelien pinnalle. Puhdistettu vesi poistuu suodattimen pohjan kautta.

Hiekkasuodatus käsittää 18 suodatinyksikköä, kukin pinta-alaltaan 50 m2, ne jaetaan kahteen
ryhmään. Jälkiselkeytyksestä tulee siis kaksi tulolinjaa. Saostuskemikaali (PAC) lisätään kum-
paankin linjaan ennen suodatusta rakennettaviin pikasekoitusaltaisiin (2 kpl), joista vesi johde-
taan kanavaa pitkin hiekkasuodattimille. Suodattimien virtaaman säätö toteutetaan alavirtaa-
masäädöllä. Tertiäärisessä suodatuksessa normaali hydraulinen pintakuorma on keskivirtaamalla
4,6 m/h ja mitoitusvirtaamalla 8,2 m/h. Hiekkapatjan kokonaiskorkeus (hiekka+antrasiitti) on
1,2 m. Hiekan raekoko on 1…2 mm ja antrasiitin 2…4 mm.

Suodattimien poistossa on säätöventtiilit DN 400 yhteensä 18 kpl sekä suodatinkohtainen vir-
tausmittaus. Suodatettu vesi poistuu kokoojakanavaa pitkin huuhteluvesialtaaseen ja edelleen
kautta lähtökanavaan.

Suodatinhiekkaan kertynyt kiintoaines poistetaan vastavirtahuuhtelulla, suodatin kerrallaan, jon-
ka pesuvaiheissa käytetään:

1. veden ja ilman seosta, jolloin optimoimalla vedenkulutusta irrotetaan lietehiukkaset hiek-
karakeista ja saadaan varmistettua hiekkaa kevyempien lietehiukkasten nousu ylöspäin;
ja

2. pelkkää vettä, jolloin likahiukkaset virtaavat pesuveden mukana pesuvesikouruun suo-
dattimen yläosaan ja antrasiitti- ja hiekkakerrokset järjestyvät.

Vesihuuhtelun pinta-kuorma on maks. 90 m/h, kapasiteetti 4500 m3/h nostokorkeudella 8 m. Il-
mahuuhtelun pintakuorma on 60 m/h tuotolla 3 000 N-m3/h vastapaineella 8 mvp. Vesi- ja ilma-
huuhtelun putkisto ja siihen liittyvät moottoritoimiset sulkuventtiilit sijoitetaan hiekkasuodatuk-
sen putkikanaaliin.

Huuhteluvetenä käytetään hiekkasuodatettua jätevettä. Pesu tapahtuu kummassakin linjassa yk-
si hiekkasuodatusyksikkö kerrallaan, jolloin yhtä aikaa voi olla pesussa kaksi suodatinta. Pesussa
poistuva jätevesi johdetaan likaisten pesuvesien altaaseen, josta se pumpataan laitoksen alkuun.

Likaisten pesuvesien pumppauksessa on 2 + 2 pumppua, jotka pumppaavat rinnan samaan pai-
neputkeen (DN400) laitoksen alkuun. Kahden pumpun tuotto yhteensä 900 m3/h, nostokorkeus
10,5 m.
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Huuhteluvesipumput on erikseen molemmille suodatinryhmille, yhteensä 2 * 3 kpl, ja ne sijaitse-
vat hiekkasuodatetun veden varastoaltaiden päällä olevassa tilassa. Hiekkasuodatuksen pesussa
käytettävä ilma tuotetaan omilla erillisillä kompressoreilla, joita on molemmille suodatinryhmille 1
kpl sekä 1 varakompressori, eli yhteensä 4 kompressoria. Hiekkasuodatuksen pesuvedet johde-
taan pesuvesialtaaseen, josta ne pumpataan prosessin alkuun.

Pesuveden määrä on mitoitettu hiekkasuodattimen pidätyskyvyn perusteella. Pesuvesiallas ja pe-
suvesipumput mitoitetaan siten, että allas tyhjenee ennen seuraavaa pesua. Poistuvan pesuve-
den tasausaltaan koko on mitoitettu noin kaksinkertaiseksi yhden pesukerran vesimäärään näh-
den. Häiriötilanteiden varalta pesuvesialtaiden välillä on yhteys joko väliseinän sulkuluukulla tai
putkeen sijoitettavalla venttiilillä. Lisäksi pesuvesialtaat pitää varustaa ylivuotoputkella tulo-
viemäriin.

Huuhteluvesipumput ja kompressorit varustetaan taajuusmuuttajilla. Paineputkiin asennetaan
mittaukset paineelle ja virtaamalle, sekä virtaamansäätö.

9.8 UV-desinfiointivaraus

UV-desinfiointi on tilavaraus, ja tulevaisuuden toteuttamista varten UV-laitteille rakennetaan 2
kpl 2 m leveää kanavaa, joihin UV-laitteet on mahdollista sijoittaa. Mitoituksellinen kapasiteetti
yhdelle kanavalle on 6000 m3/h. UV-laitteiden asennus on tässä vaiheessa suunniteltu toteutet-
tavaksi avokanavissa, joiden päälle voidaan toteuttaa esim. ritilätaso huoltoa ja hoitoa varten.
Kolmannelle laitteistolle varataan tila puhdistamon mahdollista laajentamista varten.

9.9 Varapurkupumppaamo

Puhdasvesialtaan yhteyteen tehdään tilat varapurkupumppaamolle, johon varataan tilat neljälle
kuiva-asenteiselle uppopumpulle.

9.10 Haitta-aineiden poisto

Jätevesien käsittelyvaatimusten muutoksiin varaudutaan siten, että kalliotilaan jätetään tilavara-
us, johon voidaan louhia tilat mahdollisille jälkikäsittelyprosesseille. Nämä voivat olla esimerkiksi
otsonointia ja aktiivihiilisuodatusta käsittäviä prosesseja, joilla poistetaan jätevedessä pieninä
määrinä olevia haitallisia aineita, kuten hormoneja ja muita lääkeainejäämiä tai palonestoaineina
käytettyjä yhdisteitä. Vesi voidaan johtaa jälkikäsittelyyn joko hiekkasuodattimien paineellisesta
poistokanavasta tai varapurkupumppaamon viereen nyt rakennettavasta pumppausaltaasta riip-
puen siitä, miten suuren korkeushäviön uudet prosessivaiheet aiheuttavat.

9.11 Kemikalointi

9.11.1 Ferrosulfaatti

Ferrosulfaatin valmistus koostuu ferrosulfaatin liuotusaltaista (2 kpl) ja päiväsäiliöistä (2 kpl).
Valmistus on kaksilinjainen. Liotusaltaisiin tehdään kemikaalirekkoja varten purkuputkiyhteet ja
avattavat purkuluukut. Liuotusaltaisiin asennetaan pystyakseliset sekoittimet. Liuotusvetenä voi-
daan käyttää katkaistua vettä tai teknistä vettä. Liuotusaltaista ferrosulfaatti siirretään keskipa-
kopumppujen avulla muovisiin päiväsäiliöihin, jotka varustetaan sekoittimilla sekä teknisen ja
katkaistun veden syöttömahdollisuuksilla. Päiväsäiliöistä ferrosulfaattiliuos annostellaan pumpuil-
la hiekanerotuksen tulokanaviin ja sekoitusaltaaseen. Päiväsäiliöille tehdään betoniset varoaltaat.

9.11.2 Sammutettu kalkki

Jäteveden kokonaistypenpoiston nitrifikaatiovaihe kuluttaa alkaliniteettia, joka korvataan lisää-
mällä jäteveteen sammutettua kalkkia (Ca(OH)2). Annostustarve riippuu prosessiolosuhteista
(nitrifikaation ja denitrifikaation suhteesta) ja tulevan veden alkaliniteettitasosta. Kalkki toimite-
taan laitokselle säiliöautolla ja kalkki varastoidaan kuivatavarana varastosiiloissa (2 kpl). Varas-
tosiilot sijaitsevat lietteenkäsittelyrakennuksen sisätilassa. Yhden varastosiilon tilavuus on 100 m3

ja yhteensä varastokapasiteetti  on 200 m3. Varastosiiloista kalkki siirretään kompressorin tuot-
taman paineilman avulla kalliotilassa olevaan päiväsiiloon. Päiväsiilon tilavuus on 5 m3. Päiväsii-
losta kalkki annostellaan ruuvikuljettimella ennen ilmastusallasta olevaan sekoitusaltaaseen.
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9.11.3 Metanoli

Metanolin vastaanottoasema sijaitsee maanpäällä poissa kalliotiloista. Tilat ovat ATEX-
luokiteltuja. Metanolin vastaanottosäiliö sijoitetaan alakertaan maanpinnan alapuolelle ja laimen-
nukseen käytettävä säiliö sijaitsee maantasossa. Laimennussäiliöstä (tilavuus 3 m3) metanolia
annostellaan kalvoannostelupumpuilla lietelinkojen rejektivesiputkiin.

9.11.4 Polyalumiinikloridi (PAX)

PAX tuodaan säiliöautolla laitokselle. PAX lasketaan painovoimaisesti kahteen muoviseen varas-
toaltaaseen (á 45 m3), josta se syötetään kalvoannostelupumpuilla hiekanerotuksen tulosekoi-
tukseen. PAX-säiliöille tehdään betonien suoja-allas.

9.11.5 Polymeeri

Vesiprosessin polymerointi

Polymeerin valmistuslaitteisto sijaitsee lietteenkäsittelyrakennuksessa, lietepolymerointilaitteiden
kanssa samassa tilassa. Tässä tilassa valmistetaan polymeeriliuos, joka johdetaan allas kallioti-
laan putkella. Polymeerin valmistuslaitteisto on automaattinen ja polymeeri varastoidaan suursä-
keissä. Valmiin polymeerin varastoallas sijaitsee kalliotilassa, lähellä jälkiselkeytysaltaita. Varas-
toaltaasta syötetään polymeeriliuos jälkiselkeytyslinjoihin menevän jäteveden sekaan. Polymeerin
valmistussäiliö lieterakennuksessa on tilavuudeltaan noin 3,3 m3 ja varastoallas 6 m3.

Vesiprosessin polymeeri annostellaan linjakohtaisesti neljällä taajuusmuuttajaohjatulla epäkesko-
ruuvipumpulla. Polymeerin syöttöä ohjataan jätevesivirtaaman mukaisesti niin, että syöttömäärä
on 0,5…1 g/ jv-m3. Yhden pumpun tuotto on 0…1000 l/h. Vesiprosessiin syötettävä liuosväkevyys
on 0,1 %. Polymeerin valmistukseen käytetään katkaistua vettä. Polymeeriasemalla on mahdolli-
suus käyttää myös teknistä vettä.

Lietteenkuivauksen polymerointi

Lietteenkuivausta tehostetaan polymeerillä, jota valmistetaan kahdella automaattisella polymee-
rin valmistuslaitteistolla. Järjestelmä on kahdennettu, joten lietteen kuivausta voidaan operoida
pelkästään toisella laitteistolla. Polymeeri toimitetaan polymeeriasemalle suursäkeissä. Polymee-
riasema sijaitsee lietteenkäsittelyrakennuksessa.

Polymeeriaseman valmistussäiliö on tilavuudeltaan 8 m3 ja varastoallas 8 m3. Polymeeriä pumpa-
taan kolmella polymeeripumpulla, jotka toimivat linkokohtaisesti. Polymeeripumput ovat tyypil-
tään taajuusmuuttajilla varustettuja epäkeskoruuvipumppuja. Polymeeripumput ovat kukin kapa-
siteetiltaan 1…4 m3/h, +30 m. Lietteenkuivaukseen syötettävä liuosväkevyys on 0,5 %. Polymee-
rin valmistukseen käytetään katkaistua vettä. Polymeeriasemalla on mahdollisuus käyttää myös
teknistä vettä.

9.12 Lietteen tiivistys

Esiselkeytysaltaiden lietepoteroista liete imetään epäkeskoruuvipumpuilla (yht. 8 kpl) ja pumpa-
taan kaksiosaiseen välipumppausaltaaseen. Toimilaiteventtiileillä liete ohjataan haluttuun paik-
kaan. Välipumppaus altaasta liete pumpataan omilla pumpuillaan lietelingoille kuivattavaksi.

9.13 Lietteenkäsittely ja varastointi

Lietteenkäsittely toteutetaan erillisessä lietteenkäsittelyrakennuksessa, joka sijaitsee maanpäällä.
Lietteenkäsittelyrakennukseen asennetaan kolme linkoa, joista kukin on kapasiteetiltaan 36 m3/h
ja 1 300 kgTS/h. Lieterakennuksessa on myös tilavaraus neljännelle lingolle. Lingoille syötetään
fermentoinnista lietettä linkokohtaisilla taajuusmuuttajaohjatuilla epäkeskoruuvipumpuilla. Tiivis-
tetyn lietteen pumpun mitoitus on 50 m3/h, +80m. Lingoilla erotettava rejektivesi ja pesuvedet
poistetaan rejektivesiputkella takaisin vesiprosessiin. Linkojen huollot toteutetaan linkotilaan
asennettavalla siltanostimella, jonka nostokapasiteetti on 10t.

Mekaanisesti lingoilla kuivattu liete pudotetaan linkojen alla oleville ruuvikuljettimille, jolla liete
siirretään lietteen varastosiiloihin. Lietteen varastosiiloja on 4 kpl, joista kunkin tilavuus on 300
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m3. Lietesiiloista liete siirretään kaksilinjaisilla hihnakuljettimilla termiseen kuivaukseen ja poltto-
laitokseen. Vaihtoehtoisesti polttolaitoksen ollessa pois käytöstä, liete voidaan siirtää hihnakuljet-
timilla kuorma-autoon ja poistaa laitokselta.

9.14 Tekninen vesi ja katkaistu vesi

Käsittelylaitoksella käytetään sekä katkaistua vesijohtovettä, että teknisenä vetenä lähtevää jä-
tevettä. Katkaistua vettä käytettään pesuletkukeloilla, polymeerin valmistuksessa, ferrosulfaatin
laimennoksessa sekä painepesurijärjestelmässä. Kemikalointiasemille tehdään myös mahdolli-
suus käyttää teknistä vettä. Katkaistun veden asemalla on katkaistun veden säiliö sekä 2+1 taa-
juusmuuttajaohjattua pumppua joiden kapasiteetti on 60 m3/h, + 80 m. Painepesurijärjestelmää
varten lisätään korkeapainepumput niihin tiloihin joissa on painepesurijärjestelmä ja korkeapai-
neverkko.

Teknistä vettä käytetään eri prosessilaitteiden pesuvetenä sekä prosessivetenä. Teknisen veden
järjestelmässä on 2+2 taajuusmuuttajaohjattua teknisen veden pumppua. Pumppujen kapasi-
teetti on 100 m3/h, +80 m.

Laitoksella talousvesikäyttöön käytetään erikseen vesijohtoverkostovettä.

9.15 Lietteen terminen kuivaus ja poltto

9.15.1 Terminen Kuivaus

Kuivausprosessi

Liete kuivataan termisesti ennen polttoa kuiva-ainepitoisuuteen, mikä mahdollistaa sen polttami-
sen ilman tukipolttoainetta. Raja-arvona pidetään noin 40 % kuiva-ainepitoisuutta ja tavoitear-
vona 50 % kuiva-ainepitoisuutta. Kuivauksessa vältetään lietteen tiksotrooppista kosteusaluetta,
jossa liete on hyvin tarttuvaa ja vaikeasti käsiteltävää.

Lietteen siirtolaitteistojen ja kuivaamon toimintatapa on esitetty kuvassa (Kuva 5). Liete siirre-
tään kuivaamolle autolastaamon kuljettimilta joko erillisillä kuljettimilla tai toteuttamalla autolas-
taamon kuljettimet niin, että niillä voidaan hoitaa sekä autojen lastaaminen että lietteen siirto
kuivaamolle. Kuivaamolle toteutetaan syöttösiilo, josta johdetaan tasainen lietevirta kuivaimiin.
Kuivaimia on kaksi ja ne ovat tyypiltään nauhakuivaimia.

Kuva 5. Lietteen siirto ja kuivaus
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Lietteen nauhakuivaimessa liete pursotetaan kuivaimen kuivainnauhalle. Pursotettu liete muodos-
taa kuivainnauhalle toisistaan hieman irti olevia pitkulaisia ”kappaleita”. Kuljetinnauha liikkuu hi-
taalla nopeudella ja sen päälle ja läpi johdetaan lämmitettyä ilmaa, joka kuivaa lietteen. Kuivaus-
ilman lämpötilaa ja virtausta säädetään mittausten perusteella. Kuivattu liete poistuu kuivainkul-
jettimen päästä jäähdytinkuljettimen kautta. Kuivaus voidaan tehdä joko täyskuivauksena (yli
tiksotrooppialueen) tai osittaiskuivauksena (alle tiksotrooppialueen). Käytettäessä täyskuivausta
osa lietteestä johdetaan kuivaimen ohi ja sekoitetaan kuivaimen jälkeen kuivattuun lietteeseen.
Käyttötapa voidaan päättää myöhemmän suunnittelun aikana.

Lietteestä haihtunut vesi ja kuivausilma muodostavat ”kuivaushönkää”, joka poistetaan kui-
vaimelta esimerkiksi 95 °C lämpötilassa jatkokäsittelyyn. Kuivattu liete siirretään kuljettimilla
kattilan syöttösiiloon. Kuivainta lämmitetään kuumalla painevedellä, jonka lämpötila on esimer-
kiksi 140 °C.

Kuivaushöyryn käsittely

Kuivauksessa muodostuva höyry, ”hönkäkaasu” sisältää lietteestä haihtunutta vettä ja hajukaa-
suja sekä kuivausilmaa. Kaasun käsittelymenetelmäksi on valittu kaksivaiheinen lauhdutus ja
lauhtumattomien kaasujen johtaminen osana lietteenpolttokattilan palamisilmaa lietteenpoltto-
kattilaan. Menetelmän periaate on esitetty kuvassa (Kuva 6).

Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa hönkäkaasu johdetaan lauhdutinpesuriin, jonka toiminta-
lämpötilaa voidaan säätää. Tyypillinen toimintalämpötila on esimerkiksi 75 - 80 °C, jolloin pesu-
rilta talteen saatavan lämmön lämpötila on noin 70 - 75 °C.

Toisessa lauhdutinvaiheessa hönkäkaasu jäähdytetään esimerkiksi noin 30 - 40 °C lämpötilaan ja
sen vesipitoisuus alenee niin, että kaasu voidaan johtaa kattilan palamisilman osaksi. Toisen
lauhdutinvaiheen lämmöllä voidaan talvella esilämmittää palamisilmaa tai ilmastoinnin korvaus-
ilmaa. Kesällä toista lauhdutinvaihetta jäähdytetään jäähdytysvedellä.

Kuva 6. Kuivauksen hönkäkaasun käsittely

9.15.2 Lietteen poltto

Polttoprosessi

Lietteen polton menetelmäksi on valittu leijupetipoltto ja poltosta saatavan lämmön talteenotto-
menetelmäksi painevesikattila. Laitteiston pääosat ja -virrat on esitetty kuvassa (Kuva 7).
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Kuva 7. Kuivattu liete poltetaan leijupedissä, ja tuotettu lämpö otetaan talteen paineistettuun veteen.

Poltettava liete syötetään leijupetipoltossa hehkuvasta hiekasta, tuhkasta ja palavasta polttoai-
neesta koostuvaan kerrokseen, ”petiin”, jota leijutetaan kerroksen alle puhallettavalla kuumalla
ilmalla. Tässä tapauksessa leijutusilman määrä ja nopeus pidetään sellaisina, että kerroksessa
oleva materiaali leijuu, liikkuu ja sekoittuu, mutta ei juurikaan kulkeudu kiinteänä aineena pedis-
tä pois savukaasuvirran mukana. Tätä polttotapaa kutsutaan kerrosleijupoltoksi tai käytännölli-
sesti kuplapetipoltoksi.

Polttolaitteisto mitoitetaan niin, että jätteenpolttoasetuksen edellyttämä savukaasun viipymäaika,
yli 2 s yli 850 °C lämpötilassa täyttyy. Lämpötilan ja palamisolosuhteiden säätämiseksi tulipesään
johdetaan ilmaa useille eri korkeuksille. Tulipesän yläosaan johdetaan ammoniakkivettä typen
oksidien pelkistämiseksi.

Laitteiston kattilaosassa tuotetaan savukaasujen lämmöllä paineistettua kuumaa vettä kuivaa-
molle ja kaukolämpöä jätevedenpuhdistamolle tai kaukolämpöverkkoon. Leijupetiin lisätään hiek-
kaa tarpeen mukaan ja sen pohjalta poistetaan karkeaa tuhkaa. Savukaasu johdetaan kattilalta
puhdistuslaitteistoille.

Savukaasujen puhdistus

Lietteen poltossa muodostuva savukaasu puhdistetaan monivaiheisessa puhdistusprosessissa.
Puhdistusprosessi toteutetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisesti ja puh-
distuksen jälkeen savukaasun täyttää jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Puhdistusprosessin
periaate on esitetty kuvassa (Kuva 8).
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Kuva 8. Polttolaitoksen savukaasun puhdistusjärjestelmä.

Savukaasun puhdistuksen ensimmäisessä vaiheessa savukaasusta erotetaan pääosa sen sisältä-
mästä lentotuhkasta sähkösuotimella. Lentotuhka saadaan näin erotetuksi ilman apuaineita ja si-
tä voidaan läjittää tai varastoida mahdollista myöhemmin tehtävää fosforin talteenottoa varten.

Puhdistusprosessin toinen vaihe koostuu kuivasta absorberista ja letkusuotimesta. Absorberissa
savukaasuvirtaan sekoitetaan hienojakoista kalsiumhydroksidin, aktiivihiilen ja kierrätetyn lento-
tuhkan/absorbtioaineiden seosta. Seokseen sidotaan kemiallisten reaktioiden ja aktiivihiilen pin-
tavoimien avulla kiinteään muotoon savukaasun happamia yhdisteitä (SOx, HCl, HF), orgaanisia
yhdisteitä (TOC) ja elohopeaa. Tämän jälkeen hiukkaset suodatetaan savukaasusta letkusuoti-
mella. Apuaineiden käyttötalouden tehostamiseksi osa letkusuotimella erotetusta pölystä kierrä-
tetään uudelleen absorberiin.

Savukaasun puhdistuksen kolmas vaihe on pesuri, joka varmistaa puhdistustuloksen ja jossa ote-
taan savukaasussa vielä tässä vaiheessa oleva hyödyntämiskelpoinen lämpö. Pesurin kiertoveden
pH:ta säädetään tarpeen mukaan lipeällä (NaOH). Pesurin poistovesi johdetaan jätevedenpuhdis-
tamolle.

Puhdistettu savukaasu johdetaan jäteveden puhdistamon poistoilmapiippuun. Savukaasukanava
sijoitetaan polttolaitoksen ja piipun välillä maanalaiseen tekniikkakäytävään, jonne sijoitetaan
myös päästömittauslaitteet ja tarkastusmittauspiste.

Lämmön tuotanto ja lämpökytkentä

Lietteen polttolaitoksella tuotetaan lämpöä paineistetun veden kattilalla lietteenpolton savukaa-
suista. Lisäksi laitoksella otetaan talteen kondenssilämpöä lietekuivaamon hönkäkaasun lauhdut-
timella ja savukaasun puhdistuksen viimeisenä vaiheena olevalla pesurilla.

Kattila tuottaa lämpöä paineistettuun veteen, jonka lähtölämpötila kattilalta on noin 145 °C. Pää-
osa paineistettu kuuma vesi johdetaan lietekuivaimien lämmitykseen ja palautetaan sieltä jääh-
tyneenä takaisin kattilalle. Kuivaamon lämmöntarpeen ylittävä osa kuumasta paineistetusta ve-
destä johdetaan lämmönvaihtimelle, jolla lämmitetään kuivaamon hönkäkaasulauhteesta ja sa-
vukaasulauhteesta talteen otettu lämpö kuuman kaukolämmön lämpötilaan.

Laitos tuottaa kaukolämpöä lämmittämällä viileää kaukolämmön paluuvettä hönkäkaasupesurin
ja savukaasupesurin lauhteilla. Nämä toiminnot ovat lämmöntuotannon kannalta rinnakkaisia ja
kummastakin saatava noin 80 °C lämmennyt kaukolämpövesi johdetaan seosvirtauksena loppu-
lämmitystä varten edellä kuvattuun lämmönsiirtimeen.
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Lämpökytkentä toteutetaan niin, että verkosta otettavan viileän kaukolämpöveden ottokohta
kaukolämmön paluuputkessa on luolaston lämmitykseen käytetyn kaukolämpöveden palautus-
kohdan jälkeen. Tuotettu kuuma kaukolämpövesi johdetaan kaukolämmön tuloputkeen kohtaan,
joka on linjassa ennen luolaston lämmitykseen käytettävän kaukolämmön ottokohtaa. Tällä kyt-
kentätavalla kaukolämmön käyttö ja tuotanto ovat toisistaan riippumattomia ja lämpöä voidaan
toimittaa verkkoon ja käyttää verkosta jouheasti tarpeen mukaan. Nimellismitoituksen mukaises-
sa tilanteessa kuivaamo ja polttolaitos tuottavat kaukolämpöä yhteensä 3 MW teholla.

9.15.3 Hajukaasujen käsittely

Lieteen kuivauksessa muodostuu kuivaushönkää, josta sen sisältämän veden kondensoimisen
jälkeen jää jäljelle hajukaasua. Tämä hajukaasu johdetaan polttolaitoksen palamisilman mukana
lietteenpolttokattilaan.

Luolastossa muodostuvat hajukaasut johdetaan lietteenkäsittelyrakennuksen viereen sijoitetta-
vaan hajukaasujen käsittelyyn. Hajukaasu puhdistetaan johtamalla se aktiivihiilipatjan läpi, jolloin
aktiivihiili sitoo kaasusta rikkivetyä ja muita hajuaineita. Laitteisto koostuu säiliön sisään sijoite-
tusta aktiivihiilisuodattimesta ja hajukaasupuhaltimesta sekä kaasun lämmittimestä, jolla kaasu
varmistetaan aktiivihiilipatjan pysyminen kuivana.

Luolastosta poistettavan hajukaasun väkevyys ei vielä tässä suunnitteluvaiheessa ole tiedossa.
Kun kaasun rikkivetypitoisuus on puhdistamon toteutussuunnittelun edetessä tiedossa ja mikäli
se on korkea, lisätään hajukaasun käsittelyyn esipesuri, jolla hajukaasun rikkivetypitoisuutta
alennetaan ennen aktiivihiilisuodatusta.

Lietteen termisen kuivauksen ja polton periaatekaavio, pääkaavio ja päälaiteluettelo on esitetty
liiteaineistossa.

9.16 Näytteenoton kuvaus

Jätevedestä otetaan näytteitä neljässä eri kohdassa: ennen välppiä, esiselkeytyksen jälkeen, jäl-
kiselkeytyksen jälkeen ja lähtevästä vedestä. Kaikissa tapauksissa silppuriuppopumppu pumppaa
veden teräksiseen näyteastiaan, josta vesi palautuu takaisin kanavaan ylivuotona. Näyteastian
vedestä otetaan näytteet.

9.17 Ulkoisen hiilenlähteen vastaanottoasema

Laitokselle tehdään ulkopuolisen hiilenlähteen vastaanottoasema metanoliaseman yhteyteen. Li-
sähiilenä voidaan käyttää esim. elintarviketeollisuuden nestemäisiä jätteitä tai lentoasemilla tal-
teenkerättyjä glykolivesiä. Hiilenlähteen vastaanottoallas varustetaan sekoittimella. Hiili annostel-
laan keskipakopumpulla lietelinkojen rejektivesilinjoihin.

9.18 Ohitusvesienkäsittely

Ohitusvesienkäsittelylle varataan tila hiekkasuodatuksen päädystä.

9.19 Varavoima

Päälaiteluettelossa on esitetty varavoimaan liitettävät laitteet.

Kuivaamon ja polttolaitoksen varavoiman tehon tarve on noin 100 kW. Varavoimaan kytkettäviä
laitteita ovat kattilan polttoaineen syöttöruuvi (riippuen laitevalinnasta), tuhkanpoistolaitteiden
jäähdytys ja osa kuivaamon ilmastointilaitteista. Lisäksi varavoimaan kytketään turvavalaistus ja
hajukaasun käsittelyn poistopuhallin.

10. LVI-TYÖT JA HAJUNPOISTO

10.1 Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon periaatekaavio on esitetty liitepiirustuksissa 50002 ja 50003.
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Maan alle sijoittuvat prosessitilojen tuloilmakojeet sisältävät seuraavat osat:
- tuloilmapelti ja suodattimet
- äänenvaimennin
- LTO-patterit
- Lämmityspatteri
- tuloilmapuhallin ja äänenvaimennin.

Maan alle sijoittuvat prosessitilojen poistoilmakojeet sisältävät seuraavat osat:
- poistoilmapelti ja suodatin
- äänenvaimennin
- LTO-patterit
- poistoilmapuhallin ja äänenvaimennin

Piipun alaosaan maan alle sijoittuvat tehostuspuhaltimet ja äänenvaimentimet

Kalliotilojen ilmanvaihtokojeet mitoitetaan siten, että prosessitilojen (esikäsittelytilat, esiselkey-
tys ja ilmastus) ilmanvaihtokertoimeksi tulee noin 6 krt/h, jolloin ilmavirta on 102 m3/s (6 *
17m3/s ).  Muualla laitoksessa ilmanvaihto toteutetaan siirtoilmalla tuloilma koneiden ja prosessi-
tilojen välillä. Lisäksi tuloilmajärjestelmä varustetaan varakojeella, joiden ilmavirta on 17 m3/s.
Käyttöön otettava ilmanvaihtokerroin prosessitiloissa (esikäsittelytilat, esiselkeytys ja ilmastus)
on noin 4 krt/h (tehostuskäyttö 6 krt/h ja hätäkäyttö 8 krt/h). Käyttäjät voivat tehostaa ilmas-
tointia joko automatiikasta tai laitetiloihin sijoitetuista kellokytkimestä esimerkiksi huoltotöiden
ajaksi tai poikkeuksellisten kovien kesähelteiden ajaksi.

Ilmastuskompressorien imuilma ja muu prosessilaitteiden tarvitsema ilmantarve on noin
9 m3/s. ja laajennusvarausten kanssa 13,2 m3/s.

Ilmastointi toteutetaan siirtoilmaa hyödyntäen puhtaista tiloista likaisempiin tiloihin päin, ts.
hiekkasuodatuksesta ja käytäviltä jälkiselkeytyksen kautta ilmastukseen ja edelleen esiselkeytyk-
seen päin. Ilman siirtymistä ja ilman vaihtuvuutta tehostetaan sysäyspuhaltimin. Ilmanvaihtoko-
jeiden puhaltimet varustetaan taajuusmuuttajilla.

Kalliotilojen savunpoisto toteutetaan koneellisena savunpoistona paloteknisen suunnitelman mu-
kaan.

Toimisto- ja valvomotilojen ilmastointi mitoitetaan rakennusmääräyskokoelmassa D2 esitettyjen
ilmavirtojen mukaisesti ottaen huomioon mahdolliset tilan jäähdytystarpeesta johtuvat lisäilmas-
tointitarpeet. Ilmanvaihtokone varustetaan taajuusmuuttaja ohjatuilla puhaltimilla. Käyttäjät voi-
vat tehostaa ilmastointia joko automatiikasta tai tiloihin asennettavista kellokytkimestä. Toimis-
to- ja valvomotilat varustetaan jäähdytysjärjestelmällä käsittäen vedenjäähdytinyksikön. IV- koje
varustetaan jäähdytyspatterilla ja tarvittaessa yksitäiset tilat varustetaan puhallinpatterilla.

Kalliotilojen kompressoritila ja lämmönjakokeskus varustetaan omilla lämpökuorma poistokojeil-
la.

Poistoilmakanavat ja liitoskanavat prosessilaitteille toteutetaan haponkestävästä teräksestä. Tu-
loilmakanavat toteutetaan sinkitystä teräksestä tai alumiinista.

10.2 Lämmitys ja energiatase

Puhdistamon energiatase rakennuspaikkakunnan talviajan ulkoilman mitoituslämpötilassa – 29
˚C on esitetty piirustuksessa 50004.

Puhdistamorakennusten lämmönlähteenä on lietteenkäsittelyssä termisesti kuivatun lietteen polt-
tolaitos (kaaviossa nro 3), josta saatava maksimi lämpöteho on n. 3 MW. Prosessilämpöä on saa-
tavissa 49 viikkoa /vuosi.

Polttolaitokselta saatava ylilämpö siirretään Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon.
Puhdistamorakennusten tarvitsema lämpöenergia saadaan em. polttolaitoksen lämmittämästä
kaukolämpövedestä. Mikäli polttolaitoksen lämmöntuotto on suurempi kuin puhdistamon läm-
möntarve, johdetaan ylijäämä Tampereen kaukolämpöverkkoon. Kaukolämmön sisääntuloreitti
on pohjoisen ajotunnelin kautta.
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Polttolaitoksen seisokin aikaisena varalämmitysjärjestelmänä on Tampereen Kaukolämpö Oy:n
kaukolämpövesi (kaaviossa nro 1), liityntäteho 4 MW.

Energiatasekaavion lämpötaselaskennan lämmönkulutuskohteiden lämpötehotarpeet:

- Luolaston ilmanvaihto (kaaviossa nro 3) 5,00 MW
- Maanpäälliset rakennukset (kaaviossa nro 6) 1,24 MW

YHTEENSÄ: 6,24 MW

Energiatasekaavion lämpötaselaskennan lämmöntuotannon lämpötehot:

- Lietteen polttolaitos (kaaviossa nro 2) 2,77 MW
- Puhdistamon lämpökuormat (kaaviossa nro 5) 0,45 MW
- Ilmanvaihdon poistoilman LTO-järjestelmä (kaaviossa nro 7) 2,50 MW
- Muun kuin ilmanvaihdon lämmön talteenotto (kaaviossa nro 8) 0,52 MW

YHTEENSÄ: 6,24 MW

Lämpötaselaskennan mukaan talviajan mitoitusulkolämpötilassa – 29 ˚C puhdistamolla tarvittava
suurin lämpöteho on n. 6,24 MW. Puhdistamolla muodostuu lämmön talteenottojärjestelmillä
hyödynnettävää lämpökuormaa n. 3,47 MW. Tämän lisäksi tarvitaan n. 2,77 MW suuruinen polt-
tolaitokselta saatava lämpöteho kompensoimaan lämmöntarvetta. Loppuosa polttolaitokselta
muodostuvasta lämpöenergiasta, 0,23 MW, johdetaan Tampereen kaukolämpöverkkoon.

10.3 Vesi- ja viemäri

Vesikalusteet ovat normaaleja suihku- ja saniteettikalusteita. Tilat varustetaan vesipisteillä ja ve-
sikalusteilla toteutussuunnitteluvaiheessa päätettävässä laajuudessa. Vesijohtojen putkimateriaa-
lina käytetään joko komposiittiputkea tai kupariputkea. Prosessitilat varustetaan tarpeen mukai-
silla hätäsuihkuilla.

Katkaistun veden ja teknisen veden kuvaukset ja kustannukset on esitetty koneistosuunnittelun
osuudessa.

10.4 Hajunpoisto

Haisevat ilmat kerätään erikseen omaan poistoilmakanavaan laitoksen esikäsittelystä, esisel-
keytetyn lietteen fermentoinnista sekä lietteen mekaanisen kuivauksen rakennuksesta. Ilma joh-
detaan lietteen termisen kuivauksen ja polton rakennukseen käsittelyyn. Polttolaitoksen suodate-
tut savukaasut ja laitoksen muu poistoilma johdetaan ylös poistoilmapiipun yhteydessä omalla
putkella. Myös polttolaitoksen seisokin aikana haisevat ilmamassat johdetaan poistoilmapiippuun
hajunpoistoyksikön kautta.

Tulotunnelin hajukaasut (5 m3/s) johdetaan laitokselle ja edelleen poistopiippuun. Laitoksella ei
varauduta tulotunnelin poistoilman hajukaasujen käsittelyyn.

11. SÄHKÖISTYS

11.1 Yleistä

Toteutustapaselostuksen sähköistyksen kuvauksen tehtävä on antaa suuntaviivat toteutussuun-
nitteluvaiheessa urakkakyselyaineistojen laadintaan. Tämä kuvaus on päivitys vuoden 2011
yleissuunnitelmasta. Kuvaus sisältää puhdistamon sekä maanpäällä sijaitsevien valvomo-, huol-
to- ja kemikaalirakennuksen sähköistyksen toteutussuunnittelun kuvauksen. Kuvaus ei sisällä
termisen kuivauksen ja polttolaitoksen eikä lähtevän veden LTO osuuksia kuin sähkönsyöttövara-
uksina.

Toteutussuunnitelmissa varaudutaan puhdistamon linjojen 5 ja 6 mahdolliseen laajennukseen
kokonaissähkön tarpeeseen ja varataan sähkönjakeluverkossa syöttöratkaisuihin varaukset laa-
jennusta varten. Toteutussuunnitteluvaiheessa määritellään sen hetkiset mitoitus- ja tilanvaati-
musarvot. Muutoksien vaikutukset tulee tarkistaa suunnitelmiin toteutuksen aikana.
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Toteutuksen työnaikainen prosessi- ja rakennussähköistyksen suunnittelu (kytkentä- ja asennus-
piirustukset) on tilaajan suunnittelussa. Loppudokumentaation laadinta ja luovutus on urakoitsi-
jan vastuulla. Vaatimuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota toteutussuunnittelu asiakirjoissa
jotta luovutetun puhdistamon käyttö- ja huoltodokumentaatio on kattava ja määräykset täyttävä
sekä palvelee tulevaisuuden huolto- ja käyttötoimintaa sekä muutossuunnitteluja.

Toteutussuunnittelu tehdään keväällä 2015 voimassa olevien sähkömääräysten mukaisesti. To-
teutuksen alkaessa tulee tarkastaa olennaiset määräysmuutokset ja tarkistaa niiden kustannus-
vaikutukset mahdollista toteutustapamuutosta varten.

Sähkösuunnitelmat toteutetaan SFS- ja EN-standardien ja Cenelec-HD-määräysten mukaisesti.
Asiat, joita edellä mainitut eivät kata toteutetaan IEC-standardien mukaisesti.

Laitoksella käytetään seuraavia jännitetasoja:
- 400/230 V AC, 3-phase, 50 Hz, TN-S
- 690 V AC
- 24 V DC

Laitoksen järjestelmien positiointi tehdään laitoksen positio-ohjeen mukaisesti.

11.2 Työmaasähköistys

Kuvaus ei sisällä työmaasähköistystä tai – liityntää, vaan niiden järjestelyt kuvataan toteutus-
suunnittelussa urakkaohjelmassa.

11.3 Kytkentäjännitetasot

Laitoksen jännitetasoiksi on suunniteltu:
1. 20 kV keskijänniteverkko pääsähkönjakelua varten,
2. 690 V pienjänniteporras suuritehoisille prosessikäytöille sekä
3. 400 V pienjänniteporras pienitehoisille sähkökäytöille ja kiinteistösähköistykselle.
4. Varavoimajärjestelmän kytkentäjännite on 400 V.
5. UPS järjestelmät kriittisille kuormille on 400 V.
6. Potentiaalintasausjärjestelmä on tasapotentiaali koko puhdistamon alueella.

690 V jännitetasoon kytketään yli 55 kW moottorikäytöt, ellei muuten toisin ole määritelty. Muut
käytöt ovat 400 V jännitetasolla. Kytkentäjännitetasot tarkennetaan toteutussuunnittelu-
vaiheessa.

11.4 Tilavaraukset

Kuvauksen liitteeksi on laadittu muuntamoiden, SA tilojen ja pääjohtoteiden tilantarve sijoituspii-
rustukset.

Tilavarauksia ovat:
1. Muuntamot

a. Keskijännitekojeistotilat (sähkölaitos / puhdistamo)
b. Muuntajatilat (muuntaja kohtaiset)
c. Pienjännitekeskustilat

2. SA tilat
3. Valvomot ja laitetilat (serveri)
4. Turvajärjestelmien varaukset
5. Varavoimakoneen sijoituspaikka
6. Johtotiet

Sähkötilat sijoitetaan aina tulvimisrajojen yläpuolelle. Ja tilojen kattojen tulee olla suunniteltu pi-
tämään vesivuodot pois tiloista. Palosuojauksen kannalta kaikki sähkötilat osastoidaan. Sähkö-
teknisten tilojen palosammutusjärjestelmän määrittely on kerrottu paloteknisessä suunnitelmas-
sa. Mikäli sähkötilat ovat vesisammutuksella, niin tekniikan IP luokitus voi vaatia isompia tilava-
rauksia. Käytäville sijoitetut keskukset varustetaan aina törmäysesteillä.
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SA-tilojen ilmastointi

Tilavarauksissa kohdat 1-4 (paitsi 1b) ovat ilmanvaihdoltaan suodatettuja, ylipaineellisia, lämpö-
tila säädettyjä ja kosteusstabiloituja kuivia teknisiä tiloja, joita valvotaan ja säädetään asetusten
mukaisesti. Tilojen jäähdytys voidaan hoitaa tilakohtaisilla valvotuilla jäähdytinyksiköillä. Maan-
päällä tilojen lämmitys hoidetaan ilmastointikoneisiin sijoitetuilla lämmitysyksiköillä. Tilakohtaiset
sähkötekniikan lämpöhäviöt määritellään toteutussuunnittelussa ilmastointisuunnittelun lähtötie-
doiksi.

11.5 Maadoitus

Puhdistamolle suunnitellaan maadoituselektrodi- (MEB), potentiaalintasaus- (EB) sekä toiminnal-
linen maadoitusjärjestelmä (FE) maadoituskiskoineen. Suunnitelmissa huomioidaan laitteistojen
sisäisiä lisäpotentiaalijärjestelmä (SEB) liityntätasolla, niiden laajuus tarkentuu työnaikaisessa
suunnittelussa valittujen laitteistojen mukaisesti.

Maadoituselektrodi

Luolaston maadoituselektrodi Cu 50 asennetaan suurjännitekaapelien reitille ennen suojaputkien
asennusta. Maanpinnalla elektrodit viedään 100 m liittymiskaapelin suuntaan ja lisäksi käytetään
syvämaadoitussauvoja viisi kappaletta noin 10 m välein asennettuna. Maadoituselektrodit liittyvät
muuntamoiden MEB kiskoihin. Rakennuksille ja poistoilmapiipulle asennetaan perustusmaadoitus
joka liitetään rakennuksen MEB kiskoon. Rakennusten ja muuntamoiden välille rakennetaan syöt-
tökaapeleiden yhteyteen maadoituselektrodi koko matkalle.

Salamasuojaus

Luolaston poistoilmapiippu varustetaan salamasuojauksella ja elektrodeilla.

Potentiaalintasaus

Potentiaalintasauksia varten laaditaan EB maadoituskiskot ja niiden välinen verkosto. Laitoksen
potentiaali pyritään tasaamaan ruutuverkkorakenteella mahdollisimman pienenä. Laitoksen kaikki
lattioiden betoniraudoitukset ja teräsosat maadoitetaan.

Toiminnallinen maadoitus

Toiminnallista maadoitusta varten laaditaan FE maadoituskiskot ja niiden tähtimäinen verkko.
Lähtökohtaisesti referenssipiste verkostolle on maanpäällä muuntamolla 1. Toiminnallisessa maa-
doituksessa tulee painottaa jakelualueiden rajauksiin ja erityisesti valittuihin maadoitussuuntiin.

11.6 Sähkönjakeluverkko

Laitoksen alustava jakeluverkkokaavio on esitetty piirustuksissa 60020-60022. Sähkönjakeluver-
kon muuntamot luolastossa on sijoitettu tulopään ja jälkipään kuormituksille. Rajapintana on esi-
tetty tulopään ja esiselkeytyksen kanavakäytävää.

Vaihtoehtona on tarkasteltu linjasuuntaista muuntamovaihtoehtoa jossa yksi muuntamo syöttäisi
kaikki linja 1-2 kuormat ja vastaavasti toinen muuntamo syöttäisi linjojen 3-4 kuormituksia, mut-
ta tässä ratkaisussa ongelmaksi muodostuivat kalliotilat sekä yhteisten laitteiden jaettavuus. Tätä
vaihtoehtoa tulee vielä tarkastella toteutussuunnittelun alussa.

Sähkönjakelun kaapelointi

Kaapelointi suoritetaan itsestään sammuvilla halogeenivapailla ja vähän tummaa savua tuottavil-
la kaapeleilla. Toteutussuunnittelussa tulee myös tarkastella toimintakykyisien johtojärjestelmien
käyttöä kokonaisuutena, ei pelkästään savunpoisto- ja sprinklerijärjestelmien osalta. Sähkönja-
kelun kaapeloinneille pyritään löytämään luonnollisesti palosuojattuja johtoreittejä kuten suoja-
putkeen asennus käytävien lattiarakenteisiin tai hiekkatäyteiset kaapelikanavat tiivistetyillä kan-
silla varustettuna. Lisäksi avohyllyjen sijasta sähkönjakelukaapelointireiteissä tulee harkita erilli-
siä palonkestäviä kanava-asennustuotteita suojaamaan kaapeleita.
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Verkostolaskenta

Toteutussuunnittelussa tehdään sähkönjakeluverkolle verkostolaskenta jossa tarkastetaan nou-
sukaapelien mitoitus (kuormitettavuus ja jännitehäviö), verkoston oikosulkuvirrat keskuksittain,
määritellään keskuksien arvot sekä laaditaan rajapituustaulukot keskuksien lähtökaapeloinnille.

11.7 Sähköliittymä

Laitoksen liityntä alueen sähkölaitoksen jakeluverkkoon (Tampereen Sähkönverkko Oy) on suun-
niteltu 20 kV keskijänniteliittyminä. Laitokselle on varattu kaksi liittymissuuntaa, Rautaharkon ja
Multisillan sähköasemilta. Molemmille liittymissuunnille on varattu omat mittauspisteet jotka tu-
lee toteutussuunnittelussa sopia sähkölaitoksen kanssa. Liittymistehon arviona mitoitusvuonna
2040 on käytetty 11 MW. Laitoksen huipputehontarve on ~ 8 MVA ja käyvän tehon arvio on ~
4,0 MVA.

Toimitusrajapintana syöttökaapeleille pidetään keskijännitekojeistojen kaapelitilan liittimiä johon
kaapeli kytkentään. Sähkölaitoksen liityntäkentät varustetaan sähkölaitoksen vaatimilla kom-
ponenteilla, suojauksilla ja tietoyhteys mahdollisuuksilla.

Kaapelointireitti suunnitellaan maahan / lattiarakenteisiin putkittamalla palonkestävästi ja tarvit-
tavissa kohdin palonkestävään kanavaan asennettuna. Reittien suunnittelurajapinta on maan-
päällä tonttirajalla. Tarkennetaan toteutussuunnittelussa. Puhdistamoalueelle johdettavien sähkö-
liittymien reittivaihtoehdot on esitetty kaapelointipiirustuksissa 60002 ja 60003.

11.8 Keskijänniteverkko 20 kV

Puhdistamon sisäinen 20 kV jakeluverkko on kytkettynä aina yhdestä liityntäpisteestä sähkölai-
toksen jakeluverkkoon. Näitä verkko-osia varten keskijännitejakelu jaetaan kahteen osaan, säh-
kölaitos- ja jakeluverkko.

Keskijänniteverkon rakenteen ja kauko-ohjattavuuden puolesta kojeistojen pääkomponentit ovat
ilmaeristeisiä vaunumallisia katkaisijoita (tai SF6 kaasu).

Keskijännitekojeistojen hankinta asennuksineen on sähköurakassa.

Pääkaavio

Keskijännitekojeistoista tehdään toteutussuunnittelussa pääkaaviot jossa näkyy kenttäkohtaiset
päävirtapiirien varustukset ja mittaukset.

Sähkölaitosverkko (liittymiskisko)

20 kV keskijänniteverkko on aina syötetty muuntamolta M01 tai M02, riippuen sähkölaitoksen
kytkentäjärjestelyistä. Keskijännitekojeistot on jaettu näillä muuntamoilla kahteen osaan kisko-
katkaisijoilla, liittymiskisko ja jakelukisko. Toteutussuunnittelussa tarkennetaan liittymiskiskoston
tilasijoituksen vaatimukset, yhteinen vai erillinen sähkötila.

Ohjausten rajapintana kiskojen välillä on ohjattava katkaisijakenttä ja mittauskenttä. Lisäksi liit-
tymiskiskojen välillä on rengassyöttöyhteys, jonka toteutus sisältyy laitoksen rakentamiseen. Liit-
tymiskiskojen väliset kytkentäjärjestelyt ovat sähkölaitoksen vastuulla.

Liittymiskiskoihin varataan seuraavat laajennusvaraukset:
1. Terminen kuivaus ja polttolaitos (yksi lähtö)
2. Lähtevän veden LTO (yksi lähtö)
3. Sähkölaitoksen varalähtökenttä tilavaraus (yksi lähtö per liityntäkisko)

Jakeluverkko (jakelukisko)

Muuntamoiden jakelukiskot on yhdistetty kaapelilla toisiinsa puhdistamon kytkentäjärjestelyjä
varten rengasverkkona. Jakelukiskoihin liitetään jakeluverkon lähtöjen lisäksi jakelumuuntajaläh-
töjä.
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Jakelukiskoihin varataan seuraavat varaukset:
1. Linja 5 ja 6 muuntamolle (kaksi lähtöä, eri muuntamoilta, M02 ja M03)

11.9 Pienjänniteverkko 690 V ja 400 V

Pienjänniteverkkojen pääkeskuksia syötetään jakelumuuntajilta kiskosilloilla. Pienjänniteverkko
on tähtimäinen rakenteeltaan ja sitä ei suunnitella kahden muuntajan rinnankäytölle. Jakeluver-
kot jakaantuvat kahteen käyttötarkoitukseen, prosessisähköistys ja kiinteistösähköistys. Käyttö-
tarkoituksista on erilliset kuvaukset myöhemmin selostuksessa. Pääkeskukset liitetään ulosvedet-
tävällä syöttökatkaisijalla ja kosketussuojatulla kiskosillalla jakelumuuntajaan. Katkaisijat ovat
vaunumallisia ja ilmaeristeisiä. Pienjänniteverkko varustetaan automaattisilla loistehon kompen-
sointilaitteilla.

Pääkaavio

Pienjännitekojeistoista tehdään toteutussuunnittelussa pääkaaviot jossa näkyy sähkönjakeluläh-
töjen päävirtapiirien varustukset ja mittaukset.

Sähkökäyttöluettelo

Muut keskuslähdöt esitetään sanallisesti keskuskohtaisissa sähkökäyttöluetteloissa.

Keskuskaaviot

Ryhmäkeskuksista laaditaan keskuskaaviot.

Varavoimaverkko

Varavoima tuotetaan puhdistamolla varavoimakoneella jonka kytkentäjännite on 400 V. Suuren
tehotarpeen ja käytettävyyden varmistamiseksi puhdistamo varustetaan kahdella rinnakkaisella
varavoimakoneliitynnällä. Toteutussuunnittelussa määritellään ja päätetään 1+1 varavoimako-
neen ratkaisu. Varavoimakoneet kytketään varavoimakeskukseen josta lähtee 400 V varavoima-
jakeluverkko (kiinteä kuormitus) ja jännitteennostomuuntaja 20 kV verkkoon (erikseen kytkettä-
vät kuomat).

400 V varavoimaverkkoon kytketään seuraavia kuormituksia:
1. Luolaston 1/3 valaistus
2. Luolaston ilmastointi LVI suunnitelmissa määritellyin osin
3. Turvajärjestelmät
4. UPS järjestelmät
5. Savunpoistojärjestelmä
6. Sammutusjärjestelmät
7. SA ja valvomotilan ilmastointi

20 kV verkkoon tuotettu varavoima on käytettävissä prosessilaitteilla kuten normaalikäytössä,
mutta tässä tilanteessa tehon käyttöä hallitaan ja rajoitetaan prosessiautomaatiossa ohjelmalli-
sesti. Prosessiautomaatio kytkee ennalta määritellyt kuormat käyttöön ja tarkkailee tehonhallin-
taohjelmalla ettei varavoimakoneen tehokapasiteettia ylitetä. Varavoimakoneen mitoituksesta ja
rakenteesta on tarkemmin selostuksen myöhemmässä kuvauksessa.

11.10 UPS järjestelmät

UPS järjestelmien tarkoitus on pitää laitos käyntivalmiudessa vaikka sähkönjakeluverkossa tai
varavoimaverkossa olisi häiriö. UPS järjestelmät rakennetaan alueellisiksi suurien etäisyyksien
vuoksi ja yleisesti automaation prosessiasemien jakoa noudattavaksi.

UPS laitteiden mitoituksessa huomioidaan jakeluverkon etäisyydet ja suojalaitteet jotta yhden
kuluttajan vikatilanne ei haavoita koko UPS järjestelmää. UPS järjestelmät hankitaan 400 V ON-
LINE järjestelminä. UPS järjestelmän varakäyntiaika on kaksi (2) tuntia.
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UPS jakeluverkko tehdään tähtimäiseksi, UPS laitesidonnainen pääkeskus joka syöttää jakelukes-
kuksia. Pääkeskus varustetaan verkonvaihtokytkimellä jolla voidaan UPS huoltotilanteessa jännite
ottaa varavoimaverkosta.

UPS jakeluverkkoon liitetään automaatiojärjestelmät sekä sähkönjakelun ja prosessilaitteiden
mittaus-, suojaus- ja ohjauslaitteet. Mittausinstrumenteista UPS jakeluverkkoon liitetään erikseen
määritellyt kriittiset laitteet. Kiinteistöautomaation ja turvavalvontajärjestelmien laitteet liitetään
UPS järjestelmään. UPS laite liitetään pääkeskukseen jossa on UPS järjestelmän mekaaninen ohi-
tuskytkin UPS laitteelle. Järjestelmän rakenne tarkennetaan toteutussuunnittelussa.

11.11 Muuntamot

Muuntamot sisältävät vähintään jakelumuuntajan ja pääkojeiston. Lisäksi muuntamo voi sisältää
keskijännitekojeiston.

Laitoksen suurista etäisyyksistä ja kuormituspisteiden jakaantumisesta alueelle on määritelty
kolme päämuuntamo:

1. M01 maanpinta (liittymä 1),
2. M02 luolaston jälkiselkeytyspää (liittymä 2) ja
3. M03 luolaston tulopumppauspää

Lisäksi laitoksen erillisille laitoskokonaisuuksille on varattu kaksi alamuuntamoa:
4. M05 terminen kuivaus ja polttolaitos
5. M06 lähtevän veden LTO laitteisto

Lähtevän veden LTO laitteistolle ja linjojen 5-6 laajennukselle ei ole varattu tai määritelty tilava-
rauksia.

Päämuuntamo M01 maanpäällä on Rautaharkon 20 kV verkkoliittymän kytkentäpiste ja liitynnät
laitoksen muihin päämuuntamoihin. Muuntamolle sijoitetaan 400 V jakelumuuntaja ja kojeisto
johon liitetään kemikaalirakennus, hallintorakennus ja aluesähköistys. Muuntamolta syötetään
lietteen mekaanisen kuivauksen alamuuntamo M04 sekä lietteen termisen kuivauksen ja poltto-
laitoksen alamuuntamo M05.

Päämuuntamo M02 luolastossa jälkiselkeytyspäässä on Multisillan 20 kV verkkoliittymän kytken-
täpiste ja liitynnät laitoksen muihin päämuuntamoihin. Muuntamolle sijoitetaan 690 V ja 400 V
jakelumuuntajat ja kojeistot joihin liitetään jälkipään sähkönkuluttajat ja aluesähköistys.

Päämuuntamo M03 toimii tulopumppaamopään sähköistyksen päätiloina jolla ei ole omaa sähkö-
liittymää. Muuntamolle sijoitetaan 690 V ja 400 V jakelumuuntajat ja kojeistot joihin liitetään tu-
lopään sähkönkuluttajat ja aluesähköistys.

Muuntajat

Muuntajat asennetaan erillisiin palo-osastoituihin tiloihin joiden huolto- ja käyttöovet ovat huolto-
käytäville. Huolto-ovi muuntajatilaan on säleikköovi jonka kautta lämpöhäviöt siirretään käytävä-
tilaan luonnollisella ilmastoinnilla.

Muuntajat ovat IP23D kotelointiluokan kuivamuuntajia varustettuna lämpötilan suojauksella, -
mittauksella ja - paikallisnäytöillä. Mittausviesti liitetään automaatiojärjestelmään. Suojaukset lii-
tetään PJ puolen pääkatkaisijan kennoterminaaliin.

Muuntajien maksimikoot rajataan virransyöttökyvyn perusteella:
1. 690 V / 20 kV, 3150 kVA, 2636 A / 91 A
2. 400 V / 20 kV, 2000 kVA, 2887 A / 58 A

Muuntajat varustetaan ylä- ja alajännitepuolen työmaadoituspisteillä. Maadoitusten tarkempi
määrittely on toteutussuunnittelussa.



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 40

Ramboll 25.9.2015

Keskijännitekojeistot

Keskijännitekojeistot suunnitellaan erillisiin palo-osastoituihin ilmastoituihin tiloihin. Kojeistot
ovat osastoituja, valokaarisuojattuja ja ulosvedettävillä katkaisijoilla varustettuja. Kojeistojen ko-
telointiluokka on vähintään IP31D. Mikäli tila varustetaan sprinklerijärjestelmällä, niin kotelointi-
luokka on vähintään IP34D. Kojeistojen jännitemittauskentissä on kokoojakiskojen maadoi-
tuserottimet ja lähtökentissä on lähtökohtaiset maadoituserottimet. Maadoitusten tarkempi mää-
rittely on toteutussuunnittelussa. Keskijännitekojeiston liittymät varustetaan ylijännitesuojilla ja
toimintalaskureilla.

Kiskosillat

Kiskosillat suunnitellaan syöttävän muuntajan kapasiteetin mukaan. Mikäli muuntaja voidaan
myöhemmin suurentaa, niin kiskosilta tulee olla mitoitettu tämän mukaisesti. Pienjännitekeskuk-
sia syöttävät ja yhdistävät kiskosillat ovat kosketussuojattua rakennetta. Kiskosillat liitetään
muuntajiin joustavin liittimin. Kiskosillan kaikki tuki- ja kiinnitysosat tulee maadoittaa. Kiskosillan
rakenteiden määrittelyssä tulee painottaa käyttötilanteiden turvallisiin ratkaisuihin kuten työ-
maadoitusjärjestelyt.

Pienjännitekeskukset

Pienjännitepääkeskukset suunnitellaan syöttävän muuntajan kapasiteetin mukaan. Mikäli muun-
taja voidaan myöhemmin suurentaa, niin pääkeskus tulee olla mitoitettu tämän mukaisesti. Pien-
jännitepääkeskukset ovat aina varmistettu toisella syöttösuunnalla mutta niitä ei mitoiteta kah-
den muuntajan rinnankytkentätilanteelle. Pääkeskukset varustetaan valokaarisuojauksella. Pää-
keskuksien kokoojakiskot ja syöttösuunnat sisältävät maadoituserottimet. Maadoitusten tarkempi
määrittely on toteutussuunnittelussa. Alakeskuksien maadoituserottimien tai työmaadoituspisteet
tarkennetaan toteutussuunnittelussa. Lähtökohtaisesti pyritään 125 A ja yli keskuksilla kiinteisiin
maadoituserottimiin. Varavoimaverkon pääkeskuksilla on syötönvaihtoautomatiikkaan liitettyjä
katkaisijoita joilla hallitaan häiriötilanteen kytkentäjärjestelyt.

Jos muuntamon pääkeskukset ovat varustettu omilla muuntajilla, niin normaalitilanteessa toinen
muuntaja on kylmänä ja keskuksien välinen kiskokatkaisija on kiinni. Muuntajien käyttöä vuoro-
tellaan käyttöohjelman mukaisesti prosessiautomaatiosta. Tämä toiminto tarkentuu käyttöön-
otossa sekä käytön aikana. Keskukset ovat rakenteeltaan vapaasti lattialle asennettavia kenno-
keskuksia. Maanpäälliset keskukset varustetaan ylijännitesuojilla.

Kompensointi

Sähkönjakeluverkon pääkeskuksille asennetaan automaattiset kompensointilaitteet (estokelalli-
set). Kompensointi mitoitetaan keskuskohtaisesti huomioiden koko käytön tehokerroin jotta toi-
minnallisuus täyttää sähkölaitoksen loistehon käyttöikkunan ilman ylityksiä. Tarvittaessa loiste-
hon kompensointia voidaan harkita myös alakeskuksella mutta lähtökohtaisesti se on tarpeeton.

Ohjausjännite

Sähkönjakelun kaikki ohjauksiin, suojauksiin ja mittauksiin tarvittava jännite otetaan UPS järjes-
telmästä jotta varavoiman käyttötilanteessa kytkentäjärjestelyt ovat mahdollisia.

Mittaukset, suojaukset ja ohjaukset

Sähkönjakeluverkon mittaukset liitetään suojaukset ja ohjaukset hoitaviin kennoterminaaleihin
kuten ABB REF6XX.

Kennoterminaalit liitetään prosessiautomaatioon kenttäväylällä. Kenttäväylän kautta siirretään
esimerkkinä seuraavia tietoja:

1. Asentotilatiedot (katkaisija auki / kiinni, katkaisija irti, maadoitus auki / kiinni)
2. Hälytykset (itsevalvontavika, suojaus toiminut, hätäseis, muuntajien hälytykset ja muut

toteutussuunnittelussa määriteltävät signaalit)
3. Jännitetiedot
4. Virtatiedot
5. Tehotiedot (Näennäis-, pätö- ja loisteho)
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6. Ohjaimen käyttötilatiedot (KÄSI / AUTO)
7. ASV tilatiedot
8. KÄSI AUTOMAATIO ohjaustieto automaatiossa
9. Ohjaustiedot (Katkaisija auki / kiinni)
10. Muuntajien lämpötilatiedot

20 kV kojeiston katkaisijat varustetaan vastaavalla suojareleellä joka liitetään IEC-61850 väylään
tarvittaessa sähkönjakeluyhtiön tietoverkkoon. Kaikki katkaisijat tulee olla myös ohjattavissa
katkaisijasta käsin auki. Kiinniohjausta ei lähtökohtaisesti sallita kuin suojareleen kautta. Kenttä-
väylän tyyppi määritellään alustavasti toteutussuunnittelussa mutta toteutusvaiheessa sen tyyppi
tarkennetaan sen hetkisen teknologian mukaisesti.

11.12 Sähköverkon valvonta- ja ohjausjärjestelmä

Prosessiautomaatioon rakennetaan erillinen sähkönjakeluverkon tehonvalvonta- ja ohjaus-osuus
hälytyslistoineen. Sähkönjakeluverkon kytkentätila, hälytykset ja mittaukset tulee näkyä grafii-
kassa.  Tehon valvonta ja rajoitusohjelmalla voidaan rajoittaa prosessinohjausta laitekohtaisella
tasolla. Muuntajien käyttöjärjestelmä on myös rakennettu automaatiojärjestelmään jolla voidaan
vuorotella muuntajasyöttöä prosessikeskuksien välillä. 20 kV katkaisijat ovat ohjattavissa kuten
myös PJ pääkeskuksien syöttö- ja kiskokatkaisijat.

11.13 Energianmittausjärjestelmä

Puhdistamon sähköliittymät ja omamittaukset suunnitellaan mahdollisuudella jolla ne ovat liittä-
vissä esimerkiksi Schneiderin energian mittaus ja analysointi järjestelmään.

Puhdistamolla mitataan seuraavat kohteet:
1. Sähköliittymät
2. Muuntopiirit
3. Päälaitteet
4. Kiinteistösähkö keskusalueittain
5. LVIA sähkö keskusalueittain
6. Varavoimakoneen tuottama ja kuluttama energia

11.14 Prosessisähköistys

Sähkönjakelujärjestelmä

Prosessin sähkönjakelu jaetaan kahteen osaan, linjat ½ ja ¾. Lisäksi prosessikäyttöjen syötöt on
jaettu kahdelle muuntamolle.

Jakaminen tarkoittaa osakohtaisia keskuksia ja mahdollisuutta omalle muuntajasyötölle. Lisäksi
keskukset ja muuntajat sijoitetaan omiin palotiloihin. Toinen muuntaja on kytketty aina eri
muuntamolle kuin toinen muuntaja.

Keskukset tulee olla laajennettavissa lisäkentillä.

Lähtöyksiköt

Lähdöt suunnitellaan yksikkölähtöinä mutta alle 2 kW käyttöjä voidaan harkita asennettavaksi
samaan kennoon toisistaan erilleen ryhmiteltyinä.

Ryhmittelyssä tulee huomioida käytettävyys esimerkiksi prosessin huoltotilanteissa jolloin myös
huoltoja tehdään sähkölähtöihin.

Lähtöyksiköitä varataan noin 20 % varalle.

Ohjausjännitejakelu

Lähtöjen suoja- ja ohjausreleiden käyttöjännite otetaan UPS järjestelmästä, jotta häiriötilantees-
sa lähdöt ovat käytettävissä valmistautumisessa varavoimakäyttöön.
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Ohjainyksiköt

Suorakäynnisteisten moottorilähtöjen ohjainyksiköt ovat älykkäitä kenttäväyläliitännäisiä, esi-
merkkinä on Siemens Simocode pro-V ja profibus-DP kenttäväylä.

Ohjainyksikköä ei varusteta näyttö- ja ohjausyksiköllä.

Ohjainyksikköjä voidaan käyttää myös muiden lähtötyyppien ohjaukseen kuin moottorilähtö.

Suojaukset

Prosessilaitteiden suojaukset suunnitellaan elektronisilla suojareleillä jotka sisältävät myös ohja-
us- ja tiedonsiirto toiminnot (esimerkkinä Siemens Simocode Pro-V tai Schneider Te-SYS). Releet
liitetään väylällä automaatiojärjestelmään.

Releiden kokoonpanossa huomioidaan käytön vaatimukset jotka tarkennetaan toteutussuunnitte-
lussa. Vaatimuksia ovat moottoreiden lämpötilan valvonta-anturit, kuivakäyntisuojat, kosteus- ja
öljyvahdit sekä moottoreiden seisontalämmitykset.

Lähtökohtaisesti käyttöjen tärinä- ja laakerien lämpötilamittaukset viedään suoraan automaa-
tiojärjestelmään.

Kaikkien moottoriohjauskeskuksen/sähkökeskuksen ulkopuolelle sijoitettavien sähkölaitteiden
luokituksen vaatimusluokka on IP55.  Asennus- ja kytkentäkoteloina käytetään koteloita, joiden
suojausluokka on IP55.

Turvatoiminnot

Puhdistamon riskikartoitustarkastelun perusteella tarvittavat käytöt varustetaan vaatimusten
mukaisilla ratkaisuilla toteutussuunnittelussa.

Moottorikäytöt

Moottorikäyttöjen suojausratkaisujen määrittely on toteutussuunnittelussa. Kaikki moottorikäytöt
varustetaan lukittavilla turvakytkimillä.

Toimilaitteet

Sähköiset toimilaitteet ovat kenttäväyläliitännäisiä ja ohjauslaitteet sisältäviä.

Toimilaitteille tuodaan suora sähkönsyöttö, maadoitus ja väyläliityntä.

Toimilaitteet liitetään kenttäväylään.

Taajuusmuuttajat

Taajuusmuuttajat ovat Vacon tai ABB.

Taajuusmuuttajien sijoitus on sähkötilassa telineessä tai keskuksessa.

Taajuusmuuttajat liitetään kenttäväylään.

Turvatoimintoja sisältävät käytöt varustetaan ohjattavalla sähkölähdöllä, ellei taajuusmuuttaja
ole turvatoimintoihin hyväksyttyä rakennetta. Muuten taajuusmuuttajat ovat suoralla sähkön-
syötöllä.

Taajuusmuuttajien maadoituksiin tulee kiinnittää huomioita. Taajuusmuuttajat varustetaan aina
RFI -suodattimilla.  690 V taajuusmuuttajat varustetaan koteloiduilla du/dt suodattimilla ja 400 V
lähdöissä tarkastellaan suodattimien käyttötarve käytön etäisyyden vaatimuksien mukaisesti.

Mikäli taajuusmuuttaja ei sisällä sisäistä vaihevalvontaa, niin lähtösulakkeet varustetaan valvon-
nalla ja syötön katkaisulla.
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Taajuusmuuttajat varustetaan näyttö- ja ohjausyksiköillä.

Paikallisohjauskotelot

Laitteiden käyttösuunnitelmien mukaisesti laitteet varustetaan kentälle asennettavilla paikallisoh-
jauskoteloilla. Kotelot varustetaan vähintään laitteen käynti- ja vikatieto merkkivaloilla. Ja tarvit-
tavat kotelot varataan paikallisohjauskytkimillä A-0-K (vaihtoehtoisesti 0-A<-S, jolloin kone voi-
daan käynnistää S asennossa mutta se palautuu automaation hallintaan käynnistyksen jälkeen).

Mikäli luotettavuus ja käytettävyys prosessialueella mahdollistaa erillisen langattoman käyttölait-
teen kautta tehtävät automaatiojärjestelmän käsiohjaukset niin paikallisohjauskoteloiden tarve
poistuu ja tällöin käsikäyttötilanne valitaan automaatiosta.

Toteutussuunnittelussa tarkennetaan paikallisohjauskoteloiden tarve.

Pakettilaitetoimituksien keskukset (koneet / koneikot)

Pakettilaitetoimituksien keskukset asennetaan laitteistojen välittömään läheisyyteen.

Tavoite on kuitenkin että laitteet olisivat hallittavissa automaatiojärjestelmästä.

Käsikäyttöä varten paneelissa tulee olla A-0-K kytkin joka liitetään automaatiojärjestelmään, mi-
käli käyttöpaneeli on käytettävyyden ja turvallisuuden vuoksi asennettava.

Turvakytkimet ja –erottimet

Turvakytkimet (mekaanisesti lukittava) asennetaan kaikille laitteille, paitsi koneet joilla on oma
pääkytkin.

Mikäli laite on pistokeliittimellä varustettu, niin turvakytkin lukitsee pistorasian jännitteellisenä ir-
rottamisen.

Turvakytkimen asentotieto kaapeloidaan sähkölähtöön lukitustietona.

Koneturvallisuus ja sähköiset suojaukset

Konedirektiivin mukainen riskiarviointi ja turvaluokitus tulee olla tehty koneille.

Koneen toimittajan tulee antaa sähköistysvaatimukset suunnittelua ja toteutusta varten.

ATEX luokitellut tilat tai omaehtoinen varautuminen

Puhdistamolle on laadittu riskitarkastelu ja tehdään sen mukainen tilaluokitus.

Toteutussuunnittelussa tarkennetaan riskitarkastelu ja tilaluokitukset.

Sähköistyksen suunnittelussa huomioidaan määräykset ja oletettavien laitevalintojen vaikutukset
suunnitelmiin. Toteutuksessa tulee tarkistaa hankittujen laitteiden vaatimukset suunnitelmiin.

Lähtökohtaisesti sähköistyksessä pyritään välttämään Exi ratkaisuja. Mikäli niitä esiintyy toteu-
tussuunnitelmissa, niin niiden vaatimukset tulee huomioida ja määritellä kyselyaineistoon.

Kaikkien laitteiden ja sähköisten komponenttien on täytettävä sijoituspaikkansa luokitusvaati-
mukset sijoituspaikan ATEX-luokan mukaan.

Lämmitykset

Prosessin putkistojen sulanapito- ja saattolämmitykset suunnitellaan prosessisuunnittelun putki-
luetteloiden mukaisesti.
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Kenttäväylä

SA tilojen lähtöyksiköiden ja taajuusmuuttajien kenttäväylä on galvaanisesti erotettu prosessi-
alueen mittauksista ja toimilaitteista. Erotusratkaisun tarkennetaan toteutussuunnittelussa.

Kaapelointi

Kaapelointi suoritetaan itsestään sammuvilla halogeenivapailla ja vähän tumma savua tuottavilla
konsentrisesti suojatuilla kaapeleilla.

Taajuusmuuttajien lähtökaapelit ovat häiriösuojattuja.

Väyläliikennekaapelit ovat järjestelmille hyväksyttyjä ja lähtökohtaisesti ulko- ja maa-
asennukseen soveltuvia.

11.15 Rakennussähkö

Valaistus

Valaistuksen vaatimukset ja määritykset tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Julkisivu- ja tehostevalaistus

Julkisivu- ja tehostevalaistuksien tarve määritellään toteutussuunnitteluvaiheessa erikseen.

Alue- ja ulkovalaistus

Aluevalaistus tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa. Lähtökohtaisesti pyritään valitsemaan
LED valonheittäjät valomastoihin.

Rakennusten kulkuväylien ja katoksien valaistus on LED valaistus.

Ulkovalaistuksen yleistasoksi tavoitellaan maassa keskimäärin 30 luxia tasaisuudella 0,3.

Porttien ja kulkuaukkojen edustojen (noin 5 m) valaistustaso tulee olla 150 luxia tasaisuudella
0,4.

Käytävä ja allastilavalaistus

Valaistus toteutetaan LED ja loisteputkivaloilla ja elektronisilla liitäntälaitteilla.

Luolaston valaistusryhmät jaetaan kahden jännitejakelujärjestelmän piiriin, normaali verkkoon
2/3 valaistuksesta ja varavoimaverkkoon 1/3 valaistuksesta.

Normaalissa käyttötilanteessa luolaston käytävien 1/3 valaistuksesta on päällä.

Tarvittaessa 2/3 valaistuksesta voidaan kytkeä päälle käsikytkimillä, liiketutkilla tai kulunvalvon-
tajärjestelmän käskyttämänä. Valaistuksen käyttöaika on rajoitettu aikaohjelmalla.

Käytävien valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan maassa keskimäärin 150 luxia tasaisuudella 0,4.
Maanpinnan suuaukolla valaistustasoksi tavoitellaan 300 luxia.

Allastilojen valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan tasolle keskimäärin 150 luxia tasaisuudella 0,4.

Käyttötilat valaistus

Käyttötilojen valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan tasolle keskimäärin 200 luxia tasaisuudella
0,4.

Käyttötilojen valaistuksen ohjaus on käsin.
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SA-tilojen valaistus

SA tilojen valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan tasolle keskimäärin 300 luxia tasaisuudella 0,5 ja.

SA tilat varustetaan erillisellä liiketutka valaisimella joka valaisee oven lähiympäristön sisään tul-
taessa. Muu valaistus on käsi ohjauksella.

Valvomojen, toimistotilojen ja neuvotteluhuoneiden valaistus

Tilojen valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan tasolle keskimäärin 500 luxia tasaisuudella 0,.

Tilat varustetaan eri käyttötilanteiden vaatimilla käsiohjauksilla jolla voidaan säätää valaistustar-
vetta. Maanpäällä käytetään päivävalosäätöjä valaistuksessa.

Hallintorakennuksen käytävät ja muut tilat

Käytävien valaistuksen yleistasoksi tavoitellaan tasolle keskimäärin 150 luxia tasaisuudella 0,4.
Käytävän valaistus on kello- ja tutka-ohjattu.

Muut tilat ovat käsiohjauksella ja niiden valaistuksen keskimääräinen taso on 300 luxia, pois luki-
en sosiaalitilat.

Turva- ja poistumisreittimerkkivalaistus

Turva- ja poistumisreittimerkkivalaistus suunnitellaan määräyksien mukaisesti hätäpoistumis-
tiejärjestelysuunnitelmien mukaisesti.

Valaistusryhmät toteutetaan erillisillä alueellisesti keskitetyillä keskusakustollisilla järjestelmillä.
Valaisimet tulee olla osoitteellisia ja varustettuna kunnonvalvonnalla.

Keskukset liitetään kunnonvalvontajärjestelmään jonka valvontaohjelmisto asennetaan kiinteis-
tövalvomopäätteille.

Valaisimien ohjaus-, huolto- ja kunnossapitojärjestelmä

Valaisimet voidaan varustaa osoitteellisella älykkäällä elektronisella liitäntälaitteella jolloin valai-
sin voidaan valvoa ja ohjata yksilöllisesti esimerkiksi etäyhteydellä.

Kalliopuhdistamon valaistuksen ohjaus-, huolto- ja kunnossapitoa varten tulisi harkita elektroni-
sia liitäntälaitteita, kuten DALI, jolloin valaisimet olisivat liitettävissä kiinteistöautomaatioon.

Turva- ja poistumistiemerkkivalaistus voidaan myös liittää vastaavalla tavalla.

Työ- ja huoltovalaisin

Sähkö-, laite- ja valvomotiloihin asennetaan ulko-ovien viereen akulliset kannettavat käsivalaisi-
met jotka syttyvät sähkökatkossa. Valaisimia ei ole tarkoitettu yleiskäyttöön.

Kiinteistösähkökeskukset

Keskuksiin liitetään valaistus- ja pistorasiaryhmät.

Kiinteistösähkökeskukset ovat kytketty normaaliin sähköverkkoon tai varavoimaverkkoon käyttö-
tarvemääritysten mukaisesti.

LVIA-keskukset

Keskuksiin liitetään LVIA järjestelmien sähkölähdöt.
LVI - sähkökeskukset ovat kytketty normaaliin sähköverkkoon tai varavoimaverkkoon käyttötar-
vemääritysten mukaisesti.
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Yleiskaapelointi (tietoliikenneverkko)

Yleiskaapelointi sisältää puhdistamon yleisen tiedonsiirtoverkon rakenteen ja liityntäpisteet.

Liittymä

Laitos liitetään valokuidulla ja/tai WIMAX yhteydellä alueen teleoperaattorin verkkoon.

Yleiskaapelointiverkko

Yleiskaapeloinnin runkoverkko toteutetaan valokuiduilla ja varmistetaan kuparilla.
Lisäksi näiden rinnalle tulee langaton yleiskaapelointiverkko jota yleisessä tietoliikenteessä
(avoin) tai puhdistamon operoinnissa (suljettu verkko).

Puhdistamolle tulee useampi jakamo jotta yleiskaapelointipisteiden etäisyys pysyisi alle 90 metrin
jolloin vahvistintarve voidaan minimoida.

Yleiskaapelointipisteet

Valvomorakennus ja SIA tilat varustetaan yleiskaapelointipisteillä.

Yleiskaapelointipisteisiin voidaan tarvittaessa liittää vaikka langattomat verkkotoistimet / tu-
kiasemat laitosverkkoja varten.

Paikalliset verkkopisteet toteutetaan E (cat 6) tason kaapelointina ja PoE+ tukevana.

Aktiivilaitteiden tekniset vaatimukset tarkennetaan toteutussuunnittelussa.

Sulanapitojärjestelmät

Rakennuksien  sadevesijärjestelmien sulanapitoon käytetään valmiita kokonaisratkaisuja kuten
Raychemin järjestelmät.

Kynnyksien ja ovien edustojen sulanapitolämmitykset voidaan tehdä sähköisenä. Laajempien ajo-
luiskien sulanapitolämmitykset tulee hoitaa ensisijaisesti vesikiertoisena.

Saattolämmityket

 Vesiputkien sulanpidot suunnitellaan LVI – ja prosessisuunnitelmien mukaisesti.

TV / radio järjestelmä

Valvomot ja neuvottelutilat varustetaan TV ja radiojärjestelmien liityntäpisteillä.

Keskuskellojärjestelmä

Ei toteuteta kohteessa.

Ovipuhelinjärjestelmä

Ovipuhelinjärjestelmän suunnittelutarve määritellään toteutussuunnitteluvaiheessa.

Suunnittelussa voidaan kohteet kuten puhdistamon ajoportti ja hallintorakennuksen kulkuovet
varustaa ovipuhelinjärjestelmällä jossa käyttäjä saa kuva ja puhe yhteyden hälyttävään kohtee-
seen. Lisäksi järjestelmä voidaan liittää kulunvalvontajärjestelmään jolloin saadaan hälyttävän
kohteen portti tai ovi avattua henkilötunnistuksen jälkeen.

Kaapelointi

Rakennussähköistyksen kaapelointi suoritetaan HF tason kaapeleilla, kuten MMJ-HF. Ulkoasen-
nuksien, moottorikäyttöjen ja sähkölämmitysryhmien kaapelit ovat lisäksi konsentrisesti suojat-
tuja.
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11.16 Radiopuhelinverkko

Radiopuhelinverkon suunnittelutarve ratkaistaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Radiopuhelinverkon suunnittelu puoltaa seuraavat seikat:
1. Ei operaattorisidonnainen
2. Suora kommunikointiyhteys
3. Käytettävissä useita kanavia

Käyttötilanteita:
4. Testaus- ja koekäyttötilanteet
5. Operointitilanteet
6. Hälytystilanteet

11.17 VIRVE ja langaton TELE verkko

Maanpinnalle poistoilmapiipun kylkeen asennetaan kolme antennia jotka kaapeloidaan luolaston
laitetilaan.

Laitetilaan asennetaan verkkojen vahvistinlaitteet, suodattimet ja verkkojen summaimet.

Summaimelta lähtee luolastoon runkokaapeli johon liitetään haaroittimella vuotavat kaapelit ja
mahdolliset antennit.

Tavoitteena on saada valvomo, SIA tiloihin, käytäville ja allastiloihin kattava verkkoyhteys.

11.18 Varavoiman tuotanto

Puhdistamon prosessi-, turva-, talotekniset ja automaatiojärjestelmät tarvitsevat luotettavan ja
turvallisen käytön turvaamiseksi sähkönjakeluhäiriöiden varalle varavoimaa. Varavoimatarpeen
mitoitusta varten on seuraavia tunnuslukuja:

1. Jakeluverkon tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt 50 kW
a. Jakelumuuntajien kytkentävirtasysäykset otettava huomioon mitoituksessa.

2. Prosessikäyttö
a. Primäärikäyttö, 1529 kW
b. Sekundaarikäyttö, 580 kW

3. UPS järjestelmät 50 kW
4. Valaistus 100 kW
5. Suurin käynnistyvä moottori 100 kW.
6. YHTEENSÄ:

a. Primääri: ~1800 kW cos µ 0,8
b. Sekundaari: ~580 kW cos µ 0,8

Maanpäälle hankitaan pakettilaitetoimituksena yksi (1) diesel varavoimakone konttiin asennettu-
na. Lisäksi sähkönjakeluverkkoon varataan liityntäpiste toiselle vastaavantehoiselle varavoima-
koneelle. Lähtökohtaisesti toinen varavoimakone tulee olemaan hätätapauksissa sähkönjakelu-
verkon toimijalta käyttöön saatava kone. Varavoimakoneet kytketään rinnakkain laitoksen vara-
voimajakeluverkkoon. Yhden varavoimakoneen alustava sähköinen mitoitus on jatkuvalla käytöllä
2000 kVA / 1600 kW mutta tämä arvo tulee tarkistaa toteutussuunnittelussa ison prosessikäyttö-
tarpeen vuoksi.

Varavoimakoneet ovat automaattisia toiminnaltaan. Ne ovat jakeluverkkoon tahdistuvia jolloin
huolto- ja koekäyttö voidaan suorittaa suoraan jakeluverkkoon. Ja häiriötilanteen jälkeen verk-
koon palautus voidaan tehdä katkottomasti.

Varavoimakoneen käynnistykselle katkostilanteessa asennetaan noin 1-5 minuutin viive jonka
jälkeen varavoimakone on käytettävissä. Tässä vaiheessa automaatiojärjestelmän tehonhallinta
ja varavoimatilanteen käyttölogiikan valmistautuu varavoiman käyttötilanteeseen. Varavoimako-
neen logiikka aukaisee jännitteennostomuuntajan katkaisijan ja kytkee syöttökatkaisijan kiinni
varavoimakeskuksesta. Tämän jälkeen automaatiojärjestelmän tehonhallinta ja varavoimatilan-
teen käyttölogiikan pyytää varavoimakonetta kytkemään nostomuuntajan katkaisijan kiinni jotta
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erikseen määritellyt laitteistot saadaan käyttöön tehonrajoitusjärjestelmän valvoessa koneiden
kuormitusta.

Varavoimakonekontti sisältää kuuden – kahdeksan tunnin käyttösäiliön ja pitempää käyttöä var-
ten on noin 15 kuution varastosäiliö (noin 24 - 30 h käyttö).

Varavoiman äänitaso pyritään rajoittamaan teknisin ratkaisuin kuten äänenvaimentimet ja suoja-
seinät.

12. INSTRUMENTOINTI

Instrumenttien tulee olla mitattavalle aineelle (kemikaalit) ja jätevesilaitos ympäristöön soveltu-
via laitteita. Asennustarvikkeiden on oltava ruostumattomia ja ympäristöolosuhteet kestävää ma-
teriaalia.

Instrumentit jotka kytketään automaatiojärjestelmään, liitetään ensisijaisesti kenttäväylään mut-
ta jos se ei ole mahdollista niin hajautettuna I/O:na. I/O liitynnät ovat analogia signaaleille
4…20mA ja binäärisignaaleille 24V DC. Välireleitä käytetään tarvittaessa suurempia tehoja tai
230V AC ohjaussignaaleja.

Kaapelointi suoritetaan ko. kenttäväylään sopivalla kaapelilla jonka on oltava itsestään sammu-
vaa. Sama vaatimus koskee myös hajautettua I/O- ja apujännitekaapelointeja.

Kaikkien instrumenttien tulee olla CE-merkittyjä ja taattava varaosien saatavuus ja tekninen tuki
Suomessa.

Instrumenttien sijoitus on oltava sellainen että sitä pystytään huoltamaan tai arvoja lukemaan
ilman erityisjärjestelyitä.

Polttolaitos varustetaan automaattisen käytön ja etävalvonnan edellyttämällä instrumentoinnilla.
Toimilaitteina käytetään sähköisiä toimilaitteita.  Toimilaitteet ja mittalaitteet valitaan ja toteute-
taan niin, että niiden minimitestausväli on enemmän kuin 2 vuotta. Kenttäinstrumenttien luoki-
tuksen vaatimusluokkana on IP65. Kaikkien kenttälaitteiden ja sähköisten komponenttien on täy-
tettävä sijoituspaikkansa luokitusvaatimukset sijoituspaikan ATEX-luokan mukaan.

Instrumenttien tarkempi erittely ja kuvaukset on esitetty prosessimitoitusselostuksessa ja PI-
kaaviossa.

13. AUTOMAATIO

13.1 Yleistä

Projekti toteutetaan erillisillä prosessiautomaatio- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmillä. Tämä ta-
kaa paremman käytettävyyden, huollettavuuden ja tietoturvan järjestelmien sisällä.

Lietteen kuivaamo ja polttolaitos toteutetaan niin, että sitä voidaan helposti käyttää etävalvo-
mosta, kuten myös itse puhdistamoa. Toteutus tehdään niin, että myös laitoksen käynnistykset,
pysäytykset ja toimintatavan muutokset sekä epänormaalit toimintatilanteet voidaan hoitaa etä-
valvomosta.

Kaikki laitoksen säädöt toteutetaan automaatiojärjestelmässä. Järjestelmään ohjelmoidaan toi-
mintoryhmäkohtaiset sekvenssit niin, että ohjaushierarkiassa ylempänä oleva sekvenssi ohjaa
sen alla olevia alempia sekvenssejä. Ohjelmointi ja toteutus tehdään niin, että alemman hierar-
kiatason sekvenssit ohjaavat laitosta turvallisesti myös silloin kun ylempi ohjaustaso on käsiohja-
uksella. Laitoksen ohjausnäytöt sijoitetaan etävalvomoon ja laitokselle toteutetaan vain huoltoja
varten tarvittavat ohjausnäytöt. Laitoksen positiointi tehdään laitoksen positio ohjeen mukaisesti.

13.2 Prosessiautomaatio

Prosessin ohjaus toteutetaan prosessiohjausjärjestelmällä. Prosessiasemien jako toteutetaan linja
suuntaisesti eli prosessiasema ohjaa esim. vain linjan 3 laitteita ei kaikkien linjojen laitteita se-
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kaisin. Tällöin yhden prosessiaseman vikaantuessa vain yksi linjasto on pois käytöstä muiden jat-
kaessa toimintaa.

Päävalvomo sijaitsee hallintorakennuksessa maanpäällä ja luolastoon sijoitetaan varavalvomo.
Molemmista valvomoista pystytään prosessia ohjaamaan täysipainoisesti toisen valvomoaseman
vikaantuessa.

Järjestelmäväylä toteutetaan kahdennettuna ja ympyrä mallisena jolloin tiedonkulku on mahdol-
lista toista kautta väyläkatkoksessa. Kahdennetut väyläkaapelit on vedettävä eri kaapelihyllyille,
mahdollisimman etäälle toisistaan vikaantumisen estämiseksi esim. tulipalon aikana.

Järjestelmä- ja kenttäväylät toteutetaan optisina pitkien etäisyyksien, häiriönsiedon ja potentiaa-
liongelmien estämiseksi. Kenttäväyliin liitetään mm. taajuusmuuttajat, moottoritoimilaitteet,
magneettiset virtausmittarit, analysaattorit jne.

Automaatiojärjestelmän alustava järjestelmäkaavio on liitteenä.

Automaatiojärjestelmään luodaan suojattu etäyhteys (esim. VPN) päivystys ja etähuoltoa varten.
Jätevesipumppaamot ja tasausaltaat voidaan liittää automaatiojärjestelmään radiomodeemien
välityksellä. Kaikkiin prosessilaitteisiin on päästä kiinni etäyhteydellä mm. vikakoodien lukemista
varten.

Prosessi-, valvomo- ja tiedonsiirtolaitteet syötetään UPS-laitteistosta jotta mitään tietoa ei mene-
tetä sähkökatkon aikana. Prosessin ohjaus ei välttämättä onnistu jollei myös toimilaitteita syötetä
UPS- laitteilla.

Prosessiautomaatiojärjestelmän sisäinen järjestelmäväylä pidetään itsenäisenä erillisenä väylänä.
Toisen järjestelmän halutessa tietoja prosessiautomaatiojärjestelmästä toteutetaan tiedon vaihto
esim. OPC- rajapinnan kautta. Tällä toimenpiteellä estetään toisen järjestelmän mahdollinen väy-
län ylikuormittaminen ja järjestelmän aikakeskeytyksien estäminen ja sen johdosta koko järjes-
telmän kaatumisen.

Tarvittava kameravalvonta toteutetaan erillisenä verkkona ja omilla näyttöpäätteillä. Prosessiau-
tomaatiojärjestelmään on oltava mahdollisuus hakea yksittäisiä kuvia kameravalvonta järjestel-
mästä. Tämä edellyttää väylien yhdistämistä palomuurin avulla.

Järjestelmän ylläpito- ja huoltolaitteet sijoitetaan hallintorakennuksen sekä luolaston laitetilaan.

Prosessiautomaation valvomopäätteiltä ei suoraan päästä yritysverkkoon (toimistoverkko) vaan
tarvittava yhteys hoidetaan erillisen toimisto PC avulla.

14. TURVAVALVONTA

14.1 Yleistä

Laitokselle suunnitellaan integroitu ylätason turvavalvontajärjestelmä johon liitetään seuraavat
järjestelmät:

1. Paloilmoitin
2. Äänikuulutusjärjestelmä (ei suunnittelussa)
3. Kulunvalvonta
4. Rikosilmoitin
5. Kameravalvonta
6. Kaasuvaaravalvonta

Turvavalvontajärjestelmän tiedot siirretään valokuituverkkoa myöten yleiskaapelointikaappien
kautta.

14.2 Paloilmoitinjärjestelmä
Paloilmoitinkeskukset sijoitetaan maanpinnalle ja luolastoon.
Ilmaisimet:
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- Optisia savuilmaisimia SIA-, sosiaali- ja valvomotiloihin
- Ilmaisinkaapeleita sijoitetaan käytäviin ja allastiloihin.
- Näytteenottoilmaisimia sähkökeskuksiin.

14.3 Äänikuulutusjärjestelmä

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkistetaan järjestelmän tarpeellisuus.

Omaehtoinen kuulutusjärjestelmän etuja on:
1. Voidaan liittää muihin turvajärjestelmiin ja
2. antaa niiden perusteella ohjelmoituja tilannekohtaisia hälytyksiä ja
3. opastaa henkilöstöä tilanteessa,
4. sekä käyttää yleiseen tiedottamiseen.

14.4 Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmän tehtävä on antaa käyttäjille oikeus kulkea lukituista ovista ja porteista
luvan mukaisesti. Kulunvalvontajärjestelmällä myös valvotaan ovien ja porttien toimintaa nor-
maalitilanteessa.

Kulunvalvontaan suunnitellaan liitettäväksi:
1. Ajotunnelien suuaukot
2. Hallintorakennuksen ulko-ovet
3. Hallintorakennuksen käytäväovet
4. Hissien käyttö alaspäin normaalitilanteessa
5. Automaatiotilat
6. Valvomotilat
7. Pääportti

Kulunvalvonta järjestelmään rakennetaan autoliikenteen kulunohjausjärjestelmä liikenteenoh-
jaussuunnitelmien mukaisesti.

Ulkopuolisten materiaalien hakijoiden ja tuojien tunnistus sisältyy kulunvalvontajärjestelmään
mutta tuotetietojen lukeminen ei sisälly kulunvalvontajärjestelmään vaan automaatioon.

Kulunvalvontajärjestelmään voidaan liittää ovipuhelinjärjestelmän ohjaukset.

14.5 Rikosilmoitinjärjestelmä

Rikosilmoitinjärjestelmän tehtävä on valvoa normaalin käyttöajan ulkopuolella kun henkilöstö ei
ole paikalla puhdistamon omaisuutta.

Rikosilmoitinjärjestelmään liitettäisiin:
1. Nousukuilujen ovet
2. Ajotunnelien ovet
3. Hallintorakennuksen maatasotilojen tutkavalvonta
4. Valvomotilojen tutkavalvonta
5. Laitetilojen (serveri) tutkavalvonta

Rikosilmoitinjärjestelmän tarvemäärittely tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa.

14.6 Kameravalvontajärjestelmä

Kameravalvonta jakaantuu kahteen osaan, yleinen ja prosessin kameravalvonta.

Suunnittelun lähtökohtana ovat PoE+ liitännäiset kamerat (dome / kiinteät / zoom), hälytysmää-
rittely- ja tallennusjärjestelmä etäkäyttömahdollisuuksilla.

Kameravalvonnan näyttöpäätteet sijoitetaan valvomoihin (UHD tason näyttö seinälle >55” tai
pöydälle >30”).

Kameravalvonnan tekninen määrittely tarkennetaan toteutussuunnittelussa.
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14.6.1 Yleinen kameravalvonta

Kameravalvonnalla seurataan piha-alueen, nousukuilujen, käytävien ja ajotunnelisuiden liiken-
nettä. Lisäksi valvonnan piiriin liitetään luolaston purku- ja lastauspisteet.

14.6.2 Prosessin kameravalvonta

Prosessin seuraamista varten määritellään käyttäjien tarvenäkemyksen mukaisesti kameraval-
vontapisteet ja niille soveltuvat valaistukset.

Prosessin kameravalvonta on osa muuta kameravalvontajärjestelmää. Prosessin valvontaruudut
tulee olla ladattavissa prosessinäytöille tai erillisille näyttöpäätteille sekä kaukokäytettävissä.

14.7 Kaasuvaaravalvonta

Kaasuvaaravalvonnan ohjaukset liitetään toimintakaavioiden mukaisesti sähköohjauksiin.
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15. KUSTANNUSARVIO

15.1 Kustannusten laskentaperusteet

Investointikustannukset

Investointikustannukset on arvioitu aiemman yleissuunnitelman mukaiselle laajuudelle päivitetyt
kuormitusennusteet ja mitoitusperusteet sekä tekniset muutokset huomioiden sekä laitetoimitta-
jien budjettiarvioiden perusteella.

Keskuspuhdistamon investointikustannuksien laskennassa on otettu huomioon uusien prosessira-
kennusten kalliotilat, rakenteet, putkistot, laitteistot sekä tarvittavat asennustyöt. Kustannuslas-
kennan perusteet on esitetty tarkemmin suunnittelualoittain kohdassa 14.2.

Käyttökustannukset

Käyttökustannukset on laskettu ottaen huomioon energia- ja kemikaalikustannukset sekä hoito-
työn aiheuttamat työvoimakustannukset. Lisäksi käyttökustannuksissa on huomioitu ostopalvelu-
jen ja päästötarkkailujen kustannuksia sekä lietteenkäsittelyn kustannuksia. Kustannusarvioissa
on käytetty em. kustannustekijöille seuraavia yksikköhintoja:

Sähköenergia 100 €/MWh
Lämpöenergia 28 €/MWh
Ferrosulfaatti 100 €/t
Alkalointikemikaali 131 €/t
Polyalumiinikloridi 250 €/t
Polymeeri 4 000 €/t
Lietteen polttokäsittely 37,4 €/t
Lietteen kompostointi 55 €/t
Käyttöhenkilökunta 50 000 €/hlö/a

Kunnossapidon kustannukset on laskettu suhteessa rakennus- ja laitehankintojen määrään, joi-
den avulla voidaan arvioida puhdistamon laajuutta ja tehtävää työmäärää. Rakenteiden kunnos-
sapitokustannuksien on arvioitu olevan vuosittain 0,5 % rakennuskustannuksista ja koneiston
kunnossapitokustannuksien 2,0 % koneiston investointikustannuksista.

Kuivaamon ja polttolaitoksen käyttökustannukset on arvioitu vuoden 2016 tasossa teknisen
suunnittelun ja laitostoimittajien arvioiden perustella laskettujen kulutuslukujen pohjalta.

Yleiskustannukset

Investointien yleiskustannuksiksi on arvioitu 18,7 % investointikustannuksista, niin laitteiden,
kuin rakenteidenkin osalta. Yleiskustannukset sisältävät suunnittelun ja rakennuttamisen sekä
kustannusvaraukset.

Investointien kuoletusaikoina eri rakenteille käytetään:

maa- ja kalliorakentaminen 50 vuotta
rakenteet 30 vuotta
koneistot, LVI, SIA 15 vuotta

Laskentakorkona käytetään 4 %.

15.2 Investointikustannukset

15.2.1 Kalliorakennuskustannukset

Kustannuksissa on huomioitu kaikki louhinta-, lujitus- ja tiivistystyöt sekä louhintaurakan viimeis-
telytyöt kuten pohjien tasaukset työmaatietarkkuuteen. Kustannukset sisältävät louheen lastauk-
sen ja kuljetuksen ajotunnelien suuakoilta yhden kilometrin päähän.
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Kalliorakennuskustannuksiksi on kokonaisuudessaan arvioitu noin 53,2 M€. Tarkistetun ja eritel-
lyn yleissuunnitelman perusteella louhintatilavuuden kokonaiskuutiomääräksi muodostuu noin
788 000 m3, josta kallion pinnalta tulevien ajotunneleiden osuus on noin 71 000 m3. Kallioraken-
nuskuution hinta on tällöin noin 67,45 €/m3. Louhinta-, lujitus- ja tiivistyskustannusten on arvioi-
tu jakautuvan seuraavasti:

Louhinta 28,8 M€
Lujitus 18,9 M€
Tiivistys 5,5 M€

Kuva 9. Arvoidun louhintatilavuuden geometria

15.2.2 Rakennuskustannukset

Maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat noin 12,9 milj.€., jakaantuen seuraavasti:
· Maanrakennus 2,7 milj.€.
· Hallintorakennus 4,2 milj.€.
· Lietteen mekaanisen kuivauksen rakennus 3,7 milj.€.
· Poistoilmapiippu 2,3 milj.€.

Maanalaisten tilojen rakentamiskustannukset ovat noin 35,1 milj. €. Tämä jakaantuu seuraavasti:
· betonirakentamisen kustannukset ovat noin 28,2 milj.€.
· Väliseiniä, tukirakenteita, kemikaalialtaiden pinnoittamista varten tarvitaan noin 6,9 milj.€.

Pohjarakennus- ja aluerakennuskustannuksissa on huomioitu louhinnan, kaivun, perustamisen,
rakennekerroksien, kaatopaikan päällysrakenteiden, teiden ja kuivatuksen osalta. Yhteensä
maanrakennustöiden ja saapumisteiden kustannuksien on arvioitu olevan noin 1,8 milj€.

Rakennuskustannuksissa on huomioutu erinäisinä riskivarauksina 3,4 milj.€. Yhteensä rakennus-
töiden on arvioitu olevan noin riskivarauksineen noin 53,2 milj.€.
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15.2.3 Koneistokustannukset

Koneistokustannukset ovat noin 36,4 milj. €. Laitteiden osuus edellä mainitusta on noin 28,3
milj. €. Koneistokustannuksissa on otettu huomioon tarvittavat putkistot ja venttiilit sekä muut
toimilaitteet ja koneistot. Koneiden ja laitteiden hinnat perustuvat tunnetuilta laitetoimittajilta
pyydettyihin alustaviin tarjouksiin. Koneistojen valinnat on tehty laitteiden soveltuvuuden perus-
teella, joten aina ei ole valittu hankintakustannuksiltaan edullisinta laitetta.

Kuivaamon ja polttolaitoksen investointikustannusarvio on 24,4 milj.€. Luolastosta poistettavan
hajukaasun käsittelylaitteiston investointikustannusarvio on 0,5 milj.€.

15.2.4 SIA-kustannukset

Sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation kustannukset ovat yhteensä 13,4 milj. €, joka
koostuu automaatiosta, instrumentoinnista ja turvavalvonnasta (yhteensä 3,2 milj. €) sekä pro-
sessi- ja rakennussähköistyksestä (yhteensä 10,2 milj.€) Sähkötyöt sisältävät Tampereen Sähkö-
laitoksen antaman arvionsähköliityntöjen kustannuksista Rautaharkon ja Multisillan sähköasemil-
ta (yhteensä 1,7 milj.€)

15.2.5 LVI-kustannukset

Kalliotilojen ja maanpäällisten rakennusten yhteenlasketut LVI-kustannukset ovat 8,5 milj. € si-
sältäen ilmastointi-, sammutus- ja käyttövesijärjestelmät, rakennusautomaation sekä lämmitys-
ja jäähdytysjärjestelmät. LVI-kustannukset sisältävät automaattisen sammutusjärjestelmän, jon-
ka on arvioitu maksavan noin 4,5 milj.€.

15.2.6 Investointikustannukset yhteensä

Taulukossa (Taulukko 6) on esitetty yhteenvetotaulukko Pirkanmaan keskuspuhdistamon inves-
tointikustannuksista. Lopulliset investointikustannukset määräytyvät urakkatarjousten perusteel-
la. Lietteen terminen kuivaus ja poltto voidaan hankkia esimerkiksi KVR-muotoisena.

Taulukko 6. Pirkanmaan keskuspuhdistamon investointikustannusten arvio.

Kohde Investointikustannusarvio
Kalliotekniset työt 53 200 000
Rakennustekniset työt 53 200 000
Koneistotyöt 36 400 000
Lietteen terminen kuivaus ja poltto 22 200 000
Sähkötyöt 10 200 000
Automaatio- ja instrumentointi 3 200 000
LVI-työt 8 500 000
Suunnittelu ja rakennuttaminen 17 000 000
Varaukset 25 600 000
INVESTOINTIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 229 500 000

Vuoden 2011 yleissuunnitelmassa investointikustannuksiksi oli arvioitu 194 milj.€. Päivitetty kus-
tannusarvio on noin 18 % korkeampi, mikä johtuu siitä, että yleinen kustannustaso on noussut
ja puhdistamon allastilavuudet ovat mitoituskuormituksen kasvusta johtuen noin 12 % suurem-
mat. Lisäksi aiemmassa yleissuunnitelmassa ei ollut mukana sammutusvesijärjestelmää, jonka
kustannukset ovat noin 4,5 milj. €. Myös varavoiman toteutuslaajuus on merkittävästi suurempi
kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa, mikä nostaa kustannuksia n. 1,3 milj.€.

15.3 Yleiskustannukset

Puhdistamon suunnitteluun ja rakennuttamiseen varataan 17 milj.€ ja varauksiin ja muihin epä-
suoriin kustannuksiin varataan 25,6 milj.€. Varausten määrä on yhteensä 11,2 % kustannusarvi-
on loppusummasta. Varaukset johtuvat siitä, että suunnittelu on vielä yleissuunnitelmatasolla,
eikä yksityiskohtaista määrälaskentaa ole vielä tehty. Varauksiin sisältyy myös suhdannevaihte-
luista ja kilpailutilanteesta johtuvaa hintariskiä.
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15.4 Käyttökustannukset

Arvio puhdistamon käyttökustannuksista on esitetty taulukossa (Taulukko 7). Kemikaali- ja ener-
giatarvearviot on koottu prosessisuunnitelmassa esitettyjen tietojen perusteella. Käyttöhenkilö-
kunnan tarpeeksi on arvioitu aiemman yleissuunnitelman mukaisesti 20 henkilöä. Ostopalveluissa
on huomioitu kustannustason kasvu sekä puhdistamon laajeneminen. Jätehuolto on huomioitu
omana osanaan ja päästötarkkailussa on varauduttu myös kaasumaisten päästöjen tarkkailuun.
Korjaus- ja kunnossapitokustannusten arvioimiseksi on esitetty 0,5 % rakennuskustannuksista ja
2,0 % koneistokustannuksista. Käsiteltyä jätevesikuutiota kohti laskettuna käyttökustannukset
ovat noin 0,30 €/m3. Lietteenpolton käyttökustannukset ja koneiston kunnossapito nostavat puh-
distamon käyttökustannuksia verrattuna aiempaan yleissuunnitelmaan.

Lietteen termisen kuivaamisen ja polton kustannuksen arvioidaan olevan yleissuunnitelman mu-
kaisella laitoksella 63,5 €/t poltettua lietettä. Kun huomioidaan myös huoltojen aikana muualle
käsiteltäväksi toimitettavasta lietteestä aiheutuvat kustannukset, arvioidaan lietteenkäsittelyn
kokonaiskustannuksen olevan 63,6 €/t. Luolastosta poistettavan savukaasun käsittelystä arvioi-
daan aiheutuvan 94 000 € vuosikustannus.

Taulukko 7. Pirkanmaan keskuspuhdistamon käyttökustannusten arvio

KÄYTTÖKUSTANNUKSET Määrä Yksikköhinta Kustannus

Palkkakustannukset 20 hlö 50 000
€/hlö/a 1 000 000 €/a

Energiakustannukset 2 822 500 €/a

Prosessisähkönkulutus 20 075 MWh/a 100 €/MWh 2 007 500 €/a
Rakennussähkö 1 430 MWh/a 100 €/MWh 143 000 €/a
Rakennuslämpö 24 000 MWh/a 28 €/MWh 672 000 €/a
Kemikaalikustannukset 1 897 635 €/a
Ferrosulfaatti 4 526 t/a 100 €/t 452 600 €/a
Polyalumiinikloridi 354 t/a 250 €/t 88 513 €/a
Lisähiili 992,8 t/a 400 €/t 397 120 €/a
Vesipolymeeri 27,4 t/a 4 000 €/t 109 500 €/a
Lietepolymeeri 173 t/a 4 000 €/t 693 500 €/a
Alkalointikemikaali 1 194 t/a 131 €/t 156 403 €/a

Korjaus ja kunnossapito 1 876 000 €/a

Kunnossapito rakennus 0,5 % rakenn. inv. 266 000 €/a

Kunnossapito koneisto, LVI ja SIA 2,0 % koneisto, LVI,
SIA inv. 1 610 000 €/a

Ostopalvelut 212 400 €/a
Ostopalvelut 150 000 €/a
Jätehuolto (hiekka, välpe, muu jäte) 780 t/a 80 €/t 62 400 €/a
Tarkkailut (puhdistamo, vesistö, kaa-
sut) 500 000 €/a

Muut kustannukset 2 545 364 €/a

Lietteenkäsittely (terminen kuivaus ja polt-
to) 59 764 t/a 33 €/t 1 972 400 €/a

Lietteenpolton lämmön tuotto 24 000 MWh/a 28 €/MWh - 672 000 €/a
Tuhkan loppusijoitus 5 600 t/a 107 €/t 599 200 €/a
Tuhkan kuljetus 5 600 t/a 6,3 €/t 35 368 €/a
Savukaasujen käsittelyjäte 1 600 t/a 180 €/t 288 000 €/a
Käsittelyjätteen kuljetus 1 600 t/a 6,3 €/t 10 105 €/a
Tilapäinen lietteen loppusijoitus 5 678 t/a 55 €/t 312 290 €/a
YHTEENSÄ 0,30 €/jv-m3 10 853 899 €/a

Vuoden 2011 yleissuunnitelmassa käyttökustannusten oli arvioitu olevan 7,0 milj.€/a. Siinä ei ol-
tu huomioitu kaikkia lietteenkäsittelyn käyttökustannuksia eikä LVI- ja SIA järjestelmien kunnos-
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sapitokustannuksia. Lisäksi puhdistamon mitoituskapasiteetti on nyt BOD-kuorman osalta 30 %
suurempi, mikä nostaa energiakustannuksia.

15.5 Kokonaiskustannukset

Investointikustannukset on muutettu vuotuisiksi kustannuksiksi eli annuiteetiksi, joka on laskettu
maa- ja kalliorakenteiden osalta 50 vuoden ja muiden rakenteiden osalta 30 vuoden poistolla ja 4
% korolla. Laitteiden osalta on käytetty 15 vuoden poistoa ja 4 % korkoa. Kun investoinnin vuo-
tuiseen annuiteettiin lisätään vuotuiset käyttökustannukset, saadaan vuotuiset kokonaiskustan-
nukset, €/a. Kokonaiskustannukset on esitetty lisäksi suhteutettuna mitoitusjätevesimäärään
(100 000 m3/d), jolloin saadaan kokonaiskustannus jätevesikuutiota kohti. (Taulukko 8)

Taulukko 8. Pirkanmaan keskuspuhdistamon kokonaiskustannukset annuiteettimenetelmällä

Vuotuiset investointi-
kustannukset yhteensä: 0,42 €/jv-m3 15 256 853 €/a

laskentakorko 4% maa- ja kalliorakenteet 0,07 €/jv-m3 2 476 471 €/a
laskut.jv. 100 000 m3/d rakenteet ja yleiskust. 0,15 €/jv-m3 5 540 123 €/a

koneet ja laitteet 0,20 €/jv-m3 7 240 259 €/a
Käyttökustannukset 0,30 €/jv-m3 10 853 899 €/a
Kokonaiskustannukset
vuodessa 0,72 €/jv-m3 26 110 752 €/a

Annuiteettimenetelmässä voitaisiin huomioida myös investointien mahdollinen jäännösarvo las-
kennassa käytetyn kuoletusajan lopussa. Tämä tulisi kyseeseen, jos omaisuuserällä olisi käyttö-
tai myyntiarvoa vielä kuoletusajan jälkeen. Tässä jäännösarvojen on arvioitu olevan kuoletusajan
lopussa nollassa. Jätevedenpuhdistamon koneistojen osalta 15 vuoden keskimääräinen käyttöikä
on jo niin pitkä, ettei laitteistoille voi laskea reaalista jäännösarvoa. Rakenteiden ja kalliotilojen
osalta käyttöikää varmasti olisi vielä 50 vuoden kuoletusajan jälkeenkin, mutta puhdistamotilojen
käyttötarpeen arviointi niin pitkän ajan päähän sisältää jo huomattavaa epävarmuutta. On vaikea
ennustaa esimerkiksi vedenpuhdistustekniikoiden tulevaa kehitystä, joka voi tehdä nykyprosessi-
en vaatimat suuret kalliotilat osin tarpeettomiksi. Tämän vuoksi annuiteettilaskennassa on pää-
dytty siihen, että kuoletusajan lopussa investoinneilla ei jäännösarvoa enää olisi jäljellä.

15.6 Elinkaarikustannukset

Elinkaarikustannusten laskenta perustuu nykyarvomenetelmään, jossa eri vuosien investointikus-
tannukset ja käyttökustannukset on diskontattu nykyarvoiksi 30 vuoden tarkasteluajanjaksolla
(2020 – 2050) käyttäen 4 %:n vuotuista korkokantaa. Investointien tarkasteluajanjakson lopus-
sa olevat jäännösarvot on diskontattu nykyarvoiksi ja vähennetty muiden investointien nykyarvo-
jen summasta niissä tapauksissa (mm. louhintakustannukset), joissa investointien kirjanpidolli-
nen kuoletusaika ei ole kulunut loppuun tarkastelujakson aikana. Laskennallisina kuoletusaikoina
on käytetty seuraavia aikoja:

- maa- ja kalliorakentaminen 50 vuotta
- rakennukset 30 vuotta
- koneistot, SIA ja LVI 15 vuotta

Sulkavuoren keskuspuhdistamon koneiston saneerausinvestointeina on otettu huomioon 50 %
koneiston uudisinvestoinnista. Puhdistamon elinkaarikustannukset on esitetty taulukossa
(Taulukko 9).

Taulukko 9. Pirkanmaan keskuspuhdistamon elinkaarikustannukset

Kohde Sulkavuori

Uudisinvestoinnit 229 500 000 €
Diskontatut saneeraukset 40 250 000 €
Diskontatut käyttökustannukset 187 685 984 €
Diskontattu jäännösarvo -6 561 021 €
Elinkaarikustannukset 450 874 963 €
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15.7 Herkkyysanalyysi

15.7.1 Menetelmä

Koska on hyvin epätodennäköistä, että koko osatehtävän kaikkien rakennusosien suurimmat (tai
pienimmät) mahdolliset kustannukset toteutuvat samanaikaisesti, voidaan eri rakennusosien hin-
toja varioimalla arvioida koko hankkeen kustannusarvion herkkyyttä eri kustannusriskeille.

Kustannusten herkkyystarkastelu toteutettiin mallintamalla kustannusriskit Palinsade @risk -
ohjelmistolla käyttäen Monte Carlo -simulointia. Monte Carlo -simulointi on yleisnimitys satun-
naismuuttujiin perustuville laskennallisille algoritmeille, joita toistetaan useita kertoja laskentatu-
loksen todennäköisyysjakauman määrittämiseksi.

Laaditussa kustannusten riskianalyysissä yksittäisen rakennusosan kustannusvaihtelun (tai tar-
kemmin: kustannusten todennäköisyysjakauman) muotoa kuvattiin kolmiojakauman avulla, jo-
hon määritettiin kustannusten minimi, todennäköisin kustannus ja maksimikustannus. Simuloin-
nissa tietokoneohjelman annettiin määrittää yksittäiselle osatehtävälle satunnainen hinta-arvio
annetun todennäköisyysjakauman mukaisesti useita kymmeniä tuhansia kertoja peräkkäin. Tu-
loksena osatehtävälle saadaan kustannusten todennäköisyysjakauma.

Kuvassa (Kuva 10) on esimerkkinä louhintatöiden kustannusten todennäköisyysjakauma 30 000
simulointiajon jälkeen. Louhinnan alkuperäinen kustannusarvio oli 53,2 M€. Simuloinnissa arvioi-
tiin, että toteutuvien kustannusten vähimmäisarvo olisi alkuperäisen kustannusarvion mukaisesti
53,2 M€, todennäköisin arvo 10 % alkuperäistä kustannusarviota suurempi ja enimmäisarvo 20
% suurempi. Kun malli simuloitiin, saatiin louhintatöiden kustannuksille todennäköisyysjakauma.
Tulosten perusteella voidaan arvioida, että todennäköinen kustannustoteuma on 58,5 M€ ja 95 %
varmuudella työvaiheen kustannukset jäävät alle 62,2 M€. Toisaalta 95 % todennäköisyydellä
kustannukset ylittävät 54,8 M€. Vastaavalla tavalla tutkittiin kustannusten vaihteluvälit raken-
nustöille, koneistustöille, LVI-töille, automaatio ja instrumentointitöille, sähkötöille sekä suunnit-
telulle ja rakennuttamiselle.

Kuva 10. Esimerkki kustannuserän arvioidusta kustannusvaihtelusta (louhintatyöt).

Kustannusriskejä arvioidaan jakamalla kokonaishanke pienempiin osiin ja kytkemällä se suoraan
projektin riskinhallintaosiossa tunnistettuihin riskeihin, joilla on kustannusvaikutuksia. Hankkeen
myöhemmissä vaiheissa on tarvittaessa mahdollista päivittää kustannusriskimallia ja mahdolli-
sesti liittää kustannusriskit aikataulun pakkopisteisiin. Tässä vaiheessa tarkastelun rakenne pe-
rustuu osatehtäviin (OT1, OT2, OT3 ja OT4) sekä projektin vaiheisiin (suunnittelu, rakentaminen
ja käyttö). Malli on toteutettu Excelin taulukkolaskentaohjelmalla, jonka lisäosana on Palisade
Inc’n @Risk ohjelmisto.

52 54 56 58 60 62 64

Va
lu

es
x

10
^

-7



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 58

Ramboll 25.9.2015

15.7.2  OT1 kustannusten herkkyystarkastelu

Seuraavassa tarkastellaan OT1 kustannuslajeittain. Riskienhallintatyön yhteydessä tunnistetut
tärkeimmät OT1 osatehtävän suunnitteluvaiheen kustannusvaikutuksia aiheuttavat tekijät ovat:

- Kaavoitus ei etene hankkeen vaatimalla tavalla.
- Virheelliset ja puutteelliset lähtötiedot.
- Hanke viivästyy puutteellisten lupien ja selvitysten takia (mahdolliset valitusprosessit,

suunnittelua joudutaan tekemään uudestaan tai laajemmin).
- Tilaaja muuttaa jo aiemmin tehtyjä päätöksiä.
- Tilaajaorganisaation määrittely. Kokoonpanolla ei ole tarvittavaa osaamista, kokemusta

ja aikaa osallistua projektiin. Tilaajan resurssien riittämättömyys.
- Kustannusarvio nousee ennakoitua enemmän.
- Pilaantunut maaperä kaivantolinjoilla ja rakennusalueilla, löytyy ennakoimattomia PIMA-

kohteita. Kalliotiloihin kulkeutuu PIMA-alueelta haitta-aineita.

Riskienhallintatyön yhteydessä tunnistetut tärkeimmät OT1 osatehtävän rakentamisvaiheen kus-
tannusvaikutuksia aiheuttavat tekijät ovat:

- Kustannusarvio nousee ennakoitua enemmän.
- Pilaantunut maaperä kaivantolinjoilla ja rakennusalueilla, löytyy ennakoimattomia PIMA-

kohteita. Kalliotiloihin kulkeutuu PIMA-alueelta haitta-aineita.
- Rakennus-/rakennesuunnitelmat ja toimitetun laitteiston fyysinen mitoitus eivät täsmää.

Suunnittelun, rakentamisen ja rakennuttamisen osalta kustannusten vaihteluväliksi määritettiin
simuloinnissa seuraavat arvot:

Simulointi toistettiin 30 000 kertaa.

Kuvassa (Kuva 11) on esitetty eri rakennusosien kustannusten toteutumisen todennäköisyyttä
laatikko-jana -kuvion avulla. Kuvaajan vaaka-akselilla on kustannukset (M€). Rakennusosan en-
nustettu mediaanihinta on nähtävissä laatikkokuvion keskellä. 50 % todennäköisyydellä raken-
nusosan kustannus sijoittuu punaisen laatikon rajaamalle alueelle ja 90 % todennäköisyydellä
laatikkoa reunustavien viiksien alueelle. Kuvasta voidaan päätellä, että suurimmat riskit kustan-
nusten muutoksille on euromääräisesti louhintatöissä, rakennustöissä, koneistotöissä sekä suun-
nittelussa ja rakennuttamisessa. Sähkötöiden, automaation ja instrumentoinnin sekä LVI-töiden
hintariski on laskelman mukaan pieni hankkeen kokonaiskustannusten kannalta.

Rakennusosat Kustannus
6.2015 Minimi Toden-

näköinen Maksimi

Louhintatyöt (sis. lujitus ja tiivistys) 53,2 0 % 10 % 20 %
Rakennustyöt (sis. pohjarakennus ja tiet) 55,8 0 % 10 % 20 %
Koneistotyöt 54,5 0 % 8 % 16 %
LVI-työt 9,2 0 % 8 % 16 %
Automaatio & instrumentointi 3,7 0 % 10 % 20 %
Sähkötyöt 10,5 0 % 10 % 20 %

Suunnittelu ja rakennuttaminen 17,0 13,0 M€ 17,0 M€ 17,0 M€
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Kuva 11. OT1 kustannustekijät ja kustannusvaihtelu

Kun rakennusosittaiset kustannusjakaumat yhdistetään ja tarkastellaan OT1 kokonaiskustannus-
ten vaihtelua, saadaan tulokseksi kuvassa (Kuva 12) esitetty kertymäkuvaaja.

Kuva 12. OT1 kokonaiskustannusten todennäköisyysjakauman kertymäkuvaaja

OT1 kustannusten kertymäkuvaajasta voidaan päätellä, että:
- 99 % todennäköisyydellä kustannukset ylittävät 211,3 M€
- 95 % todennäköisyydellä kustannukset ylittävät 213,6 M€
- hankkeen todennäköinen kustannus on noin 220,0 M €
- 95 % todennäköisyydellä kustannukset alittavat 226,2 M€
- 99 % todennäköisyydellä kustannukset alittavat 228,6 M€

15.7.3 Käyttövaiheen kustannusriskit

Käyttövaiheen kustannuksia tarkastellaan vastaavalla tavalla tarpeen mukaan. Riskienhallinta-
työn yhteydessä tunnistetut tärkeimmät OT1 osatehtävän käyttövaiheen kustannusvaikutuksia
aiheuttavat tekijät ovat:

- Pilaantunut maaperä kaivantolinjoilla ja rakennusalueilla, löytyy ennakoimattomia PIMA-
kohteita. Kalliotiloihin kulkeutuu PIMA-alueelta haitta-aineita.

- Kattilaräjähdys, räjähdyskelpoisen kaasuseoksen muodostuminen kattilan tulipesään.
- Tulipalo kuivaamolla tai polttolaitoksella.

20
5

21
0

21
5

22
0

22
5

23
0

23
5



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 60

Ramboll 25.9.2015

16. RAKENTAMISAIKATAULU

Puhdistamon urakat alkavat heti rakennusluvan hyväksymisen jälkeen, alustavasti 2018 alussa
alla olevan aikataulun mukaisesti.

Lietteen termisen kuivaamon ja polttolaitoksen käyttöönotto ajoittuu suunnitelmien mukaan vuo-
den 2023 alkuun. Kuivaamon ja polttolaitoksen suunnittelun hankinnan ja KVR-toimittajan suun-
nittelutyön arvioidaan kestävän noin vuoden ja rakentamisen ja laiteasennusten noin kaksi vuot-
ta.



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 61

Ramboll 25.9.2015

LIITE 1
MITOITUSPERUSTEET



 

Vastaanottaja 

Tampereen Vesi 
 

Asiakirjatyyppi 

Yleissuunnitelma 
 
Päivämäärä 

25.9.2015, rev 2 
 

 

 
 

 

 

PIRKANMAAN KESKUS-
PUHDISTAMO 

MITOITUSPERUSTEET 



 
 
 
 
 
 
 

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 
MITOITUSPERUSTEET 

 

  

 
Ramboll 
Pakkahuoneenaukio 2 
PL 718 
33101 TAMPERE 
P +358 20 755 6800 
F +358 20 755 6801 
www.ramboll.fi   
 

 

  
Päivämäärä 25.9.2015 
Laatija Rautiainen, Kettunen, Lignell, Laaksonen, Venejärvi 
Kuvaus Prosessin mitoitusarvot 
  
  
Rev 1 Lempäälän vesimäärän korjaus Pirkanmaan alueellisen kehittä-

missuunnitelman mukaiseksi 20.1.2016 
 
 
Rev 2 Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanoton aiheuttaman kuormi-

tuksen lisäys 18.4.2016 
 
  



 
MITOITUSPERUSTEET 
 
 
 
 
 
 

 

SISÄLTÖ 

1. Johdanto 1 
2. Käsittelyvaatimukset 1 
3. Yleissuunnitelman vuoden 2011 mitoitusarvot 1 
4. Nykytilanne 2 
4.1 Tampereen Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän 

jätevedenpuhdistamoiden tulovirtaamat ja lämpötilat 2 
4.1.1 Virtaama 2 
4.1.2 Lämpötila 7 
4.2 Tampereen Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän 

jätevedenpuhdistamoiden tulokuormitukset 7 
4.2.1 Orgaaninen kuormitus BOD 7 
4.2.2 Kiintoaine 9 
4.2.3 Fosfori 11 
4.2.4 Typpi 13 
4.3 Yhteenveto tulokuormituksesta 15 
4.3.1 Virtaama 15 
4.3.2 Vuotovedet 17 
4.3.3 Lämpötila 18 
4.3.4 BOD-, kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormitus 20 
4.4 Teollisuusjätevedet 23 
4.5 Sako- ja umpikaivolietteet 24 
5. Kuormitusennusteet ja kapasiteettivaraukset 24 
5.1 Kuormitusennusteet 24 
5.2 Kapasiteettivaraukset 26 
6. mitoituskuormitus 26 
 
 
 
 
 



 
PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO 
MITOITUSPERUSTEET 
 
 
 
 
 
 

Ramboll Finland Oy 

1

1. JOHDANTO 

Tässä selvityksessä esitetään Pirkanmaan keskuspuhdistamon tulevan toimialueen jätevesien vir-
taama- ja kuormitustiedot nykytilanteessa. Lisäksi esitetään ennusteet kuormitusarvoiksi, joiden 
perusteella Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon jätevesien käsittelyprosessi mitoite-
taan. 
 
Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden (ml. Pirkkalan ja 
Kangasalan jätevedet), Raholan (ml. Ylöjärven jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden) jäteve-
denpuhdistamoilta. Sako- ja umpikaivolietteitä varaudutaan ottamaan vastaan uudelle keskus-
puhdistamolle ja osin viemäriverkoston kautta yhteensä 30 000 m3 vuodessa. Keskuspuhdista-
molle ei oteta käsiteltäväksi muilta jätevedenpuhdistamoilta muodostuvia puhdistamolietteitä. 
 
Lähtötiedot nykytilanteen osalta perustuvat puhdistamoiden käyttö- ja kuormitustarkkailutietoi-
hin vuosilta 2010 – 2014 sekä Raholan ja Viinikanlahden puhdistamon osalta myös tuntitason 
mittaustietoihin. Kuormitusten osalta on käytetty puhdistamoiden kuormitustarkkailun tuloksia ja 
pitkän ajan tulokuormituksen osalta ympäristöhallinnon VAHTI -järjestelmästä saatuja tietoja.  
 
Kuormitusennusteet perustuvat 9.2.2015 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämis-
suunnitelmassa (FCG) esitettyihin väestömäärän kehitysennusteisiin. Mitoitusperusteita on tarkis-
tettu Tampereen Vedeltä 12.3.2015 saatujen kommenttien perusteella 
 

2. KÄSITTELYVAATIMUKSET 

Prosessin mitoituksessa käytetään FCG:n tekemässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa 
(2011) esitettyjä arvioita lupaehdoista. Samoja lukuja käytettiin myös Ramboll Finland Oy:n te-
kemässä Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vuonna 
2012. (Taulukko 1) 
 

Taulukko 1. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon oletetut lupaehdot vuonna 2040. 

 
 

3. YLEISSUUNNITELMAN VUODEN 2011 MITOITUSARVOT 

 
Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelmassa (Pöyry 11.2.2011) on esitetty arviot kes-
kuspuhdistamon kuormituksen kasvusta mitoitusvuoteen 2040. Yleissuunnitelmassa esitetyt ny-
kytilannetta kuvaavat kuormitustiedot ovat perustuneet vuosien 2006–2009 kuormitustietoihin. 
Keskimääräisten virtaamien on arvioitu kasvavan 25 % mitoitusvuoteen mennessä. Huippuvir-
taamien on arvioitu kasvavan n. 5 %. Typpi- ja fosforikuormitusten on ennustettu kasvavan 25 
%, BOD:n 30 % ja kiintoaineen 60 % silloiseen nykytasoon verrattuna. (Taulukko 2, Taulukko 3) 
Kun yleissuunnitelmassa esitettyjen mitoituskuormitusten laatimisesta on kulunut aikaa, on yleis-
suunnitelman tarkistamisen yhteydessä tarpeen päivittää keskuspuhdistamon kuormitusennus-
teet ja tarkistaa niiden perusteella puhdistamon mitoitusarvot. 
 
 

Pitoisuus Vähenemä
(mg/l) (%)

BOD 8 96
COD 70 85
Kiintoaine 35 90
kok-P 0,3 96
kok-N - 70
Ammoniumtyppi 4 -
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Taulukko 2. Arvio tulovirtaaman kasvusta vuodesta 2011 vuoteen 2040. 

 
 

Taulukko 3. Arvio tulokuormituksen kasvusta vuodesta 2011 vuoteen 2040. 

 
 

4. NYKYTILANNE 

4.1 Tampereen Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden 
tulovirtaamat ja lämpötilat 
 

4.1.1 Virtaama 
 
Viinikanlahden päiväkohtaiset virtaamat ovat olleet selvässä kasvussa vuodesta 2010 vuoteen 
2014. Huippuvirtaama on ollut lähes 160 000 m3/d. Päivävirtaamista 90 % jää alle 82 000 m3/d 
tason, 95 % jää alle 92 000 m3/d tason ja 98 % jää alle 100 000 m3/d tason. Vuonna 2013 vie-
märiverkoston tuli poikkeuksellisen paljon vuotovettä toukokuun alun ja heinäkuun lopun välise-
nä aikana ylivuotopadon vaurion vuoksi, mikä on nostanut koko vuoden jätevesimäärän n. 10000 
m3/d normaalia suuremmaksi. (Kuva 1, Kuva 2) 
 

 

Kuva 1. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulovirtaamat päivätasolla vuosina 2010 - 2014. 

 

Suure Yleissuunnitelma 2020 2030 2040
2011

Virtaama, Qka (m3/d) 75 800 92 300 94 800 95 000
Virtaama, Qmax (m3/d) 211 760 222 700 222 700 222 700
Virtaama, qka (m3/h) 3 273 3 961 4 063 4 070
Virtaama, qmax (m3/h) 10 625 11 299 11 299 11 300

Suure Yleissuunnitelma 2020 2030 2040
2011

BOD keskim. (kg/d) 17 160 21 150 22 050 22 430
kok-P keskim. (kg/d) 632 758 792 806
kok-N keskim. (kg/d) 3 635 4 350 4 510 4 560
Kiintoaine keskim. (kg/d) 22 143 33 990 35 200 35 740
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Kuva 2. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulovirtaamien pysyvyyskäyrä vuosien 2010 - 2014 päivä-
virtaamista. 

 
Viinikanlahden tulevan jätevesien tuntivirtaamista puolet jää alle 2 500 m3/h tason. Tuntivirtaa-
mista 90 % jää alle 3 700 m3/d tason, 95 % jää alle 4 000 m3/d tason ja 98 % jää alle 4 500 
m3/d tason. (Kuva 3) 
 

 

Kuva 3. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulovirtaamien pysyvyyskäyrä vuosien 2010 - 2014 tunti-
virtaamista. 
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Raholan jätevedenpuhdistamon tulovirtaamat ovat pysyneet vuosina 2010 - 2014 melko tasaise-
na, eikä merkittävää kasvua ole havaittavissa. Laitokselle on tullut sekä vuonna 2012 että 2013 
erittäin suuret virtaamapiikit (n. 50 000 m3/d), jotka ovat noin kolminkertaisia keskimääräiseen 
tulovirtaamaan verrattuna. Päivävirtaamista 90 % jää alle 22 000 m3/d tason, 95 % jää alle 26 
000 m3/d tason ja 98 % jää alle 32 500 m3/d tason. (Kuva 4, Kuva 5) 
 

 

Kuva 4. Raholan jätevedenpuhdistamon tulovirtaamat päivätasolla vuosina 2010 - 2014. Tulovirtaamaan 
on sisällytetty laitoksella ohitetut jätevedet. 

 

 

Kuva 5. Raholan jätevedenpuhdistamon tulovirtaamien pysyvyyskäyrä vuosien 2010 - 2014 päivävirtaa-
mista. 
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Raholan tulevan jätevesien tuntivirtaamista puolet jää alle 680 m3/h tason. Tuntivirtaamista 
90 % jää alle 1050 m3/d tason, 95 % jää alle 1 180 m3/d tason ja 98 % jää alle 1 440 m3/d ta-
son. (Kuva 6) 
 

 

Kuva 6. Raholan jätevedenpuhdistamon tulovirtaamien pysyvyyskäyrä vuosien 2010 - 2014 tuntivirtaa-
mista. 

 
Lempäälän jätevedenpuhdistamolta ei ole vastaavaa päiväkohtaista tai tuntikohtaista virtaama-
dataa ollut käytössä tätä raporttia laadittaessa. Lempäälän osalta on käytetty vuosiyhteenvetojen 
kuukausivirtaamatiedoista keskimääräisiä päivävirtaamia ja maksimipäivävirtaamia, jotka rapor-
tista on saatavissa.  
 
Lempäälän tulovirtaama on kuivaan aikaan alle 4 000 m3/d, mutta keväällä sulamisvesien aikaan 
virtaamat ovat yli 14 000 m3 ja jopa 16 000 m3/d. (Kuva 7) 
 
Keskimääräisistä päivävirtaamista 90 % jää alle 5 900 m3/d tason, 95 % jää alle 7 100 m3/d ta-
son ja 98 % jää alle 8 800 m3/d tason (Kuva 8). Mikäli tarkastellaan vain huippuvirtaamia, on 
niiden osalta 90 % alle 11 000 m3/d, 95 % alle 14 000 m3/d ja 98 % 15 500 m3/d tason. Koska 
käytössä on ainoastaan keskimääräiset ja maksimivirtaamat kultakin kuukaudelta ei tarkempaa 
analyysiä virtaamien vaihtelusta ole tehtävissä. 
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Kuva 7. Lempäälän jätevedenpuhdistamon keskimääräiset ja maksimipäivävirtaamat kuukausitasolla 
tarkasteltuna vuosina 2010 - 2014. 

 

 

Kuva 8. Lempäälän jätevedenpuhdistamon pysyvyyskäyrä vuosien 2010 - 2014 keskimääräisistä kuu-
kausitason päivävirtaamista. 
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4.1.2 Lämpötila 
 
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden lämpötila on ollut pääsääntöisesti yli 
14 °C. Keväällä sulamisvesien aikaan lämpötila on laskenut hetkellisesti alle kyseisen lämpötilan, 
mutta näitä päivä on korkeintaan muutama vuodessa. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta 
lähtevän jäteveden lämpötila on ollut talvisin 3…4 oC alempi kuin tulevan veden lämpötila eli 
jäähtyminen avoaltaissa on ollut merkittävää. Raholan jätevedenpuhdistamon lähtevän jäteveden 
lämpötilat ovat kylmimpään aikaan hieman alle 10 °C. Raholan puhdistamolle tulevan jäteveden 
lämpötiloista ei ole ollut mittaustietoa käytettävissä, mutta voidaan olettaa lämpötilan olevan tu-
levassa jätevedessä talvisin vähintään 2 oC korkeampi kuin lähtevässä vedessä. (Kuva 9) 
 

 

Kuva 9. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon tulevan ja lähtevän veden lämpötilat ja Raholan jäteve-
denpuhdistamon lähtevän jäteveden lämpötila päiväkeskiarvona vuosina 2010 - 2014. 

 
Lempäälän jätevedenpuhdistamolta ei ollut käytössä lämpötilatietoja.  
 
 

4.2 Tampereen Viinikanlahden ja Raholan sekä Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden 
tulokuormitukset 
 

4.2.1 Orgaaninen kuormitus BOD 
 
Kuvissa 10 ja 11 on esitetty Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoille tulevan jäteveden BOD-
kuormituksen ja pitoisuuksien näytepäiväkohtaiset arvot vuosilta 2013 ja 2014. Kuvista nähdään, 
että kuormituksen vaihtelu on Viinikanlahden puhdistamolla selvästi voimakkaampaa kuin Raho-
lassa, jossa kuormitus on erittäin tasaista. Viinikanlahden puhdistamon tulovirtaamassa näkyy 
runsaiden vuotovesien laimentava vaikutus etenkin keväisin. Kuormitusvaihtelua voi selittää 
myös teollisuusjätevedet, joiden määrä on Viinikanlahden puhdistamolla suurempi Kuin Raholas-
sa. 
 
Aineiston perusteella BOD-kuormituksen vuorokausivaihtelukertoimeksi BODmax/BODka on määri-
tetty 1,4. 
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Kuva 10. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon BOD:n tulokuormitus ja tulevan jäteveden BOD-pitoisuus 
vuosina 2013 - 2014. 

 

 

Kuva 11. Raholan jätevedenpuhdistamon BOD:n tulokuormitus ja tulevan jäteveden BOD-pitoisuus vuo-
sina 2013 - 2014. 

 
Lempäälän jätevedenpuhdistamon vuosien 2013 - 2014 BOD -kuormitus kiloina on ollut melko 
tasaista. BOD -pitoisuuksien osalta on keväällä havaittavissa sulamisaikainen laimeneminen erit-
täin selvästi. (Kuva 12) 
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Kuva 12. Lempäälän jätevedenpuhdistamon BOD:n tulokuormitus ja tulevan jäteveden BOD-pitoisuus 
vuosina 2013-2014. 

 
 

4.2.2 Kiintoaine 
 
Kuvissa 13 ja 14 on esitetty Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoille tulevan jäteveden kiinto-
ainekuormituksen ja pitoisuuksien näytepäiväkohtaiset arvot vuosilta 2013 ja 2014. Kiinto-
ainekuormituksen vaihtelu on BOD-kuormituksen tapaan Viinikanlahden puhdistamolla selvästi 
voimakkaampaa kuin Raholassa, jossa kuormitus on erittäin tasaista. Viinikanlahden puhdista-
mon tulovirtaamassa näkyy runsaiden vuotovesien laimentava vaikutus etenkin keväisin.  
 
Aineiston perusteella kiintoainekuormituksen vuorokausivaihtelukertoimeksi SSmax/SSka on määri-
tetty 1,5. 
 
Lempäälän jätevedenpuhdistamon vuosien 2013 - 2014 kiintoainekuormitus kiloina on ollut mel-
ko tasaista. Kiintoainepitoisuuksien osalta on keväällä havaittavissa sulamisaikainen laimenemi-
nen erittäin selvästi. (Kuva 15) 
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Kuva 13. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon kiintoaineen tulokuormitus ja tulevan jäteveden kiinto-
ainepitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 

 

Kuva 14. Raholan jätevedenpuhdistamon kiintoaineen tulokuormitus ja tulevan jäteveden kiintoainepi-
toisuus vuosina 2013 - 2014. 
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Kuva 15. Lempäälän jätevedenpuhdistamon kiintoaineen tulokuormitus ja tulevan jäteveden kiinto-
ainepitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 
 

4.2.3 Fosfori 
 
Kuvissa 16 ja 17 on esitetty Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoille tulevan jäteveden fosfori-
kuormituksen ja pitoisuuksien näytepäiväkohtaiset arvot vuosilta 2013 ja 2014. Fosforikuormi-
tuksen vaihtelu on BOD-kuormituksen tapaan Viinikanlahden puhdistamolla selvästi voimak-
kaampaa kuin Raholassa, jossa kuormitus on erittäin tasaista. Viinikanlahden puhdistamon tulo-
virtaamassa näkyy runsaiden vuotovesien laimentava vaikutus etenkin keväisin.  
 
Fosforikuormituksen vaihtelu on pienempää kuin BOD- ja kiintoainekuormituksen vaihtelu. Ai-
neiston perusteella fosforikuormituksen vuorokausivaihtelukertoimeksi Pmax/Pka on määritetty 1,2. 
 
Lempäälän jätevedenpuhdistamon vuosien 2013 - 2014 fosforikuormitus kiloina on ollut melko 
tasaista. Fosforipitoisuuksien osalta on keväällä havaittavissa sulamisaikainen laimeneminen erit-
täin selvästi. (Kuva 18) 
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Kuva 16. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon kokonaisfosforin tulokuormitus ja tulevan jäteveden ko-
konaisfosforipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 

 

Kuva 17. Raholan jätevedenpuhdistamon kokonaisfosforin tulokuormitus ja tulevan jäteveden kokonais-
fosforipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 
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Kuva 18. Lempäälän jätevedenpuhdistamon kokonaisfosforin tulokuormitus ja tulevan jäteveden koko-
naisfosforipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 
 

4.2.4 Typpi 
 
Kuvissa (Kuva 19, Kuva 20) on esitetty Viinikanlahden ja Raholan puhdistamoille tulevan jäteve-
den typpikuormituksen ja pitoisuuksien näytepäiväkohtaiset arvot vuosilta 2013 ja 2014. Typpi-
kuormituksen vaihtelu on BOD-kuormituksen tapaan Viinikanlahden puhdistamolla selvästi voi-
makkaampaa kuin Raholassa, jossa kuormitus on erittäin tasaista. Viinikanlahden puhdistamon 
tulovirtaamassa näkyy runsaiden vuotovesien laimentava vaikutus etenkin keväisin.  
 
Typpikuormituksen vaihtelu on selvästi pienempää kuin BOD- ja kiintoainekuormituksen vaihtelu. 
Aineiston perusteella typpikuormituksen vuorokausivaihtelukertoimeksi Nmax/Nka on määritetty 
1,2. 
 
Lempäälän jätevedenpuhdistamon vuosien 2013 - 2014 typpikuormitus kiloina on ollut melko ta-
saista. Typpipitoisuuksien osalta on keväällä havaittavissa sulamisaikainen laimeneminen erittäin 
selvästi. (Kuva 21) 
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Kuva 19. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon kokonaistypen tulokuormitus ja tulevan jäteveden ko-
konaistyppipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 

 

Kuva 20. Raholan jätevedenpuhdistamon kokonaistypen tulokuormitus ja tulevan jäteveden kokonais-
typpipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 
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Kuva 21. Lempäälän jätevedenpuhdistamon kokonaistypen tulokuormitus ja tulevan jäteveden kokonais-
typpipitoisuus vuosina 2013 - 2014. 

 
 

4.3 Yhteenveto tulokuormituksesta 
 

4.3.1 Virtaama 
 
Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden yhteenlaskettu virtaamat on 
vuonna 2013 ylittänyt vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyn mitoitusvirtaaman vuodelle 
2040. Myös maksimivirtaama on jo lähes saavutettu. (Kuva 22) 
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Kuva 22. Viinikanlahden, Raholan, Lempäälän ja pienten jätevedenpuhdistamoiden päiväkohtainen tulo-
virtaama 2004 - 2013 ja vuoden 2011 yleissuunnitelman mitoitusvirtaama ja maksimivirtaama vuodelle 
2040. 

 
Kun virtaamia tarkastellaan neljännesvuositasolla keskimääräisinä päivävirtaamina, olisi mitoi-
tusvirtaama ylitetty vuosina 2012 ja 2013. (Kuva 23) 
 

 

Kuva 23. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tulovirtaama 
päivätasolla neljännesvuosikeskiarvoina vuosina 2010 - 2014 ja vuoden 2011 yleissuunnitelman mitoi-
tusarvo vuodelle 2040. 
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Viinikanlahden keskimääräiset ja maksimivirtaamat kasvoivat vuodesta 2010 vuoteen 2013, mut-
ta vuonna 2014 erityisesti maksimivirtaamat jäivät maltilliseksi vähälumisesta talvesta johtuen. 
Vähälumisuus selittää myös Raholan huomattavan alhaista maksimivirtaamaa vuonna 2014. Toi-
saalta vuosien 2012 ja 2013 maksimivirtaamat olivat Raholan jätevedenpuhdistamolla n. 70 % 
suurempia kuin vuosien 2010 - 2011 maksimivirtaamat. Lempäälän maksimivirtaamat ovat olleet 
laskusuunnassa. (Taulukko 4) 

Taulukko 4. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden minimi, keskimääräiset ja 
maksimi päivävirtaamat vuosina 2010-2014. 

 
 
Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden tulevan jäteveden maksimituntivirtaama on 
noin nelinkertainen keskimääräiseen tuntivirtaamaan verrattuna. Lempäälän jätevedenpuhdista-
molta ei ollut käytettävissä tuntivirtaamatietoja. (Taulukko 5) 
 

Taulukko 5. Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden minimi, keskimääräiset ja maksimi tun-
tivirtaamat vuosina 2010-2014. 

 
 

4.3.2 Vuotovedet 
 
Kaikille kolmesta jätevedenpuhdistamosta tulee merkittäviä määriä vuotovesiä. Esimerkiksi Lem-
päälän jätevedenpuhdistamon maksimivuotovesikerroin on n. 2,5, mitä ei voida pitää erityisen 
hyvänä lukuna. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksessä vuodelta 2014 eri 
kuntien laskuttamattomien jätevesien määrät vaihtelevat n. 25 - 50 % välillä. (Taulukko 6) 
 

Taulukko 6. Laskuttamattoman jäteveden osuus vuonna 2011. (Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuun-
nitelman päivitys, 2014) 

 
 

Viinikanlahti Rahola Lempäälä*
(m3/d) (m3/d) (m3/d)

2010 min. 37 241 9 878 3 033
keskim. 50 079 15 301 4 323
max. 99 060 35 692 16 506

2011 min. 39 438 10 318 2 075
keskim. 55 925 16 432 4 323
max. 103 558 40 408 17 565

2012 min. 44 405 10 069 2 533
keskim. 68 540 18 418 4 324
max. 137 604 53 533 15 422

2013 min. 52 886 10 182 2 375
keskim. 74 318 16 479 4 323
max. 158 639 50 500 14 903

2014 min. 21 661 11 157 2 824
keskim. 64 232 16 127 3 926
max. 98 187 24 394 11 995

* Vuosiyhteenvedon viikkodatasta koottu.

Viinikanlahti Rahola
(m3/h) (m3/h)

min. 0 73
keskim. 2 610 690
max. 10 090 2 516

Laskuttamaton jätevesi
(%)

Tampere 28
Ylöjärvi 34
Kangasala 25
Lempäälä 51
Pirkkala 29
Vesilahti 23
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Vuotovesien määrää Tampereen jätevedenpuhdistamoilla (mukaan lukien Pirkkala 1.9.2011 alka-
en) vuotovesien määrä on vaihdellut suuresti vuodesta toiseen vuosien 2004 - 2013 välillä. Al-
haisimmillaan ollaan oltu vuonna 2009, jolloin vuotovesien osuus oli alle 13 % jätevesistä. Suu-
rimmillaan vuotovesien määrä on ollut vuonna 2004, 2012 ja erityisen korkea vuonna 2013. Kes-
kimäärin vuosien 2004 - 2013 vuotovesien osuus on ollut 28 % jätevesistä ja määrällisesti 
8,2 milj. m3 vuodessa. (Taulukko 7) 
 

Taulukko 7. Tampereen ja Pirkkalan laskuttamattomien jätevesien määrä ja niiden osuus kaikista jäte-
vesistä vuosina 2004 - 2013. 

 
 
Hetkellisesti virtaamahuiput voivat olla liki kuusinkertaisia keskimääräiseen tilanteeseen verrat-
tuna. Tästä johtuen verkoston kunnostamiseen tulee kiinnittää huomiota kaikkien kolmen jäteve-
denpuhdistamon viemäröintialueella. Myös sekaviemäröinnistä tulee pyrkiä suunnitelmallisesti 
eroon.  
 
Kaikkien kolmen jätevedenpuhdistamon alueella tapahtuu myös pumppaamoilla ylivuotoja. Sekä 
Viinikanlahden että Raholan jätevedenpuhdistamoiden osalta pumppaamoiden ylivuodot ovat ol-
leet huomattavan pieniä ollen suurimmillaan vuonna yhteensä alle 260 m3/a. (Taulukko 8) 
 

Taulukko 8. Viinikanlahden ja Raholan verkostossa (pumppaamoilla) tapahtuneet ylivuodot. 

 
 
Lempäälän verkoston ohituksista ei ole ollut käytettävissä tietoja. 
 
 

4.3.3 Lämpötila 
 
Kuvassa 24 on esitetty Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden yhdistetty laskennal-
linen jäteveden lämpötila, joka on muodostettu Viinikanlahden tulevan jäteveden lämpötilasta ja 
Raholan puhdistamolta lähtevän jäteveden lämpötilasta virtaaman suhteessa painotettuna. Sul-
kavuoreen johdettaessa Raholan suunnan tulevien jätevesien lämpötila laskee hieman Pyhäjär-
ven alituksesta johtuen, mutta jäähtyminen ei kuitenkaan ole läheskään niin suurta kuin nyt 
puhdistamon avoaltaissa. Lempäälästä tulee jatkossa pitkä siirtolinja, jossa jäteveden lämpötila 
laskee, mutta jäteveden suhteellinen osuus on niin pieni, ettei sillä ole käytännön merkitystä. 
(Kuva 9, Kuva 24) 
 

Vuotovesiosuus Laskuttamaton jätevesi
(%) (m3/a)

2004 33,5 9 992 771
2005 29,7 8 394 498
2006 28,6 8 201 392
2007 28,2 7 942 373
2008 31,4 9 580 276
2009 12,6 2 845 196
2010 16,0 3 820 863
2011 24,6 6 512 159
2012 34,1 10 915 325
2013 39,9 13 282 859

Viinikanlahti Rahola
(m3/a) (m3/a)

2011 0 80
2012 0 162
2013 213 45
2014 130 50
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Kuva 24. Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen lähtevän jäteveden läm-
pötila päivätasolla vuosina 2010 - 2014. 

 
Laskennallisesti Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden lähtevän jäteveden lämpöti-
lat ovat olleet alle 10 °C 3 % tarkastelujakson päivistä ja alle 12 °C 7,8 % tarkastelujakson päi-
vistä. Puolet päivistä lähtevän jäteveden lämpötila on ollut vähintään 15,5 °C. (Kuva 25) 
 

 

Kuva 25. Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen jäteveden lämpötilan py-
syvyyskäyrä päivätasolla vuosina 2010 - 2014. 

 
Viinikanlahden lämpötilat ovat olleet vuositasolla tarkasteltuina pääsääntöisesti noin 1,5 °C kor-
keampia minimilämpötilojen osalta ja yli 2 °C keskimääräisten lämpötilojen osalta. Viinikanlahden 
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jätevedenpuhdistamolle on joka vuosi lähtevän jäteveden maksimilämpötila ollut yli 20 °C, mutta 
Raholan puhdistamolla ei ole kertaakaan päästy 20 °C lämpötilaan. (Taulukko 9) 
 

Taulukko 9. Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden minimi, keskimääräinen ja maksimi 
lähtevän jäteveden lämpötila päivätasolla vuosina 2010 - 2014. 

 
 

4.3.4 BOD-, kiintoaine-, fosfori- ja typpikuormitus 
 
Tulevan jäteveden BOD- kuormitus on kasvanut yli 30 % vuodesta 2006 vuoteen 2013. Tulo-
kuormitus on jo ylittänyt vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyn tulevan jäteveden BOD:n mi-
toituskuormituksen vuodelle 2040 vuositasolla tarkasteltuna. Vielä selkeämmin yleissuunnitelman 
mitoitusarvon ylittyminen näkyy kuormituksen neljännesvuosittaisessa tarkastelussa. Vuodesta 
2011 BOD:n keskimääräinen päivätason tulokuormitus vuosineljänneksellä on ylittänyt vuodelle 
2040 esitetyn mitoitus arvon kahdeksana vuosineljänneksenä. (Kuva 26, Kuva 27) 
 

 

Kuva 26. Viinikanlahden, Raholan, Lempäälän ja pienten jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tule-
van jäteveden BOD -kuormitus päivätasolla tulovirtaama 2004 - 2014 ja vuoden 2011 yleissuunnitelman 
mitoituskuormitus vuodelle 2040. 

 

Viinikanlahti Rahola
(°C) (°C)

2010 min. 8,0 6,4
keskim. 14,8 12,3
max. 22,3 18,5

2011 min. 7,4 7,1
keskim. 14,8 13,2
max. 22,2 19,3

2012 min. 8,3 6,9
keskim. 14,3 12,1
max. 20,7 17,1

2013 min. 8,3 6,5
keskim. 15,2 12,4
max. 21,2 17,7

2014 min. 9,9 8,6
keskim. 16,0 12,9
max. 22,9 18,1
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Kuva 27. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tuleva BOD -
kuormitus päivätasolla neljännesvuosikeskiarvoina vuosina 2010 - 2014 Lisäksi vuoden 2011 yleissuun-
nitelman mitoitusarvo vuodelle 2040. 

 
Tulevan jäteveden kiintoainekuormitus on pysynyt melko tasaisena vuosina 2010 - 2014 lukuun 
ottamatta vuoden 2011 viimeistä vuosineljännestä. Muilla vuosineljänneksillä ei vuoden 2011 
yleissuunnitelmassa esitetty mitoitusarvo vuodelle 2040 ole ylittynyt. (Kuva 28) 
 

 

Kuva 28. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tuleva kiinto-
ainekuormitus päivätasolla neljännesvuosikeskiarvoina vuosina 2010 - 2014 Lisäksi vuoden 2011 yleis-
suunnitelman mitoitusarvo vuodelle 2040. 

 
Tulevan jäteveden fosforikuormitus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010 vuoteen 2014. Vuoden 
2011 yleissuunnitelman mukainen mitoitusarvo vuodelle 2040 ei ole kertaakaan ylittynyt vuo-
sineljänneksittäin tarkasteltuna. (Kuva 29) 
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Kuva 29. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tuleva fosfo-
rikuormitus päivätasolla neljännesvuosikeskiarvoina vuosina 2010 - 2014 Lisäksi vuoden 2011 yleis-
suunnitelman mitoitusarvo vuodelle 2040. 

 
Tulevan jäteveden typpikuormitus on kasvanut selvästi vuodesta 2010 vuoteen 2014. Tulokuor-
mitus on jo ylittänyt vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyn tulevan jäteveden typen mitoi-
tuskuormituksen vuodelle 2040 neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuodesta 2012 typen keski-
määräinen päivätason tulokuormitus vuosineljänneksellä on ylittänyt vuodelle 2040 esitetyn mi-
toitus arvon neljänä vuosineljänneksenä. (Kuva 30) 
 

 

Kuva 30. Viinikanlahden, Raholan ja Lempäälän jätevedenpuhdistamoiden keskimääräinen tuleva typpi-
kuormitus päivätasolla neljännesvuosikeskiarvoina vuosina 2010 - 2014 Lisäksi vuoden 2011 yleissuun-
nitelman mitoitusarvo vuodelle 2040. 
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4.4 Teollisuusjätevedet 

 
Tampereen Vedellä on tällä hetkellä voimassaolevat teollisuusjätevesisopimukset seitsemäntoista 
toimijan kanssa. Näistä kahdentoista jätevedet johdetaan nykyisin Viinikanlahden jätevedenpuh-
distamolle ja viiden Raholan jätevedenpuhdistamolle. Laitosten jätevesien kuormitus on sisällä 
aiemmin esitetyissä tulovirtaamissa ja tulokuormituksissa. 
 
Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet seuraavilta toimijoilta: 
 Ahlstrom Tampere Oy  
 Kiinteistö Oy Messukylän Castrulli 
 Lassila & Tikanoja Oyj 
 Metso Fabrics PMC Oy 
 M-real Tako Board Kartonkitehdas 
 Pesulax Oy  
 Pirkanmaan Jätehuolto / Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus 
 Santen Oy 
 Tampereen kaupunki / Tampereen tilakeskus (vesi pilaantuneelta maa-alueelta) 
 Tampereen Sähkölaitos / Naistenlahden voimalaitos (sopimus lähes valmis) 
 VR Osakeyhtiö, Tampereen Varikko 
 Väinö Paunu Oy (vesi pilaantuneelta maa-alueelta) 

 
Raholan jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet seuraavilta toimijoilta: 
 Ashland Industries Finland Oy 
 Pilkington Automotive Finland Oy 
 Sandvik Mining And Construction Oy 
 SCA Packaging Finland Oy 
 UPM Raflatac Oy 

 
Lempäälän jätevedenpuhdistamolle johdetaan jätevedet seuraavilta toimijoilta: 
 Kiilto Oy 
 Steel Vision Oy 
 Robit Rocktools 
 Lindström Oy 

 
Suurimpien kuormituksien toimijoista on laadittu yhteenvetokuormituksen osalta. Suurin kuormi-
tus tulee Metsä Board Takon tehtaalta, jonka jälkeen suurimpia kuormittajia ovat sahalahdella si-
jaitseva Saarioisten tehdas ja Pirkanmaan jätehuollon Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskus. 
(Taulukko 10) 

Taulukko 10. Suurimpien Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoille johdettavien teollisuusjätevesiso-
pimuksen omaavien toimijoiden vuosivirtaamat ja päivätason kuormitustiedot vuosilta 2013 - 2014. 

 
 
Vuoden 2012 E-PRTR rekisterin mukaan Tampereella viemäriverkostoon laskee jätevesiä myös 
Valion Oy:n Tampereen tuotantolaitos. Rekisterin mukaan laitokselta johdetaan viemäriverkos-
toon merkittävä ravinnekuormitus. (Taulukko 11) 
 

Taulukko 11. Valion tehtaan viemäriin johdettu kuormitus vuoden 2012 E-PRTR rekisteritietojen mu-
kaan. 

 
 

Teollisuuslaitos Virtaama CODCr BOD7(atu) N-kok P-kok Kiintoaine AVL*
(m3/a) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d) (kg/d)

Metsä Board Tako 2 000 000 3 630 990 10 3 5 960 14 110
Saarionen (Sahalahti/Kangasala) 240 000 570 370 30 5 110 5 350
Pirkanmaan Jätehuolto 220 000 990 650 90 7 110 9 260
Ahlstrom 180 000 80 10 0 250 1 110
Naistenlahden Voimalaitos 42 000 80 10 1 30 1 210
Valmet Fabrics 36 000 40 0 0 3 580
Yhteensä 2 718 000 5 190 2 210 150 16 6 463 31 620
*AVL = asukasvastineluku

P-kok P-kok N-kok N-kok TOC TOC COD
(t/a) (kg/d) (t/a) (kg/d) (t/a) (kg/d) (kg/d)

Valio 11 29 60 164 71 194 583
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4.5 Sako- ja umpikaivolietteet 
 
Sako- ja umpikaivolietteitä vastaanotetaan nykyisin Tampereen Viinikanlahden puhdistamolle n. 
20 000 m3/a  ja  Lempäälän  puhdistamolle  n.  10  000  m3/a. Ylöjärven alueen puhdistamolietteet 
tuodaan nykyisin Viinikanlahden puhdistamolle, mutta osa niistä voi tulevaisuudessa mennä No-
kian uudelle puhdistamolle. Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoituksessa sako- ja umpikaivo-
lietteitä varaudutaan vastaanottamaan nykyistä tasoa vastaava määrä eli yhteensä 30 000 m3 
vuodessa. Sako- ja umpikaivolietteiden määrä ja niiden sisältämä kuormitus on esitetty taulukos-
sa 12. Sako- ja umpikaivoleitteiden kuormitus on sisältynyt Viinikanlahden ja Lempäälän jäteve-
denpuhdistamoiden tulokuormitusarvoihin. 

Taulukko 12. Sako- ja umpikaivolietteiden määrä ja kuormitusarvot. 

 

5. KUORMITUSENNUSTEET JA KAPASITEETTIVARAUKSET 

5.1 Kuormitusennusteet 
 
Koska vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt mitoituskuormitukset vuodelle 2040 ovat jo 
ajoittain ylittyneet, on kuormitusennusteet tarpeen päivittää. Kuormitusennusteiden laatimisessa 
on lähtökohtana käytetty vuonna 2014 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunni-
telman päivityksessä esitettyjä väestöennusteita.  
 
Asukasmäärä alueella kasvaa kehittämissuunnitelman mukaan 30 % nykytasosta vuoteen 2040 
mennessä. Jätevesien määrän arvioidaan kasvavan asukasmäärän suhteessa siten, että vuonna 
2040 keskimääräinen jätevesivirtaama on 100 000 m3/d ja maksimivirtaama 222 700 m3/d. Vuo-
tovesien määrän arvioidaan pysyvän vuodesta 2025 eteenpäin samalla tasolla ja teollisuusjäte-
vesien määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Maksimivirtaaman ei odoteta kasvavan, sillä 
verkostoja saneerataan ja uudet rakennettavat verkostot ovat tiiviitä. Nämä päivitetyt jätevesi-
määrät ovat 15,7 % suurempia kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa on esitetty (Taulukko 13). 
Kokonaisjätevesimäärä on tässä ennusteessa 2850 m3/d pienempi kuin Pirkanmaan alueellisessa 
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa. 
 
Suurin osa muodostuvasta jätevesimäärästä tulee jatkossakin olemaan asumajätevesiä. Tämän 
jälkeen jätevesiä muodostuu eniten vuotovesistä, joiden on arvioitu pysyvän suunnilleen nykyi-
sellä tasolla. Asumajätevesien osalta ominaisjätevedentuottona on käytetty 154 l/as/d, joka on 
ollut laskutetun jäteveden mukainen keskimääräinen ominaiskulutus. (Taulukko 14) 
 
Kuormitusennuste on laskettu toteutuneen ominaiskuormituksen pohjalta. Ominaiskuormituksen 
arvioidaan pienenevän hieman BOD:n ja kiintoaineen osalta, kun sako- ja umpikaivolietteiden 
vastaanotto jätevedenpuhdistamolle loppuu ja teollisuusjätevesien suhteellinen osuus pienenee. 
Lisäksi teollisuusjätevesien esikäsittelyprosessien arvioidaan tehostuvan tulevaisuudessa, mikä 
pienentää ominaiskuormitusarvoja. Nykytilanteen kuormitus on laskettu alueen asukasmäärää 
kohden ja tuleva kuormitus on laskettu väestöennusteen asukasmäärän perusteella. Lukuun ot-
tamatta kiintoainekuormitusta, on kaikki vuodelle 2040 ennustetut keskimääräiset kuormitukset 
suurempia kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt mitoitusarvot vuodelle 2040. Esimer-
kiksi BOD:n osalta kuormitus vuonna 2040 olisi tämän päivitetyn ennusteen mukaan 30 % suu-
rempi kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetty. (Taulukko 15) 
  

Vuosimäärä Vrk-määrä Pitoisuudet Kuormitus Kuormitus
m3/a m3/d(250) (mg/l) (kg/a) (kg/d)

Määrä 30 000 120
BOD 2 000 60 000 240
kok-P 50 1 500 6
kok-N 400 12 000 48
Kiintoaine 20 000 600 000 2 400
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Taulukko 13. Asukasmääräennuste ja jätevesimääräennuste. 

 
 

Taulukko 14. Ennuste eri jätevesijakeiden vaikutuksesta syntyvien jätevesien kokonaismäärään.  

 
 

Taulukko 15. Kuormitusennuste keskimääräisessä ja maksimitilanteessa sekä vuoden 2011 yleissuunni-
telman mukaiset mitoitusarvot vuodelle 2040. 

 
 
  

Jätevesihuolto Yks. 2014 2025 2040

Asukasmäärä
- Tampere as. 220 733 243 300 277 000
- Ylöjärvi as. 32 417 36 000 42 000
- Kangasala as. 30 641 35 100 41 800
- Lempäälä as. 22 267 27 400 36 500
- Pirkkala as. 19 437 21 600 26 500
- Vesilahti as. 4 656 4 800 5 200
- yhteensä as. 330 151 368 200 429 000
Ominaisjätevedentuotto l/as/d 255 246 233
Jätevesimäärä
- Tampere m3/d 66 900 67 690 71 020
- Ylöjärvi m3/d 5 000 6 030 7 350
- Kangasala m3/d 5 400 6 560 8 040
- Lempäälä m3/d 3 576 6 100 8 110
- Pirkkala m3/d 3 000 3 870 4 950
- Vesilahti m3/d 350 450 530
Jätevesimäärä yhteensä m3/d 84 226 90 700 100 000
Maksimi jätevesimäärä m3/d 217 000 222 700 222 700

Jätevesimäärät Yks. 2014 2025 2040

Asukasmäärä as. 330 151 368 200 429 000
Ominaisjätevedentuotto l/as/d 154 154 154
Asumajätevesimäärä m3/d 50 872 56 700 66 000
Teollisuusjätevesimäärä m3/d 8 000 8 000 8 000
Vuotovesimäärä m3/d 25 354 26 000 26 000
Vuotovesiprosentti % 30 % 29 % 26 %
Jätevesimäärä yhteensä m3/d 84 226 90 700 100 000
Maksimi jätevesimäärä m3/d 217 000 222 700 222 700

2014 2025 2040 Vuoden 2011 yleissuunnitelman
mitoitusarvot vuodelle 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Ominaiskuormitusarvot, g/as/d
BOD 71 71 69
Kiintoaine 85 91 88
Fosfori 2,0 2,0 2,0
Typpi 13,8 14,1 14,1
Keskimääräinen tulokuormitus, kg/d
BOD 23 276 26 013 29 412 22 430
Kiintoaine 27 898 33 322 37 576 35 740
Fosfori 644 742 864 806
Typpi 4 556 5 203 6 053 4 560
Maksimi tulokuormitus, kg/d
BOD 32 586 36 419 41 177
Kiintoaine 41 847 49 983 56 364
Fosfori 773 890 1 037
Typpi 5 467 6 243 7 264
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 371 619 420 175 320 429
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5.2 Kapasiteettivaraukset 
 
Puhdistamon kallioresurssien riittävyyden todentamiseksi puhdistamon laajennusvarauksena tar-
kastellaan tilannetta, jossa puhdistamoa laajennettaisiin noin 50 % vuoden 2040 mitoitustilan-
teesta. 

6. MITOITUSKUORMITUS 

Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitusvuotena käytetään vuotta 2040. Jätevesien käsittelyn 
mitoitusta varten on nyt päivitetty vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt puhdistamon vesi-
prosessin virtaama- ja kuormitusennusteet. Kuormitusennusteisiin sisältyy viemäröintialueella 
toimivien teollisuuskuormittajien nykyisin puhdistamoille toimittama jätevesimäärä ja kuormitus. 
 
Keskimääräiseksi mitoitusvirtaamaksi Qka on ennusteiden perusteella määritetty 100 000 m3/d ja 
keskimääräiseksi tuntivirtaamaksi qka 4 167 m3/h. Biologisen prosessin mitoitusvirtaamana käy-
tetään vuoden 2011 yleissuunnitelman mukaista virtaamaa qmax,biol  7 400 m3/h. Biologiseen pro-
sessiin johdettaisiin mitoitusvuonna 2040 yli 98,45 % päivistä kaikki päivän virtaamat. Maksimi-
virtaamatilanteessa laitoksella pystytään esikäsittelemään kaikki jätevedet ja johtamaan biologi-
sen prosessin kapasiteetin ylittävät virtaamat ohitusvesien käsittelyyn. Ohitusvesien määräksi 
muodostuu mitoitusvuonna keskimäärin 0,56 % vuosivirtaamasta ja ohitusveden määrä olisi 
maksimissaan 3900 m3/h.(Kuva 31, Taulukko 16) 
 
Puhdistamon mitoitustuntivirtaamien osalta on huomioitu tulotunnelin tasauskapasiteettia siten, 
että huipputuntivirtaamaa on voitu pienentää 500 m3/h. Käytettävissä olevista tasaustilavuuksis-
ta ei ole maksimivirtaamatilanteissa sellaista apua, että maksimituntivirtaama-arvoja voitaisiin 
tämän enempää pienentää puhdistamon mitoituksessa. Normaalivirtaamilla tasausta pystytään 
hyödyntämään jakamalla kuormitusta tasaisemmin yö- ja päiväajan välillä. 
 
Mitoituskuormaksi on määritetty BOD:n osalta keskimäärin 29 412 kg/d, mikä vastaa asukasvas-
tinelukua 420 175. BOD-kuorman maksimiarvoksi on määritetty 41 177 kg/d. (Taulukko 17) 
 
Kuormituksen kasvu vaikuttaa myös syntyvän lietteen määrään. Lietteen määrä kasvaa samassa 
suhteessa laitokselle tulevan BOD- ja kiintoainekuormituksen kanssa. (Taulukko 18) 
 

 

Kuva 31. Tuntivirtaamien pysyvyyskäyrät suhteessa esitettyihin mitoitusvirtaamiin. 
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Taulukko 16. Mitoitusvirtaamat vuodelle 2040. 

 
 

Taulukko 17. Mitoituskuormitukset vuodelle 2040. 

 
 

Taulukko 18. Lietemääräennuste vuodelle 2040.  

 
 

Mitoitusvirtaamat Suure 2014 2025 2040

Asukasmäärä as 330 151 368 200 429 000
Vuorokausivirtaama, Qd ka m3/d 84 226 90 700 100 000
Vuorokausivirtaama, Qd max m3/d 217 000 222 700 222 700
Tuntivirtaama, Qh ka m3/h 3 509 3 779 4 167
Tuntivirtaama, Qh max biol. m3/h 7 400 7 400 7 400
Tuntivirtaama, Qh max m3/h 10 800 11 300 11 300

2014 2025 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Tulokuormitus, keskimäärin, kg/d
BOD7 23 276 26 013 29 412
Kiintoaine 27 898 33 322 37 576
Fosfori 644 742 864
Typpi 4 556 5 203 6 053
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 371 619 420 175

Lietemäärät Suure 2014 2025 2040

Esiselkeytysliete kgTS/d 20 239 22 371 25 367
Biologinen ylijäämäliete kgTS/d 13 966 15 464 17 502
Liete tertiäärikäsittelystä kgTS/d 1 610 1 752 1 954
Sako- ja umpikaivolietteet kgTS/d 2 400 2 400 2 400
Yhteensä, keskimäärin kgTS/d 38 215   41 987  47 223     
Yhteensä, maksimi kgTS/d 57 323 62 981 70 835
Yhteensä, maksimi kgTS/h 2 866        3 149       3 542         
Yhteensä, ka-% 25 m3/d 153         168        189          
Yhteensä, ka-% 25 m3/a 55 794   61 301  68 946     
Yhteensä, maksimi, 25 %TS m3/h 11,5          12,6         14,2           



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
YLEISSUUNNITELMA 62

Ramboll 25.9.2015

LIITE 2
PROSESSIVERTAILUT



Vastaanottaja

Tampereen Vesi

Asiakirjatyyppi

Yleissuunnitelma

Päivämäärä

25.9.2015, rev 1

PIRKANMAAN
KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIVERTAILUT



KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIVERTAILUT

Ramboll
Pakkahuoneenaukio 2
PL 718
33101 TAMPERE
P +358 20 755 6800
F +358 20 755 6801
www.ramboll.fi

Päivämäärä 25.9.2015
Laatija Rautiainen, Kettunen, Koskinen, Lignell, Laaksonen,

Hostikka
Kuvaus Prosessivertailut

Rev 1 Lempäälän vesimäärän korjaus Pirkanmaan alueellisen kehittä-
missuunnitelman mukaiseksi 20.1.2016



PROSESSIVERTAILUT

SISÄLTÖ

1. Johdanto 1
2. Kuormitusennusteet ja kapasiteettivaraukset 2
2.1 Kuormitusennusteet 2
2.2 Kapasiteettivaraukset 3
3. Mitoitusarvot 3
4. Prosessivaihtoehdot 5
4.1 Esiselkeytyksen vaihtoehdot 6
4.1.1 Yleistä 6
4.1.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus 7
4.1.2.1 Perinteinen esiselkeytys (laskeutus) 7
4.1.2.2 Viirasuodatus 7
4.1.3 Mitoitus 8
4.1.3.1 Perinteinen esiselkeytys (laskeutus) 8
4.1.3.2 Viirasuodatus 9
4.1.4 Kustannusarviot 10
4.1.4.1 Perinteinen esiselkeytys (laskeutus) 10
4.1.4.2 Viirasuodatus 11
4.1.5 Teknistaloudellinen vertailu 12
4.1.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta

esiselkeytysmenetelmästä 13
4.2 Biologisen prosessin vaihtoehdot 14
4.2.1 Yleistä 14
4.2.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus 16
4.2.2.1 Perinteinen aktiivilieteprosessi 16
4.2.2.2 MBR 17
4.2.3 Mitoitus 17
4.2.3.1 Perinteinen aktiivilieteprosessi 17
4.2.3.2 MBR 19
4.2.4 Kustannusarviot 21
4.2.5 Teknillistaloudellinen vertailu 23
4.2.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta prosessista 24
4.3 Tertiäärikäsittelyn vaihtoehdot 25
4.3.1 Yleistä 25
4.3.2 Tekninen ja toiminnallinen kuvaus 25
4.3.2.1 Perinteinen hiekkasuodatus 25
4.3.2.2 Kiekkosuodatus 26
4.3.3 Mitoitus 26
4.3.3.1 Normaali käyttö 26
4.3.3.2 Ohitustilanne 27
4.3.3.3 Hiekkasuodatus 28
4.3.3.4 Kiekkosuodatus 28
4.3.4 Kustannusarviot 29
4.3.4.1 Hiekkasuodatus 29
4.3.4.2 Kiekkosuodatus 30
4.3.5 Teknistaloudellinen vertailu 30
4.3.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta prosessista 32
4.4 Osaprosessivaihtoehtojen kombinaatioiden vertailu 33
4.5 Lietteen jatkokäsittelyn vaihtoehdot 33
4.5.1 Yleistä 33
4.5.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus 34
4.5.2.1 Terminen kuivaus ja poltto 34
4.5.2.2 Vaihtoehto lietteenkäsittely ostopalveluna 38
4.5.3 Kustannusarviot 39
4.5.3.1 Terminen kuivaus ja poltto 39
4.5.3.2 Lietteenkäsittely ostopalveluna 40
4.5.4 Teknillistaloudellinen vertailu 41
4.6 Alkalointikemikaalivertailu 43
4.6.1 Sammutettu kalkki 43



PROSESSIVERTAILUT

4.6.2 Lipeä 43
4.6.3 Sooda 44
4.6.4 Kemikaalivertailun yhteenveto 45
4.7 Hiekkasuodatuksen suodatinpohjat 47
4.7.1 Perinteinen suodatinpohja 47
4.7.2 Triton suodatinpohja 47
4.7.3 Vertailukustannus 47
4.8 Ilmastuksen jakojärjestelyt 48



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIVERTAILUT

Ramboll Finland Oy

1

1. JOHDANTO

Tässä Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelman tarkistukseen sisältyvässä raportissa
esitetään puhdistamon keskeisten osaprosessien prosessitekniset vertailut.  Selvityksessä vertail-
laan eri prosessivaihtoehtoja, joista soveltuvimmat valitaan toteutettavaksi. Prosessivaihtoehtoja
on sekä esiselkeytyksen, biologisen prosessin ja jälkikäsittelyn osalta. Lisäksi tarkastellaan liet-
teenkäsittelyn vaihtoehtoja. Tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:

· Esiselkeytyksen korvaaminen viirasuodatuksella
· Biologisen prosessin korvaaminen MBR-prosessilla
· Hiekkasuodatuksen korvaaminen kiekkosuodatuksella
· Termisen kuivauksen ja polton korvaaminen lietteenkäsittelyn ostopalveluna.

Edellä mainittuja selvityksiä on täydennetty tilaajan pyytämillä lisätarkasteluilla:
· Alkalointikemikaalien vertailu (sammutettu kalkki, lipeä, sooda)
· Hiekkasuodatuksen suodatinpohjien vertailu (perinteinen / Triton)
· Ilmastuksen jakojärjestelyjen tarkastelu

Alussa esitetään myös Pirkanmaan keskuspuhdistamon tulevan toimialueen jätevesien virtaama-
ja kuormitustiedot nykytilanteessa ja ennusteet kuormitusarvoiksi, joiden perusteella Sulkavuo-
reen rakennettavan keskuspuhdistamon jätevesien käsittelyprosessit mitoitetaan. Puhdistamon
kuormitusennusteet ja mitoitusperusteet on esitetty yksityiskohtaisemmin erillisessä Mitoituspe-
rusteet raportissa.

Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden (ml. Pirkkalan ja
Kangasalan jätevedet), Raholan (ml. Ylöjärven jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden) jäteve-
denpuhdistamoilta. Sako- ja umpikaivolietteitä ei jatkossa enää toimiteta uudelle keskuspuhdis-
tamolle eikä sen viemäröintialueella olevaan verkostoon, joten niiden osuus jää puhdistamon
kuormituksesta pois. Keskuspuhdistamolle ei myöskään oteta käsiteltäväksi muilta jäteveden-
puhdistamoilta muodostuvia lietteitä.

Lähtötiedot nykytilanteen osalta perustuvat puhdistamoiden käyttö- ja kuormitustarkkailutietoi-
hin vuosilta 2010 – 2014 sekä Raholan ja Viinikanlahden puhdistamon osalta myös tuntitason
mittaustietoihin. Kuormitusten osalta on käytetty puhdistamoiden kuormitustarkkailun tuloksia ja
pitkän ajan tulokuormituksen osalta ympäristöhallinnon VAHTI -järjestelmästä saatuja tietoja.

Kuormitusennusteet perustuvat 9.2.2015 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämis-
suunnitelmassa (FCG) esitettyihin väestömäärän kehitysennusteisiin. Mitoitusperusteita on tarkis-
tettu Tampereen Vedeltä 12.3.2015 saatujen kommenttien perusteella

Prosessin mitoituksessa käytetään FCG:n tekemässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
(2011) esitettyjä arvioita lupaehdoista. Samoja lukuja käytettiin myös Ramboll Finland Oy:n te-
kemässä Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vuonna
2012. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon oletetut lupaehdot vuonna 2040.

Pitoisuus Vähenemä
(mg/l) (%)

BOD ≤8 ≥96
COD ≤70 ≥85
Kiintoaine ≤35 ≥90
kok-P ≤0,3 ≥96
kok-N - ≥70
Ammoniumtyppi ≤4 -
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2. KUORMITUSENNUSTEET JA KAPASITEETTIVARAUKSET

2.1 Kuormitusennusteet

Koska vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt mitoituskuormitukset vuodelle 2040 ovat jo
ajoittain ylittyneet, on kuormitusennusteet tarpeen päivittää. Kuormitusennusteiden laatimisessa
on lähtökohtana käytetty vuonna 2014 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunni-
telman päivityksessä esitettyjä väestöennusteita. Kuormituksen nykytilanne on esitetty erillisenä
yleissuunnitelman liitteenä 1 olevassa dokumentissa "Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Mitoituspe-
rusteet".

Asukasmäärä alueella kasvaa kehittämissuunnitelman mukaan 30 % nykytasosta vuoteen 2040
mennessä. Jätevesien määrän arvioidaan kasvavan asukasmäärän suhteessa siten, että vuonna
2040 keskimääräinen jätevesivirtaama on 100 000 m3/d ja maksimivirtaama 222 700 m3/d. Mak-
simivirtaaman ei odoteta kasvavan, sillä verkostoja saneerataan ja uudet rakennettavat verkos-
tot ovat tiiviitä. Nämä päivitetyt jätevesimäärät ovat 15,7 % suurempia kuin vuoden 2011 yleis-
suunnitelmassa on esitetty. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Asukasmääräennuste ja jätevesimääräennuste.

Suurin osa muodostuvasta jätevesimäärästä tulee jatkossakin olemaan asumajätevesiä. Tämän
jälkeen jätevesiä muodostuu eniten vuotovesistä, joiden on arvioitu pysyvän suunnilleen nykyi-
sellä tasolla. Asumajätevesien osalta ominaisjätevedentuottona on käytetty 154 l/as/d, joka on
ollut laskutetun jäteveden mukainen keskimääräinen ominaiskulutus. (Taulukko 3)

Taulukko 3. Ennuste eri jätevesijakeiden vaikutuksesta syntyvien jätevesien kokonaismäärään.

Kuormitusennuste on laskettu toteutuneen ominaiskuormituksen pohjalta. Ominaiskuormituksen
arvioidaan pienenevän hieman BOD:n ja kiintoaineen osalta, kun sako- ja umpikaivolietteiden

Jätevesihuolto Yks. 2014 2025 2040

Asukasmäärä
- Tampere as. 220 733 243 300 277 000
- Ylöjärvi as. 32 417 36 000 42 000
- Kangasala as. 30 641 35 100 41 800
- Lempäälä as. 22 267 27 400 36 500
- Pirkkala as. 19 437 21 600 26 500
- Vesilahti as. 4 656 4 800 5 200
- yhteensä as. 330 151 368 200 429 000
Ominaisjätevedentuotto l/as/d 255 246 233
Jätevesimäärä
- Tampere m3/d 66 900 67 690 71 020
- Ylöjärvi m3/d 5 000 6 030 7 350
- Kangasala m3/d 5 400 6 560 8 040
- Lempäälä m3/d 3 576 6 100 8 110
- Pirkkala m3/d 3 000 3 870 4 950
- Vesilahti m3/d 350 450 530
Jätevesimäärä yhteensä m3/d 84 226 90 700 100 000
Maksimi jätevesimäärä m3/d 217 000 222 700 222 700

Jätevesimäärät Yks. 2014 2025 2040

Asukasmäärä as. 330 151 368 200 429 000
Ominaisjätevedentuotto l/as/d 154 154 154
Asumajätevesimäärä m3/d 50 872 56 700 66 000
Teollisuusjätevesimäärä m3/d 8 000 8 000 8 000
Vuotovesimäärä m3/d 25 354 26 000 26 000
Vuotovesiprosentti % 30 % 29 % 26 %
Jätevesimäärä yhteensä m3/d 84 226 90 700 100 000
Maksimi jätevesimäärä m3/d 217 000 222 700 222 700
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vastaanotto jätevedenpuhdistamolle loppuu ja teollisuusjätevesien suhteellinen osuus pienenee.
Lisäksi teollisuusjätevesien esikäsittelyprosessien arvioidaan tehostuvan tulevaisuudessa, mikä
pienentää ominaiskuormitusarvoja. Nykytilanteen kuormitus on laskettu alueen asukasmäärää
kohden ja tuleva kuormitus on laskettu väestöennusteen asukasmäärän perusteella. Lukuun ot-
tamatta kiintoainekuormitusta, on kaikki vuodelle 2040 ennustetut keskimääräiset kuormitukset
suurempia kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt mitoitusarvot vuodelle 2040. Esimer-
kiksi BOD:n osalta kuormitus vuonna 2040 olisi tämän päivitetyn ennusteen mukaan 30 % suu-
rempi kuin vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetty. (Taulukko 4)

Taulukko 4. Kuormitusennuste keskimääräisessä ja maksimitilanteessa sekä vuoden 2011 yleissuunni-
telman mukaiset mitoitusarvot vuodelle 2040.

2.2 Kapasiteettivaraukset

Puhdistamon kallioresurssien riittävyyden todentamiseksi puhdistamon laajennusvarauksena tar-
kastellaan tilannetta, jossa puhdistamoa laajennettaisiin noin 50 % vuoden 2040 mitoitustilan-
teesta.

3. MITOITUSARVOT

Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitusvuotena käytetään vuotta 2040. Jätevesien käsittelyn
mitoitusta varten on nyt päivitetty vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt puhdistamon vesi-
prosessin virtaama- ja kuormitusennusteet. Kuormitusennusteisiin sisältyy viemäröintialueella
toimivien teollisuuskuormittajien nykyisin puhdistamoille toimittama jätevesimäärä ja kuormitus.

Keskimääräiseksi mitoitusvirtaamaksi Qka on ennusteiden perusteella määritetty 100 000 m3/d ja
keskimääräiseksi tuntivirtaamaksi qka 4 167 m3/h. Biologisen prosessin mitoitusvirtaamana käy-
tetään vuoden 2011 yleissuunnitelman mukaista virtaamaa qmax,biol  7 400 m3/h. Biologiseen pro-
sessiin johdettaisiin mitoitusvuonna 2040 yli 98,45 % päivistä kaikki päivän virtaamat. Maksimi-
virtaamatilanteessa laitoksella pystytään esikäsittelemään kaikki jätevedet ja johtamaan biologi-
sen prosessin kapasiteetin ylittävät virtaamat ohitusvesien käsittelyyn. Ohitusvesien määräksi
muodostuu mitoitusvuonna keskimäärin 0,56 % vuosivirtaamasta ja ohitusveden määrä olisi
maksimissaan 3900 m3/h.(Kuva 1, Taulukko 5)

Puhdistamon mitoitustuntivirtaamien osalta on huomioitu tulotunnelin tasauskapasiteettia siten,
että huipputuntivirtaamaa on voitu pienentää 500 m3/h. Käytettävissä olevista tasaustilavuuksis-
ta ei ole maksimivirtaamatilanteissa sellaista apua, että maksimituntivirtaama-arvoja voitaisiin
tämän enempää pienentää puhdistamon mitoituksessa. Normaalivirtaamilla tasausta pystytään
hyödyntämään jakamalla kuormitusta tasaisemmin yö- ja päiväajan välillä.

2014 2025 2040 Vuoden 2011 yleissuunnitelman
mitoitusarvot vuodelle 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Ominaiskuormitusarvot, g/as/d
BOD 71 70 68
Kiintoaine 85 84 82
Fosfori 2,0 2,0 2,0
Typpi 14 14 14
Keskimääräinen tulokuormitus, kg/d
BOD 23 276 25 774 29 172 22 430
Kiintoaine 27 898 30 929 35 178 35 740
Fosfori 644 736 858 806
Typpi 4 556 5 155 6 006 4 560
Maksimi tulokuormitus, kg/d
BOD 32 586 36 084 40 841
Kiintoaine 41 847 46 393 52 767
Fosfori 773 884 1 030
Typpi 5 467 6 186 7 207
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 368 200 416 743 320 429
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Kuva 1. Tuntivirtaamien pysyvyyskäyrät suhteessa esitettyihin mitoitusvirtaamiin.

Taulukko 5. Mitoitusvirtaamat vuodelle 2040.

Mitoituskuormaksi on määritetty BOD:n osalta keskimäärin 29 170 kg/d, mikä vastaa asukasvas-
tinelukua 416 700. BOD-kuorman maksimiarvoksi on määritetty 40 840 kg/d, mikä vastaa asu-
kasvastinelukua 583 000 asukasyksikköä. Tulevan jäteveden minimilämpötila on 8 °C, mutta bio-
logisen prosessin mitoituslämpötilana on käytetty 12 °C lämpötilaa. Käytännössä lämpötila on al-
le 12 °C lämpötilan vain muutaman päivän (korkeintaan viikon) vuodessa lähinnä kevään sula-
misvesien aikaan. (Taulukko 6)

Taulukko 6. Mitoituskuormitukset vuodelle 2040.
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Tuntivirtaaman pysyvyyskäyrä

SULKAVUORI 2040

SULKAVUORI 2025

KAIKKI YHTEENSÄ 2014

Viinikanlahti ja Rahola 2010-2014

maksimivirtaama qhmax = 11 300 m3/h

mitoitusvirtaama qh,max, biol = 7 400 m3/h

keskituntivirtaama qh,kesk= 4 167 m3/h

Mitoitusvirtaamat Suure 2014 2025 2040

Asukasmäärä as 330 151 368 200 429 000
Vuorokausivirtaama, Qd ka m3/d 84 226 90 700 100 000
Vuorokausivirtaama, Qd max m3/d 217 000 222 700 222 700
Tuntivirtaama, Qh ka m3/h 3 509 3 779 4 167
Tuntivirtaama, Qh max biol. m3/h 7 400 7 400 7 400
Tuntivirtaama, Qh max m3/h 10 800 11 300 11 300

2014 2025 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Tulokuormitus, keskimäärin, kg/d
BOD7 23 276 25 774 29 170
Kiintoaine 27 898 30 929 35 180
Fosfori 644 736 860
Typpi 4 556 5 155 6 000
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 368 200 416 700
Jäteveden lämpötila (°C)
Minimi lämpötila 8 8
Biologisen prosessin mitoitusarvo 12 12
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Kuormituksen kasvu vaikuttaa myös syntyvän lietteen määrään. Lietteen määrä kasvaa samassa
suhteessa laitokselle tulevan BOD- ja kiintoainekuormituksen kanssa. (Taulukko 7)

Taulukko 7. Lietemääräennuste vuodelle 2040.

4. PROSESSIVAIHTOEHDOT

Keskuspuhdistamon yleissuunnitelman pohjaksi tarkastellaan kolmea eri prosessivaihtoehtoa
vuoden 2011 yleissuunnitelman prosessien tilalle. Merkittäviä syitä vaihtoehtojen tarkasteluun
ovat energian säästäminen, tilan säästäminen ja resurssitehokkuus. Jätevedenpuhdistuksessa tu-
lee suosia ratkaisuja, joilla saadaan prosessin alussa poistettua mahdollisimman tehokkaasti kiin-
toainetta ja orgaanista ainesta. Tämä helpottaa ravinteiden poiston optimointia sekä vähentää
energiankulutusta ja tilantarvetta (rakennuskustannuksia). Se lisää myös tuotetun energian mää-
rää, mikäli poistettu orgaaninen aines poltetaan tai mädätetään. Ravinteiden hyödyntämisen nä-
kökulmasta fosfori on hyvä väkevöidä puhdistamolietteeseen, jolloin sen hyödyntäminen tulee
kannattavammaksi tekniikasta riippumatta.

Prosessi vertailussa tarkastellaan esiselkeytyksen, biologisen käsittelyn ja jälkikäsittelyn osalta
seuraavia vaihtoehtoja:

· Laskeutuksen (esiselkeytys) korvaaminen viirasuodatuksella
· Aktiivilieteprosessin korvaaminen membraanibioreaktoriprosessia
· Hiekkasuodatuksen korvaaminen kiekkosuodatuksella.

Kyseiset ratkaisut vievät myös vähemmän tilaa, jolloin voidaan säästää louhinta ja rakennuskus-
tannuksissa. Tämä lyhentää toteutusaikaa. Louhinta ja kalliorakentaminen muodostavat karkeasti
30 – 35 % laitososuuden rakennuskustannuksista.

Lietteenkäsittelyn osalta tarkastellaan seuraavia käsittelymenetelmiä:
· Termisen kuivauksen ja polton korvaaminen lietteenkäsittelyn ostopalveluna

Kustannusvertailut on tehty annuiteettimenetelmää käyttäen. Eri prosessivaihtoehtojen vertailus-
sa on tarkasteltu ainoastaan vertailtavia kustannuksia, eli niitä kustannuseriä, jotka muuttuvat
eri prosessivaihtoehdosta riippuen. Kustannusvertailuissa esitetyt kustannukset eivät siis pidä si-
sällään vielä kyseisen prosessivaiheen kaikkia kustannuksia.

Investointikustannukset on muutettu vuotuisiksi kustannuksiksi eli annuiteetiksi, joka on laskettu
rakenteiden osalta 25 vuoden poistolla ja 4 % korolla. Laitteiden osalta on käytetty 15 vuoden
poistoa ja 4 % korkoa. Kun investoinnin vuotuiseen annuiteettiin lisätään vuotuiset käyttökus-
tannukset, saadaan vertailtavat vuotuiset kustannukset, €/a. Vertailukustannukset on esitetty li-
säksi suhteutettuna mitoitusjätevesimäärään (100 000 m3/d), jolloin saadaan vertailukustannus
jätevesikuutiota kohti.

Annuiteettimenetelmässä voitaisiin huomioida myös investointien mahdollinen jäännösarvo las-
kennassa käytetyn kuoletusajan lopussa. Tämä tulisi kyseeseen, jos omaisuuserällä olisi käyttö-
tai myyntiarvoa vielä kuoletusajan jälkeen. Tässä kustannusvertailussa jäännösarvojen on arvioi-
tu olevan kuoletusajan lopussa nollassa. Jätevedenpuhdistamon koneistojen osalta 15 vuoden
keskimääräinen käyttöikä on jo niin pitkä, ettei laitteistoille voi laskea reaalista jäännösarvoa.
Rakenteiden ja kalliotilojen osalta käyttöikää varmasti olisi vielä 40 vuoden kuoletusajan jälkeen-
kin, mutta puhdistamotilojen käyttötarpeen arviointi niin pitkän ajan päähän sisältää jo huomat-
tavaa epävarmuutta. On vaikea ennustaa esimerkiksi vedenpuhdistustekniikoiden tulevaa kehi-

Lietemäärät Suure 2014 2025 2040

Esiselkeytysliete kgTS/d 20 239 22 371 25 367
Biologinen ylijäämäliete kgTS/d 13 966 15 464 17 502
Liete tertiäärikäsittelystä kgTS/d 1 610 1 752 1 954
Yhteensä, keskimäärin kgTS/d 35 815 39 587 44 823
Yhteensä, maksimi kgTS/d 53 723 59 381 67 235
Yhteensä, maksimi kgTS/h 2 686 2 969 3 362
Yhteensä, ka-% 25 m3/d 143 158 179
Yhteensä, ka-% 25 m3/a 52 290 57 797 65 442
Yhteensä, maksimi, 25 %TS m3/h 10,7 11,9 13,4
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tystä, joka voi tehdä nykyprosessien vaatimat suuret kalliotilat osin tarpeettomiksi. Tämän vuoksi
kustannusvertailuissa on päädytty siihen, että kuoletusajan lopussa investoinneilla ei jäännösar-
voa enää olisi jäljellä.

Vuotuisten huolto- ja ylläpitokustannusten osalta on käytetty 0,5 % osuutta rakenteiden koko-
naisinvestoinnista ja 2,5 % laitteiden kokonaisinvestoinnista.

Kaikissa prosessivaihtoehdoissa on käytetty yhteisiä kustannusten laskentaperiaatteita. Louhin-
nan hinta on 80 €/m3, teräsbetonin kustannus muotitettuna on 1200 €/betoni m3, sähkön hinta
on 0,1 €/kWh ja huoltomiehen hinnaksi on laskettu 70 €/h. Kustannusten muista laskentaperus-
teista on kerrottu prosessivertailujen kohdalla.

Kemikaalien osalta on käytetty alla olevan taulukon hintoja. Kaikki hinnat ovat ALV 0 %.
(Taulukko 8)

Taulukko 8. Kemikaalien osalta käytetyt kustannukset.

Kustannuksissa ei ole urakointia, sivukuluja eikä yleiskustannuksia.

4.1 Esiselkeytyksen vaihtoehdot

4.1.1 Yleistä

Esiselkeytyksessä poistetaan ensisijaisesti jäteveden kiintoainetta ja kiintoaineen mukana or-
gaanista aineista. Kiintoaineen erotusta ja samalla fosforin poistoa tehostetaan saostuskemikaalin
avulla. Vaihtoehtona yleissuunnitelmassa 2011 esitetylle laskeutusselkeytykselle tarkastellaan vii-
rasuodatusta.

Näistä esiselkeytys on Suomessa hyvin yleisesti käytössä oleva menetelmä biologiseen prosessiin
johdettavan kuormituksen leikkaamiseen ja mahdollisesti huippuvirtaamien esikäsittelyyn ennen
jälkikäsittelyä/erillistä ohitusvesien käsittelyä tai ennen tietyn jätevesiosuuden johtamista vesis-
töön. Vaihtoehtona tarkasteltava viirasuodatus on tekniikkaa, jota on joillakin ulkomaisilla puh-
distamoilla käytetty korvaamaan esiselkeytys.

Viirasuodatus on tilantarpeeltaan pienempi kuin perinteinen esiselkeytys, mikä säästää louhinta-
ja rakennuskustannuksia sekä lyhentää toteutusaikaa. Riittävän pienireikäisen viiran avulla kiin-
toaineen erotusteho saadaan yleensä laskeutusta paremmaksi, jolloin esim. lietteenpolttoon pää-
tyvän orgaanisen aineen määrä ja siten energiantuotanto on suurempi. Samalla biologisen vai-
heen kuormitus vähenee, jolloin ilmastusenergian tarve myös pienenee.

Toisaalta laskeutus tehostettuna saostuskemikaalien lisäyksellä on erittäin tehokas tapa leikata
kuormitusta, ja tätä menetelmää on käytetty useilla jätevedenpuhdistamoilla leikkaamaan biolo-
giseen käsittelyyn johdettavaa kuormitusta. Esimerkiksi HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdista-
molla on päästy alumiinipohjainen kemikaalilla jopa yli 90 % vähenemiin kiintoaineen ja fosforin
osalta. Laskeutuksen tekniikka on yksinkertaista ja luotettavaa, minkä vuoksi lasketus vaatii vä-
hän hoito- ja huoltotoimenpiteitä viirasuodatukseen verrattuna.

Prosessivaihtoehdosta riippumatta voidaan molemmissa vaihtoehdoissa liete fermentoida jatko-
käsittelynä. Esiselkeytetyn veden ravinnesuhteita voidaan muuttaa biologiselle ravinteidenpoistol-
le (typenpoistolle) edullisemmiksi fermentoimalla esiselkeytyksessä poistettua lietettä ja palaut-
tamalla se takaisin esiselkeytykseen. Viirasuodatuksessa muodostuvan lietteen kuiva-
ainepitoisuus on suurempi kuin laskeutuksessa, mikä vaikuttaa mm. fermentaation ja pumppaus-
ten mitoitukseen ja tarvittavaan säiliökokoon.

Kemikaali Hinta
(€/t)

PAC 250
Polymeeri 4000
Ferrosulfaatti 100
Natriumhypokloriitti 560
Sitruunahappo 1200
Suolahappo 1000
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Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat myös tarvittaessa esikäsittelyn osittaisen ohituksen. Ohi-
tettavan jäteveden määrä vaihtelee 30 - 50 % välillä vuodenajasta riippuen. Osittaisella ohituk-
sella pyritään ohjaamaan biologiseen vaiheeseen enemmän orgaanista ainetta typenpoiston hii-
lenlähteeksi.

4.1.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus

4.1.2.1Perinteinen esiselkeytys (laskeutus)

Perinteisessä esiselkeytyksessä vesi johdetaan suorakaiteen mallisiin altaisiin altaiden päädystä
yleensä jonkin verran vesipinnan alapuolelta. Jätevedessä oleva kiintoaines laskeutuu painovoi-
maisesti altaan pohjalle, kun virtausta hidastetaan riittävästi. Tätä laskeutumista voidaan tehos-
taa saostuskemikaalien syötöllä. Altaiden pohjalle kertyvää lietettä kerätään pohja- ja pintalaa-
hainten kaavinpalkeilla altaiden alussa oleviin lietesyvennyksiin, joista liete pumpataan lietteen
tiivistykseen. Pintalaahain kerää altaan pinnalle muodostuvaa heikosta laskeutuvaa lietettä kohti
ryyppyruuhea, joiden kautta liete poistetaan altaasta. Selkeytynyt vesi kerätään altaiden loppu-
päästä v-reunaisilla ylivuotokouruilla ja johdetaan eteenpäin biologiseen käsittelyvaiheeseen.
(Kuva 2)

Kuva 2. Perinteisen laskeutusaltaan laahainkoneisto (Kuvan lähde: Finnchain)

Laskeutusta voidaan tehostaa kemiallisen koagulaation / saostuksen avulla. Myös fosforin poistoa
voidaan tehostaa kemiallisen saostuksen avulla. Aikaisemman yleissuunnitelman (2011) mukai-
sesti saostukseen käytetään ferrosulfaattia, joka syötetään veteen ennen ilmastettua hiekanero-
tusta. Saostumista voidaan tehostaa polymeerilla.

4.1.2.2Viirasuodatus

Viirasuodatuksessa jätevesi johdetaan hitaasti pyörivän viirakudoksen läpi (Kuva 3). Suodattimen
läpi kulkenut jätevesi johdetaan edelleen seuraavaan käsittelyvaiheeseen. Jäteveden kiintoaines
kerääntyy kudokseen, josta se poistetaan paineilmalla. Kertynyt aines putoaa kiintoaineen kulje-
tukseen käytettävän ruuvin päälle, josta se johdetaan lietetaskuun pumpattavaksi edelleen liet-
teen tiivistykseen. Jotta viira ei tukkeudu, pestään se säännöllisesti kuumalla vedellä (tarvittaes-
sa myös pesukemikaalia). Kiintoaineen poistoteho riippuu mm. jäteveden hiukkaskoosta ja viiran
reikäkoosta. Mitä enemmän kiintoainesta pystytään kerryttämään viiraan, sitä hienompijakoista
kiintoainesta pystytään poistamaan jätevedestä. Myös viirasuodatuksen poistotehoa voidaan sa-
ostuskemikaalin lisäksi kasvattaa polymeerin syötöllä.
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Kuva 3. Salsnesin viirasuodattimen toiminta (kuvan lähde: Salsnes Filter AS)

4.1.3 Mitoitus

4.1.3.1Perinteinen esiselkeytys (laskeutus)

Perinteisesti Suomessa esiselkeytyksen mitoitus syvissä laskeutusaltaissa (vesisyvyys yli 3 met-
riä) on tehty melko suurilla pintakuormilla verrattuna kansainvälisesti kirjallisuudessa esitettyihin
mitoitusarvoihin. Esimerkiksi RIL124 Vesihuolto suosittelee keskivirtaamalla 2 m/h tunnissa pin-
takuormaa, kun se kansainvälisesti on aivan mitoitusarvojen ylärajalla. Jo vuoden 2011 yleis-
suunnitelmassa on käytetty pintakuormia, jotka ovat linjassa kansainvälisten suositusten kanssa.
Myös uusi mitoitus on tehty maltillisilla pintakuormilla, jolloin laskeutustulos on huomattavasti
parempi kuin perinteisesti Suomessa käytetyillä arvoilla. (Taulukko 9, Taulukko 10)

Taulukko 9. Kirjallisuudessa käytetyt esiselkeytyksen pintakuorman mitoitusarvot, sekä yleissuunnitel-
massa vuonna 2011 käytetyt mitoitusarvot.

Taulukko 10. Keskuspuhdistamon mitoituspintakuormat.

Edellä esitettyjen arvojen perusteella laskeutukseen tarvittava allasala on 3600 m2. Altaat raken-
netaan neljään linjaan, jotka muodostuvat kahdesta rinnakkaisesta esiselkeytysaltaasta. Näin ol-
len altaita tulee yhteensä 8 kpl, joiden leveys on 10 metriä, pituus 45 metriä ja vesisyvyys 5 m.
Syvät altaat varmistavat osaltaan paremman selkeytystuloksen myös huippuvirtaamatilanteissa.
(Taulukko 11, Taulukko 12)

Taulukko 11. Keskuspuhdistamon esiselkeytyksen altaiden yhteispinta-ala, yhteistilavuus ja vesisyvyys.

RIL 124 Vesihuolto Metcalf&Eddy 2013 Yleissuunnitelma 2011
Pintakuorma (m/h) Pintakuorma (m/h) Pintakuorma (m/h)

Keskivirtaamalla 2 1,2 - 2,1 1,2
Maksimivirtaamalla 4 3,3 - 5,0 3,5

Pintakuorma
(m/h)

Keskivirtaamalla 1,2
Maksimivirtaamalla 3,1

Pinta-ala Tilavuus Syvyys
(m2) (m3) (m)
3600 18000 5
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Taulukko 12. Keskuspuhdistamon esiselkeytyksen altaiden lukumäärä, yhden altaan pituus ja leveys.

Normaalitilanteissa esiselkeytyksessä saavutettava vähenemä on BOD:n osalta 40 % ja kiintoai-
neen sekä fosforin osalta vähintään 60 %. Typestä saadaan poistettua ainoastaan kiintoainee-
seen kiinnittynyt typpi (suurin osa jäteveden typestä on liukoisessa muodossa). Tämän vuoksi
typpivähenemä jää myös saostuskemikaaleja käytettäessä vaatimattomaksi. (Taulukko 13)

Taulukko 13. Esiselkeytykselle laskettu vähenemä.

Esiselkeytyksestä poistettavan raakalietteen kuiva-ainepitoisuus on tyypillisesti 3 – 4 %. Muodos-
tuva lietemäärä on mitoitustilanteessa 25 370 kg TS/d (noin 725 m3/d).

4.1.3.2Viirasuodatus

Viirasuodatuksen mitoituksen tekee laitetoimittaja. Mitoitus perustuu viiralle kohdistuvaan pinta-
kuormaan ja kiintoaineen poistotehovaatimukseen.

Yleissuunnitteluvaiheen mitoitus perustuu Salsnes Filter AS:n esittämiin laskelmiin. Salsnesin
toimittamassa mitoituksessa on lähdetty siitä, että myös maksimivirtaamalla viirasuodatuksella
päästään vaadittuihin vähenemiin. Pintakuormana on käytetty 22 – 28 litraa/s/viira-m2.
(Taulukko 14)

Taulukko 14. Viirasuodatintoimittajalta pyydetty vähenemäteho (kaikissa virtaamatilanteissa)

Esitetyillä arvoilla tarvitaan 64 kpl SFK600 viirasuodattimia. Neljä laitetta muodostaa aina yhden
logiikkayksikön ja kaksi logiikkayksikköä (8 laitetta) yhden moduulin. Yhden laitteen hydraulinen
maksimivirtaama on 576 m3/h. Tästä arvosta suoraan laskemalla tarvittaisiin maksimivirtaamalla
vain 22 laitetta. Suurilla virtaamilla viirasuodattimien toiminta kuitenkin heikkenee, minkä vuoksi
vesimäärää laitetta kohden on rajoitettava, jotta haluttuihin vähenemiin päästään kaikissa vir-
taamaolosuhteissa. (Taulukko 15)

Taulukko 15. Viirasuodattimien määrä.

Edellä esitetyllä viirasuodattimen mitoituksella saadaan liete tiivistettyä 4 - 8 % kiintoainepitoi-
suuteen. Jos viirasuodatuksessa poistetaan sama määrä kiintoainetta kuin laskeutuksessa (25370
kg TS/d), on lietevirtaama mitoitustilanteessa noin 420 m3/d.

Edellä kuvattujen viirasuodattimien (64 kpl oheislaitteineen) tarvitsema tila on 720 m2.  Alla on
esimerkki viirasuodattimien sijoittelusta. (Kuva 4)

Altaiden lukumäärä Pituus Leveys
(kpl) (m) (m)

8 45 10

Vähenemä esiselkeytyksessä
(%)

BOD 40
Kiintoaine 65
kok-P 60
kok-N 10

Vähenemä viirasuodatuksessa
(%)

BOD 50
Kiintoaine 60
kok-P 50
kok-N 5

Laitteiden määrä Logiikkayksiköiden
määrä

Moduulien määrä

(kpl) (kpl) (kpl)
64 16 8
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Kuva 4. Esitys 64 viirasuodattimen sijoittelusta.

4.1.4 Kustannusarviot

4.1.4.1Perinteinen esiselkeytys (laskeutus)

Laskeutusvaihtoehdossa rakenteiden osalta on huomioitu tarvittava louhinta ja teräsbetonit, joita
altaisiin tarvitaan. Laskennassa käytetty seinävahvuus on 0,5 m. Seinän korkeutena on käytetty
kuutta metriä, vesisyvyyden ollessa 5 metriä. Lisäksi pohjalaatta on laskettu 0,5 m paksuisena.
Seinämä vahvuudet on huomioitu louhinnan määrässä. Laitteiden osalta on huomioitu laahainten,
lietepumppujen ja ryyppyruuhien kustannukset. Vertailtaviksi investointikustannuksiksi muodos-
tuu 13,0 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Investoinnin vuotuiseksi annuiteetiksi muodostuu 700 000
euroa/a. (Taulukko 16)

Taulukko 16. Vertailtvat investointikustannukset (ALV 0 %) esiselkeytysvaihtoehdossa. Rakenteiden
poistoaika 40 vuotta ja laitteiden 15 vuotta ja laskentakorko 4 %.

Sähkönkulutus on laskettu laahainten moottoriteholla 0,25 kW ja käyttö on jatkuvaa. Lietepump-
pujen osalta on laskettu, että jokaisella linjalla on kaksi 1,1 kW pumppua, jotka ovat pumppaavat
kolmentunnin ajan vuorokaudessa. Ryyppyruuhien osalta laskennassa on oletettu, että kerran
tunnissa poistetaan pintalietettä ja ryyppyruuhen 0,55 kW moottori käy 3 minuuttia tunnin aika-
na. Lisäksi jokaisessa altaassa on 1,1 kW hämmennin, mikä on jatkuvasti käytössä. Näillä luke-
milla päädytään 144 000 kWh vuositasolla. (Taulukko 17). Saostuskemikaalia arvioidaan tarvitta-
van esiselkeytyksessä 3650 tonnia vuodessa.

Henkilötyön osalta on laskettu, että altaat tyhjennetään ja pestään kerran kolmessa vuodessa si-
ten, että joka vuosi osa altaista on tyhjennysvuorossa. Lisäksi muiden laitteiden huollon osalta
huollon ja ylläpidon osuus mahtuu hyvin esitettyyn 1260 h tuntimäärään. (Taulukko 17)

Sähkönkulutuksen osuus on vain 3 % käyttökustannuksista kemikaalien kustannuksen ollessa lä-
hes 80 %. Vuositasolla käyttökustannukset ovat 467 000 euroa. (Taulukko 17, Taulukko 18)

Taulukko 17. Vuotuinen sähkönkulutus ja tarvittavat huoltotunnit vuositasolla esiselkeytysvaihtoehdos-
sa.

Esiselkeytys Alkuinvestointi Annuiteetti
(€) (€/a)

Rakenteet 11 800 000 596 000
Laitteet 1 152 000 104 000
Yhteensä 12 952 000 700 000

Laskeutus
(Vuodessa)

Sähkönkulutus (kWh) 144 000
Saostuskemikaali (t/a) 3 650
Huolto ja ylläpito (h) 1 260
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Taulukko 18. Vertailtavat käyttökustannukset (ALV 0 %) vuositasolla esiselkeytysvaihtoehdossa.

4.1.4.2Viirasuodatus

Viirasuodatusvaihtoehdossa ei tule louhintaa kuin holvin osalta ja rakennustekniset työt koostu-
vat laitteille tehtävistä betonikanavista ja koteloista. Rakennuskustannukset on laskettu samoin
perustein kuin edellä laskeutusta koskevassa kohdassa.

Laitteistokustannukset perustuvat laitetoimittajan budjettitarjoukseen (Salsnes Filter AS). Laite-
kokonaisuus sisältää viirasuodatinten lisäksi jokaiselle logiikkayksikölle puhaltimet, jotka tarvi-
taan kiintoaineen poistamiseksi viirasta. Myös lietteen siirtoon tarkoitetut ruuvit ja pumput on
mukana laitteiden hinnassa. Laitteille tulee omat ohjauskeskuksensa logiikkayksiköittäin ja myös
ne kuuluvat laitteiston hintaan asennuksen ja koulutuksen lisäksi. Vertailtaviksi investointikus-
tannuksiksi muodostuu yhteensä 7,25 miljoonaa euroa (ALV 0 %). Investoinnin vuotuiseksi an-
nuiteetiksi muodostuu 608 00 euroa. (Taulukko 19)

Taulukko 19. Vertailtavat investointikustannukset (ALV 0 %) viirasuodatusvaihtoehdossa. Rakenteiden
poistoaika 40 vuotta ja laitteiden 15 vuotta ja laskentakorko 4 %.

Sähkönkulutus muodostuu laitteiden (viirasuodatin, puhallin, lieteruuvi ja lietepumput) toimin-
nasta. Yhtä laitetta kohden muodostuu n. 1 kW sähkönkulutus jo viirasuodattimen moottorista ja
puhaltimesta. Sähkönkulutustiedot ovat tulleet laitetoimittajalta. Laitetoimittajan esittämä arvio
laitteiden huoltotarpeesta on 15 h viikossa (sisältäen varaosien vaihdon) ja vuosihuollon osalta
4 h/laite. On kuitenkin huomioitava, että tässä tarkastelussa ei ole huomioitu sitä, että melko
pitkiä aikoja vuodessa (huippuvirtaamien ulkopuolella) voitaisiin tulla toimeen puolella esitetystä
suodatinmäärästä eli tuolloin myös sähkönkulutus ja tarvittavat työtunnit putoaisivat puoleen.
Tätä ajoittaista käyttöä on huomioitu siten, että sähkönkulutuksen osalta on käytetty 75 %
osuutta kaikkien 64 laitteen vaatimasta sähkönkulutuksesta. Saostuskemikaalia arvioidaan tarvit-
tavan esiselkeytyksessä 3650 tonnia vuodessa eli sama määrä kuin laskeutusselkeytyksessä.
(Taulukko 20). Sähkönkulutuksen osuus on 7 %, kemikaalien 65 % ja huollon ja ylläpidon osuus
28 % käyttökustannuksista. (Taulukko 20)

Viirasuodatuksen osalta laitetoimittaja on esittänyt laitteille tarvittavan varaosat ja niiden vaihto-
välin. Viirakankaat tulee vaihtaa 2 vuoden välein, tiivisteet ja laakerit 3 vuoden välein ja mootto-
rit vaihteistoineen 10 vuoden välein. Vuosikustannuksena näistä varaosista muodostuu 110 000 €
64 laitteen osalta. Laskettuna samalla 75 % käyttöasteella (eli laitteiden ajoittaisesta käytöstä
johtuen varaosien vaihtoa pystytään hieman lykkäämään) tulee varaosien kustannukseksi
83 000 €, ja niiden vaihtoja ja muuhun huoltoon jää 75 000 € vuositasolla. (Taulukko 21)

Taulukko 20. Vuotuinen sähkönkulutus ja tarvittavat huoltotunnit vuositasolla viirasuodatusvaihtoeh-
dossa. HUOM. huollon ja ylläpidon kokonaiskustannukset on muutettu työtunneiksi eli työtuntien osuus
pitää sisällään myös varaosien kustannukset.

Esiselkeytys
(€/a)

Sähkönkulutus 14 000
Kemikaalit 365 000
Huolto ja ylläpito 88 000
Yhteensä 467 000

Viirasuodatus Alkuinvestointi Annuiteetti
(€) (€/a)

Rakenteet 1 140 000 58 000
Laitteet 6 110 000 550 000
Yhteensä 7 250 000 608 000

Viirasuodatus
(Vuodessa)

Sähkönkulutus (kWh) 408 000
Saostuskemikaali (t/a) 3 650
Huolto ja ylläpito (h) 2 260
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Taulukko 21. Vertailtavat käyttökustannukset (ALV 0 %) vuositasolla viirasuodatusvaihtoehdossa.

4.1.5 Teknistaloudellinen vertailu

Laskeutuksen ja viirasuodatuksen teknistaloudellinen vertailu on esitetty alla. Tilantarve on las-
keutusvaihtoehdossa huomattavasti suurempi (n. 6 -kertainen) kuin viirasuodatuksessa. Tämän
lisäksi esiselkeytys vaatii merkittävästi enemmän louhintaa ja betonointitöitä. (Taulukko 22)

Taulukko 22. Vaihtoehtojen tilantarpeen vertailu pinta-alan, louhinnan ja betonoinnin osalta.

Investointikustannusten osalta laskeutus on kaksi kertaa kalliimpi kuin viirasuodatus. Toisaalta
käyttökustannukset laskeutuksessa 20 % halvemmat viirasuodatukseen verrattuna. Molemmissa
vaihtoehdoissa on lähdetty siitä, että niiden kemikaalienkulutus on samanlainen ja kemikaalikus-
tannusten osuus on 78 % laskeutuksen käyttökustannuksista ja 65 % viirasuodatuksen käyttö-
kustannuksista. Tähän verrattuna sähkönkulutuksen osuus (molemmissa vaihtoehdoissa selvästi
alle 10 %) jää marginaaliseksi. Jätevesikuutiota kohden vuositasolla tarkasteltuna tulee eroa 1
sentti. (Taulukko 23)

Taulukko 23. Vaihtoehtojen vertailtavat investointi- ja käyttökustannukset (ALV 0 %) vuositasolla. Ra-
kenteiden poistoaikana on käytetty 40 vuotta ja laitteiden 15 vuotta ja korko 4 %.

Laskeutuksesta on runsaasti kokemuksia jäteveden esikäsittelyssä niin Tampereen Veden nykyi-
siltä puhdistamoilta kuin muilta yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta. Viirasuodatuksesta koke-
musta on paljon vähemmän ja noin 15 vuoden ajalta. Esim. Salsnes Filter AS:n toimittamia lai-
toksia on käytössä jäteveden esikäsittelyssä Norjassa, Kanadassa, USA:ssa ja Meksikossa. Valta-
osa laitoksista on pieniä. Lähinnä Suomea olevan Tromsön jätevedenpuhdistamon virtaama
(40000 m3/d) on vajaa puolet Sulkavuoren tulevasta virtaamasta. Saatujen kokemusten valossa
viirasuodatuksen poistoteho on hyvä, mutta tuloksen saavuttaminen vaatii melkoisesti optimoin-
tia niin viiran reikäkoon, pyörimisnopeuden kun apuna käytettävien kemikaalien osalta.

Yhteenveto laskeutuksen ja viirasuodatuksen vertailusta on esitetty alla. (Taulukko 24)

Esiselkeytys
(€/a)

Sähkönkulutus 41 000
Kemikaalit 365 000
Huolto ja ylläpito 158 000
Yhteensä 564 000

Laskeutus Viirasuodatus

Tilantarve (m2) 4 100 720
Louhinta (m3) 65 800 4 300
Betonointi (m3) 5 400 800

Laskeutus Viirasuodatus

Alkuinvestointi, € 12 952 000 7 250 000
Investoinnin annuiteetti, €/a 700 000 608 000
Käyttökustannukset, €/a 467 000 564 000
Yhteensä €/a 1 167 000 1 172 000
Yht. senttiä/jv-m3 3,20 3,21
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Taulukko 24. Yhteenveto laskeutuksen ja viirasuodatuksen vertailusta.

Laskeutus Viirasuodatus
Puhdistusteho (kiin-
toaineen, fosforin
jne. vähenemä)

Vaadittu poistoteho saavute-
taan kemikaalilisäyksen avul-
la.

++ Vaadittu poistoteho saavute-
taan kemikaalilisäyksen avul-
la. Hyvä tulos edellyttää ajo-
tavan optimointia.

++

Toimintavarmuus
erilaisissa virtaama
/ kuormitustilan-
teissa

Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihteluja.

+ Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihtelua (kuor-
mituksen kasvaessa viiran
pyörimisnopeutta voidaan
kasvattaa).

+

Tilantarve Vaatii paljon tilaa viirasuoda-
tukseen verrattuna (6 –
kertaisesti). Syvät (5 m) al-
taat lisäävät louhintatarvetta.

-- Laitteistot mahtuvat pieneen
tilaan laskeutukseen verrattu-
na (1/6-osa). Erillisiä altaita ei
tarvitse louhia.

++

Koneistot ym. laite-
tekniikka

Yksinkertaista tekniikkaa
(vain lietelaahaimet ja -
pumput). Vähän tukkeutuvia
tai kuluvia osia.

+ Melko uutta tekniikkaa. Viiran
jatkuvasta puhdistuksesta tu-
lee huolehtia. Laitteistossa
tukkeutuvia ja kuluvia  osia.
Putkiston ja venttiilien määrä
huomattava laskeutukseen
verrattuna. Vaatii omat pai-
neilmayksiköt.

-

Kunnossapito- ja
huoltotarve

Vähän huoltoa vaativia konei-
ta ja laitteita. Huolto yksin-
kertaista. Tarvittava henkilö-
työ puolet viirasuodatukseen
verrattuna.

++ Useita kunnossapitoa ja huol-
toa vaativia osia. Jäteveden
mukana tuleva rasva aiheut-
taa ylimääräistä puhdistustar-
vetta laitteistossa. Tarvittava
henkilötyö kaksinkertainen
laskeutukseen verrattuna.

--

Energiankulutus Laskeutuksen energiankulutus
on 1/4-osa viirasuodatuskesta

+ Viirasuodatuksen energianku-
lutus on 4-kertainen laskeu-
tukseen nähden.

-

Kokemukset muista
laitoksista

Kokemusta yli 100 vuoden
ajalta. Käytössä lähes jokai-
sella jätevedenpuhdistamolla.

+ Kokemuksia noin 15 vuoden
ajalta. Käytössä joillakin
kymmenillä laitoksilla, joiden
virtaamat Sulkavuoren puh-
distamoa pienempiä.

-

Kustannukset Korkeammat investointikus-
tannukset, mutta edullisem-
mat käyttökustannukset

-/+ Edullisemmat investointikus-
tannukset, mutta korkeammat
käyttökustannukset

+/-

4.1.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta esiselkeytysmenetelmästä

Edellisen tarkastelun perusteella viirasuodatuksen ja laskeutuksen välillä ei ole merkittävää eroa
vertailukustannuksissa. Laskeutus on kuitenkin luotettavaa sekä selvästi vähemmän kunnossapi-
toa ja huoltoa vaativaa tekniikkaa. Saostuskemikaaleja optimoimalla laskeutuksessa voidaan tar-
vittaessa päästä jopa yli 90 %:n kiintoaine- ja fosforivähenemiin. Viirasuodatuksen osalta laite-
toimittajalla ei ole esittää vastaavia kokemuksia. Viirasuodatuksessa syntyvä liete ei tarvitse eril-
listä lietteen tiivistystä, mutta biologisen prosessin ylijäämälietteet vaativat kuitenkin tiivistyksen.
Tätä biologisen prosessin vaatimaa tiivistystä ei ole huomioitu kustannusarviossa.

Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon esiselkeytysvaihtoehdoksi esitetään ensisijaisesti laskeutus-
ta. Mikäli käytettävissä oleva tila on rajallinen ja nousee merkittäväksi valintatekijäksi, niin tällöin
viirasuodatus on hyvä vaihtoehto. Yleissuunnittelun jatkovaiheessa on hyvä harkita, tarvitaanko
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puhdistamolla sekä tavallista syvempiä lietetaskuja laskeutuksessa että erillisiä fermentointireak-
toreita liukoisen hiilenlähteen tuottamiseksi typenpoistoa varten.

4.2 Biologisen prosessin vaihtoehdot

Vesiprosessin osalta yleissuunnitelmassa 2011 esitetyn aktiivilieteprosessin vaihtoehtona tarkas-
tellaan membraanibioreaktoriin perustuvaa prosessiratkaisua, jossa jälkiselkeytysaltaat ja terti-
äärikäsittely korvataan bioreaktorialtaisiin (ilmastusaltaisiin) sijoitettavilla kalvosuodatusyksiköil-
lä. MBR -prosessin tilantarve on huomattavasti aktiivilieteprosessia pienempi, mikä säästää lou-
hinta- ja rakennuskustannuksia ja lyhentää toteutusaikaa.

MBR -prosesseja on ollut käytössä Euroopassa, Japanissa ja Pohjois-Amerikassa n. 15 vuoden
ajan, mutta Pohjoismaissa ensimmäisten laitosten rakentaminen on vasta alkamassa. Suomessa
MBR -prosessiin perustuvan puhdistamon rakentamisesta ovat periaatepäätöksen tehneet en-
simmäisinä Parikkalan kunta ja Mikkelin kaupunki. Ruotsissa Tukholman alueella puhdistamoista
Himmerfjärdenin ja Hendriksdalenin puhdistamot on myös päätetty tehostaa MBR -prosessiin pe-
rustuvilla ratkaisuilla.

Kalvobioreaktoriin perustuvassa vaihtoehdossa jälkiselkeytys ja tertiäärikäsittely korvataan puoli-
läpäisevillä kalvoilla. Kalvobioreaktori vaihtoehdossa ei tarvita myöskään erillistä desinfiointivai-
hetta, sillä kalvosuodatus poistaa myös haitallisia mikro-organismeja. Prosessin esikäsittely koos-
tuu tavanomaisen aktiivilieteprosessin tapaan välppäyksestä, ilmastetusta hiekanerotuksesta se-
kä esiselkeytyksestä. Kalvosuodatuksen toiminnan varmistamiseksi esiselkeytyksessä on käytet-
tävä vielä erillistä hienovälppäystä, jossa poistetaan prosessille haitallisia kuituja. Hienovälppäys
voidaan korvata mekaanisella selkeytyksellä. Prosessista väliaikaisesti poistettava kuituliete voi-
daan sekoittaa sakeutettuun lietteeseen.

MBR -prosessissa orgaanisen aineksen ja kokonaistypen poisto tapahtuu kuten perinteisessä ak-
tiivilieteprosessissa denitrifikaatio-nitrifikaatio –periaatteella (DN). Lieteprosessi on nelilinjainen,
jonka suorakaiteenmuotoiset altaat jaetaan ilmastettuihin ja ilmastamattomiin lohkoihin, joiden
keskinäistä määrää voi säätää linjakohtaisesti, ajotavan mukaan. Biologisen prosessiosan liete-
kierto (nitraattikierto) järjestetään kalvosuodatusaltaiden pohjalta potkuripumppauksella aktiivi-
lieteprosessin alkuun deox-altaaseen, jossa lietteen vapaa happi kulutetaan loppuun ennen anok-
sisia osioita. Ylijäämälietteen poisto sakeutukseen tapahtuu myös kalvosuodatusaltaiden pohjal-
ta. Ylijäämälietelinjaan rakennetaan yhde lietteen pumppaamiseksi hienovälpille mahdollisten
kuitujen poistamiseksi sekä lietteen siirtämiseksi muihin ilmastuslinjoihin.

4.2.1 Yleistä

Kalvotekniikan kehittymisen myötä on tullut mahdolliseksi korvata jälkiselkeytyksen painovoi-
mainen kiintoaineen laskeutus kalvosuodatuksella, jolloin kiintoaine saadaan erotettua lähtevästä
jätevedestä kokonaan, eikä hieno kiintoaines huuhtoudu lähtevän jäteveden mukana purkuvesis-
töön. Kalvosuodatusprosesseissa käytetyt kalvot ovat puoliläpäiseviä kalvoja, joiden avulla ve-
destä voidaan erottaa kolloidisia, molekyylikokoisia ja tarvittaessa myös ionikokoisia epäpuhtauk-
sia. Kalvosuodatuksessa käytetyt kalvotyypit voidaan jakaa rakenteensa perusteella viiteen eri
luokkaan: onttokuitu-, tasomaisiin, putkimaisiin, spiraali- sekä pyöriviin tasomaisiin kalvoihin.
Näistä yleisimmin käytetyt kalvotyypit suodatustekniikkaa hyödyntävissä jätevedenpuhdistamois-
sa ovat onttokuitukalvot ja tasomaiset kalvot, joiden huokoskoko on luokka 0,04-0,4 mikromet-
riä.

Kalvobioreaktorissa (MBR, engl. Membrane bioreactor) jälkiselkeytysaltaat on korvattu kal-
vosuodatusyksiköillä, jotka voivat olla upotettuna aktiivilietealtaassa tai heti ilmastusaltaan jäl-
keen erillisessä tilassa. Jos kalvot ovat suoraan ilmastusaltaaseen upotettuina, erillistä lietteen
kierrätystä ei tarvita. Mikäli kalvot ovat erilliseen altaaseen upotettuina, kierrätetään kalvosuoda-
tusyksiköltä lietettä takaisin aktiivilietealtaisiin keskimäärin yli 200 - 300 %, mutta usein jopa
400 – 500 % tulevan jäteveden määrään nähden.

Koska lietettä ei tarvitse laskeuttaa, voidaan prosessissa käyttää suurempia lietepitoisuuksia kuin
perinteisessä aktiivilieteprosessissa, joka pienentää allastilavuuden tarvetta tai edesauttaa mata-
lan lietekuorman myötä ammoniumtypen- ja kokonaistypenpoistoa. Kalvojen tukkeutuminen ja
ilmastustehokkuus kuitenkin rajoittavat käytettävää lietepitoisuutta. Tyypillisesti lietepitoisuus on
8 – 15 g/l. Korkeamman lietepitoisuuden ja pidemmän lieteiän myötä myös osa haitta-aineista
voi hajota prosessissa tavanomaista aktiivilietekäsittelyä paremmin.
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Kalvosuodatettu jätevesi on puhtaudeltaan vähintään hiekkasuodatuksella tertiäärikäsitellyn jäte-
veden tasoista ja hygieenisyydeltään se vastaa UV-desinfioitua jätevettä bakteerien suodattuessa
kokonaan ja viruksistakin suurin osa suodattuu pois. MBR -käsittelyllä voidaan siis korvata jäl-
kiselkeytysaltaat, tertiäärikäsittely sekä desinfiointi ja saavuttaa näin merkittäviä investointikus-
tannussäästöjä.

Kalvosuodatus toimii kalvotyypistä ja käyttökohteesta riippuen joko painovoimaisesti tai pumpuil-
la kehitetyn paine-eron avulla. MBR -laitoksissa käytettyjen mikro- tai ultrasuodatuskalvojen kal-
vopaine-erot (TMP) ovat tyypillisesti 20–200 mbar. Kalvon läpäisevää virtaamaa tietyssä ajassa
suhteessa pinta-alaan sanotaan kalvovuoksi (FLUX), johon vaikuttaa kalvopaine-ero. Kalvovuo
ilmoitetaan usein yksiköissä LMH (l/m2*h) tai m3/m2*d. Kun kalvovuossa huomioidaan kalvopai-
ne-ero, saadaan kalvon permeabiliteetti (LMH/bar), jonka avulla eri kalvot ovat helpommin ver-
tailtavissa keskenään.

MBR -käsittelyn hyödyntämistä hankaloittaa kalvojen tukkeutuminen, jota pyritään ehkäisemään
biologisen prosessin optimoinnin lisäksi mm. ilmakuplapuhdistuksella, kalvorelaksaatioilla, vasta-
virtapesuilla sekä erilaisilla kemikaalipesuilla. Kalvojen likaantumisen estämiseksi kalvojen alle
johdetaan paineilmaa karkeakuplailmastuksena ilmadiffuusioreiden kautta, jolloin kuplat huuhte-
levat kalvon pintaan kertyvää kiintoainetta mukanaan pintaa kohti. Ilmakuplapuhdistuksen lisäksi
suodatusta jaksotetaan usein kymmenen minuutin välein kaksi minuuttia kestävien relaksaatioi-
den avulla, jolloin kalvopaine-ero on nolla ja osmoottinen paine aiheuttaa hetkellisen takaisinvir-
tauksen irrottaen paremmin kiintoainetta kalvon pinnasta ja huokosista ilmakuplien mukaan.
(Kuva 5)

Kuva 5. Periaatekuva MBR-reaktorista © Alfa Laval 2006.

Kalvon tukkeutumiseen vaikuttaa ilmakuplapesutehokkuuden lisäksi mm. tulevan jäteveden sisäl-
tämät aineet, lietteen koostumus sekä saostus- ja alkalointikemikaalit. Vähintään puolivuosittain
tai tarpeen mukaan kalvoille tehdään kemiallinen pesu, jossa kalvojen permeaattitilaan johdetaan
natriumhypokloriittia tai sitruunahappoa riippuen siitä, onko kalvo likaantunut orgaanisesta vai
epäorgaanisesta aineksesta. Eri kalvotyyppien pesumäärissä sekä kemikaalitarpeissa voi olla
merkittäviä eroja.

Kalvon läpäisykykyyn eli permeabiliteettiin vaikuttaa kalvotyypin ja huokoskoon sekä tukkeutu-
misasteen lisäksi jäteveden laatu ja viskositeetti (mm. lämpötila ja kiintoainepitoisuus). Kylmässä
jäteveden viskositeetti kasvaa ja sen suodattaminen vaikeutuu. Lämpötilan vaikutuksen on todet-
tu olevan teoreettista vaikutusta suurempi johtuen mm. orgaanisen aineen hajoamisen hidastu-
misesta ja vapautuvista solun ulkopuolisista polymeereistä. Kalvojen ja ilmapuhdistuksen toimin-
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nan varmistamiseksi esikäsittely on suositeltavaa tehostaa hienovälppäyksellä (reikäkoon ollessa
1-2 mm), jonka merkitys korostuu etenkin putkimallisilla kalvoilla.

MBR -käsittely on aiemmin kuluttanut kalvojen puhdistuksen vuoksi tavanomaista aktiivilietekä-
sittelyä enemmän energiaa, minkä vuoksi sen käyttökustannukset ovat olleet korkeammat. Viime
vuosien aikana tehdyt optimoinnit ovat kuitenkin pienentäneet MBR -prosessien energiantarvetta
merkittävästi ja kehitystä tehdään edelleen. Jälkiselkeytyksen, tertiäärikäsittelyn ja UV-
desinfioinnin sekä niiden tarvitsemien tilojen puuttuessa käyttökustannukset ovat CAS -prosessin
kanssa suurin piirtein samaa tasoa. Hoitotyön määrä on Keski-Euroopan MBR -laitoksilla samaa
luokkaa kuin aktiivilieteprosessillakin, mutta hoitotyö on toimenkuvaltaan erilaista ja keskittyy
enemmän mm. instrumenttien ja muiden laitteiden huoltoihin.

MBR:n käyttökustannukset ovat kirjallisuuslähteiden mukaan korkeammat kuin aktiivilietelaitok-
sella, mutta arviot ovat vaihdelleet välillä 30 – 80 % enemmän. Käyttökustannukset ovat laske-
neet viime vuosina huomattavasti johtuen ilmastuksen tehokkaasta käytöstä, kemikaalipesujen
optimoinnista sekä kalvomateriaalien kehittymisestä. Lisäksi jotkut prosessiratkaisut mahdollista-
vat suodatuksen gravitaation avulla, jolloin pumppausenergiaa ei tarvita. Optimointien jälkeen
käyttökustannukset voivat olla aktiivilieteprosessin kanssa samaa tasoa. Viime aikoina on raken-
nettu myös joitakin hybridilaitoksia, joissa on yhdistetty toisella linjalla MBR ja toisella linjalla ak-
tiivilietelaitos, mutta ne ovat monimutkaisempia hoidettavia. Kalvojen eliniän on aiemmin arvioitu
olevan noin 10 vuotta, mutta 10 vuotta toiminnassa olleilla laitoksilla lähes kaikki kalvot ovat
edelleen toiminnassa ja niiden eliniän voidaan olettaa olevan noin 15 vuotta. Kalvojen tarkistami-
seksi ja vaihtamiseksi kalvomoduulit on voitava nostaa altaasta nosturin avulla. Monilla tasomai-
sia kalvoja hyödyntävillä laitoksilla kalvoja ei ole nostettu koskaan pois altaasta.

Tavanomainen aktiivilieteprosessi on yleisimmin käytetty jätevedenpuhdistustapa ympäri maail-
man. Myös kaikki kalliotiloihin sijoitetut jätevedenpuhdistamot on rakennettu tavanomaisella ak-
tiivilieteprosessilla. MBR -prosesseja on maailmalla käytössä tuhansittain, joskin asukasvastinelu-
vultaan yli 100 000 yksikön laitoksia on vain joitain kymmeniä. Suurimmat MBR -puhdistamot
ovat nykyään asukasvastineluvultaan noin 600 000, mutta myös yli miljoonan asukkaan puhdis-
tamoita on rakenteilla. Tukholman Henriksdalin kalliopuhdistamoa on suunniteltu laajennettavan
MBR -tekniikalla ja saneerauksen jälkeen puhdistamo pystyisi käsittelemään koko Tukholman
alueen 1,6 miljoonan asukkaan jätevedet. Tunnettuja MBR -puhdistamoita lähialueilla ovat mm.
Nordkanalin, Hünxen ja Seelscheidin puhdistamot Saksassa ja Nozayn puhdistamo Ranskassa.

4.2.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus

4.2.2.1Perinteinen aktiivilieteprosessi

Yleissuunnitelman 2011 mukaisesti aktiivilieteprosessivaihtoehdossa esikäsitelty jätevesi johde-
taan nelilinjaiseen aktiivilieteprosessiin, joka on osastoitu typenpoiston tehostamiseksi anoksisiin
denitrifikaatio- ja aerobisiin nitrifikaatio –osastoihin, joiden keskinäistä määrää voidaan vaihdella
linjakohtaisesti ajotavan mukaan. Aerobisten sekä variolohkojen ilmastimet ovat hienokuplail-
mastimia. Anoksisissa sekä varioaltaissa aktiiviliete pidetään liikkeessä pystyasenteisten potku-
risekoittimien avulla. Biologinen prosessi mitoitetaan maksimivirtaamalle 7400 m3/h ja sen ylittä-
vät virtaamat johdetaan esikäsittelyn jälkeen ohitusvesien käsittelyyn.

Ilmastetuissa lohkoissa mikrobit hajottavat jäteveden sisältämää hiiltä ja hapettavat ammonium-
typpeä nitraateiksi. Ammoniumtypen hapetus ei kuitenkaan ole varsinaisesti typen poistoa vaan
typpi saadaan ainoastaan eri muotoon. Ammoniumtypen hapettuminen nitraatiksi (nitrifikaatio)
kuluttaa jäteveden alkaliteettia, jota on lisättävä alkalointikemikaalin (kalkki) syötöllä nitrifikaati-
on ylläpitämiseksi. Anoksisessa denitrifikaatiossa mikrobit käyttävät jäteveden sisältämää or-
gaanista hiiltä ravintonaan ja nitraatin happea soluhengityksessään. Nitraatin pelkistyessä, typ-
peä poistuu jätevedestä kaasuna ilmakehään, jolloin lähtevän jäteveden kokonaistyppeä saadaan
vähennettyä. Denitrifikaatiomikrobit tarvitsevat toimiakseen orgaanista hiiltä. Denitrifikaatio nos-
taa jäteveden alkaliteettia, mikä vähentää alkalointikemikaalin syöttötarvetta nirifikaatiossa. De-
nitrifikaatiossa voidaan hyödyntää tulevan jäteveden sisältämää orgaanista hiiltä, kun se sijoite-
taan ennen nitrifikaatiovaihetta. Denitifikaatioon saadaan nitraattipitoista lietettä kierrättämällä
ilmastuksen jälkeistä aktiivilietettä kaasunpoistoaltaista takaisin lietealtaiden alkuun.

Kaasunpoistoaltaiden tarkoitus on, että syvissä ilmastusaltaissa liuennut typpikaasu pääsee pois-
tumaan vedestä ennen jälkiselkeytysaltaita. Lisäksi, koska nitraattikierto toteutetaan näistä kaa-
sunpoistoaltaista, toimivat ne samalla myös deoksisina osina, joissa liuennut happi ehtii kulua
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loppuun ennen lietteen palautusta denitrifikaatio-osaan, jottei vapaa happi heikentäisi denitrifi-
kaation vaatimia anoksisia olosuhteita.

Suorakaiteen muotoisia kaksiosaisia jälkiselkeytysaltaita on neljä. Palautusliete pumpataan jäl-
kiselkeytysaltaiden lietetaskuista aktiivilieteprosessin alkupäähän. Jälkiselkeytysaltaista vesi pois-
tuu ylivuotokourun kautta kanavaan, josta se johdetaan tertiäärikäsittelyyn. Aktiivilieteprosessi
on  mitoitettu  7  400  m3/h virtaamalle. Ylittävä osuus virtaamista johdetaan esiselkeytyksen ja
kemikaloinnin jälkeen ohitusvesien käsittelyyn (tertiäärikäsittelyyn). Aktiivilieteprosessin mitoitus
on esitetty kappaleessa 4.2.3.1.

4.2.2.2MBR

MBR-vaihtoehdossa lähes kaikki tuleva jätevesi, huippuvirtaamia lukuun ottamatta, käsitellään
esikäsittelyn jälkeen MBR -prosessissa. MBR -prosessi mitoitetaan virtaamalle 7400 m3/h. Läm-
pötila vaikuttaa jäteveden suodatettavuuteen ja kalvon läpäisevyys on heikoimmillaan alhaisessa
lämpötilassa. Hetkellisesti kalvojen läpi voidaan johtaa normaalitilannetta enemmänkin vettä kal-
vopaine-eroa kasvattamalla, mutta tällöin kalvon tukkeutumisnopeus voi kasvaa liian suureksi.

Normaalissa ajotilanteessa, jolloin puhdistamolle tuleva virtaama jää alle kalvosuodatuksen mi-
toitusvirtaaman, voidaan kaikki jätevesi johtaa MBR -prosessin kautta purkuvesistöön. Mikäli
puhdistamolle tuleva huippuvirtaama ylittää pitempiaikaisesti kalvosuodatusprosessin mitoitusvir-
taaman, johdetaan vain kalvokapasiteetin ylittävät virtaamahuiput esiselkeytysaltaissa tapahtu-
vaan suorasaostukseen. Kalvosuodatettava vesi johdetaan tällöin ohitusvirtaamien erilliskäsitte-
lynä toimivan esiselkeytyksen ohi ilmastukseen. Ilmastukseen johdetaan siis maksimitilanteessa
esiselkeyttämätöntä vettä niin paljon kuin kalvon läpi saadaan ja ylimääräinen vesimäärä johde-
taan suorasaostuksen jälkeen purkuun. Esikäsitelty ja suorasaostettu ohitusvesi sekoitetaan kal-
vosuodatettuun jäteveteen ja johdetaan purkuvesistöön.

4.2.3 Mitoitus

4.2.3.1Perinteinen aktiivilieteprosessi

Aktiivilieteprosessin ilmastusaltaan on mitoitettu kokonaistypenpoistohuomioiden 12 °C lämpöti-
laan.  Laskennassa  on  käytetty  5,5  kg/m3 lietepitoisuutta. Kokonaistilavuuden tarve on
60 000 m3. (Taulukko 25)
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Taulukko 25. Ilmastusaltaiden mitoitus.

Parametri Yksikkö Arvo
Linjojen lukumäärä kpl 4
Tilavuus

- /linja
- yhteensä
- anoksinen kokonaistilavuus
- aerobinen kokonaistilavuus

m3

m3

m3

m3

15 000
60 000

9 000 - 18 000
42 000 - 51 000

Lämpötila
- Tmin

- Tmit

- Tkesk

- Tmax

°C
°C
°C
°C

8,0
12,0
16,1
22,0

Vesisyvyys m 12
Virtaama biologiaan

- mitoitus,
- keskimääräinen

m3/h
m3/h

7 400
4 167

Viipymä
- mitoitus,
- keskimääräinen

h
h

8
14

Lietepitoisuus kgMLSS/m3 5,5
Tilakuorma kgBOD/m3 d 0,29
Lietekuorma kgBOD/kgMLSS d 0,053
Lietteen tuotto kgSS/kgBOD 1,0
Lieteikä d 19
SVI ml/g 120
Hapentarve, max kgO2/d 59 000

Ilmamäärä, kesk n-m3/h 16 600
Ilmamäärä max n-m3/h 24 500
Kaasunpoistoallas

- lukumäärä
- tilavuus
- viipymä, min

kpl
m3

min

4
           4 x 500

15

Jälkiselkeytyksen pintakuormana on käytetty keskimääräisessä virtaamatilanteessa 0,52 m/h
pintakuormaa ja mitoitusvirtaamalla 0,93 m/h pintakuormaa. Kyseisillä arvoilla jälkiselkeytysal-
taiden vaatima pinta-ala on 8 000 m2. (Taulukko 26)
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Taulukko 26. Jälkiselkeytysaltaiden mitoitus sekä lietekierrot.

Parametri Yksikkö Arvo
Linjojen lukumäärä
Altaiden lukumäärä

kpl
kpl

4
8

Pinta-ala, - /linja
     - yhteensä m2

2 000
8 000

Vesisyvyys m 6

Tilavuus, - /linja
    - yhteensä

m3

m3
12 000
48 000

Virtaama jälkiselkeytykseen
- mitoitus,
- keskimääräinen

m3/h
m3/h

7 400
4 167

Pintakuorma
- keskimääräinen, Shka

- mitoitus, Shmit

m/h
m/h

0,52
0,93

Viipymä
- keskimääräinen
- mitoitus

h
h

11,5
6,5

Lietepintakuorma
- keskimääräinen
- mitoitus

kgSS/m2 h
kgSS/m2 h

2,86
5,09

Lietetilavuuskuorma
- keskimääräinen
- mitoitus

m3/m2 h
m3/m2 h

0,34
0,61

Lietekierrot
Ylijäämäliete sakeutukseen, kesk. m3/d 3 182
Palautusliete

- palautussuhde
- maksimi
- maksimi

%
m3/d
m3/h

100 - 200
200 000
8 300

Nitraattikierto
- kierrätyssuhde
- vuorokautinen maksimi
- tuntimaksimi

%
m3/d
m3/h

100 - 300
300 000
12 500

4.2.3.2MBR

Kalvobioreaktorin osalta mitoituksen on tehnyt laitetoimittaja pyydetyn budjettitarjouksen pohjal-
ta. (Taulukko 27, Taulukko 28)
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Taulukko 27. Kalvobioreaktorin ilmastuksen mitoitus.

Parametri Yksikkö Arvo

Linjojen lukumäärä kpl 4

Tilavuus
- /linja
- yhteensä ilmastus

m3

m3
 9 650
38 600

- anoksinen kokonaistilavuus
- aerobinen kokonaistilavuus

m3

m3
25 100 – 31 850
6 750 – 13 500

Lämpötila
- Tmin

- Tmit

- Tkesk

- Tmax

°C
°C
°C
°C

8,0
12,0
16,1
22,0

Vesisyvyys, ilmastus m 12

Viipymä
- mitoitus,
- keskimääräinen

h
h

5,2
9,3

Lietepitoisuus (kesk.) kgMLSS/m3 9

Tilakuorma kgBOD/m3 d 0,45
Lietekuorma kgBOD/kgMLSS d 0,050

Lietteen tuotto kgSS/kgBOD 1,0
Lieteikä d 20

SVI ml/g 100

Hapentarve, max kgO2/d 55 900



PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIVERTAILUT

Ramboll Finland Oy

21

Taulukko 28. Kalvobioreaktorin suodatuksen mitoitus.

Parametri Yksikkö Arvo
Linjojen/altaiden lukumäärä kpl 8
Mitoitusvirtaama

- Qd,mit

- qh,min.

- qh,kesk.

- qh,mit. (=qh,max biol)

m3/d
m3/h
m3/h
m3/h

177 600
1 000
4 167
7 400

Lämpötila
- Tmin

- Tmit

- Tkesk

- Tmax

°C
°C
°C
°C

8,0
12,0
16,1
22,0

Kalvoyksiköitä
- yhteensä
- /allas

kpl
kpl

480
60

Kalvopinta-ala
- yhteensä
- /allas

m2

m2
300 000
37 500

Kalvovuo
- keskimääräinen
- mitoitus

LMH
LMH

14
25

Vesisyvyys m 5
Pohjapinta-ala, yht. m2 1 280
Allastilavuus m3 6 400
Lietepitoisuus, MBR (max) kgMLSS/m3 12 kg/m3

Lietekierto % 200–500 %
Ilmamäärä, kesk n-m3/h 39 000
Ilmamäärä max n-m3/h 69 300
SADm, mit
SADp, mit

n-m3/h/m2

n-m3/h/m3
0,23
9,4

TMP, max mbar 150
Sitruunahappopesujen lkm
Sitruunahappotarve (50 %, 1,67 kg/l)

kpl/a
m3/a

2
36

Natriumkloriittipesujen lkm
Natriumhypokloriittitarve (15 %, 1,22 kg/l)

kpl/a
m3/a

2
57

Pesukemikaalien laimennussäiliön tilavuus m3 75

4.2.4 Kustannusarviot

Biologisen prosessin kustannusarvioissa louhintamäärien ja rakennusteknisten töiden kustannuk-
set on laskettu osa-alueittain arvioimalla eri altaiden louhinta- ja betonointimäärät kappaleen 5
alussa esitetyillä yksikkökustannuksilla. Kustannusarviot sisältävät siis vain olennaisimmat muu-
toskohteet biologisen prosessin vaihtoehtojen välillä, eivätkä edusta koko puhdistamon kustan-
nuksia.

MBR-prosessi vaatii erillisen hienovälppäyksen, jonka vuoksi esikäsittelytilojen on oltava siltä osin
laajempia. Kalvojen huoltotöiden helpottamiseksi kalvosuodatusosio tarvitsee hallinosturin ja sen
myötä noin kaksi metriä korkeamman hallitilan. Myös suuremman ilmanvaihtotarpeen vuoksi on
varauduttava hieman suurempien IV-kanavien ja -kuilujen louhintaan. Kalvosuodatuksen laitteille
on varattava tilaa kalvosuodatuksen päätyyn arviolta yhteensä noin 500 m2. Kalvojen pesussa
vaadittavien kemikaalien vuoksi kemikaaleille on oltava vastaanottotila ja kemikaalien varastoi-
miseksi tarvitaan kolme noin 10 m3:n kemikaalisäiliötä sekä noin 75 m3:n laimennussäiliö.
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Vastaavasti ilmastusaltaiden allastilavuus ja louhintatarve pienenee noin 25 % ja kaasunpoistoal-
taiden, jälkiselkeytysaltaiden, hiekkasuodattimien sekä UV-desinfioinnin tarve poistuu kokonaan.
Myös peräpään poikittaiskäytävä jää tarpeettomaksi ja noin puolet pitkittäiskäytävien tarpeesta
poistuu, jolloin koko puhdistamon louhintamäärä pienentyisi aiemmin arvioidusta 600 000 m3:sta
noin 30 %:lla. MBR-prosessin arvioidaan pienentävän louhinnan kustannuksia noin 14,7 milj.€:lla
ja rakennusteknisten töiden kustannuksia yhteensä noin 28,6 miljoonalla €:lla.

Tilantarpeen osalta MBR-prosessi mahtuu noin puolta pienempään pinta-alaan ja vaati puolet ak-
tiivilieteprosessin vaatimasta louhinnasta. Myös betonointimäärä jää MBR -prosessissa puoleen.
Tämä tarkoitta aktiivilietelaitoksen osalta myös kaksinkertaisia rakennuskustannuksia. (Taulukko
29, Taulukko 30)

Taulukko 29. Rakennustekniset suoritteet (ALV 0 %)

Taulukko 30. Rakennusteknisten töiden investointikustannukset (ALV 0 %)

MBR -prosessin koneistotöissä on huomioitu vaadittu hienovälppäys kuitulietteen käsittelyjärjes-
telmineen. Ilmastus säilyy pääpiirteittäin samanlaisena, mutta kalvosuodattimet oheislaitteineen
maksavat arviolta noin 15 milj.€. Jälkiselkeytyksen, hiekkasuodatuksen ja UV-desinfioinnin ko-
neistojen poistuessa syntyy arviolta noin 7 milj.€:n säästöt MBR -prosessivaihtoehtoon. Toisaalta
MBR -prosessin koneistotyöt ovat 15 miljoonaa euroa aktiivilieteprosessia kalliimmat. Näistä joh-
tuen MBR-prosessin koneistokustannukset ovat 8 miljoonaa euroa aktiivilieteprosessia kalliim-
mat. (Taulukko 31)

Aktiivilietelaitoksen kokonaisinvestointikustannus on 1,5 -kertainen MBR -prosessiin verrattuna
rakenteiden ja laitteiden osalta. Laitteiden investointikustannus on kuitenkin MBR -prosessissa
selvästi aktiivilieteprosessia suurempi. (Taulukko 31)

Taulukko 31. Rakenteiden ja laitteiden investointikustannukset (ALV 0 %)

Käyttökustannuksissa on huomioitu muutokset kemikaalitarpeissa, prosessi- sekä kiinteistöener-
gian kulutuksessa sekä lietteenkäsittelyssä ja kunnossapidossa.

Saostuskemikaloinnissa ei arvioida olevan juurikaan eroa. Lietepolymeeria tarvitaan MBR-
prosessissa noin 20 % enemmän heikomman kuivattavuuden vuoksi. Kalvosuodatus vaatii kemi-
kaalipesuihin happo- ja emäskemikaalia, joiden kustannukset on arvioitu olevan noin 150 000 €
vuodessa.

MBR-prosessin lietteen tuotto on suurin piirtein samaa tasoa tavanomaisen aktiivilieteprosessin
kanssa kun lieteikä on sama. Kuivatun lietteen arvioidaan jäävän silti hieman märemmäksi, jol-
loin kuivatun lietteen määrä on MBR-vaihtoehdossa suurempi. Lietteenkäsittelyn kustannukset
termiselle kuivaukselle ja poltolle sekä lietteen välivarastoinnille on laskettu käyttäen aiemmassa
yleissuunnitelmassa esitettyä arviota ja peilattu saatua yksikkökustannusta vaihtoehtojen liete-

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi

Tilantarve (m2) 14 504 5 140
Louhinta (m3) 316 456 132 511
Betonointi (m3) 18 820 7 290

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi
(€) (€)

Louhinta 25 316 480 10 600 896
Betonointi 22 584 000 8 748 000
Yhteensä 47 900 480 19 348 896

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi
(€) (€)

Rakenteet 47 900 000 19 349 000
Laitteet 26 200 000 34 550 000
Yhteensä 74 100 000 53 899 000
Vuotuinen annuiteetti €/a 5 226 000 4 466 000
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määräeroihin. Väliaikaisesti biologisen prosessin ohi poistettu kuituliete johdetaan lietteenkäsitte-
lyyn, eikä sitä ole huomioitu käyttökustannuksissa.

Kalvojen ilmastus kuluttaa energiaa arviolta noin 0,16 kWh/m3, mikä on vuositasolla noin
13 220 MWh. Kalvosuodatus kuitenkin korvaa jälkiselkeytyksen, hiekkasuodatuksen ja UV-
desinfioinnin, joten prosessienergiantarve on MBR-prosessissa noin vain 3 200 MWh suurempi
vuodessa. Kalvosuodatuksen pienempien hallitilavuuksien vuoksi kiinteistöenergiantarpeen on ar-
vioitu olevan noin 1000 MWh/a aktiivilieteprosessia pienempi.

Kunnossapidon laskennallisten kustannuksien lisäksi on huomioitu varaus kalvojen uusimisesta
aiheutuville kustannuksille. Kalvojen uusimisessa varaudutaan koko kalvoalan uusimiseen 10
vuoden kuluessa, laskennallisen 15 vuoden koneistojen elinkaaren sijaan. Tämän varauksen kus-
tannus on noin 400 000 €/a. Käyttöhenkilökunnan määrissä ei arvioida olevan isoa eroa eri pro-
sessien välillä, mikäli prosessit toimivat suunnitellusti. MBR-prosessin ajaminen on toimenkuval-
taan erilaista ja keskittyy CAS-prosessia enemmän instrumenttien huoltoon ja kemikaalityösken-
telyyn. Kemikaalipesut voivat työllistää hieman aktiivilieteprosessia enemmän.

MBR-prosessin käyttökustannukset ovat n. 17 % aktiivilieteprosessin käyttökustannuksia suu-
rempia. (Taulukko 32)

Taulukko 32. Käyttökustannukset (ALV 0 %)

4.2.5 Teknillistaloudellinen vertailu

Vuositasolla tarkasteltuna aktiivilieteprosessin investointikustannukset ovat MBR -prosessia kal-
liimmat, mutta käyttökustannukset ovat puolestaan MBR-prosessissa kalliimmat. Vuositasolla ak-
tiivilieteprosessin kustannukset ovat noin 10,0 miljoonaa euroa ja MBR–prosessin noin 10,1 mil-
joonaa euroa. MBR-tulee 0,15 senttiä/jätevesikuutio kalliimmaksi kuin aktiivilieteprosessi.
(Taulukko 33)

Taulukko 33. Investointikustannuksien annuiteetti sekä käyttökustannukset (ALV 0 %)

Yhteenveto aktiivilieteprosessin ja MBR-prosessin vertailusta on esitetty alla. (Taulukko 34)

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi
(€/a) (€/a)

Sähkönkulutus 1 653 000 1 722 000
Kemikaalit 1 277 000 1 493 000
Lietteenkäsittely 480 000 518 000
Huolto ja ylläpito 1 395 000 1 885 000
Yhteensä 4 804 000 5 619 000

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi
(€/a) (€/a)

Vuotuinen annuiteettti 5 226 000 4 466 000
Käyttökustannus 4 804 000 5 619 000
Yhteensä 10 029 000 10 085 000
senttiä/jv-m3/d 27,5 27,6
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Taulukko 34. Eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusten vertailu

Aktiivilieteprosessi MBR-prosessi
Puhdistusteho Vaadittu poistoteho saavute-

taan normaalisti. Kevätajan
maksimivirtaamilla on käytet-
tävä erillistä ohitusvesienkä-
sittelyä

0 Puhdistustulokset ovat vaati-
muksia  parempia  BOD:n  ja
kiintoaineen sekä ammonium-
typen ja mikrobien osalta.
Fosforinpoisto vaatii onnistu-
neen saostuskemikaloinnin.
Huippuvirtaamilla puhdistus-
teho voi heikentyä hieman
ohitusvesien vuoksi. Mahdol-
listaa haitta-aineiden poista-
misen helpommin tulevaisuu-
dessa

++

Toimintavarmuus
erilaisissa virtaama
/ kuormitustilan-
teissa

Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihteluja. Hyd-
raulinen kuormitettavuus hy-
vä. Monipuoliset ajomahdolli-
suudet.

+ Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihtelua. Kiinto-
ainetta ei karkaa. Biologia pa-
lautuu nopeammin. Hydrauli-
nen kestävyys kylmillä vesi
heikompaa. Kalvojen tukkeu-
tuminen voi johtaa vakaviin
ongelmiin.

0

Tilantarve Vaatii paljon tilaa. 0 Prosessi mahtuu pieneen ti-
laan ja rakennusaika on lyhy-
empi

++

Koneistot ym. laite-
tekniikka

Melko yksinkertaista  tekniik-
kaa. Eri koneistojen ja toimi-
laitteiden määrä varsin suuri

+ Uutta tekniikkaa. melko pal-
jon toimitaitteita ja instru-
mentteja. Varauduttava kal-
vojen uusimiseen 10 vuodes-
sa

0

Kunnossapito- ja
huoltotarve

Normaalit huolto- ja kunnos-
sapitotyöt

0 Kalvopesut ja laitehuollot li-
säävät hieman työmäärää

0

Energiankulutus Puhdistamon prosessiener-
giankulutus on noin 0,4
kWh/m3

+ Prosessienergiankulutus on
arviolta noin 20 % suurempi
kuin CAS-prosessissa.

0

Kokemukset muista
laitoksista

Perinteinen Suomessa ylei-
sesti käytössä oleva tuttu
tekniikka ja käyttäjille tuttu
prosessi.

+ Suomesta ei vielä kokemuksia
MBR-laitoksista. Maailmalla
kalvosuodatus yleistyy nope-
asti. Hoitotyö on erilaista ja
vaatii lisäkoulutusta

0

Kustannukset Investointikustannukset suu-
remmat, mutta käyttö-
kustannukset pienemmät kuin
MBR-prosessissa
Vertailukustannuksiltaan sa-
maa kokoluokkaa MBR-
prosessin kanssa

0 Investointikustannukset pie-
nemmät mutta käyttökustan-
nukset suuremmat.

Vertailukustannuksiltaan sa-
maa kokoluokkaa CAS-
prosessin kanssa

0

4.2.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta prosessista

MBR-prosessissa saavutetaan parempi jäteveden laatu, ja sen jälkeen tulevaisuudessa mahdolli-
sesti lisättävät tehostusmenetelmät on helpompi toteuttaa. MBR-prosessin etuna on pienempi ti-
lantarve ja edullisemmat rakentamiskustannukset. Jos tila olisi rajoittava tekijä, MBR-prosessi
olisi perusteltu valinta. MBR-tekniikka on nopeasti yleistymässä myös pohjoisissa olosuhteissa lä-
hivuosina, mutta toisaalta tekniikan tuotekehitys etenee vielä voimakkaasti.
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Perinteisen aktiivilieteprosessin vahvuutena ovat pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomen olosuh-
teista, jolloin epävarmuustekijöitä on vähemmän. Toisaalta aktiivilieteprosessin toteuttaminen
nyt ei sulje pois MBR-prosessin toteuttamista tulevaisuudessa, jolloin MBR-tekniikka voidaan
nähdä myös luontevana laajennusvarauksena. MBR-yksiköt voidaan myöhemmin sijoittaa nyt ra-
kennettavien isojen jälkiselkeytysaltaiden sisään, jolloin vältytään lisälouhinnalta.

Kun prosessivaihtoehtojen välillä ei tällä hetkellä ole merkittävää eroa kokonaiskustannuksissa,
voidaan biologisen prosessin osalta suositella aiemman yleissuunnitelman mukaisen aktiiviliete-
prosessin toteuttamista.

4.3 Tertiäärikäsittelyn vaihtoehdot

4.3.1 Yleistä

Tässä osiossa tutkitaan kiekkosuodatusta vaihtoehtona yleissuunnitelmassa (2011) valitulle hiek-
kasuodatukselle. Tekstissä kuvataan molempien suodatusmenetelmien toimintaperiaate sekä
oleellisimmat edut ja haitat, sekä arvioidaan niiden soveltuvuus kohteeseen. Tulevissa lupaeh-
doissa lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuus on 0,3 mg/l (puhdistustehovaatimus > 96 %).

Jälkisuodatuksella tehostetaan fosforinpoistoa ja parannetaan jäteveden hygieenistä laatua, kun
jälkiselkeytyksestä karannut hienojakoinen kiintoaines saadaan erotettua jätevedestä. Suodatus-
tehokkuutta ja fosforinpoistoa parannetaan lisäämällä jäteveteen kemikaalia ennen tertiäärikäsit-
telyä, jolloin jäteveteen jäänyt liukoinen fosfori saostetaan kiinteään muotoon.

Kiekkosuodatus on hyvä vaihtoehto hiekkasuodatukselle yksinkertaisen laitteiston, vähäisen ti-
lantarpeen, alhaisempien investointikustannusten ja operoinnin helppouden vuoksi. Lisäksi kiek-
kosuodatus on yleistynyt Pohjoismaissa ja Suomessa viime vuosina.

Hiekkasuodatus on käytössä mm. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolla Turussa (AVL 315 000),
ja mm. Tukholmassa Henriksdalin (AVL 750 000) ja Käppalan (AVL 400 000) puhdistamoilla.

Kiekkosuodatus on otettu viime vuosina käyttöön mm. Ruotsissa Göteborgissa (AVL 820 000) ja
Himmerfjärdenin laitoksella Tukholmassa sekä useilla pienemmillä puhdistamoilla Euroopassa.
Suomessa Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamolle on tulossa kiekkosuodattimet.

4.3.2 Tekninen ja toiminnallinen kuvaus

4.3.2.1Perinteinen hiekkasuodatus

Perinteisessä hiekkasuodatuksessa vesi johdetaan kanavien tai putkien kautta suodatusaltaisiin,
joissa veden annetaan suodattua painovoimaisesti hiekkakerroksen läpi. Veden virratessa alas-
päin vedessä olevat kiintoainehiukkaset tarttuvat hiekkapartikkelien pinnalle.

Jäteveden jälkikäsittelyssä hiekkapatjan korkeus on yleensä yli 1,0 metriä. Vaadittava korkeus
riippuu suodatusnopeudesta. Pintakuorman suuruuteen vaikuttaa käsiteltävän jäteveden kiinto-
ainepitoisuus ja kiintoainepartikkelin materiaali ja tyyppi. Hiekkamateriaali voi olla luonnonhiek-
kaa, kvartsihiekkaa tai hiekan ja antrasiitin yhdistelmää, jolloin puhutaan 2-kerroksisesta suoda-
tuksesta.

Hiekkapatjaan suodattunut kiintoaine poistetaan vastavirtahuuhtelulla ilman ja huuhteluveden
avulla. Pesuvaiheet voivat koostua pelkästä ilmasta, ilman ja veden sekoituksesta ja/tai pelkästä
vedestä. Huuhteluvetenä käytetään puhdistettua jätevettä. Pesu tapahtuu yksi hiekkasuoda-
tusyksikkö kerrallaan. Pesussa poistuva jätevesi johdetaan likavesialtaaseen, josta se pumpataan
laitoksen alkuun. Pesuvesimäärä hiekkasuodatuksessa on noin 5 % puhdistettavasta jätevesi-
määrästä.

Hiekkasuodatuksessa saostuskemikaali annostellaan suodatuksen tuloputkeen/kanavaan. Suoda-
tuksen toimintaa seurataan kiintoainemittauksilla suodatettavasta ja suodatetusta vedestä sekä
pH- ja fosforimittauksella. Suodattimien huuhtelutarvetta seurataan paine-eromittauksilla.
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4.3.2.2Kiekkosuodatus

Kiekko- tai rumpusuodatus on ollut vuosikymmeniä käytössä jätevedenpuhdistuksessa, mutta
viime vuosina sitä on tutkittu ja otettu käyttöön tertiäärikäsittelyssä ja yhdistettynä kantoaine-
prosesseihin. Kiekkosuodatuksen suodatuskankaan reikäkoko vaihtelee suodatustarpeen mukaan
ja tertiäärikäsittelyssä se vaihtelee välillä 0,01…0,02 mm. Suodatuskankaan valinta suositellaan
tehtäväksi pilot-kokeiden ja partikkelikokojakauman perusteella. Suodatus perustuu gravitaati-
oon. Kiekkosuodatus voidaan mitoittaa hydraulisella kuormalla 7 m/h. Suodatus on jatkuvatoi-
mista, ja pesu käynnistyy automaattisesti, kun vesipinta levyn sisällä nousee kankaan tukkeutu-
misen seurauksena. Pesuvesimäärä on yleensä normaalitoiminnassa 5 % käsitellystä jätevesi-
määrästä.

Kiekkosuodatin koostuu pyörivästä rummusta, johon suodatuskankaalla päällystetyt levyt on
kiinnitetty. Tuleva vesi johdetaan keskusrumpuun, josta se virtaa levyihin. Koska vesipinta on
alempana suodatuskankaan ulkopuolella, vesi suotautuu kankaan läpi. Kiintoaine jää suodatus-
kankaaseen ja poistuu pesuveden mukana viemäriin, kun suodatinkangas ohittaa pesusuuttimet.
Suodattimen tukkeutuessa vesipinta nousee suodattimen etupuolella, ja ohitus tapahtuu auto-
maattisesti. (Kuva 6)

Suodatinta pestään jätevedenpuhdistamon lähtevällä, suodatetulla vedellä. Laitetoimituksen mu-
kana tulee pesua varten korkeapainepesupumput. Tukkeutumisen estämiseksi suodattimille teh-
dään kemikaalipesu suolahapolla, natriumhypokloriitilla tai sitruunahapolla noin kerran viikossa.

Saostuskemikaali (PAC) annostellaan, sekoitetaan ja hämmennetään niille varatuissa pikasekoi-
tus- ja hämmennysaltaissa ennen kiekkosuodattimia.

Kuva 6. Periaatekuva kiekkosuodattimen toiminnasta. (Kuvan lähde: Hydrotech)

4.3.3 Mitoitus

4.3.3.1Normaali käyttö

Tertiäärikäsittelyn mitoituksessa on käytetty seuraavia arvoja suodatukseen tulevalle jätevedelle
normaalissa käyttötilanteessa (n. 355 päivää vuodessa), jolloin kaikki jätevesi ajetaan kaikkien
prosessivaiheiden läpi (esiselkeytys – biologinen osa – jälkiselkeytys – suodatus).

· Maksimivirtaama 7 400 m3/h (177 600 m3/d)
· Kiintoainekuorma suodattimille enintään 260 kg SS/h
· Keskimääräinen kiintoainekuorma 1 650 kg SS/d

Tertiäärikäsittely mitoitetaan normaalitilanteessa jo aikaisemmissa käsittelyvaiheissa saavutetta-
vissa olevilla arvoilla. (Taulukko 35)
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Taulukko 35. Tertiäärikäsittelyn mitoitusparametrit normaalin käytön aikana.

Pitoisuus (mg/l),

keskimääräinen

Pitoisuus (mg/l),

maksimi

BOD7ATU 8 15

Pkok 0,3 0,6

Pliuk 0,1 0,3

Kiintoaine 15 35

Nkok < 15 < 25

Öljyt ja rasvat < 0,3 < 2

Suodattimille johdettavan jäteveden lämpötila on lähes aina yli 10 °C. Alimmillaan lämpötila on
+7 °C muutaman päivän vuodessa.

4.3.3.2Ohitustilanne

Tertiäärikäsittely mitoitetaan myös biologisen vaiheen ohitusvesien käsittelyyn, mikä tapahtuisi
keskimäärin 10 päivänä vuodessa. Vuoden 2040 mitoitustilanteessa ohitukseen joutuisi 1,1 %
vuoden jätevesimäärästä. Ohitustilanteessa biologisesti käsitelty ja jälkiselkeytetty jätevesi joh-
detaan suodatusvaiheen ohi, jolloin koko suodatuskapasiteetti on biologisen prosessin ohitusve-
den käsittelyn käytössä. Tällöin myös biologiseen prosessiin johdettava jätevesi (Qmax 7400 m3/h)
johdetaan, osittain tai kokonaan, esiselkeytyksen ohi, eli ohitustilanteessa esiselkeytyksen kuor-
mitusta kevennetään.

· Ohitustilanteessa kemiallisesti esisaostetun jäteveden maksimivirtaama suodattimille on
5 100 m3/h (keskimäärin 2 500 m3/h)

· Keskimääräinen kiintoainekuormitus on 4800 kg SS/d ja maksimi 663 kg SS/h

Ohitusvedet käsitellään ennen suodatukseen johtamista kahdesti kemiallisella saostuksella: esi-
saostuksessa käytetään rautapohjaista kemikaalia (tarvittaessa tehostus PAC:lla) ja ennen suo-
datusta alumiinipohjainen kemikaali (PAC). Suunnittelun tässä vaiheessa ohitusvesien erilliselle
käsittelylle jätetään vain tilavaraus rakennettavalle laitteistolle, jos sille ilmenee myöhemmin tar-
vetta.

Ohitustilanteessa suodatukseen johdettavalla jätevedellä on normaalitilannetta korkeammat ar-
vot, joissa on huomioitu ohitusvesien pitoisuutta nostava vaikutus. (Taulukko 36)

Taulukko 36. Tertiäärikäsittelyn mitoitusparametrit ohitustilanteiden aikana.

Pitoisuus (mg/l),

keskimääräinen

Pitoisuus (mg/l),

maksimi

BOD7ATU 75 100

CODCr 150 200

Pkok 2,0 3,0

Pliuk 0,8 1,2

Kiintoaine 80 130

Nkok 30 40

Öljyt ja rasvat < 5 < 10

Ohitustilanteessa jäteveden lämpötila on keskimäärin 1…2 oC matalampi kuin normaaliajolla.
Alimmillaan lämpötila on muutaman päivän vuodessa +7 oC.
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4.3.3.3Hiekkasuodatus

Hiekkasuodatuksen mitoitusarvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Hiekkapatjan korkeudeksi
on mitoitettu 1,5 m. Puhdistamon maksimituntivirtaama on 11 300 m3/h, josta johdetaan biologi-
seen osaan 7 400 m3/h. Loput 3 900 m3/h johdetaan esiselkeytyksestä suoraan jälkikäsittelyyn
(= ohitustilanne), mutta ohitustilanteessa varaudutaan myös mahdolliseen häiriötilanteeseen, jol-
loin esim. yksi linja on juuri silloin pois käytöstä. Ohitustilanteen maksimivirtaama on
5 100 m3/h. (Taulukko 37)

Taulukko 37. Hiekkasuodatuksen mitoitusarvot.

Yksikkö
Mitoitusarvo

Normaali ajo Ohitustilanne
Yksiköiden lukumäärä kpl 18 18
Pinta-ala yhteensä m2 900 900
Kokonaistilavuus m3 4 000 4 000
Virtaamat: qKA m3/h 4 167 2 500

qmit m3/h 7 400
qmax, biol. m3/h 7 400 5 100

Pintakuormat: Sh, ka m/h 4,63 2,78
Sh, mit m/h 8,22 5,7

Kiintoainepintakuorma ka kgSS/m2/h 0,07 0,22
max kgSS/m2/h 0,29 0,74

Pesuvesimäärä ka m3/d 5 000 4 800
max m3/d 8 900 9 800

Vesipesun pintakuorma, max m/h 50 50
Ilmahuuhtelumäärä N-m3/h 3 500 3 500
Ilmahuuhtelun pintakuorma, max m/h 70 70

Saostuskem. kulutus (PAC), ka g/m3 50 70
kg/d 5 000 4 200

Saostuskem. kulutus (PAC), max g/m3 100 100
kg/d 26 000 12 200

Kiintoainepitoisuus, suodatettu vesi mg/l 5 15
Kokonaisfosforipit. suodatettu vesi mg/l 0,17 0,4

Hiekkasuodatuksen pesuvesi pumpataan takaisin puhdistusprosessin alkuun. Pesuvedet kerätään
ensin pesuvesialtaaseen, jonka koko määräytyy pesuvesimäärän mukaan. Normaalisti pesuvai-
heessa on yksi hiekkasuodatusyksikkö kerrallaan, mutta pesuvesialtaan tilavuus (500 m3) on mi-
toitettu kahden pesun vesille.

4.3.3.4Kiekkosuodatus

Kiekkosuodatuksen mitoitusarvot on saatu laitetoimittajalta kappaleissa 4.3.3.1 ja 4.3.3.2 esitet-
tyjen arvojen pohjalta. (Taulukko 38)
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Taulukko 38. Kiekkosuodatuksen mitoitusarvot

Yksikkö
Mitoitusarvo

Normaali ajo Ohitustilanne
Yksiköiden lukumäärä kpl 8 8
Pinta-ala yhteensä m2 900 900
Virtaamat: qKA m3/h 4 167 2 500

qmit m3/h 7 400
qmax m3/h 7 400 5 100

Pintakuormat: Sh, ka m/h 4,59 2,75
Sh, mit m/h 8,14 5,6

Kiintoainepintakuorma ka kgSS/m2/h 0,07 0,22
max kgSS/m2/h 0,29 0,73

Pesuvesimäärä ka m3/d 5 000 4 800
max m3/d 8 800 9 800

Saostuskem. kulutus (PAX), ka g/m3 50 70
kg/d 5 000 4 200

Saostuskem. kulutus (PAX), max g/m3 100 100
kg/d 17 800 12 200

Polymeerin kulutus, ka g/m3 1 1.3
kg/d 100 78

Polymeerin kulutus, max g/m3 1.5 1.5
kg/d 270 180

Kiintoainepitoisuus, suodatettu vesi mg/l 8 15
Kokonaisfosforipit. suodatettu vesi mg/l 0,2 0,4

Kiekkosuodatus vaatii huolellisen saostuskemikaalin sekoituksen ja hämmennyksen. Pikasekoi-
tus- ja hämmennysaltaat on mitoitettu sekä normaaliajolle että ohitustilanteelle. Pikasekoituksen
viipymän pitää olla vähintään 50 sekuntia. Flokkaus- eli hämmennysvaiheen keston on oltava
10…15 minuuttia. Näin pikasekoitusaltaan tilavuudeksi saadaan 100 m3 ja hämmennysaltaan ti-
lavuudeksi 1 275 m3.

Pesuvesialtaan koko on sama kuin hiekkasuodatuksessa eli 500 m3.

4.3.4 Kustannusarviot

4.3.4.1Hiekkasuodatus

Rakenteiden osalta kustannusarviossa on otettu huomioon tarvittava louhinta ja teräsbetonit, joi-
ta altaisiin tarvitaan. Louhinnan määrässä ei ole mukana käytäviä tai altaiden viereisiä tiloja.
Laskennassa on käytetty hiekkasuodatusaltaiden seinävahvuutena 0,3 metriä, kokonaiskorkeute-
na 3,5 metriä (hiekkapatjan korkeus 1,5 metriä) ja suodatuspohjan paksuutena 0,4 metriä. Suo-
datuspohjan rakentamisen yksikkökustannuksena on käytetty 2000 €/betoni-m3. Seinämävah-
vuudet on huomioitu louhinnan määrässä.

Laitteiden ja koneiden osalta on laskennassa huomioitu pesusuuttimet, instrumentointi, venttiilit
ja putket asennuksineen. Investointikustannukset ovat yhteensä 7,12 milj. euroa (alv 0 %).
(Taulukko 39)

Taulukko 39. Investointikustannukset (ALV 0 %) hiekkasuodatuksessa. Poistoajat 40 vuotta rakenteille
ja 15 vuotta laitteille, korko 4 %.

Hiekkasuodatus Alkuinvestointi Annuiteetti
(€) (€/a)

Rakenteet 3 823 000 193 151
Laitteet 3 298 000 297 000
Yhteensä 7 121 000 490 151
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Sähkönkulutus on laskettu pumpattavan vesimäärän ja nostokorkeuksien perusteella. Huuhtelu-
veden määrä on noin 1,8 milj. m3 vuodessa, josta aiheutuva sähkönkulutus on noin
76 000 kWh/a. Likaisten pesuvesien pumppauksesta takaisin prosessin alkuun aiheutuu arviolta
46 000 kWh:n vuotuinen sähkönkulutus. Ilmahuuhtelun kompressorin on arvioitu käyvän keski-
määrin 12 h/vrk teholla 70 kW.

Perushuollon ja ylläpidon osuudeksi on oletettu vuosittain 2,5 % koneiston hankintakustannuksis-
ta ja 0,5 % rakenteiden investointikustannuksista. Vertailtavat käyttökustannukset ovat noin 0,6
milj. euroa vuodessa (alv 0 %). (Taulukko 40)

Taulukko 40. Vertailtavat käyttökustannukset (ALV 0 %) hiekkasuodatuksessa.

4.3.4.2Kiekkosuodatus

Kiekkosuodatuksessa on huomioitu tarvittava louhinta ja teräsbetonit, joita altaisiin ja suodatti-
mien kaukaloihin tarvitaan. Louhinnan määrässä ei ole mukana käytäviä tai altaiden viereisiä tilo-
ja. Laskennassa on käytetty betonirakenteiden seinämävahvuutena 0,3 metriä. Laitteistokustan-
nukset perustuvat laitteistotoimittajan antamaan budjettitarjoukseen (HyXo Oy). Laitteistokoko-
naisuus sisältää kiekkosuodattimet ja niihin kuuluvat ohjauskaapit. Vertailtavat investointikus-
tannukset ovat yhteensä 3,31 milj. euroa (alv 0 %). (Taulukko 41)

Taulukko 41. Vertailtavat investointikustannukset (ALV 0 %) kiekkosuodatuksessa. Poistoajat 40 vuotta
rakenteille ja 15 vuotta laitteille, korko 4 %.

Sähkönkulutus on laskettu pumpattavan vesimäärän ja vedenpaineen perusteella. Huuhteluveden
määrä on noin 1,8 milj. m3 vuodessa, josta aiheutuva sähkönkulutus on noin 574 000 kWh/a. Li-
kaisten pesuvesien pumppauksesta takaisin prosessin alkuun aiheutuu arviolta 46 000 kWh:n
suuruinen vuotuinen sähkönkulutus.

Perushuollon osuudeksi on oletettu vuosittain 2,5 % koneiston hankintakustannuksista ja 0,5 %
rakenteiden investointikustannuksista. Suodatinkasettien vaihdon tarpeeksi on mitoitettu 10 %
kaseteista vuosittain. Vertailtavat käyttökustannukset ovat yhteensä noin 0,82 milj. euroa vuo-
dessa (alv 0 %). (Taulukko 42)

Taulukko 42. Vertailtavat käyttökustannukset (ALV 0 %) kiekkosuodatuksessa.

4.3.5 Teknistaloudellinen vertailu

Perinteisen hiekkasuodatuksen ja kiekkosuodatuksen teknis-taloudellinen vertailu on esitetty alla.
Hiekkasuodatuksen tilan ja louhinnan tarve on selvästi suurempi kuin kiekkosuodatuksessa.
(Taulukko 43)

Hiekkasuodatus
(€/a)

Sähkönkulutus 43 000
Kemikalointi 456 000
Huolto ja ylläpito 102 000
Yhteensä 601 000

Kiekkosuodatus Alkuinvestointi Annuiteetti
(€) (€/a)

Rakenteet 1 635 000 83 000
Laitteet 1 672 000 150 000
Yhteensä 3 307 000 233 000

Kiekkosuodatus
(€/a)

Sähkönkulutus 64 000
Kemikalointi 612 000
Huolto ja ylläpito 143 000
Yhteensä 819 000
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Taulukko 43. Vaihtoehtojen tilantarpeen vertailu pinta-alan, louhinnan ja betonoinnin osalta.

Hiekkasuodatuksen investointikustannukset ovat 2,2-kertaiset kiekkosuodatuksen investointikus-
tannuksiin verrattuna. Toisaalta kiekkosuodatus on käyttökustannuksiltaan noin 36 % kalliimpi
johtuen lähinnä energiankulutuksesta, joka on kiekkosuodatuksessa noin 1,5-kertainen hiek-
kasuodatukseen verrattuna. Vuotuinen sähkönkulutus molemmille vaihtoehdoille on esitetty seu-
raavassa taulukossa. (Taulukko 44)

Taulukko 44. Vuotuinen sähkönkulutus molemmissa tertiäärikäsittelyvaihtoehdoissa.

Seuraavassa taulukossa on verrattu molempien suodatusvaihtoehtojen vuotuisia vertailukustan-
nuksia. Näin verraten kiekkosuodatus tulisi hieman edullisemmaksi kuin hiekkasuodatus. Ero on
kuitenkin erittäin pieni, noin 0,1 senttiä/jv-m3. (Taulukko 45)

Taulukko 45. Vaihtoehtojen vuosittaiset investointi- ja käyttökustannukset (alv 0 %). Rakenteiden pois-
toaika 40 vuotta ja laitteille 15 vuotta. Korko 4 %.

Sekä hiekkasuodatuksen että kiekkosuodatuksen puhdistustulos on riippuvainen kemiallisen sa-
ostuksen onnistumisesta ja muodostuneen flokin koostumuksesta. Varsinkin kiekkosuodatukses-
sa tämä on ensiarvoisen tärkeää. Tällöin tarvitaankin hämmennysaltaat mekaanisilla hämmenti-
millä ja riittävällä viipymällä. Tämän vuoksi kiekkosuodatuksen kokonaistilantarve ei ole merkit-
tävästi pienempi kuin hiekkasuodatuksessa, jossa saostuskemikaali voidaan annostella tuloput-
keen/kanavaan.

Sekä hiekkasuodatus että kiekkosuodatus ovat itsenäisten yksiköiden vuoksi varmatoimisia,
vaikka yksi käsittelylinja olisi poissa käytöstä toimintahäiriön vuoksi.

Sekä hiekkasuodatuksen että kiekkosuodatuksen pesuvaiheen vedenkulutus on vähäinen, ja li-
säksi pesu voidaan suorittaa suodatetulla vedellä. Vesijohtovettä ei siis tarvita.

Yhteenveto perinteisen hiekkasuodatuksen ja kiekkosuodatuksen vertailusta on esitetty alla
(Taulukko 46).

Tilantarve (m2)
Louhinnan määrä (m3)
Betonointi (m3)

1 540
19 250
1 600

1 300
6 100
1 000

Hiekkasuodatus Kiekkosuodatus

Hiekkasuodatus Kiekkosuodatus
(kWh/a) (kWh/a)

Sähkönkulutus
vuodessa 429 006 640 005

Hiekkasuodatus Kiekkosuodatus
(€/v) (€/v)

Alkuinvestointi, € 7 121 000 3 307 000
Investoinnin annuiteetti, €/a 490 000 233 000
Käyttökustannukset, €/a 601 000 818 000
Yhteensä €/a 1 091 000 1 051 000
Yht. senttiä/jv-m3/a 2,99 2,88
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Taulukko 46. Yhteenveto hiekkasuodatuksen ja kiekkosuodatuksen vertailusta.

Hiekkasuodatus Kiekkosuodatus
Puhdistusteho (kiin-
toaineen ja fosforin
vähenemä)

Vaadittu poistoteho saavute-
taan kemikaalilisäyksen avul-
la.

++ Vaadittu poistoteho saavute-
taan kemikaalilisäyksen avul-
la. Hyvä tulos edellyttää huo-
lellista kemikalointia.

+

Toimintavarmuus
erilaisissa virtaama
/ kuormitustilan-
teissa

Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihteluja, mutta
yli 100 mg SS/l pitoisuudet
voivat tukkia suodattimen.
Hydraulinen kuormitettavuus
hyvä.

++ Kestää melko hyvin virtaama-
ja kuormitusvaihtelua, mutta
yli 100 mg SS/l pitoisuudet
voivat tukkia suodattimen.

+

Tilan tarve Vaatii enemmän tilaa kuin
kiekkosuodatus. Louhintatar-
ve selvästi suurempi kuin
kiekkosuodatuksella.

0 Laitteistot mahtuvat melko
pieneen tilaan. Toisaalta kiek-
kosuodatus vaatii hämmen-
nysaltaan.

+

Koneistot ym. laite-
tekniikka

Yksinkertaista  tekniikkaa.
Vähän tukkeutuvia tai kuluvia
osia. Putkiston ja toimilaite-
venttiilien määrä huomattava
kiekkosuodatukseen verrattu-
na. Vaatii omat kompressorit.

+ Melko uutta tekniikkaa. Lait-
teistossa tukkeutuvia ja kulu-
via  osia. Vaatii korkeapainei-
set pesupumput.

+

Kunnossapito- ja
huoltotarve

Vähän huoltoa vaativia konei-
ta ja laitteita.

++ Useita kunnossapitoa ja huol-
toa vaativia osia.

+

Energiankulutus Pienempi kuin kiekkosuoda-
tuksessa.

0 50 % suurempi kuin hiek-
kasuodatuksessa.

-

Kokemukset muista
laitoksista

Kokemusta monen kymme-
nen vuoden ajalta. Käytössä
monilla jätevedenpuhdista-
molla sekä puhdasvesilaitok-
silla.

+ Suomesta ei vielä kokemuksia
Sulkavuoren kokoisilta puh-
distamoilta.

0

Kustannukset Investointi suurempi, mutta
käyttökustannukset pienem-
mät kuin kiekkosuodatukses-
sa.
Kokonaiskustannuksiltaan
samaa suuruusluokkaa kiek-
kosuodatuksen kanssa.

-/+ Investointi pienempi, mutta
käyttökustannukset suurem-
mat kuin hiekkasuodatuk-
sessa.
Kokonaiskustannuksiltaan
samaa suuruusluokkaa hiek-
kasuodatuksen kanssa.

+/-

4.3.6 Johtopäätökset ja suositus valittavasta prosessista

Sekä hiekkasuodatus että kiekkosuodatus ovat teknisesti soveltuvia ja toimivia ratkaisuja jäteve-
den jälkikäsittelyyn ja ohitusvesien käsittelyyn. Hiekkasuodatuksesta on Suomessa runsaasti ko-
kemuksia eri kokoluokan laitoksilta ja sen mahdollisuudet ja rajoitteet on hyvin tiedossa. Kiek-
kosuodatusta on Suomessa käytössä vain pienemmillä laitoksilla ja kokemukset suurista laitok-
sista on lähinnä Ruotsista ja muualta Euroopasta. Kiekkosuodatus vaatii vähemmän tilaa kuin
hiekkasuodatus ja se on investoinniltaan hiekkasuodatusta edullisempi. Kiekkosuodatus vaatii
kuitenkin kunnolla toimiakseen etupuolelle tehokkaan ja optimaalisen kemiallisen saostuksen,
jonka hallinta vaihtelevissa virtaama- ja kuormitustilanteissa on usein haastavaa. Siinä on tärke-
ää, että saadaan muodostettua oikean kokoinen ja riittävän vahva flokki, joka ei rikkoudu kalvon
pintaan.

Hiekkasuodatuksessa erotusteho perustuu pelkän mekaanisen siivilöinnin lisäksi partikkeleiden
kiinnittymiseen hiekkarakeiden pinnalle myös mm. pintakemiallisten mekanismien avulla, jolloin
hiekkasuodatus pystyy pidättämään syvään hiekkapetiin hyvin monenkokoisia partikkeleita.
Hiekkasuodatin toimii myös ns. kontaktisuodattimena, jolloin hiekkapetiin kertyvä saostuskemi-
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kaali sitoo esim. liuennutta fosforia koko hiekkapatjan syvyydeltä ja hiekkapatjassa muodostuu
kontaktiaikaa kemiallisen saostuksen reaktioille. Näiden ominaisuuksien vuoksi hiekkasuodatin ei
ole läheskään yhtä herkkä kemiallisen saostuksen optimoinnin kannalta kuin kiekkosuodatin. No-
peasti muuttuvissa virtaamatilanteissa hiekkasuodatinta voidaan sen vuoksi pitää varmempana ja
turvallisempana prosessiratkaisuna.

Kun kokonaiskustannukset eivät hiekkasuodatuksessa ole kuitenkaan merkittävästi kiekkosuoda-
tusta suuremmat, suositellaan yleissuunnitelman mukaisen hiekkasuodatuksen valitsemista jälki-
käsittelymenetelmäksi.

4.4 Osaprosessivaihtoehtojen kombinaatioiden vertailu

Edellisissä luvuissa on vertailtu eri osaprosessivaihtoehtoja keskenään prosessivaiheittain tarkas-
teltuna. Eri osaprosessivaihtoehdoista voi kuitenkin muodostua myös erilaisia kombinaatioita pro-
sessikokonaisuudeksi. Näitä kombinaatioita voi olla yhteensä 8 kpl, jotka on esitetty seuraavassa
taulukossa. Siitä voidaan verrata, miten eri osaprosessien valinnat vaikuttavat prosessien koko-
naistilantarpeeseen ja louhintamääriin. Suurin tilantarve ja louhintamäärät ovat vuoden 2011
yleissuunnitelman mukaisessa prosessikombinaatiossa (esiselkeytys-aktiivilieteprosessi-
hiekkasuodatus). Siinä on myös korkeimmat investointikustannukset. Pienin tilantarve ja louhin-
tamäärät on kombinaatiossa, joka käsittää viirasiivilät, MBR-prosessin ja kiekkosuodatuksen.
Tässä vaihtoehdossa on myös edullisimmat investointikustannukset, mutta vastaavasti korkeim-
mat käyttökustannukset.

Lopullisissa vertailukustannuksissa eri prosessikombinaatioiden välille ei muodostunut merkittä-
vää eroa. Kun vuoden 2011 yleissuunnitelman mukainen ns. perinteinen prosessikombinaatio
(ES-CAS-HS) sisältää kuitenkin vähemmän epävarmuustekijöitä ja sillä on saavutettavissa pa-
rempi toimintavarmuus eri olosuhteissa, voidaan suositella tämän prosessikombinaation valitse-
mista suunnittelun lähtökohdaksi. (Taulukko 47)

Taulukko 47. Yhteenveto eri prosessikombinaatioista. Määrät ja kustannukset sisältävät vain vertailtujen
prosessivaiheiden määrät ja kustannukset, eivätkä ne edusta koko puhdistamon lukuja.

ES = Esiselkeytys (laskeutus)
VS = Viirasuodatus
CAS = Perinteinen aktiivilieteprosessi (ilmastus + jälkiselkeytys)
MBR = Membraanibioreaktoriprosessi
HS = Perinteinen hiekkasuodatus
KS = Kiekkosuodatus

4.5 Lietteen jatkokäsittelyn vaihtoehdot

4.5.1 Yleistä

Lietteenkäsittelyyn johdetaan lietteitä esiselkeytyksestä, biologisen vaiheen jälkiselkeytyksestä
sekä jälkisuodatuksesta. Kaikissa vaihtoehdoissa lietteet johdetaan ensin tiivistämöön, minkä jäl-
keen ne kuivataan mekaanisesti lingoilla. Tämän jälkeen lietteet joko kuivataan termisesti ja pol-
tetaan tai vaihtoehtoisesti ne kuljetetaan muualle käsiteltäväksi.

Terminen kuivaus ja poltto oli valittu vuoden 2011 yleissuunnitelmassa jatkosuunnittelun lähtö-
kohdaksi. Termisen kuivauksen ja polton etuna on se, että jätteen määrä (tuhka) on minimoitu.
Lietteen polttoa ei ole käytössä Suomessa yhdyskuntajätevesilietteille.

Vaihtoehtona oli tarkasteltu perinteisempää lietteenkäsittelyratkaisua, jossa liete mädätetään an-
aerobisissa biokaasureaktoreissa ja muodostuvaa biokaasua käytetään sähkön ja lämmön lähtee-

Prosessi- Louhinta Investointikustannukset Käyttökustannukset Vertailukustannukset
kombinaatio (1000xm3) (€/a) (€/a) (€/a)
ES - CAS - HS 402 6,4 5,9 12,3
ES - CAS - KS 388 6,2 6,1 12,2
VS - CAS - HS 340 6,3 6,0 12,3
VS - CAS - KS 327 6,1 6,2 12,3
ES - MBR - HS 218 5,7 6,7 12,3
ES - MBR - KS 204 5,4 6,9 12,3
VS - MBR - HS 156 5,6 6,8 12,3
VS - MBR - KS 143 5,3 7,0 12,3
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nä puhdistamolla. Mädätyksessä jatkokäsiteltävän lietteen määrä pienenee noin 40 %, mutta jat-
kokäsittelykustannukset ovat silti merkittäviä. Kallioon louhittavien biokaasureaktoreiden tilavuus
olisi yhteensä 15 000 m3. Lisäksi tarvitaan lietteen koneellinen tiivistys ennen mädätystä. Mädä-
tyksen sisältävässä vaihtoehdossa puhdistamon investointikustannukset olisivat n. 5 % halvem-
mat kuin polttolaitoksen sisältävässä vaihtoehdossa, mutta käyttökustannukset ovat mädättämö-
vaihtoehdossa kuitenkin 40 % korkeammat kuin polttovaihtoehdossa johtuen lähinnä lietteen jat-
kokäsittelykustannuksista. Kokonaiskustannuksiltaan poltto on noin 9 % edullisempi kuin mädä-
tys, joten mädätystä ei sen vuoksi ole valittu toteutettavaksi vaihtoehdoksi.

Taulukko 48. Lietteen mädätyksen ja polton kustannusvertailu vuoden 2011 yleissuunnitelmasta.

Mädätys Poltto

INVESTOINTIKUSTANNUKSET, € 183 800 000 193 600 000
Maanrakennustyöt 3 100 000 3 100 000
Kalliorakennustyöt 43 300 000 40 000 000
Rakennustyöt 50 900 000 47 000 000
Koneistotyöt 36 000 000 50 000 000
LVI-työt 4 000 000 3 300 000
SIA-työt 9 500 000 11 200 000
Yleiskustannukset 37 000 000 39 000 000
INVESTOINNIN ANNUITEETTI, €/a 11 237 389 12 323 783

KÄYTTÖKUSTÄNNUKSET, €/a 9 921 000 6 969 000
Palkkakustannukset 1 000 000 1 000 000
Energiakustannukset 1 800 000 2 100 000
Kemikaalikustannukset 1 350 000 1 500 000
Korjaus- ja kunnossapito 757 000 985 000
Ostopalvelut 202 000 202 000
Tarkkailu 432 000 432 000
Lietteen ja tuhkan jatkokäsittely 4 380 000 750 000

VUOTUISET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ, €/a 21 158 389 19 292 783
VERTAILUKUSTANNUKSET, €/jv m3 0,58 0,53

Ostopalveluna hankittava lietteenkäsittely voi olla kuivatun lietteen kompostointi tai käsittely
esim. biokaasulaitoksella. Tällä hetkellä Tampereen Vesi toimittaa mädätyksen jälkeen kuivatut
lietteet kompostoitavaksi Kangasalle Vehkosuon Komposti Oy:lle ja Vesilahteen Harri Tapanaisel-
le. Molemmilla laitoksilla on ympäristölupa jätevedenpuhdistamolietteiden vastaanottoon. Turun
seudun puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamon lietteet käsitellään Biovakka Suomi
Oy:n Topinojan biokaasulaitoksella. Tampereen lähialueella ei toistaiseksi ole biokaasulaitosta,
jonka ympäristölupa mahdollistaisi Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla muodostuvan lietemää-
rän käsittelyn.

4.5.2 Tekninen/toiminnallinen kuvaus

4.5.2.1Terminen kuivaus ja poltto

Polttolaitoksen mitoituksen perusteeksi on sovittu vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen lie-
temäärä 44 823 kg TS/d. Lietteen maksimivirtaus on 67 235 kg TS/d. Kuivaus- ja polttolaitoksel-
le toimitettavan lietteen kuiva-ainepitoisuus vaihtelee välillä 24 - 30 %. Teknisessä mitoituksessa
arvona käytetään 27 % kuiva-ainepitoisuutta ja taloudellisissa tarkasteluissa kuiva-
ainepitoisuutta 25 %. Kuiva-aineen tuhkapitoisuus vaihtelee välillä 25 - 40 % ja on keskimäärin
35 %.

Muilta osin lietteen arvoina on käytetty suomalaisen jätevesilietteen tyypillisiä arvoja. Suunnitte-
lun aikana on otettu näytteet vastaavasta Tampereen Veden puhdistamolietteestä tarkempia
analyysejä varten. Analyysien tulokset valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä jatkosuunnit-
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telun perusteena, mikäli Sulkavuoden puhdistamon lietteenkäsittelymenetelmäksi valitaan polt-
taminen.

Lietteen virtausmäärän vaihtelua ja keskimääräistä suuremman lietevirran ajallista kestoa ei tun-
neta riittävästi. Tältä osin asia on tarkistettava ja mitoitusperuste on sovittava ennen suunnitel-
mien kiinnittämistä. Tässä vaiheessa kuivaamon ja polton mitoitus on tehty lietteen keskimääräi-
sen kuiva-ainevirran mukaan ja oletettu että virtauksen poikkeamat voidaan tasoittaa puhdista-
molla ja lietelinkojen yhteydessä olevien varastosiilojen avulla.

Lietteen toimitusraja kuivaamolle on lietteen autolastaamon kuljettimet, joilta rakennetaan kulje-
tinyhteydet kuivaamolle.

Lietteen terminen kuivaus

Liete kuivataan termisesti ennen polttoa sellaiseen kuiva-ainepitoisuuteen, mikä mahdollistaa sen
polttamisen ilman tukipolttoainetta. Raja-arvona pidetään noin 40 % kuiva-ainepitoisuutta. Tässä
suunnitelmassa kuivauksen tavoitteeksi on asetettu 50 % kuiva-ainepitoisuus.

Termiseen kuivaukseen on tarjolla useita teknisiä menetelmiä. Tässä on tarkasteltu rumpukuivu-
rin, kiekkokuivurin, laparoottorikuivurin ja nauhakuivurin soveltuvuutta uuden puhdistamon liet-
teen kuivaamiseen.  Tarkastelun tuloksena on päädytty suosittelemana kuivaimeksi nauha-
kuivainta. Kuivaimen lämmitysväliaineeksi suositellaan lietteenpolttokattilalla tuotettavaa paineis-
tettua 140 °C lämpöistä vettä.

Liete ehdotetaan siirrettäväksi kuivaamolle autolastaamon kuljettimilta joko erillisillä kuljettimilla
tai toteuttamalla autolastaamon kuljettimet niin, että niillä voidaan hoitaa sekä autojen lastaami-
nen että lietteen siirto kuivaamolle. Kuivaamolle toteutetaan syöttösiilo, josta johdetaan tasainen
lietevirta kuivaimelle. Kuivaimia olisi suunnitelman mukaan kaksi rinnakkaista. (Kuva 7)

Kuva 7. Lietteen siirto ja kuivaus.

Lietteen nauhakuivaimessa on rei’itetyistä toisiinsa nivelöidyistä metallilevyistä koostuva kuivain-
kuljetin, jonka päälle liete pursotetaan pursotinsuuttimilla. Pursotettu liete muodostaa kuivainkul-
jettimelle toisistaan hieman irti olevia pitkulaisia ”kappaleita”. Kuljetinnauha liikkuu hitaalla no-
peudella ja sen päälle ja läpi johdetaan lämmitettyä ilmaa, joka kuivaa lietteen. Kuivausilman
lämpötilaa ja virtausta säädetään mittausten perusteella. Kuivattu liete poistuu kuivainkuljetti-
men päästä jäähdytinkuljettimen kautta. Kuivaus voidaan tehdä joko täyskuivauksena (yli tikso-
trooppialueen) tai osittaiskuivauksena (alle tiksotrooppialueen). Käytettäessä täyskuivausta osa
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lietteestä johdetaan kuivaimen ohi ja sekoitetaan kuivaimen jälkeen kuivattuun lietteeseen. Käyt-
tötapa voidaan päättää myöhemmän suunnittelun aikana.

Lietteestä haihtunut vesi ja kuivausilma muodostavat ”kuivaushönkää”, joka poistetaan kui-
vaimelta esimerkiksi 95 °C lämpötilassa jatkokäsittelyyn.

Kuivattu liete siirretään kuljettimilla kattilan syöttösiiloon. Syöttösiiloon voidaan johtaa niin pää-
tettäessä myös pestyä, murskattua välppäjätettä.

Kuivainta lämmitetään kuumalla painevedellä, jonka lämpötila on esimerkiksi 140 °C.

Hönkäkaasun käsittely

Kuivauksen hönkäkaasu sisältää lietteestä haihtunutta vettä ja hajukaasuja sekä kuivausilmaa.
Kaasun käsittelymenetelmäksi on valittu kaksivaiheinen lauhdutus ja lauhtumattomien kaasujen
johtaminen osana lietteenpolttokattilan palamisilmaa lietteenpolttokattilaan. (Kuva 8)

Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa hönkäkaasu johdetaan lauhdutinpesuriin, jonka toiminta-
lämpötilaa voidaan säätää. Tyypillinen toimintalämpötila on esimerkiksi 75 - 80 °C, jolloin pesu-
rilta talteen saatavan lämmön lämpötila on noin 70 - 75 °C.

Toisessa lauhdutinvaiheessa hönkäkaasu jäähdytetään esimerkiksi noin 30 - 40 °C lämpötilaan ja
sen vesipitoisuus alenee niin, että kaasu voidaan johtaa kattilan palamisilman osaksi. Toisen
lauhdutinvaiheen lämmöllä voidaan talvella esilämmittää palamisilmaa tai ilmastoinnin korvaus-
ilmaa. Kesällä toista lauhdutinvaihetta on jäähdytettävä jäähdytysvedellä.

Kuva 8. Hönkäkaasun käsittely.

Lietteen poltto

Lietteen polttoon ilman seospolttoaineita on tarjolla mekaanisilla sekoittimilla varustettuja ker-
rosuuneja ja leijupetiin perustuvia polttolaitteistoja. Lisäksi on tarjolla erikoislaitteistoja kuten
kaasutus- ja plasmakäsittelylaitteistoja. Leijupetipoltto on selkeästi muodostunut uusien lietteen-
polttolaitosten päätekniikaksi ja se valittiin myös tämän polttolaitoksen tekniikaksi. (Kuva 9)

Leijupetitulipesän tuottaman lämmön hyödyntämiseen valittiin painevesikattila. Painevedellä toi-
miva lämpöpiiri on kustannuksiltaan edullisempi kuin höyrykattila tai kuumaöljykattila. Se on
myös käyttöteknisesti ja huoltotarpeiltaan muista vaihtoehtoja yksinkertaisempi. (Kuva 9)

Poltettava liete syötetään leijupetipoltossa hehkuvasta hiekasta, tuhkasta ja palavasta polttoai-
neesta koostuvaan kerrokseen, ”petiin”, jota leijutetaan kerroksen alle puhallettavalla ilmalla.
Tässä tapauksessa leijutusilman määrä ja nopeus pidetään sellaisina, että kerroksessa oleva ma-
teriaali leijuu, liikkuu ja sekoittuu, mutta ei juuri kulkeudu kiinteänä aineena pedistä pois savu-
kaasuvirran mukana. Tätä polttotapaa kutsutaan kerrosleijupoltoksi tai käytännöllisesti kuplape-
tipoltoksi.
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Polttolaitteisto mitoitetaan niin, että jätteenpolttoasetuksen edellyttämä savukaasun viipymäaika,
yli 2 s yli 850 °C lämpötilassa täyttyy. Lämpötilan ja palamisolosuhteiden säätämiseksi tulipesään
johdetaan ilmaa useille eri korkeuksille. Tulipesän yläosaan johdetaan ammoniakkivettä typen
oksidien pelkistämiseksi.

Laitteiston kattilaosassa tuotetaan savukaasujen lämmöllä paineistettua kuumaa vettä kuivaa-
molle ja kaukolämpöä jätevedenpuhdistamolle tai kaukolämpöverkkoon. Leijupetiin lisätään hiek-
kaa tarpeen mukaan ja sen pohjalta poistetaan karkeaa tuhkaa. Savukaasu johdetaan kattilalta
puhdistuslaitteistoille.

Kuva 9. Lietteen poltto.

Savukaasun puhdistus

Lietteen polton savukaasujen puhtauden on täytettävä jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Li-
säksi puhdistuslaitteiston on oltava parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukainen.
(Kuva 10)

Savukaasun puhdistusjärjestelmän prosessivalintojen perusteina pidettiin seuraavia tavoitteita:
· Määrällisesti suurin osa lentotuhkasta erotetaan ilman, että siihen sekoitetaan savukaa-

sunpuhdistuksen apuaineita
- Apuaineita sisältämättömän tuhkan käsittelyn ja sijoittamisen kustannus on edulli-

sempi kuin apuaineita sisältävän tuhkan vastaava kustannus
- Apuaineita sisältämätöntä tuhkaa voidaan ehkä myöhemmin käyttää lannoitteiden

raaka-aineena
· Vältetään savukaasun puhdistusjärjestelmässä muodostuvia jätevesiä
· Tavoitteena täyttää ennakoidut viranomaisvaatimukset hyvin

Savukaasun puhdistusjärjestelmän kokoonpanoksi valittiin:
· Sähkösuodin

- Poistaa pääosan lentotuhkasta
· Kuiva absorberi ja letkusuodin

- Poistetavat savukaasun happamia yhdisteitä (SOx, HCl, HF), orgaanisia yhdisteitä
(TOC) ja elohopeaa (Hg) sekä valtaosa hiukkasista

· Lipeäpesuri
- Alentaa happamien yhdisteiden pitoisuudet ja pölyn määrä hyvin alhaisiksi

· Spray-haihdutin
- Haihduttaa lipeäpesurin jäteliemen puhdistusjärjestelmän sisäisenä kiertona

Laitoksen savukaasu johdetaan lipeäpesurilta piippuun.
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Kuva 10. Savukaasun puhdistus.

Kuivaamon ja polttolaitoksen sijoituspaikka

Lietteen kuivaus- ja polttolaitos sijoitetaan kokonaisuudessaan maan pinnalle puhdistamon huol-
torakennuksen lähelle. (Kuva 11)

Kuva 11. Kuivaamon ja polttolaitoksen alustava sijainti.

4.5.2.2Vaihtoehto lietteenkäsittely ostopalveluna

Ostopalvelujen osalta kuivatut lietteet pakataan lietelingoilta suoraan umpilavoille, jotka sijoit-
taan sisätiloihin. Palveluna ostettava kuljetus toimittaa ja tyhjentää lietteet käsittelypaikassa ja
kuljettaa tyhjän lavan takaisin jätevedenpuhdistamolle. Riippuen tehtävistä sopimuksista liettei-
den kuljetuksen ja lietteenkäsittelyn voi kilpailuttaa erikseen, mutta yleensä kilpailutetaan sa-
massa sekä kuljetus että käsittely.

Ostopalveluiden osalta tilaajan vastuu päättyy sovitun lietteen luovuttamiseen kuljetusliikkeelle,
kunhan lietteen laatu täyttää sovitut vaatimukset. Ostopalveluiden osalta tilaajan on kuitenkin
varmistuttava siitä, että lietteenkäsittelyn suorittajalla on lupa ottaa vastaan kyseisiä lietteitä
ympäristöluvan puolesta.
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4.5.3 Kustannusarviot

4.5.3.1Terminen kuivaus ja poltto

Edellä kuvatun lietteen termisen kuivaamon ja polttolaitoksen investointikustannuksen arvioidaan
olevan 24,4 milj. €. (Taulukko 49)

Taulukko 49. Termisen kuivauksen ja polton investointikustannus.

Lietteen termiselle kuivaukselle ja poltolle laadittiin tuotantokustannusarvio laskemalla laitokselle
vuotuinen pääomakustannus, energiankäytön ja apuaineiden kustannukset, arviot käytön, huol-
lon ja hallinnon kustannuksista sekä tuhkien ja jätteiden pois kuljettamisesta ja sijoittamisesta
aiheutuvat kustannukset.

Laitoksen pitoaikana käytettiin 25 vuotta, rahoituskorkona 4 % ja laitoksen vuotuisena käyttöai-
kana 8 000 tuntia. 25 vuoden laskennallista pitoaikaa pidetään tämän tyyppiselle teolliselle lai-
tokselle sopivana. Hyvin huollettuna laitoksen tekninen käyttöikä on tätä pidempi. Sitä ei kuiten-
kaan ole varovaisuussyistä laskettu hyötynä laitokselle kuten ei myöskään muuta jäännösarvoa.

Toimintaa hyvitettiin sen tuottaman kaukolämmön arvolla. Hyvityksessä kaukolämmön yksikkö-
arvona pidettiin 28 eur/MWh, mitä voidaan myös pitää varovaisena arviona.

Yhteenlasketut vuosikustannukset jaettiin vuoden aikana poltettavan lietteen määrällä, jolloin
polton yksikkökustannukseksi saatiin 63,5 eur/t linkomärkää lietettä.

Poltossa muodostuvan tuhkan määrä on arviolta 5600 t/a (11200 m3/a). Tämä tarkoittaa noin
280 täysperävaunullista kuormaa vuodessa. Alla on esitetty arvio tuhkan kuljetuksen ja loppusi-
joituksen kustannuksista loppusijoituspaikan etäisyydestä riippuen. Tuhkan kaatopaikkamaksu
(107 eur/t) sisältää jäteveron (52 eur/t, Pirkanmaan jätehuolto). Kuljetuksen yksikköhintana
täysperävaunuyhdistelmällä on käytetty 4 €/km. (Taulukko 50)

Taulukko 50. Lietteen poltossa muodostuvan tuhkan kuljetuksen ja loppusijoituksen hinta (ALV 0 %)
vuositasolla tarkasteltuna.

Kustannus
(€)

Päälaitteet ja järjestelmät asennettuna 16 800 000
Muut laitteet 350 000
Automaatio ja instrumentointi 450 000
Sähköistys 300 000
Rakennukset, teräsrakenteiset osat 590 000
Perustukset, betonirakenteet ja aluetyöt 460 000
Rakennus- ja aluesähköistys ja LVI 660 000
Oheisjärjestelmät 80 000
Aluetyöt, kuivaus- ja polttolaitoksen osuus 220 000
Muut 1 300 000
Varaosat 500 000
Yhteensä 21 710 000
Kustannusvaraus 10 % 2 171 000
Yhteensä 23 881 000
Rakennusaikainen rahoitus 2 % 477 620
Yhteensä 24 358 620

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Kaatopaikkamaksu Loppusijoitus ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 67 000 599 000 666 000
50 112 000 599 000 711 000
100 224 000 599 000 823 000
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Lisäksi lietteen poltossa syntyy savukaasujen käsittelystä jätettä n. 1600 t/a. Tämä vastaa noin
80 täysperävaunullista kuormaa vuodessa. Jätteen käsittelykustannuksina on käytetty 180 €/t.
Kuljetuksen osalta on käytetty samoja hintoja kuin tuhkan osalta. (Taulukko 51)

Taulukko 51. Savukaasujen käsittelyssä syntyvän jätteen kuljetuksen ja loppusijoituksen hinta (ALV 0
%) vuositasolla tarkasteltuna.

Lietteenpolttolaitoksessa on vuosittain noin 30 päivän mittainen huoltoseisokki. Tänä aikana lin-
kokuivatut lietteet pakataan umpilavoihin ja kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Todennäköisin käsitte-
lyvaihtoehto on kompostointi. Polttolaitoksen seisokin aikaiset lietteen kuljetus ja jatkokäsittely-
kustannukset on esitetty alla. Laskennassa käytetyt yksikköhinnat ovat samat kuin jäljempänä
ostopalveluvaihtoehdossa. (Taulukko 52)

Taulukko 52. Kompostoinnin hinta 30 päivän ajalta/vuosi.

Lietteen poltto -vaihtoehdossa muodostuvien jätteiden (tuhka, savukaasujen käsittelyssä syntyvä
jäte ja linkokuivattu liete) kuljetus- ja loppusijoituskustannukset ovat yhteensä 1,3 - 1,58 mil-
joona euroa (ALV 0 %) kuljetusetäisyydestä riippuen vuositasolla tarkasteltuna.

4.5.3.2Lietteenkäsittely ostopalveluna

Ostopalveluiden osalta on lähdetty siitä, että lietteitä kuljetetaan aina täysperävaunukuormina eli
yhdessä kuljetuksessa on 2 kpl 20 m3 lietelavaa. Kuljetushintana on käytetty 4 €/km ja kuljetus
on laskettu aina edestakaisina. Taulukoiden kuljetusmatka on etäisyys yhteen suuntaan jäteve-
denpuhdistamolta. Vuoden 2040 tilanteessa linkokuivattua lietettä syntyy 65400 t/a (kuiva-aine
25 %), mitä on käytetty kustannusten laskelmassa.

Lietteenkäsittelyn lähtöhintana on käytetty Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tarjoaman kompostointi-
palvelun hintaa 55 €/tonni (yhdyskuntajätevesiliete, jonka kiintoainepitoisuus on vähintään
15 %) sekä hintaa 80 €/t. Kuljetusetäisyydestä ja käsittelyhinnasta riippuen, maksaa käsittely
3,99 - 6,54 milj. €/a (alv 0 %). (Taulukko 53, Taulukko 54)

Taulukko 53. Lietteenkäsittelyn vuosikustannukset kuljetettaessa liete kompostoitavaksi 55 €/t käsitte-
lyhinnalla laskettuna.

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Biokaasulaitoksen
käsittelyn hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 19 000 288 000 307 000
50 32 000 288 000 320 000
100 64 000 288 000 352 000

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Kompostoinnin
hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 32 000 296 000 328 000
50 54 000 296 000 350 000
100 108 000 296 000 404 000

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Kompostoinnin
hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 393 000 3 599 000 3 992 000
50 654 000 3 599 000 4 253 000
100 1 309 000 3 599 000 4 908 000
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Taulukko 54. Lietteenkäsittelyn vuosikustannukset kuljetettaessa liete kompostoitavaksi 80 €/t käsitte-
lyhinnalla laskettuna.

Biokaasulaitosten osalta laskelmat on tehty 65 €/t hinnalla, mikä on tällä hetkellä käsittelystä
pyydettyjen hintojen alarajalla. Toisena tarkastelukustannuksena on käytetty 90 €/t, mikä on
puolestaan kustannusten ylärajalla. Kuljetusetäisyydestä ja käsittelyhinnasta riippuen, maksaa
käsittely 4,65 - 7,20 milj. €/a (alv 0 %). (Taulukko 55, Taulukko 56)

Taulukko 55. Lietteenkäsittelyn vuosikustannukset kuljetettaessa liete biokaasulaitokseen käsiteltäväksi
65 €/t käsittelyhinnalla laskettuna.

Taulukko 56. Lietteenkäsittelyn vuosikustannukset kuljetettaessa liete biokaasulaitokseen käsiteltäväksi
90 €/t käsittelyhinnalla laskettuna.

4.5.4 Teknillistaloudellinen vertailu

Sulkavuoren puhdistamon yleissuunnitelmassa on määritelty poltolle vaihtoehtoiseksi lietteen kä-
sittelytavaksi lietteen kuljettaminen muualle kompostoitavaksi.

Lietteen termisen kuivauksen polton yksikkökustannukseksi linkokuivattua lietetonnia kohden
muodostui 63,3 €. Tämä muodostuu investointikustannuksen osuudesta 1,56 milj. €/a (laskettu-
na 25 vuoden ajalle 4 % korolla), käyttökustannuksista 2,9 milj. €/a ja saatavasta tuotosta 0,67
milj. €/a. Näistä yhteensä muodostuu 3,79 milj. €/a. Lisäksi seisokin aikaisesta lietteen kuljetuk-
sesta ja kompostoinnista muodostuu 0,35 milj. €/a. Jakamalla esitetyt vuosikustannukset linko-
kuivatun lietteen määrällä 65442 t/a päädytään vertailuarvoon. (Taulukko 57)

Ulkoistetun lietteenkäsittelyn vertailuhinta otettiin kompostoinnista, jota Tampereen Vesi tälläkin
hetkellä käyttää lietteenkäsittelynmenetelmänä. Tarkasteltavaksi kuljetusetäisyydeksi valikoitui
50 km, mikä vastaa hyvin nykyisiä kuljetusetäisyyksiä. Kompostoinnin hintana käytettiin 55 €/t.
Linkokuivatun lietteen määränä oli samainen 65442 t/a. Näillä arvoilla laskien kustannukseksi tuli
65 €/lietetonni. (Taulukko 57)

Taulukko 57. Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen kustannus €/t.

Yhteenveto teknillistaloudellisesta vertailusta on esitetty alla. (Taulukko 58)

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Kompostoinnin
hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 393 000 5 235 000 5 628 000
50 654 000 5 235 000 5 889 000
100 1 309 000 5 235 000 6 544 000

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Biokaasulaitoksen
käsittelyn hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 393 000 4 254 000 4 647 000
50 654 000 4 254 000 4 908 000
100 1 309 000 4 254 000 5 563 000

Kuljetusmatka Kuljetuksen hinta Biokaasulaitoksen
käsittelyn hinta

Lietteenkäsittely ja
kuljetus yhteensä

(km) (€/a) (€/a) (€/a)
30 393 000 5 890 000 6 283 000
50 654 000 5 890 000 6 544 000
100 1 309 000 5 890 000 7 199 000

Lietteen kuivaus ja poltto Kompostointi

Investointikustannus (€/t) 23,8 0,0
Käyttökustannus (€/t) 49,7 65,0
Tuotto (€/t) 10,2 0,0
Yhteensä (€/t) 63,3 65,0
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Taulukko 58. Eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusten vertailu

Terminen kuivaus ja poltto Lietteenkäsittely ostopal-
veluna

Toimintavarmuus Toimintavarmuus on hyvä ja
sitä voidaan ylläpitää riittä-
vällä kunnossapidolla ja huol-
lolla. Toiminta ei ole riippu-
vainen ulkopuolisista toimi-
joista samassa määrin kuin
ostopalvelut.

+ Toimintavarmuus on riippu-
vainen kuljetusten ja lietteen
käsittelypaikan mahdollisuuk-
sista sopeutua vaihteleviin lie-
temääriin.

-

Tilantarve Vaatii erillisen käsittelyraken-
nuksen.

- Ei vaadi käytännössä muuta
tilaa kuin tilan lavoille siilojen
alla.

++

Tekniikka Tekniikka on käytössä monis-
sa polttolaitoksissa eri poltto-
aineille. On tunnettua tekniik-
kaa.

+ Ei vaadi erityistä tekniikkaa
jätevedenpuhdistamolla.

++

Kunnossapito- ja
huoltotarve

Vaatii vuosihuollon ja polton
toiminnan jatkuvaa seuran-
taa.

- Kunnossapidon ja huollon tar-
ve vähäinen.

++

Energiankulutus Polttolaitos pystyy tuotta-
maan 24000 MWh/a kauko-
lämpöä. Sähkönkulutus on
4800 MWh/a.

++ Kompostointivaihtoehto ei ku-
luta sähköä.

+

Kokemukset muista
laitoksista

Tekniikkaa ei ole Suomessa
käytössä jätevesilietteille,
mutta vastaavia laitoksia on
muilla polttoaineilla on ole-
massa.

+ Suomessa ostopalveluiden
käyttö linkokuivatulle lietteelle
on yleisin tapa lietteen jatko-
käsittelyn osalta.

++

Kustannukset Kustannuksista puolet muo-
dostuu vuositasolla investoin-
tikustannuksista. Näiden osal-
ta kustannustaso pysyy va-
kaana.

Kustannukset pysyvät pa-
remmin käyttäjän hallinnassa
kuin ostopalveluissa.

Vertailuhinta on 63,3 €/t.

+ Kustannukset riippuvat täysin
ostopalvelun tarjoajasta. Kä-
sittelyhinta ja kuljetusmatka
määrittävät vaihtoehdon kus-
tannukset.

Lisäksi muuttuva lainsäädäntö
saattaa vaikuttaa suuresti
kustannuksiin ja jatkokäsitte-
lymahdollisuuksiin.

Vertailuhinta on 65 €/t.

-

Vertailun mukaan lietteen polton ja muualla tapahtuvan kompostoinnin kustannukset ovat las-
kentatarkkuuden rajoissa samansuuruiset. Polton kustannukset ovat hyvin ennakoitavissa tarkas-
telujaksolla. Kompostoinnin kustannuskehitys saattaa olla muuttuvampi, mikäli kompostoinnille
asetetaan jatkossa nykyistä tiukempia ympäristövaatimuksia tai mikäli kompostointituotteelle ei
ole riittävää käyttöä.

Lietteen poltto tarjoaa hygieenisen ja ympäristön kannalta hyvän vaihtoehdon lietteen käsittelyl-
le.

Edellä olevin perustein suosittelemme termisen kuivauksen ja polton valitsemista Sulkavuoren
puhdistamon lietteen käsittelyn menetelmäksi.
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4.6 Alkalointikemikaalivertailu

Jäteveden kokonaistypenpoiston nitrifikaatiovaihe kuluttaa alkaliniteettia, joka korvataan lisää-
mällä jäteveteen alkaloivaa kemikaalia. Tässä osiossa vertaillaan sammutetun kalkin (Ca(OH)2),
lipeän (Na(OH) ja soodan (Na2CO3) käyttöä alkalointiin Pirkanmaan keskuspuhdistamolla. Kaikis-
ta edellä mainituista kemikaaleista on runsaasti kokemuksia yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla
ja ne soveltuvat käytettäväksi myös Pirkanmaan keskuspuhdistamolla.

4.6.1 Sammutettu kalkki

Sammutetun kalkin (Ca(OH)2) syötön mitoitusperusteet Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoi-
tustilanteessa on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 59).

Taulukko 59. Sammutetun kalkin annostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö

Mitoitus v. 2040

Ammoniumtyppeä nitrifioitava kg/d 4400

Nitraattityppeä denitrifioitava kg/d 3360

Alkaliniteettia kuluu nitrifikaatiossa mol/molN 2

Alkaliniteettia muodostuu denitrifikaatiossa mol/molN 1

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mol/d 388300

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mmol/l 3,9

Alkaliniteetti tuleva / lähtevä jätevesi mmol/l 4 / 1

Alkaliniteetin lisäystarve mmol/l 0,9

Sammutetun kalkin (Ca(OH)2) kulutus kg/d 3271

Sammutetun kalkin (jauhe) irtotiheys kg/dm3 0,4 - 0,6

Kalkin liukoisuus veteen kg/m3 1,6 - 1,8 (0-20oC)

Kalkkiliuoksen kulutus (väk. 1,1 kg/m3) m3/d 2974

Annostuspiste 1, ilmastus

Annostus keskimäärin g/m3 33

Annostustaso g/m3 0 - 55

kg/d 0 – 5500

m3/d 0 - 5000

Tuntivaihtelukerroin 1,5

Pumppujen kapasiteetti yht. m3/h 313

Pumppujen lukumäärä kpl 2+1

Varastointi

Vastaanottosiilo m3 90

Päiväsiilo m3 8

Kemikaalin varastokapasiteetti d 12
Huom. Kalkin syöttö voidaan tehdä myös kuivasiirtona, jolloin liuotusjärjestelmä jää pois.

4.6.2 Lipeä

Lipeän (NaOH) syötön mitoitusperusteet Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitustilanteessa on
esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 60. Lipeän annostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö

Mitoitus v. 2040

Ammoniumtyppeä nitrifioitava kg/d 4400

Nitraattityppeä denitrifioitava kg/d 3360

Alkaliniteettia kuluu nitrifikaatiossa mol/molN 2

Alkaliniteettia muodostuu denitrifikaatiossa mol/molN 1

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mol/d 388300

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mmol/l 3,9

Alkaliniteetti tuleva / lähtevä jätevesi mmol/l 4 / 1

Alkaliniteetin lisäystarve mmol/l 0,9

Lipeän (NaOH) kulutus (väk. 100%) kg/d 3532

Lipeän (NaOH) kulutus (väk. 50%) kg/d 7064

Lipeän tiheys (liuoksen väk. 50%) kg/dm3 1,5

Lipeäliuoksen kulutus (väk. 50%) m3/d 4,7

Annostuspiste 1, ilmastus

Annostus keskimäärin (väk. 50%) g/m3 71

Annostustaso (väk. 50%) g/m3 0 - 120

kg/d 0 – 12000

m3/d 0 - 8,0

Tuntivaihtelukerroin 1,5

Pumppujen kapasiteetti yht. m3/h 0,50

Pumppujen lukumäärä kpl 2+1

Varastointi

Vastaanottosäiliö m3 30

Päiväsäiliö m3 5

Kemikaalin varastokapasiteetti d 6

4.6.3 Sooda

Soodan (Na2CO3) syötön mitoitusperusteet Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitustilanteessa
on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 61. Soodan annostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö

Mitoitus v. 2040

Ammoniumtyppeä nitrifioitava kg/d 4400

Nitraattityppeä denitrifioitava kg/d 3360

Alkaliniteettia kuluu nitrifikaatiossa mol/molN 2

Alkaliniteettia muodostuu denitrifikaatiossa mol/molN 1

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mol/d 388300

Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mmol/l 3,9

Alkaliniteetti tuleva / lähtevä jätevesi mmol/l 4 / 1

Alkaliniteetin lisäystarve mmol/l 0,9

Soodan (Na2CO3) kulutus kg/d 4679

Soodan (jauhe) irtotiheys kg/dm3 0,9 - 1,1

Soodan liukoisuus kg/m3 71 - 215 (0-20oC)

Soodaliuoksen kulutus (väk. 70 kg/m3) m3/d 67

Annostuspiste 1, ilmastus

Annostus keskimäärin g/m3 47

Annostustaso g/m3 0 - 80

kg/d 0 – 8000

m3/d 0 - 110

Tuntivaihtelukerroin 1,5

Pumppujen kapasiteetti yht. m3/h 6,9

Pumppujen lukumäärä kpl 2+1

Varastointi

Vastaanottosiilo m3 60

Päiväsiilo m3 5

Kemikaalin varastokapasiteetti d 9
Huom. Soodan syöttö voidaan tehdä myös kuivasiirtona, jolloin liuotusjärjestelmä jää pois.

4.6.4 Kemikaalivertailun yhteenveto

Yhteenveto tarkasteltujen kemikaalien kulutuksesta ja kemikaalikustannuksista on esitetty alla.
Tarkastelun perusteella käyttömääriltään ja käyttökustannuksiltaan edullisin vaihtoehto on sam-
mutettu kalkki.

Taulukko 62. Tarkasteltujen kemikaalien kulutus Pirkanmaan keskuspuhdistamolla vuoden 2040 tilan-
teessa ja kustannusten vertailu (ALV 0%).

Kemikaalien varastointiin tarvittavien siilojen / säiliöiden koot poikkeava jonkin verran toisistaan,
kun mitoitus tehdään täysperävaunukuormien mukaan (ks. taulukko alla). Kemikaalijärjestelmien
investointikustannukset (siilot, annostimet) ovat kaikissa vaihtoehdoissa samaa suuruusluokkaa
tai pienemmät kuin yhden vuoden kemikaalikustannukset, joten niiden osuus ei ole merkittävä
vaihtoehtojen vertailun kannalta.

Kemikaali Kulutus Kulutus Yksikköhinta Kustannukset
(g/m3) (kg/d) (EUR/kg) EUR/d EUR/a

Sammutettu kalkki, jauhe Ca(OH)2 33 3270 0,20 654 238 700
Lipeä, 50%-liuos NaOH 71 7060 0,27 1906 695 800
Sooda, jauhe Na2CO3 47 4680 0,35 1638 597 900
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Taulukko 63. Tarkasteltujen kemikaalien varastointiin tarvittavan siilon tai –säiliön koko.

Seuraavassa taulukossa on vertailtu tarkasteltujen kemikaalien etuja ja heikkouksia. Sammutettu
kalkki on hankintahinnaltaan muita edullisempi. Tällöin tulee kuitenkin hyväksyä se, että kemi-
kaalijärjestelmä on muita suurempi ja monimutkaisempi, minkä lisäksi laitteisto vaatii enemmän
valvontaa ja huoltoa. Kalkki voi myös saostua putkistoihin ja kanaaleihin.

Taulukko 64. Tarkasteltujen kemikaalien etujen ja heikkouksien vertailu.

Sammutettu kalkki Ca(OH)2 Lipeä NaOH Sooda Na2CO3

+ ei reaktiivisia ominaisuuksia,
joista voi aiheutua terveys-
haittaa

+ edullinen 200 €/t
+ kotimainen tuote, toimitus-

katkot epätodennäköisiä

+ hyvä liukoisuus
+ nestemäinen, ei pölyä
+ yksinkertainen annostelutek-

niikka, tarkempi annostelu
+ kotimainen tuote, toimitus-

katkot epätodennäköisiä

+ hyvä liukoisuus
+ yliannostuksissa turvallisin

kemikaali
+ yksinkertainen annostelu-

tekniikka
+ vähäinen kunnossapidon tarve

- selvästi heikompi vesiliukoi-
suus kuin soodalla, voi saos-
tua putkistoihin ja kanaaleihin

- suurempi varastotilantarve
kuin muilla

- vaatii suuret annostelulaitteet
ja enemmän valvontaa / huol-
toa

- pölyäminen
- kastuminen, jolloin holvaan-

tuu siiloon

- vaatii varoaltaan varastosäili-
ölle

- syövyttävä ja reaktiivinen,
mikäli vuotaa ympäristöön

- kalliimpi kuin sammutettu
kalkki 270 €/t

- kallis 350 €/t
- jauheena käsiteltäessä pö-

lyäminen voi aiheuttaa terve-
yshaittoja

- reaktiivisuuden vuoksi säilytys
kuivassa ja hyvin suljettuna

- ulkomainen tuote, jolloin toi-
mituskatko voi olla mahdolli-
nen, vaikka varmuusvarasto
olisikin

Kemikaali Varasto- Täyttö-
siilo/säiliö väli

(m3) (d)
Sammutettu kalkki, jauhe Ca(OH)2 90 12
Lipeä, 50%-liuos NaOH 30 6
Sooda, jauhe Na2CO3 60 9
Varastosiilon/säiliön täyttöväli laskettu täysperävaunukuorman
(40 tn) perusteella.
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4.7 Hiekkasuodatuksen suodatinpohjat

Tässä osiossa vertaillaan ainoastaan hiekkasuodatuksen perinteistä suodatinpohjaa ja Triton suo-
datinpohjaa. Tekstissä kuvataan molempien suodatinpohjien rakenne. Molempia pohjia on käy-
tetty monissa kohteissa ja soveltuvat käytettäväksi Sulkavuoressa.

4.7.1 Perinteinen suodatinpohja

Rakennekuvaus

Perinteinen suodatinpohja koostuu seuraavista elementeistä:
· tehdasvalmisteiset betonielementit sisältäen suuttimien kiinnitysholkit
· betonielementtien tuki- ja kiinnitystarvikkeet
· muoviset suodatinsuuttimet soveltuen sekä vesi- että ilmahuuhteluun

4.7.2 Triton suodatinpohja

Rakennekuvaus

Triton suodatinpohja koostuu seuraavista elementeistä:
· tehdasvalmisteiset suodatinelementit, materiaalista AISI 316, soveltuen vesi- ja ilma-

huuhteluun
· elementtien tuki- ja kiinnitystarvikkeet
· pohjakanavan yläpuolinen teräslevy putkineen ja kiinnitystarvikkeineen
· betonirakenteinen pohjakanava

4.7.3 Vertailukustannus

Kustannukset on esitetty €/m2 sekä kaikki suodattimet, eli 18 kpl à 50 m2/kpl = 900 m2

Taulukko 65. Hiekkasuodatuksen suodatinpohjien kustannusvertailu.

Suodatinpohja Perinteinen Triton

Hankinta 900 000 € 1 440 000 €
Asennus ym. 180 000 € 180 000 €
Yhteensä 1 080 000 € 1 620 000 €
Neliöhinta asennettuna 1 200 €/m2 1 800 €/m2

Varsinaisen suodatinpohjan lisäksi investointikustannuksissa syntyy hieman eroa siinä, että pe-
rinteisessä suodattimessa on 1 m korkea tila suodatinpohjan alla, jota Triton-pohjassa ei ole.
Tämän vuoksi perinteisissä suodattimissa tarvitaan louhintaa 1000 m3 enemmän ja altaiden be-
toniseiniä n. 160 m3. Nämä rakennustekniset työt ovat perinteisessä ratkaisussa 270 000 € kal-
liimmat. Kun tämä huomioidaan, on Triton-vaihtoehto silloin noin 270 000 euroa kalliimpi inves-
toinniltaan kuin perinteiset suodattimet.

Kaksikerrossuodattimissa tarvitaan pedin fluidisoinnin takia yhtä suuri huuhteluvesimäärä kum-
massakin vaihtoehdossa, joten muita merkittäviä kustannuseroja vaihtoehtojen välille ei ole. Pe-
rinteisissä suodatinpohjissa on etuna se, että suutinpohjaa voidaan huoltaa myös alakautta ilman
että hiekat poistetaan altaasta.

Kun uudessa laitoksessa tilan korkeusasemat eivät ole rajoittavana tekijänä, suositellaan perin-
teisen suodatinpohjan valitsemista.
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4.8 Ilmastuksen jakojärjestelyt

Jäteveden ja palautuslietteen sekä kemikaalien ja rejektivesien sekoitus tehdään sekoitusaltaas-
sa, josta vesi/liete –seos johdetaan jakoaltaaseen. Virtaaman jako ilmastukseen voidaan tehdä
kahdella tavalla.

1) Jakoaltassa olevat ylivirtausluukut ajetaan jakokorkeuteen, jolloin virtaama menee luu-
kun yli vapaana ylivuotona. Virtaama eri linjoihin mitataan putkissa olevilla mittauksilla.

2) Jakoaltaassa olevat ylivirtausluukut ajetaan ala-asentoon, jolloin reunat ovat 400 mm
alempana kuin ilmastusaltaan vesipinta. Virtaamaa eri linjoihin säädetään putkissa olevil-
la säätöventtiileillä, joita ohjataan jakoaltaan pinnankorkeuden perusteella.

Kuva 12. Ilmastuksen sekoitus- ja jakoallas.
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Kuva 13. Sekoitus- ja jakojärjestelyt sivulta.

Jakoaltaassa olevat ylivirtausluukut ovat 2 m leveitä, jolloin niiden padotus on maksimivirtaamilla
400 mm. Jakoputkien virtaushäviöt venttiilien ollessa täysin auki on n. 200 mm.

Vaikka virtaaman jako tehtäisiin pelkästään jakoputkissa olevilla säätöventtiileillä ns. aktiivisena
säätönä, tarvittaisiin vähintään sama padotuskorkeus venttiilien säätövaraksi. Sekoitus- ja jako-
altaassa on maksimivirtaamilla vain 30 s viipymä.

Esiselkeytysaltaan ja ilmastusaltaan vesipintojen korkeuseroksi muodostuu kokonaisuudessaan
1100 mm, kun mukaan lasketaan selkeytyksen kourut ja kanavat.
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1. JOHDANTO

Tässä selvityksessä esitetään Pirkanmaan keskuspuhdistamon tulevan toimialueen jätevesien vir-
taama- ja kuormitustiedot nykytilanteessa. Lisäksi esitetään ennusteet kuormitusarvoiksi, joiden
perusteella Sulkavuoreen rakennettavan keskuspuhdistamon jätevesien käsittelyprosessi mitoite-
taan.

Keskuspuhdistamolle johdetaan jatkossa jätevedet nykyisiltä Viinikanlahden (ml. Pirkkalan ja
Kangasalan jätevedet), Raholan (ml. Ylöjärven jätevedet) ja Lempäälän (ml. Vesilahden) jäteve-
denpuhdistamoilta. Sako- ja umpikaivolietteitä ei jatkossa enää toimiteta uudelle keskuspuhdis-
tamolle eikä sen viemäröintialueella olevaan verkostoon, joten niiden osuus jää puhdistamon
kuormituksesta pois. Keskuspuhdistamolle ei myöskään oteta käsiteltäväksi muilta jäteveden-
puhdistamoilta muodostuvia lietteitä.

Lähtötiedot nykytilanteen osalta perustuvat puhdistamoiden käyttö- ja kuormitustarkkailutietoi-
hin vuosilta 2010 – 2014 sekä Raholan ja Viinikanlahden puhdistamon osalta myös tuntitason
mittaustietoihin. Kuormitusten osalta on käytetty puhdistamoiden kuormitustarkkailun tuloksia ja
pitkän ajan tulokuormituksen osalta ympäristöhallinnon VAHTI -järjestelmästä saatuja tietoja.

Kuormitusennusteet perustuvat 9.2.2015 valmistuneessa Pirkanmaan vesihuollon kehittämis-
suunnitelmassa (FCG) esitettyihin väestömäärän kehitysennusteisiin. Mitoitusperusteita on tarkis-
tettu Tampereen Vedeltä 12.3.2015 saatujen kommenttien perusteella.

Seuraavissa luvuissa esitetty prosessimitoitus perustuu aikaisemmin tehtyihin, tilaajan hyväksy-
miin selvityksiin:

- Pirkanmaan keskuspuhdistamo - mitoitusperusteet, 13.3.2015, Ramboll Finland Oy.
- Pirkanmaan keskuspuhdistamo - prosessivertailut, 15.4.2015, Ramboll Finland Oy
- Pirkanmaan keskuspuhdistamo - lietteenkäsittelyn prosessivertailu, 15.4.2015, Ramboll

Finland Oy

2. PUHDISTUSVAATIMUKSET

Prosessin mitoituksessa käytetään FCG:n tekemässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa
(2011) esitettyjä arvioita lupaehdoista. Samoja lukuja käytettiin myös Ramboll Finland Oy:n te-
kemässä Pirkanmaan keskuspuhdistamon ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa vuonna
2012. (Taulukko 1)

Taulukko 1. Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon oletetut lupaehdot vuonna 2040.

3. MITOITUSARVOT

Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitusvuotena käytetään vuotta 2040. Jätevesien käsittelyn
mitoitusta varten on nyt päivitetty vuoden 2011 yleissuunnitelmassa esitetyt puhdistamon vesi-
prosessin virtaama- ja kuormitusennusteet. Kuormitusennusteisiin sisältyy viemäröintialueella
toimivien teollisuuskuormittajien nykyisin puhdistamoille toimittama jätevesimäärä ja kuormitus.

Alla on esitetty yhteenveto keskuspuhdistamon mitoitusarvoista. Mitoitusarvojen määrittely on
tehty yleissuunnitelman liitteenä 1 olevassa selvityksessä: Pirkanmaan keskuspuhdistamo - mi-
toitusperusteet, 25.9.2015, Ramboll Finland Oy.

Pitoisuus Vähenemä
(mg/l) (%)

BOD ≤8 ≥96
COD ≤70 ≥85
Kiintoaine ≤35 ≥90
kok-P ≤0,3 ≥96
kok-N - ≥70
Ammoniumtyppi ≤4 -
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Keskimääräiseksi mitoitusvirtaamaksi Qka on ennusteiden perusteella määritetty 100 000 m3/d ja
keskimääräiseksi tuntivirtaamaksi qka 4 167 m3/h. Biologisen prosessin mitoitusvirtaamana käy-
tetään vuoden 2011 yleissuunnitelman mukaista virtaamaa qmax,biol  7 400 m3/h. (Taulukko 2)
Biologiseen prosessiin johdettaisiin mitoitusvuonna 2040 yli 98,45 % päivistä kaikki päivän vir-
taamat. Maksimivirtaamatilanteessa laitoksella pystytään esikäsittelemään kaikki jätevedet ja
johtamaan biologisen prosessin kapasiteetin ylittävät virtaamat ohitusvesien käsittelyyn. Ohitus-
vesien määräksi muodostuu mitoitusvuonna keskimäärin 0,56 % vuosivirtaamasta ja ohitusveden
määrä olisi maksimissaan 3900 m3/h.(Kuva 1)

Puhdistamon mitoitustuntivirtaamien osalta on huomioitu tulotunnelin tasauskapasiteettia siten,
että huipputuntivirtaamaa on voitu pienentää 500 m3/h. Käytettävissä olevista tasaustilavuuksis-
ta ei ole maksimivirtaamatilanteissa sellaista apua, että maksimituntivirtaama-arvoja voitaisiin
tämän enempää pienentää puhdistamon mitoituksessa. Normaalivirtaamilla tasausta pystytään
hyödyntämään jakamalla kuormitusta tasaisemmin yö- ja päiväajan välillä.

Kuva 1. Tuntivirtaamien pysyvyyskäyrät suhteessa esitettyihin mitoitusvirtaamiin.

Taulukko 2. Mitoitusvirtaamat vuodelle 2040.

Mitoituskuormaksi on määritetty BOD:n osalta keskimäärin 29 170 kg/d, mikä vastaa asukasvas-
tinelukua 416 700. BOD-kuorman maksimiarvoksi on määritetty 40 840 kg/d, mikä vastaa asu-
kasvastinelukua 583 000 asukasyksikköä. Tulevan jäteveden minimilämpötila on 8 °C, mutta bio-
logisen prosessin mitoituslämpötilana on käytetty 12 °C lämpötilaa. Käytännössä lämpötila on al-
le 12 °C lämpötilan vain muutaman päivän (korkeintaan viikon) vuodessa lähinnä kevään sula-
misvesien aikaan. (Taulukko 3)
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Tuntivirtaaman pysyvyyskäyrä

SULKAVUORI 2040

SULKAVUORI 2025

KAIKKI YHTEENSÄ 2014

Viinikanlahti ja Rahola 2010-2014

maksimivirtaama qhmax = 11 300 m3/h

mitoitusvirtaama qh,max, biol = 7 400 m3/h

keskituntivirtaama qh,kesk= 4 167 m3/h

Mitoitusvirtaamat Suure 2014 2025 2040

Asukasmäärä as 330 151 368 200 429 000
Vuorokausivirtaama, Qd ka m3/d 84 226 90 700 100 000
Vuorokausivirtaama, Qd max m3/d 217 000 222 700 222 700
Tuntivirtaama, Qh ka m3/h 3 509 3 779 4 167
Tuntivirtaama, Qh max biol. m3/h 7 400 7 400 7 400
Tuntivirtaama, Qh max m3/h 10 800 11 300 11 300
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Taulukko 3. Mitoituskuormitukset vuodelle 2040.

Kuormituksen kasvu vaikuttaa myös syntyvän lietteen määrään. Lietteen määrä kasvaa samassa
suhteessa laitokselle tulevan BOD- ja kiintoainekuormituksen kanssa. (Taulukko 4)

Taulukko 4. Lietemääräennuste vuodelle 2040.

4. PROSESSIN YLEISKUVAUS

Keskuspuhdistamon jätevesien ja lietteen käsittelyn prosessit on valittu aikaisemmin laadituissa
prosessivertailuissa:

- Pirkanmaan keskuspuhdistamo - prosessivertailut, 15.4.2015, Ramboll Finland Oy
- Pirkanmaan keskuspuhdistamo - lietteenkäsittelyn prosessivertailu, 15.4.2015, Ramboll

Finland Oy

Keskuspuhdistamon jätevesien käsittely sisältää seuraavat vaiheet: välppäys, ilmastettu hie-
kanerotus, esiselkeytys, kokonaistypenpoistoon mitoitettu aktiivilieteprosessi ja jälkikäsittelynä
hiekkasuodatus. Fosfori poistetaan saostamalla kemiallisesti. Puhdistettu jätevesi varaudutaan
desinfioimaan UV-käsittelyllä.

Lietteenkäsittely perustuu lietteen tiivistykseen, mekaaniseen kuivaukseen, termiseen kuivauk-
seen ja polttoon laitosalueella. Lopputuotteen (tuhka) loppusijoitus hankitaan ostopalveluna. Se-
kä veden että lietteen käsittelyprosessit on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa.
(Taulukko 5)

Valitun laitoskokonaisuuden prosessit on esitetty prosessikaaviona liitteessä 1 ja mitoitus kappa-
leessa 5.

2014 2025 2040

Asukasmäärä 330 151 368 200 429 000
Tulokuormitus, keskimäärin, kg/d
BOD7 23 276 25 774 29 170
Kiintoaine 27 898 30 929 35 180
Fosfori 644 736 860
Typpi 4 556 5 155 6 000
Asukasvastineluku, BOD ka 332 509 368 200 416 700
Jäteveden lämpötila (°C)
Minimi lämpötila 8 8
Biologisen prosessin mitoitusarvo 12 12

Lietemäärät Suure 2014 2025 2040

Esiselkeytysliete kgTS/d 20 239 22 371 25 367
Biologinen ylijäämäliete kgTS/d 13 966 15 464 17 502
Liete tertiäärikäsittelystä kgTS/d 1 610 1 752 1 954
Yhteensä, keskimäärin kgTS/d 35 815 39 587 44 823
Yhteensä, maksimi kgTS/d 53 723 59 381 67 235
Yhteensä, maksimi kgTS/h 2 686 2 969 3 362
Yhteensä, ka-% 25 m3/d 143 158 179
Yhteensä, ka-% 25 m3/a 52 290 57 797 65 442
Yhteensä, maksimi, 25 %TS m3/h 10,7 11,9 13,4
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Taulukko 5. Pirkanmaan keskuspuhdistamon yksikköprosessit ja niiden käyttötarkoitus.

Yksikköprosessi (tarkentava
käyttötarkoitus suluissa)

Kuvaus

Esikäsittely
Tulopumppaamo ja virtaaman
mittaus

- 2 –osastoinen imuallas
- 6 kpl kuiva-asenteisia uppopumppuja + varaus 2

kpl á 3000 m3/h
- 8 kpl imuputkia sulkuventtiileineen, DN 800
- 6 kpl paineputkia DN 700

6 kpl virtaamamittauksia paineputkissa

Tulvapumput - 4 kpl á 1000 m3/h

Tuloallas - 2- osastoinen tuloallas
- Näytteenotto
- Mittaukset

Hätäylivuoto tulopumppaamoon 2 x DN 1000

Hienovälppäys (suurempien
kappaleiden poisto)

4-linjainen koneellinen levynauhavälppäys
- Reikäkoko 8 mm
- Välpekuljettimet, 2 kpl
- Välpepesurit, 2 kpl
- Välpelavat levitysruuvilla 2 x 12 m3

Hiekan- ja rasvanerotus 4-linjainen ilmastettu hiekan- ja rasvanerotus
- Kaavinvaunut, 2 kpl
- Karkeakuplailmastus
- Ilmakompressorit, 3 kpl
- Hiekkavesipumput, 4 kpl
- Hiekkapesurit, 2 kpl
- Hiekkalava levitysruuvilla 2 x 12 m3

- Pintaliete- ja rasvakaivo
- Esisaostuskemikaalin syöttö hiekanerotukseen

Esiselkeytys ja lietteen tiivistys
(kiintoaineen ja saostetun fos-
forin erotus)

4-linjainen esiselkeytys, jossa 2 allasta per linja
- Jakoallas 1 kpl
- Suorakaiteen muotoiset altaat, 8 kpl
- Ketjutyyppiset lietekaapimet, 8 kpl
- Primäärilietepumput, 8 kpl
- Primäärilietteen virtaamamittaus
- Lietteen tiivistinkaapimet, 8 kpl
- Pintalietteen poisto kourulla
- Esiselkeytyksen säädettävä ohitus ja virtaama-

mittaus
- Lietteen pumppausallas 1 kpl (tiivistetty seka-

liete) ja lietepumput 3 kpl
Aktiivilieteprosessi (sisältäen kokonaistypenpoiston)
Ilmastus (biohajoavan orgaani-
sen aineen poisto, typenpoisto)

4-linjainen DN -prosessina toteutettu ilmastus
- Sekoitusallas
- Virtaamanjako sekoitusaltaasta säätöreunoilla+

virtaamamittaukset
- Ohitusvirtaama jälkiselkeytyksen lähtökanavaan
- Ohituksen virtaamamittaus
- Suorakaiteen muotoiset altaat 4 kpl, joissa 6

osastoa
- Biologinen fosforin poisto tai rinnakkaissaostus
- Nitraattikierrätyspumput, 4 kpl
- Pystyakseliset potkurisekoittimet, 8 kpl /linja
- 7+1 kpl turbokompressoreja
- Ylijäämälietteen poisto, 4 pumppua
- Kaasunpoistoaltaat ennen selkeytystä, 4 kpl
- Potkurisekoittimet 8 kpl

Jälkiselkeytys
(tuotetun biolietteen erotus)

4-linjainen jälkiselkeytys, jossa 2 allasta per linja
- Suorakaiteen muotoiset altaat, 8 kpl
- Virtaamanjako päätykanavasta säätöreunoilla
- Ketjutyyppiset lietekaapimet, 16 kpl (2 kpl per
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allas)
- Pintalietteen poisto kummastakin päästä
- Lietetaskut altaiden puolivälissä
- Palautuslietepumppaus kanavaan, 8 kpl
- Palautuslietteen virtaamamittaus

Jälkikäsittely
Hiekkasuodatus (jäännöskiin-
toaineen ja -fosforin erotus)

2-linjainen hiekkasuodatus jaksottaisella huuhtelulla,
jossa 9 suodatinta per linja

- Jaksoittainen hiekkasuodatus, 18 suodatinta
- Jälkisaostuskemikaalin annostus
- Suodattimen vesi-ilmahuuhtelu jaksoittain
- Huuhteluvesialtaat 2 kpl ja huuhteluvesipumput

4 + 2 kpl
- Huuhteluilmakompressorit, 4 kpl
- Likaisen pesuveden altaat 2 kpl ja pumput 4 kpl,

Pesuvedet laitoksen alkuun (näytteenoton jäl-
keen)

- Ylivuoto huuhteluvesialtaiden kautta lähtöka-
navaan

UV-desinfiointi Varaus UV-desinfioinnille
- Lähtökanavaan 2 kpl, tilanvaraus kolmannelle

Lähtöallas/lähtökanava
- lähtevän jäteveden näytteenotto ja mittaukset

Lietteenkäsittely
Sakeutus (veden erotus) Painovoimainen sakeutus esiselkeytyksessä

- Esiselkeytysaltaiden sakeuttimet 8 kpl
- Sakeutinkoneistot 8 kpl
- Ylijäämäliete tulevan jäteveden sekaan jakoal-

taaseen
- Lietepumput kuiva-asenteisina 8 kpl
- Lietteen pumppausallas 1 kpl (tiivistetty seka-

liete)
- Sakeutetun lietteen pumput pumppausaltaassa 3

kpl (nosto maanpinnalle lingoille)
Pinta- ja rasvalietteen käsittely Rumpusiivilä 1 kpl

- Tiivistettyjen lietteiden pumppaus lietteen pump-
pausaltaaseen, 2 kpl pumppuja

- Rejektivedet rejektivesipumppaamoon
Lietteen kuivaus (veden ero-
tus) ja varastointi

3-linjainen lietteen kuivaus
- Sakeutetun lietteen virtaamamittaus kuivainkoh-

taisesti (3 kpl)
- Polymerointiyksiköt 2 kpl ja annostelu kuivaimille
- Linkokuivaus 3 konetta, tilavaraus neljännelle
- Kuivatun lietteen siirtojärjestelmä ristiinajolla

(ruuvit), 4 kpl
- Lietteen varastosiilot, 4 kpl
- Lietteen siirto polttolaitokseen tai lastaustilaan

hihnakuljettimilla, 4 kpl
- Massamittaus vaa’alla siilokohtaisesti
- Rejektiveden virtausmittaus ja kiintoainepitoi-

suuden mittaus kuivainkohtaisesti (3 kpl)
- Rejektiveden palautus palautuslietekanavaan en-

nen sekoitusallasta

Kemikalointi
Fosforin saostus Pääkemikaalina ferrosulfaatti (FeSO4*7H2O)

- Ferrosulfaattijauheen vastaanottoaltaat 2 kpl
- Ferrosulfaattiliuoksen annostelualtaat 2 kpl
- Kemikaalipumput 4 + 2 kpl
- Annostelupiste: ilmastettu hiekanerotus, halutta-
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essa myös sekoitusaltaaseen ennen ilmastusal-
lasta

Polyalumiinikloridi (PAX)
- PAX-liuoksen varasto- ja annosteluallas 2 kpl
- Kemikaalipumput 4 kpl
- Annostelupiste: ennen hiekkasuodatusta

Alkalointi (nitrifikaation kulut-
taman alkaliniteetin korvaami-
nen)

Alkalointikemikaalina sammutettu kalkki (Ca(OH)2)
- Jauhemaisen kalkin vastaanottosiilot 2 kpl
- Jauhemaisen kalkin annostelusiilo 1 kpl
- Pneumaattinen siirto annostelusiiloon
- Annosteluruuvit 2 kpl
- Annostelupiste: palautuslietekanavaan ennen il-

mastusta olevaa sekoitusallasta
Lisähiilenlähde denitrifikaatio-
prosessiin

Kemikaalina metanoli (CH3OH)
- Väkevän metanolin varastosäiliö 1 kpl
- Käyttöliuoksen (10%) annostelusäiliö 1 kpl
- Kemikaalin siirtopumput 2 kpl ja annostelupum-

put  2 kpl
- Annostelupiste: lietteenkuivauksen rejekti-

vesiputkeen ennen ilmastusta
Muu vaihtoinen hiilen lähde (esim. teollisuusjätevesi)

- Vastaanottosäiliö 1 kpl
- Sekoittaja 1 kpl
- Annostelupumput 2 kpl

Polymeerin annostus vesipros-
essiin

Polymeerin valmistus- ja annostuslaitteisto 1 kpl
- Polymeerijauheen annostuslaitteisto sisältäen

valmistussäiliön ja varastosäiliön
- Polymeeripumput jälkiselkeytykseen 4 kpl
- Virtausmittaukset 4 kpl

Polymeerin annostus lietteen
kuivaukseen

Polymeerin valmistus- ja annostuslaitteistot 2 kpl
- Polymeerijauheen annostuslaitteisto sisältäen

valmistussäiliöt ja varastosäiliöt, 2 kpl
- Polymeeripumput lietteen kuivaukseen, 3 kpl
- Kuivainkohtaiset virtausmittaukset 3 kpl

Teknisen veden laitteet Tekninen vesi otetaan hiekkasuodatetun veden altaasta
- Taajuusmuuttajaohjatut kuiva-asenteiset keski-

pakopumput, 2+2 kpl
- Pumppujen ohjaus teknisen veden runkolinjan

paineen mukaan
- Tekninen vesi prosessilaitteiden pesuun, kemi-

kaalien laimennukseen

Katkaistun veden laitteet Katkaistun veden asema linkorakennuksessa
- Katkaistu vesi vesijohtovettä, joka pumpataan

välisäiliöstä katkaistun veden verkostoon
- Taajuusmuuttajaohjatut kuiva-asenteiset

keskipakopumput, 2+1 kpl
- Pumppujen ohjaus katkaistun veden runkolinjan

paineen mukaan
- Katkaistuvesi vesipisteisiin, huuhteluletkuille,

polymeerilaitteille

5. PROSESSIVAIHEIDEN MITOITUS

Tampereen keskuspuhdistamolle tullaan johtamaan jätevettä seuraavien vuoden 2040 virtaama-
määrien mukaisesti:

Qkesk: 4 167 m3/h
Qmit: 7 400 m3/h
Qmax: 11 300 m3/h
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Lisäksi suunnittelussa huomioidaan 50 %:n laajennusvaraus esikäsittelyn jälkeisille allastiloille.
Esikäsittelyn prosessivaiheet sekä kokooja- sekä jakokanavat mitoitetaan maksimivirtaamalle
mahdollinen laajennusvaraushuomioiden. Eri osioiden mitoituksissa huomioidaan vielä lisäksi
mahdolliset rejekti- ja viemärivedet, lietekierrot ja muut syötteet. Puhdistamon tulotunnelilla
voidaan tarvittaessa tasata tuntivirtaamien vaihteluita.

5.1 Tulopumppaus

Tulopumppaus tapahtuu puhdistamon tulotunnelin kahdesta imualtaasta. Pumppaamo mitoite-
taan maksimituntivirtaamalle 11 300 m³/h, mutta pumppaamoon jätetään tilavaraus 50 %:n laa-
jennukselle eli maksimivirtaamalle 16 950 m³/h johdettavaksi välppäyksen ja hiekanerotuksen
läpi. Tulopumppuja on 6 kappaletta ja niiden kapasiteetti on 3000 m3/h/kpl. Lisäksi varataan tilaa
kahdelle pumpulle. Tulopumppaamon painelinjat DN 700 varustetaan virtaama- ja painemittauk-
sella. Tulopumppujen imuputket ovat DN 800-kokoisia ja varustettu sulkuventtiileillä. Tulopump-
paamo varustetaan siltanostureilla ja tulvapumpuilla.

5.2 Esikäsittely

5.2.1 Tulolinjat ja tuloallas

Tulopumpuilta jätevesi johdetaan kaksiosaiseen tuloaltaaseen, jossa on tulevan jäteveden näyt-
teenotto sekä ylivuotomahdollisuus kahdessa DN 1000-koisessa putkessa takaisin tulopumppaa-
mon imualtaisiin. Tuloaltaista jätevesi johdetaan ylivuotona välppäkanaviin.

5.2.2 Välppäys

Puhdistamolle tuleva jätevesi esikäsitellään 4-linjaisessa levynauhavälppäyksessä (reikäkoko 8
mm), jossa jätevedestä poistetaan mm. roskia ja kuituja. Välppäys mitoitetaan siten, että kah-
della välpällä voidaan käsitellä maksimivirtaama 11 300 m3/h sekä puhdistamon alkuun johdetta-
vat välpe- ja hiekkapesureiden rejektit sekä pintalietteet. Välppien mitoitukseksi valitaan siis noin
6000 m3/h/kpl. Välppäyksen kapasiteetti on riittävä vuoden 2040 jälkeen 50 %:n kuormituskas-
vullakin.

Välppäkanaviin asennetaan sulkuluukut ja ilmaputkisto, jolla kiintoaineen laskeutumista voidaan
estää. Välppäyksen jälkeen jätevesi johdetaan hiekanerotuksen jakokanavaan. Saostuskemikaa-
lia annostellaan hiekanerotukseen menevään jäteveteen virtaamamittauksien avulla.

Vedestä erotettu välpe siirretään välpiltä välpekouruilla kyytiveden avulla välppeen pesupuristi-
mille (2 kpl), jossa välppeestä erotetaan orgaanista ja hienoa kiintoainetta. Pesulla välppeen
määrä voi vähentyä puoleen. Pesuvesi palautetaan rejektialtaaseen ja pesty välpe siirretään kui-
vaavilla välpepuristimilla välpelavoille, joilla välpejäte kuljetetaan loppusijoitettavaksi.

Huippuvirtaamat kasvattavat välpemäärää tilapäisesti verkoston huuhtoutuessa. Lisäksi jäteve-
den padotus tulotunnelissa voi johtaa välppeen kertymiseen niin, että tunti- ja vuorokausikuormi-
tus voi olla moninkertainen keskimääräiseen verrattuna. Välppäyksen mitoitusarvot on koottu
seuraavaan taulukkoon. (Taulukko 6)
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Taulukko 6. Välppäyksen mitoitus
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Normaali-
tilanne

Huoltotilanne

m3/h 4 167
m3/h 7 400
m3/h 11 300

Levynauhavälppiä Kpl 2+2 2+1
Levynauhavälpän kapasiteetti per kpl m3/h 6 000 6 000
Välpemäärä qka l/m3 0,03
Märkä välpe qka t/d 6,7
Kuiva välpe  qka >35 %TS t/d 1,7

t/vko 12
Välppäkanavan leveys Mm 2 000
Välpän tehokas leveys Mm 1 752
Padotuskorkeus max Mm 1 900

5.2.3 Hiekan- ja rasvan erotus

Ilmastettu hiekan- ja rasvanerotus rakennetaan suoraan tulevaisuuden varauksen mukaisena ne-
lilinjaisena niin, että neljän linjan hydraulinen kapasiteetti kattaa tulevaisuuden 50 %:n varauk-
sen maksimivirtaaman 16 950 m³/h sekä prosessin alkuun johdettavat rejektit ja muut syötteet.
Hiekanerotuksen mitoitukseksi valitaan siis 4 500 m3/h/kpl.

Hiekka-vesi –seos kaavitaan hiekkavaunuilla hiekkapoteroon, josta se pumpataan hiekkapesureil-
le. Pesureissa (2 kpl) hiekasta erotetaan orgaaninen ja hienojakoisin kiintoaines ja hiekkajätteen
määrä voi pienentyä kymmenesosaan. Erottunut vesi johdetaan takaisin prosessiin ja pesty hiek-
ka siirretään hiekkalavalle. Pestyä hiekkaa voidaan hyödyntää esim. maarakentamisessa.

Sadeaikana, erityisesti jakson alussa, vuorokausitason kuormitus voi nousta moninkertaiseksi
verkoston huuhtoutuessa. Lisäksi jäteveden padotus tunnelissa voi johtaa hiekan kertymiseen
niin, että tunti- ja vuorokausikuormitus voi olla moninkertainen keskimääräiseen verrattuna.

Rasvanerotus järjestetään ilmastuksen avulla altaaseen niin, että rasva erottuu altaan toisen
reunan pinnalle, josta se kaavitaan rasvanerotuskaivoon. Rasvanerotuskaivosta vesi pumpataan
takaisin välpille. Yhdistetyn hiekan- ja rasvanerotuksen ilma tuotetaan omilla kompressoreillaan.
Hiekanerotuksesta jätevesi johdetaan esiselkeytysaltaiden jakokanavaan.

Hiekan- ja rasvanerotuksen mitoitus ja varaukset on esitetty seuraavissa taulukoissa. (Taulukko
7, Taulukko 8, Taulukko 9, Taulukko 10)
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Taulukko 7. Hiekan- ja rasvanerotuksen mitoitus.

Parametri Laatu Mitoitusarvo 2040
Normaali-tilanne Huolto-tilanne

Virtaama  qka
              qmit
              qmax

m3/h 4 167
m3/h 7 400
m3/h 11 300

Linjoja kpl 4 3
Max virtaama/linja m3/h 4 500 4 500
Virtaama yhteensä m3/h 18 000 13 500
Tilavuus/linja m3 300 300
Tilavuus, yht. m3 1 200 900
Viipymä   qka
              qmit
              qmax

min 17 17
min 10 10
min 6 6

Märkä hiekka qka t/d 3,3 3,3
Kuiva hiekka qka
                   qka

t/d 0,33 0,33
t/vko 2,3 2,3

Altaiden pituus m 15
Ilmantarve n-m³h 1000…2400

Taulukko 8. Hiekanerotuksen mitoitus.
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Linjoja kpl 4
Tilavuus, yht. m3 1200
Viipymä, qKA

            , qMIT

            , qMAX

min 17
min 10
min 6

Ilmantarve, sekoitus n-m3/h 4 x 600
Hiekkavaunut kpl 2

Pintarasvan poistokouru,
koneellinen ryyppyruuhi

kpl 4

Taulukko 9. Hiekanerotuksen uppopumppujen mitoitus
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Lukumäärä kpl 4
Tuotto / pumppu m3/h 90

Taulukko 10. Hiekkapesurin mitoitus
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Lukumäärä kpl 2
Kapasiteetti m3/h 2 x 90
Hiekan määrä pesurille m3/a / tn/a n. 80 / n. 200
Pesuveden tarve m3/h 2 x 15
Orgaanisen aineksen erotus % < 3
Kuiva-aine % 90
Pestyn hiekan määrä m3/a / tn/a n. 50 / n. 120
Hiekkalavan tilavuus m3 10
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Vaunujen pintalietekaapimet kuljettavat pintalietteen pumppauskaivoihin, joista liete pumpataan
rumpusiivilälle (1 kpl). Siivilän rejektivedet johdetaan rejektivesialtaaseen ja välpe lietteen fer-
mentointiin.

5.3 Esiselkeytys

Esiselkeytysaltaisiin jätevesi johdetaan jakoaltaasta virtaamanrauhoittimien kautta. Esiselkeytys
mitoitetaan vuoden 2040 tulokuormalle ja rakennetaan 4-linjaisena siten, että kussakin on 2 al-
lasta per linja. Suorakaiteen muotiset altaat ovat mitoiltaan 9 m x 50 m x 5 m. Laskeutuva liete
kaavitaan ketjulaahoilla sakeuttamoina toimiviin lietesyvennyksiin, jotka varustetaan sakeutin-
koneistoilla. Myös biologisen osan ylijäämälietteet pumpataan jakoaltaan kautta esiselkeytykseen
ja sakeutukseen.

Esiselkeytys voidaan ohittaa osittain ilmastukseen (0…50 %, qmax 5650 m³/h), jolloin aktiiviliete-
osan hiili/typpi -suhdetta voidaan nostaa metanolintarpeen pienentämiseksi. Biologisen prosessin
maksimivirtaaman ylittyessä johdetaan osa esiselkeytetystä jätevedestä ohituskanavaan. Ohitus-
vesien käsittelynä on ensin normaali saostus esiselkeytyksessä, minkä jälkeen ohitusvedet johde-
taan kemikaloinnin kautta jälkikäsittelynä toimivaan hiekkasuodatukseen. Esiselkeytyksen hyd-
raulinen mitoitus on virtaamalle 11 300 m³/h kaikkien altaiden ollessa käytössä tai 8 475 m³/h
kolmella linjalla. Tällöin pintakuorma ilman ohituksia on 3,1 m/h. Pintakuormaa voidaan pienen-
tää johtamalla suurempi osuus biologisesti käsiteltävästä vedestä suoraan ilmastukseen.

Kaikkiin esiselkeytysaltaisiin rakennetaan pintalietteen poistojärjestelyt. Pintalietteet poistetaan
ryyppyruuhien avulla ja johdetaan rumpusiivilälle yhdessä hiekan- ja rasvanerotuksen pintaliet-
teiden kanssa (ks. edellä).. Esiselkeytysaltaiden mitoitus ja toiminta eri kuormitustilanteissa on
esitetty seuraavissa taulukoissa. (Taulukko 11, Taulukko 12)

Esiselkeytetty vesi johdetaan ylivuotokourujen kautta kokoojakanavaan ja sekoitusaltaaseen,
jossa jäteveteen sekoitetaan palautuslietettä ja tarvittaessa kalkkia, metanolia ja saostuskemi-
kaalia. Fermentaation avulla tuotettu lisähiili (rejektivesi) johdetaan palautuslietekanavaan ja
sieltä edelleen sekoitusaltaaseen. Sekoitusaltaasta jätevesiliete johdetaan virtaamanjakokanavan
kautta ilmastusaltaisiin. Jätevesi jaetaan altaisiin tasan ja virtaaman säätö tehdään linjakohtai-
sesti toimilaiteluukuilla, joita ohjaa virtaamamittaukset.
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Taulukko 11. Esiselkeytyksen mitoitus ja kuorma ilmastukseen eri virtaama- ja ohitustilanteissa

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo 2040

Kuiva jakso Märkä jakso
Virtaamat

Kokonaistuntivirtaama m3/h 2 000 4 167 6 000 6 000 7 400 11 300
Esiselkeytykseen m3/h 1 400 2 084 4 200 4 200 5 180 5 650
Suoraan ilmastusaltaille m3/h 600 2 084 1 800 1800 2 220 5 650
Suorasaostettu virtaama m3/h 0 0 0 0 0 3 955
Ohitus biologiseen % 30 50 30 30 30 50
Esiselk. Biologiseen % 70 50 70 70 70 15
Esiselk. ohitusvesien
käsitt.

%
0 0 0 0 0 35

Esiselkeytys
Pinta-ala/allas m2 450
Altaita käytössä kpl 6 8 6 8 8 8
Pinta-ala, yht. m2 2 700 3 600 2 700 3 600 3 600 3 600
Pintakuorma m/h 0,5 0,6 1,6 1,2 1,4 1,6
BOD-red. % 40 40 35 40 40 35**
SS-red. % 60 60 50 55 55 50**
N-red. * % 10 10 5 8 8 5**
P-red. % 50 50 40 45 45 40**

Kuormitus ilmastukseen
BOD kg/d 17 502 17 502 18 961 17 502 17 502 18 961
SS-kuorma kg/d 14 072 14 072 17 590 15 831 15 831 17 590
N-kuorma kg/d 5 400 5 400 5 700 5 520 5 520 5 700
P-kuorma kg/d 430 430 516 473 473 516
Tilakuorma kgBOD/

m³*d 0,29 0,29 0,32 0,29 0,29 0,32

BOD:N 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3
BOD:P 41 41 37 37 37 37
* Sisäisen kierron johdosta typpireduktio voi olla ajoittain negatiivinen. Rejektivesien käsittelyn
toimiessa tehokkaasti, typpireduktio voi olla korkeampi.
** Lisäksi 35 % tulokuormasta ohitusvesien käsittelyyn.

Taulukko 12. Esiselkeytyksen mitoitus
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Linjoja / altaita kpl 4 linjaa, 2 allasta per linja
Pinta-ala m2 8 x 450
Tilavuus m3 8 x 2 250
b x l x h (per allas) m 9 x 50 x 5
Viipymä, qKA

            , qMIT

            , qMAX

h 4,3
h 2,4
h 1,6

Pintakuorma,  qKA

                   , qMIT

                   , qMAX

m/h 1,2
m/h 2,1
m/h 3,1

Poistokourut,
reunapituus
reunakuorma, qKA

                   , qMAX

kpl 8 x 3
m 8 x 100

m3/m/h 5,2
m3/m/h 14,1

Pintalietteen ryyppyruuhi kpl 8

Raakasekalietettä pumpataan selkeytysaltaiden tiivistämösyvennyksistä lietteen pumppausaltaa-
seen aika- tai virtaamaohjatusti ja sitä voidaan säätää lietepatjan pintamittauksella. Pumput ei-
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vät ole taajuusmuuttajaohjattuja. Sakeutetun sekalietteen kiintoainepitoisuus on arviolta noin
3,5 % ja määrä keskimäärin noin 1 280 m3/d. Primäärilietepumppujen mitoitusarvot on esitetty
taulukossa. (Taulukko 13)

Taulukko 13. Esiselkeytysaltaiden raakasekalietepumppujen mitoitusarvot
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Lukumäärä kpl 8
Tuotto / pumppu m3/h 80
Nostokorkeus m 20
Lietteen kuiva-ainepit. %TS 1,0…4,0

Esikäsittelyn on arvioitu poistavan puhdistamolle tulevasta kuormituksesta BOD:n osalta 40 %,
kokonaisfosforin osalta 60 %, kokonaistypen osalta 10 % ja kiintoaineen osalta 65 %. Biologi-
seen prosessiin johdetaan jätevettä maksimissaan 7400 m3/h  ja  sen  ylittävä  vesimäärä  johde-
taan ylivuodon kautta jälkiselkeytyksen lähtökanavaan ja ohitusvesien käsittelyyn. Orgaanisen
hiilen riittävyys esidenitrifikaatiossa myös hiljaisen kuormituksen aikoina varmistetaan järjestä-
mällä esiselkeytyksen säädettävä ohitus. Taulukossa (Taulukko 14) on esitetty biologiseen pro-
sessiin kohdistuva virtaama- ja ravinnekuormitus esikäsittelyn jälkeen.

Taulukko 14. Esikäsitellyn veden kuormitus biologiseen prosessiin.
Parametri Yksikkö Kuormitus biologiseen prosessiin

qkesk m3/h 4 167
qmit m3/h 7 400
BOD7-ATU kg/d 17 502
Fosfori kg/d 344
Kok. typpi kg/d 5 400
Ammoniumtyppi kg/d 4 500
Kiintoaine kg/d 12 313
BOD / N –suhde 3,2
BOD / P –suhde 50,9

5.4 Ilmastus

Biologiseen käsittelyyn tulevan jäteveden (esiselkeytetty ja esiselkeytyksen ohi johdettu) ja aktii-
vilietteen sekoitus tapahtuu sekoitusaltaassa, jonka tilavuus ei ole merkittävä eikä siten oteta
mukaan prosessitilavuuteen.

Alkalointikemikaali, metanoli ja muut mahdolliset hiililähteet syötetään palautuslietekiertoon ja
sieltä edelleen sekoitusaltaaseen. Tilapäisenä toimenpiteenä altaiden tyhjennyksessä muodostu-
vat lietteet pumpataan sekoitusaltaaseen, jolloin aktiivilietteen kokonaislietemäärä ei muutu.

Biologisia ilmastusaltaita rakennetaan 4 kappaletta, jotka osastoidaan kuuteen osastoon. Osasto-
ja 1 ja 2 ajetaan aina ilmastamattomina, osastoja 3 ja 4 voidaan ajaa joko ilmastettuna tai ilmas-
tamattomana ja osastoja 5 ja 6 aina ilmastettuina. Ilmastusaltaat ovat keskenään samankokoisia
(18 m x 70 m x 12 m).

Sekoitusaltaasta jätevesi jaetaan toimilaiteluukkujen avulla tasan neljään linjaan. Virtaamamitta-
uksen avulla toimilaite säätää luukun asemaa automaattisesti annettuun asetusarvoon. Kahtena
ensimmäisenä lohkona on kaksi anoksista denitrifikaatiolohkoa, joissa jätevedestä poistuu typpeä
ja siihen vapautuu alkaliteettia. Anoksisessa osassa myös kuluu suuri osa orgaanisesta BOD-
kuormasta. Jälkiselkeytyksestä pumpataan palautuslietettä sekoitusaltaaseen ja edelleen biologi-
sen prosessin alkuun. Lietteen laskeutuminen anoksisessa osassa estetään pystyakselisilla potku-
risekoittimilla.

Seuraavaksi virtaussuunnassa on kaksi variolohkoa, joita voidaan ajaa joko anoksisina denitrifi-
kaatiolohkoina tai kylmän veden aikaan aerobisina nitrifikaatiolohkoina. Variolohkoihin asenne-
taan potkurisekoittimet sekä pohjailmastimet. Viimeiset kaksi lohkoa ovat aina ilmastettuja nitri-
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fikaatio/ilmastus-lohkoja, joihin asennetaan vain pohjailmastimet. Jäteveden sisältämä ammoni-
umtyppi hapetetaan nitraattitypeksi ilmastetuissa osastoissa.

Aikaisempien denitrifikaatiolohkojen typenpoisto vaatii toimiakseen ilmastuksessa muodostunutta
nitraattia, joka kierrätetään ilmastuksen jälkeisestä matalammasta kaasunpoisto-osasta biologi-
sen prosessin (denitrifikaation) alkuun putkeen asennettavilla potkuripumpuilla.

Ilmastusaltaiden vesisyvyys on 12 m ja tilavuus 15000 m3/allas, jolloin ilmastuksen kokonaistila-
vuus on 60 000 m3. Prosessin lopun kaasunpoistokanava kasvattaa prosessitilavuuden yhteensä
n. 64 000 m³:iin. Kaasunpoistokanava on prosessinäkökulmasta kuitenkin kohtuullisen epäaktii-
vinen, mutta vaikuttaa osana kokonaistilavuutta systeemin lietepitoisuuteen.

Aktiivilietekäsittelyn kuormitusarvot mitoitustilanteessa on esitetty taulukossa (Taulukko 15).
Tiedot on koottu ilmastuksen mitoituslaskelmien osalta erikseen kesä- ja talvitilanteelle. Lietteen
kokonaistuottona on käytetty tasoa 1,0 kgMLSS/kg BOD7ATU.

Taulukko 15. Jätevedenpuhdistamon ilmastusaltaiden kuormitus- ja tilatiedot

Parametri Laatu Tila- /kuormitusarvo
v. 2040

talvi, esis. ohitus
30 %

kesä, esis. ohitus
50 %

Tilavuus, altaat m3 60 000
Vesisyvyys M 12
Tilavuus, sis. sekoitus-
kanava ja kaasunpoisto

m³ 64 000

Virtaama, qka

             , qmax BIOL

m3/h
m3/h

4 167
7 400

Viipymä, qka H 14,4
Esiselk. Ohitus % 30 50
Tilakuorma kgBOD/m³/d 0,35 0,39
Typen tilakuorma kgN/m³/d 0,09 0,10
Lieteikä, max D 16 12
Aerobinen tilavuus m³ max. 45 000 min. 30 000
Aerobinen lieteikä D 12 6
Lietepitoisuus kgMLSS/m3 5,5 4,5
Lietekuorma kgBOD7/kg MLSS/d 0,064 0,086

Lämpötila-alue oC 8 - 12 12 - 20

Ilmastusaltaat toteutetaan suorakaiteen muotoisina altaina, joissa jätevesi virtaa tulppavirtauk-
sena. Eri ilmastuslohkot erotetaan toisistaan väliseinillä, joissa virtausaukko on vuorotellaan aina
vastakkaisella seinälinjalla (S-reaktori). Ilmastusaltaiden lohkojako on esitetty seuraavassa tau-
lukossa (Taulukko 16).

Jako ilmastuslinjoihin toteutetaan sekoitusaltaasta ylivuotoluukkujen kautta. Anoksisten lohkojen
sekä kaasunpoistoaltaan sekoitus toteutetaan hidaskierroksisilla, pystyakselisilla potkurisekoitti-
milla. Tällä pyritään välttämään aktiivilieteflokkien hajoamista.

Ilmastettu osuus on lohkojen käytöstä riippuen 50 - 75 % varsinaisesta allastilavuudesta. Kaa-
sunpoistokanavan tilavuutta (4000 m3) ei huomioida laskennoissa vähäisten reaktioiden vuoksi.

Jäteveden sisältämä ammoniumtyppi hapettuu aerobilohkoissa nitraattitypeksi, josta pääosa pa-
lautuu lietteen mukana prosessin alkuun. Anoksiseen lohkoon kiertäessään nitraattityppi pelkis-
tyy typpikaasuksi, joka vapautuu ilmaan. Aktiivilieteprosessissa saavutetaan vuodenajasta ja me-
tanolin / muun hiilen annostuksesta riippuen pääosin 70…75 %:n typpireduktio.

Kaikki ilmastuslohkot varustetaan moottorikäyttöisellä säätöventtiilillä, joita ohjataan lohkojen 3-
6 happipitoisuusmittauksilla. Jokainen ilmastuslinja varustetaan ilmamäärämittauksella. Lohkon
happipitoisuudelle annetaan asetusarvo (esim. 2,0 mg/l) ja ilmansäätöventtiilin asentoa säätä-
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mällä pidetään happipitoisuus asetusarvossaan. Lohkojen L4 ja L5 ilmansyöttö säätyy viereisten
lohkojen happipitoisuuden mukaan. Kompressoreilta lähtevän pääjakotukin koko on DN 1200
(virtausnopeus max 8,7 m/s), josta otetaan haarat kullekin ilmastuslinjalle.

Ilmastusilma tuotetaan 7:llä taajuusmuuttajaohjatulla turbokompressorilla (yksi varalla). Komp-
ressoreiden kapasiteetti valitaan siten, että seitsemällä kompressorilla voidaan tuottaa tarvittava
suurin ilmamäärä 24 500 m3/h. Kompressoreiden kierrosnopeutta säädetään ilmastusilmaputkis-
ton painemittauksen perusteella.

Ilmastettuna pidettävien lohkojen lukumäärä valitaan nitrifikaation tarvitseman aerobisen viipy-
män sekä veden ammonium- ja nitraattitypen online mittausten mukaan. Jos lähtevän veden
ammoniumtyppipitoisuus kohoaa yli asetetun raja-arvon ja pysyy raja-arvoa suurempana asetel-
lun viiveen (esim. 8 h) ajan, otetaan virtaussuunnassa edellä oleva ilmastamaton osasto ilmaste-
tuksi. Jos vastaavasti ammoniumtyppipitoisuus laskee alle asetellun minimiraja-arvon ja pysyy
siellä asetellun viiveen ajan, otetaan virtaussuunnassa ensimmäinen ilmastettu lohko anoksiseen
käyttöön sulkemalla ilmastus ja käynnistämällä potkurisekoitin.

Ilmastusaltaiden lietepitoisuuden mitoitusarvona on 5,5 kg/m3. Ilmastusaltaiden lohkojako ja ha-
pentarve on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 16, Taulukko 17).

Taulukko 16. Ilmastusaltaan (yht. 4 kpl) lohkojako (1-pistesyöttö).

Lohko Tilavuus
m3

Tila Ilmastus O2-mittaus Sekoitus

1 1 875 anoksinen ei on on
2 1 875 anoksinen ei on on
3 1 875 anoks./hap. on on on
4 1 875 anoks./hap. on on on
3 3 750 hapellinen on on ei
6 3 750 hapellinen on on ei
Lohkot YHT 15 000
Altaat YHT 60 000
kaasunpoisto 4 000 deoksinen* ei ei on
YHT 64 000
* reaktiot vähäisiä, koska liukoinen BOD on kulutettu

5.4.1 Hapentarve

Ilmastuksen allaskohtainen maksimihapentarve edellä tarkastelluissa kuormitustilanteissa on
koottu taulukkoon (Taulukko 18). Hapentarpeen AOR (kg O2/d) laskennassa on käytetty edellä
esitettyä ilmastukseen tulevaa BOD-kuormaa, laskennallista lietepitoisuutta, nitrifioituvaa typpi-
määrää sekä happipitoisuutta 2,0 mgO2/l. Hapensiirtonopeuden SOTR (kg O2/h) laskemisessa on
käytetty BOD-kuorman vaihtelulle SOTR/BOD tuntivaihtelukerrointa 1,2 ja ammoniumtyppikuor-
man tuntivaihtelulle SOTR/NH4-N tuntivaihtelukerrointa 1,4. a-arvona on käytetty 0,7 – 0,8 loh-
kosta riippuen. Laskelmat on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 1. Mitoituksessa käytettävät
lohkokohtaiset maksimihapensiirtonopeudet (SOTR) on esitetty taulukossa lihavoinnilla.
(Taulukko 17)
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Taulukko 17. Laitos-, allas- ja lohkokohtainen maksimihapentarve.

Parametri Laatu Prosessitilanne, mitoitus 2040

talvi,
esis. ohitus 30 %

kesä,
esis. ohitus 50 %

AOR yht. kg O2/d 43 000 42 500
AOR/allas kg O2/d 10 750 10 625
SOTR yht. kg O2/h 3 630 3 590
SOTR/allas kg O2/h 874 898
SOTR, lohko 1 kg O2/h - -
SOTR, lohko 2 kg O2/h - -
SOTR, lohko 3 kg O2/h 200 0 / 197 *
SOTR, lohko 4 kg O2/h 163 0 / 162 *
SOTR, lohko 5 kg O2/h 298 465 *
SOTR, lohko 6 kg O2/h 213 310
* kun ensimmäisenä aerobilohkona

Hapenkulutuslaskelmissa on käytetty seuraavia parametreja:

· a*-kerroin 0,55
· tuntivaihtelukerroin k1 1,2
· a-arvo 0,7-0,8 lohkosta riippuen
· b-arvo 0,95
· SOTE, %/m 5,0
· happipit., mg/l 2,0

Ilmastusaltaan mitoitusarvot on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 18).

Taulukko 18. Biologisen prosessin mitoitus. (Mitoitusvuosi 2040)
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Linjoja kpl 4
Lämpötila °C 12
Tilavuus m3 60 000
Aerobinen tilav. m3 30 000 – 45 000
Anoksinen tilav. m3 15 000 – 30 000
Vesisyvyys m 12
Viipymä, qka

             qmit

q

h 14,4
h 8,1

Lietekuorma kgBOD/kgMLSSd 0,053
Tilakuorma kgBOD/m3d 0,29
Lieteikä (ilman esiselkeytyksen ohitusta) d 18,9
Lietepitoisuus kgMLSS/m3 5,5
Hapentarve, AOR max DNN-ajo kgO2/d 42 982
Hapentarve, AOR max DDN-ajo kgO2/d 39 107
Ilmamäärä, max (20 oC,101.3 kPa) n-m3/h 24 500
Ilmamäärä, kesk (20 oC,101.3 kPa) n-m3/h 16 600
Ilmamäärä, min (20 oC,101.3 kPa) n-m3/h 11 000

5.4.2 Ilmantarve

Ilmastusilmamäärän laskennassa on hapensiirtotehokkuutena käytetty 5 %/m (kokonaishyö-
tysuhde 60 %). Ilmastusilman kokonaistarve (max) aktiivilieteprosessin osalta vuoden 2040 mi-
toitustilanteessa on noin 24 500 m3/h (20°C, normaali-ilmanpaine 1,013 bar).

Mitoitusvuoden 2040 minimi-ilmantarpeeksi on arvioitu 11 000 n-m³/h ja vuoden 2020 kuormi-
tuksen mukaiseksi minimi-ilmantarpeeksi 9 000 n-m³/h.
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Ilmastusaltaiden lohkokohtaiset alustavat ilmamäärät on esitetty seuraavassa taulukossa
(Taulukko 19). Laitos, allas- ja lohkokohtaiset maksimi-ilmamäärät on esitetty korostettuina. Il-
mastusaltaiden lohkojen ja ilmastinryhmien alustava jako on esitetty ilmamäärätaulukon jälkeen
(Taulukko 20).

Taulukko 19. Ilmastusilman maksimitarve (20°C, normaali-ilmanpaine 1,013 bar)

Parametri Laatu Prosessitilanne, mitoitus 2040

talvi,
esis. ohitus 30 %

kesä,
esis. ohitus 50 %

Ilmamäärä yht. m3/h 24 500 21 400
Altaiden lukumäärä kpl 4 4
Ilmamäärä/ allas m3/h 6 125 5 350
Ilmamäärä, lohko 1 m3/h - -
Ilmamäärä, lohko 2 m3/h - -
Ilmamäärä, lohko 3 m3/h 1290 0 / 3 280 *
Ilmamäärä, lohko 4 m3/h 1100 0 / 2 300 *
Ilmamäärä, lohko 5 m3/h 2100 1 820 *
Ilmamäärä, lohko 6 m3/h 1600 1 560
* kun ensimmäisenä ilmastettuna lohkona, kokonaisilmantarve talvi- ja kesätilanteen välillä

Taulukko 20. Ilmastusaltaiden lohkojen ja ilmastinryhmien jako.

Parametri Yksikkö L1 L2 L3 L4 L5 L6

Tilavuus m3 1875 1875 1875 1875 3750 3750
% 12,5 12,5 12,5 12,5 25 25

Pinta-ala m2 156,25 156,25 156,25 156,25 312,5 312,5
Syvyys m 12 12 12 12 12 12
Viipymä (kesk.) h 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 3,6
Tila D D D/N D/N N N

Sekoittimet kpl 1 1 1 1 0 0
Sekoitintyyppi pystyakselinen potkuri-sekoitin
Sekoitusteho kW 4,5 4,5 4,5 4,5 - -

Ilmastus Ei Ei Ei/Kyllä Ei/Kyllä Kyllä Kyllä
AOR max kgO2/d - - 2 364 1 934 5 866* 3 911*
SOTR max kgO2/h - - 200 163 465* 310*
Lautasia, D300 kpl - - 215 184 547 383
Ilmastintiheys kpl/m2 - - 1,4 1,2 1,8 1,2
Ilmastintiheys % - - 8,24 7,05 10,50 7,35
Ilmamäärä, min n-m3/h - - 587 502 959 719
Ilmamäärä, ka n-m3/h - - 880 753 1 438 1 079
Ilmamäärä, max n-m3/h - - 1 288 1 102 3 281* 2 297*
Jakoputken koko DN - - 200 200 300 300
virtausnopeus m/s - - 11,4 9,7 12,9 9,0

*DDN- ajo

Prosessia ajetaan eri tilanteissa tarvittavalla määrällä kompressoreita. Näiden lisäksi on yksi
kompressori varakoneena. Ilmastusaltaiden ollessa 12 m syviä, on painepuolen ilman lämpötila
jopa 130 astetta, joten ilman lämpötilaa tulee alentaa lämmön talteenotolla. Kompressoreiden
alustava mitoitus on esitetty alla (Taulukko 21).
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Taulukko 21. Ilmastuskompressorien mitoitus.
Parametri Yksikkö Mitoitusarvo

Kompressorit 7 + 1 kpl
Tyyppi Turbo
Ilmantuotto, yht.
                 , per kompressori

m3/h
m3/h

26600
3800

Imupaine bar 1
loppupaine bar 2,4
paine-ero mbar 1400

5.4.3 Sekoitustarve

Aktiivilietteen sekoituksen vaatimaksi minimi-ilmamääräksi on tyypillisesti arvioitu 3 m³/m², jol-
loin sekoituksen lohkokohtainen minimi-ilmantarve lohkoissa 3 ja 4 on 235 m³/h/lohko ja loh-
koissa 5 ja 6 on 470 m3/h/lohko.

Kaikkien ilmastusaltaiden anoksiset ja variolohkot sekä kaasunpoistoallas varustetaan hidaskier-
roksisilla mekaanisilla sekoittimilla. Sekoituksen tulee estää lietteen (max. n. 0,7 % TS) laskeu-
tuminen altaan pohjalle ja kulmiin. Virtausnopeuden altaassa tulee olla vähintään n. 0,3 m/s.
Lohkojen tilavuudet ja sekoitustarve on esitetty edellä (Taulukko 20).

5.5 Jälkiselkeytys

Jälkiselkeytys toteutetaan 4-linjaisena siten, että kussakin linjassa on kaksi rinnakkaista allasta.
Jälkiselkeytyksen kuormitusarvot mitoitustilanteessa v. 2040 on esitetty taulukossa (Taulukko
22). Polymeerin annostuksella voidaan tehostaa jälkiselkeytystulosta erityisesti silloin, kun liet-
teen laskeutuvuus on huono. Kiintoainekuormituksen taso riippuu käytettävästä lieteiästä ja pa-
lautussuhteesta.

Taulukko 22. Jälkiselkeytyksen mitoitus.

Parametri Laatu Prosessitilanne, mitoitus 2040

Keskivirtaama, qka m3/h 4 167
Max. virtaama, qmax, BIOL m3/h 7 400
Altaita, yht. kpl 8
Pinta-ala / allas m2 1 000
Pinta-ala, yht. m2 8 000
Syvyys m 6
Pintakuorma, qka m/h 0,52
Pintakuorma, qmax, BIOL m/h 0,93
Palautusliete (max) m3/d 210 000

m3/h 8 880
Virtaama (qmax, BIOL + qmax, pal) m3/h 16 280
Virtaama (qmax, BIOL + qmax, pal) m3/h/allas 4 070

talvi kesä

SS-kuorma, qka kgSS/m2 h 2,9 2,3
SS-kuorma, qmax kgSS/m2 h 5,1 4,2
SS-kuorma, qka+qka pal kgSS/m2 h 5,7 4,7
SS-kuorma, qmax, BIOL+qka pal kgSS/m2 h 11,2 9,2

Kaikkiin jälkiselkeytysaltaisiin rakennetaan pintalietteen poistojärjestelyt. Pintalietteet johdetaan
rumpusiivilöintiin yhdessä hiekan- ja rasvanerotuksen sekä esiselkeytyksen pintalietteiden kans-
sa.

Jälkiselkeytys toteutetaan kahdeksassa suorakaiteen muotoisessa jälkiselkeytysaltaassa (9 m x
112 m x 6 m), joissa lietetaskut ovat altaiden keskellä, veden tulo altaa alussa ja poisto lopussa.
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Virtaamanjako jälkiselkeyttimiin tapahtuu kaasunpoistoaltaasta säätöluukkujen avulla. Jälkisel-
keytyksen mitoitustiedot on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukko 23).

Selkeytysaltaisiin tulee koneelliset lietteenpoistolaahaimet (2 kpl per allas) sekä koneellinen pin-
talietteen poisto. Palautusliete pumpataan jälkiselkeytysaltaiden kahdeksasta lietetaskusta palau-
tuslietekanavaan ja johdetaan ilmastusta edeltävään sekoitusaltaaseen. Altaat toteutetaan siten,
että mikä tahansa niistä voidaan tyhjentää huoltoa varten seitsemän muun ollessa käytössä.

Taulukko 23. Jälkiselkeytyksen mitoitustiedot vuoden 2040 kuormituksella.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Linjoja / altaita kpl 4 linjaa, joissa 2 allasta per linja
Pinta-ala m2 8 000
Tilavuus m3 48 000
Syvyys, keskim. 6,0
Viipymä, qKA

            , qMIT

, q

h 11,5
h 6,5

Pintakuorma, qKA

                   ,qMIT

,q

m/h 0,52
m/h 0,93

Lietepintakuorma, qKA

                          qMIT

kgSS/m2h 2,86
kgSS/m2h 5,09

Lietetilav. kuorma qKA

qMIT

m3/m2/h 0,34
m3/m2/h 0,61

Tuloputkien sulkuventtiilit kpl 8

Poistokourut

reunapituus

reunakuorma ka/mit

kpl/allas 5
m/allas 100

m3/h/m 6,7 / 13,3

5.6 Lietekierrot

5.6.1 Palautusliete

Palautuslietteen pumppauksen mitoitusarvoiksi vuoden 2040 kuormitustilanteessa saadaan alla
olevassa taulukossa (Taulukko 24) esitetyt arvot.

Taulukko 24. Palautuslietteen mitoitus.

Parametri Laatu Kuormitusarvo 2040

minimi maksimi
Palautussuhde % Qd 70 210
Palautusliete, yht. m3/d 70 000 210 000

m3/h 2 920 8 880
Palautusliete/ allas m3/h 365 1 110
Lietepitoisuus kg/m3 6 10

Edellä olevassa taulukossa on esitetty palautussuhteen tavanomaiset rajat. Palautuslietteen mak-
simivirtaama on 210 % keskivirtaamasta 4 167 m3/h, 120 % biologisen prosessin maksimivir-
taamasta 7 400 m³/h ja 79 % kokonaismaksimivirtaamasta 20 000 m³/h.

Palautusliete pumpataan jälkiselkeytysaltaiden lietetaskuista kahdeksalla taajuusmuuttajaohjatul-
la lietepumpulla palautuslietekanavaan, josta liete johdetaan sekoitusaltaaseen ja jaetaan ilmas-
tusaltaiden ensimmäiseen lohkoon. Pumppaus voidaan toteuttaa vakio- tai virtaamasuhdeohjauk-
sella. Palautuslietepumppujen mitoitus on esitetty alla (Taulukko 25).



19

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIMITOITUS

RAMBOLL FINLAND OY

Taulukko 25. Palautuslietteen pumppauksen mitoitustiedot.
Parametri Yksikkö Jälkiselkeytys

qkesk. qmit

Palautussuhde % Qd % Qd 150 120
Jätevesimäärä/allas m3/h 520 925
Palautuslietemäärä m3/h 6 240 8 880

m3/d 150 000 213 120
Lietemäärä/allas m3/h 780 1 110
Lietteen kuiva-ainepit. %TS 1,2 1,2
Pumppujen lukumäärä kpl 8
Pumpun kapasiteetti m3/h / kpl 1110

5.6.2 Ylijäämäliete

Ylijäämäliete poistetaan kunkin linjan kaasunpoistoaltaasta ja pumpataan neljällä pumpulla esi-
selkeytyksen alkuun, mistä se pumpataan lietteenkäsittelyyn yhdessä esiselkeytyslietteen kans-
sa. Minimilieteikä on 7 vuorokautta, mikä edellyttää jatkuvaa pumppausta kapasiteetilla n. 360
m³/h. Tuntikohtaisia pumpattavia määriä säädetään ohjaamalla pumppujen käyntiaikaa (min/h).
Ylijäämäliete pumpataan kaasunpoistoaltaista taajuusmuuttajaohjatuilla pumpuilla esiselkeytyk-
seen. Lietepumppausta ohjataan lieteiän perusteella. Ylijäämälietteen pumppauksen mitoitusar-
voiksi saadaan taulukossa (Taulukko 26) esitetyt arvot.

Taulukko 26. Ylijäämälietteen pumppauksen mitoitus.

Parametri Laatu Kuormitusarvo 2040

Lieteikä 16 d Lieteikä 12 d

Ylijäämäliete kg/d * 21 000 23 300
m3/d 3 750 5 000
m3/h 156 208

Lietepitoisuus * kg/m3 5,5 4,1
Pumppujen lukumäärä kpl 4

Pumpun kapasiteetti m3/h / kpl 150

* kilomääräinen kuorma ja lietepitoisuus riippuvat esiselkeytyksen ohitusasteesta

5.6.3 Nitraattikierto

Esidenitrifikaatiolla toteutettava kokonaistypenpoisto edellyttää ilmastusaltaan hapellisissa osissa
nitraattimuotoon hapettuneen typen kierrättämistä takaisin reaktoriosan alkupäässä olevaan
anoksiseen vaiheeseen, jossa mikrobit muuttavat nitraatin typpikaasuksi. Nitraattipitoista lietettä
pumpataan potkuripumpuilla ilmastuksen jälkeisestä kaasunpoistoaltaasta ensimmäiseen anoksi-
seen lohkoon. Nitraattikierrätyspumppujen mitoitus on esitetty taulukossa (Taulukko 27). Pum-
puissa on taajuusmuuttajaohjaus.

Taulukko 27. Nitraattikierrätyksen mitoitustiedot.

Parametri Yksikkö Ilmastusaltaat
MIN MAX

Kierrätyssuhde % Qd % Qd 100 200
Lietemäärä m3/h 4 170 8 330
Lietemäärä/ilmastusallas m3/h 1040 2 080
Pumppujen lukumäärä Kpl 4
Pumpun kapasiteetti m3/h / kpl 2 000

Nitraattikierrätys pumpataan kaasunpoistoaltaasta neljästä pisteestä kunkin ilmastusaltaan al-
kuun.
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Nitraattikierrätyksen pumppauksen mitoitusarvoiksi saadaan seuraavassa taulukossa (Taulukko
28) esitetyt arvot vuoden 2040 tilanteessa. Kokonaiskierrätysasteella max. 300 % (palautusliete
+ kierrätysliete) saavutetaan teoreettisesti normaalilla hiili-typpisuhteella noin 70-75 %:n typpi-
reduktio, mutta Sulkavuoren ravinnesuhteella BOD/N = 3,2 kokonaistyppireduktio ilman lisähiiltä
voi jäädä noin 60 %:n tasolle.

Taulukko 28. Nitraattikierrätyksen mitoitusarvot.

Parametri Laatu Kuormitusarvo 2040

Minimi maksimi
Kierrätyssuhde % Qd 100 200
Kierrätysliete, yht. m3/d 100 000 200 000
Kierrätysliete, yht. m3/h 4 167 8 333
Kierrätysliete/allas m3/h 1 040 2 080

5.7 Jälkikäsittely

Jälkiselkeytyksestä jätevesi johdetaan jälkikäsittelyyn hiekkasuodattimille. Suodatus toteutetaan
2-linjaisena, jossa kummassakin on 9 suodatinta per linja. Suodattimet ovat nk. 2-
kerrossuodattimia, joissa päällimmäisenä kerroksena on antrasiittia ja alla hiekkaa. Prosessissa
puhdistettava vesi virtaa painovoimaisesti hiekkakerrosten läpi, jolloin veden kiintoainehiukkaset
tarttuvat hiekkapartikkelien pinnalle. Puhdistettu vesi poistuu suodattimen pohjan kautta.

Hiekkasuodatuksella jätevedestä voidaan erottaa hieno kiintoaines, sekä kuidut ja muut jälkisel-
keytyksessä huonosti laskeutuvat ainekset. Lisäksi liukoisen fosforin poistoa tehostetaan saos-
tuskemikaalin avulla. Alumiinipohjainen saostuskemikaali pumpataan kahteen hiekkasuodatuksen
tuloputkeen (kaksi annostuspistettä).

Suodatinhiekkaan kertynyt kiintoaines poistetaan vastavirtahuuhtelulla, jonka pesuvaiheissa käy-
tetään

1. veden ja ilman seosta, jolloin optimoimalla vedenkulutusta irrotetaan lietehiukkaset hiek-
karakeista ja saadaan varmistettua hiekkaa kevyempien lietehiukkasten nousu ylöspäin;
ja

2. pelkkää vettä, jolloin likahiukkaset virtaavat pesuveden mukana pesuvesikouruun suo-
dattimen yläosaan ja antrasiitti- ja hiekkakerrokset järjestyvät.

Huuhteluvetenä käytetään puhdistettua jätevettä. Pesu tapahtuu yksi hiekkasuodatusyksikkö
kerrallaan. Pesussa poistuva jätevesi johdetaan likaisten pesuvesien altaaseen, josta se pumpa-
taan laitoksen alkuun. Pesusekvenssejä ja pesujen tiheyttä ohjataan mittausten avulla. Hiek-
kasuodattimien tilaa seurataan paine-eromittauksella sekä suodatettavan ja puhdistetun veden
kiintoainepitoisuuden (sameuden) perusteella. Muita mittauksia ovat suodatettavan ja puhdiste-
tun veden sameus ja fosfori. Lisäksi hiekkasuodatusaltaissa on pinnankorkeusmittaus, ja jokaisel-
la suodattimella on oma virtaamamittaus ja säätöventtiili poistoputkessa.

Hiekkasuodatuksen jälkeen suodatettu jätevesi voidaan johtaa desinfiointiin, jossa jäteveden
taudinaiheuttajia eliminoidaan ultraviolettivalolla. Hiekkasuodatus vähentää kiintoaineeseen kiin-
nittyneiden mikrobipesäkkeiden määrää. Lisäksi alumiinipohjaiset saostuskemikaalit eliminoivat
joitakin taudinaiheuttajia rautapohjaisia saostuskemikaaleja paremmin. Mikrobeille haitallista
alumiinia sisältävä hiekkasuodatuksen pesuvesi johdetaan puhdistamon alkupäähän, jotta se sa-
ostuisi pois esiselkeytyslietteeseen.

Normaalitilanteessa kaikki laitokselle tuleva vesi johdetaan biologisen käsittelyn ja jälkiselkeytyk-
sen kautta tertiäärikäsittelyyn. Ohitustilanteessa biologisesti käsitelty ja jälkiselkeytetty jätevesi
johdetaan suodatusvaiheen ohi, jolloin koko suodatuskapasiteetti on biologisen prosessin ohitus-
veden käsittelyn käytössä. Tällöin myös biologiseen prosessiin johdettava jätevesi
(qmax.biol 7400 m3/h) johdetaan osittain tai kokonaan esiselkeytyksen ohi, eli ohitustilanteessa esi-
selkeytyksen kuormitusta kevennetään. Hiekkasuodattimet mitoitetaan kuitenkin läpäisemään
myös maksimivirtaama (qmax 11 300 m3/h), jolloin lyhytaikaiset virtaamahuiput esimerkiksi rank-
kasateiden yhteydessä voidaan ajaa kokonaan suodatuksen läpi. Hydraulisessa mitoituksessa
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huomioidaan lisäksi, että suodattimien huuhteluvesien sisäinen kierto lisää suodattimien läpi me-
nevää virtaamaa maksimissaan 900 m3/h.

Ohitusvedet käsitellään ennen suodatukseen johtamista kahdesti kemiallisella saostuksella: esi-
saostuksessa käytetään rautapohjaista kemikaalia (tarvittaessa tehostus PAX:lla) ja ennen suo-
datusta alumiinipohjainen kemikaali (PAX). Suunnittelun tässä vaiheessa ohitusvesien erilliselle
käsittelylle varataan vain tila rakennettavalle laitteistolle, jos sille ilmenee myöhemmin tarvetta.

Tarvittaessa vähäisemmän virtaaman aikana suodattimien käyttöä voidaan vuorotella, ja kun
hiekan likaantuminen on vähäistä, pesuvaiheet jaksotetaan pidemmälle ajalle pesuveden sääs-
tämiseksi. Pesuvaiheessa on yksi hiekkasuodatusyksikkö kerrallaan, mutta pesuvesialtaan tila-
vuus on mitoitettu kahden pesun vesille. Tertiäärikäsittely lisää puhdistusprosessin tehokkuutta
merkittävästi myös poikkeustilanteissa, jolloin jokin ilmastus- tai jälkiselkeytysallas joudutaan
tyhjentämään esimerkiksi huollon tai laiterikon vuoksi.

Hiekkasuodatus käsittää 18 suodatinyksikköä, jotka jaetaan kahteen ryhmään. Jälkiselkeytykses-
tä tulee siis kaksi tulolinjaa. Saostuskemikaali (PAX) lisätään kumpaakin linjaan ennen suodatus-
ta rakennettaviin pikasekoitusaltaisiin (2 kpl). Suodatettu vesi poistuu kokoojakanavaa pitkin
huuhteluvesialtaaseen ja edelleen lähtökanavaan.

Tertiäärisessä suodatuksessa normaali hydraulinen pintakuorma on keskivirtaamalla 4,7 m/h, mi-
toitusvirtaamalla 9,2 m/h ja maksimivirtaamalla 14,3 m/h, kun huomioidaan myös hiekkasuoda-
tuksen huuhteluvesien sisäinen kierto. Maksimivirtaamalla suodattimia voidaan kuormittaa vain
lyhytaikaisesti korkeintaan muutamia tunteja, jonka jälkeen kuormitusta on kevennettävä johta-
malla jälkiselkeytettyä vettä hiekkasuodattimien ohi. Ohitusvesien käsittelyssä kiintoainekuormi-
tus suodattimille voi olla maksimissaan 663 kgSS/h. Jokainen suodatin on silloin pestävä n. 5
tunnin välein.

Hiekkapatjan kokonaiskorkeus (hiekka+antrasiitti) on 1,2 m. Hiekan raekoko on 1…2 mm ja ant-
rasiitin 2…4 mm. Hiekkasuodatuksen mitoitus on esitetty taulukossa (Taulukko 29).

Taulukko 29. Hiekkasuodatuksen mitoitus.

Yksikkö
Mitoitusarvo

Normaali ajo Ohitustilanne
Yksiköiden lukumäärä kpl 18 18
Pinta-ala yhteensä m2 900 900

Hiekan kokonaismäärä m3 1 080 1 080

Kokonaistilavuus m3 3 300 3 300
Virtaamat: (+pesuvesi) qKA m3/h 4 167 + 75 2 500

qmit m3/h 7 400 + 388
qmax m3/h 11 300 + 875

qmax, biol. m3/h 7 400 5 100
Pintakuormat: Sh, ka m/h 4,7 2,78

Sh, mit * m/h 9,2
Sh, max * m/h 14,3 5,7

Kiintoainepintakuorma ka kgSS/m2/h 0,07 0,22
max kgSS/m2/h 0,31 0,78

Saostuskem. kulutus (PAX), ka g/m3 50 70
kg/d 5 000 4 200

Saostuskem. kulutus (PAX), max g/m3 100 100
kg/d 26 000 12 200

Kiintoainepitoisuus, suodatettu vesi mg/l 5 15
Kokonaisfosforipit. suodatettu vesi mg/l 0,17 0,4

*yksi suodatin pesussa



22

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIMITOITUS

RAMBOLL FINLAND OY

5.7.1 Hiekkasuodatuksen pesuvedet

Hiekkasuodatuksen pesuvesimäärä on keskimääräisellä virtaamalla normaalikuormitustilanteessa
1 800 m3/d eli 1.8 % suodatetusta vesimäärästä (100 000 m3/d). Pesut ja pesuvesimäärät mitoi-
tetaan kuitenkin maksimitilanteiden mukaan.

Molemmilla suodatinryhmillä on omat huuhteluvesipumput, yhteensä 2 * 2 kpl. Kummallekin
ryhmälle tulee lisäksi 1 pumppu varalle. Pumput sijaitsevat hiekkasuodatuksen jälkeisissä huuh-
teluvesialtaissa (2 kpl). Hiekkasuodatuksen pesussa käytettävä paineilma tuotetaan omilla erilli-
sillä kompressoreilla, joita on molemmille suodatinryhmille 1 kpl ja 1 varakompressori, eli yh-
teensä 4 kompressoria. Hiekkasuodatuksen pesuvedet johdetaan likaisten pesuvesien altaaseen,
josta ne pumpataan prosessin alkuun. Kummallakin suodatinryhmällä on oma pesuvesiallas, jois-
sa molemmissa on pesuvesipumput (2 * 2 kpl). (Taulukko 30)

Pesuveden määrä on mitoitettu hiekkasuodattimen pidätyskyvyn perusteella. Pesuvesiallas ja pe-
suvesipumput mitoitetaan siten, että allas tyhjenee ennen seuraavaa pesua. Poistuvan pesuve-
den tasausaltaan koko on mitoitettu noin kaksinkertaiseksi yhden pesukerran vesimäärään näh-
den. Häiriötilanteiden varalta pesuvesialtaiden välillä on yhteys joko väliseinän sulkuluukulla tai
putkeen sijoitettavalla venttiilillä. Lisäksi pesuvesialtaat pitää varustaa ylivuotoputkella purku-
kanavaan.

Huuhteluvesipumput ja kompressorit varustetaan taajuusmuuttajilla. Paineputkiin asennetaan
mittaukset paineelle ja virtaamalle, sekä virtaamansäätö.

Taulukko 30. Pesuvesimäärien ja -altaan mitoitus.

Yksikkö
Mitoitusarvo

Normaali ajo Ohitustilanne
Pesuvesialtaita yht. kpl 2 2
Altaiden tilavuus yht. m3 900 900
Pesuvesimäärä ka m3/d 1 800 6 000

max m3/d 9 300 21 000
Pesuvesipumppujen tuotto, max m3/h 400 900
Suodattimen pidätyskyky kg SS/m2 4 4
Yhden suodattimen pesuja vuorokau-
dessa, max

kertaa/vrk 2,1 5,1

Vesipesun pintakuorma (vesi/ilma-pesu) m/h 20 20
Pintakuorma fluidisoinnissa, max* m/h 90 90
Kiintoainekuorma, max kgSS/h 260 663
Huuhteluveden määrä / pesu m3 180 180
Huuhteluvesipumppujen tuotto (2+1 kpl
per suodatinryhmä)

m3/h 1000 4500

Huuhtelupumpun nostokorkeus (alusta-
va) m 8 8

Ilmahuuhtelumäärä, max N-m3/h 3 000 3 000
Ilmahuuhtelun vastapaine bar 0,8 0,8
Ilmahuuhtelun pintakuorma, max m/h 60 60
Huuhteluvesialtaita yht. kpl 2 2
Huuhteluvesialtaiden tilavuus m3 2 x 200 2 x 200
*loppulajittelun (fluidisointi) kesto n. 1 min

Huuhteluvesipumput ovat tuotoltaan 2250 m3/h + 2250 m3/h = 4500 m3/h per suodatinryhmä.

Likaisten pesuvesien pumppauksessa on 2 + 2 pumppua, jotka pumppaavat rinnan samaan pai-
neputkeen (D400) laitoksen alkuun. Kahden pumpun tuotto yhteensä 900 m3/h, nostokorkeus
10,5 m.
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5.8 UV-desinfiointi

Jälkidesinfiointia ei toteuteta tässä vaiheessa, mutta se huomioidaan tilavarauksena lähtevän ve-
den virtaamajärjestelyissä.

UV-desinfiointilaitteisto mitoitetaan maksimidesinfiointitehon osalta virtaamalle 6000 m3/h per
laitteisto. Tällöin keskivirtaamalla (n. 4200 m3/h) riittää yksi laitteisto. Suuremmilla virtaamilla
otetaan toinen laitteisto käyttöön, ja kapasiteetti riittää tällöin myös maksimivirtaamalle
11 300 m3/h. Kolmannelle laitteistolle varataan tila puhdistamon mahdollista laajentamista var-
ten. Tulva-aikoina suurien sulamisvesimäärien aikana voidaan sallia hetkellinen desinfiointitehon
heikkeneminen. Keväällä esiintyvät suuret virtaamat ovat kuitenkin uimakauden ja muun vesistö-
jen parhaimman virkistyskäyttökauden ulkopuolella. UV-laitteiston täytyy kuitenkin hydraulisesti
läpäistä myös maksimivirtaama. Lisäksi tilavarauksessa varaudutaan tulevaisuuden virtaamien
kasvuun yhdellä laitteistolla. Suunnitelmissa ei varauduta varalaitteistoon.

Puhdistetun jäteveden laatu ennen UV-desinfiointia on mitoitustilanteessa seuraava:
- virtaama, mitoitus 7400 m3/h  max 11300 m3/h
- kiintoaine 5,3 mg/l
- pH 6,5…7,5
- BOD7ATU 5,3 mg/l
- tyyppi: kanavaan asennettava malli
- automaattinen puhdistuslaitteisto

UV-desinfioinnin mitoituskriteerinä käytetään seuraavaa säteilyannosta ja desinfiointitehoa, joka
tulee saavuttaa lamppujen käyttöiän lopussa:

-     Biodosimetrinen säteilyannos > 400 J/m2

-     Keskimääräinen annos > 500 J/m2 matalapainelampulla
> 600 J/m2 keskipainelampulla

-     Minimiannos > 330 J/m2 matalapainelampulla
> 320 J/m2 keskipainelampulla

UV-käsittelyn jälkeen:
Fek.kolit       < 100 CFU / 100 ml (European Bathing Water Guideline)
Kok.kolit       < 500 CFU / 100 ml
UV-laitteiston mitat ja sähköteho on esitetty taulukossa (Taulukko 31).

Taulukko 31. UV-laitteiston mitat ja sähköteho.

Yksikkö Mitoitusarvo

Laitteistoja kpl 2+1

Laitteiston pituus m 9.5

Kanaviston kok.leveys (3 laitteistoa) m 13

Sähköteho, 1 laitteisto kW 99

Sähköteho, 2 laitteistoa yht. kW 198

5.9 Kemikalointi

5.9.1 Ferrosulfaatti

Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattiliuosta. Annostuksen ja varastoinnin mitoitus
on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 32). Saostuskemikaalin syöttöpisteenä on ilmas-
tettu hiekanerotus, joka toimii samalla kemikaalin sekoitusyksikkönä ja jossa ferrorauta hapettuu
ferrimuotoon. Ferrosulfaatti voidaan haluttaessa syöttää myös ilmastusaltaaseen tai tarvittu ke-
mikaaliannos voidaan jakaa näiden kahden pisteen välille.



24

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIMITOITUS

RAMBOLL FINLAND OY

Taulukko 32. Ferrosulfaatin annostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö
Mitoitus v. 2040

Fosforikuorma kg/d 858
Moolisuhde (fosforin saostus) molFe/molP 1,4
Kemikaalin rautapitoisuus % 17,5
Raudan tarve kgFe/d 2170
Ferrosulfaatin  (FeSO4*7H2O) kulutus kg/d 12400
Ferrosulfaatin (jauhe) tiheys kg/dm3 0,97
Ferrosulfaatin liukoisuus kg/m3 380 - 470 (5-15oC)
Ferrosulfaattiliuoksen tiheys kg/dm3 1,18 - 1,22
Ferrosulf.liuoksen kulutus (väk. 380 kg/m3) m3/d 33
Annostuspiste 1, ilmastettu hiekanerotus ja Annostelupiste 2, ilmastus
Annostustaso g/m3 50 - 200

kg/d 5000 – 20000
m3/d 13 - 52

Tuntivaihtelukerroin 2,0
Pumppujen kapasiteetti yht. m3/h 4,3
Pumppujen lukumäärä kpl 4+2
Varastointi
Vastaanottoaltaat (2 kpl) m3 200
Annostelualtaat (2 kpl) m3 50
Kemikaalin varastokapasiteetti d 7,7

5.9.2 Polyalumiinikloridi

Jälkikäsittelyssä (hiekkasuodatuksessa) fosforin poistoa tehostetaan polyalumiinikloridilla (PAX).
Kemikaali annostellaan linjakohtaisesti pikasekoitusaltaisiin ennen hiekkasuodatusta. Haluttaessa
kemikaalia voidaan syöttää myös ennen jälkiselkeytystä olevaan kaasunpoistoaltaaseen. Annos-
tuksen ja varastoinnin mitoitus on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 33).

Taulukko 33. Polyalumiinikloridin annostuksen mitoitusperusteet normaalitilanteessa v. 2040.

Parametri Yksikkö
Mitoitus v. 2040

Fosforikuorma kg/d 50
Moolisuhde (fosforin saostus) molAl/molP 1,0
Kemikaalin alumiinipitoisuus % 9,3
Alumiinin tarve kgAl/d 90
Polyalumiinkloridin (PAX) kulutus kg/d 970
Polyalumiinikloridin (PAX) tiheys kg/dm3 1,39
PAX-liuoksen syöttö dm3/d 698
Annostuspiste 1, hiekkasuodatus
Annostustaso g/m3 0 – 15

kg/d 0 – 1500
dm3/d 0 – 1100

Tuntivaihtelukerroin 1,5
Pumppujen kapasiteetti yht. dm3/h 69
Pumppujen lukumäärä kpl 2+2
Varastointi
Varasto- ja annosteluallas m3 45
Viipymä d 65
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Polyalumiinikloridia käytetään myös ohitusvesien käsittelyyn (fosforin saostus, kiintoaineen ero-
tuksen tehostaminen). Kemikaalin annostelun mitoitus ohitusvesien käsittelytilanteessa on esitet-
ty alla olevassa taulukossa (Taulukko 34). Kemikaali syötetään linjakohtaisesti pikasekoitusaltai-
siin ennen hiekkasuodatusta.

Taulukko 34. Polyalumiinikloridin annostuksen mitoitusperusteet ohitusvesien käsittelyssä v. 2040.

Parametri Yksikkö
Mitoitus v. 2040

Fosforikuorma kg/d 120
Moolisuhde (fosforin saostus) molAl/molP 1,4
Kemikaalin alumiinipitoisuus % 9,3
Alumiinin tarve kgAl/d 303
Polyalumiinkloridin (PAX) kulutus kg/d 3258
Polyalumiinikloridin (PAX) tiheys kg/dm3 1,39
PAX-liuoksen syöttö dm3/d 2344
Annostuspiste 1, hiekkasuodatus, ohitusvesien käsittely
Annostustaso, ka g/m3 0 - 60

kg/d 0 - 6000
dm3/d 0 - 4300

Tuntivaihtelukerroin 1,5
Pumppujen kapasiteetti yht. dm3/h 269
Pumppujen lukumäärä kpl 2+1
Varastointi
Varasto- ja annosteluallas m3 45
Viipymä d 19

5.9.3 Alkalointikemikaali

Jäteveden kokonaistypenpoiston nitrifikaatiovaihe kuluttaa alkaliniteettia, joka korvataan lisää-
mällä jäteveteen sammutettua kalkkia (Ca(OH)2). Annostustarve riippuu prosessiolosuhteista
(nitrifikaation ja denitrifikaation suhteesta) ja tulevan veden alkaliniteettitasosta. Kemikaalin syö-
tön mitoitusperusteet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 35).

Sammuttu kalkki (jauhe) syötetään varastosiiloista ensin annostelusiiloon kuivasiirtona ja siitä
edelleen palautuslietekiertoon, josta se päätyy ennen ilmastusallasta olevaan sekoitusaltaaseen.
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Taulukko 35. Alkalointikemikaalin (sammutetun kalkin) annostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö
Mitoitus v. 2040

Ammoniumtyppeä nitrifioitava kg/d 4400
Nitraattityppeä denitrifioitava kg/d 3360
Alkaliniteettia kuluu nitrifikaatiossa mol/molN 2
Alkaliniteettia muodostuu denitrifikaatiossa mol/molN 1
Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mol/d 388300
Alkaliniteetin kulutus typenpoistossa mmol/l 3,9
Alkaliniteetti tuleva / lähtevä jätevesi mmol/l 4 / 1
Alkaliniteetin lisäystarve mmol/l 0,9
Sammutetun kalkin (Ca(OH)2) kulutus kg/d 3271
Sammutetun kalkin (jauhe) irtotiheys kg/dm3 0,4 - 0,6
Kalkin liukoisuus veteen kg/m3 1,6 - 1,8 (0-20oC)
Annostuspiste 1, ilmastus
Annostus keskimäärin g/m3 33
Annostustaso (jauhe) g/m3 0 - 55

kg/d 0 – 5500
m3/d 0 - 11

Tuntivaihtelukerroin 1,5
Kalkin (jauhe) syöttökapasiteetti yht. m3/h 0,7
Ejektorien lukumäärä Kpl 2
Varastointi
Vastaanottosiilot (2 kpl), yhteensä m3 200
Annostelusiilo m3 5
Kemikaalin varastokapasiteetti d 24

5.9.4 Metanoli

Metanolia (CH3OH) käytetään lisähiilen lähteenä typenpoiston denitrifikaatiovaiheessa. Metanolin
käyttötarve ja annostelu riippuu jäteveden omasta hiili/typpisuhteesta sekä mahdollisista muista
lisähiililähteistä. Metanolin annostuksen ja varastoinnin mitoitus on esitetty alla olevassa taulu-
kossa (Taulukko 36) tilanteessa, jossa kaikki lisähiili tulee metanolista. Metanoli annostellaan en-
nen ilmastusta olevaan cocktailaltaaseen.
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Taulukko 36. Metanolin annostelun mitoitusperusteet, kun kaikki lisähiili tulee metanolista (v. 2040).

Parametri Yksikkö
Mitoitus v. 2040

Esiselk.jäteveden BOD/N-suhde 3,2
Tavoite BOD/N-suhde 4,0
Lisähiiltä tarvitaan gCOD/m3 41
Metanolia tarvitaan g/m3 27
Metanolin kulutus (väk. 99,8%) kg/d 2720
Metanolin tiheys kg/dm3 0,79
Käyttöliuoksen väkevyys % 10
Metanolin syöttö (väk. 10%) m3/d 34
Annostuspiste 1, ilmastus
Annostustaso g/m3 0 - 40

kg/d 0 – 4000
m3/d 0 - 50

Pumppujen kapasiteetti yht. m3/h 3,1
Pumppujen lukumäärä Kpl 2+2
Varastointi
Varastosäiliö (99,8 %) m3 50
Annostelusäiliö (väk. 10 %) m3 3,0
Kemikaalin varastokapasiteetti d 15

5.9.5 Polymeeri

Vesiprosessin polymerointi

Jälkiselkeytykseen syötetään polymeeria linjakohtaisesti neljällä pumpulla. Polymeerin syöttö oh-
jataan jätevesivirtaaman mukaisesti niin, että syöttömäärä on 0,5…1 g/ jv-m3.

Polymeerin valmistuslaitteistot toimivat omalla sähkö- ja ohjauskeskuksella. Keskukselta on
liitetty laitteistohälytys ja annostelusäiliön alarajahälytys laitoksen prosessinohjausjärjestelmään.
Polymeerin valmistuslaitteiston laitteita (pumput, magneettiventtiilit, kuiva-aineruuvi, jne.)
voidaan ohjata käsin laitteiston sähkö- ja ohjauskeskuksen ohjauskytkimillä.

Polymeerin valmistuslaitteisto sijaitsee lietteenkäsittelyrakennuksessa lietepolymerointilaitteiden
kanssa samassa tilassa. Tässä tilassa valmistetaan polymeeriliuos, joka johdetaan allas kallioti-
laan putkella ja jonka tyhjentymistä säädetään magneettiohjatulla venttiilillä. Valmiin polymeerin
varastoallas sijaitsee kalliotilassa lähellä jälkiselkeytysaltaita. Varastoaltaasta syötetään polymee-
riliuos jälkiselkeytyslinjoihin menevän jäteveden sekaan. Polymeerin valmistussäiliö lieteraken-
nuksessa on tilavuudeltaan noin 3,3 m3 ja varastoallas 6 m3. (Taulukko 37)
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Taulukko 37. Vesiprosessin polymeerilaitteiston mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Polymeeriyksiköiden määrä kpl 1
Annostustaso g/m3 0,5…1,0
Liuosväkevyys % 0,1
Polymeerin kulutus kg/d 50…100

kg/h 2…4
m3/d 96
m3/h 4

Pumppujen lukumäärä kpl 4

Pumpun kapasiteetti dm3/h 1000
Liuotussäiliön tilavuus m3 3,3
Varastosäiliön tilavuus / yksikkö m3 6,0
Teknisen veden kulutus / yksikkö m3/h 10
Teknisen veden minimipaine bar 4,0
Teknisen veden maksimipaine bar 6,0

Lietteenkäsittelyn polymerointi

Sakeutetun lietteen sekaan syötetään polymeeriä, joka tehostaa lietteen kuivattavuutta. Annos-
tuksen mitoitus on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 38). Polymeeri liuotetaan katkais-
tuun veteen ja laimennetaan tekniseen veteen. Liuos pumpataan linkokohtaisesti lingolle syötet-
tävän lietteen sekaan. Polymeerin annostusta ohjataan kuivainkohtaisesti.

Polymeerin valmistuslaitteistot toimivat omalla sähkö- ja ohjauskeskuksella. Keskukselta on
liitetty laitteistohälytys ja annostelusäiliön alarajahälytys laitoksen prosessinohjausjärjestelmään.
Polymeerin valmistuslaitteiston laitteita (pumput, magneettiventtiilit, kuiva-aineruuvi, jne.)
voidaan ohjata käsin laitteiston sähkö- ja ohjauskeskuksen ohjauskytkimillä.

Sakeutetun lietteen pumppua ja polymeeripumppua sekä kuivatun lietteen pumppua ohjataan
linjakohtaisesti kuivaimen ohjauskeskuksesta laitetoimittajan ohjausohjelmien mukaisesti.
Kuivaimen ohjauskeskukselta ja laitosautomaation valvomosta tulee voida tehdä seuraavat
asetukset:

- polymeerin syöttö (g/kgTS)
- kuivaimen syöttö (m3/h)

Laitosautomaatio laskee polymeeriliuoksen virtaamalle (m3/h) ohjearvoa lietteen
sakeusmittauksen (kgTS/m3) ja lietteen virtaamamittauksen (m3/h) perusteella siten, että
polymeerin annostus (g/kgTS) lietteen massavirtaa (kgTS/h) kohti pysyy annetussa
asetusarvossa.

Kun kuivainkeskus on pyytänyt lietepumpun päälle, laitosautomaatio ohjaa lietepumppua siten,
että pyydetty tuottomäärä (m3/h) pysyy. Kun kuivainkeskus on pyytänyt polymeeripumpun
päälle, laitosautomaatio ohjaa polymeeripumppua siten, että pyydetty tuottomäärä (m3/h) pysyy.
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Taulukko 38. Lietteenkäsittelylinjan polymeeriannostuksen mitoitusperusteet v. 2040.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Lietteen kuivainten kapasiteetti kgTS/h 2 x 1 300 = 2 600
Varakuivaimen kapasiteetti kgTS/h 1 x 1 300 = 1 300
Polymeeriyksiköiden määrä kpl 2
Annostustaso/linko maksimi g/kgTS 5…10,0
Liuosväkevyys % 0,5
Polymeerin kulutus kg/d 290…660

kg/h 13…30
m3/d 66…176
m3/h 3…8

Pumppujen lukumäärä kpl 3
Pumpun kapasiteetti dm3/h 1000…4000
Liuotussäiliön tilavuus /yksikkö m3 8,0
Varastosäiliön tilavuus / yksikkö m3 8,0
Teknisen veden kulutus / yksikkö m3/h 18,5
Teknisen veden minimipaine bar 4,0
Teknisen veden maksimipaine bar 6,0

5.10 Lietteenkäsittely

5.10.1Lietemäärät

Lietettä muodostuu esiselkeytyksessä, aktiivilieteprosessissa sekä hiekkasuodatuksesta. Lietettä
syntyy sekä erottumalla jätevedestä, biomassan kasvuna että fosforin saostuksessa. Aktiiviliete-
prosessissa muodostuva ylijäämäliete pumpataan jälkiselkeytyksestä esiselkeytykseen ja sakeu-
tukseen. Hiekkasuodatinten pesuvedet johdetaan laitoksen alkuun. Lietteen muodostuminen on
esitetty taulukossa (Taulukko 39). Kaikki puhdistusprosessissa muodostuva liete poistetaan esi-
selkeytyksen lietetaskuista raakasekalietteenä.

Taulukko 39. Puhdistamolla muodostuvat lietemäärät v. 2040.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Esiselkeytysliete (raakaliete) m3/d 725
kgTS/d 25 367

Biologinen liete (ylijäämäliete) m3/d 3 183
kgTS/d 17 502

Tertiääriliete (hiekkasuodatuksesta) m3/d -
kgTS/d 1 954

Lietemäärä yhteensä m3/d 1 281
kgTS/d 44 823

5.10.2Lietteen sakeutus

Raakasekaliete kaavitaan esiselkeytysaltaan kaapimilla sakeutinsyvennyksiin. Raakasekaliete sa-
keutetaan esiselkeytysaltaiden lietetaskuissa, joissa on mekaaninen hämmennys. Pyöreiden liete-
taskujen syvyys on 3 metriä ja tilavuus on noin 189 m³/allas yhteistilavuuden ollessa noin 1 500
m³. Lietetaskujen tilavuus vastaa reilun vuorokauden raakasekalietemäärää (3,5 % TS). Raa-
kasekalietettä pumpataan esiselkeytyksestä normaalisti lietetasku kerrallaan. Raakasekalietteen
kiintoainepitoisuus ja virtaama pumppausjaksolta mitataan. Lietetaskun lietepatjan paksuudelle
asetetaan maksimi- ja minimirajat sekä lietteen sakeudelle asetetaan minimipitoisuus joiden pe-
rusteella pumppausta ohjataan ja valitaan tyhjennysvuorossa oleva lietetasku.
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Gravitaatiotiivistetty raakasekaliete pumpataan lietetaskuista välisäiliöön / pumppausaltaaseen
(150 m³). Pumppausaltaasta lietteet pumpataan maanpäällä olevaan lietteen kuivausrakennuk-
seen kolmella sakeutetun lietteen pumpulla. Raakasekalietteen sakeutuksen mitoitus on esitetty
seuraavassa taulukossa (Taulukko 40).

Taulukko 40. Sakeutusaltaiden kuormitusarvot v. 2040.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

yksi allas

Mitoitusarvo v. 2040

yhteensä sakeutus

Sakeutusaltaiden määrä kpl 1 8
Pinta-ala m2 63 504
Syvyys m 3 3
Tilavuus m3 189 1 512
Lietekuorma kgTS/d 5603 44 823
Lietevirtaama m3/d 488 3 907
Hydraulinen pintakuorma m/h 0,3 0,3
Kiintoainekuorma, SSS kgSS/m2h 3,71 3,71
Sakeutetun lietteen sakeus %TS 3,5 3,5
Sakeutetun lietteen määrä m3/d 160 1 280
Sakeuttamon viipymä h 28 28

Mitoitus tiivistetyn lietteen pumppauksesta kuivaukseen on esitetty taulukossa (Taulukko 41).
Pumput varustetaan taajuusmuuttajilla ja ristiinajomahdollisuudella.

Taulukko 41. Tiivistetyn lietteen pumppujen mitoitusarvot

Parametri Yksikkö Sakeutettu liete

Lukumäärä kpl 3
Lietteen kuiva-ainepit. %TS 2,0…5,0
Tuotto / pumppu m3/h 10…50

5.10.3Lietteen kuivaus ja välivarastonti

Sakeutettu liete pumpataan kuivattavaksi kolmelle lietelingolle linkokohtaisilla pumpuilla. Lisäksi
neljännelle lingolle on tilavaraus. Mitoituslietemäärä pystytään tarvittaessa käsittelemään kahdel-
la lingolla.Lingot ovat vuorottelukäytössä niiden toimintakunnon varmistamiseksi.

Kuivatun lietteen kiintoainepitoisuustavoite on 25 %. Kuivattua lietettä syntyy keskimäärin 179
m3/d, ajettaessa linkoja 7 d/vko ajotavalla. Lietteen kuivaus on käynnissä 22 h vuorokaudessa.
Kuivattu liete varastoidaan neljään 300 m3:n lietesiiloon, joista liete siirretään jatkokäsittelyyn,
joko viereiseen termiseen polttolaitokseen tai kuorma-autokuljetuksena muualle jatkokäsiteltä-
väksi. Kuivaimien rejektivedet johdetaan kalliotiloihin prosessin alkuun. Rejektivesien vaahtoami-
sen ehkäisemiseksi kuivausprosessiin tulee syöttää vaahdonestokemikaalia.

Lingoilla kuivatun lietteen kuljetusta ohjataan siirtoruuveilla. Jokaisella kolmella tai neljällä lingol-
la voidaan lietettä siirtää jokaiseen neljään siiloon, jolloin linkojen alla on kaksi pitkittäistä ruuvia.
Ruuveilla valitaan kummalle siiloriville liete syötetään. Ensimmäisten ruuvien alla on kaksi poikit-
taista ruuvia, joilla valitaan kummalle siilolle siilorivissä lietettä syötetään. Jokaisesta neljästä sii-
losta voidaan siirtää liete joko termiseen kuivaukseen tai kuorma-auton lavalle hihnakuljettimilla.
Kummallakin siiloparilla on oma hihnakuljetin. Taulukossa (Taulukko 42) on esitetty lietteen kui-
vainten kuormitustarkastelu mitoitustilanteessa v. 2040.
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Taulukko 42. Lietteen kuivauksen kuormitusarvot v. 2040.

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Yksiköitä kpl 2+1
Kuivausaika d/vko 7

h/d 22
Kuivaimen kuormitus kgTS/h 1 300

%TS 3,5
m3/h 36

Erotusaste % 98
Kuivattu liete %TS 25

m3/d 179
m3/vko 1 253
m3/a 65 442

Lietesiilot kpl 4
m3 4 x 300
d 6,7

Lietteenkuivauksen rejektivesi m3/d 1 101
Rejektiveden BOD7-ATU mg/l (kg/d) 1 000 (1 100)
Rejektiveden COD mg/l (kg/d) 1 500 (1 650)
Rejektiveden Kok. fosfori mg/l (kg/d) 4 (4,4)
Rejektiveden Kok. typpi mg/l (kg/d) 60 (66)
Rejektiveden Kiintoaine mg/l (kg/d) 800 (880)
Rejektiveden pH 8,3

Lietteenkuivauksen ohjaus tapahtuu kaikkien linkojen kuivaintoimitukseen sisältyvän oman
logiikan ja ohjauskeskuksen kautta. Ohjauskeskus tulee rakentaa siten, että kello-ohjattu
kuivauksen käynnistäminen ja käyntiaika voidaan ohjelmoida päiväkohtaisesti laitoksen
prosessiautomaatiojärjestelmään. Kuivaimen ohjauskeskus ohjaa itse kuivainkonetta ja antaa
laitosautomaatiolle käynnistys- ja pysäytyskäskyt sekä tuoton ohjearvot sakeutetun lietteen
pumpuille, polymeeripumpuille ja kuivatun lietteen siirtoruuville. Lietteen kuivausta ei voi ajaa
manuaaliohjauksella.

Lietteen pumppausta kuivaimille ohjataan kuivausajan ja esiselkeytyksen jälkeen olevan lietteen
pumppausaltaan pinnankorkeuden mukaan niin, että viikoittainen lietteen kuivaus on riittävää.
Näiden ja käytössä olevien kuivainten lukumäärän perusteella asetetaan kuivaukseen tulevan
lietteen virtaama (m3/h).

Kuivainten sisäinen ohjaus ja polymeerin annostelu toteutetaan niin, että saavutetaan kuivatun
lietteen tavoitetaso (%TS). Tuleva virtaama sekä tulevan että kuivatun lietteen sakeus ja rejekti-
veden virtaama sekä kiintoainepitoisuus mitataan laitekohtaisesti jatkuvatoimisesti. Kuivaukseen
käytettävän polymeerin virtaama mitataan kuivainkohtaisesti.

Liete varastoidaan lietesiiloihin, jotka on varustettu omalla ohjauskeskuksella. Kuivattu liete siir-
retään linkokuivaimilta ruuvikuljettimilla siilojen yläosaan. Lietesiilojen massamäärää seurataan
siilojen alle asennettavilla massa-antureilla. Siilon alaosa varustetaan hydraulisella tanko- ja ruu-
vipurkaimella. Purkukapasiteetin tulee olla noin 100 m3/h. Siilon alla on hihnakuljettimet, joilla
liete voidaan siirtää joko termiseen kuivauslaitokseen tai kuorma-auton lavalle. Siilojen täyt-
töastetta seurataan jatkuvasti pintamittauksella.

5.11 Tekninen vesi

Tekninen vesi otetaan hiekkasuodatuksen jälkeisestä huuhteluvesialtaasta, suodatetaan ja pum-
pataan teknisen veden linjaa pitkin eri prosessiosille. Teknisen veden painelinja varustetaan au-
tomaattitoimisella suodattimella. Pumput ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä ja ohjaus paineen pe-
rusteella. Teknisen veden pumppauksen mitoitus v. 2040 tilanteessa on esitetty taulukossa
(Taulukko 43).
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Teknisen veden tarve muodostuu seuraavasti:
m3/d m3/h l/s

- Välppäys 500 22 6
- Välppeen siirtokouru 700 43 12
- Välppeen pesu 3 15 4
- Hiekkapesuri 700 30 8,3
- Ferrosulfaatin laimennus 40 30 8,3
- Metanolin laimennus 40 20 5,6
- Linkokuivaimen huuhtelu 40 50 14
- Prosessipolymeerin laimennus 100 13 3,5
- Kuivainpolymeerin laimennus 200 40 11,5

YHTEENSÄ 1 823 263 73,2

Taulukko 43.  Teknisen veden pumppauksen mitoitus

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Teknisen veden määrä m3/d 1823
m3/h 263
l/s 73

Pumppujen määrä kpl 2+2
Pumpun kapasiteetti m3/h/pumppu 135

bar 7

5.12 Katkaistu vesi

Katkaistu vesi otetaan kaupungin vesijohtoverkostosta varastosäiliöön ilmavälin (100 mm) kaut-
ta. Pumput ovat taajuusmuuttajakäyttöisiä ja ohjaus paineen perusteella. Katkaistun veden al-
taan täyttöä ohjataan altaan pintamittauksen perusteella. Katkaistun veden pumppauksen mitoi-
tus v. 2040 tilanteessa on esitetty taulukossa (Taulukko 44).

Katkaistun veden tarve muodostuu seuraavasti:
m3/d m3/h l/s

- Huuhteluletku ja -pisteet 50 36 10
- Prosessitilojen vesipisteet 10 11 3
- Ferrosulfaatin laimennus 40 30 8,3
- Metanolin laimennus 40 20 5,6
- Prosessipolymeerin laimennus 100 13 3,5
- Kuivainpolymeerin laimennus 200 40 11,5

YHTEENSÄ 440 150 41,9

Taulukko 44.  Katkaistun veden pumppauksen mitoitus

Parametri Yksikkö Mitoitusarvo v. 2040

Katkaistun veden määrä m3/d 440
m3/h 150
l/s 42

Varastosäiliö m3 50
Pumppujen määrä kpl 2+1
Pumpun kapasiteetti m3/h/pumppu 60

bar 7
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5.13 Lietteen terminen kuivaus ja poltto

5.13.1Termisen kuivauksen ja polton mitoitusperusteet

Lietteen termisen kuivaamon ja polttolaitoksen mitoituksen perustana on taulukossa (Taulukko
45) esitetty vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen lietemäärä.

Taulukko 45. Lietekuivaamon ja polttolaitoksen mitoituksen lähtöarvot.

Lietevirta tai ominaisuus Suure Mitoitusvuoden 2040 ennuste

Liete polttolaitokselle lingoilta
keskimäärin

kgTS/d 44 823

maksimi kgTS/d 67 235
Lietteen kuiva-ainepitoisuus vaihteluväli % 24…30

tekninen mitoitus % 27
määrätarkasteluissa % 25

Kuiva-aineen tuhkapitoisuus
vaihteluväli

% 25 - 40

keskimäärin % 35

Muilta osin lietteen arvoina on käytetty suomalaisen jätevesilietteen tyypillisiä arvoja. Suunnitte-
lun aikana on otettu näytteet vastaavasta Tampereen Veden puhdistamolietteestä tarkempia
analyysejä varten. Analyysien tulokset valmistuvat niin, että ne ovat käytettävissä jatkosuunnit-
telun perusteena.

Kuivaamon ja polton mitoitus on tehty lietteen keskimääräisen kuiva-ainevirran mukaan ja ole-
tettu että virtauksen poikkeamat voidaan tasoittaa puhdistamolla ja lietelinkojen yhteydessä ole-
vien varastosiilojen avulla. Linkolietteen varastosiilojen yhteenlaskettu tilavuus on lietteen
määrävaihtelun vuoksi 1 200 m3.

5.13.2Lietteen terminen kuivaus

Liete kuivataan termisesti ennen polttoa kuiva-ainepitoisuuteen, mikä mahdollistaa sen polttami-
sen ilman tukipolttoainetta. Raja-arvona pidetään noin 40 % kuiva-ainepitoisuutta ja tavoitear-
vona 50 % kuiva-ainepitoisuutta. Kuivauksessa vältetään lietteen tiksotrooppista kosteusaluetta,
jossa liete on hyvin tarttuvaa ja vaikeasti käsiteltävää.

Lietteen siirtolaitteistojen ja kuivaamon toimintatapa on esitetty kuvassa (Kuva 2). Liete siirre-
tään kuivaamolle autolastaamon kuljettimilta joko erillisillä kuljettimilla tai toteuttamalla autolas-
taamon kuljettimet niin, että niillä voidaan hoitaa sekä autojen lastaaminen että lietteen siirto
kuivaamolle. Kuivaamolle toteutetaan syöttösiilo, josta johdetaan tasainen lietevirta kuivaimiin.
Kuivaimia on kaksi ja ne ovat tyypiltään nauhakuivaimia.
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Kuva 2. Lietteen siirto ja kuivaus

Lietteen nauhakuivaimessa liete pursotetaan kuivaimen kuivainnauhalle. Pursotettu liete muodos-
taa kuivainnauhalle toisistaan hieman irti olevia pitkulaisia ”kappaleita”. Kuljetinnauha liikkuu hi-
taalla nopeudella ja sen päälle ja läpi johdetaan lämmitettyä ilmaa, joka kuivaa lietteen. Kuivaus-
ilman lämpötilaa ja virtausta säädetään mittausten perusteella. Kuivattu liete poistuu kuivainkul-
jettimen päästä jäähdytinkuljettimen kautta. Kuivaus voidaan tehdä joko täyskuivauksena (yli
tiksotrooppialueen) tai osittaiskuivauksena (alle tiksotrooppialueen). Käytettäessä täyskuivausta
osa lietteestä johdetaan kuivaimen ohi ja sekoitetaan kuivaimen jälkeen kuivattuun lietteeseen.
Käyttötapa voidaan päättää myöhemmän suunnittelun aikana.

Lietteestä haihtunut vesi ja kuivausilma muodostavat ”kuivaushönkää”, joka poistetaan kui-
vaimelta esimerkiksi 95 °C lämpötilassa jatkokäsittelyyn. Kuivattu liete siirretään kuljettimilla
kattilan syöttösiiloon. Kuivainta lämmitetään kuumalla painevedellä, jonka lämpötila on esimer-
kiksi 140 °C.

5.13.3Kuivaushöyryn käsittely

Kuivauksessa muodostuva höyry, ”hönkäkaasu” sisältää lietteestä haihtunutta vettä ja hajukaa-
suja sekä kuivausilmaa. Kaasun käsittelymenetelmäksi on valittu kaksivaiheinen lauhdutus ja
lauhtumattomien kaasujen johtaminen osana lietteenpolttokattilan palamisilmaa lietteenpoltto-
kattilaan. Menetelmän periaate on esitetty kuvassa (Kuva 3).

Käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa hönkäkaasu johdetaan lauhdutinpesuriin, jonka toiminta-
lämpötilaa voidaan säätää. Tyypillinen toimintalämpötila on esimerkiksi 75 - 80 °C, jolloin pesu-
rilta talteen saatavan lämmön lämpötila on noin 70 - 75 °C.

Toisessa lauhdutinvaiheessa hönkäkaasu jäähdytetään esimerkiksi noin 30 - 40 °C lämpötilaan ja
sen vesipitoisuus alenee niin, että kaasu voidaan johtaa kattilan palamisilman osaksi. Toisen
lauhdutinvaiheen lämmöllä voidaan talvella esilämmittää palamisilmaa tai ilmastoinnin korvaus-
ilmaa. Kesällä toista lauhdutinvaihetta jäähdytetään jäähdytysvedellä.
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autolastaushalli

Lietteen
kuivaamohalli

Kuivaimen
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Lietteen kuivain
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Kuva 3. Kuivauksen hönkäkaasun käsittely

5.13.4Lietteen poltto

Lietteen polton menetelmäksi on valittu leijupetipoltto ja poltosta saatavan lämmön talteenotto-
menetelmäksi painevesikattila. Laitteiston pääosat ja -virrat on esitetty kuvassa (Kuva 4).

Poltettava liete syötetään leijupetipoltossa hehkuvasta hiekasta, tuhkasta ja palavasta polttoai-
neesta koostuvaan kerrokseen, ”petiin”, jota leijutetaan kerroksen alle puhallettavalla kuumalla
ilmalla. Tässä tapauksessa leijutusilman määrä ja nopeus pidetään sellaisina, että kerroksessa
oleva materiaali leijuu, liikkuu ja sekoittuu, mutta ei juurikaan kulkeudu kiinteänä aineena pedis-
tä pois savukaasuvirran mukana. Tätä polttotapaa kutsutaan kerrosleijupoltoksi tai käytännölli-
sesti kuplapetipoltoksi.

Polttolaitteisto mitoitetaan niin, että jätteenpolttoasetuksen edellyttämä savukaasun viipymäaika,
yli 2 s yli 850 °C lämpötilassa täyttyy. Lämpötilan ja palamisolosuhteiden säätämiseksi tulipesään
johdetaan ilmaa useille eri korkeuksille. Tulipesän yläosaan johdetaan ammoniakkivettä typen
oksidien pelkistämiseksi.

Laitteiston kattilaosassa tuotetaan savukaasujen lämmöllä paineistettua kuumaa vettä kuivaa-
molle ja kaukolämpöä jätevedenpuhdistamolle tai kaukolämpöverkkoon. Leijupetiin lisätään hiek-
kaa tarpeen mukaan ja sen pohjalta poistetaan karkeaa tuhkaa. Savukaasu johdetaan kattilalta
puhdistuslaitteistoille.

Pesuri 1
Lämmön talteenotto
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Lauhtumattomat
kaasut kattilalle
palamisilmaksi
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Kuva 4. Kuivattu liete poltetaan leijupedissä, ja tuotettu lämpö otetaan talteen paineistettuun veteen.

5.13.5Savukaasun puhdistus

Lietteen polton savukaasujen puhtauden on täytettävä jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Li-
säksi puhdistuslaitteiston on oltava parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukainen.
(Taulukko 46)

Taulukko 46. Jätteenpolttoasetuksen raja-arvot jätteenpolton savukaasun epäpuhtauksille.

Päästokomponetti Raja-arvo Yksikkö, (11 % O2, kui-
va)

Hiukkaset 10 mg/m3n
Kaasu- ja höyrymäiset orgaaniset ai-
neet, hiilen määränä (TOC) 10 mg/m3n

Kloorivety (HCl) 10 mg/m3n
Fluorivety (HF) 1 mg/m3n
Rikkidioksidi (SO2) 50 mg/m3n
Hiilimonoksidi (CO) 50 mg/m3n
Typenoksidit (NOx) 200 mg/m3n
Cd + Tl 0,05 mg/m3n
Hg 0,05 mg/m3n
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m3n
Dioksiinit ja furaanit 0,1 ng/m3n

Lietteen poltossa muodostuva savukaasu puhdistetaan monivaiheisessa puhdistusprosessissa.
Puhdistusprosessi toteutetaan parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisesti ja puh-
distuksen jälkeen savukaasun täyttää jätteenpolttoasetuksen vaatimukset. Puhdistusprosessin
periaate on esitetty kuvassa (Kuva 5).

Sähkösuotimella poistetaan savukaasusta määrällisesti suurin osa lentotuhkasta ilman, että sii-
hen sekoitetaan savukaasunpuhdistuksen apuaineita. Apuaineita sisältämättömän tuhkan käsitte-
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Käynnistyspolttoaine
(kevyt polttoöljy)
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(SNCR)

Petimateriaali
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kuivauksen hönkäkaasut
ja kuivaamon hajukaasut

Ilma

Palamisilma
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Kuuma vesi kuivaimelle ja
kaukolämpövaihtimelle

Pohjatuhka
Nuohoustuhka
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lyn ja sijoittamisen kustannus on edullisempi kuin apuaineita sisältävän tuhkan vastaava kustan-
nus ja lentotuhkaan voidaan myöhemmin mahdollisti käyttää lannoitteiden raaka-aineena.
Kuivan absorberin ja letkusuotimen muodostama yksikkö poistaa savukaasun happamia yhdistei-
tä (SOx, HCl, HF), orgaanisia yhdisteitä (TOC) ja elohopeaa (Hg) sekä valtaosan hiukkasista.

Viimeistelypesuri alentaa happamien yhdisteiden pitoisuudet ja pölyn määrän hyvin alhaisiksi. Li-
säksi siinä otetaan savukaasussa vielä jäljellä oleva lämpö.

Viimeistelypesurin pH:ta voidaan tarvittaessa säätää lipeällä. Pesurin kondenssivesi johdetaan
puhdistamolle. Savukaasun puhdistusjärjestelmän periaate on esitetty kuvassa (Kuva 5).

Kuva 5. Polttolaitoksen savukaasun puhdistusjärjestelmä.

Savukaasun puhdistuksen ensimmäisessä vaiheessa savukaasusta erotetaan pääosa sen sisältä-
mästä lentotuhkasta sähkösuotimella. Lentotuhka saadaan näin erotetuksi ilman apuaineita ja si-
tä voidaan läjittää tai varastoida mahdollista myöhemmin tehtävää fosforin talteenottoa varten.

Puhdistusprosessin toinen vaihe koostuu kuivasta absorberista ja letkusuotimesta. Absorberissa
savukaasuvirtaan sekoitetaan hienojakoista kalsiumhydroksidin, aktiivihiilen ja kierrätetyn lento-
tuhkan/absorbtioaineiden seosta. Seokseen sidotaan kemiallisten reaktioiden ja aktiivihiilen pin-
tavoimien avulla kiinteään muotoon savukaasun happamia yhdisteitä (SOx, HCl, HF), orgaanisia
yhdisteitä (TOC) ja elohopeaa. Tämän jälkeen hiukkaset suodatetaan savukaasusta letkusuoti-
mella. Apuaineiden käyttötalouden tehostamiseksi osa letkusuotimella erotetusta pölystä kierrä-
tetään uudelleen absorberiin.

Savukaasun puhdistuksen kolmas vaihe on pesuri, joka varmistaa puhdistustuloksen ja jossa ote-
taan savukaasussa vielä tässä vaiheessa oleva hyödyntämiskelpoinen lämpö. Pesurin kiertoveden
pH:ta säädetään tarpeen mukaan lipeällä (NaOH). Pesurin poistovesi johdetaan jätevedenpuhdis-
tamolle.

Puhdistettu savukaasu johdetaan jäteveden puhdistamon poistoilmapiippuun. Savukaasukanava
sijoitetaan polttolaitoksen ja piipun välillä maanalaiseen tekniikkakäytävään, jonne sijoitetaan
myös päästömittauslaitteet ja tarkastusmittauspiste.
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Lämmön tuotanto ja lämpökytkentä

Lietteen polttolaitoksella tuotetaan lämpöä paineistetun veden kattilalla lietteenpolton savukaa-
suista. Lisäksi laitoksella otetaan talteen kondenssilämpöä lietekuivaamon hönkäkaasun lauhdut-
timella ja savukaasun puhdistuksen viimeisenä vaiheena olevalla pesurilla.

Kattila tuottaa lämpöä paineistettuun veteen, jonka lähtölämpötila kattilalta on noin 145 °C. Pää-
osa paineistettu kuuma vesi johdetaan lietekuivaimien lämmitykseen ja palautetaan sieltä jääh-
tyneenä takaisin kattilalle. Kuivaamon lämmöntarpeen ylittävä osa kuumasta paineistetusta ve-
destä johdetaan lämmönvaihtimelle, jolla lämmitetään kuivaamon hönkäkaasulauhteesta ja sa-
vukaasulauhteesta talteen otettu lämpö kuuman kaukolämmön lämpötilaan.

Laitos tuottaa kaukolämpöä lämmittämällä viileää kaukolämmön paluuvettä hönkäkaasupesurin
ja savukaasupesurin lauhteilla. Nämä toiminnot ovat lämmöntuotannon kannalta rinnakkaisia ja
kummastakin saatava noin 80 °C lämmennyt kaukolämpövesi johdetaan seosvirtauksena loppu-
lämmitystä varten edellä kuvattuun lämmönsiirtimeen.

Lämpökytkentä toteutetaan niin, että verkosta otettavan viileän kaukolämpöveden ottokohta
kaukolämmön paluuputkessa on luolaston lämmitykseen käytetyn kaukolämpöveden palautus-
kohdan jälkeen. Tuotettu kuuma kaukolämpövesi johdetaan kaukolämmön tuloputkeen kohtaan,
joka on linjassa ennen luolaston lämmitykseen käytettävän kaukolämmön ottokohtaa. Tällä kyt-
kentätavalla kaukolämmön käyttö ja tuotanto ovat toisistaan riippumattomia ja lämpöä voidaan
toimittaa verkkoon ja käyttää verkosta jouheasti tarpeen mukaan. Nimellismitoituksen mukaises-
sa tilanteessa kuivaamo ja polttolaitos tuottavat kaukolämpöä yhteensä 3 MW teholla

5.14 Hajukaasujen käsittely

Lieteen kuivauksessa muodostuu kuivaushönkää, josta sen sisältämän veden kondensoimisen
jälkeen jää jäljelle hajukaasua. Tämä hajukaasu johdetaan polttolaitoksen palamisilman mukana
lietteenpolttokattilaan.

Luolastossa muodostuvat hajukaasut johdetaan lietteenkäsittelyrakennuksen viereen sijoitetta-
vaan hajukaasujen käsittelyyn. Hajukaasu puhdistetaan johtamalla se aktiivihiilipatjan läpi, jolloin
aktiivihiili sitoo kaasusta rikkivetyä ja muita hajuaineita. Laitteisto koostuu säiliön sisään sijoite-
tusta aktiivihiilisuodattimesta ja hajukaasupuhaltimesta sekä kaasun lämmittimestä, jolla kaasu
varmistetaan aktiivihiilipatjan pysyminen kuivana.

Luolastosta poistettavan hajukaasun väkevyys ei vielä tässä suunnitteluvaiheessa ole tiedossa.
Kun kaasun rikkivetypitoisuus on puhdistamon toteutussuunnittelun edetessä tiedossa ja mikäli
se on korkea, lisätään hajukaasun käsittelyyn esipesuri, jolla hajukaasun rikkivetypitoisuutta
alennetaan ennen aktiivihiilisuodatusta.
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6. HYDRAULISET PERIAATTEET

Puhdistamo mitoitetaan esikäsittelyosiltaan mahdollinen mitoitusvuoden 2040 jälkeinen +50 %
laajennusvaraus huomioiden. Puhdistamolla käsiteltävä maksimivirtaama tulisi siis olemaan
16950 m3/h laajennuksien jälkeen. Esiselkeytysaltaita, ilmastusaltaita, jälkiselkeytysaltaita ja
hiekkasuodatusta laajennetaan tarvittaessa lisälinjoilla mitoituksen ylittyessä. Ohituskanavat ja
palautuslietekanava rakennetaan jo alkuun laajennusvaraus huomioiden. Hydraulisia periaatteita
on esitetty liitteessä 2 esitetyssä hydrauliikan vuokaaviossa.

Tulopumppaamo varustetaan alkuun kuudella pumpulla ja jätetään varaus kahdelle pumpulle.
Välppiä voidaan asentaa alkuun kolme kappaletta, joista kahdella pärjätään maksimivirtaamilla-
kin. Välppäkanavissa, välppien takana, vesipinta on samalla tasolla kuin hiekanerotuksessa. Vir-
taama hiekanerotukseen jaetaan säädettävien poistokourujen avulla. Alustavasti poistoreunojen
leveys on 8 m/kpl ja maksimivesipinta reunan päällä on 100 mm. Hiekanerotukseen johdetaan
myös hiekkasuodatuksen pesuvedet.

Hiekanerotuksesta vesi johdetaan kaksiosaiseen jakoaltaaseen, jossa tulopuolella on säädettävä
luukku esiselkeytyksen ohituskanavaan ja sekoittimilla varustetulla poistopuolella neljä säädettä-
vää ylivuotoreunaa esiselkeytyksen jakokanaviin sekä varaus kahdelle mahdolliselle lisälinjalle.
Tulopuolen ja poistopuolen väliin johdetaan ylijäämäliete, jottei sitä joutuisi esiselkeytyksen ohi-
tukseen. Jokaisesta esiselkeytyksen neljästä jakokanavasta vesi jaetaan vielä kanavilla ja sulku-
luukuilla puoliksi yhteensä kahdeksaan linjaan ja johdetaan esiselkeytyksen päätykanavien auk-
kojen kautta esiselkeytykseen.

Esiselkeytyksen pinnalta kourureunojen kautta poistokanaviin johdettu vesi kootaan esiselkey-
tyksen kokoojakanavaan, josta vesi johdetaan kaksiosaiseen sekoituskammioon. Tulopuolelle
johdetaan esiselkeytetty vesi, esiselkeytyksen ohitusvesi ja palautusliete siten, että palautusliete
menee varmimmin sekoituskammioon ja biologisen prosessin ohitustilanteessa esiselkeytetty vesi
päätyy ensimmäisenä ohitukseen. Biologian ohituskanava alkaa esiselkeytyksen kokoojakanavan
päästä. Sekoituskammioon johdetaan käsiteltävän veden ja palautuslietteen lisäksi mm. rejekti-
vesiä, alkalointikemikaalia ja tarvittaessa saostuskemikaalia ja lisähiiltä. Sekoitusaltaasta jätevesi
jaetaan säädettävien ylivuotoluukkujen kautta ilmastuksen tuloputkiin, jotka varustetaan virtaa-
mamittauksilla ja säätöventtiileillä. Ylivuotoluukkujen leveys on alustavasti 2 metriä ja vesipinta
reunan päällä enintään 300 mm.

Ilmastuksesta jätevesi johdetaan kaasunpoistokanavaan, joka varustetaan sulkuluukuilla ris-
tiinajon mahdollistamiseksi. Sekoitusaltaasta jätevesiliete johdetaan säädettävien ylivirtausluuk-
kujen kautta putkilla jälkiselkeytysaltaisiin. Jälkiselkeytyksen tuloputket varustetaan virtaama-
mittauksilla ja sulkuventtiileillä. Jälkiselkeytyksen poistokouruston kautta jätevesi johdetaan jäl-
kiselkeytyksen kokoojakanavaan ja hiekkasuodatukseen tai sen ohitukseen.

Hiekkasuodatukseen johdetaan ensisijaisesti biologisen prosessin ohitusvesi ja toissijaisesti jäl-
kiselkeytetty vesi. Hiekkasuodatettu vesi ja mahdollinen ohitusvesi johdetaan purkuun. Hiek-
kasuodatuksen pesuvesi johdetaan altaaseen, josta se pumpataan hiekanerotukseen.

Jätevesien käsittelyvaatimusten muutoksiin varaudutaan siten, että kalliotilaan jätetään tilavara-
us, johon voidaan louhia tilat mahdollisille jälkikäsittelyprosesseille. Nämä voivat olla esimerkiksi
otsonointia ja aktiivihiilisuodatusta käsittäviä prosesseja, joilla poistetaan jätevedessä pieninä
määrinä olevia haitallisia aineita, kuten hormoneja ja muita lääkeainejäämiä tai palonestoaineina
käytettyjä yhdisteitä. Vesi voidaan johtaa jälkikäsittelyyn joko hiekkasuodattimien paineellisesta
poistokanavasta tai varapurkupumppaamon viereen nyt rakennettavasta pumppausaltaasta riip-
puen siitä, miten suuren korkeushäviön uudet prosessivaiheet aiheuttavat.



40

PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIMITOITUS

RAMBOLL FINLAND OY

7. PROSESSI-INSTRUMENTOINTI

Yksikköprosessit instrumentoidaan siten, että laitoksen säätäminen on helppoa ja prosessien toi-
minnan optimointi tehokasta.

Instrumentit on esitetty sekä PI-kaaviossa että instrumenttiluettelossa (Taulukko 47). PI-
kaaviossa ja instrumenttiluettelossa ei ole esitetty termisen kuivauksen ja polton instrumentteja,
sillä tarvittavat instrumentit riippuvat polttolaitoksen toimittajasta.

Taulukko 47. Prosessimittaukset.

Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

Tulopumppaamo

Pinnankorkeudenmittaus 2 Imualtaat 0 - 5 m tulopumppujen ohjaus

Pintakytkin 2 Imualtaat x m tulopumppujen alara-
japysäytys

Virtaamamittaus 6 Tulopumppaamo 0 - 4000 m3/h

Painemittari 6 Tulopumppaamo 0 – 10 bar

Painekytkin 6 Tulopumppaamo 0 – 10 bar Tulopumppujen pysäytys

Painemittari 6 Tulopumppaamo

Pinnankorkeudenmittaus

Ohitusvirtaama

2 Tuloallas 0 – 2 m

0 – 6 m3/s

Virtaama 2 Näytteenot-
topumppaus

Lämpötila 1 Näytekouru 0 - 50 °C

pH 1 Näytekouru 1-14

Sähkönjohtavuus 1 Näytekouru 0 – 500 mS/m

Näytteenotin 1 Näytekouru

Ammoniumtyppi, NH4-N 1 Näytekouru 0 – 100 mg/l

Fosfaattifosfori, PO4-P 1 Näytekouru 0 – 10 mg/l ferrosulfaatin ohjaus

CODCr 1 Näytekouru 0– 1000 mg/l

Esikäsittely

Pinnankorkeudenmittaus 4 Välppäkanavat 0 – 2 m

Painemittaus 1 Hiekanerotus
(ilma)

0 – 1 bar

Painekytkin 1 Hiekanerotus
(ilma)

0 – 1 bar Ilmastuskompressorin
pysäytys

Painemittaus 1 Hiekanerotus
(ilma)

0 – 1 bar Ilmastuskompressorin
ohjaus

Virtaama (ilma) 1 Hiekanerotus
(ilma)

0 – 3000 m3/h Ilmastuskompressorin
ohjaus

Painemittari 1 Hiekanerotus

Painekytkin 1 Hiekanerotus Hiekkapumppujen
pysäytys
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

Painemittari 1 Hiekanerotus Hiekkapumppujen ohjaus

Pintakytkin 2 Rasva- ja
pintalietepump-
paamo

Esiselkeytys

Pinnankorkeudenmittaus 8 Esiselkeytys 0 – 1 m Ryyppyruuhien ohjaus

Lietepatjanmittaus 8 Esiselkeytys 0 – 8 m Raakalietepumppujen
ohjaus

Virtaama (kanava) 1 Esiselkeytyksen
ohitus

0 – 2,5 m3/s

Virtaama (pinta)

ylivuotoreuna

1 Biologisen pros-
essin ohitus

0 – 5,5  m3/s

0 – 1 m

Painemittaus 1 Raakaliete 0 – 10 bar

Painekytkin 1 Raakaliete 0 – 10 bar Raakalietepumppujen
pysäytys

Painemittaus 1 Raakaliete 0 – 10 bar Raakalietepumppujen
ohjaus

Kiintoaine/sakeus 1 Raakaliete 0 – 10 %TS Raakalietepumppujen
ohjaus

Virtaama (putki) 1 Raakaliete 0 – 200 m3/h Raakalietepumppujen
ohjaus

Pintakytkin 4 Pintalietepump-
paamot

0 – 1 m Pintalietepumppujen
ohjaus

Näytteenotin 1 Näytekouru

Ammoniumtyppi, NH4-N 1 Näytekouru 0 – 100 mg/l metanolin syötön ohjaus

Fosfaattifosfori, PO4-P 1 Näytekouru 0 – 10 mg/l ferrosulfaatin ohjaus

CODCr 1 Näytekouru 1– 1000 mg/l metanolin syötön ohjaus

Sähkönjohtavuus 1 Näytekouru 0 – 500 mS/m

pH 1 Näytekouru 1-14

Ilmastusallas

Pinta 1 Jakoallas 0 – 1 m Jakoventtiilien ohjaus

Virtaama (putki) 4 Jakoputket 0 – 1,5 m3/s Jakoventtiilien ohjaus

Happi 16 Ilmastusaltaat 0-14 mg/l Säätöventtiilien ohjaus

Kiintoaine 4 Ilmastus 0 – 10 g/l

Lämpötila 4 Ilmastus 0 – 30 oC

NH4-N 8 Ilmastus 0 – 20 mg/l happisäädön ohjaus

anoksilohkojen ohjaus

NO3-N 8 Ilmastus 0 – 20 mg/l Nitraattikierron ohjaus

pH 4 Ilmastus 1-14 alkaloinnin ohjaus

Redox 12 Ilmastus -500…500 mV Nitraattikierron ohjaus
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

Virtaama 4 Kierrätysliete 0 – 3000 m3/h

Virtaama 4 Ylijäämäliete 0 – 200 m3/h

Painemittari 1 Ylijäämäliete

Painekytkin 1 Ylijäämäliete Ylijäämälietepumppujen
pysäytys

Painemittari 1 Ylijäämäliete

Virtaama (ilma) 1 Ilmastus

Virtaama (ilma) 8 Ilmastus 0 - 2000 m3/h Säätöventtiilien ohjaus

Virtaama (ilma) 8 Ilmastus 0 - 4000 m3/h Säätöventtiilien ohjaus

Painemittaus 1 Ilmastus (ilma) 0 – 2 bar

Painekytkin 5 Ilmastus (ilma) 0 – 2 bar Kompressoreiden
pysäytys

Painemittaus 1 Ilmastus (ilma) 0 – 2 bar Kompressoreiden ohjaus

Lämpötila 17 Ilmastusilma 0 – 150 oC Jäähdytyksen säätö

Jälkiselkeytys

Virtaama 8 Jälkiselkeytys

Pinnankorkeudenmittaus 8 Jälkiselkeytys Ryyppyruuhien ohjaus

Lietepatjanmittaus 8 Jälkiselkeytys 0- 6 m Palautuslietepumppujen
ohjaus

Kiintoaine 8 Jälkiselkeytys 0 – 100 mg/l

NH4-N 1 Jälkiselkey-
tyksen näyttee-
nottokanava

0 – 20 mg/l

NO3-N 1 Jälkiselkey-
tyksen näyttee-
nottokanava

0 – 20 mg/l

PO4-P 1 Jälkiselkey-
tyksen näyttee-
nottokanava

0 - 10 mg/l

Sähkönjohtavuus 1 Jälkiselkey-
tyksen näyttee-
nottokanava

0 – 500 mS/m

Näytteenotin 1 Jälkiselkey-
tyksen näyttee-
nottokanava

Virtaama 8 Palautusliete 0 – 1500 m3/h Palautuslietepumppujen
ohjaus

Kiintoaine 9 Palautusliete 0 – 20 g/l

NO3-N 1 Palautusliete

Pintakytkin 8 Pintaliete pump-
paamot

Virtaama 1 Hiekkasuoda-
tuksen ohitus

Hiekkasuodatus
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

Pinnankorkeus 2 Hiekkasuoda-
tuksen tuloka-
nava

Virtaama 18 Hiekkasuodatus 0 – 700 m3/h

Pinnankorkeus 18 Hiekkasuodatus 0 – 3 m

Painemittari (paine-ero) 36 Hiekkasuodatus 0 – 3 m

Sameus 2 Näytekouru 0 – 100 NTU

PO4-P 2 Näytekouru 0 - 10 mg/l

Virtaama (ilma) 2 Huuhteluilma 0 – 3000 m3/h

Painemittari 2 Huuhteluilma 0 – 1 bar

Painekytkin 2 Huuhteluilma 0 – 1 bar Huuhteluilmakompresso-
rin pysäytys

Painemittari 2 Huuhteluilma 0 – 1 bar Huuhteluilmakompresso-
rin ohjaus

Virtaama 2 Huuhteluvesi 0 – 5000 m3/h

Painemittari 2 Huuhteluvesi 0 – 1 bar

Painekytkin 2 Huuhteluvesi 0 – 1 bar Huuhteluvesipumpun
pysäytys

Painemittari 2 Huuhteluvesi 0 – 1 bar Huuhteluvesipumpun
ohjaus

Pinnankorkeudenmittaus 2 Likaisen
huuhteluveden
tasausallas

0 – 4 m Likaisten huuhteluvesien
pumppujen ohjaus

Pintakytkin 2 Likaisen
huuhteluveden
tasausallas

Likaisten huuhteluvesien
pumppujen ohjaus

Lähtevä vesi

PO4-P 1 Näytekouru 0 – 1 mg/l

NH4-N 1 Näytekouru 0 – 10 mg/l

NO3-N 1 Näytekouru 0 – 20 mg/l

CODxx 1 Näytekouru 0 – 100 mg/l

Sähkönjohtavuus 1 Näytekouru 0 – 500 mS/m

Lämpötila 1 Näytekouru 0 – 30 oC

pH 1 Näytekouru 1 - 14

Virtaama 1 Näytekouru 0 – 6 m3/s

Pinnankorkeudenmittaus 2 Varapurku-
pumppaamo ja
pumppaamo va-
raus haitta-
aineiden poistol-
le

Pintakytkin 2 Varapurku-
pumppaamo ja
pumppaamo va-
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

raus haitta-
aineiden poistol-
le

Painemittari 1 Varapurku

Painekytkin 1 Varapurku

Painemittari 1 Varapurku

Virtaama 2 Varapurku ja
varaus haitta-
aineiden poistol-
le

Katkaistu vesi

Virtaama 1 Talousvesi

Pinnankorkeudenmittaus 1 Katkaistu vesi Katkaistun veden pump-
pujen ohjaus

Pintakytkin 1 Katkaistu vesi Katkaistun veden pump-
pujen pysäytys

Painemittari 1 Katkaistu vesi

Painekytkin 1 Katkaistu vesi Katkaistun veden pump-
pujen pysäytys

Painemittari 1 Katkaistu vesi Katkaistun veden pump-
pujen ohjaus

Virtaama 1 Katkaistu vesi 0 – 250 m3/h

Tekninen vesi

Painemittari 1 Tekninen vesi 0 – 10 bar

Painekytkin 1 Tekninen vesi 0 – 10 bar Teknisen veden pumppu-
jen pysäytys

Painemittari 1 Tekninen vesi 0 – 10 bar Teknisen veden pumppu-
jen ohjaus

Virtaama (putki) 1 Tekninen vesi 0 – 500 m3/h

Lietteen linkokuivaus ja siirto

Pinnankorkeudenmittaus 2 Välipumppaamo

Pintakytkin 2 Välipumppaamo

CH4 1 Välipumppaamo

H2S 1 Välipumppaamo

Kiintoaine 3 Tiivistetty liete 0 – 10 %TS

Virtaama 3 Tiivistetty liete 0 – 100 m3/h

Painemittari 3 Tiivistetty liete

Painekytkin 3 Tiivistetty liete Tiivistetyn lietteen pump-
pujen pysäytys

Painemittari 3 Tiivistetty liete Tiivistetyn lietteen pump-
pujen ohjaus

Paino (jalkavaaka)

- neljästä anturista yksi

4 Lietesiilo 0 – 100 t
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

mittaustieto/silo

Pinnankorkeudenmittaus 4 Lietesiilo 0 – 8 m

Pintakytkin 4 Lietesiilo

Virtaama 3 Linkojen rejek-
tivesi

Kiintoaine 3 Linkojen rejek-
tivesi

0 – 5000 mg/l

Ferrosulfaatti

Pinnankorkeudenmittaus 2 Ferrosulfaatin
vastaanottoallas

Ferrosulfaatin siir-
topumppujen ohjaus

Pintakytkin 2 Ferrosulfaatin
vastaanottoallas

Ferrosulfaatin siir-
topumppujen pysäytys

Lämpötila 2 Ferrosulfaatin
vastaanottoallas

Tiheys 2 Ferrosulfaatin
vastaanottoallas

Painemittari 2 Ferrosulfaatin
valmistus

Painekytkin 2 Ferrosulfaatin
valmistus

Ferrosulfaatin si-
irtopumppujen pysäytys

Painemittari 2 Ferrosulfaatin
valmistus

Ferrosulfaatin si-
irtopumppujen ohjaus

Pinnankorkeudenmittaus 2 Ferrosulfaatin
päiväallas

Ferrosulfaatin si-
irtopumppujen ohjaus

Pintakytkin 2 Ferrosulfaatin
päiväallas

Ferrosulfaatin si-
irtopumppujen pysäytys

Tiheys 2 Ferrosulfaatin
päiväallas

Virtaama 4+2 Ferrosulfaatti

Painemittari 4+2 Ferrosulfaatin
annostelu

Painekytkin 4+2 Ferrosulfaatin
annostelu

Ferrosulfaatin an-
nostelupumppujen

pysäytys

Painemittari 4+2 Ferrosulfaatin
annostelu

Ferrosulfaatin an-
nostelupumppujen ohjaus

Kalkki

Paino 2 Kalkkisiilo

Pinnankorkeudenmittaus 2 Kalkkisiilo

Pintakytkin 2 Kalkkisiilo

Painemittari 2 Kalkki päiväasti-
aan

Painekytkin 2 Kalkki päiväasti-
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

aan

Painemittari 2 Kalkki päiväasti-
aan

Polymeeri

Paino 3 Polymeerisiilo

Pinnankorkeudenmittaus 3 Polymeerisiilo

Pintakytkin 3 Polymeerisiilo

Virtaama 3 Katkaistu vesi

Virtaama 3 Tekninen vesi

Pinnankorkeudenmittaus 3 Polymeerin
valmistusallas

Pintakytkin 3 Polymeerin
valmistusallas

Pinnankorkeudenmittaus 3 Polymeerin kyp-
sytysallas

Pintakytkin 3 Polymeerin kyp-
sytysallas

Virtaama 3 Polymeeriliuos
lietteenkui-
vaukseen

Painemittari 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Painekytkin 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Polymeerin an-
nostelupumppujen

pysäytys

Painemittari 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Polymeerin an-
nostelupumppujen ohjaus

Virtaama 4 Polymeeriliuos
jälkiselkey-

tykseen

Painemittari 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Painekytkin 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Polymeerin an-
nostelupumppujen

pysäytys

Painemittari 3 Polymeerin an-
nostelu lietteen

kuivaukseen

Polymeerin an-
nostelupumppujen ohjaus

Polyalumiinikloridi

Pinnankorkeudenmittaus 2 PAX-allas

Pintakytkin 2 PAX-allas
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Mittaus Lkm Asennuspaikka Käyttöalue Ohjaus/lukitus

Virtaama 4 PAX

Painemittari 4 PAX

Painekytkin 4 PAX PAX:n annostelupumppu-
jen pysäytys

Painemittari 4 PAX PAX:n annostelupumppu-
jen ohjaus

Metanoli

Virtaama 1 Metanolin
vastaanotto

Pinnankorkeudenmittaus 1 Metanolin
vastaanottoallas

Pintakytkin 1 Metanolin
vastaanottoallas

Virtaama 1 Metanoli laimen-
laimen-

nusaltaaseen

Painemittari 1 Metanoli laimen-
laimen-

nusaltaaseen

Virtaama 1 Tekninen vesi
metanolin
laimen-

nusaltaaseen

Pinnankorkeudenmittaus 1 Metanolin
laimennusallas

Pintakytkin 1 Metanolin
laimennusallas

Virtaama 2 Metanoli pros-
essiin

Ulkopulinen hiilenlähde

Pinnankorkeudenmittaus 1 Varastoallas

Pintakytkin 1 Varastoallas

Virtaama 2 Prosessiin
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TAMPEREEN VESI
PIRKANMAAN KESKUSPUHDISTAMO
PROSESSIMITOITUS AKTIIVILIETEPROSESSI, VUODEN 2040 KUORMITUSTILANNE

TULOKUORMITUS 2040 VÄLPPÄYS, 4 linjaa ESISELKEYTYS, 8 linjaa BIOLOGINEN KÄSITTELY, 8 linjaa, qmax = 7400 m3/h JÄLKISELKEYTYS, 8 linjaa HIEKKASUODATUS, 18 yksikköä
Lämpötilamin 8 C Vesimäärä, kesk 101 160 m3/d Vesimäärä, kesk 106 191 m3/d Vesimäärä, kesk 207 522 m3/d Vesimäärä, kesk 207 522 m3/d Vesimäärä, kesk 103 431 m3/d
Lämpötilamit 12,0 C Vesimäärä, mit 182 553 m3/d Vesimäärä, mit 142 832 m3/d Vesimäärä, mit 344 746 m3/d Vesimäärä, mit 344 746 m3/d Vesimäärä, mit 189 114 m3/d
Lämpötilakesk 16,1 C Vesimäärä, max 230 619 m3/d Vesimäärä, max 252 981 m3/d Vesimäärä, max 466 639 m3/d Vesimäärä, max 466 639 m3/d Vesimäärä, max 246 962 m3/d
Qd,keskim. 100 000 m3/d Reikäkoko 6 mm Pinta-ala 3 600 m2 Lietekuorma 0,053 kgBOD/kgMLSSd Pinta-ala 8 000 m2 Pinta-ala 900 m2

Qd,mit. 177 600 m3/d Kanava B x H 2 x 2 m Tilavuus 18 000 m3 Tilakuorma 0,29 kgBOD/m3d Tilavuus 48 000 m3 Tilavuus 3600 m3

Qd,MAX 222 700 m3/d Välpemäärä, kesk 3,0 m3/d Sh, kesk. 1,2 m/h MLSS 5,5 kg/m3 Sh, kesk. 0,56 m/h Sh,keskim 4,7 m/h
q h, kesk. 4 167 m3/h Välpemäärä, max 6,7 m3/d Sh, mit 1,7 m/h MLVSS 3,6 kg/m3 Sh, mit 1,01 m/h Sh, mit 9,2 m/h
q h, mit 7 400 m3/h HIEKANEROTUS, 4 linjaa Sh, max 2,9 m/h Lietteen tuotto 1,2 kgSS/kgBOD Sh, max 1,33 m/h Sh, max 14,3 m/h
q h, max 11 300 m3/h Vesimäärä, kesk 101 100 m3/d Viipymä, kesk. 4,1 h Lietemäärä 330 000 kgSS Viipymä, kesk. 5,6 h SS-kuorma kesk 48 g/m2*h
BOD7 29 170 kg/d Vesimäärä, mit 181 274 m3/d Viipymä, mit. 3,0 h Lieteikä 16,3 d Viipymä, mit. 3,3 h SS-kuorma mit 185 g/m2*h
BOD7 292 mg/l Vesimäärä, max 228 666 m3/d Viipymä, max. 1,7 h SVI 120 ml/g Viipymä, max 2,5 h SS-kuorma max 546 g/m2*h
kok-P 860 kg/d Pinta-ala 300 m2 Kuormitus biologiseen prosessiin Tilavuus 60 000 m3 Lietepintak. kesk. 3,1 kgSS/m2h, LÄHTÖALLAS
kok-P 8,6 mg/l Tilavuus 1200 m3 BOD7 (redukt. 40 %) 17 502 kg/d Syvyys 12 m Lietepintak. mit. 5,6 kgSS/m2h, Vesimäärä, kesk 100 000 m3/d
kok-N 6 000 kg/d Viipymä, kesk. 17 min kok-P (redukt. 60 %) 344 kg/d Pinta-ala 5 000 m2 Lietepintak. max 7,3 kgSS/m2h, Vesimäärä, mit 177 367 m3/d
kok-N 60 mg/l Viipymä, mit. 10 min kok-N (redukt. 10 %) 5 400 kg/d Aerobinen 45 000 30 000 m3 Lietetilav.k. kesk. 0,4 m3/m2h, Vesimäärä, max 222 700 m3/d
NH4-N 4 500 kg/d Viipymä, max 8 min NH4-N (redukt. 0 %) 4 500 kg/d Anoksinen 15 000 30 000 m3 Lietetilav.k. mit 0,7 m3/m2h, Tilavuus 500 m3

NH4-N 45 mg/l Hiekkajätettä, kesk 220 kg/d Kiintoaine (redukt. 65 %) 12 313 kg/d Viipymä, kesk. 6,9 h Lietetilav.k. max 0,9 m3/m2h, Viipymä, kesk. 7,2 min
Kiintoaine 35 180 kg/d Hiekkajätettä, max 490 kg/d Esiselkeytetty vesi Qkesk (ei ohitusvettä) Viipymä, mit 4,2 h Lietemäärä selk. 198 000 kgSS Viipymä, mit. 4,1 min
Kiintoaine 352 mg/l Hiekkajätettä, kesk 6,6 tn/kk BOD7 165 mg/l Viipymä, max 3,1 h Lietemäärä ilm. 330 000 kgSS Viipymä, max. 2,7 min
Alkaliteetti 4 mmol/l Esiselkeytyksen ohitus kok-P 3,2 mg/l Hapentarve DDN, max 36 232 kgO2/d Kokonaislietemäärä 528 000 kgSS Tertiäärikäsitelty vesi Qkesk
BOD/N -suhde 4,9 Ohitustaso, kesk 0 % kok-N 51 mg/l Hapentarve DN, max 40 357 kgO2/d Kokonaislieteikä 26,0 d BOD7 3 mg/l
AVL 416 714 Ohitustaso, max 50 % NH4-N 42 mg/l Hapentarve DDN, kesk 29 381 kgO2/d Typenpoiston reaktionopeudet kok-P 0,15 mg/l

Vesimäärä, kesk 0 m3/d Kiintoaine 116 mg/l Hapentarve DN, kesk 33 506 kgO2/d Nitrifikaatio DDNNNN 1,16 gN/kgMLVSS/h kok-N 15,8 mg/l
Vesimäärä, max 111 350 m3/d BOD/N -suhde 3,2 Ilmamäärä, max 22 986 m3/h Nitrifikaatio DDDDNN 1,75 gN/kgMLVSS/h NH4-N 2,0 mg/l
Kanava B x H 2 x 2 m Sakeutetun lietteen pumppaus Paine 1 300 mbar Esidenitrifikaatio 1,46 gN/kgMLVSS/h Kiintoaine 5,0 mg/l
BOD7 0 kg/d Tilavuus 200 m3 Kompr. ottoteho 700 kW Jälkidenitrifikaationopeus 0,52 gN/kgMLVSS/h Ilmastuksen ohitus
kok-P 0 kg/d Lietemäärä 1 361 m3/d Energian tarve,  kesk 6 701 kWh/d Jälkiselkeytetty vesi Qkesk Vuosivirtaamasta 0,56 %
kok-N 0 kg/d Viipymä 3,5 h SAE 5 kg02/kWh BOD7 4 mg/l Vesimäärä 204 400 m3/a
NH4-N 0 kg/d Alkaliteetti Palautuslietteen suhde 70 % 120 % 180 % kok-P 0,30 mg/l Hiekkasuodatettu ohitusvesi
Kiintoaine 0 kg/d Alkaliteetin kulutus 2,53 mmol/l Palautusvirta, q min 2042 3500 5250 kok-N 17,5 mg/l BOD7 41 mg/l

Alkaliteettivaje 0,47 mmol/l Palautusvirta, q kesk 2917 5000 7500 NH4-N 2,0 mg/l kok-P 0,4 mg/l
Palautusvirta, q mit 5180 8880 Kiintoaine 10,0 mg/l kok-N 46 mg/l

NH4-N 42 mg/l
Kiintoaine 15 mg/l

Ferrosulfaatti 100 g/m3 Kalkki 25 g/m3
10 000 kg/d 2 468 kg/d Metanoli 27 g/m3 Polymeeri 0,5 g/m3 PAX 50 g/m3

25 m3/d 1 452 m3/d 2 700 kg/d 50 kg/d 5 000 kg/d
34 m3/d 50 m3/d 4 m3/d

Esiselkeytyksen ohitus max 50% Biologisen ohitus max 35% 3 900 m3/h

Välpepesurin ja puristimen rejekti
qkesk 60 m3/d
qkesk 30 m3/h
qmit 53 m3/h
qmax 81 m3/h
Hiekkapesurin rejekti
qkesk 100 m3/d
qkesk 50 m3/h
qmit 89 m3/h Ylijäämäliete Nitraattikierto 100 - 200% palautuslietekierto 70 - 200 % Hiekkasuodatuksen pesuvedet
qmax 136 m3/h kesk 154 m3/h kesk 4167 m3/h min 2 917 m3/h qkesk 75 m3/h
Hiekanerotuksen rasvat mit 205 m3/h mit 7 400 m3/h kesk 4 167 m3/h qmit 388 m3/h
qkesk 300 m3/d max 308 m3/h max 8 333 m3/h max 8 800 m3/h qmax 875 m3/h
qkesk 13 m3/h SSkesk 5,5 kg/m3 SSkesk 287 mg/l
qmit 22 m3/h
qmax 34 m3/h
Esiselkeytyksen pintalietteet Sakeutettu raakasekaliete
qkesk 300 m3/d qkesk 1361 m3/d
qkesk 12,5 m3/h qkesk 57 m3/h
qmit 22,2 m3/h qmit 113 m3/h
qmax 33,9 m3/h qmax 170 m3/h Polymeeri 7 g/kgTS
Jälkiselkeytyksen pintalietteet SSkesk 35 kg/m3 333 kg/d
qkesk 400 m3/d 67 m3/d
qkesk 17 m3/h
qmit 30 m3/h

qmax 45 m3/h
Laimennetut kemikaalit ja pesuvedet
qkesk 1631 m3/d
qkesk 68 m3/h

qmit 102 m3/h
qmax 136 m3/h
LIETTEEN KÄSITTELY
SAKEUTUS (Esiselkeytys), 4 linjaa
Ylijäämäliete 20 302 kgTS/d 3 691 m3/d
Raakaliete 25 367 kgTS/d 725 m3/d Ylijäämäliete 20 302 kgTS/d
Tertiääriliete 1 954 kgTS/d 3 691 m3/d
Sakeutetun lietteen ka 3,5 % TS 1 361 m3/d 0,55 % TS
KUIVAUS 2 linjaa
Kuivattavan lietteen määrä 47 623 kgTS/d Raakaliete 25 367 kgTS/d
Kuivattavan lietteen määrä 1 361 m3/d 725 m3/d
Kuivausaika 15 h/d 3,5 % TS
Kuivausnopeus 91 m3/h 30,2 m3/h
Kuivausnopeus 3 175 kgTS/h KUIVAUKSEN REJEKTIVESI PUHDISTUSTEHO yhteensä LÄHTEVÄ KUORMITUS
Kuivatun lietteen ka 25 % TS Vesimäärä 1 170 m3/d mg/l kg/d
Kuivattua lietettä 190 m3/d 69 529 m3/a BOD 400 mg/l 468 kg/d BOD7 98,9 % BOD7 3,2 321
Kuivattua lietettä 1 333 m3/vko COD 1 000 mg/l 1170 kg/d kok-P 98,2 % kok-P 0,15 15
Varastosiilojen tilavuus 600 m3 Fosfori 8 mg/l 9,4 kg/d Kok-N 73,5 % Kok-N 15,9 1 592
Varastointiaika 3,1 d Typpi 200 mg/l 234 kg/d NH4-N 95,1 % NH4-N 2,2 223
Lietteen tehollinen lämpöarvo 15,1 MJ/kg DRY 1,9 MJ/kgAR Ammoniumtyppi 180 mg/l 211 kg/d Kiintoaine 98,6 % Kiintoaine 5,1 506
Lietteen tuhkamäärä 16,7 tn/d 6 084 tn/a Kiintoaine 200 mg/l 234 kg/d Alkaliteetti 1,0 mmol/l
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