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1 TOIMEKSIANTO

Lakeuden Keskuspuhdistamon voimassa olevassa ympäristöluvassa, Nro 78/07/2
(annettu 31.8.2007), on määrätty mm seuraavasti: Liminganlahteen johdettavan
jäteveden kokonaistyppipitoisuus saa olla vuodesta 2011 alkaen enintään 20 mg/l ja
puhdistustehon on oltava vähintään 70 % kesä-elokuussa. Mikäli typenpoistolle
asetettua raja-arvoa ja puhdistustehoa ei ole saavutettu 31.12.2013 mennessä, luvan
saajan on esitettävä typenpoiston tehostamista koskeva suunnitelma
toteutusaikatauluineen, joka on toimitettava ympäristölupavirastoon 30.6.2014
mennessä. Muut luvan mukaiset puhdistusvaatimukset ovat seuraavat:
Taulukko 1. lakeuden keskuspuhdistamon lupavaatimukset.

Jätevesien jälkikäsittelykenttää on laajennettu ympäristöluvan mukaisesti v. 2009.
Jätevesien puhdistuksessa ei ole päästy edellä mainittuun typenpoiston tasoon. Toimija
on toimittanut edellä mainittuun määräykseen liittyen selvityksen typenpoistosta
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Lupaviranomainen on pyytänyt lausunnot
kunnan ympäristöviranomaiselta ja ELY-keskukselta. Toimijalle lausunnot on toimitettu
4.4.2017 selityksen antamista varten. Tämän tarkastelu on osa em. lausuntojen
vastinetta.

2 NYKYINEN PUHDISTUSPROSESSI
Lakeuden keskuspuhdistamolla on käytössä v. 2010 laajennettu jälkisaostusprosessi,
jossa rautakemikaali (PIX) lisätään ilmastettuun hiekanerotukseen ja jälkisaostuksessa
käytetään alumiinikemikaalia (PAX). Puhdistamon mitoitus on asukasvastineluvulle
40 000. Mitoitus on tehty vuodelle 2020 keskivirtaamalla 7 700 m3/d ja
maksimivirtaamalle 12 700 m3/d.
Puhdistamolla on käytössä vanha 4,5 ha jälkikäsittelykenttä, jota on laajennettu v. 2009
12,6 ha:n lisäosalla. Kentän kokonaislaajuus on 17,1 ha. Laajennusosaa voidaan käyttää
huhtikuusta joulukuun loppupuolelle, koska talvella uusi kentänosa jäätyy aiheuttaen
vedenpinnan nousun. Alkuperäinen 4,5 ha kosteikko ei juuri poistanut typpeä
(Karjalainen & Ronkanen 2005).

Parametri enimmäispitoisuus (mg/l) vähimmäispoistuma (%)

BOD7-ATU 20 95

CODCr 125     75

Kiintoaine 35 90

Fosfori, P 0,5 95
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3 VIRTAAMAT JA KUORMITUS
Laitoksella käsiteltiin jätevettä v. 2016 keskimäärin 5 199 m3/d. Suurin
vuorokausivirtaama oli 10 979 m3/d huhtikuussa ja pienin 2 707 m3/d kesäkuussa.
ohituksia ei ollut lainkaan v. 2016. Virtaamien vuodensisäisen jakautuminen on esitetty
seuraavassa kuvassa. Jätevesivirtaamat ovat kasvaneet suhteellisen tasaisesti vuoden
2007:n keskivirtaamasta 4 600 m3/d.

Kuva 1. Lakeuden keskuspuhdistamon virtaamien jakautuminen v. 2016.

Laitoksen tulokuorma oli 2016 virtaaman mukaan 68 % mitoituksesta ja BOD:n suhteen
70 % mitoituksesta. Kuormitus oli 2016 keskimäärin: BOD 1 862 kg/d, P 95 kg/d, N
593 kg/d, NH4-N 422 kg/d, SS 3 783 kg/d ja CODCr 5 798 kg/d.

4 PUHDISTAMOLLE TULEVAN JÄTEVEDEN LÄMPÖTILA
Lakeuden keskuspuhdistamolle jätevesi tulee pitkiä viemärilinjoja myöten. Linjoista
huomattava osa on paineviemäriä. Pitkissä viemärilinjoissa tapahtuu huomattavassa
määrin orgaanisen aineen hajoamista ja muuntumista. Lisäksi jätevesi jäähtyy niin että
sen lämpötila ei juuri nouse yli 12 ºC (kuva).



8

Kuva 2. Lakeuden keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden lämpötila 1.1.2013 –
1.10.2015. Kuvassa on esitetty vihreällä värillä kesä-elokuu, jolloin laitoksella on
typenpoistovelvoite.

5 KOSTEIKON VAIKUTUS JÄTEVEDEN LÄMPÖTILAAN
Laitokselle tulevan jäteveden lämpötila reagoi hitaasti ilman lämpötilan muutoksiin.
Laitoksen läpäistessään jäteveden lämpötila nousee 1-2 ºC. Kosteikolla jäteveden
lämpötila seuraa ilman keskilämpötilaa ja vedet lämpenevät hitaasti kesän aikana. Alla
olevassa kuvassa on vertailtu Siikalatvan ja Lakeuden keskuspuhdistamoiden
käsiteltyjen jätevesien lämpötiloja.

Kuva 3. Kosteikoilta, Kempele & Siikalatva, lähtevien ja sinne tulevien vesien
lämpötiloja vuodelta 2011 (Savikuja 2012). Siikalatvan kosteikko on huomattavan suuri
jätevesikuormaan nähden.
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6 JÄLKIKÄSITTELYKOSTEIKKOJEN TOIMITA
Kosteikkosysteemeissä laskeutuvissa oleva biologinen orgaaninen aines (BOD7) poistuu
prosessista jo kosteikon alussa. Laskeutumisen jälkeen orgaaninen aines hajoaa, joko
aerobisesti tai anaerobisesti, riippuen kosteikon rakenteesta ja happipitoisuuksista.
Jäljelle jäävä kolloidinen ja liuennut orgaaninen aines joutuu kosketuksiin kosteikon
mikrobien kanssa. Biologisen orgaanisen aineen poistuma vaihtelee kirjallisuudessa
kosteikosta riippuen 54 – 88 % välillä. Ko. BOD-reduktiot on saavutettu Kanadassa
sijaitsevilla kunnan ja kaupungin omistamilla pintavalutuskentillä ja kosteikoilla, jotka
käsittelevät sekundäärisiä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä sekä hule- ja
tulvavesiä. (Water Environment Federation 2010)
Suuri osa suspendoituneista kiintoaineista (SS) poistuu flokkulaation ja laskeutumisen
myötä. Kuten orgaanisen aineksen tapauksessa, myös suurin osa kiintoaineesta
laskeutuu heti kosteikon sisääntulon läheisyydessä. Optimaalinen kiintoaineen
laskeutuminen vaatii täysin kentän peittävän kasvuston, jotta haitalliselta leväkasvulta
vältyttäisiin. Water Environment Federationin julkaisun mukaan kiintoaineen kohdalla
poistumat ovat 53 – 93 % välillä. (Water Environment Federation 2010)

Typen poistumiseen kosteikoilla vaikuttaa olennaisesti lämpötila ja viipymäaika. Usein
kosteikon tulee olla käytössä muutamia vuosia ennen kuin kosteikolle kehittyy sopiva
kasvusto mikrobiologista nitrifikaatioprosessia varten, jossa hapetetaan typpiyhdisteistä
nitraatteja. Denitrifikaatiossa vuorostaan mikrobit muodostavat hapettomissa oloissa
nitraatista typpikaasua. Yleensä nitrifikaation hitaus on prosessin rajoittava tekijä.
Nitrifikaatiossa ammoniumin (NH4

+) poistoon kosteikolla tarvitaan happea. Sen sijaan
nitraatin poistuminen kosteikoilla tapahtuu yleensä nopeasti ja vaivattomasti
hapettomissa olosuhteissa. Pitkä viipymäaika tehostaa typen poistumista. (Water
Environment Federation 2010)
Fosfori poistuu kosteikolla lähinnä saostumalla tai adsorboitumalla maa-ainekseen. Kun
puhdistamolla käytetään saostuskemikaalia fosforinpoistoon, tärkeä fosforia poistava
mekanismi on reagointi jäännöskemikaalin kanssa. Lisäksi jossain määrin fosforia
kerääntyy kosteikon kasvillisuuteen ja mikrobeihin.
Sateen ja haihdunnan vaikutus kosteikon veden laimentajana tai konsentroijan on
merkittävä. Esim. laajalla Siikalatvan kosteikolla, jossa keskivirtaama v 2016 oli 1 300
m3/d, kovien sateiden aikaan viemäristön vuotovedet voivat nostaa kosteikolle tulevan
jätevesimäärän tasolle 3 000 m3/d ja suoraan sateena kosteikolle voi kohdistua sateena
n. 12 000 m3/d. Toisaalta kovimpina hellepäivinä haihdunnan ollessa n. 5 mm/d, voi
haihtumalla poistuva vesimäärä ylittää puhdistamolta tulevan vesimäärän. Tällöin
virtaus kosteikon purkuputkista loppuu kokonaan. (Savikuja 2012)

Patogeenien poistuminen kosteikoilla on tehokasta, verrattuna lammikko-
puhdistamoihin. Kasvit ja karikekerros tehostavat suotautumista ja näin ollen parantavat
patogeenien poistoa. Kalifornialaisen pilottitutkimuksen mukaan vapaan vesipinnan
kosteikoilla ulosteperäisten koliformisten bakteerien poistuma oli 95 % ja virusten 92 %
viipymäajan ollessa 3,3 päivää (Water Environment Federation 2010). Patogeenien
poistomekanismeja kosteikolla ovat muun muassa hapettaminen, suodattuminen,
altistuminen kasvien erittämille biosideille, antibioosi, hajottavien bakteerien toiminta,
luonnollinen kuolema sekä alkueliöiden ja eläinplanktonien harjoittama saalistus
(Vymazal 1998).
Kosteikot ovat poistaneet myös raskasmetalleja. Raskasmetallien poistuminen vaihtelee
metallista ja sen poistumistavasta riippuen. Raskasmetallien poistumiseen kosteikoilla
vaikuttavat metallien lähtöpitoisuuksien lisäksi useat eri prosessit: sedimentaatio,
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kemiallinen saostuminen, adsorptio ja kasvien ravinteiden otto.  (Water Environment
Federation 2010)
Kosteikoilla poistuu huomattavassa määrin myös mikrohaitakkeita: lääkeaineita,
hygienia-aineita ja torjunta-aineita. Poistuminen tapahtuu monin eri mekanismein:
biologinen hajoaminen, kasvien avulla, valon ja säteilyn vaikutuksesta, adsorptio,
sedimentaatio ym. Reduktioprosentit ovat riippuvaisia kentän ja kemikaalien
ominaisuuksista, mutta esim. ibuprofeenin, ketoprofeenin, antibiootten suhteen on
saavutettu erittäin hyvä tuloksia. (Lee 2013, Wicke 2013, Al Qarni 2015)

7 TYPEN POISTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

7.1 Typenpoiston reaktionopeudet
Biologinen prosessi vaatii aktiivista biomassa. Lieteprosessissa biomassa on veden
seassa aktiivilietteenä ja kantoaineprosessissa on oltava riittävä määrä tartuntapintaa
biomassalle.
Typenpoiston, eli nitrifikaation ja denitrifikaation, reaktionopeudet voidaan ilmoittaa
lieteprosessissa yksikössä gN/kgMLVSS×h, joka kuvaa nitrifikaation tai denitri-
fikaation tehoa (gN/h) suhteessa orgaanisen kiintoaineen (MLVSS) määrään (kg)
ilmastus- tai denitrifikaatioaltaassa. Toisin sanoen, nitrifikaationopeus ilmoitetaan
yleensä hapettuneena ammoniumtyppimääränä ja denitrifikaationopeus denitrifioituneen
typen määränä lietteen hehkutushäviötä kohden aikayksikössä.

Kantoaineprosessissa tarvittava biomassa ilmoitetaan esim. BOD-kuormana
kantoaineen pinta-alaa kohti. Esimerkiksi bioroottorissa BOD-reduktioon pyrittäessä
mitoitus BOD-kuorma on 8-20 gBOD/m2d, nitrifikaatioon pyrittäessä 5-16 gBOD/m2d
ja erillisessä nitrifioinnissa 1-2 gBOD/m2. Biosuodattimissa kantoaineiden pinta-ala/m3

vaihtelee, kuormitusten ollessa BOD:n poistossa esim. luokkaa 0,5 kgBOD/m3d.
Typenpoiston reaktioiden nopeuteen vaikuttavat monet tekijät, joita on käsitelty
jäljempänä.

7.2 Lämpötilan vaikutus typenpoistoon
Nitrifikaatio hidastuu huomattavasti jäteveden lämpötilan laskiessa (kuva).
Nitrifikaation käynnistyminen edellyttää käytännössä kuitenkin veden lämpötilan
nousua selvästi yli +10 ºC (Bioconlabs 2017). Vastaavasti nitrifikaatio lakka lähes
kokonaan lämpötilassa +4 ºC (Friz industries 2017).
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Kuva 4. Nitrifikaationopeus laskee huomattavasti jäteveden lämpötilan laskiessa.
Osassa tutkimuksia on kuitenkin havaittu että typenpoisto kosteikolla riippuu
lämpötilasta vähemmän kuin laboratoriokokeet osoittavat. Tätä on koetettu selittää sillä,
että kesällä kilpailu hapesta ammoniumtyppeä ja orgaanista ainetta hapettavien
bakteerien välillä rajoittaa nitrifikaatiota enemmän
Denitrifikaation nopeus ei ole aivan yhtä herkkä lämpötilanmuutoksille kuin
nitrifikaation (kuva). Lisäksi on otettava huomioon että kantoaineprosessissa tapahtuva
denitrifikaatio on vähemmän herkkä lämpötilamuutokselle kuin lieteprosessi.

Kuva 5. Jäteveden lämpötilan vaikutus denitrifikaation nopeuteen. Vertailukohtana
denitrifikaationopeus lämpötilassa 20 ºC (Halling-Sörensen 1993).
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7.3 Hapen vaikutus nitrifikaatioon
Jäteveden happipitoisuus vaikuttaa huomattavasti nitrifikaationopeuteen (kuva).
Erityisesti nitrifikatiota käynnistettäessä tulee taata riittävä hapensaanti. Nitrifikaatiolle
optimi happipitoisuus on 2-3 mg/l. Nitrifikaationopeus kasvaa vielä kuitenkin
happipitoisuuden kasvaessa aina tasolle 3-4 mg/l. Happipitoisuuden nostosta tasolle yli
4 mg/l ei juuri ole hyötyä nitrifikaation toteutukselle. (Metcalf & Eddy 2014)

Kuva 6. Jäteveden happipitoisuuden vaikutus nitrifikaationopeuteen.

7.4 Jäteveden Hapen vaikutus denitrifikaatioon
Denitrifikaatio tapahtuu vain anoksissa oloissa, sillä vedessä oleva vapaa happi inhiboi
denitrifikaatiota. Liuennen hapen määrä pitää olla alle 1 mg. Osa nitrifikaatio-
mikrobeista on fakultatiivisia anaerobeja, eli ne voivat käyttää happea ja nitraattia
hapetusprosessiin. Tämän vuoksi vedessä ei saa olla liuennutta happea denitrifikaation
aikana, sillä fakultatiiviset bakteerit käyttävät mieluummin happea kuin nitraatin
happea. Tämä johtuu sitä, että vapaata happea käyttämällä bakteerit saavat enemmän
energiaa. Denitrifikaatiota on kuitenkin mahdollista tapahtua liuennen hapen läsnä
ollessa, mikäli vedessä olevat flokit ovat riittävän suuria (> 100 µm). Tällöin flokin läpi
vaikuttaa happigradientti, eli flokin ytimessä ei ole liuennutta happea (Gerardi 2002).
Jälkikäsittelykosteikoilla vedessä vapaana olevien flokkien määrä ja koko on
huomattavasti pienempiä kuin aktiivilieteprosessissa, mutta toisaalta kasvustoon ja
maaperään on kiinnittynyt biomassaa.

7.5 Ph:n vaikutus typenpoistoon
Nitrifikaation optimi pH-alue on 7,5-8,0. Nitrifikaation reaktionopeudet laskevat
merkittäväsi kun pH laskee alle 7,0. pH:n laskiessa alle 5:n, nitrifiovien bakteerien
toiminta lakkaa, mutta nitrifikaatiota voi tapahtua organotrofisten, eli orgaanista hiiltä
hajottavien sienten ja bakteerien toimesta.

Suhteelliselle nitrifikaationopeudelle on esitetty seuraavaa pH-riippuvuutta, verrattun
pH:ssa 7,2 tapahtuvaan nitrifikaationopeuteen (Metcalf & Eddy 2014):

Suhteellinen nopeus   pH:ssa X :   VpH X/ VpH 7,2   =   (0,000 401 7)e10946pH

Suhteellinen nitrifikaationopeus pH:ta 7,2 matalammassa pH:ssa pienenee kohtuullisen
jyrkästi jo yhden pH-asteen sisällä (kuva).
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Kuva 7. Nitrifikaationopeuden muutos pH:n muuttuessa. 68 ºF = 20 ºC. (US EPA 1973)
Denitrifikaatio ei ole kovin herkkä veden Ph:lle. On raportoitu että pH:n muutos tasolta
8 tasolle 7 ei vaikuttaisi denirtifikaationopeuteen, mutta pH:n laskeminen siitä tasolle 6
vaikuttasi jo denitrifikaationopeuteen.

Ph:n noustessa korkealle, yli 8, ammoniumin ja ammoniakin tasapaino alkaa siirtyä
ammoniakin puolelle (kuva). Tällöin vedestä voi poistu typpeä haihtumalla. Kyseinen
reaktio on merkittävä kun pH lähestyy 9:ää. Levät ja kelluvat mikrobit voivat nostaa
pH:n riittävän korkeaksi, jolloin ammoniakin haihtuminen käynnistyy. (Arola 2012)
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Kuva 8. Lämpötilan ja pH:n vaikutus ammoniumin ja ammoniakin tasapainoon.
Kaldec ja Knigtht (1996) ovat tutkimuksissaan tulleet siihen tulokseen, että ammoniakin
haihtumisella on merkitystä ainoastaan silloin kun ammoniakin konsentraatio on yli 20
mg/l. Haihtumista edistää nopea virtaus, mikä ei ole tyypillistä jälkikäsittelykentälle.

7.6 Alkaliniteetin vaikutus typenpoistoon
Nitrifikaatio kulutta veden alkaliniteettia, eli laskee pH:ta, ellei veteen lisätä emästä
nostamaan veden pH:ta. Jokainen ammoniumtyppigramma kulutta 7,14 g alkaliniteettia
(CaCO3). On huomattava että myös fosforinsaostuskemikaalit pienentävät
alkaliniteettia. Peukalosääntönä voidaan pitää 8 – 1 alkaliniteetin / ammoniumtypen
suhdetta.  Nitrifikaation jälkeen alkaliniteetin tulisi olla vähintään 50 mg/l (CaCO3)
(Metcalf & Eddy 2014).
Yleensä nitrifikaation minimivaatimuksina pidetäänkin: Ph > 6,8 & alkaliniteetti
nitrifilkaation jälkeen > 50-60 mg/l (CaCO3) (Metcalf & Eddy 2014).
Denitrifikaatio palauttaa alkaliniteettia n. puolet nitrifikaation kuluttamasta, n. 3 g
CaCO3 pelkistynyttä nitraattityppigramaa kohti. Yhteenveto hapen ja alkaliniteetin
kulumisesta/muodostumiseta seuraavassa taulukossa.
Taulukko 2. Hapen ja alkaliniteetin kuluminen nitrifikaatiossa ja denitrifikaatiossa.

7.7 Hiililähteen vaikutus typenpoistoon ja denitrifikaatioon
C/N-suhteen laskiessa nitrifikaatio kiihtyy ja denitrifikaationopeus laskee. Esim.
ilmastetussa kantoainereaktorissa, jossa pyrittiin saavuttamaan sekä nitrifikaatio että
denitrifikaatio, optimi C/N-suhde oli 20 (Feng ym. 2011). Denitrifikaation optimi C/N
suhde on riippuvainen hiililähteestä ollen esim. etanolilla 2 ja glukoosilla 6,5.
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Denitrifikaationopes riippuu nitrifikaatio – denitrifikaatio prosessissa myös
huomattavasti ulkopuolisen hiililähteen käytöstä ja laadusta. Ilman ulkopuolista
hiililähdettä denitrifikaationopeuden on raportoitu olevan 0,01 – 0,03 gNO3-N/gMLSSd
(MLSS Mixed Liqquer Suspended Solids = nitrifikaatioltaan lietepitoisuus) ja
ulkopuolisen hiililähteen kanssa denitrifikaationopeus on 5 – 10 krt suurempi.
Ulkopuolisena hiililähteenä on käytetty esim. metanolia, tarve teoreettisesti n. 3
gCH3OH/gNO3-N, käytännön tarve luokkaa 3,5 – 3,8 gCH3OH/gNO3-N.

7.8 Esikäsittely
Aerobisen esikäsittelyn, biosuodin/ilmastusallas/hiekkasuodatin, on raportoitu
parantavan kosteikon typenpoistoa. Jensen ja Maehlum (2003) ovat tutkimuksissaan
päätyneet lausuntoon, että esikäsittely biosuodattimella on välttämätön, jotta kosteikko
toimisi kylmissä olosuhteissa.

7.9 Kasvillisuuden lisääminen ja poisto
Kasvillisuus tarjoaa mikrobeille kiinnittymisalusta. Lisäksi kasvillisuus itse käyttää
jäteveden ravinteita ja tuottaa happea.

7.10 Jälkikäsittelykentän kuormitus ja puhdistusteho
Jälkikäsittelykentän hydraulinen kuorma (cm/d) ja haitta-ainekuorma ovat
ympäristötekijöiden lisäksi määrääviä kosteikon toiminnassa. Esim. Kadlec (2009) on
esittänyt seuraava kuvan teoreettisen nitraatinpoistuman hypotettiselle kosteikolle. On
kuitenkin otettava huomioon että tarkastelu on teoreettinen.

Kuva 9. Jälkikäsittelykentän kuormituksen vaikutus lähtevän veden nitraattipitoisuuteen
hypoteettisella vapaan vesipinnan kosteikolla (Kadlec ym. 2009).
Ronkanen (2009) on väitöskirjassaan esittänyt että typen poistumisen kannalta
minimiviipymän kosteikolla tulisi olla vähintään 2,5 d ja että mikäli 70 % typenpoistoon
pyritään kosteikolla, NH4-N kuormitus pitäisi olla alle 0,1 mg/m2d.

Suomalaisten kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden kosteikkojen ominaisuuksia ja
puhdistustehoja on kartoittanut mm. Arola (2012) ja Savikuja (2012) diplomitöissään,
taulukko.
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Taulukko 3. Suomalaisten jälkikäsittelykosteikkojen tietoja eri ajanjaksoilta vuosina
2002 – 2011 (Savikuja 2011).

Kosteikko Ivalo Lakeus Ruka Siikalatva
otettu käyttöön 1994 1996 1995 2007
laajennettu - 2009 2005 2008
nykyinen pinta-ala [ha] 5,4 17,1 1,1 24,5
mitoitustiedot
jäteveden määrä [m3/d] 2400 7700 2250 1575
hydraulinen kuorma [mm/d]
hydraulinen kuorma [m/a]

44
16

45
16

205
75

6
2

vuosittainen kuorma [kg/ha/a]
BOD7 - 747 1370 332
kokonaisfosfori 15 26 32 4
kokonaistyppi
kiintoaine

3300
-

1430
1400

12 500
6370

774
181

Taulukko 4. Suomalaisten jälkikäsittelykosteikkojen toteutuneita puhdistustuloksia eri
ajanjaksoilta 2007 – 2011 (Arola 2012).

Maanalaisen virtauksen kosteikoiden (SSF) vahvuuksina voidaan pitää tehokasta
tertiäärisen BOD:n, nitraattien ja patogeenien poistoa. Maanalainen kosteikko toimii
myös kylmissä oloissa paremmin ja sietää vapaan vedenpinnan (FWS) kosteikkoa
suurempaa kuormaa (taulukko).

Taulukko 5. Vapaan vedenpinnan kosteikkojen (FWS) ja maanalaisen virtauksen
kosteikon (SSF) toiminnan vertailu Kadlecin (2009b) mukaan.

Parametri SSF- kosteikko FWS- kosteikko
Hydraulinen keskimääräinen

kuorma [cm/d]
7 3

Tyypillinen toimintasyvyys [cm] 50 30
Veden osuus toimintasyvyydestä [%] 95 40

Keskimääräinen viipymäaika [d] 2,9 9,3
BOD- kuorma [mgO2/l] 69 26

Ammonium- kuorma [mg/l] 22 7
Hydraulinen tehokkuus tilavuuden

suhteen [%]
91 82

Puhdistusteho
[%]

Ruka
(Kuusamo)

Lakeus
(Kempele)

Mellanaava
(Inari)

Siikalatva

BOD7 63 20 - 23 16 - 25 58
Pkok 64 - 90 60 - 80 12 0 (0,1 mg/l)
Nkok 13 - 30 18 - 30 2 - 18 27 - 70

Kiintoaine 80 - 86 66 48 99
Viipymä 1-2 d 7,1 d 1d 62-75 d

Kuormitus - 45 mm/d - 6 mm/d
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8 TYPENPOSTON TEHOSTAMISMAHDOLLISUUKSIA
JÄLKIKÄSITTELYKENTÄLLÄ

8.1 Laajentaminen
Mikäli tarvittavaa kosteikkoalaa on käytettävissä, on kentän laajentaminen selkeä tapa
parantaa puhdistustehoa.

8.2 Jaksoittaiskäyttö
Kosteikon tai sen osan vedenpintaa voidaan laskea purkupatoa avaamalla tai
varastoimalla vettä ylempiin kosteikonosiin tai ajamalla rinnakkaisia linjoja vuorotellen.
Vuorottelu tärkeimpiä vaikutuksia ovat:
- hapen kulkeutuminen pohjasedimenttiin matalan veden aikana
- kentän parempi käyttöaste – vähemmän oikovirtauksia
- matalan veden aikana pohjasedimentin mahd. lämpeneminen
- matalan veden aikana maaperän/jäteveden/ilman parempi keskinäin kontakti.
Typenpoiston kannalta tärkein vaikutus on kosteikon pohjan paljastaminen suoraan
kontaktiin ilman kanssa, jolloin pohjasedimentti ja kasvillisuus sekä niihin
adsorboituneet ammoniumionit pääsevät hapettumaan. Paras hapettuminen saataisiin
aikaan laskemalla vedenpintaa yli 10 cm kosteikon pohjan alapuolelle, jolloin kosteikon
huokosten vesi korvautuisi ilmalla (Perälä 2006).
Ruotsissa on kosteikkojen vuorottelukäyttöä käytetty ainakin kahdessa kohteessa:

- Oxelösund, 2-3 d:n vuorotteluväli, 21 mm/d, viipymä 8 d, Nred 39 %
- Alhangen, tiheämpi vuorottelu, kuorma 17 mm/d, viipymä 14 d, Nred 70 %.

Vuorottelusta saatava hyöty ei ko. tapauksissa ole kuitenkaan yksiselitteinen.

8.3 Biomassan lisäys

Kasvillisuus
Kasvillisuus sinällään käyttää jäteveden ravinteita kasvuun. Lisäksi kasvillisuus toimii
mikrobien kasvualustana. levät ja kasvit tuottavat myös veteen happea yhteyttämisen
sivutuotteena. Happea siirtyy myös vesipinnan yläpuolella olevien lehtien ja varsien
kautta nuoriin juuriin ja sitä kautta pohjasedimenttiin. Juuristosta vapautuvan hapen
määrä on kuitenkin suhteellisen pieni, arviot ovat eri tutkimuksissa olleet luokkaa 0,02
g/m2d.

Kantoaineprosessi
Biomassan kiinnitysalustan määrää kosteikossa voidaan lisätä lisäämällä kasvillisuutta
altaissa. Myös matala allas, jossa vesi virtaa turpeessa oma suuren ominaispinta-alan.
Biomassan kiinnitysalustan määrää on mahdollista lisätä myös laittamalla veteen
erilaisia täytekappaleita. Täytekappaleina voidaan käyttää epäorgaanisia suuren
ominaispinta-alan omaavia kappaleita tai biologista materiaalia. Biologiset materiaalit,
esim. kerppuniput, voivat olla mahdollisia, mutta on otettava huomioon että ne alkavat
jossain vaiheessa hajoamaan ja siten voivat itse aiheuttaa lisäpäästöjä veteen. Toisaalta
oksien ja risujen lisäämistä on suositeltu joissain tutkimusta nitrifikaation ja
denitrifikaation lisäämiseen.  Keinoaineesta valmistettujen täytekappaleiden käytössä on
otettava huomioon myös niiden tukkeutuminen, varsinkin jos niiden läpi virtaavan
veden nopeus on pieni.
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Lieteprosessi
Veden lietekonsentraation nosto vaatii lietteenkierrätystä ja kohtuullista sekoitustehoa,
jotka on vaikea järjestää jälkikäsittelykentällä. Ehkä keveimmällä tämä voitaisiin
ratkaista modifioidulla rengaskanavalla (kuva). Periaatteessa voitaisiin rakentaa
maanvarainen rengaskanava soveltaen rengaskanavan rakentamisperiaatteita.

Kuva 10. Jätevedenpuhdistuksessa käytettävä rengaskanava (US EPA 2000).
Rengaskanavassa vodaan poistaa typpeä käyttämällä ilmastinharjoja jaksoittain. Toinen
mahdollisuus on mitoittaa allas niin, että heti harjan jälkeen on aerobinen jakso jota
seuraavalla kanavan osalla happi kuluu loppuun ennen seuraavaa ilmastusharjaa. Tuleva
jätevesi johdetaan tähän anaerobiin osaan. Kiertoaika 5 – 15 min, syvyys yl. 1,2 -1,8 m.
Veden nopeus rengaskanavassa on 0,25 – 0,35 m/s, lietepitoisuus 1,5 -5 kg/m3, viipymä
6 - 30 h. Kanavissa käytettävillä harjailmastimilla päästään hyvään hapensiirto-
tehokkuuteen, 2-2½  kg/O2/kWh ja 2-3 kg O2/mh.

Rengaskanavasta on kehitelty myös pohjailmastimilla toimiva versio (kuva). Tämä
ratkaisu mahdollistaa syvempien altaiden käytön ja markkinoijan kanta on että ne
mahdollistavat 50 % energian säästön perinteisiin rengaskanaviin nähden.
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Kuva 11. Bioloop –rengaskanava (Xylem, 2017).

8.4 Alkaliniteetin lisäys ja pH:n nosto
Kentälle tulevan jäteveden pH:ta ja alkaliniteettia voidaan nostaa kalkilla, soodalla tai
lipeällä tarvittaessa, jotta em. tekijät eivät hidastaisi reaktioita.

Nitrifikaation optimi pH on n. 8. Jo ½ yksikön pH:n lasku hidastaa nitrifikaatiota 20 –
25 %. Denitrifikaatio hidastuu myös jonkin verran pH:n laskiessa alle 7. Alkaliniteetin
suositellaan olevan yli 50 mg/l (CaCO3) nitrifikaation jälkeen.
Veden Ph:n nosto tasolle 9 saa ammoniumin ja ammoniakin tasapainon +20 ºC
lämpötilassa siirtymään 30 %:sesti ammoniakin puolelle. Ammoniakki taasen haihtuu
ilmaan. Eli periaatteessa pH:ta nostamalla voidaan lisätä ammoniumin haihtumista
ammoniakkina.

8.5 Happipitoisuuden optimointi
Huolehditaan että hapellisilla kentän alueilla on riittävästi happea ja denitrifikaatiolle on
olemassa hapettomia alueita.
Nitrifikaationopeus kasvaa n. kominkertaiseksi happipitoisuuden kasvaessa tasolta 1
mg/l tasolle 3 mg/l. Vastaavasti denitrifikaatio hidastuu, mikäli vedessä on pienikin
määrä happea.

8.6 Esikäsittely
Osassa tutkimuksia on päädytty tulokseen, että nitrifikaation edellytyksenä
jälkikäsittelykentällä, varsinkin kylmissä olosuhteissa, on aerobinen esikäsittely, esim.
biosuodatin. Voidaan tutkia em. esikäsittelyn merkitystä.
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8.7 Lämpötila
Lämpötilalla on huomattavan suuri vaikutus kosteikon toimintaan. Kosteikkoa
suunniteltaessa voidaan tehostaa auringon vettä lämmittävää vaikutusta kentän
alkuosassa.

9 SATEEN JA HAIHDUNNAN VAIKUTUS JÄLKIKÄSITTELYKENTTÄÄN
Jälkikäsittelykosteikon mitattuihin puhdistustuloksiin vaikuttaa alueelle kohdistuvat
sateet ja sieltä tapahtuva haihdunta. Kempeleessä voidaan arvioidaan vuotuisen
sadannan olevan 600 mm, haihdunnan 320 mm ja valunnan 280 mm (Vesiyhdistys
1986, SYKE 2012). Sateen jakautuminen kuukausittain on ollut vuosijaksolla 1961-90:

I  - 7% II - 5 % II - 5 % IV - 5 % V - 7 % VI - 10 %
VII - 12 % VIII - 14 % IX - 11% X - 9 % XI - 8 % XII - 7 %

Lakeuden keskuspuhdistamon jälkikäsittelykenttä on matala, jolloin veden lämpötila
nousee helposti enemmän kuin maantieteellinen sijainti antaa olettaa. Kesäaikaisen
haihdunnan likiarvona voidaankin käyttää Säkylän Pyhäjärven ja Lammin Pääjärven v.
1972-1973 määritettyjä kesähaihduntojen keskiarvoa (Vesiyhdistys 1986):

VI - 69 mm       VII - 139 mm      VII – 125 m      IX  - 63 mm      X - 53 mm

Kesäkuukausia vastaavat sademäärät osion alun mukaan:
VI - 60 mm      VII – 72 mm       VII – 84 m      IX  - 66 mm      X - 54 mm

Em. perusteella voidaan sanoa että sadanta ja haihdunta konsentroivat kesäkuukausina
jonkin verran vettä jälkikäsittelykentällä keskimäärin. Hetkittäiset sateet saattavat
laimentaa kuitenkin vettä ja toisaalta pitkä kuiva hellejakso saattaa konsentroida vettä
huomattavassa määrin.

Vuotuionen sade / haihdunta -tase kesäaikana edellisen mukaan:
VI – X sade336mm, haihdunta 449 mm → 113 mm haihdunta (1 130 m3/ha  =
7,5 m3/ha/d)

Vuotuinen sade / haihdunta tase talviaikaan edellisen mukaan, kun oletetaan että
talven sateesta haihtuu/sublimoituu 3 %:
 XI – V sade 264 haihdunta 8 mm →256 mm valunta (2 560 m3/ha)

Koko vuoden ajalle em. mukaan sateen kosteikon vettä laimentava vaikutus:
 256 mm – 113 mm = 146 mm = 14,6 l/m2 = 146 000 l/ha/v = 12 m3/kk/ha

Kuormitustarkastelussa sade/haihduntaolot aiheuttavat sen, että ne heikentävät jonkin
verran kentän laskennallista puhdistustulosta kesäaikaan, mikäli olosuhteita ei oteta
huomioon. On todennäköistä että näytteenoton aikana olleet yksittäisten sadejaksojen tai
kuivien kausien kompensoivat toisensa. Näytteenoton systemaattista virhettä voitaisiin
pienentää määrittämällä näytteenottohetken virtaama ja laskemalla siltä pohjalta kauden
ainetase. Yksittäisten näytteenottojen hydrologisista oloista aiheutuvaa virhettä voidaan
tarvittaessa pienentää ottamalla analyysitulokset huomioon virtaamapainotettuina.
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10 SAAVUTETUT PUHDISTUSTULOKSET LAKEUDEN KESKUSPUHDISTAMOLLA
Seuraavassa on käsitelty Lakeuden keskuspuhdistamolla saavutettuja puhdistustuloksia.
Puhdistustuloksia on ajallisesti jaoteltu eri tavoin. Kentän toiminnan kannalta ja
jäteveden typpireduktiovaateen (kesä-elokuu) takia on käytetty mm. seuraavaa jaottelua:

tammi-huhtikuu I-IV vain pieni jälkikäsittelykenttä (4½ ha) käytössä
touko-joulukuu V-VII koko jälkikäsittelykenttä (4½ + 12,6 ha) käytössä
tammi-joulukuu I-XII koko vuosi
kesä-elokuu VI-VIII typenpoistovaade

Veden lämpötila
Puhdistamolle tulevan veden lämpötila nousee yli nitrifikaation käynnistämisen
kannalta kriittisen + 10 ºC keskimäärin vasta heinäkuun puolenvälin jälkeen. Tuleva
vesi jäähtyy alle +8 ºC joulukuun alun tienoilla. Lämpimänä vuodenaikana jätevedet
lämpiävät prosessissa n. 1,5 ºC, kylmänä vuodenaikana vastaavaa lämpiämistä ei
tapahdu.
Jälkikäsittelykentällä vesi lämpenee kesäaikaan, ks. luku 4. Kentältä poistuvan veden
lämpötila nousee jyrkästi toukokuun lopulla saavuttaen kesäkuun alkupuolella + 15 ºC
tason. Kentältä poistuvan veden lämpötila laskee alle 10 ºC syyskuun loppupuolella.

Jälkikäsittelykentällä tapahtuva käsitellyn jäteveden lämpötilan nousu edesauttaa siellä
tapahtuvia puhdistusprosesseja. Erityisesti typenpoiston biologiset prosessit kiihtyvät
veden lämpötilan noustessa.

10.1 Lämpökestoiset koliformiset bakteerit
Puhdistamon jälkeen pesäkeluku on olut yleensä 10 000 – 40 000 pmy.
Jälkikäsittelykosteikko on pienentänyt pesälukua 2 – 3 kertaluokka tasolle 60 – 400
pmy. Kosteikon jälkeinen pesäluku on ollut alle sisävesien uimavesiluokituksen, 500
pmy/100 ml.

10.2 Orgaaninen aine
Pääosa puhdistamolle tulevasta orgaanisesta aineesta poistuu esiselkeytyksessä ja
aktiivilieteprosessissa. Orgaanisen aineen osalta ympäristölupapäätöksen edellyttämä
poistuma saavutetaan jo ennen jälkisaostusta. Jälkisaostuksen jälkeen ja erityisesti
kosteikon jälkeen BOD7 arvo oli osassa näytteitä alle määritysrajan, joka on 3 mg/l.
Tällöin keskiarvoja laskettaessa velvoitetarkkailussa on käytetty arvoa 1,5 mg/l.
Seuraavassa on esitetty puhdistamolta ja kosteikolta lähtevät vuoden keskimääräiset
pitoisuudet (mg/l) sekä erikseen vastaavat arvot kesäajalta. Puhdistamolla
poistumaprosentti on keskimäärin 98,2 ja kosteikko mukaan lukien 99,2 vuosijaksolla
2010 – 2016.
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Taulukko 6. BOD7ATU eri vaiheissa Lakeuden keskuspuhdistamolla v. 2010 - 2016.

Vuosi Koko vuosi, BOD7 mg/l Kesäaika, BOD7 mg/l  (VI – VIII)

Tuleva Puhdistamolta Kentältä Tuleva Puhdistamolta Kentältä

2010 374 7,9 3,9 373 8.5 3,8

2011 302 4,1 2,6 260 5,7 1,5

2012 299 3,5 1,9 357 3,9 1,5

2013 336 4,7 2,4 370 3,3 1,5

2014 312 4,6 2,3 352 5,9 1,5

2015 275 6,5 3,0 246 3,0 1,5

2016 350 7,7 3,3 343 11,6 1,5

2010-16
(reduktio)

321 5,6

(98,2%)

2,8

(99,2%)

343 6,0

(98,2%)

1,8

(99,5%)

Jälkikäsittelykentällä on huomattava merkitys Liminganlahteen johdettavan veden
orgaanisen aineen pitoisuuteen (taulukko). Sydäntalvella käytössä oleva 4½ ha kenttä
poistaa laitokselta tulevasta vedestä vielä n. 22 % orgaanista ainetta ja koko 17,1ha:n
kentän ollessa käytössä saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 67 % BOD-
reduktio.
Taulukko 7. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä BOD7ATU-
pitoisuuksia v. 2013-2016 eri ajanjaksoina sekä keskimääräiset BOD-reduktiot.

Vesijae BOD7ATU eri vuosijaksoilla, mg/l

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 364,38 305,16 324,90 327,92

Laitokselta
lähtevä 5,84 (98,4%) 5,60 (98,2%) 5,68 (98,2%) 5,99 (98,2%)

Kosteikolta
lähtevä 4,54 (98,7%) 1,86 (99,4%) 2,75 (98,2%) 1,50 (99,5%)

Kosteikon

BOD7 pidätys 0,28 mg/ha 0,21 mg/ha 0,26 mg/ha

Kosteikon
reduktio 22 % 66 % 75 %
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10.3 Kiintoaine
Puhdistamolle tulevassa vedessä on kiintoainetta 400 - 600 mg/l. Sekä kemiallisissa
prosesseissa että biologisessa prosessissa syntyy lisää kiintoainetta, kun liukoisia aineita
saostuu. Kiintoaineen erotus jätevedestä tapahtuu vaiheittain. Suurin osa, eli 70 - 80 %
kiintoaineesta, poistuu esiselkeytyksessä. Pääosa jäljelle jääneestä kiintoaineesta poistuu
aktiivilietealtaiden jälkeisessä selkeytyksessä. Tässä vaiheessa kiintoainepitoisuus on jo
luparajan alapuolella. Jälkisaostuksessa syntyy kemikaloinnissa jälleen uutta
kiintoainetta, joka pääosin poistuu jälkiselkeytyksessä. Myös kosteikkokäsittely alentaa
sinne tulevan veden kiintoainepitoisuutta. Seuraavassa on esitetty jäteveden vuotuiset
sekä kesäajan keskimääräiset kiintoainepitoisuudet tulevassa jätevedessä, puhdistamon
jälkeen ja kosteikon jälkeen (mg/l). Vuosien 1014-2016 keskimääräinen
kiintoainereduktio oli laitoksella 96,9 % ja yhdistettynä kosteikkoon 99,1 %.
Taulukko 8. Kiintoaine jätevedenpuhdistuksen eri vaiheissa Lakeuden
keskuspuhdistamolla v. 2010 - 2016.

Vuosi Koko vuosi SS mg/l Kesäaika, SS mg/l  (VI – VIII)

Tuleva Puhdistamolta Kentältä Tuleva Puhdistamolta Kentältä

2010 608 11,6 5,1

2011 483 9,8 3,5

2012 464 9,6 4,2

2013 425 12,8 2,7

2014 422 14,4 4,1 355 16,9 2,2

2015 311 15,0 5,8 246 3,0 1,4

2016 730 16,0 3,7 372 16,3 1,9

2014-16
(reduktio)

487,7 15,1

(96,9%)

4,5

(99,1%)

324,3 12,1

(96,3%)

1,8

(99,4%)

Jälkikäsittelykentällä on huomattava merkitys Liminganlahteen johdettavan veden
kiintoainepitoisuuteen (taulukko). Sydäntalvella käytössä oleva 4½ ha kenttä poistaa
laitokselta tulevasta vedestä vielä n. 60 % ja koko 17,1 ha:n kentän ollessa käytössä
saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 72 % SS-reduktio.
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Taulukko 9. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä kiintoainepitoisuuksia
(SS) v. 2013-2016 eri ajanjaksoina sekä keskimääräiset SS-reduktiot.

Vesijae SS eri vuosijaksoilla, mg/l (reduktio)

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 693,96 352,12 473,51 366,33

Laitokselta 14,85 (97,9%) 13,96 (96,0%) 14,14 (97,0%) 14,27 (96,1%)

Kosteikolta 5,95 (99,1%) 3,78 (98,9%) 4,47 (99,1%) 5,37 (98,5%)

Kosteikon SS
pidätys

1,98 mg/ha 0,59 mg/ha 0,52 mg/ha

Kosteikon
reduktio

66 % 73 % 63 %

10.4 Fosfori
Fosfori tulee puhdistamolle pääosin liukoisessa muodossa eli fosfaattifosforina. Sen
poistaminen, kuten kiintoaineenkin, tapahtuu useassa vaiheessa. Puhdistamolle tulevan
jäteveden korkeahkosta pH-arvosta (7,2 - 7,6) johtuen jälkisaostus
polyalumiinikloridilla on tarpeen, että päästään jatkuvasti pitoisuuteen alle 0,5 mg/l.
Seuraavassa on esitetty vuosittaiset veden fosforipitoisuudet puhdistamolta lähtevästä
vedestä ja kosteikon jälkeen (mg/l). Lisäksi on tarkasteltu erikseen kesäaikaa.
Puhdistamolla fosforin poistuma on ollut vuosijaksolla 2010 – 2016 keskimäärin 98,2 %
ja kosteikko mukaan luettuna 99,3 %.

Taulukko 10. Fosfori eri jätevedenpuhdistuksen vaiheissa Lakeuden
keskuspuhdistamolla v. 2010 – 2016.

Vuosi Koko vuosi, P mg/l Kesäaika, P mg/l  (VI – VIII)

Tuleva Puhdistamolta Kentältä Tuleva Puhdistamolta Kentältä

2010 13,2 0,24 0,18 12,7 0,22 0,19

2011 13,9 0,30 0,09 13,0 0,37 0,10

2012 15,0 0,26 0,06 13,7 0,43 0,13

2013 13,0 0,24 0,09 13,0 0,16 0,09

2014 11,9 0,23 0,09 12,5 0,31 0,08

2015 12,7 0,25 0,09 13,3 0,50 0,06

2016 18,4 0,26 0,12 14,0 0,25 0,10

2010-16 14,0 0,25
(98,2%)

0,10
(99,3%)

13,2 0,32
(97,6%)

0,11
(99,2 %)
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Jälkikäsittelykentällä on huomattava merkitys Liminganlahteen johdettavan veden
fosforipitoisuuteen (taulukko). Sydäntalvella käytössä oleva 4½ ha kenttä poistaa
laitokselta tulevasta vedestä vielä n. 43 % fosforia ja koko 17,1 ha:n kentän ollessa
käytössä saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 61 % P-reduktio.
Taulukko 11. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä fosforipitoisuuksia
(P) v. 2013-2016 eri ajanjaksoina sekä keskimääräiset P-reduktiot.

Vesijae P eri vuosijaksoilla, mg/l (reduktio)

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 17,38 12,73 14,28 13,21

Laitokselta
lähtevä

0,23 (98,7%) 0,26 (98,0%) 0,25 (98,2%) 0,30 (97,7%)

Kosteikolta
lähtevä

0,13 (99,2%) 0,10 (99,2%) 0,11 (99,2%) 0,08 (99,4%)

Kosteikon
P-pidätys

0,022 mg/ha 0,009 mg/ha 0,013 mg/ha

Kosteikon
reduktio

43 % 61 % 73 %

10.5 Kokonaistyppi
Typestä, toisin kuin fosforista, vain osa sitoutuu lietteeseen. Tehostettu typenpoisto
tapahtuu nitrifikaatio - denitrifikaatioprosessissa. Lakeuden Keskuspuhdistamoa ei ole
suunniteltu tehostetusti typpeä poistavaksi laitokseksi. Seuraavassa taulukossa on
esitetty jäteveden typpipitoisuuksien vuotuiset keskiarvot sekä kesäajan keskiarvot
(mg/l). Kesäaikainen typen poistuma puhdistamolla oli vuosina 2011 – 16 keskimäärin
23 % sekä puhdistamolla ja kosteikolla yhteensä 33 %. Kesä – elokuussa vastaavat arvot
olivat 20 % ja 40 %.



26

Taulukko 12. Kokonaistyppi jätevedenpuhdistuksen eri vaiheissa Lakeuden
keskuspuhdistamolla v. 2010 – 2016.

Vuosi Koko vuosi, Ntot, mg/l

(reduktio %)

Kesäaika, Ntot mg/l  (VI – VIII)

(reduktio %)

Tuleva Puhdistamolta Kentältä Tuleva Puhdistamolta Kentältä

2010 95,7* 64,8 (32%) 53,0 (45%) 112,3* 71,3 (36%) 52,7 (53%)

2011 83,8 67,6 (19%) 51,7 (38%) 91,3 78,3 (14%) 46,3 (49%)

2012 81,8 63,6 (22%) 58,3(28%) 81,3 62,0 (24%) 53,3 (34%)

2013 80,0 67,2 (16%) 58,8 (26%) 80,3 67,7 (16%) 54,0 (32%)

2014 92,6 70,4 (24%) 64,1 (31%) 93,8 79,2 (16%) 60,7 (32%)

2015 96,0 76,7 (20%) 67,1 (30%) 96,3 73,0 (24%) 58,0 (40%)

2016 114,4 81,2 (29%) 73,4 (35%) 102,3 74,7 (27%) 57,3 (44%)

2011-
2016

92,6 71,1 (23%) 62,2 (33%) 90,9 72,5 (20%) 54,9 (40%)

*Heinäkuun havaittu typpipitoisuus 170 mg/l saattaa vääristää keskiarvoja

Jälkikäsittelykentällä on merkitystä Liminganlahteen johdettavan veden
typpipitoisuuteen lähinnä lämpimän veden aikaan (taulukko). Sydäntalvella käytössä
oleva 4½ ha kenttä poistaa laitokselta tulevasta vedestä vielä n.1 % typpeä ja koko
17,1ha:n kentän ollessa käytössä saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 16 %
N-reduktio. Kesä- elokuussa typpivaateen voimassaoloaikana, on kosteikolla saavutettu
22 % typpireduktio laitoksella lähtevään veteen, kokonaistyppireduktion noustessa
tällöin tasolle 39 %.
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Taulukko 13. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä typpipitoisuuksia
(N) v. 2013-2016 eri ajanjaksoina sekä keskimääräiset N-reduktiot.

Vesijae N eri vuosijaksoilla, mg/l (reduktio)

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 101,63 95,97 97,85 94,58

Laitokselta
lähtevä

74,38 (26,8%) 73,97 (22,9%) 74,10 (24,3%) 73,58 (22,2%)

Kosteikolta
lähtevä

73,25 (27,9%) 61,97 (35,4%) 65,73 (32,8%) 57,33 (39,4%)

Kosteikon N
pidätys *

0,25 mg/ha 0,71 mg/ha

(*0,96 mg/ha)

0,95 mg/ha

(*1,29 mg/ha)

Kosteikon
reduktio

1 % 16 % 22 %

*vanhan kosteikon typen pidätys ollut huonoa, toiminut lähinnä veden lämmittäjänä, mikäli typenpoisto
oletetaan tapahtuvan vain uudella osalla, hehtaarikohtainen poistoteho 17,1 ha/12,6 ha = 1,36 kertainen

Laitoksen alkuperäisellä 4½ ha:n kosteikolla typenpoisto oli varsin heikkoa ollen
yleensä muutamia prosentteja. PRIMPROSE-projektissa saatiin vuosina 2001 – 2002
roudattoman ajan typenpoistumaksi 3 % ja talviaikaiseksi typenpoistumaksi 2 %.
Samalla ajanjaksolla nitriitti/nitraatti –typen poistumaksi saatiin n. 50 %, mutta sen
merkitys typen kokonaispoistumalle on hyvin pieni, kun kosteikolle tulevasta
epäorgaanisesta typestä 99 % oli ammoniumtyppeä. Kesäkauden ammoniumtypen
poistumasta laskettiin 83 % sitoutuneen kasvillisuuteen (Karjalainen & Ronkanen
2005).

Alkuperäisen 4½ ha:n kosteikon huono typenpoisto voi johtua kosteikon rakenteesta,
siinä on paljon avovettä. On hyvin todennäköistä että kosteikon osan toimintaan
vaikuttaa myös jäteveden kylmyys. Tällöin vanha kosteikonosa toimii kesäaikaan
jäteveden lämpötilan nostajana ja kesällä uudelle osalle saapuva jätevesi on jo
lämmennyt. Näin ollen veden lämpötilasta riippuvalle typenpoistolle on laajennusosalla
paremmat olosuhteet. Em. syistä jälkikäsittelykentän toimintatehokkuustarkastelussa
voidaan hehtaarikohtaisia poistotehoja tarkastellessa ottaa huomioon alkuperäisen 4½
ha:n kosteikon huono toiminta/toimimattomuus typenpoistossa.

10.6 Ammoniumtyppi
Ammoniumtypen reduktio oli laitoksella vuosijaksolla 2014-2016 7 % ja laitoksella ja
jälkikäsittelykentällä yhteensä 19 % (taulukko).
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Taulukko 14. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä ammoniumtypen
(NH4

+) pitoisuuksia v. 2013-2016 sekä keskimääräiset NH4-N reduktiot.

Vuosi Koko vuosi, NH4
+ mg/l

(reduktio %)

Kesäaika (VI – VIII), NH4
+ mg/l

(reduktio %)

Tuleva Puhdistamolta Kentältä Tuleva Puhdistamolta Kentältä

2014 73,4 63,7 57,5 75,0 70,5 52,8

2015 75,6 72,7 62,6 74,0 70,0 58,0

2016 81,4 78,4 65,2 78,0 72,3 54,3

2014-
2016

76,8 71,6 (7%) 61,8 (19%) 75,7 70,9 (6%) 55,3 (27%)

Lakeuden Keskuspuhdistamolla on melko alhainen lietekuorma. Kun jäteveden
lämpötila aktiivi-lietealtaassa on noin 12 °C, puhdistamolla käynnistyy vähitellen
osittainen nitrifikaatioprosessi. Tämä käynnistyminen tapahtuu elo - syyskuussa. Se
jatkuu kunnes jäteveden lämpötila aktiivi-lietealtaassa laskee alle 10 °C, joka tapahtuu
yleensä marraskuussa. Puhdistamolle tuleva typpi on lähes kokonaisuudessaan
ammoniumtyppenä. Kesällä 2011 pyrittiin puhdistamolla käynnistämään nitrifikaatio
Savikujan diplomityöhön liittyen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seuraavassa
taulukossa on esitetty ammoniumtyppipitoisuuksia (mg/l) kuukausittain vuosina 2011 -
13 välillä kesä - joulukuu.
Taulukko 15. Ammoniumtyppipitoisuudet Lakeudella eri vaiheissa 2011-2013, VI-XII.

Vuosi Mittauskohta Kesäkuu Heinäkuu  Elokuu  Syys       Loka       Marras   Joulu
2011   Puhd. tuleva      63           100            85          82             72             94         86
           Puhd. lähtevä    67           100            36          68             28             22         61
           Kosteikko läh.   41             53            40          47             38             18         39

2012  Puhd. tuleva       64             67            60          80             76             68          66
          Puhd. lähtevä     66             67            62          36              25            49          70
          Kosteikko läh.    49             48            54          33              23            38          69

2013  Puhd. tuleva       69             55            72          77              71            65          67
          Puhd. lähtevä     73             51            70          57              31            38           65
          Kosteikko läh.    42             41            52          55_          _30            30           61

Puhdistamolta kosteikolle tuleva nitraattityppi pelkistyy heinä – syyskuussa kosteikolla
alkuainetypeksi. Vielä loka - marraskuussa puhdistamolla on osittainen nitrifikaatio,
mutta tällöin kosteikolla olevan veden matalasta lämpötilasta johtuen denitrifikaatio
hidastuu. Veden lämpötilan laskiessa alle 5 ºC merkittävä osa kosteikolle tulleesta
nitraatista jää pelkistymättä.

Jälkikäsittelykentällä on kuitenkin huomattava merkitys Liminganlahteen johdettavan
veden ammoniumtypen pitoisuuteen (taulukko). Sydäntalvella käytössä oleva 4½ ha
kenttä poistaa laitokselta tulevasta vedestä vielä n. 4 % ammoniumtyppeä ja koko 17,1
ha:n kentän ollessa käytössä saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 21 % NH4-
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N-reduktio. Kesä-elokuussa ammoniumtyppireduktio kosteikolla on 28 % ja laitoksella
ja kosteikolla yhteensä 31 %.
Taulukko 16. Lakeuden keskuspuhdistamon veden ammoniumtypen pitoisuuksia v.
2013-2016 eri ajanjaksoilla ja vastaavat reduktiot.

Vaihe NH4-N eri vuosijaksoilla, mg/l (reduktio)

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 76,88 75,22 75,8 72,7

Laitokselta
lähtevä

74,17 (3,5%) 66,41 (11,7%) 65,3 (13,8%) 69,6 (4,3%)

Kosteikolta
lähtevä

70,94 (7,7%) 52,63 (30,0%) 58,7 (22,6%) 50,3 (30,8%)

Kosteikon
NH4-N pidätys

0,72 mg/ha 0,81 mg/ha 1,13 mg/ha

Kosteikon
reduktio

4 % 21 % 27 %

10.7 Kemiallinen hapenkulutus
Jälkikäsittelykenttä pienentää Liminganlahteen johdettavan veden kemiallisesti
hapettuvan aineen (COD) määrää (taulukko). Sydäntalvella käytössä oleva 4½ ha kenttä
poistaa laitokselta tulevasta vedestä vielä n. 22 % COD:tä ja koko 17,1 ha:n kentän
ollessa käytössä saavutetaan laitokselta lähtevään veteen vielä n. 66 % COD-reduktio.

Taulukko 17. Lakeuden keskuspuhdistamon veden keskimääräisiä COD-pitoisuuksia v.
2013-2016 eri ajanjaksoina sekä keskimääräiset COD-reduktiot.

Vesijae CODCr eri vuosijaksoilla, mg/l (reduktio)

I-IV V-XII I-XII VI-VIII

Tuleva 1155,63* 698,44 850,83 708,33

Laitokselta
lähtevä

55,75 (95,2%) 53,00 (92,5%) 53,92 (93,7%) 55,58 (92,2%)

Kosteikolta
lähtevä

49,81 (95,7%) 43,36 (93,8%) 45,51 (94,6%) 46,79 (93,4%)

Kosteikon
COD pidätys

1,32 mg/ha 0,56 mg/ha 0,51 mg/ha

Kosteikon
reduktio

11 % 18 % 16 %

*tammikuun 2016 arvo (3 700 mg/l) vaikuttaa tulokseen
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11 LAKEUDEN KESKUSPUHDISTAMON KOSTEIKOLLE SOPIVAT TYPENPOISTON
TEHOSTAMISTOIMENPITEET

11.1 pH ja happipitoisuus
Lakeuden keskuspuhdistamon veden pH on keskimäärin kohtuullisen korkea, laitokselta
lähtevän veden pH luokkaa 6,8 – 7,6 ja kosteikolta lähtevä 6,0 – 7,5 (kuva).
Periaatteessa nitrifikaation nopeutta voitaisiin parantaa 30 - 50 % nostamalla pH:ta 0,5
astetta.

Kuva 12. pH Lakeuden keskuspuhdistamon kosteikolla eri vaiheissa (Savikuja 2012).

Laakeuden keskuspuhdistamon tulevassa jätevedessä on happea yleensä 4-5 mg/l.
Vanhalla kosteikolla jätevesi hapettuu edelleen ja uusilla kosteikonosilla happea kuluu
enemmän kuin sitä ilmasta tulee. Purkupadolla happea on kuitenkin yhä jäljellä
vähintään 2 mg/l (kuva). Kentän eri osien happitilannetta voidaan vielä tarkentaa
täydennysmittauksien eri kohdista ja syvyyksistä tarvittaessa. Mikäli kenttää
laajennetaan, on harkittava ilmastuksen sisällyttämistä vedenjohtamisjärjestelyihin.

Kuva 13. Happipitoisuudet Lakeuden keskuspuhdistamon kosteikolla eri vaiheissa
(Savikuja 2012).
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11.2 Esikäsittely
Aerobisen biologisen esikäsittelyn on raportoitu olevan parantavan kosteikon
typenpoistoa, varsinkin kylmissä olosuhteissa. Menetelmästä on kuitenkin lähinnä
koeluontoinen eikä sen käytöstä ole vakiintunutta käytäntöä tai käytännön tuloksia.

11.3 Kentän laajentaminen
Lakeuden keskuspuhdistamon kosteikkoa on mahdollista laajentaa (kuva).
Laajennuksella nykyinen 17,1 ha kenttä voidaan kasvattaa jo yhdellä lisäalueella (20 ha)
37,1 ha kokoiseksi, jolloin pinta-alakuormat laskevat 0,46-kertaisiksi (taulukko).

Kuva 14. Lakeuden keskuspuhdistamon kosteikon laajennusmahdollisuudet. Nykyisen
kosteikon pohjoispuoliselle B-alueelle on mahdollista rakentaa n. 20 ha kosteikko.
Nykyisen kosteikon eteläpuoliselle A-alueelle on mahdollista rakentaa n. 10 ha
kosteikko.
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Taulukko 18. Kosteikon 20 hehtaarin laajennuksen vaikutus Lakeuden
keskuspuhdistamon toiminnallisiin arvoihin. Vertailukohtana on esitetty Siikalatvan
kosteikko.

Nykyinen
17,1 ha

Laajennus
+20 ha

Siikalatva
24,5 ha

Jäteveden määrä, m3/d 7 000 7 000 1 575

Hydraulinen kuorma, mm/d 45 21 6

Hydraulinen kuorma, m/a 16 7,4 2

BOD7-kuorma, kg/ha/a 747 343 332

Ptot-kuorma, kg/ha/a 26 12 4

Ntot-kuorma, kg/ha/v 1430 658 774

Kiintoainekuorma, kg/ha/v 1400 644 181

Lakeuden ammoniumtyppikuorma oli vuona 2016 yhteensä 422 kg/d. 17,1 ha:n kentällä
neliökuormitukseksi tulee 422 000 000 mg/171 000 m2 =2,47 mg/m2/d

11.3.1 Laajennuksen vaikutus typenpoistoon
Kohdan 7.1, jälkikäsittelykentän kuormituksen ja puhdistustehon, esitetyn hydraulisen
kuormituksen ja lähtevän veden nitraattipitoisuuden riippuvuus (Kaldec ym. 2009)
perusteella laajennuksella olisi suuri vaikutus lähtevän veden laatuun (taulukko 19).

Taulukko 19. Typenpoistotehon muutos Kadlecin (2009) teorian mukaan Lakeuden
keskuspuhdistamon jälkikäsittelykentällä kun sitä laajennetaan 20 ha lisäosalla.

17,1 ha kenttä 37,1 ha kenttä

Hydraulinen kuorma, m/v 16 7,4

Nitraatti reduktio, % 80 92

N-reduktio, gN/m2v (10kg/ha) 112 69

N-reduktio, kg/v 19 152 25 599

Kadlecin tutkimuksen mukaan kentän typenpidätys neliömetriä pienenee kentän
kasvaessa. Toisaalta kentän koon kasvaminen lisää toiminnallista aluetta jolloin
laajennus tehostaa typenpoistoa, mutta ei suoraviivaisesti. Tässä tapauksessa Kadlecin
mukaan kentän typenpoistokapasiteetti kasvaisi 1,34- kertaiseksi 20 ha laajennuksella.
Vastaavasti nitraatin reduktio kasvaisi 80 %:sta 92 %:iin.
Laajennuksen vaikutusta voidaan arvioida myös nykyisen kentän toimintaan
vertaamalla. Tällöin lasketaan nykyisen kentän typen ja ammoniumtypen poistumat
hehtaaria kohden ja oletetaan laajennuksen toimivan samalla teholla. Tässä nykyisen
jälkikäsittelykentän toimintaa on tarkasteltu vuosijaksolla 2013 -2016 koko 17,1 ha
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kentän osalta. Tarkastelu voidaan tehdä jäteveden pitoisuuksien laskun kautta jotka
olivat seuraavat:
- Ntot kesä-elokuu 0,95 mg/ha touko-joulukuu 0,71 mg/ha

- NH4-N kesä-elokuu 1,13 mg/ha touko-joulukuu 0,81 mg/ha
Jäljempänä laskennassa on käytetty vuosijakson 2010 – 2016 jakson keskimääräisiä
vedenlaatutietoja (NH4-N & COD, vuosijakso, 2013-2016)

Tuleva Laitoskäsittely
BOD, mg/l 321 5,6
P, mg/l 14,0 0,25

SS, mg/l 487,7 15,1
N, mg/l 92,6 71,1

NH4-N, mg/l 75,8 65,3
COD, mg/l 850,8 53,9

Tällöin saataisiin 10 ha tai 20 ha laajennuksilla seuraavan taulukon mukaiset käsittelyn
tehostukset verrattuna nykytilaan.
Taulukko 20. Kentän laajennuksen vaikutus lähtevän veden laatuun typen ja
ammoniumtypen osalta. Laskenta perustuu nykyisen kentän hehtaarikohtaiseen
puhdistustehoon, oletuksena että laajennusosalla sama hehtaarikohtainen puhdistusteho.

Nyky,
17,1 ha

VI-VIII

Nyky,
17,1 ha

V-XII

+10 ha,
27,1 ha

VI-VIII

+10 ha
27,1 ha

V-XII

+20 ha
37,1 ha

VI-VIII

+20 ha
37,1 ha

V-XII

Kentän N-reduktio,
laskennallinen, mg/l

16,2 12,1 25,7 19,2 35,2 26,3

Tuleva N, mg/l

Laitokselta N, mg/l

Kentältä N, mg/l

Reduktio yht, %

92,6

71,1

54,9

41 %

92,6

71,1

59,0

36 %

92,6

71,1

45,4

51 %

92,6

71,1

51,9

44 %

92,6

71,1

35,9

61 %

92,6

71,1

44,8

52 %

Kentän NH4-N reduktio,
laskennallinen, mg/l

19,3 13,8 29,0 21,9 41,8 30,0

Tuleva NH4, mg/l

LaitokseltaNH4,mg/l

Kentältä NH4, mg/l

reduktio yht. %

75,8

65,3

46,0

39 %

75,8

65,3

52,0

31 %

75,8

65,3

36,3

52 %

75,8

65,3

40,4

46%

75,8

65,3

23,5

69%

75,8

65,3

35,3

53%

Typen poisto on ollut alkuperäisellä 5,5 ha:n kentällä erittäin vähäistä (Savikuja 2012).
Mikäli typenpoiston oletetaan tapahtuvan vain laajennusosalla, nousee kentällä
tapahtuva laskennallinen typenpoisto 1,36 kertaiseksi edelliseen verrattuna:

- Ntot kesä-elokuu 1,29 mg/ha touko-joulukuu 0,97 mg/ha
Tällöin typenpoisto laajennetulla kosteikolla tapahtuisi seuraavan taulukon mukaan.
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Taulukko 21. Kentän laajennuksen vaikutus lähtevän veden laatuun typen osalta.
Laskenta perustuu nykyisen kentän hehtaarikohtaiseen puhdistustehoon kun oletetaan
että alkuperäinen vanha 4,5 ha:n kenttä ei poista typpeä vaan typenpoisto tapahtuu
uudella 12,6 ha:n kentällä. Myös laskennallisen laajennuksen tilanteessa vanhasta
kentästä on otettu huomioon vain uusi 12,6 ha:n osa. Oletuksena on että laajennusosalla
on sama hehtaarikohtainen puhdistusteho.

Nyky,
17,1 ha
(12,6ha)

VI-VIII

Nyky,
17,1 ha
(12,6ha)

V-XII

+10 ha,
27,1 ha
(22,6ha)

VI-VIII

+10 ha
27,1 ha
(22,6ha)

V-XII

+20 ha
37,1 ha
(32,6ha)

VI-VIII

+20 ha
37,1 ha
(32,6ha)

V-XII

Kentän N-reduktio,
laskennallinen, mg/l

16,2 12,1 29,1 21,9 42,0 31,6

Tuleva N, mg/l

Laitokselta N, mg/l

Kentältä N, mg/l

Reduktio yht. %

92,6

71,7

55,5

40 %

92,6

71,7

59,6

35 %

92,6

71,7

42,6

54 %

92,6

71,1

49,2

46 %

92,6

71,7

29,7

68 %

92,6

71,7

40,1

57 %

Edellä esitetyn perusteella voidaan 20 ha:n kosteikon laajennuksen puhdistustehona
käyttää koko olemassa olevan kentän hehtaarikohtaisen poistuman mukaisia laskelmia,
koska:
- arvio on varovainen, sillä kentän vanhin 4½ ha:n alue ei ole juuri poistanut typpeä

(voitaisiin jättää pois hehtaaritehon laskennassa)
- vesi on kylmää ensimmäisellä 4½ ha:n alueella lämmeten siellä kesällä tasolle 20

ºC, jossa biologinen typenpoisto on tehokasta, eli vanha 4½ ha:n alue toimii veden
lämmitysyksikkönä

- kentän hehtaarikohtainen tehokkuus laskee kentän koon kasvaessa, tätä kompensoi
se että vanhin 4½ ha:n kenttäalue ei ole toiminta typenpoistossa ja se otetaan
laskuissa mukaan kun määritetään hehtaarikohtaista typenpoistotehokkuutta.

11.3.2 Laajennuksen vaikutus muihin vedenlaatuparametreihin
Lakeuden keskuspuhdistamon jälkikäsittelykentän laajentaminen 17,1 hehtaarista 37,1
hehtaariin kasvattaa kentän kokoa 2,17 -kertaiseksi. Puhdistusteho ei kuitenkaan kasva
suoraan kentän koon mukaan, sillä kuormituksen pienentyessä hehtaarikohtainen
poistoteho pienene. Lisäksi puhdistusteho riippuu aina käytettävästä alueesta ja kentän
toteutuksesta. Em. selvityksien perusteella on arvioitu kentän laajennuksen
puhdistusteho seuraavasti:

- N & NH4:n aiempien selvitysten mukaan
- laajennusosa reduktioprosentti on ½ × nykyisen kosteikon reduktioprosentista,

lähtötaso nykykosteikolta lähtevä vesi, paitsi COD:n osalta 1 × nykyisen kosteikon
reduktioprosentti

- P-pitoisuus ei laske kentällä alle 0,05 mg/l
- BOD7-pitoisuus ei laske kentällä alle 1,0 mg/l
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11.3.3 Yhteenveto kentän laajennuksen (20 ha) vaikutuksesta käsitellyn veden laatuun
Tämä laskelma pohjautuu kahdessa edellisessä kappaleessa esitettyihin keskimääräisiin
vedenlaatutietoihin ja laskennallisiin kentän laajennuksen reduktioprosentteihin sekä
aiemmin esitettyihin vuosijakson 2013 – 2016 eri prosessivaiheiden keskimääräisiin
reduktioihin. Tukevan veden laadun ja laitoskäsitellyn veden laadun on oletettu pysyvän
vuositasolla vakiona. Kentän toiminta vaihtelu vuosijaksoittain on otettu huomioon.
Seuraavissa taulukoissa on laskettu eri haitta-aineille pitoisuudet nykytilanteessa ja
kentän laajennuksen jälkeen.
Taulukko 22. Jälkikäsittelykentän laajennuksen vaikutus puhdistustehoihin eri
ajanjaksoina.

Nyky
4,5 ha

I-IV

Nyky,
17,1 ha

VI-VIII

Nyky,
17,1 ha

V-XII

+20 ha
37,1 ha

VI-VIII

+20 ha
37,1 ha

V-XII

Kentän N-reduktio,
mg/l

1,0 16,2 12,1 35,2 26,3

Tuleva N, mg/l

Laitokselta N, mg/l

Kentältä N, mg/l

Reduktio yht. %

92,6

71,1

70,1

24%

92,6

71,1

54,9

41%

92,6

71,1

59,0

36%

92,6

71,1

35,9

61 %

92,6

71,1

44,8

52 %

Kentän NH4-N
reduktio, mg/l

3,1 19,3 13,8 41,8 30,0

Tuleva NH4, mg/l

LaitokseltaNH4,mg/l

Kentältä NH4, mg/l

reduktio yht. %

75,8

65,3

62,2

18 %

75,8

65,3

46,0

39 %

75,8

65,3

52,0

31 %

75,8

65,3

23,5

69%

75,8

65,3

35,3

53%

Kentän P-reduktio,
mg/l

0,11 0,18 0,15 0,18+0,03 0,15+0,03

Tuleva P, mg/l

Laitokselta P, mg/l

Kentältä P, mg/l

Reduktio yht. %

14,0

0,25

0,14

99 %

14,0

0,25

0,07

99,5 %

14,0

0,25

0,10

99,3 %

14,0

0,25

0,05

99,6 %

14,0

0,25

0,07

99,5 %
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Nyky,
4,5 ha

I-IV

Nyky,
17,1 ha

VI-VIII

Nyky,
17,1 ha

V-XII

+20 ha =
37,1 ha

VI-VIII

+20  ha  =
37,1 ha

V-XII

Kentän BOD-reduktio,
mg/l

1,23 4,20 3,70 4,20+0,52 3,70+0,63

Tuleva BOD, mg/l

Laitokselta BOD, mg/l

Kentältä BOD, mg/l

Reduktio yht. %

321

5,6

3,37

98,9 %

321

5,60

1,40

99,6 %

321

5,6

1,90

99,4 %

321

5,6

1,00

99,7 %

321

5,6

1,27

99,6 %

Kentän SS-reduktio,
mg/l

9,97 9,51 10,87 9,51+1,76 10,87+1,51

Tuleva SS, mg/l

Laitokselta SS, mg/l

Kentältä SS, mg/l

Reduktio yht. %

487,7

15,1

5,1

98,9 %

487,7

15,1

5,6

98,8 %

487,7

15,1

4,2

99,1 %

487,7

15,1

3,8

99,2 %

487,7

15,1

2,7

99,4 %

Kentän COD-reduktio,
mg/l

5,9 8,6 9,7 8,6+8,6 9,7+9,7

Tuleva COD, mg/l

Laitokselta COD, mg/l

Kentältä COD, mg/l

Reduktio yht. %

850,8

53,9

48,0

97,2 %

850,8

53,9

45,3

94,7 %

850,8

53,9

44,2

94,8 %

850,8

53,9

36,7

95,7 %

850,8

53,9

34,5

95,9 %

Lämpökestoiset koliformiset bakteerit:
- puhdistamon jälkeen ollut yl. 10 000 – pmy/100 ml

- nykyisen kosteikon jälkeen 60 – 400 pmy/100 ml (sisävesien uimavesiluokitus 500
pmy/100 ml)

-kosteikon laajennus puolittanee pesäkeluvun tasolle 30 – 200 pmy/100 ml.

Patogeenit, raskasmetallit, mikrohaitakkeet ja mikromuovit:
Kentän laajennus parantaa huomattavasti patogeenien, lääkeaineiden ym.
mikrohaitakkeiden reduktioita. Pidentynyt viipymä antaa biokemiallisille reaktioille
aikaa tapahtua ja valoaltistuksen määrä kasvaa huomattavasti.
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11.4 Laitoksella tehtävä typenpoisto
Laitoksella tehtävästä typenpoistosta on tehty yleissuunnitelma v. 2014, Ramboll.
Typenpoiston ongelma on kylmät vedet, jotka vaikeuttavat lämpötilariippuvaista
biologista typenpoistoa. Typenpoisto vaatisi:
- ilmastusaltaiden tilavuuden kolminkertaistamisen
- lisäilmastuskapasiteettia 160 kW
- väliselkeytyksen tilavuuden kaksinkertaistaminsen
- lipeän syötön ja varastoinnin
- metanolin syötön ja varastoinnin.

Em. investoinnit olisivat kokonaisuudessaan n. 6,6 milj. € ja käyttökustannukset
lisääntyisivät n. 1,1 mil. €/v, mikäli nitrifikaatio ympärivuotinen ja typenpoisto 5 kk/a.
Lisäksi jätevedenpuhdistuksen energiankäyttö ja hiilijalanjälki kasvaisivat.
Kylmistä vesistä johtuen typenpoiston toimintaan saaminen keväällä kesäkuun alkuun
on haastavaa. Käytännössä nitrifikaation ylösajaminen saattaa pitkittyä aina heinäkuulle
saakka, jolloin lämpötilat ovat nousseet tasolle +8 ºC. Todennäköistä on, että vielä
kesäkuun lopussa typpireduktio jää tasolle 50 %, vaikka laitos suunniteltaisiin typpeä
poistavaksi ja ei toimittaisi ympärivuotisella nitrifikaatiolla.
Em. syistä olisikin varauduttava siihen, että nitrifikaatiota joudutaan pitämään yllä läpi
vuoden, eli myös lupaehtojen ulkopuolisen ajan (syyskuu-toukokuu) koko prosessissa
tai osassa prosessia. Tämä lisää huomattavasti puhdistamon energian,
alkalointikemikaalin ja metanolin kulutusta. Myös lietteen laskeutuvuuden
huononemiseen on varauduttava, jolloin saostuskemikaalien ja polymeerin kulutus
kasvaa. Nitrifikaation ajo läpi talven ei toisaalta ole ongelmatonta, kriittisin vaihe on
huhtikuun loppu, jolloin jätevesi on kylmimmillään ja jätevesimäärät suurimmillaan.
Tällöin onkin erittäin todennäköistä, että ympärivuotisena ajettava nitrifikatio kaattuisi
ja aiheuttaisi laitokselle prosessihäiriöitä. Nitrifikaation kaatumista seuraisi uusi pitkä
nitrifikaation ylösnostojakso, jonka aikana puhdistustulokset heikkenevät.
Typenpoiston ja nitrifikaation, etenkin jos nitrifikaatio jää osittaiseksi, vaikutukset
aktiivilietteen laatuun ja selkeytettävyyteen sekä lietteen kuivattavuuteen ja
kompostoitavuuteen on epäilty olevan haitallisia. Puhdistamolla on myös kokemuksia
näistä ongelmista. Yleisesti lietekuorman aleneminen parantaa lietteen laskeutuvuutta.
Mutta esim. kevään nitrifikaatioajossa selkeytystulos voi kuitenkin huonontua, etenkin
jos nitrifikaatio jää osittaiseksi. Sama tilanne voi syntyä myös talvella osittaisen
nitrifikaaton aikana. Seuraavassa taulukossa on arvioitu väliselkeytetyn veden laatua
laitoksen nitrifioinnin ylösajovaiheessa keväällä ja kokonaistypenpoiston ollessa
käytössä. Jälkiselkeytyksessä erotetaan väliselkeytyksessä karkaava kiintoaine, jolloin
jäännösfosforipitoisuus putoaa tasolle < 0,5 mg/l.
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Taulukko 23. Väliselkeytetyn veden oletettu laatu kun laitosta ajetaan nitrifioivana tai
typenpoiston ollessa vakaasti päällä (Ramboll 2014).

Parametri Yksikkö                  Toimintatilanne

Nitrifiointi Typenpoisto

BOD7ATU mg/l                                    15

SS mg/l                                    25

Nkok. mg/l 50 20

% 40 76

NH4-N mg/l 15 8

% 80 90

NO3-N mg/l 33 10

Pkok. mg/l                                   < 1,0

Kun typenpoisto on saatu ajettua ylös talven kylmien vesien jälkeen, sillä päästään
väliselkeytyksessä lupaehtojen mukaiseen 20 mg/l typpipitoisuuteen. Täysin
toiminnassa olevalla typenpoistolla ei ole merkittävää vaikutusta typen ja
ammoniumtypen lisäksi muihin vedenlaatuparametreihin. Pidentyneen lieteiän ja
ilmastusaltaan loiventuneen BOD-gradientin (ts. altaan alkupään laimeamman BOD-
pitoisuuden) seurauksena lietteen filamenttiorganismit lisääntyvät, mikä on jopa
typpikuplia merkittävämpi laskeutuvuuden huonontaja. Laitokselta lähtevän veden BOD
on jo nykytilassa lähellä 5 mg/l tasoa, siihen ei ole odotettavissa merkittävää parannusta
typenpoiston myötä. COD-pitoisuus voi pitkäilmastuksessa hieman laskea, mutta
lietteen laskeutumisominaisuuksien heikkeneminen kompensoi mahdollisen
lisääntyneen COD-reduktion.

11.4.1 Laitoksella tehtävän typenpoiston vaikutus lähtevän veden laatuun
Laitoksella tehtävä typenpoistoa edesauttava ympärivuotinen nitrifikaatio on
käytännössä mahdoton toteuttaa kevään kylmien sulamisvesien takia. Tässä
tarkastelussa onkin oletettu, että nitrifikaatio pyritään saamaan käyntiin keväällä
mahdollisimman pian vesien lämmittyä ja ympäristöluvan typenpoiston poistoteho, 90
% & 20 mg/l, saavutettaisiin kesä-elokuun ajan keskiarvona (jälkikäsittelykentältä
lähtevä vesi), joka on kylläkin erittäin haastava toteuttaa. Onkin todennäköistä että
typenpoistovaadekauden alkuosalla on vaikeuksia typenpoistotavoitteen
saavuttamisessa.
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Typenpoiston käynnistäminen ja lopettaminen aiheuttavat häiriötä jäteveden
käsittelyprosessiin ja puhdistustulokset heikkenevät joksikin aikaa muutostilanteissa.
Typenpoiston toteuttaminen heikentää myös jonkin verran puhdistustulosta typpikuplien
ja filamenttiorganismien lisääntymisen myötä. Seuraavassa taulukossa on arvioitu
typenpoiston toteuttamisen vaikutusta laitoskäsittelystä lähtevän veden
ravinnepitoisuuksiin eri kuukausina. Typenpoiston on arvioitu heikentävän kesäaikaan
kokonaisuudessaan myös muiden aineiden poistumista siten, että laitokselta lähtevän
veden pitoisuuksien nousu luokkaa 40 %.
Taulukko 24. Arvio typenpoiston vaikutuksesta laitoskäsittelystä lähtevän veden
ravinnepitoisuuksiin eri kuukausina, kun pyritän typenpoistoon kesä-elokuussa ja
otetaan huomioon se, että ajotavan muutosvaiheissa ravinteiden poistuminen heikkenee
laitoksella.

Kuukausi

                                Laitokselta lähtevä

N, mg/l N, jakson ka.  P, mg/l P, jakson ka.

Tammikuu 71,1

68,9 mg/l

0,25

0,33 mg/l

Helmikuu 71,1 0,25

Maaliskuu 71,1 0,25

Huhtikuu 71,1 0,50

Toukokuu 60,0 0,40

Kesäkuu 45,0

35,0 mg/l*

0,35

0,28 mg/lHeinäkuu 35,0 0,25

Elokuu 25,0 0,25

Syyskuu 60,0

68,3 mg/l

0,50

0,34 mg/l
Lokakuu 71,1 0,35

Marraskuu 71,1 0,25

Joulukuu 71,1 0,25

Vuosi ka. 60,2 0,32

*kosteikon jälkeen ≤ 20 mg/l
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12 JÄLKIKÄSITTELYKENTÄN LAAJENNUKSEN TOTEUTUS

Jälkikäsittelykenttää voidaan laajentaa kohdan 11.3. mukaiselle B-alueelle 20-
hehtaarilla. Alueen vuokraamisesta kosteikkokäyttöön on yhteisen alueen jakokunnan
hallitus tehdyt ehdollisen päätöksen.

Jälkikäsittelykenttä aidataan ja se erotetaan ympäryspenkereellä. Käsitelty jätevesi
alueelle pumpataan vanhan jälkikäsittelykentän purkualtaasta. Vesi johdetaan
ilmastusrakenteen kautta uuden kentän alussa olevaan jako-ojaan. Tarvittaessa kentälle
tehdään virtauksenohjausvalleja. Kentän purku tehdään kookoojaojien ja -altaan ja
kautta Peräojaan. Poistokohta varustetaan virtaaman seurantaa palvelevalla
mittapadolla. Jälkikäsittelykosteikon laajennuksen esisuunnitelmakartta on esitetty
liitteenä 1.

13 LAITOSMAISEN TYPENPOISTON JA KENTÄN LAAJENNUKSEN
VERTAILU

13.1 Vaihtoehtojen vaikutus lähtevän veden laatuun kesällä
Laitoksen lupavaatimukset ja jälkikäsittelykenttien ajo ovat vuodenajasta riippuvaisia.
Tämän vuoksi tässä osuudessa tarkasteluun on otettu vain yksi ajanjakso, kesäkuu-
elokuu, jolloin typenpoistovaade on voimassa ja jälkikäsittelykenttä on
kokonaisuudessaan käytössä. Jälkikäsittelykentästä on tammikuu – huhtikuu jaksolla
käytössä vain vanha 4½ ha osuus. Jäljempänä laskennassa on käytetty vuosijakson 2010
– 2016 jakson keskimääräisiä vedenlaatutietoja (NH4-N & COD vuosijakso, 2013-
2016):

Tuleva Laitoskäsitelty, ei typenpoistoa
BOD, mg/l 321 5,6
P, mg/l 14,0 0,25
SS, mg/l 487,7 15,1
N, mg/l 92,6 71,1
NH4-N, mg/l 75,8 65,3
COD, mg/l 850,8 53,9

Tarkastelussa laitoksen typenpoiston on oletettu toimivan suunnitellusti koko
typenpoistojakson, VI-VIII (taulukko). Kentän reduktioprosentit ja poistotehot on otettu
em. aikaväliltä ja laajennuksen vaikuttavuuslaskelmista. Typenpoiston tehon ajallinen
muutos ja sen vaikutukset laitoskäsittelystä lähtevään veteen on käsitelty edellisessä
osiossa.
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Taulukko 25. Lakeuden keskuspuhdistamon puhdistustuloksen vertailu kahdessa
tilanteessa: laitosta laajennetaan niin että typenpoisto kesäaikaan mahdollinen tai
olemassa olevaa kosteikkoa laajennetaan 20 hehtaarilla.

Tuleva
(keskiarvo)

Laitos VI-VIII Kosteikolta VI-VIII

Ei
typenpoistoa

Typenpoisto Ei
typenpoistoa,
kentän
laajennus +20
ha

Typenpoisto,
ei kentän
laajennusta

N, mg/l 92,6 71,1 35 35,9 18,8

NH4-N,
mg/l

75,8 65,3 15 23,5 8,8

BOD7ATU,
mg/l

321 5,6 8,0 1,00 2,0

P, mg/l 14,0 0,25 0,28 0,05 0,08

CODCr,
mg/l

850,8 53,9 77,1 36,7 64,8

SS, mg/l 487,7 15,1 21,6 3,8 8

13.2 Vaihtoehtojen vuotuinen puhdistustehotarkastelu
Jätevedenpuhdistuksen toiminta on yksinkertaistettu kolmeen aikajaksoon:

- I-V,  vain 4,5 ha:n jälkikäsittelykenttä käytössä
- VI-VIII,  kaikki jälkikäsittelykentät käytössä
- IX-XII,  kaikki jälkikäsittelykentät käytössä.
Jätevedenkäsittelyssä on 3 tarkasteltua toimintatapaa:

- nykyinen ajotapa / tilanne, ei typenpoistoa, ei kentän laajennusta
- kentän laajennus +20 ha, laitoksen ajo kuten nykyisin
- laitosmainen typenpoisto 70 % VI-VIII, käsitelty vain ravinteet.
Laitosmaisen typenpoiston tilanteessa on tässä osiossa käsitelty vain ravinteet, sillä
niillä on eniten vaikutusta Liminganlahden tilaan. Lisäksi laitosmaisen typenpoiston
käynnistämisen ja lopettamisen aiheuttamat prosessihäiriöt heikentävät laitosprosessin
toimintaa eri aikoina eri lailla. Prosessihäiriöiden ajallisen vaikutuksen arvioinnissa on
paljon epävarmuustekijöitä, joten sitä ei ole tehty ympärivuotisesti kuin ravinteille,
kohdassa 12.1. Kesäkuukausien, VI – VIII, arviot kaikkien vedenlaatuparametrien
suhteen ovat osiossa 13.
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Tarkastelussa on oletettu laitoksen toiminnan olevan vuotuisen keskimääräisen kaltaista,
osion 13 mukaan. Jäteveden laatuna on käytetty vuosijakson 2010 – 2016
keskimääräisiä vedenlaatutietoja (NH4-N & COD vuosijakso, 2013-2016):

Tuleva Laitoskäsitelty, ei typenpoistoa
BOD, mg/l 321 5,6
P, mg/l 14,0 0,25
SS, mg/l 487,7 15,1
N, mg/l 92,6 71,1
NH4-N, mg/l 75,8 65,3
COD, mg/l 850,8 53,9

Typenpoiston on oletettu tapahtuvan typenpoisto-toimintatavassa ympäristöluvan
mukaisesti, kesä-elokuussa.

Nykykosteikon reduktiot eri ajanjaksoina on arvioitu edellä esitetyn tarkastelun
perusteella eri ajanjaksoille ja haitta-aineille (taulukko). Kauden I-V reduktiona on
käytetty aiempaa jaksoa I-IV, vaikka isompi kenttä on käytössä jo toukokuussa. IX-XII
reduktio on laskettu aiemmasta, V-XII ja VI-VIII jaksojen perusteella.
Taulukko 26. Nykyisten kosteikkojen reduktiot eri haitta-aineille eri
vuodenaikajaksoilla. Keskimääräinen laitoskäsitelty jätevesi, ei typenpoistoa. Typen ja
ammoniumtypen reduktion laskenta ja poistuma (mg/ha) kohdan 11.3 mukaan.

I-V VI-VIII IX-XII

BOD7ATU, mg/l 22 % 75 % 61 %

P, mg/l 43 % 73 % 54 %

SS, mg/l 66 % 63 % 79 %

N, mg/l 1 % 22 % 12 %

N, mg/l, VI-VIII,
kun typenpoisto
laitoksella

22 %

NH4-N, mg/l 4 % 27 % 17 %

CODCr, mg/l 11 % 16 % 19 %

Kahdellakymmenellä hehtaarilla laajennetun nykykosteikon reduktiot eri ajanjaksoina
on arvioitu edellä esitetyn tarkastelun perusteella eri ajanjaksoille ja haitta-aineille
(taulukko). Kauden I-V reduktiona on käytetty aiempaa jaksoa I-IV (vain pieni 4,5 ha
vanhin kosteikko käytössä), vaikka isompi kenttä on käytössä jo toukokuussa. IX-XII
reduktio on laskettu aiemmasta edellisen taulukon jaksojen VI-VIII ja IX-XII suhteen
mukaan.
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Taulukko 27. Laajennetun kentän (+20 ha) reduktiot haitta-aineille eri
vuodenaikajaksoilla. Keskimääräinen laitoskäsitelty jätevesi, ei typenpoistoa. Typen ja
ammoniumtypen reduktion laskenta ja poistuma (mg/ha) kohdan 11.3 mukaan.

I-V VI-VIII IX-XII

BOD7ATU, mg/l 22 % 82 % 67 %

P, mg/l 43 % 80 % 59 %

SS, mg/l 66 % 75 % 94 %

N, mg/l 1 % 49 % 26 %

NH4-N, mg/l 4 % 64 % 40 %

CODCr, mg/l 11 % 32 % 38 %

13.2.1 Käsitellyn veden laatu vaihtoehdoissa eri vuosijaksoina
Seuraaviin taulukoihin on laskettu edellä esitetyn perusteella keskimääräisen jäteveden
puhdistuminen:

- nykyinen ajotapa / tilanne, ei typenpoistoa, ei kentän laajennusta
- kentän laajennus +20 ha, laitoksen ajo kuten nykyisin
- laitosmainen typenpoisto 70 % VI-VIII, vain ravinteet (perusteet, kohta 12.1)
Taulukko 28. Nykyinen käsitellyn jäteveden laatu eri vuodenaikajaksoilla, laitokselta ja
kentältä purkautuva vesi.

Tuleva Laitoskäsitelty Kosteikolta

I-V

Kosteikolta

VI-VIII

Kosteikolta

IX-XII

BOD7ATU, mg/l 321 5,6 4,4 1,4 2,2

P, mg/l 14,1 0,25 0,14 0,07 0,11

SS, mg/l 487,7 15,1 5,1 5,6 3,2

N, mg/l 92,6 71,1 70,4 55,5 65,6

NH4-N, mg/l 75,8 65,3 62,7 47,7 54,2

CODCr, mg/l 850,8 53,9 48,0 45,3 43,7
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Taulukko 29. Laajennettu kenttä, + 20 ha, ei laitosmaista typenpoistoa, laitokselta ja
kentältä purkautuva vesi eri vuodenaikajaksoilla.

Tuleva Laitoskäsitelty Kosteikolta
I-V

Kosteikolta
VI-VIII

Kosteikolta
IX-XII

BOD7ATU, mg/l 321 5,6 4,4 1,0 1,8

P, mg/l 14,1 0,25 0,14 0,05 0,10

SS, mg/l 487,7 15,1 5,1 3,8 0,9

N, mg/l 92,6 71,1 70,4 36,3 52,6

NH4-N, mg/l 75,8 65,3 62,7 23,5 39,2

CODCr, mg/l 850,8 53,9 48,0 36,6 33,4

Taulukko 30. Laitosmainen typenpoisto kesäaikaan ja nykymuotoisen
kosteikkopuhdistus, laitokselta ja kentältä purkautuvan veden ravinnepitoisuudet eri
vuodenaikajaksoilla.

Tuleva Laitoskäsitelty

I-V / VI-VIII / IX-XII

Kosteikolta

I-V

Kosteikolta

VI-VIII

Kosteikolta

IX-XII

P, mg/l 14,1 0,33 / 0,28 / 0,34 0,19 0,08 0,16

N, mg/l 92,6 68,9 / 35,0 / 68,3 68,2 18,8 60,1

Tarkasteltaessa eri käsittelyvaihtoehtoja ravinteiden suhteen, voidaan sanoa että
jälkikäsittelykentän laajennuksella saavutetaan fosforin osalta paremmat
puhdistustulokset kuin laitosmaisella typenpoistolla. Typenpoiston suhteen laitosmainen
typenpoisto on tehokkaampi tammi-elokuussa, mutta syys-joulukuussa laajennetulla
jälkikäsittelykentällä saavutetaan parempi typenpoisto (taulukko).
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Taulukko 31. Yhteenveto kosteikolta purkautuvan veden ravinnepitoisuuksista
nykytilanteessa, kun laitoksella typenpoisto tai laitoksella ei typenpoistoa ja
jälkikäsittelykenttää laajennetaan 20 ha:lla.

Tuleva Laitoskäsitelty

I-V / VI-VIII / IX-XII

Kosteikolta

I-V

Kosteikolta

VI-VIII

Kosteikolta

IX-XII

Nykytilanne

P, mg/l 14,1 0,25 / 0,25 / 0,25 0,14 0,07 0,11

N, mg/l 92,6 71,1 / 71,1 / 71,1 70,4 55,5 65,6

Laitosmainen typenpoisto

P, mg/l 14,1 0,33 / 0,28 / 0,34 0,19 0,08 0,16

N, mg/l 92,6 68,9 / 35,0 / 68,3 68,2 18,8 60,1

Jälkikäsittelykentän laajennus 20 ha, ei laitosmaista typenpoistoa

P, mg/l 14,1 0,25 / 0,25 / 0,25 0,14 0,05 0,10

N, mg/l 92,6 71,1 / 71,1 / 71,1 70,4 36,3 52,6

14 RAVINTEIDEN POISTON KUSTANNUKSET

14.1 Vaihtoehtojen kustannukset

Laitosmainen typenpoisto
Laitosmaisen typenpoiston rakentamisen kustannukset ovat Rambollin 2014 tekemän
suunnitelman mukaan 6,6 milj €. Investoinnista muodostuva vuosikustannus on 390 000
euroa, käytettäessä keskimääräistä 25 v poistoaikaa ja 3 % korkokantaa, jolloin
investoinnin vuosikustannuskerroin on 5,91 %.
Käyttökustannusten lisäys ympärivuotisessa nitrifioinnissa olisivat 400 000 €. Lisäksi
tulevat rakennusten ja laitteistojen kunnossapitokustannukset, 1 % kokonais-
investoinnista eli 66 000 €/v.

Edellä esitetyn perusteella vuotuinen kustannus laitosmaisesta typenpoistosta on
860 000 €/v. Mikäli joudutaan ympärivuotiseen nitrifiointiin, nousevat vuosittaiset
käyttökustannukset huomattavasti.
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Jälkikäsittelykentän laajennus
Jälkikäsittelykentän investointikulu on n. 1 200 000 €. 40 v kuoletusajalla ja 3 %
korkokannalla investoinnin vuosikustannuskerroin on 4,33 %. Tällöin investoinnin
vuosikustannus on 52 000 €. Käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat 11 000 €/v.
Lisäksi kustannuksia lisää kenttäalueen arvioitu vuokra 2 000 €/v.
Edellä esitetyn perusteella jälkikäsittelykentän laajennuksen vuotuinen kustannus on 65
000 €/v.

Vaihtoehtojen kustannusero
Jälkikäsittelykentän vuosikustannus on 860 000 € - 65 00 € = 795 000 € pienempi kuin
laitosmaisen typenpoiston.

14.2 Liminganlahden kuormituksen muutos vaihtoehdoissa ja yksikköhinta
Liminganlahden typpikuormaa saadaan vähennettyä niin kosteikon laajentamisella kuin
laitosmaisella typenpoistolla. Laitosmainen typenpoisto kuitenkin aiheuttaa prosessiin
epävakautta ylösjaon ja lopettamisen aikaan, jolloin fosforin, BOD:n ym. päästöt
Liminganlahteen kasvavat. Toisaalta jälkikäsittelykentän laajennus tehostaa BOD:n,
COD:n, mikrohaitakkeiden ym. reduktioita koko vuotuisen käyttöajan.
Laitoksen keskivirtaama on ollut v 2016 5 199 m3/d eli 1 897 000 m3/v. Laitosmaisen
typenpoiston vuosikustannus 860 000 €/v ja jälkikäsittelykentän 20 ha:n laajennuksen
vuosikustannus 65 000 €.

Taulukon 31 mukaan laskettujen vuotuisten keskimääräisten ravinnepitoisuuksien
mukaan on saatu vuotuiset Liminganlahden ravinnekuormat, taulukko.

Taulukko 32. Laitosmaisen typenpoiston ja kosteikon laajennuksen vaikutus
Liminganlahden ravinnekuormitukseen ja poistetun typpikilon hinta.

Nykytilanne Laitosmainen
typenpoisto

Kosteikon
laajennus  20 ha

N P N P N P

Vuosikeskiarvo,
mg/l (g/m3)

65,07 0,11 53,15 0,15 55,94 0,10

Kuormitus,
kg/v

123 438 208,7 100 825 284,5 106 118 189,7

Kuormituksen
vähennys, kg/v

22 613 -78,8 17 320 19,0

Kilohinta, €/kg 38 4



47

15 VESISTÖVAIKUTUKSET
Seuraavassa on tarkasteltu Liminganlahteen purettavien käsiteltyjen jätevesien
leviämistä ja eri typenpoistomenetelmien (laitosmaisen typenpoisto ja laajennettu
jälkikäsittelykenttä) vaikutusta vesistön typpi- ja fosforipitoisuuksiin sekä verrattu
vaikutuksia nykytilanteeseen. Lisäksi on arvioitu puhdistamon vesienkäsittelyn
tehostamisen vaikutuksia vesistön tilaan ja ekologiseen luokitukseen sekä vesienhoidon
tavoitteisiin. Apuna tarkastelussa on käytetty vesistömallinnusta, jolla voitiin
havainnollistaa typenpoiston tehostamisen eri menetelmien vaikutuksia alueellisesti
Liminganlahden eri osissa sekä vaikutusten ajallista vaihtelua.

15.1 Liminganlahden kuvaus

15.1.1 Kuormitus
Lakeuden keskuspuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan Peräojaan, joka laskee
Liminganlahden pohjukkaan. Liminganlahdella vaikuttavat Peräojasta tulevan
kuormituksen lisäksi myös Temmesjoen ja Lumijoen sekä muutaman isohkon ojan
tuomat ravinnekuormat. Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelmassa on arvioitu
Liminganlahteen tulevan Temmesjoen kautta fosforia 36 t/a ja typpeä 630 t/a ja
Lumijoen  kautta  noin  2  t  fosforia  ja  69  t  typpeä.  Etenkin  Temmesjoella  suuri  osa
ravinnekuormituksesta aiheutuu maataloudesta. Lakeuden keskuspuhdistamon
vuosittainen vesistökuormitus on ollut tasoa 500 kg fosforia ja 120–150 t typpeä.
puhdistamon kuormituksen osuus jokien ravinnevirtaamista on siten fosforin osalta 1 %
ja typen osalta 17–21 %.

Lisäksi Liminganlahti mataloituu voimakkaasti ja vedenpinnan korkeusvaihtelut
vaikuttavat myös veden laatuun etenkin lahden sisäosissa. Liminganlahden rannoilla
laiduntaa myös runsaasti karjaa, mikä osaltaan myös aiheuttaa vesistökuormitusta.

15.1.2 Vedenlaatu
Peräojassa vesimäärät ovat pieniä ja ravinnepitoisuudet korkeita. Pitoisuusvaihtelu on
myös hyvin suurta riippuen vesitilanteesta (kuva 15).
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Kuva 15. Peräojan ravinnepitoisuudet vuosina 1990–2016 talvella (loka-huhtikuu) ja
kesällä (touko-syyskuu).

Liminganlahti purkuvesistönä on rehevä. Rehevyys kasvaa mentäessä matalaa lahden
peräosaa kohti. Liminganlahden pisteillä LL12 ja LL21 veden laatua on tarkkailtu 1990-
luvun alusta lähtien. Liminganlahden ravinnepitoisuuksissa on havaittu etenkin
talviaikana melko suurta vaihtelua (kuva 16). Yleisesti lahden keskiosassa (LL12)
vaihtelua esiintyy selvästi enemmän kuin lahden suulla (LL21). Levätuotannon määrää
kuvaavat kesäajan klorofylli-a-pitoisuudet ovat olleet pääosin keskiravinteisille tai
reheville vesille tyypillistä tasoa. Liminganlahden ravinne tai klorofyllipitoisuuksissa ei
ole havaittavissa selvää pitkäaikaista kehitystä.
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Kuva 16. Lakeuden Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien kehitys Liminganlahden
pintakerroksessa (1 m) vuosina 1990–2016 talvella (loka-huhtikuu) ja kesällä (touko-
syyskuu). Kuviin on merkitty lisäksi hyvän ekologisen tilan luokkarajat.

Minimiravinne
Minimiravinne on ravinne, jonka saatavuus eniten rajoittaa levien kasvua. Vapaana
vedessä liuenneena olevat epäorgaaniset ravinteet fosfaattifosfori, nitraatti- ja
ammoniumtyppi ovat leville suoraan käyttökelpoisia.

Merialueella tärkeä perustuotantoa ylläpitävä tekijä on ravinteiden sitoutuminen
biomassaan ja vapautuminen orgaanisen aineen hajotessa. Mikäli epäorgaanisten
ravinteiden pitoisuustaso on alhainen, sitoutuminen tapahtuu hyvin nopeasti, jolloin
epäorgaanisten ravinteiden pitoisuustaso ei nouse. Perustuotanto säilyy kuitenkin
korkeammalla tasolla kuin jos ravinteiden kiertoa ei tapahtuisi.
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Mahdollinen ravinnerajoitteisuus on yleisesti selvitetty eri ravinnesuhdearvoilla, joista
leville välittömästi käyttökelpoisten ravinteiden suhdetta kuvaa mineraaliravinnesuhde
(NH4-N+NO2+NO3-N):PO4-P = DIN:DIP. Forsbergin ym. (1978) mukaan fosfori
rajoittaa tuotantoa mineraaliravinnesuhteen ollessa säännöllisesti yli 12 (kuva 17). Kun
suhde on alle 5, typen katsotaan rajoittavan kasvua. Ravinnesuhteen ollessa 5–12,
molemmat ravinteet ovat mahdollisia minimiravinteita.

Kuva 17. Suomen sisävesien jakautuminen seitsemään ravinnerajoitteisuusluokkaan
päällysveden  tuotantokauden aikaisten mineraaliravinnepitoisuuksien ja -suhteiden
perusteella  (Pietiläinen & Räike 1999). DIN = liukoinen epäorgaaninen typpi, DIP
= liukoinen epäorgaaninen fosfori.

Epäorgaanisten ravinteiden suhteen ohella on kiinnitettävä huomiota myös itse
pitoisuustasoihin (Kuva 16). Laskennallinen suhde voi osoittaa tiettyä rajoitteisuutta,
vaikka molempia pääravinteita vedessä olisi runsaasti (tuotantoa rajoittaa jokin muu
tekijä) tai kaikki epäorgaanisten ravinteiden pitoisuudet olisivat alle määritysrajan
(yhteisrajoitteisuus). Mikäli epäorgaanisten ravinteiden suhde lasketaan veteen
liuenneiden ravinteiden pitoisuuksista (suodatettu näyte), saadaan tarkempi kuva leville
välittömästi käyttökelpoisten ravinteiden saatavuudesta. Normaali suodattamattomasta
näytteestä tehty analyysi voi yliarvioida jossain määrin leville suoraan käyttökelpoisten
ravinteiden (erityisesti fosforin) määrää.
Typpi on yleisesti Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren rannikkovesien
minimiravinne. Fosfori on sen sijaan Perämeressä ja sisävesissämme typpeä useammin
levien kasvua rajoittava ravinne. Temmesjoen alaosalla ravinteita on yleensä vedessä
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kesälläkin runsaasti ja todennäköisesti ravinteiden saatavuus vedessä ei rajoita
perustuotantoa.
Kuvassa 18 on esitetty Liminganlahden epäorgaanisten ravinteiden pitoisuudet touko-
syyskuussa 1990–2016. Liminganlahdessa esiintyy typpirajoitteisuuden lisäksi
tilanteita, joissa fosfori rajoittaa tuotantoa ja molemmat pääravinteet samanaikaisesti
rajoittavat tuotantoa.  Eniten typpirajoitteisuuteen viittaavia pitoisuuksia havaittiin

Kuva 18. Pintakerroksen minimiravinne Liminganlahdessat touko-syyskuussa 1990–
2016.

Oulun yliopiston (2013a) toimesta Liminganlahdella tehdyissä ravinnelisäyskokeissa
arvioitiin perustuotannon olleen ko. vuonna alku- ja loppukesällä yhteisrajoitteista ja
keskikesällä selvemmin typpirajoitteista. Tulos oli samansuuntainen
mineraaliravinnesuhteeseen perustuvan tarkastelun kanssa.

15.1.3 Ekologinen tila
Liminganlahti kuuluu Oulujoen–Iijoen–Perämeren vesienhoitoalueeseen, jolle on
laadittu vesienhoitosuunnitelma (Laine ym. 2015). Liminganlahti kuuluu
vesienhoitosuunnitelmassa Perämeren sisempiin rannikkovesiin muodostaen oman
vesimuodostuman. Pintavesien ekologista tilaa arvioitaessa pääpaino on biologisissa
laatutekijöissä. Perämeren rannikkovesissä biologinen luokka perustuu kasviplanktoniin
ja pohjaeläimistön tilaa kuvaavaan luokitteluindeksiin. Veden laatua käytetään
luokittelua tukevana muuttujana. Uusimmassa vesienhoitosuunnitelman mukaisessa 2.
suunnittelukauden luokituksessa, joka perustuu pääosin vuosien 2006–2012 seuranta-
aineistoihin, Liminganlahden ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Luokitus oli
sama myös edeltävällä, 1. suunnittelukaudella. Vesienhoitolainsäädännön mukaisena
tavoitteena on joko hyvän tilan turvaaminen tai sen saavuttaminen.
Pintavesien kemiallisen tilan arvioinnissa vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten
aineiden pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä asetettuihin ympäristönlaatunormeihin.
Pintaveden kemiallinen tila on hyvä, jos vaarallisten ja haitallisten aineiden mitatut
pitoisuudet vedessä ovat alle ympäristönlaatunormin. Jos yhdenkin aineen pitoisuuden
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vuosikeskiarvo ylittää ympäristönlaatunormin, vesien kemiallinen tila on hyvää
huonompi. Liminganlahden kemiallinen tila on hyvä (Suomen ympäristökeskus ja ELY-
keskukset 2016).

Liminganlahden biologisten laatutekijöiden keskiarvo ilmentää hyvää tilaa. Biologista
aineistoa tukevista fysikaalis-kemiallisista tekijöistä kokonaisfosforipitoisuuksien
kesäajan keskiarvo (havaintopaikat: OE84, Liminganlahti 21 sekä Liminganlahti21)
ilmentää välttävää ja kokonaistyppi huonoa tilaa. Näkösyvyys ilmentää myös välttävää
tilaa. Välttävä veden laatu laskee Liminganlahden ekologisen kokonaisluokan
tyydyttäväksi.

Tarkemmin Liminganlahden luokittelussa käytetyt ravinne- ja a-klorofyllipitoisuudet on
esitetty taulukossa 35. Taulukossa on esitetty myös luokittelun jälkeisten vuosien
keskiarvot perustuen Liminganlahden kesäaikaisiin velvoitetarkkailutuloksiin. tilanne
Liminganlahdessa ei ole merkittävästi muuttunut viime vuosina.

Taulukko 35. Liminganlahden tilan luokittelussa käytetyt kokonaisravinne- ja a-
klorofyllipitoisuudet vesienhoidon toisella suunnittelukaudella (2006–2012), vastaavat
keskiarvot vuosilta 2013–2016 sekä luokkarajat (Suomen ympäristökeskus ja ELY-
keskukset 2016, Aroviita ym. 2012).

Kok. P kok. N chl-a
µg/l µg/l µg/l

2016 25 543 9,3
2015 22 498 11,7
2014 23 415 6,4
2013 16 357 8,1

2006-2012 22 495 6,8
erinomainen < 11 < 305 < 2,5

hyvä 11-14 305-340 2,5-3,3
tyydyttävä 14-18 340-370 3,3-6,5

välttävä 18-27 370-420 6,5-16
huono > 27 > 420 16-50

Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa Liminganlahden
ravinteiden vähennystarpeen on arvioitu olevan 30–50%. Tavoitetila on arvioitu
saavutettavan Liminganlahdella vuoteen 2021.
Liminganlahteen laskevat Temmesjoki ja Lumijoki ovat myös tyydyttävässä tilassa ja
niille on esitetty vastaavat ravinteiden vähennystarpeet. tavoitetila on jokivesistöissä
arvioitu saavutettavan kuitenkin vasta 2027.

15.2 Vesistömallinnus

15.2.1 Mallin kuvaus
Vesien kulkeutumista arvioitiin 3D-vesistömallin EFDC, (Environmental Fluid
Dynamics Code) avulla. Mallin on kehittänyt Virginia Institute of Marine Science:ssa
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John Hamrick alun perin rannikkovesien mallinnustehtäviin. Yhdysvaltojen
ympäristönsuojeluviranomainen EPA (Environmental Protection Agency) on jatkanut
mallin kehitystyön tukemista ja malli on vesipäästöjen vaikutusten arviointiin
suositeltujen mallien joukossa Yhdysvalloissa. Mallin jatkokehitystä on tehty Dynamic
Solutions-International LLC - konsulttialan yrityksessä. Heidän toimestaan on laadittu
lisäksi graafinen käyttöliittymä (EFDC Explorer, EE) mallin laadinnan ja tulosten
käsittelyn ja havainnollistamisen tueksi (Craig 2011). Mallin vedenlaatuosio on kytketty
virtauslaskentaan dynaamisesti siten, että vedenlaatumuuttujat ja niiden prosessit
lasketaan samanaikaisesti virtausten kanssa.

Mallinnuksen lähtökohtana oli puhdistamon vaihtoehtoisten typenpoistomenetelmien
(laitosmainen typenpoisto ja laajennettu jälkikäsittelykettä) vesistövaikutusten vertailu.
Tarkastelemalla vain puhdistamon kuormitusta saatiin menetelmien väliset erot
parhaiten näkyviin. Käytetty mallinnustapa ei tuo esiin vesistön kokonaispitoisuustasoa
ja sen osalta tarkastelua on täydennetty tekstissä.
Typen ja fosforin poistumaa säätelee mallissa poistumakertoimien minimiarvot.
Kertoimen yksikkö on [d-1], joten poistuman nopeus ei ole riippuvainen itse
pitoisuudesta. Tämä on tärkeä siinä mielessä, että se mahdollistaa laskennan
suorittamisen ilman vesistöön kohdistuvan kokonaiskuormituksen mukana oloa. Edellä
mainittujen kertoimien minimiarvoina käytettiin vakiintuneita arvoja 0,001 d -1 (typpi) ja
0,0075 d-1 (fosfori). Mikäli poistuman nopeus riippuisi pitoisuudesta, olisi poistuma
tilanteessa, jossa huomioidaan muut kuormittajat ja taustapitoisuus, luonnollisesti eri
kuin tilanteessa, jossa taustapitoisuus on nolla eikä muita kuormittajia ole. Puhdistamon
vaikutus vesistössä voidaan siis laskea suoraan ilman muita kuormittajia tai
taustapitoisuutta.

Työssä ei tehty varsinaista mallin kalibrointia, vaan käytettävät parametrit perustuvat
osataan aiemmissa projekteissa kalibroituihin arvoihin, osaltaan kirjallisuudessa ja
käytännössä vakiintuneisiin arvoihin osan ollessa hilarakenteesta riippuvia kuten
esimerkiksi virtauslaskentaan liittyvät sekoittumiskertoimet. Mallin kalibrointiin olisi
luonnollisesti sisällytettävä kaikki kuormitus (pistekuormat, hajapäästöt ml. laskeuma
jne.) ja vesistön taustapitoisuus, mikä olisi kasvattanut työmäärän huomattavan
suureksi.

15.2.2 Mallinnusalue
Mallinnus laadittiin muuttuvakokoisella hilalla, jossa erotustarkkuus on 200 m
Liminganlahdella suurentuen kauempana (kuva 19). Malli ulottuu Merenkurkkuun asti,
joten laajemman merialueen virtausten ja vedenkorkeusvaihteluiden vaikutus tulee
huomioitua.

Vertikaalisten kerrosten lukumäärä vaihteli Liminganlahden pohjukan kahdesta
kerroksesta suuosan neljään ja ulompana Perämerellä kerroksia oli maksimissaan 15.
Kerrosjakona käytettiin nk. z-koordinaatistoa, jossa kunkin kerroksen paksuus on
määritelty. Näin kuvattuna kerrosten lukumäärä vertikaalissa on riippuvainen pisteen
syvyydestä, eli matalilla alueilla kerroksia on vähemmän kuin syvissä.
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Kuva 19. Esimerkkikuva laskentahilasta ja tulostuspisteiden sijainti. Alueen
syvyyssuhteet on esitetty väreinä. Kuvassa on esitetty myös säähavaintoasemien
(Marjaniemi, Vihreäsaari ja Pellonpää) viitteellinen sijainti.

15.2.3 Virtaamat, tuulet, säätiedot
Mallinnus toteutettiin 12 kuukauden ajanjaksolle. Laskentavuoden sääaineistoksi
valittiin lähellä keskimääräistä oleva vuosi 2013.

Tuulitietoina käytettiin vuoden 2013 tietoja Marjaniemen (Hailuoto), Vihreäsaaren
(Oulu) ja Pellonpään (Oulunsalo) mittausasemilta. Hailuodossa vallitseva tuulensuunta
oli välillä etelä – lounas, Oulussa ja Oulunsalossa kaakko (kuva 20). Pellonpään
mittausasema sijaitsee kauempana rannikosta kuin muut asemat ja tuulen nopeus oli
siellä noin puolet Marjaniemessä ja Vihreäsaaressa havaituista. Pellonpään nopeudet
eivät näin ollen kovin hyvin edusta Limingan lahdella, avoimessa ympäristössä
vallitsevaa tuulen nopeutta, joten sen havaitut nopeudet kaksinkertaistettiin.
Vihreäsaaren mittarissa oli kesä-syyskuun aikana toimintahäiriö, joten suuntahavainnot
on ko. jaksolla korvattu Pellonpään arvoilla. Malli käyttää kaikkia kolmea
havaintoasemaa siten, että kunkin tuulen vaikutus tietyssä pisteessä lasketaan
etäisyydellä painotettuna keskiarvona kyseisistä tuulista.
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Kuva 20. Tuulen suunta- ja nopeusjakaumat Marjaniemessä, Vihreäsaaressa ja
Pellonpäässä vuonna 2013.

Jokivirtaamina käytettiin ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmän (WSFS)
ennustamia Temmes- ja Lumijoen vuorokausivirtaamia vuodelle 2013. Peräojan
virtaama laskettiin valuma-alueiden pinta-alojen suhteella Lumijoen virtaamasta. Joista
selvästi merkittävin on Temmesjoki (kuva 21).

Kuva 21. Mallissa käytetyt jokivirtaamat (Temmesjoki, Lumijoki, Liminganjoki ja
Peräoja).
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Liminganlahden eteläpuolelle laskevia pienempiä ojia (Heraoja, Karvonoja ym) ei ole
huomioitu, koska niiden virtaamat jäävät hyvin pieniksi ja vaikuttavat vain ojasuilla
eikä niillä katsottu olevan merkitystä puhdistamovesien leviämisen kannalta.

Koska puhdistamo ja Peräoja sijaitsevat niin lähellä Liminganlahtea, sijoittuu päästö
käytännössä hilakoon rajoissa Peräojan suulle.

15.2.4 Laskenta
Mallilaskenta on tehty nykytilanteessa (VE1) sekä laitosmaisen typenpoiston (VE2) ja
laajennetun jälkikäsittelykentän (VE3) mukaisessa kuormitustilanteessa (Taulukko 32).
Tuloksena saatiin eri typenpoistovaihtoehtojen pitoisuusvaikutukset vesistössä
verrattuna nykytilanteeseen. Laskenta tehtiin sekä typen että fosforin osalta, jotta voitiin
arvioida typenpoiston vaikutusta myös fosforin puhdistustulokseen. Liminganlahdella
merkittävin tilaa heikentävä tekijä on rehevyys ja siten ravinteilla on suurin vaikutus
lahden tilaan.

Koska muuta kuormitusta ei ole mallinnuksessa huomioitu, vain vesimäärät, kuvaavat
tulokset nimenomaan Lakeuden keskuspuhdistamon päästövesien pitoisuusvaikutusta
vesistössä.

Koska puhdistamolla käsiteltävät vesimäärät ovat olleet kasvussa, on jätevesimäärinä
käytetty vuoden 2016 kuukausitasolla toteutuneita virtaamia (Kuva 1).
Jälkikäsittelykentän vaikutusta purkautuvaan vesimäärään ei ole huomioitu. Kesällä
kentällä haihtuu enemmän vettä kuin sataa ja mallinnuksessa käytetyt vesimäärät ovat
kesäjaksolle yliarvioita. Toisaalta talven lumet sulavat paikalleen ja vuositasolla kenttä
kasvattaa purkautuvaa vesimäärää.

Mallinnus toteutettiin 12 kuukauden ajanjaksolle ja siinä huomioitiin typenpoiston ja
kosteikkokäsittelyn tehon sekä toisaalta vesistövaikutusten vuodenaikainen vaihtelu.
Tarkastelujaksoina käytettiin pääasiassa kesää (VI-VIII) sekä syksyä/alkutalvea (IX-
XII), jolloin laitosmaisen typenpoiston ja laajennetun kentän käsittelytuloksissa on
aiemmassa osuudessa arvioitu olevan suurimmat erot. Jaksolla käsitellyn jäteveden
pitoisuustietona on käytetty jakson keskiarvoa, joten typenpoiston käynnistämisen ja
lopettamisen aiheuttamat häiriöt puhdistustuloksessa näkyvät aineistossa lievempinä
jakaantuneena koko jaksolle. Mallinnuksen mukaiset kuormitusarvot on esitetty
taulukossa 35.
Laskentatulokset on esitetty alueellisina jakaumakuvina, aikasarjoina tietyissä pisteissä
sekä tunnuslukuina (keskiarvo, maksimi).
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Taulukko 35. Vesistömallinnuksessa käytetty kuormitus (kg/d) eri vaihtoehdoissa.

VE1 VE2 VE3
Kok.P Kok.N Kok.P Kok.N Kok.P Kok.N

tammikuu 0,69 347 0,94 336 0,69 347
helmikuu 0,76 383 1,0 371 0,76 383
maaliskuu 0,78 390 1,1 378 0,78 390
huhtikuu 0,90 453 1,2 439 0,90 453
toukokuu 0,74 372 1,0 360 0,74 372
kesäkuu 0,33 259 0,37 92 0,23 169
heinäkuu 0,34 271 0,39 97 0,24 177
elokuu 0,37 297 0,43 106 0,27 194
syyskuu 0,55 327 0,80 300 0,50 262
lokakuu 0,53 315 0,77 289 0,48 253
marraskuu 0,55 328 0,80 300 0,50 263
joulukuu 0,54 324 0,79 297 0,49 260

15.2.5 Mallinnustulokset
Kuvissa 22 ja 24 on esitetty typen pitoisuusvaikutuksen jakaumakuvat kesällä ja
loppuvuonna. Kuvissa 23 ja 25 vastaavat jakaumat fosforin osalta. Pitoisuuden
vuodenaikaista vaihtelua valituilla havaintopaikoilla eri kuormitustilanteissa on kuvattu
liitteen 2 aikasarjoissa. Taulukossa 36 on esitetty keskiarvo ja maksimipitoisuudet
lukuarvoina samoilla havaintopaikoilla. Pitoisuusvaikutukset on laskettu erotuksena
nykyiseen kuormitustilanteeseen (VE1) joten tulokset kuvaavat menetelmän hyötyä eli
pitoisuusvähennystä vesistössä. Joissain tapauksissa erotus muodostui negatiiviseksi,
mikä kuvaa pitoisuuslisäystä nykyiseen verrattuna.
Vesistömallinnustulosten perusteella laitosmaisella typenpoistolla (VE2) saavutettava
typpipitoisuuden vähennys on Peräojan edustalla ja Liminganlahden koilliskulmassa
Koivukarin edustalla huomattava, keskimäärin noin 100–250 µg/l (kuva 22 ja taulukko
36). Purkualueen välittömässä läheisyydessä pienellä alueella keskimääräiset
pitoisuusvaikutukset voivat olla vielä suurempia. Liminganlahden keskiosissa
pitoisuushyöty pienenee olleen pohjukassa noin 70 µg/l, Lamunkarin pohjoispuolella
(L12) noin 25 µg/l ja Lumijoen selällä (LL21) enää noin 10 µg/l. Vesistössä ajoittaiset
maksimit voivat olla huomattavasti suurempiakin (kuva 22 ja taulukko 36). Hetkelliset
maksimivaikutukset ajoittuvat vaihtelevasti koko kesäajalle (liite 2) riippuen lähinnä
tuulista ja virtauksista.

Myös laajennetulla jälkikäsittelykentällä (VE3) saavutetaan typen osalta kesällä
merkittävää pitoisuusvähennystä, Peräojan edustalla ja Koivukarin edustalla 80–
130 µg/l, pohjukassa noin 30 µg/l, Lamunkarin pohjoispuolella (L12) noin 10 µg/l ja
Lumijoenselällä (L21) noin 5 µg/l (kuva 22 ja taulukko 36).
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Kuva 22. Laitosmaisen typenpoiston (yläkuvat) ja laajennetun jälkikäsittelykentän
(alakuvat) aiheuttama vähenemä nykyiseen evrrattuna Liminganlahden
typpipitoisuudessa (μg/l) kesäaikana (VI-VIII) keskimäärin (vasen) sekä maksimissaan
(oikea).
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Fosforin osalta voidaan mallinnustulosten mukaan kosteikon laajennuksella saavuttaa
keskimäärin noin 0,2 µg/l, ja maksimissaan noin 0,8 µg/l pitoisuusvähennys
purkualueen läheisyydessä (kuva 23 ja taulukko 36). Kauemmaksi lahdelle vaikutus
fosforitasoon ei juuri ulotu. Laitosmaisen typenpoiston on arvioitu etenkin
käynnistysvaiheessa häiritsevän fosforinpoistoa ja siten vaihtoehdossa VE2 aiheutuu
fosforipitoisuuden kasvua, keskimäärin noin 0,2 µg/l purkupaikan edustalla ja
maksimitilanteessa noin 0,4–0,8 µg/l purkualueelta lähes Liminganlahden keskiosaan
asti ulottuvalla alueella.

Kuva 23. Laitosmaisen typenpoiston (yläkuvat) ja laajennetun jälkikäsittelykentän
(alakuvat) aiheuttama vähenemä nykyiseen verrattuna Liminganlahden
fosforipitoisuudessa (μg/l) kesäaikana (VI-VIII) keskimäärin (vasen) sekä maksimissaan
(oikea).
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Syys-joulukuussa laitosmaisella typenpoiston tehostamisella saavutettava typpi-
pitoisuuden vähennys on vesistömallinnustulosten perusteella Peräojan edustalla ja
Koivukarin edustalla keskimäärin noin 40–100 µg/l (kuva 24, ja taulukko 36).
Laajennetun jälkikäsittelykentän vaikutuksesta vastaava pitoisuusvähennys on las-
kelmien mukaan suurempi, noin 60–200 µg/l. Tämä johtuu typenpoistoprosessin
alasajosta veden lämpötilojen laskiessa kun taas laajennetun kentän on arvioitu toimivan
koko loppuvuoden ajan ennen jäätymistä keskitalvella. Kauempana Liminganlahdessa
pitoisuushyöty ja ero menetelmien välillä pienenee, pitoisuusvaikutuksen ollessa pohju-
kassa noin 15 µg/l, Lamunkarin pohjoispuolella (L12) noin 13–14 µg/l ja Lumijoen
selällä (LL21) noin 8–9 µg/l. (kuva 24, ja taulukko 36). Laskennassa hetkellinen mak-
simivaikutus muodostuu suuremmaksi vaihtoehdossa VE2 kuin VE3, mutta maksimi
ajoittuu syyskuun 1. päivään (liite 2), jolloin viipymän takia vesistössä vaikuttaa vielä
kesäajalla oletettu pienempi kuormitus tässä vaihtoehdossa ja myös todellisuudessa
voidaan olettaa nitrifikaatio-prosessin olevan toiminnassa syyskuun alkupäivinä.

Kuva 24. Laitosmaisen typenpoiston (yläkuvat) ja laajennetun jälkikäsittelykentän
(alakuvat) aiheuttama vähenemä nykyiseen verrattuna Liminganlahden
typpipitoisuudessa (μg/l) syksyllä ja alkutalvella (IX-XII) keskimäärin (vasen) sekä
maksimissaan (oikea).
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Fosforin kohdalla syys-joulukuussa laitosmaisen typenpoiston vaikutus muodostuu
kesän tavoin lievästi negatiiviseksi johtuen oletetuista fosforinpoiston prosessihäiriöistä
typenpoiston alasajovaiheessa (kuva 25 ja taulukko 36). Laajennetun jälkikäsittely-
kentän vaikutuksesta fosforin pitoisuusvähennys on laskelmien mukaan Peräojan
edustalla keskimäärin 0,2 µg/l ja maksimissaan noin 1,6 µg/l. Liminganlahden
pohjukassa ja pohjoisrannalla kentän laajennuksen vaikutus fosforipitoisuuteen on
maksimissaan luokkaa 0,4 µg/l.

Kuva 25. Laitosmaisen typenpoiston (yläkuvat) ja laajennetun jälkikäsittelykentän
(alakuvat) aiheuttama vähenemä nykyiseen verrattuna Liminganlahden
fosforipitoisuuteen (μg/l) syksyllä ja alkutalvella (IX-XII) keskimäärin (vasen) sekä
maksimissaan (oikea).
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Taulukko 36. Typen ja fosforin pitoisuusvaikutuksen (µg/l) keskiarvot ja maksimit
kesällä ja loppuvuonna eri tarkastelupakoilla. Positiivinen pitoisuus tarkoittaa
vähenemää ja negatiivinen lisäystä nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

VE1-VE2 VE1-VE3
keskiarvo maksimi keskiarvo maksimi

KokN KokP KokN KokP KokN KokP KokN KokP
Liminganlahti Pe2 Liminganlahti Pe2

(VI-
VIII) 245 -0,10 1063 0,31 127 0,12 603 0,78
(IX-XII) 44 -0,19 483 0,09 60 0,05 359 0,62

Liminganlahti P10 Liminganlahti P10
(VI-
VIII) 72 -0,07 603 0,07 33 0,02 286 0,32
(IX-XII) 15 -0,03 243 0,01 15 0,01 156 0,21

Liminganlahti 12 Liminganlahti 12
(VI-
VIII) 26 -0,04 54 0,01 12 0,01 70 0,08
(IX-XII) 13 -0,04 43 0,05 14 0,01 62 0,14

Liminganlahti 21 Liminganlahti 21
(VI-
VIII) 9 -0,02 142 0,02 4 0,00 40 0,05
(IX-XII) 9 -0,02 73 0,03 8 0,01 36 0,05

15.2.6 Epävarmuustekijät
Vesistömalli on yksinkertaistettu matemaattinen kuvaus vesien liikkeistä ja aineiden
kulkeutumisesta. Lähtökohtana on malliin syötetty vesistön morfometria, virtaamat,
tunnetut luonnonvakiot ja yleiset virtausyhtälöt. Malli laskee annettujen lähtötietojen
perusteella syntyvät virtauskentät ja suunnat, aineiden laimentumisen ja poistuman.
Vesiluonnossa tapahtumat ovat monimutkaisempia, ja siellä tapahtuu prosesseja, joita
mallissa ei voida ottaa huomioon. Tämän selvityksen yhteydessä tehty mallinnus on
tehty vuoden 2013 sää- ja virtaamaolosuhteissa. Vaikka tarkalleen laskennassa käytetyn
kaltaisia olosuhteita ei vesistössä ilmenisi, antaa valittu aineisto hyvän kuvan
selvitysalueen virtausoloista ja niiden vaihtelusta. Mallinnus on tehty käsiteltyjen
jätevesien vakiokuormituksella ja vesimäärinä on käytetty puhdistamolta eikä kentältä
purkautuvaa vesimäärää. Todellisessa tilanteessa tapahtuu mm. sadannasta johtuvia
pitoisuuksien ja vesimäärien vaihteluita. Epävarmuustekijöistä huolimatta laskenta
kuvaa ravinteiden keskimääräistä kulkeutumista ja leviämistä vesistössä, ja se kuvaa eri
vesienkäsittelymenetelmien vaikutusta samankaltaisissa hydrologisissa oloissa.
Mallitulosten tulkinnassa on tärkeätä, että yksittäisiin laskentatuloksiin ei panna liikaa
painoarvoa, vaan mallinnuksen tarkoitus on kokonaisuutena auttaa asiantuntijaa
johtopäätösten teossa.
Mallinnustulosten perusteella arvioidut typen pitoisuusvähennykset ovat samaa luokkaa
kuin aiemmin (Oulun yliopisto 2013b) toteutetussa mallinnuksessa, jossa tarkasteltiin
typpikuormitus-skenaarioita: 70 % kesäaikainen typenpoisto, 10 % jatkuva typenpoisto
sekä 70 % kesäaikainen ja 25 % muun aikainen typenpoisto. Nyt toteutetussa
vesistömallinnuksessa käytettiin laitokselle tarkennettuja typenpoiston ja
jälkikäsittelykentän kuormitusarvoja. Käytetty mallinnusmenetelmä näyttää myös
vaikutusten alueellisen jakautumisen Liminganlahdella ja niiden painottumisen lahden
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koilliskulmaan kun taas lahden keskiosissa vaikutukset jäävät vähäisiksi.
Aikaisemmassa mallinnuksessa pitoisuus oletettiin vakioksi koko mallinnusalueella.

15.2.7 Vesistömallinnuksen yhteenveto ja johtopäätökset
Tarkasteltaessa eri typenpoiston tehostamisen eri käsittelyvaihtoehtojen
pitoisuusvaikutuksia Liminganlahdessa, saavutetaan sekä laitosmaisella typenpoistolla
että jälkikäsittelykentän laajennuksella merkittävää typpipitoisuuden laskua etenkin
purkualueen läheisyydessä ja Liminganlahden koillisosassa, missä keskimääräinen
typen pitoisuusvähennys on mallinnuksen mukaan kesällä luokkaa 100–250 µg/l.
Liminganlahden keski- ja suuosassa pitoisuushyöty on kuitenkin enää luokkaa 5–
25 µg/l. Laitosmaisella typenpoistolla saavutettava pitoisuusvähennyksen lisäys kentän
laajennukseen nähden, on keskimäärin lahden koilliskulmassa noin 100 µg/l ja
ulompana noin 5–15 µg/l. Fosforin osalta jälkikäsittelykentän laajennuksella
saavutetaan kuitenkin kesällä suurempi pitoisuusvaikutus kuin typenpoistolla.
Mallilaskelmien mukaan fosforipitoisuus laskisi kentän laajennuksen vaikutuksesta
keskimäärin noin 0,2 µg/l ja maksimissaan lähes 1 µg/l. Laitosmainen typenpoisto
puolestaan nostaisi fosforipitoisuutta saman verran nykyisestä johtuen prosessin
käynnistysvaiheen häiriöistä.
Syksyllä ja alkutalvella typenpoistoprosessin hiipuessa lämpötilojen laskiessa, mutta
laajennetun kentän toimiessa hyvin, saavutettavat pitoisuushyödyt muodostuvat
molempien pääravinteiden kohdalla hieman suuremmiksi jälkikäsittelykentän
laajennuksen vaihtoehdossa. Kaiken kaikkiaan vesienkäsittelyn tehostamisella voidaan
arvion mukaan saavuttaa Liminganlahden koillisosassa noin 40–60 µg/l ja kauempana
noin 10–20 µg/l typpipitoisuuden vähennys. Purkualueen läheisyydessä kentän vaikutus
typpipitoisuuteen on 10–20 µg/l suurempi verrattuna typenpoistoon. Laitosmaisen
typenpoiston arvioidaan kasvattavan Liminganlahden fosforipitoisuuksia lievästi
nykytilaan nähden myös loppuvuonna johtuen veden kylmenemisestä ja
prosessihäiriöistä.
Lakeuden puhdistamon vesistökuormituksen ja siten myös vesienkäsittelyn
tehostamistoimenpiteiden vaikutukset painottuvat voimakkaasti Liminganlahden
koilliskulmaan ja pohjoisrannalle Liminganlahden keski- ja suuosassa vaikutukset
jäävät vähäisiksi molemmissa vesienkäsittelyn tehostamisen tapauksissa.
Liminganlahden tilan arviointiin ja luokitteluun käytetään nimenomaan keski- ja
suuosan (L12 ja L21) veden laatua. Laitosmaisen typenpoiston hyöty jää näillä
havaintopaikoilla keskimäärin tasolle 5–15 µg/l kesäaikana, muuna aikana ja fosforin
osalta kentän laajennuksen vaikutukset on arvioitu vesistön kannalta lievästi
paremmiksi. Vaikka typen on arvioitu ajoittain rajoittavan perustuotantoa
Liminganlahdessa, esiintyy myös fosforirajoitteisia tilanteita, eikä fosforia voida siten
täysin unohtaa rehevyyttä arvioitaessa. Fosforin tavoin myös esimerkiksi happea
kuluttavan aineen kuormituksen ja vesistövaikutusten voidaan arvioida hieman
kasvavan typenpoistoprosessin yhteydessä.

Liminganlahden nykyinen pitoisuustaso on fosforin suhteen välttävä ja typen suhteen
huono ja fysikaalis-kemiallisen tilan parantuminen hyvälle tasolle vaatisi nykyisten
ravinnepitoisuuksien lähes puolittumisen. Tämä edellyttäisi Liminganlahteen laskevien
jokien ravinnekuorman merkittävää pienentymistä.
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16 JOHTOPÄÄTÖKSET
Lakeuden Keskuspuhdistamon toimintamahdollisuuksia typenpoiston suhteen rajoittaa
erittäin kylmä vesi. Laitokselle tulevan jäteveden lämpötila ei jokaisena vuonna ylitä
+12 °C:n rajaa, jota useasti käytetään typenpoiston rajana. Niinäkin vuosina, kun
jäteveden lämpötila ylittää +12 °C rajan, ylitykset ovat hetkittäisiä. Kylmästä
jätevedestä johtuen typenpoiston käynnistyminen toukokuussa tai kesäkuun alussa on
hyvin epätodennäköistä. Myöskin typenpoiston vaatiman nitrifikaation säilyminen läpi
talven on erittäin epävarmaa. Näin ollen jäteveden kylmyyden aiheuttama
typenpoistoprosessin epävakaus ja häiriöherkkyys heikentäisivätkin vääjäämättä
ajoittain jäteveden puhdistustulosta.
Jälkikäsittelykosteikon laajentamisella 20 hehtaarilla on saavutettavissa Liminganlahden
kuormituksen osalta kokonaisuuden kannalta parempi ratkaisu, kuin laitosmaisella
typenpoistolla poistolla kesäkuukausina. Laitosmainen typenpoisto on laajennettua
kosteikkoa tehokkaampi typenpoistaja kesäkuukausina, sillä saavutetaan 70 % N-
reduktio kesä-elokuun ajan, kun taas nykyinen laitospuhdistus yhdistettynä
laajennettuun kosteikkoon saavuttaa ko. ajanjaksona 60 % N-puhdistustehon. Toisaalta
kosteikko poistaa typpeä ympärivuotisesti, millä on suuri merkitys. Myös typenpoiston
taloudellisuus on kosteikkoratkaisussa huomattavasti parempi kustannusten ollen 4
€/kgN verrattuna laitosmaisen typenpoiston 38 €/kg hintaan.
Jäteveden pitkä viipymä kosteikolla altistaa veden erilaille biologisille,
fysikaalis/kemiallisille ja valon aiheuttamille puhdistusprosesseille. Kosteikko puhdistaa
vesiä myös muiden aineiden kuin typen suhteen. Fosforia kosteikko poistaa jätevedestä
koko ajan, kun taas laitosmainen typenpoisto vääjäämättä prosessimuutosten
aiheuttaman häiriön takia jopa lisää Liminganlahden fosforikuormitusta. Kosteikon
laajennus parantaa huomattavasti Liminganlahteen johdettava veden laatua myös
hygienisyyden, orgaanisten aineiden (BOD), kiintoaineen, kemiallisen hapenkulutuksen
(COD), mikromuovien sekä muiden mikrohaitakkeiden, kuten lääkeaineet, suhteen.
Vesistömallinnuksessa saatujen tulosten perusteella laitosmaisen typenpoiston ja
jälkikäsittelykentän laajennuksen vaikutusten ero Liminganlahden keski- ja suuosan
havaintopisteiden kesäaikaisiin ravinnepitoisuuksiin on hyvin pieni. Toisaalta
laitosmaisen typenpoiston tapauksessa fosforipitoisuudet hieman kasvavat.
Jälkikäsittelykenttä-vaihtoehdossa sen sijaan fosforinpoisto tehostuu edelleen
nykytilanteeseen nähden. Vaikka Liminganlahdessa on havaittu perustuotannon
typpirajoitteisuutta, esiintyy siellä myös fosfori ja/tai yhteisrajoitteisuutta, joten myös
fosforilla on tärkeä merkitys rehevyyden säätelyssä.
Oulussa 20. kesäkuuta 2017.
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Liite 1
   Esisuunnitelmakartta, jälkikäsittelykentän laajennus 20 ha
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