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Vaikka sellu- ja paperiteollisuus on viime vuosikymmeninä alkanut kehittää entistä te-
hokkaampia jätevedenpuhdistusmenetelmiä, näkyvät yli vuosisadan kestäneen kuormi-
tuksen vaikutukset edelleen vesistöjen pohjakerrostumissa eli sedimenteissä maailman-
laajuisesti. Tampereen Näsijärvellä entisen Lielahden sellutehtaan jätevesipäästöt ovat 
lähes sadan vuoden aikana kerryttäneet jopa 1,5 miljoonaa kuutiota puuperäistä nollakui-
tusedimenttiä järven pohjaan. Koska Näsijärven rantaan rakennetaan uusi Hiedanrannan 
asuinalue, täytyy nollakuitu käsitellä haittojen minimoimiseksi. Tässä tutkimuksessa ta-
voitteena oli tutkia nollakuidun biokaasuprosessia yhtenä käsittely- ja hyötykäyttövaih-
toehtona. Myös mädätysjäännöksen eli poistolietteen jatkokäsittelymahdollisuuksia poh-
dittiin. 
 
Nollakuidun biokaasuntuottoa tutkittiin neljässä mesofiilisessä viiden litran puolijatkuva-
toimisessa tankkireaktorissa. Kolmessa reaktorissa syötteenä oli nollakuitua viipymillä 
30–60 d ja kuormituksilla 1,5–2,5 kg VS/m3×d. Yhdessä reaktorissa syötteenä oli nolla-
kuitua 25 % orgaanisesta aineesta (VS) ja loput yhdyskuntalietettä (yhteismädätys). 
Kuormitus yhteismädätysreaktorissa oli 1–1,5 kg VS/m3×d ja viipymä 20–30 d. Kokeet 
kestivät noin kolme kuukautta. 
 
Nollakuitusyötteiset reaktorit tuottivat koko prosessin ylläpitoaikana metaania 180–210 l 
CH4/kg VS. Tutkimus osoitti ravinteilla ja riittävällä puskurikapasiteetilla olevan suuri 
merkitys nollakuidun biokaasuprosessin toiminnan stabiiliuden ja tuottavuuden kannalta. 
Ravinne- ja alkaliniteettilisäykset nostivat puskurikapasiteettia, syötteen hajoavuutta ja 
siten myös metaanintuottoa. Eritoten typpilisäys stimuloi metaanintuottoa. Yhteismädä-
tysprosessi oli stabiili koko kokeen ajan ja sen tuotto oli jatkuvasti keskimäärin 70 % 
korkeampi kuin muilla reaktoreilla, 240–280 l CH4/kg VS. Yhdyskuntaliete toi prosessiin 
tarvittavat ravinteet ja puskurikapasiteetin. Tärkeää yhteismädätyksen tuoton maksimoi-
miseksi on määrittää nollakuidun ja toisen jätemateriaalin optimaalinen sekoitussuhde. 
 
Reaktoreiden poistolietteiden jatkokäsittely- ja hyötykäyttömahdollisuuksia arvioitiin 
tutkimalla nesteenerotuskykyä (CST) ja aerobista hajoamista (BOD7) sekä määrittämällä 
poistolietteistä haitta-aineita ja ravinteita. Suurin osa hajoavasta orgaanisesta materiaa-
lista ja ravinteista oli sitoutunut kiinteään aineeseen. Nesteosien BOD7 oli välillä 150–
340 mg/l, korkein arvo yhteismädätyksellä. Metallien pitoisuudet laimenivat biokaa-
suprosessissa. Etenkin yhteismädätys laimensi metallien pitoisuuksia mädätysjäännök-
sessä ja edisti siten jäännöksen hyötykäyttöä lannoitetarkoituksessa. Tolueenin ja eloho-
pean kohonneet pitoisuudet saattavat rajoittaa poistolietteen lannoitekäyttöä. 
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ABSTRACT 

LEIJA LAHTINEN: Treatment of Sedimented Pulp Mill Fibre in a Biogas Process 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 67 pages 
May 2017 
Master’s Degree Programme in Environmental Engineering 
Major: Environmental Engineering 
Examiner: Professor Jukka Rintala & Assist. Prof. Marika Kokko 
 
Keywords: fibre sediment, biogas, pulp and paper industry, waste utilization 
 
The wastewater treatment systems of pulp and paper industry have greatly improved over 
the years. Yet, there are still water systems around the world that have been influenced 
by pulp and paper industry emissions for several decades. In Tampere, Näsijärvi lake has 
been affected by a recently-closed pulp factory for a century. Thus, there is an 11-meter 
layer (estimated 1.5 mil. m3) of wood-derived organic fibre sediment to be processed 
before the area of the old pulp factory can be rebuilt as a new residential area, Hied-
anranta. In this study, the utilization and remediation of the fibre sediment from Näsijärvi 
in a biogas process was examined. Also different treatment options for the digestates were 
assessed. 
 
The biogas process of the fibre sediment was studied in four 5 L mesophilic semi-contin-
uously fed continuously stirred tank reactors (CSTR). Fibre sediment or diluted fibre sed-
iment was fed to three reactors with organic loading rates (OLR) of 1.5–2.5 kg VS/m3×d 
and hydraulic retention times (HRT) of 30–60 d. In one reactor, municipal sludge (MS) 
(75 VS-%) and fibre sediment (25 VS-%) were co-digested with 1–1.5 kg VS/m3×d OLR 
and 20–30 d HRT. The study period was about three months. 
 
The results show that the biogas production of the three reactors with only fibre sediment 
as feed was 180–210 CH4/kg VS in stable conditions. Stable operation of the reactors was 
shown with nutrient supplementation and an alkaline addition increasing the buffer ca-
pacity. Especially nitrogen clearly stimulated the methane production of the three reac-
tors. Methane production of the co-digestion reactor (240–280 l CH4/kg VS) was in av-
erage 70 % higher than the methane production of the other reactors throughout the whole 
research duration. The co-digestion process was stable the entire time because of the in-
brought nutrients and buffer capacity of the municipal sludge. To increase the methane 
production of the co-digestion, it is important to define the optimal relation between the 
sediment and the other waste material.  
 
Phase separation (CST) and biodegradability (BOD7) of the digestates were studied. Also 
metals, nutrients, and volatile organic compounds were analysed from the digestates. It 
was shown that the biologically degradable organic matter as well as nutrients (nitrogen 
and phosphorus) were mostly in the solid phase of the digestate. The BOD7 of the liquid 
phase was 150–340 mg/l. The digestate of the co-digestion process was most biodegrada-
ble. BOD7 of the solid phase was 4700 mg/l.  Anaerobic digestion, especially co-diges-
tion, diluted the metal concentration of the digestate and thus enhanced the possible use 
of the digestate as a fertilizer. The concentrations of mercury and toluene may limit the 
utilization possibilities of the digestate. 
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1. JOHDANTO 

Sellu- ja paperiteollisuus oli yksi 1900-luvun kasvavimmista teollisuudenaloista ja siten 
sillä oli suuri maailmantaloudellinen merkitys (Lamberg et al. 2012). Sulfiittiselluproses-
sin tulo Suomeen 1870-luvulla oli suomalaiselle paperiteollisuudelle käänteentekevä, 
koska sulfiittisellun raaka-aineena käytettiin kuusihaketta. Tämä mahdollisti usean pape-
rilaadun tekemisen puuperäisestä massasta. (Kuisma 2006) Yleisesti sanotaan bruttokan-
santuotteen asukasta kohden kasvaneen 1990-luvulle asti yhdessä paperinkulutuksen 
kanssa (Lamberg et al. 2012).  

Sellu- ja paperiteollisuus on voimakkaasti riippuvainen vedestä, minkä takia tehtaat si-
joittuvat yleensä suuren vedenlähteen, esimerkiksi järven tai meren, rannalle (Bajpai 
2017; Toppinen et al. 2017). 1900-luvun alussa vettä kului jopa 200–1000 m3/paperitonni, 
kun taas nykyään ympäristölainsäädännön tiukkeneminen ja prosessien tehostaminen 
ovat vähentäneet paperiteollisuuden vedenkäyttöä runsaasti (Kamali et al. 2016). Esimer-
kiksi kansainvälisen tason paperiyhtiön paperitehtaat kuluttivat vuonna 2011 noin 10–15 
m3 vettä tuotettua paperitonnia kohden (UPM:n ympäristöselonteko, 2011). Suurin osa, 
jopa 88% käytetystä vedestä, johdetaan takaisin vesistöön (Wiegand et al. 2011) 

Paperinvalmistusprosessin käsittelemättömät jätevedet vaikuttavat vesiekosysteemiin ai-
heuttamalla haittoja kuten liman ja vaahdon muodostumista, värjäytymistä ja korkeasta 
orgaanisen aineen kuormituksesta johtuvaa happikatoa (Hynynen et al. 2004; Pokhrel & 
Viraraghavan 2004; Ratia et al. 2012; Kamali & Khodaparast 2015). Sellu- ja paperiteol-
lisuuden eri jätevesistä on tunnistettu yli 250 kemikaalia, joista osa on myrkyllisiä tai 
muuten haitallisia aineita, kuten paperinvalkaisussa syntyvät klooratut orgaaniset yhdis-
teet (Ratia et al. 2012). Ympäristölainsäädännön tiukentuminen ja taloudelliset syyt ovat 
saaneet sellu- ja paperiteollisuuden sekä vähentämään syntyvän jäteveden määrää että 
kehittämään yhä tehokkaampia jätevedenpuhdistusmenetelmiä (Bajpai 2011). Suomessa 
on 1980-luvulta lähtien yleisesti käsitelty sellu- ja paperiteollisuuden jätevesiä biologi-
sella aktiivilietepuhdistusmenetelmällä (Rintala et al. 1988). 

Koska suuri osa sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien haitta-aineista on rasvaliukoisia, 
sitoutuvat ne herkästi kiinteään aineeseen, kuten jäteveden mukana kulkeviin orgaanisen 
aineen partikkeleihin (Ratia et al. 2013). Kun partikkelit laskeutuvat vesistön pohjaan ja 
sedimentoituvat, myös haitallisia aineita varastoituu pohjasedimenttiin. Sedimentistä 
haitta-aineet voivat vapautua olosuhteiden muuttuessa esimerkiksi kevättulvan aikana, 
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jolloin niiden saavutettavuus vesieliölle lisääntyy. (Lindholm-Lehto et al. 2015) Sedi-
mentti ja sen pidättämät haitta-aineet voivat myös kulkeutua virtausten mukana jopa kym-
menien kilometrien päähän päästölähteestä (Ratia et al. 2013).  

Sellu- ja paperiteollisuuden jäteveden sisältämien aineiden kerrostuminen vesistöjen poh-
jiin eli sedimentoituminen on maailmanlaajuinen ilmiö. Sen lisäksi, että sedimenttitutki-
muksia on tehty useita eri puolilla Suomea (Kähkönen et al. 1998; Hynynen et al. 2004; 
Meriläinen et al. 2006; Rämänen et al. 2010), on niitä tehty myös esimerkiksi Venäjällä 
(Munawar et al. 2000), Kanadassa (Jackson 2016), Kiinassa (Guo et al. 2016) ja Uusi-
Seelannissa (Judd et al. 1995). Sedimentin koostumus riippuu paperi- tai sellutehtaalla 
käytetystä tuotantoprosessista, raaka-aineesta sekä jäteveden käsittelystä (Lindholm-
Lehto et al. 2015). Tässä työssä tutkittiin biokaasuprosessia yhtenä sedimentoituneen 
sellu- ja paperiteollisuuden kuitulietteen eli nollakuidun käsittelyvaihtoehtona. 

Biokaasuprosessissa orgaanisesta massasta kuten nollakuidusta tuotetaan hapettomissa 
olosuhteissa metaania sisältävää biokaasua, joka voidaan hyödyntää energiana (Al Seadi 
2008). Tutkimusten mukaan biokaasuprosessi soveltuu käytettäväksi useille erilaisille 
metsäteollisuuden jätevirroille (Kamali et al. 2016). Aiempien kokeiden perusteella sedi-
mentoituneen nollakuidun metaanintuottopotentiaali on jopa korkeampi kuin sellu- ja pa-
periteollisuuden lietteiden metaanintuotto (Kokko et al. In prep.).  

Tämän työn tavoite oli tutkia sedimentoituneen nollakuidun käsittelyä biokaasuproses-
sissa. Sedimentoituneen nollakuidun metaanintuottoa tutkittiin neljässä laboratoriomitta-
kaavan puolijatkuvatoimisessa reaktorissa. Tutkimuksessa selvitettiin nollakuidun omi-
naisuuksien vaikutusta biokaasuprosessin toimintaan ja etsittiin optimaalisia olosuhteita 
metaanintuoton maksimoimiseksi. Lisäksi pohdittiin prosessissa syntyvän lietteen jatko-
käsittely- ja hyödyntämismahdollisuuksia. 
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2. SELLU- JA PAPERITEOLLISUUDEN KUORMI-
TUS VESISTÖISSÄ 

Sellu- ja paperiteollisuus käyttää huomattavia määriä vettä, kun otetaan huomioon sekä 
prosessi- että jäähdytysvedet (Kamali et al. 2016). Suurin osa käytetystä vedestä päätyy 
jätevetenä vesistöön (Wiegand et al. 2011). Ennen 1980-lukua, sellu- ja paperiteollisuus 
aiheutti vakavia tuhoja vesistöille. Pahimmillaan järven eliöstö kärsi orgaanisesta ylikuor-
mituksesta johtuvasta happikadosta ja myrkyllisten aineiden aiheuttamista eliöhaitoista. 
1970-luvun lopussa vedenkäyttöä ja vesistöpäästöjä alettiin rajoittaa lakisääteisesti. 1980-
luvun puoleenväliin saakka rajoitteet keskittyivät yleisiin orgaanisia yhdisteitä mittaaviin 
parametreihin, kuten kemialliseen ja biologiseen hapenkulutukseen (COD, BOD), minkä 
jälkeen useat maat ovat alkaneet rajoittaa myös esimerkiksi kloorattuja hiilivetyjä (AOX) 
ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC). (Bajpai 2011)  

Vaikka nykyään jätevedenkäsittelymenetelmät ovat kehittyneet, puhdistamattomien jäte-
vesien vaikutukset näkyvät yhä vesistöjen pohjakerrostumissa eli sedimenteissä. Vesistön 
jätevesiperäisen sedimentin koostumus riippuu raaka-aineesta, sellun- tai paperintuotto-
menetelmästä sekä jäteveden käsittelystä. (Lindholm-Lehto et al. 2015)  

2.1 Sellu- ja paperiteollisuuden raaka-aineet 

Paperituotteiden pääasiallisena raaka-aineena voidaan käyttää joko puuperäistä tai ei-
puuperäistä lignoselluloosakuitua riippuen raaka-aineiden saatavuudesta, valmistusme-
netelmästä ja tuotteesta (Fardim 2011). Esimerkkejä käytetyistä ei-puuperäisistä kasvi-
materiaaleista ovat sokeriruokojäte ja bambu (Stenius 2000). Maailmanlaajuisesti kuiten-
kin ei-puuperäisillä aineilla on marginaalinen osuus, vain noin 7 %. (Fardim 2011) Myös 
kierrätettyjen kuitujen osuus paperin raaka-aineena on kasvanut globaalien metsävaran-
tojen köyhtyessä (Fardim 2011; Kamali et al. 2016). 2000-luvun taitteessa noin yksi kol-
mannes kaikesta tuotetusta paperimateriaalista kierrätettiin takaisin paperintuotantoon 
(Stenius 2000). 

Lignoselluloosakuituisten kasvien kemiallinen rakenne riippuu perimästä ja ympäristöte-
kijöistä, kuten ilmastosta (Malherbe & Cloete 2002). Niiden pääasiallisina kemiallisina 
komponentteina ovat niin kutsutut rakenteelliset makromolekyylit: selluloosa, erilaiset 
hemiselluloosat ja ligniini. Näitä aineita on puuperäisessä biomassassa yli 80 %. Muita 
pienemmässä määrin esiintyviä polymeerejä ovat pektiini, tärkkelys ja proteiinit. Näiden 
suurikokoisten molekyylien lisäksi lignoselluloosakasvit sisältävät erilaisia kevyempiä 
molekyylejä: uuteaineita, vesiliukoisia orgaanisia yhdisteitä ja epäorgaanisia aineita. Ei-
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puuperäisten biomassojen koostumus on samankaltainen kuin puuperäisten, mutta raken-
teellisten komponenttien määrä voi olla alhaisempi. (Stenius 2000) 

Selluloosa (kuva 1) yhdessä hemiselluloosan ja ligniinin kanssa muodostaa kasveissa ra-
kenteen, jota kutsutaan lignoselluloosakuiduksi. Selluloosa on maailman runsain ja tär-
kein biopolymeeri (Stenius 2000). Selluloosa on lineaarinen polymeeri, joka muodostuu 
α-1,4-sidoksilla yhdistyneistä glukoosimolekyyleistä. Selluloosan polymerisaatioaste eli 
glukoosimolekyylien määrä selluloosayksikössä voi vaihdella välillä 500–25 000 kasvi-
lajista riippuen, puuselluloosalla se on noin 10 000–15 000. (Kuhad et al. 1997; Stenius 
2000; Malherbe & Cloete 2002) Koska selluloosalla on suuri taipumus muodostaa mole-
kyylien sisäisiä ja välisiä vetysidoksia, selluloosamolekyylit muodostavat helposti niin 
kutsuttuja mikrofibrillejä, joissa on sekä järjestyneitä eli kiteisiä että vähemmän järjesty-
neitä eli amorfisia alueita. Nämä mikrofibrillit yhdistyvät vetysidoksilla toisiinsa muo-
dostaen kuidun perusrakenteen, jota on erittäin vaikea rikkoa. (Stenius 2000) 

 

Kuva 1. Selluloosan rakenne kuvattuna stereokemiallisesti. Mukailtu lähteestä (Stenius 2000). 

Selluloosakuidun rakennetta stabiloivat entisestään hemiselluloosat, jotka ovat myös so-
kerista muodostuneita heteropolysakkaridipolymeerejä (Malherbe & Cloete 2002). He-
miselluloosat muodostuvat heksooseista, pentooseista, tai deoksiheksooseista sekä soke-
rihapoista (Stenius 2000; Malherbe & Cloete 2002; Hendriks & Zeeman 2009). Hemisel-
luloosat toimivat linkkeinä selluloosan ja ligniinin välillä ja antavat rakenteelle jäykkyyttä 
(Laureano-Perez et al. 2005). Kemiallinen ja terminen pysyvyys on hemiselluloosalla hei-
kompaa kuin selluloosalla johtuen hemiselluloosan vähäisestä kiteisyydestä ja alemmasta 
polymerisaatioasteesta (100–200). Hemiselluloosa liukeneekin yleensä emäs- tai happo-
liuokseen, tai joissakin tapauksissa jopa veteen. (Stenius 2000)  

Ligniinin tarkoituksena kasveissa on antaa rakenteellista tukea, heikentää läpäisevyyttä 
ja suojata mikrobeilta ja oksidatiiviselta stressiltä. Ligniini on rakenteeltaan haarainen 
amorfinen heteropolymeeri, joka koostuu kolmesta eri molekyylistä (p-kumaryylialko-
holi, koniferyylialkoholi ja sinapyylialkoholi). (Hendriks & Zeeman 2009) Ligniini on 
makromolekyylinä vaikeasti liuotettavissa, mutta sen rakenneosat yksittäisinä molekyy-
leinä liukenevat poolisiin liuottimiin kuten asetoniin (Stenius 2000).  
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Vaikka paperinteon pääasiallinen raaka-aine on lignoselluloosakuitu, myös kasvibiomas-
san kooltaan pienemmät orgaaniset ja epäorgaaniset molekyylit vaikuttavat massaproses-
siin eritavoin. Raaka-aineen käsittelyssä ja massanteossa vapautuu useita kevyitä aineita, 
jotka vaikuttavat merkittävästi sekä massan käsittelyyn että lopputuotteen laatuun esimer-
kiksi reagoimalla täyteaineiden kanssa. (Odabas et al. 2016) Joitakin orgaanisia yhdis-
teitä, joiden moolimassa on alhainen, kutsutaan uuteaineiksi (Fengel & Wegener 1983). 
Uuteaineiden nimi kertoo niiden varauksettomasta ja vettä hylkivästä eli hydrofobisesta 
luonteesta: ne liukenevat yleensä helposti neutraaleihin liuottimiin, kuten metanoliin 
(Lindholm-Lehto et al. 2015). Uuteaineisiin kuuluu laaja kirjo orgaanisia yhdisteitä, jotka 
voidaan jakaa kolmeen ryhmään: alifaattiset tai alisykliset yhdisteet, fenolit ja muut. En-
simmäiseen ryhmään kuuluvat esimerkiksi hartsi- ja rasvahapot, toiseen erilaiset tanniinit 
eli parkkihapot ja kolmanteen monomeerit kuten yksittäiset sokerit ja aminohapot. (Ste-
nius 2000) 

2.2 Jätevesien muodostuminen 

Vettä käytetään sellu- ja paperiteollisuudessa tuotteiden valmistukseen ja koneiden jääh-
dytykseen. Prosessissa vettä käytetään kuitujen ja täyte- ja lisäaineiden laimennukseen 
massan siirron ja muokattavuuden helpottamiseksi. Riippuen valmistusmenetelmästä ja 
lopputuotteesta tietty osa liuenneista aineista jää veteen. Nykyään osa prosessivedestä ja 
siihen liuenneista kemikaaleista pyritään kierrättämään takaisin prosessiin. (Bajpai 2017) 

Sellun ja paperin valmistusprosessi alkaa raaka-aineen käsittelyllä (kuva 2). Raaka-aineen 
käsittely tarkoittaa raakapuun kohdalla puun kuorimista ja pilkkomista, joista muodostuu 
puujätettä, kuten kuorta ja puunpaloja sekä maaperäistä jätettä kuten hiekkaa. Kaikki syn-
tyneet jätteet huuhdellaan yleensä veden mukana raaka-aineen puhdistuksessa. Nykyisin 
puuaines voi myös tulla käsiteltynä suoraan tehtaalle. (Pokhrel & Viraraghavan 2004; 
Fardim 2011)  

Valmistuksen pääprosessin tarkoitus on erottaa lignoselluloosakuidut ja valmistaa niistä 
massa, joka soveltuu paperituotteiden rakenteeksi (Pönni et al. 2014). Kuidut voidaan 
erottaa joko kemiallisesti liuottamalla tai mekaanisesti pehmentämällä (Lönnberg & Suo-
men paperi-insinöörien yhdistys 2009). Kemiallisessa liuotuksessa eli sellunkeitossa käy-
tetään yleensä epäorgaanisia happoja tai emäksiä vesiliuoksessa korkeissa lämpötiloissa 
ja paineissa. Esimerkiksi sulfiittisellun valmistuksessa käytetään perinteisesti hapanta 
kalsiumvetysulfiittiliuosta (pH 1–2) noin 100 °C:n keittolämpötilassa ligniinin erottami-
seen selluloosasta. (Stenius 2000; Fardim 2011) Mekaaniseen massantuotantoon yhdiste-
tään usein kuitujen pehmentämiseksi myös jokin toinen menetelmä kuten lämpö- tai ke-
mikaalikäsittely. Mekaanista massaa kutsutaan usein menetelmänsä mukaan esimerkiksi  
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Kuva 2. Sellun tai paperin valmistuksen prosessikaavio yleispiirteittäin. Muokattu lähteistä (Pokhrel & 
Viraraghavan 2004; Fardim 2011; Kamali et al. 2016). 

kuumakemihierteeksi (CTMP, chemi-thermomechanical pulp), jossa kemikaaleilla esikä-
siteltyä biomassaa hierretään mekaanisesti kuitujen erottamiseksi korkeassa lämpötilassa. 
(Lönnberg & Suomen paperi-insinöörien yhdistys 2009) 

Koska massanvalmistusmenetelmiä on useita, myös jätevesien ominaisuudet riippuvat 
käytetystä menetelmästä. Yleisesti mitä suurempi saanto prosessilla on, sitä pienempi or-
gaaninen kuormitus jätevedessä. Sellunkeitossa eli kemiallisessa massanvalmistusproses-
sissa muodostunut jätevesi eli värinsä mukaan mustalipeä sisältää kaikista suurimman 
määrän liuennutta orgaanista ainesta, koska siinä kaikki orgaaninen aines paitsi kuidut 
liukenevat veteen ja saanto on alhainen. (Springer 1993) Esimerkiksi sulfiittisellunkei-
tossa yli 50 % puuaineksesta on liuennut veteen ja mustalipeän BOD7-sisältö on jopa 300 
kg/sellutonni (Environmental Management in the Pulp and Paper Industry, 1981). Siten 
sulfiittiselluprosessi kalsiumvetysulfiitilla on BOD-kuormituksen perusteella kuormitta-
vin massanvalmistusprosessi, koska käytännöllisistä ja taloudellisista syistä yhdisteitä ei 
voida kierrättää samalla tavalla kuin useassa muussa selluprosessissa ja muodostunut 
mustalipeä poistuu jätevetenä. Suurelta osalta tämän takia sulfiittisellun valmistus on vä-
hentynyt huomattavasti. Paras saanto ja näin ollen myös pienin orgaaninen kuormitus jä-
tevedessä on termomekaanisilla massanvalmistusmenetelmillä. (Springer 1993) 
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Valkaisussa ruskeahko massa valkaistaan käsittelemällä ligniini valkaisevilla yhdisteillä, 
kuten kloori, klooridioksidi tai hypokloriitti. Yleinen huoli valkaisussa käytetyn alkuai-
nekloorin (Cl2) aiheuttamista vakavista ympäristöhaitoista lopetti sen käytön lähes koko-
naan 2000-luvun alkuun mennessä (Bajpai 2011). Modernit valkaisumenetelmät perustu-
vat muihin yhdisteisiin. Esimerkiksi mekaaniset ja kemimekaaniset massat valkaistaan 
usein käyttämällä niin kutsuttua ligniiniä säästävää menetelmää, jossa kemikaaleina ovat 
peroksidit ja hydrosulfiitit. Valkaisun jälkeisessä pesussa massa pestään emäsliuoksella, 
jossa ligniini, kemikaalit ja orgaaniset yhdisteet huuhtoutuvat veden mukana. (Environ-
mental Management in the Pulp and Paper Industry, 1981; Ali & Sreekrishnan 2001)  

Tuotteen jatkojalostuksessa joko selluarkeiksi tai paperiksi vettä käytetään massan ja li-
säaineiden kuljettamiseen. Ideaalisesti kaikki lisätyt prosessikemikaalit jäävät lopputuot-
teeseen, mitä edistää usein kemikaaliliuoksen kierrätys uudelleen tuotteeseen. Näin ei 
kuitenkaan tosiasiassa ole. Kolme pääasiallista viimeistelyprosessin jäteveden muotoa 
ovat 1) puhdistusrejekti 2) uudelleenkäytetty kemikaaliliuosvesi ja 3) vuodot. (Springer 
1993) 

2.3 Sulfiittisellun valmistuksen jätevesien koostumus ja ympä-
ristövaikutukset 

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevedet sisältävät useita orgaanisia ja epäorgaanisia yhdis-
teitä ja voivat käsittelemättöminä aiheuttaa haittaa, kuten esteettisiä ongelmia ja toksisia 
vaikutuksia vesieliöille (Pokhrel & Viraraghavan 2004; Kamali & Khodaparast 2015; 
Lindholm-Lehto et al. 2015). Lisäksi suuri orgaanisen aineksen määrä sellu- ja paperite-
ollisuuden jätevedessä aiheuttaa happikatoa vesistöissä (Hynynen et al. 2004). Tässä 
työssä keskitytään aiheen kannalta oleellisiin sulfiittisellun tuotannon jätevesien päästöi-
hin (taulukko 1) ja sellun valkaisujätevesien yhdisteisiin. 

Taulukko 1. Sulfiittisellutehtaan mustalipeäliuoksen tyypillinen koostumus, kun raaka-aineena on kuusi 
(Stenius 2000). 

Komponentti Määrä (kg/tonni sellua) 
Lignosulfonaatit 510 
Hiilihydraatit (selluloosa) 270 
Karboksyylihapot 70 
Uuteaineet 40 
Muut 30 

 

2.3.1 Lignosulfonaatit 

Sulfiittisellun valmistuksessa ligniini irrotetaan selluloosasta hydrolyysin ja sulfonaation 
avulla lisäämällä ligniinin liukoisuutta poolisiin yhdisteisiin. Sulfonaatiossa happamassa 
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vetysulfiittiliuoksessa sulfiittiryhmä kiinnittyy ligniiniin korvaten eetteri- tai hydroksyy-
liryhmän ja muodostuu hydrofiilisiä sulfonihapporyhmiä, jotka nostavat ligniinin liukoi-
suutta. Suurin osa rikistä kuluu näiden lignosulfonaattien muodostukseen. (Stenius 2000) 
Sekä ligniini että lignosulfonaatit ovat biologisesti vaikeasti hajoavia suurikokoisuutensa 
takia. Lisäksi niiden on havaittu inhiboivan mikrobien entsyymejä. Ligniini ja sen joh-
dannaiset aiheuttavat vesistössä ruskeaa väriä, joka haittaa normaalia fotosynteesiä ja si-
ten koko vesiekosysteemin tasapainoa. (Leiviskä et al. 2008; Lindholm-Lehto et al. 2015)  

2.3.2 Uuteaineet 

Uuteaineet, erityisesti erilaiset sterolit, voivat häiritä kalojen lisääntymistä vesistössä ja 
vaikuttaa niiden hormonaaliseen toimintaan estrogeenimatkijoina (Orrego et al. 2010). 
Koska uuteaineet ovat yleisesti rasvaliukoisia, ne kertyvät pohjasedimenttiin ja voivat 
haitata erityisesti pohjasta ravintonsa saavia kalalajeja (Lindholm-Lehto et al. 2015). Ha-
vupuista peräisin olevat hartsihapot aiheuttavat suuren osan sellu- ja paperiteollisuuden 
jätevesien ekotoksisuudesta myrkyllisyytensä ja suuren päästömääränsä takia (Karrasch 
et al. 2006). Myös tanniinit ovat myrkyllisiä ja aiheuttavat värjäämisellä negatiivisia vai-
kutuksia ekosysteemin tasapainoon (Ali & Sreekrishnan 2001). 

2.3.3 Orgaaniset klooriyhdisteet 

Orgaaniset klooriyhdisteet (AOX), kuten kloorattu ligniini ja etenkin klorofenolit, ovat 
myrkyllisiä eliöille sekä kroonisesti että akuutisti (Deshmukh et al. 2009). AOX-yhdis-
teitä syntyy valkaisun yhteydessä, kun valkaisuaineena käytetty kloori reagoi orgaanisten 
yhdisteiden kanssa (Ali & Sreekrishnan 2001). Vaikka klorofenoleja on sellu- ja paperi-
teollisuuden jätevesissä vain 2 % kaikista klooratuista orgaanisista yhdisteistä, ne aiheut-
tavat silti suuren osan ekotoksisuudesta. (Kukkola et al. 2011; Lindholm-Lehto et al. 
2015) Klorofenoleita markkinoidaan esimerkiksi antibakteerisina aineina, mutta niitä 
syntyy myös sellun valkaisun yhteydessä (Holbom 1980). Klorofenolit ovat hormonitoi-
mintaa häiritseviä, mutageenisiä ja karsinogeenisia aineita, jotka ovat akuuttisesti myr-
kyllisiä (Michałowicz & Duda 2007). Klorofenolit voivat myös toimia prekursoreina 
dioksiineille ja furaaneille, jotka hydrofobisina yhdisteinä ovat pysyviä ja kertyviä, ei-
vätkä poistu perinteisillä biologisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä (Lindholm-Lehto et 
al. 2015; Vallejo et al. 2015). 

2.3.4 Biosidit 

Biosideillä estetään vesikierroissa korroosiota aiheuttavan mikrobiliman muodostuminen 
sellun ja paperinvalmistuksen koneisiin (Pereira et al. 2001). Ennen tärkeimmät biosidit 
paperiteollisuudessa olivat kloori ja kuparisulfaatti. 1950- ja 60-lukujen jälkeen alettiin 
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suosia orgaanisia elohopeayhdisteitä. (Sanborn 1965) Myöhemmin nämä yhdisteet kiel-
lettiin ympäristölle haitallisina (Lindholm-Lehto et al. 2015). Myös orgaanisia tinayhdis-
teitä, kuten tributyylitinaa, käytettiin biosidinä (McCoy 1980). Orgaaniset raskasmetallit 
kuten elohopea- ja tinayhdisteet ovat haitallisia kaikille eliöille, sillä ne ovat luonteiltaan 
myrkyllisiä, pysyviä ja kertyviä. Vesistöihin joutuessa ne kertyvät pohjasedimenttiin, 
mistä ne siirtyvät vesistön pohjalta ravintonsa saaviin kaloihin. Koska metallit rikastuvat 
ravintoketjussa, ravintoketjun päässä oleva ihminen voi myös saada myrkytysoireita syö-
tyään saastuneen vesistön kaloja tai äyriäisiä. (Mishra et al. 2007) 

2.4 Sellu- ja paperiteollisuuden kuormitus sedimenteissä 

Vaikka sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien käsittely on edennyt viime vuosikymme-
ninä, voivat vanhat vesistön pohjasedimenttiin sitoutuneet haitalliset yhdisteet edelleen 
kuormittaa vesiekosysteemiä (Ratia et al. 2013). Useat rasvaliukoiset eli hydrofobiset yh-
disteet, kuten klooriligniinit, -sterolit ja -fenolit, uuteaineet sekä organoraskasmetallit ad-
sorboituvat kiintoainepartikkeleihin ja sedimentoituvat vesistön pohjaan. (Meriläinen et 
al. 2006; Rämänen et al. 2010; de Morais et al. 2012; Ratia et al. 2013; Fathi et al. 2013; 
Lindholm-Lehto et al. 2015; Jackson 2016) Esimerkiksi Saimaalla vuosina 1950–1980 
kerrostuneessa sedimentissä todettiin kolmen kilometrin päässä jätevesiputkesta 1350 
mg/m2a:n AOX-peräinen kloorikuorma ja viiden kilometrin päässä 500 mg/m2a:n kloori-
kuorma (Kähkönen et al. 1998).  

Orgaanisen aineksen määrä sedimentissä vaikuttaa merkittävästi eliöissä todettuihin 
haitta-ainepitoisuuksiin. Jos vesistön pohjasedimentin orgaanisen aineen määrä on kor-
kea, eliöissä on vähemmän haitta-aineita kuin vähän orgaanista ainetta sisältävän sedi-
mentin vesistöissä. Tämä johtuu haitallisten yhdisteiden, kuten puuperäisten uuteainei-
den, rasvaliukoisuudesta ja niiden taipumuksesta adsorboitua jäteveden orgaanisten kiin-
toainehiukkasten pinnoille. Kiintoaines laskeutuu pohjalle ja sedimentoituu mukanaan si-
tomansa haitta-aineet. Täten orgaaninen aines vaikuttaa siis haitta-aineiden sedimentoi-
tumiseen sitovana aineena. (Park & Erstfeld 1999) 

Sedimentistä haitta-aineet voivat vapautua olosuhteiden muutoksien seurauksena, jolloin 
niiden saatavuus vesieliöille lisääntyy (Lindholm-Lehto et al. 2015). Sedimentistä vapau-
tuneet haitta-aineet voivat kulkeutua kiintoainepartikkelien mukana vesistössä jopa yli 33 
km (Ratia et al. 2013). Puuperäisen orgaanisen sedimentin vapautuminen vesistöön voi 
aiheuttaa happikatoa ja siten eliöiden monimuotoisuuden vähenemistä (Hynynen et al. 
2004). Haitta-aineiden vapautumiseen sedimenteistä ja sedimentin kulkeutumiseen vesis-
töissä vaikuttavat esimerkiksi boreaalisissa järvissä tapahtuva lämpötilan vaihtelun ai-
heuttama vuosittainen vesikierto, sedimentin eroosio ja esimerkiksi keväisin pohjoisilla 
alueilla lumen sulamisesta aiheutuvat tulvat (Stachel et al. 2004; Meriläinen et al. 2006; 
Rämänen et al. 2010).  
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Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien kerrostamassa pohjasedimentissä on todettu ole-
van uusia metaania tuottavia ja selluloosaa hajottavia mikrobityyppejä (Yang et al. 2013) 
Mikrobit ovat alkaneet sopeutua sedimentin korkeisiin haitta-ainepitoisuuksiin (Guo et 
al. 2016) ja hajottaa aineita, kuten kloorifenoleita (Kuokka et al. 2014). Erilaisten entsyy-
mien aktiivisuuksista päätellen sedimentit jossain määrin toipuvat haitta-ainekuormituk-
sesta, mutta klooripitoisilla yhdisteillä likaantuneiden kerrostumien toipuminen on hi-
dasta. Lisäksi metaania hapettavien bakteerien aktiivisuus sedimentin kloorikuormituk-
sen aikaisissa kerrostumissa on laskenut, minkä takia sedimentin orgaanisen aineen an-
aerobisesta hajoamisesta muodostuva palamisherkkä kasvihuonekaasu metaani voi va-
pautua hajoamatta ilmakehään. (Wittmann et al. 2000)  
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3. BIOKAASUPROSESSI 

Kaikki hiilipitoinen eloperäinen eli orgaaninen aines lukeutuu biomassaan. Biomassan 
pääkoostumuksellisia makromolekyylejä ovat hiilihydraatit, proteiinit ja rasvat eli lipidit. 
Kun mikro-organismit hajottavat biomassaa anarobisissa eli hapettomissa oloissa, muo-
dostuu metaania sisältävää biokaasua, jota voidaan hyödyntää energiana. (Deublein & 
Steinhauser 2008)  

Biokaasun koostumus vaihtelee biomassan koostumuksen, ilmastollisten olosuhteiden ja 
tuottotavan sekä -paikan mukaan. Pääkomponentteina biokaasussa ovat metaani (CH4) ja 
hiilidioksidi (CO2), mutta biokaasu sisältää myös pieniä määriä muita kaasuja kuten ve-
sihöyryä (H2O), rikkivetyä (H2S), ammoniakkia (NH4), typpeä (N2), vetyä (H2) ja happea 
(O2). (Kadam & Panwar 2017) Metaanin osuutta biokaasusta voidaan arvioida Buswellin 
yhtälöllä (1930) yleiselle orgaaniselle yhdisteelle CcHhOoNnSs: 

!"#$%&'()* + ,
- 4/ − ℎ − 23 + 35 + 26 #7% 4/ − ℎ + 23 + 35 + 26 !%7 +

,
8 4/ + ℎ − 23 − 35 − 26 !#- + 5'#9 + 6#7).          (1) 

Yhtälö perustuu alkuaineiden täydelliseen hajoamiseen. (Deublein & Steinhauser 2008) 
Anaerobinen hajoaminen on monimutkainen prosessi, jonka jokaiseen vaiheeseen ympä-
ristön olosuhteet voivat vaikuttaa. Tällöin metaania tuotetaan hitaimman reaktion nopeu-
della ja sen osuus jää teoreettista alhaisemmaksi (Al Seadi 2008). 

Biokaasuprosessi on osa kiertotaloutta ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. 
Biokaasua tuotetaan useista jätemateriaaleista, kuten biojätteestä, jätevesilietteestä tai 
eläinperäisistä jätteistä (Abbasi et al. 2012). Tarkoituksena voi olla puhtaasti energian-
tuotanto, mutta usein tavoitteena on myös jätemateriaalin käsittely ja hyödyntäminen (Al 
Seadi 2008). Jätemateriaalin energiasisältö hyödynnetään biokaasuna ja biokaasuproses-
sin sivutuotteena syntyvä mädäte eli poistoliete voidaan hyödyntää esimerkiksi lannoit-
teena maataloudessa (Dahlin et al. 2017) tai mullan raaka-aineena viherrakentamisessa 
(Kymäläinen & Pakarinen 2015). Näin ravinteet kiertävät uudelleen biomassan muodos-
tukseen, mikä on yksi kiertotalouden periaatteista (Al Seadi 2008).  

Biokaasu voidaan hyödyntää suoraan energiana polttamalla tai epäsuorana tuottamalla 
sen avulla sähköä (Abbasi et al. 2012). Biokaasusta jalostettu ja puhdistettu biometaani 
soveltuu myös suoraan maakaasuverkkoon injektoitavaksi, mikä monipuolistaa biokaa-
sun käyttökohteita myös teollisuudessa (Kymäläinen & Pakarinen 2015). Maakaasu si-
sältää 87–97 % metaania ja biokaasu vain noin puolet siitä (taulukko 2), minkä takia bio-
kaasu on jalostettava maakaasun ominaisuuksia enemmän vastaavaksi. Lisäksi biokaasu 
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saattaa sisältää kaasuputkia syövyttäviä kaasuja, kuten rikkivetyä, joten se täytyy puhdis-
taa. (Kadam & Panwar 2017)  

Taulukko 2. Biokaasun ja maakaasun koostumukset (Kadam & Panwar 2017). 

Kaasun komponentti Biokaasu Maakaasu 
CH4 (%) 40–75 87–97 
CO2 (%) 25–55 0,1–1 
H2S (ppm) 50–5000 -2 
NH4 (%) 0–1 -2 

H2O (%) 0–10 -2 

N2 (%) 0–5 0,2–5,5 
O2 (%) 0–2 0,01–0,1 
H2 (%) 0–1 <–0,021 

1 Jäämistä 0,02:n prosenttiin. 2’-’=yhdistettä ei esiinny kaasussa 

3.1 Anaerobinen hajoaminen 

Anaerobinen hajoamisketju tapahtuu useiden eri mikrobien yhteisvaikutuksesta. Tyypil-
lisessä anaerobireaktorissa on sekä anaerobisia mikrobeja, jotka kuolevat tai inaktivoitu-
vat hapen läsnäollessa, että fakultatiivisesti anaerobisia mikrobeja, jotka pystyvät hyö-
dyntämään aineenvaihdunnassaan myös happea (Gerardi 2003). Prosessin jokaisella vai-
heella on oma, erityinen mikrobiryhmä, joka käyttää edellisen vaiheen lopputuotteita ja 
näin jatkojalostaa syötteen molekyyleistä metaania (Al Seadi 2008). 

Anaerobisen hajoamisen vaiheet (kuva 3) etenevät seuraavasti (Abbasi et al. 2012): 

1. Hydrolyysi. Suuret makromolekyylit, kuten proteiinit, rasvat ja hiilihydraatit pil-
kotaan mikrobeille pienempään muotoon. Muodostuu aminohappoja, pitkäketjui-
sia rasvahappoja ja sokereita. 

2. Asidogeneesi. Hydrolyysissä muodostuneet yhdisteet muutetaan happokäymi-
sessä lyhytketjuisiksi rasvahapoiksi (VFA, volatile fatty acids) ja alkoholeiksi 
sekä vedyksi ja hiilidioksidiksi.  

3. Asetogeneesi. VFA-yhdisteitä ja alkoholeja kuluttavat mikrobit käyttävät ne ai-
neenvaihdunnassaan ja tuottavat asetaattia, vetyä ja hiilidioksidia. 

4. Metanogeneesi. Metaania tuottavat mikrobit käyttävät edellisessä vaiheessa 
muodostetun asetaatin, vedyn ja osan hiilidioksidista metaanin muodostamiseen. 

Reaktiot etenevät yhtäaikaisesti bioreaktorissa. Rajoittavaksi tekijäksi muodostuu hitain 
reaktio, joka selluloosapitoisen syötteen tapauksessa on hydrolyysi (Al Seadi 2008).  
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Kuva 3. Biokaasuprosessi yksinkertaistettuna. Mukailtu lähteistä (Gerardi 2003; Kamali et al. 2016). 

Hydrolyysissä liukenemattomat partikkelit, kuten selluloosa, muuttuvat hydrolaasient-
syymien avulla liukoiseen muotoon (Gerardi 2003). Paljon suuria kiintoainepartikkeleja 
sisältävä syöte pilkotaan niin, että yhdiste mahtuu mikrobien sisään. Pienemmät orgaani-
set yhdisteet, kuten sokerit, ovat mikrobien saavutettavissa seuraavia vaiheita varten. Esi-
merkiksi Cellumonas-bakteerit tuottavat erityistä sellulaasientsyymiä, joka kykenee rik-
komaan selluloosan sokerimolekyylien välillä olevat vahvat glykosidisidokset ja vapaut-
tamaan useita liukoisia glukoosimolekyylejä (Gerardi 2003; Fardim 2011). Muita sellu-
laasia tuottavia bakteerisukuja ovat esimerkiksi Clostridium, Bacillus ja Bacteroides (Lo 
et al. 2009). 

Asidogeneesin lopputuotteet ja niiden määrä vaihtelevat runsaasti syötteen, mikrobikoos-
tumuksen ja operaatio-olosuhteiden mukaan. Tyypillisiä lyhytketjuisia rasvahappoja sel-
luloosabiomassan happokäymisestä ovat muun muassa propioni-, muurahais-, voi- , va-
leriaana- ja etikkahapot, mutta myös esimerkiksi maitohappoa on havaittu. (Kandylis et 
al. 2016) Happojen lisäksi asidogeneesin lopputuotteina voivat olla alkoholit, kuten eta-
noli (Chen et al. 2015). Prosessin valvonnan kannalta keskeisimpinä happoina pidetään 
propioni- ja etikkahappoja, sillä ne toimivat indikaattoreina prosessin toiminnan suhteen 
(Yuan & Zhu 2016). Erityisesti propionihapon kertyminen viittaa prosessin heikkoon toi-
mintaan (Wong et al. 2008). 

Metaaninmuodostuksen kannalta tärkein happo on etikkahappo, joka esiintyy sen emäs-
muotona eli asetaattina. Metanogeenit eli metaania tuottavat mikrobit pystyvät hyödyn-
tämään asetaatin suoraan metaaninmuodostuksessa. Muodostuneet muut rasvahapot ja al-
koholit muunnetaan asetogeneesissä asetaatiksi, jotta metanogeenit pystyvät hyödyntä-
mään niitä aineenvaihdunnassaan. (Gerardi 2003) Asetaatin lisäksi asetogeneesissä muo-
dostuu myös vetyä ja hiilidioksidia, joita metanogeenit pystyvät myös hyödyntämään. 
Vety toimii asetogeneesin rajoittavana tekijänä ja vedyn kertyminen systeemiin hidastaa 
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asetogeneesiä. Asetogeenien kanssa symbioottisessa suhteessa elävät metanogeenit ku-
luttavat vetyä ja pitävät näin asetogeneesin käynnissä. (Abbasi et al. 2012; Jain et al. 
2015) 

Metanogeneesi on metaaninmuodostuksen viimeinen vaihe. Siinä metaania muodoste-
taan asetaatista, hiilidioksidista ja vedystä sekä pienissä määrin muista orgaanisista yh-
disteistä. Metanogeenit ovat anaerobisia mikrobeita ja kuolevat nopeasti hapen läsnäol-
lessa. (Gerardi 2003) Noin 70 % metaanista tuotetaan asetaatista ja 30 % hiilidioksidista 
ja vedystä hapetus-pelkistysreaktiossa (Jain et al. 2015). Joitakin esimerkkejä metanogee-
nisista bakteerisuvuista ovat Methanobacterium, Methanobrevibacter, Methanosphaera 
ja Methanococcus (Gerardi 2003). Metanogeneesi on anaerobisen hajoamisen herkin 
vaihe ja biokemiallisesti hitain reaktio, joten muutokset syötteessä tai esimerkiksi kuor-
mituksessa vaikuttavat kriittisesti metanogeneesiin (Al Seadi 2008). 

3.2 Biokaasuprosessiin vaikuttavia tekijöitä 

3.2.1 Syötteen substraattikoostumus 

Periaatteessa kaikki biomassa on sopivaa biokaasuntuotantoon, kunhan se sisältää anae-
robisen hajoamisprosessin substraatteja eli hiilihydraatteja, proteiineja ja/tai rasvoja 
(Deublein & Steinhauser 2008). Mahdollisia syötemateriaaleja ovat esimerkiksi kasvien 
korret/oljet, biojäte, yhdyskuntajätevesiliete, levät ja eläinperäiset jätteet (taulukko 3) 
sekä teollisuuden kuten sellu- ja paperintuotannon jätevirrat (taulukko 4). 

Taulukko 3. Erilaisia biomassavaihtoehtoja biokaasuntuotannon syötemateriaaleiksi ja niiden biometaa-
nipotentiaaleja. 

Syötebiomassa(t) Lämpötila (°C) Biometaanipotentiaali 
(l CH4/kg VS) 

Lähde 

Kasvibiomassa (korret) 35 160 (Yong et al. 2015) 
Biojäte 35 260 (Yong et al. 2015) 
Yhdyskuntaliete 33 450 (Caporgno et al. 2015) 
Spirulina maxima -levä 35 330 (Varel et al. 1988) 
Sian lanta 37 260 (Dennehy et al. 2016) 

 

Syötemateriaalien erilaiset substraattikoostumukset vaikuttavat anaerobisen hajoamisen 
ensimmäisen vaiheen, hydrolyysin, nopeuteen (Gerardi 2003) ja siten metaaninsaantoon 
(Al Seadi 2008). Heikosti anaerobisesti hajoavien orgaanisten materiaalien hydrolysoitu-
mista voidaan lisätä ja nopeuttaa mekaanisella, kemiallisella, termisellä tai biologisella 
esikäsittelyllä (Zhen et al. 2017). Määrittämällä biometaanipotentiaali (BMP) eli biomas-
san potentiaalinen metaanintuotto panoskokeella esikäsitellylle ja käsittelemättömälle 
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syötteelle voidaan tutkia esimerkiksi erilaisten esikäsittelymenetelmien vaikutusta tietyn 
biomassan hajoavuuteen. 

Lignoselluloosaa sisältävän kasvibiomassan biokaasuprosessissa hydrolyysi on anaerobi-
sen hajoamisen hitain vaihe (Gerardi 2003; Deublein & Steinhauser 2008; Jeihanipour et 
al. 2011). Yleisesti ajatellaan, että lignoselluloosamateriaali edellyttää esikäsittelyä, jotta 
se hydrolysoituisi tehokkaammin ja siten koko metaanintuottoprosessi tehostuisi (Chan-
dra et al. 2007). Päätarkoituksena esikäsittelyllä on ligniinin tai hemiselluloosan poista-
minen tai muuntaminen, selluloosan kiteisen rakenteen hajottaminen ja hydrolaasientsyy-
mien saavutettavissa olevan pinta-alan lisääminen (Mosier et al. 2005a; Mosier et al. 
2005b). Esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden lignoselluloosapitoisen biolietteen esi-
käsittely lisäsi metaanintuottoa jopa 77 % (Kinnunen et al. 2015). Jeihanipour et al. 
(2011) kuitenkin esittävät tutkimuksessaan, että liiallinen pilkkoutuminen voi aiheuttaa 
hydrolyysituotteiden kertymisen prosessiin ja aseto-/metanogeneesin hidastumisen. 

3.2.2 Operointiparametrit 

Keskeisiä biokaasuprosessin operointiparametrejä ovat orgaaninen kuormitus (OLR) ja 
hydraulinen viipymäaika (HRT). Jatkuvatoimisessa tai puolijatkuvatoimisessa proses-
sissa orgaanisen aineen määrä täytyy olla mikrobien prosessointikapasiteettiin sopiva. Jos 
orgaanista ainetta tuodaan prosessiin enemmän kuin mikrobit pystyvät käsittelemään, yli-
kuormituksesta aiheutuvan prosessin pysähtymisen riski kasvaa. Myös liian lyhyt HRT 
eli aika, jossa reaktorin sisältö on kokonaan vaihtunut, nostaa ylikuormituksen riskiä. Jos 
sisältö vaihtuu liian nopeasti, mikrobit voivat huuhtoutua poistuvan lietteen mukana ulos 
prosessista. Tällöin mikrobien prosessointikapasiteetti ja metaanintuotto laskee. (Abbasi 
et al. 2012) Liian lyhyt viipymä johtaa myös orgaanisen aineksen puutteelliseen hajoami-
seen. (Al Seadi 2008)  

Viipymä sovitetaan jokaiseen syötteeseen, lämpötilaan ja reaktorityyppiin: esimerkiksi 
puhdistamolietteelle viipymäaika voi olla vain vuorokausi (Anggarini et al. 2015). Kes-
kimääräinen HRT on noin 15–30 päivää (Mao et al. 2015). HRT voidaan laskea seuraavan 
kaavan avulla: 

     #;< = >?
>       (2) 

 missä Vr on reaktorin tilavuus (m3) ja V reaktoriin syötetty syötevolyymi (m3/d) (Al Seadi 
2008). 

OLR kuvaa hajoavan orgaanisen aineksen (kuvataan hehkutushäviönä VS) määrää, joka 
syötetään reaktoriin tietyssä ajassa. Kun kuormitusta kasvatetaan, myös biokaasun tuo-
tanto kasvaa tiettyyn rajaan saakka. Kuormituksen nosto voi kuitenkin häiritä systeemin 
tasapainoa nostamalla hydrolyysin ja asidogeneesin tuotteiden määrää yli metanogeenien 
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kapasiteetin, jolloin systeemiin alkaa kertyä välituotteita. Välituotteet, kuten VFA:t, inhi-
boivat metaanintuottoa edelleen laskemalle pH:n reaktorissa happamaksi. (Mao et al. 
2015) OLR voidaan laskea kaavasta: 

                                                 %@; = A(>C)
>?

                                                           (3) 

missä m(VS) on syötetyn orgaanisen aineksen määrä päivässä (kg VS/d) (Al Seadi 2008). 

Prosessiparametrien optimointi tarkoittaa korkeimman mahdollisen kuormituksen ja ly-
himmän viipymäajan löytämistä niin, että metaanintuotto on mahdollisimman korkea (Al 
Seadi 2008). Prosessin käynnistyksen jälkeen optimaalisen tilan saavuttaminen vaatii 
aloitusjakson, jonka aikana prosessi ajetaan ylös kuormitusta vähitellen kasvattaen (Mao 
et al. 2015). Vaikeaa optimiolosuhteiden löytämisessä on löytää koko prosessin kannalta 
parhaat olosuhteet, sillä jokaisella mikrobiryhmällä on oma optiminsa (Gerardi 2003). 
Käytännössä haetaan lähinnä prosessin tasapainoa ja tuoton maksimointia. 

3.2.3 Kuiva-ainepitoisuus ja reaktorityyppi 

Syötteen kuiva-ainepitoisuus jakaa anaerobiset biokaasureaktorit kuiva- ja märkätyyppiin 
(Al Seadi 2008; Li et al. 2014). Reaktorit ovat tyypillisesti märkäreaktoreja, joiden syöte 
sisältää enintään 15 % kuiva-ainetta (TS). Tällaisia syötteitä ovat esimerkiksi jäteveden-
puhdistamoliete sekä eläinperäiset lietteet. (Li et al. 2014) Yli 15 % kuiva-ainetta sisältä-
vät syötteet (tyypillisesti 20–40 % TS (Karthikeyan & Visvanathan 2013)), kuten ener-
giakasvit, voidaan käsitellä kuivatyypin reaktorissa. Tällöin sekoittamiseen ja lämmittä-
miseen käytetään vähemmän energiaa kuin märkätyypin reaktorissa ja poistolietettä on 
helpompi käsitellä (Li et al. 2011). Lisäksi kuivatyypin reaktoriin voidaan ladata suu-
rempi orgaaninen kuormitus kuin märkätyypin reaktoriin, keskimäärin 5–12 kg VS/m3 d 
(Karthikeyan & Visvanathan 2013). Kuivatyypin reaktorissa mädätykseen tarvitaan kui-
tenkin enemmän aikaa kuin märkätyypissä (Li et al. 2011).  

Syötön tyypin perusteella reaktorit jaetaan panos- ja jatkuvatoimisiin reaktoreihin. Panos-
prosessit ovat tyypillisesti kuivaprosesseja, joissa annos mädätettävää materiaalia lada-
taan reaktoriin, annetaan hajota anaerobisesti ja lopulta mädätetty jäännösliete poistetaan 
kokonaan. (Al Seadi 2008) Tämä johtaa melko vakaaseen toimintaan, jota eivät esimer-
kiksi syötteen epäpuhtaudet, kuten sora tai muut hajoamattomat ainekset, häiritse (Kart-
hikeyan & Visvanathan 2013).  

Jatkuvatoimisessa reaktorissa syötettä tulee ja lietettä poistuu reaktorista jatkuvasti, jol-
loin biokaasuprosessi on ennustettava ja tarkkailtavissa. Syöte liikkuu reaktorissa joko 
mekaanisesti tai paineen avulla. (Al Seadi 2008) Myös jatkuvatoiminen reaktori voi so-
veltua hyvin kuiva-ainepitoiselle syötteelle. Esimerkki tästä on tulppavirtausreaktori, 
jossa syöte kulkee reaktorin läpi jatkuvan syötön paineen vaikutuksesta, poistuen lopulta 
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reaktorin toisesta päästä. Tulppavirtausreaktori sopii esimerkiksi erilaisille korkean 
kuiva-ainepitoisuuden eläinlietteille. Syöte kulkee 15–20:ssa päivässä reaktorin läpi en-
nen poistumista mädätteenä. (Abbasi et al. 2012) 

Alle 15 % kuiva-ainetta sisältäviä syötteitä voidaan mädättää mekaanisesti, hydraulisesti 
tai pneumaattisesti sekoitettavissa reaktoreissa. Jatkuvatoiminen sekoitettu säiliöreaktori 
(continuously stirred-tank reaktor, CSTR) on yleisesti teollisessa mittakaavassa sovel-
lettu reaktorityyppi. Se koostuu tyypillisesti vertikaalisesta säiliöstä, jossa on moottoroitu 
sekoitus. (Al Seadi 2008) Sekoitus lisää syötteen saatavuutta mikrobeille ja entsyymeille 
ja vähentää samalla inhiboivien reaktiotuotteiden kertymistä systeemiin (Chen et al. 
2008; Hoffmann et al. 2008; Lindmark et al. 2014). Lisäksi se parantaa lämmön jakaan-
tumista reaktoriin. CSTR:n syöttö voi tapahtua jatkuva- tai puolijatkuvatoimisesti, eli jak-
sottaisesti, jolloin syöttöjakson päättymistä seuraa tauko. CSTR:ssä HRT on yleensä 15–
20 päivää. Jatkuvatoimisissa reaktoreissa kuten CSTR:ssä mikrobit voivat huuhtoutua 
mukana pois reaktorista liian lyhyen viipymäajan takia. (Abbasi et al. 2012) 

3.2.4 Lämpötila 

Yleisesti lämpötilan nosto kiihdyttää bakteerien metaboliaa (Chen et al. 2008). Prosessin 
lämpötilan valintaan vaikuttavat kuitenkin myös syötteen ominaisuudet. Esimerkiksi pal-
jon typpiyhdisteitä sisältäviä syötteitä käsiteltäessä korkea lämpötila voi lisätä inhiboivan 
vapaan ammoniakin syntymistä, joten tällaiselle syötteelle matalampi lämpötila on suo-
tuisampi. (Gerardi 2003; Chen et al. 2008)  

Useimmilla anaerobisilla mikrobeilla on kaksi aktiivista lämpötila-aluetta: termofiilinen 
50–60 °C sekä mesofiilinen 30–37 °C. Termofiilisten olosuhteiden etuina ovat muun mu-
assa metanogeenien nopea kasvu, syötteen patogeenien tuhoutuminen ja lyhyt HRT ver-
rattuna mesofiiliseen prosessiin. Mesofiilinen prosessi taas vaatii vähemmän prosessiin 
tuotua energiaa ja on yleensä vähemmän herkkä haitallisille yhdisteille kuin termofiili-
nen. Tärkeää lämpötila-alueen valitsemisen lisäksi on myös pitää lämpötilan vaihtelu 
mahdollisimman pienenä riittävää sekoitusta hyödyntämällä, sillä vaihtelu lämpötilassa 
vaikuttaa prosessiin. (Gerardi 2003; Al Seadi 2008) 

3.2.5 pH 

Metanogeenien toiminnallinen pH-alue eroaa asidogeenien toiminta-alueesta. Useimmat 
asidogeenit toimivat, kun pH on yli viiden, mutta metanogeenit eivät pysty toimimaan, 
jos pH on alle 6,2. Parhaiten metanogeenit, kuten useimmat muut anaerobiset mikrobit, 
toimivat pH:ssa 6,8–7,2. (Gerardi 2003) Yleensä mesofiilisissä reaktoreissa pyritään säi-
lyttämään pH välillä 6,5–8 (Al Seadi 2008). 
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Prosessin kyky säilyttää vallitseva pH riippuu systeemin puskurikapasiteetista, jota voi-
daan mitata alkaliniteettina tai asiditeettina. Puskurikapasiteetti pitää pH:n vaihtelut pie-
ninä, kun systeemiin lisätään pH:ltaan hapanta tai emäksistä syötettä (Leitão et al. 2006). 
Anaerobisessa hajoamisprosessissa puskurikapasiteettia hallitsee pääosin bikarbonaatti-
puskuri, joka muodostuu liukoisista bikarbonaatti-ioneista. Bikarbonaatin liuennut määrä 
riippuu hiilidioksidin osapaineesta reaktorissa sekä pH:sta. (Al Seadi 2008) Kun reakto-
riin lisätään tai siellä muodostuu hapanta tai emäksistä yhdistettä, se kuluttaa puskurika-
pasiteettia. Jos puskurikapasiteetti on riittävä, pH säilyy melko lähellä alkuperäistä. 
(Borja & Banks 1995) Jos prosessin puskurikapasiteetti on alhainen, helposti hajoavan 
biomassan lisäys saa pH:n laskemaan nopeasti kun rasvahappoja syntyy nopeammin kuin 
niitä hajoaa (Wang et al. 2017).  

3.2.6 Inhiboivat yhdisteet 

Yhdiste inhiboi anaerobista hajoamista, jos se muuttaa reaktioiden nopeutta tai kulkua 
epäsuotuisaan suuntaan tai estää mikrobien kasvua ja metaboliaa (Jha & Schmidt 2016). 
Anaerobinen hajoaminen on suhteellisen herkkä inhiboiville yhdisteille verrattuna esi-
merkiksi aktiivilieteprosessiin (Chen et al. 2014). Inhiboivien yhdisteiden kirjo ulottuu 
orgaanisista yhdisteistä synteettisiin valmisteisiin, kuten nanopartikkeleihin (Chen et al. 
2014; Yuan & Zhu 2016). Tässä luvussa keskitytään merkittävimpiin inhibiittoreihin ai-
healueen kannalta. 

Haihtuvat rasvahapot (VFA) 

VFA:t syntyvät asidogeenien metaboliassa ja niitä kulutetaan asetogeneesissä ja edelleen 
metanogeneesissä. Niiden kertymisen seurauksena häiriötilanteessa reaktorin pH laskee 
ja metanogeenien toiminta lopulta lakkaa. (Yuan & Zhu 2016) VFA-kertyminen johtuu 
usein muiden inhiboivien tekijöiden läsnäolosta ja on siten indikaattori reaktorin toimin-
nasta. Kertyminen voi olla seurausta myös esimerkiksi liian korkeasta OLR:stä tai asido-
geneesiä voimakkaasti nopeuttavista tekijöistä kuten ravinnelisäyksestä tai helposti ha-
joavan syötteen yhtäkkisestä lisäämisestä reaktoriin. (Yuan & Zhu 2016) VFA-kertymistä 
tulee tarkkailla, sillä useissa tapauksissa pH:n lasku tapahtuu vasta prosessin heikentymi-
sen jälkeen. Tällöin biomassan alkaliniteetti puskuroi VFA:sta tulleen happamuuden tiet-
tyyn pisteeseen saakka. (Al Seadi 2008) Reaktorin VFA-koostumus kertoo lisää prosessin 
tilasta: propionihapon kertyminen heikentää metanogeenien toimintaa voimakkaammin 
kuin voi- tai etikkahappo, sillä propionihapon hyödyntäminen anaerobisen hajoamisen 
seuraavissa vaiheissa on hitaampaa ja epätäydellisempää (Wong et al. 2008). 

Ammoniakki 

Proteiinit ovat ammoniumtypen (NH3 ja NH4
+) päälähteitä anaerobisessa hajoamisessa. 

Ammoniumtyppi on prosessissa tärkeä typen lähde ja mikrobien kasvua edistävä tekijä. 
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Lisäksi ammoniumioni lisää alkaliniteettia ja siten osallistuu puskurikapasiteetin muo-
dostumiseen. Ammoniumtyppi inhiboi korkeina pitoisuuksina prosessia. Erityisesti va-
paan ammoniakkikaasun on todettu inhiboivan metanogeenejä. (Gerardi 2003) 

Vapaan ammoniakin ja biomassan seassa liukoisena esiintyvän ammoniumionin välinen 
tasapaino yhtälön 

     '#9 + #E 	'#-E                                       (4) 

mukaisesti riippuu prosessin pH:sta ja lämpötilasta (Gerardi 2003). Kun pH nousee yli 
kahdeksan, suurin osa ammoniumioneista muuttuu vapaaksi ammoniakiksi, joka inhiboi 
metanogeeneja. Erityisesti termofiilisessa biokaasuprosessissa vapaata ammoniakkia 
muodostuu paljon (Yuan & Zhu 2016). Pääasiallinen vapaan ammoniakin inhibitiomeka-
nismi liittyy sen kykyyn kulkea metanogeenien solukalvon läpi ja esimerkiksi inhiboida 
tärkeitä entsyymejä ja muun muassa nostaa solunsisäistä pH:ta (Wittmann et al. 1995). 
Ammoniakkiin tottumattomat mikrobit voivat inhiboitua jo noin 50 mg/l:n pitoisuuksissa 
(Gerardi 2003). 

Rikkiyhdisteet 

Anaerobisessa hajoamisessa metanogeenit tarvitsevat aineenvaihduntansa ylläpitämiseen 
rikkiä, joten rikki on tärkeä makroravinne (O'Flaherty et al. 1999). Rikkiyhdisteet, etenkin 
sulfaatti, ovat yleisiä yhdisteitä teollisuuden jätevesissä, esimerkiksi sellu- ja paperiteol-
lisuudessa (Kamali et al. 2016). Anaerobisissa olosuhteissa esiintyy sulfaatinpelkistäjä-
bakteereita, jotka muuttavat sulfaattia sulfiitiksi (Oleszkiewicz & Hilton 1988). Sulfiitti 
ja sulfaatti inhiboivat anaerobista hajoamista kahdella mekanismilla: 1) sulfaatinpelkistä-
jäbakteerit kilpailevat samoista substraateista ja 2) sulfiitti on myrkyllistä metaania tuot-
taville mikrobeille (Harada et al. 1994; Chen et al. 2008). Haitallista biokaasumikrobeille 
on myös sivutuotteena syntyvä rikkivety (H2S), joka voi kulkeutua solukalvon läpi ja de-
naturoida solunsisäisiä tärkeitä entsyymejä. (Chen et al. 2008; Jha & Schmidt 2016) Sul-
fiittisellunkeitossa syntyvä rikkipitoinen ligniini eli lingosulfonaatti inhiboi biokaasupro-
sessia jo 1 %:n pitoisuudessa jätevedessä, etenkin termofiilisissä olosuhteissa. Lignosul-
fonaatin inhiboiva vaikutus kohdistuu etenkin asetaattia hyödyntäviin metanogeeneihin. 
(Yin et al. 2000) 

Raskasmetallit 

Metalleja voi olla jätevedessä huomattavia määriä sekä vapaana että sitoutuneina yhdis-
teisiin (Jha & Schmidt 2016). Yhdisteisiin sitoutuneet raskasmetallit voivat vapautua an-
aerobisessa hajoamisessa (Anjum et al. 2016). Yleisimpiä teollisuusjätevedessä olevia 
metalleja ovat kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), sinkki (Zn), koboltti (Co), kadmium 
(Cd) ja nikkeli (Ni) (Altaş 2009).  
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Raskasmetallit voivat vaikuttaa prosessissa tapahtuviin biokemiallisiin reaktioihin stimu-
loivasti tai inhiboivasti, tai ne voivat olla toksisia mikrobeille. Metallin vaikutuksen mää-
rää yleensä sen konsentraatio systeemissä sekä se, mikä metalli on kyseessä. (Gikas & 
Romanos 2006; Altaş 2009) Pienissä määrin metalleja tarvitaan hivenaineiksi, mutta suu-
rissa määrin inhiboivat vaikutukset ylittävät stimuloivat (Altaş 2009). Inhiboivat vaiku-
tukset liittyvät pääasiallisesti entsyymien toiminnan ja rakenteen häirintään metallien si-
toutuessa entsyymiproteiinien rikkiä sisältäviin ryhmiin tai niiden korvatessa sivuryh-
missä olevat metallit entsyymissä (Soldatkin et al. 2012). 

Halogenoidut orgaaniset yhdisteet 

Halogenoidut hiilivedyt, esimerkiksi dikloorimetaani ja kloroformi, ovat yhdisteitä, joissa 
yhden tai useamman vedyn on korvannut halogeeni, useissa tapauksissa kloori. Niitä käy-
tetään teollisuudessa muun muassa liuottimina ja torjunta-aineina ja niitä on lisäksi 
useissa maaleissa, lakoissa, tekstiileissä ja kumeissa (Fishbein & O'Neill 1986). Sellu- ja 
paperiteollisuudessa sellun valkaisuun käytetyn kloorin reagoidessa orgaanisten yhdistei-
den kanssa muodostuu kloorattuja hiilivetyjä (Environmental Management in the Pulp 
and Paper Industry, 1981). Halogenoitujen hiilivetyjen lisäksi jätevesiin päätyy myös 
useita muita orgaanisia torjunta-aineita, kuten kloorifenoleita (Springer 1993). Nämä yh-
disteet ovat ekotoksisia, eliöihin kertyviä, mutageenisiä ja hyvin vaikeasti hajoavia luon-
nossa (Environmental Management in the Pulp and Paper Industry, 1981; Cappelletti et 
al. 2012).  

Halogenoidut hiilivedyt inhiboivat anaerobista hajoamisprosessia, etenkin metanogenee-
siä, kiinnittymällä tai muulla tavalla estämällä mikrobien entsyymitoimintaa suorasti tai 
epäsuorasti (Yu & Smith 2000).  Kloorifenolit polaarisina yhdisteinä kulkeutuvat mikro-
bien solukalvon sisään häiriten solun kasvua ja normaalia solukalvon toimintaa (Chen et 
al. 2008). Yleisesti kloorifenolien inhiboiva vaikutus kasvaa korvautuneiden vetyatomien 
eli siten halogeeniatomien määrän kasvaessa. Esimerkiksi trikloorifenolit ovat haitalli-
sempia biokaasuprosessille kuin dikloorifenolit. (Chen et al. 2014) 

Puun uuteaineet 

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevirroissa esiintyvät puun uuteaineet, kuten hartsihapot, 
terpeenit ja parkkihapot eli tanniinit, inhiboivat biokaasuprosessia (Meyer & Edwards 
2014). Inhiboiva vaikutus liittyy uuteaineiden hydrofobisuutta aiheuttaviin ryhmiin, 
mutta toisaalta hyvin hydrofobiset triterpeenit olivat vähemmän toksisia kuin muut. Tä-
män ajatellaan johtuvan niiden heikosta liukoisuudesta ja siten alhaisemmasta biologi-
sesta saatavuudesta. (Sierra-Alvarez et al. 1994)  
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Pitkäketjuiset rasvahapot (LCFA) 

Pitkäketjuiset rasvahapot (long chained fatty acids, LCFA) inhiboivat erityisesti metano-
geenejä  (Ali & Sreekrishnan 2001; Lindholm-Lehto et al. 2015). Yksi inhibition meka-
nismi on rasvahappojen taipumus adsorboitua kiinteän aineen pinnalle, mikä estää ainei-
den siirtoa mikrobeille. Keino korjata tästä johtuva prosessin epästabiilius on lopettaa 
reaktorin syöttö joksikin aikaa, jotta rasvahappoja hajotetaan mikrobien substraatteina. 
(Pereira et al. 2005) 

3.2.7 Ravinteet 

Sekä makro- että mikroravinteet ovat tärkeitä biokaasuprosessissa. Makroravinteilla vii-
tataan alkuaineisiin, kuten typpeen ja fosforiin, joita mikrobit tarvitsevat melko suurissa 
määrin verrattuna mikroravinteisiin. Mikroravinteet eli hivenaineet ovat epäorgaanisia 
alkuaineita, tyypillisesti anaerobisessa hajoamisessa metalleja, kuten koboltti ja molyb-
deeni. (Gerardi 2003)  

Ravinnepuutos on tunnistettu yleiseksi haasteeksi selluloosapitoisen biomassan, kuten 
energiakasvien (Nges & Björnsson 2012), sellu- ja paperiteollisuuden lietteen (Meyer & 
Edwards 2014) sekä ruokajätteen (Tampio et al. 2014) anaerobisessa hajoamisessa. 
Vaikka anaerobinen prosessi kuluttaa vähemmän ravinteita kuin aerobinen (Rintala & 
Puhakka 1994), tarvitaan prosessissa usein kuitenkin ravinnelisää (Meyer & Edwards 
2014). Tärkeimpiä ravinteita ovat typpi (N), fosfori (P), rikki (S), kalium (K), magnesium 
(Mg), rauta (Fe), nikkeli (Ni), koboltti (Co), tungsten (W), molybdeeni (Mo) ja sinkki 
(Zn) (Gerardi 2003; Weiland 2010; Schattauer et al. 2011).  

Makro- ja mikroravinteet ovat mukana mikrobien aineenvaihdunnassa (Gerardi 2003). 
Makroravinteet toimivat lisäksi puskureina (Zitomer et al. 2008). Makroravinteita tarvi-
taan mikrobien metaboliassa suurempia määriä kuin hivenaineita, mutta hivenaineet ovat 
myös tärkeitä elementtejä bakteerien aineenvaihdunnassa ja metaanintuottoon liittyvien 
entsyymien toiminnassa (Gerardi 2003; Schattauer et al. 2011). Ravinteiden saatavuus 
mikrobeille tulee olla riittävä, mutta liian suuri konsentraatio makro- tai mikroravinnetta 
voi kuitenkin inhiboida prosessia (Romero-Güiza et al. 2016). 

Se, mikä määrä ravinteita tarvitaan kiihdyttämään metaanintuottoa ja stabiloimaan pro-
sessia, riippuu ravinteiden biologisesta saatavuudesta ja siihen vaikuttavat prosessin olo-
suhteet, esimerkiksi lämpötila, hapetus-pelkistyspotentiaali ja pH (Levén et al. 2007; Ro-
mero-Güiza et al. 2016). Tarkkoja konsentraatioita ravinteiden tarpeelle ei ole voitu mää-
rittää. Tärkeimpänä tavoitteena ravinnelisäyksillä on stabiilin prosessin saavuttaminen, 
sillä epästabiilin tilan jatkuminen voi johtaa prosessin pysähtymiseen (Romero-Güiza et 
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al. 2016). Lisäksi ravinnelisäyksen on todettu nostavan kaasun metaanipitoisuutta ja edis-
tävän metaanintuottoa myös lyhyillä HRT:illä ja korkeilla kuormituksilla (Zhang et al. 
2011; Nges & Björnsson 2012; Banks et al. 2012; Bayr et al. 2012).  

3.3 Sellu- ja paperiteollisuuden jätevirrat biokaasuprosessissa 

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevirroista useita pystytään käsittelemään biokaasuproses-
sissa. Myös vaikeasti hyödynnettäviä, suuria haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, ku-
ten valkaisujätevesiä, pystytään käyttämään. Tutkimuksien mukaan mikrobien sopeutu-
minen sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien haitta-aineisiin ja korkeaselluloosapitoiseen 
syötteeseen on mahdollista. (Meyer & Edwards 2014) Biokaasuprosessissa voidaan käyt-
tää sekä jätevettä että sellu- ja paperiteollisuuden yleisesti käyttämissä aerobisissa pro-
sesseissa syntyviä lietteitä (Kamali et al. 2016). 

Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien ja lietteiden biokaasuprosessin ominaispiirteitä 
ovat korkea lignoselluloosan määrä, vähäinen ravinteiden määrä sekä haitta-aineet, kuten 
klooratut orgaaniset yhdisteet, rikkiyhdisteet ja puuperäiset uuteaineet, jotka inhiboivat 
prosessia (Meyer & Edwards 2014; Kamali et al. 2016). Ravinteiden suhteen erityisesti 
typenpuutteesta on haittaa, sillä typpi on avaintekijä metanogeenien aineenvaihdunnassa 
(Gapes et al. 1999). Haitta-aineiden inhiboivaa vaikutusta on vaikea ennustaa, sillä 1) 
niiden laatu ja määrä ovat yksilöllisiä jokaisessa tapauksessa, 2) mikrobikoostumukset 
anaerobisessa hajoamisessa vaihtelevat suuresti, ja 3) vaikka yhden haitta-aineen vaiku-
tus tiedettäisiin, yhteisvaikutuksessa muiden aineiden kanssa se voi olla erilainen (Meyer 
& Edwards 2014). Sellu- ja paperiteollisuuden jätevirroissa, etenkin kemiallisen massan-
valmistuksen yhteydessä muodostuvassa mustalipeässä, on haitta-aineista huolimatta 
korkea metaanintuottopotentiaali, 370–375 l CH4/kg VS (Steffen et al. 2016, kts. taulukko 
4). 

Sellu- ja paperiteollisuuden lietteiden anaerobinen käsittely on vielä tutkimusvaiheessa ja 
etenkin primäärilietteen mädätyksestä on edelleen vähän tietoa (Bayr & Rintala 2012; 
Kamali et al. 2016). Primääri- ja sekundääriliete ovat peräisin aerobisesta aktiivilietepro-
sessista. Primääriliete syntyy esiselkeytyksestä ja sekundääriliete on aktiivilieteproses-
sista jäänyttä niin kutsuttua biolietettä. Primääri- ja biolietteiden koostumukset vaihtele-
vat paperin- tai sellunvalmistusmenetelmän mukaan. (Bayr & Rintala 2012) Pääasiassa 
primääriliete koostuu puuperäisestä materiaalista selluloosasta, ligniinistä, hemiselluloo-
sasta, täyteaineista, ligniinin johdannaisista ja tuhkasta (Ochoa de Alda 2008). Sekundää-
riliete koostuu mikrobibiomassasta, solujen hajoamistuotteista ja ligniiniperäisistä bioha-
joamattomista saostumista (Puhakka et al. 1992).  

Sellu- ja paperiteollisuuden lietteet sisältävät hitaasti biohajoavia aineita, minkä vuoksi 
niiden metaanintuotot ovat yleensä alhaisia verrattuna yhdyskuntajätevesiin ja –lietteisiin 
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(taulukko 4). Primäärilietteen metaanintuotto oli ravinnelisän kanssa 190–240 l CH4/kg 
VS mesofiilisissa olosuhteissa ja 1–1,4 kg VS/m3×d:n kuormituksella (Bayr & Rintala 
2012). Primäärilietteen koostumus vaihtelee massanvalmistusprosessin mukaan: kemial-
lisessa massantuotannossa muodostuva orgaaninen hienoaines on helpommin hajoavaa 
kuin mekaanisessa massantuotannossa muodostuva ja kemiallisten prosessien primääri-
lietteiden metaanintuottopotentiaalit (BMP) ovat jopa 370–375 l CH4/kg VS (Steffen et 
al. 2016). Lietteissä kuitenkin on orgaanisen hienoaineksen lisäksi paljon muitakin yh-
disteitä, jotka osaltaan vaikuttavat metaaninsaantoon. 

Metaanintuottopotentiaalit sellu- ja paperiteollisuuden lietteellä ilman lisäaineita ovat 
yleensä alle 200 l CH4/kg VS:n (Meyer & Edwards 2014), kun taas yhdyskuntajätevesi-
lietteellä metaanintuotto voi nousta jopa yli 300 l CH4/kg VS:n ilman lisäyksiä (Luosta-
rinen et al. 2009). Esikäsittely esimerkiksi hydrotermisellä menetelmällä parantaa liettei-
den hajoavuutta ja siten metaaninsaantoa. (Bayr et al. 2013; Kamali et al. 2016) Kinnunen 
et al. (2014) tutki paperiteollisuuden biolietteen biokaasuntuottoa esikäsittelyllä ja ilman. 
Ennen esikäsittelyä metaanintuotto oli 35°C:ssä alle 100 l CH4/kg VS ja termisen esikä-
sittelyn jälkeen metaanintuotto nousi jopa 77 %. Karlsson et al. (2011) tutki entsyymiesi-
käsittelyä sellutehtaan biolietteelle, minkä jälkeen metaanintuotto nousi väliaikaisesti. 

Yhteismädätys voi tuoda prosessiin ravinnelisää ja monipuolistaa prosessin mikrobikan-
taa ja siten lisätä metaanintuottoa (Hagelqvist 2013). Sellu- ja paperiteollisuuden liettei-
den yhteismädätys mesofiilisissa olosuhteissa mahdollisti prosessin stabiilin toiminnan 
poikkeuksellisen lyhyellä HRT:llä (4 d) ja korkealla OLR:llä (3–4 kg VS/ m3×d) (Ekstrand 
et al. 2016). Lyhyt HRT oli mahdollista toteuttaa lietteen kierrättämisen avulla. Toisaalta 
termofiilisissä olosuhteissa ilman lietteen takaisinsyöttöä ei lietteiden yhteismädätyksen 
metaanintuotossa havaittu suurta eroa primäärilietteen metaanintuottoon verrattuna  
(Bayr & Rintala 2012).    
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1Puolijatkuvatoiminen, syötettiin 5 päivää viikosta 

2’-’=Ei määritetty

Raaka-aine Reaktori-
tyyppi 

Ko-
keen 
kesto 
(d) 

Läm-
pö-
tila 
(°C) 

HRT (d) OLR (kg 
VSin/m3d) 

VS-pois-
tuma (%) 

Metaaninsaanto 
(l CH4/kg VSin) Kommentti Lähde 

Sellu- ja pape-
riteollisuuden 
bioliete 

CSTR1 400 35 10–20 d 0,5–2,2 9–10 70–78 Lämpökäsittely paransi 
metaanisaantoa 77 % (Kinnunen et al. 2015) 

Sellu- ja pape-
ritehtaan pri-
määriliete 

CSTR 122 55 16–32 d 1,0–1,4 25–40 190–240 
Typpeä ja yhdyskunta-
lietteen rejektivettä li-

sätty 
(Bayr & Rintala 2012) 

Sellu- ja pape-
ritehtaan pri-
määri- ja bio-
liete 

CSTR 122 55 25–31 d 1,0 25–40 150–170 
Ei merkittävää eroa pri-
määrilietteen metaanin-

tuottoon 
(Bayr & Rintala 2012) 

Sulfaattisellu-
tehtaan bioliete CSTR 276 37 18–22 1,7–4,1 40 117 

Hydrolyyttisten entsyy-
mien lisäys nosti väliai-
kaisesti metaanintuottoa 

(Karlsson et al. 2011) 

Sellutehtaan 
primääri- ja 
bioliete 

CSTR 800 37 4 3,0–4,0 59 230 
Lietteen takaisinkierrätys 

mahdollisti lyhyen 
HRT:n 

(Ekstrand et al. 2016) 

Mustalipeän 
hienoainesfrak-
tio 

Panoskoe 21 37 -2 -2 -2 370–375 
Sellunkeiton hienoainek-
sen metaanintuottopoten-

tiaali 
(Steffen et al. 2016) 

Sedimentoitu-
nut nollakuitu Panoskoe 35 35 -2 -2 -2 200–350 Nollakuitusedimentin 

metaanintuottopotentiaali (Kokko et al. In prep.) 

                Taulukko 4. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevirtojen biokaasuntuotto ja biokaasuprosessien parametrit.  
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4. MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

Tässä työssä tutkittiin Näsijärvestä Lielahden alueelta otettua sedimentoitunutta nollakui-
tua biokaasuprosessin raaka-aineena. Tutkimuksessa prosessointi tapahtui puolijatkuva-
toimisissa täyssekoitteisissa viiden litran anaerobireaktoreissa. Mädätyksen syötteenä 
käytetty nollakuitu oli peräisin Tampereelta, Lielahden alueelta Näsijärven pohjasta. 
Näytteet otti Ramboll Oy ajanjaksolla 24.5 – 27.5.2016. Nollakuidun mädätyskokeet puo-
lijatkuvatoimisissa viiden litran reaktoreissa kestivät noin kolme kuukautta. Sekä syöt-
teistä että poistolietteen fraktioista tehdyt analyysit suoritettiin alakappaleessa 4.5 kuva-
tuilla menetelmillä. 

4.1 Hiedanrannan sedimentoitunut nollakuitu 

J. W. Enquist perusti sulfiittisellutehtaan Tampereelle Hiedanrannan alueelle Näsijärven 
rannalle vuonna 1913 (kuva 4). Tehdas valmisti sulfiittisellua vuoteen 1985, jolloin Lie-
lahden tehdas siirtyi tuottamaan kuumakemihierrettä (CTMP). (Pyykkö & Lehtovaara 
2011) Alueella toiminut, 1960-luvulla rakennettu ligniinitehdas käytti sulfiittisellutehtaan 
tuottamaa mustalipeää, kunnes tehdas muutettiin kemihierretehtaaksi (Ekman et al. 
2016). Tämän jälkeen ligniinitehtaan raaka-aine kuljetettiin muualta. Sekä kemihierre- 
että ligniinitehdas lakkautettiin vuoden 2008 alussa (Pyykkö & Lehtovaara 2011). 

 

Kuva 4. Lielahden sulfiittisellutehdas vuonna 1965 (Möller 1965). 
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Sellutehtaan jätevedet johdettiin puhdistamattomina Näsijärveen 1950-luvulle saakka, 
jolloin puun käsittelyssä muodostunutta orgaanista kiintoainetta, kuitulietettä, alettiin 
erottaa jätevedestä. Kuitulietteelle rajattiin maapadolla lieteallas Näsijärven lahdesta teh-
taan pohjoispuolelta (kuva 5). (Ekman et al. 2016). Vaikka kuituliete erotettiin, orgaanista 
ainesta jäi silti jäteveteen oletettavasti melko runsaasti. Sulfiittisellun valmistuksessa 
muodostunut mustalipeä sisälsi runsaasti pienikokoista ja liukoista orgaanista ainesta, 
jonka erottaminen on vaikeaa (Stenius 2000). 1960-luvulta 1980-luvun puoleenväliin lig-
niinitehdas kuitenkin käytti jätevedestä osan orgaanisesta aineesta (Ekman et al. 2016) ja 
pienensi näin kuormitusta. Massatehtaan jätevesiä alettiin 1980-luvulla käsitellä aktiivi-
lieteprosessilla, suunnilleen samaan aikaan kun prosessi vaihdettiin CTMP:n valmistuk-
seen (Rintala et al. 1988). 

Tehtaan toiminnan aikana Näsijärveen on kertynyt paikoin 11 metriä syvä kerros puupe-
räistä orgaanista kuitulietettä, nollakuitua, joka on sedimentoitunut eli painunut pohjaan 
ja tiivistynyt (Pyykkö & Lehtovaara 2011). Vuonna 1984 tehdyn selvityksen mukaan nol-
lakuitua on järvessä noin 500–700:n metrin etäisyydellä maapadosta, joka erottaa lieteal-
taan Näsijärvestä. Nollakuidun määräksi arvioitiin 1,5 miljoonaa m3, josta kuiva-ainetta 
on 150 000 tonnia. (Kuitupitoisen lietteen levinneisyys Näsijärvessä, 1984) Myöhemmin 
tehdyn ympäristölupaselvityksen mukaan nollakuitu ei ole levinnyt, vaan pikemminkin 
tiivistynyt paikalleen vuosien kuluessa (Lielahden kemihierretehtaan ympäristölupasel-
vitys, 2004).  

 

Kuva 5. Lielahden maankäyttökartta (A) ja ilmakuva (B), joissa violetilla väritetty alue kuvaa lieteallas- 
ja kaatopaikka-aluetta, joka on myöhemmin maisemoitu. Siniseltä alueelta järven pohjasta on löydetty 

nollakuitua. Muokattu lähteestä (Paikkatietoikkuna). 
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Orgaaniseen ainekseen on myös sitoutunut haitta-aineita (Park & Erstfeld 1999; Autiola 
& Holopainen 2016). Haitta-aineiden pitoisuudet vaihtelevat syvyyden ja näytteenotto-
paikan mukaan.  

Hiedanrantaan suunnitellaan uutta asutusaluetta osana Tampereen kaupungin täydennys-
rakennussuunnitelmaa, jonka toteutumisen tavoiteajaksi on otettu kantakaupunkia koske-
van yleiskaavan mukaan vuosi 2040. Täydennysrakentamissuunnitelma on tehty olettaen 
Tampereen väkiluvun kasvavan 1400–2200 asukasta vuodessa. Myös mittavia rantara-
kentamissuunnitelmia on tehty. (Ekman et al. 2016)  

Nollakuitu saattaa asettaa vaatimuksia tai rajoittaa Hiedanrannan rantarakentamista ja 
Näsijärven Hiedanrannan läheisen vesialueen käyttöä. Nykytilassa nollakuidusta aiheu-
tuva riski alueen käytölle on arvioitu pieneksi, mutta nollakuitu tulee ottaa huomioon 
Hiedanrannan asuinaluetta suunniteltaessa (Pyykkö & Lehtovaara 2011). Rantarakenta-
minen edellyttää todennäköisesti nollakuidun käsittelyä ja/tai poistoa (Ekman et al. 2016).  

4.1.1 Näytteenotto 

Sedimentoituneen nollakuidun näytteenotto tapahtui toukokuussa 2016 ja sen tarkoituk-
sena oli kartoittaa nollakuidun ominaisuuksien vaihtelua sekä näytteenottopisteittäin että 
kerrossyvyyksittäin. Näytteenoton ja näyteanalyysit suoritti Ramboll Finland Oy. (Au-
tiola & Holopainen 2016) Näytteitä otettiin seitsemästä eri pisteestä jokaiselta syvyys-
metriltä (kuva 6 ja taulukko 5). Näytteenotossa käytettiin kaivinkoneen kauhaa ja kaivin-
koneella painettavaa teräsputkea. Näytteenottoa jatkettiin metreittäin kivennäismaahan 
saakka. (Autiola & Holopainen 2016) 

Taulukko 5. Nollakuitunäytteet, joita käytettiin biokaasuprosessissa. 

Piste Näytteenottosyvyys (m) 

30 

 

0–1 

1–2 

2–3 

31 

0–1 

3–4 

5–6 

33 

0–1 

1–2 

4–5 
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Kuva 6. Nollakuidun näytteenottopisteet. Käyrät kuvaavat arvioitua nollakuitukerroksen paksuutta. Pu-
naisella merkatuista pisteistä otettuja näytteitä käytettiin tutkimuksessa. Ylhäältä alas: pisteet 30, 31 ja 

33. (Autiola & Holopainen 2016) 

Tässä tutkimuksessa käytetty nollakuitusyöte on saatu kolmesta eri näytteenottopisteestä 
lietesyvyyksiltä 0–6 metriä. Käytettäviä näytteitä oli yhdeksän ja näytekoko kymmenen 
litraa (10 l/näyte), yhteensä noin 90 litraa nollakuitua. Näytteitä säilytettiin näytteenoton 
jälkeen 6 °C:ssä kannellisissa 10 l astioissa. 

Nollakuitu oli huomattavan epähomogeenista ja sen ominaisuudet vaihtelivat sekä sy-
vyyden että näytteenottokohdan mukaan (Autiola & Holopainen 2016). Tähän työhön 
valittujen näytteiden katsottiin antavan yhdessä kattavan kuvan nollakuidun ominai-
suuksista, kun näytteet sekoitettiin keskenään. 

4.1.2 Ominaisuudet 

Näytteenotto osoitti, että sedimentoituneen nollakuidun rakenne muuttuu syvyyden funk-
tiona (kuva 7). Pohjasedimentit olivat selkeästi tummempia ja niissä puuaines ei ollut 
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enää tunnistettavissa. Pohjakerrokset olivat lähes huopamaisia ja sitkeitä, kun taas pääl-
limmäiset kerrokset muistuttivat rakenteeltaan puujätettä, kuten haketta tai sahanpurua. 
Vaaleampi ja epähomogeeninen koostumus oli tyypillistä päällimmäisten kahden metrin 
kerroksille. Koska pohjalle aiemmin, jopa sata vuotta sitten sedimentoituneet kuidut ovat 
ehtineet tiivistyä kauemmin, myös orgaanisen hajoavan aineksen määrä mitattuna kemi-
allisena ja biologisena hapenkulutuksena kasvoi näytteenottosyvyyden kasvaessa. (Au-
tiola & Holopainen 2016) 

 

Kuva7. Nollakuitusedimenttiä nostettuna Näsijärvestä. Pinnalla vaaleampaa uutta kerrosta ja pohjalla 
vanhaa tummunutta kuitua. (Holopainen 2016) 

Sulfiittisellutehtaan aikana on ollut käytössä erilaisia vesistöä happamoittavia rikkiyhdis-
teitä, kuten rikkidioksidia ja rikkihappoa (Fardim 2011). Myös CTMP:n tuotannossa on 
käytetty paljon happoja ja emäksiä, kuten natriumhydroksidia (Ympäristölupapäätös: M-
Real Oyj, M-Real Tako Board 2007). Siten myös nollakuidun pH oli hapan, vaihdellen 
kerroksittain välillä 4,1–6,5 ja ollen tyypillisimmillään noin 4,7. Happamuus kasvoi sy-
vemmälle, vanhempiin sedimenttikerrostumiin mentäessä, kuten myös sulfaatti- sekä rik-
kipitoisuudet. (Autiola & Holopainen 2016) 

Selluteollisuuden jätevesien mukana on vuosien aikana päässyt Näsijärveen puuperäisen 
orgaanisen aineksen lisäksi erilaisia sellunvalmistukseen ja sen oheistoimintaan liittyviä 
kemikaaleja. Kaikista sulfiittisellutehtaalla vuosien varrella käytetyistä kemikaaleista ei 
enää kuitenkaan saada tarkkaa tietoa. Samaan aikaan kun CTMP:n tuotanto aloitettiin 
tehtaalla, myös jätehuolto tehostui (Rintala et al. 1988), joten CTMP:n valmistuksesta 
tulleet kemikaalipäästöt ympäristöön oletettavasti pienenivät sulfiittisellutehtaan päästöi-
hin verrattuna. Alueella sijainneesta ligniinitehtaasta johtuen sedimentteihin on sekoittu-
nut myös ligniinitehtaan kromipitoista orgaanista jätettä (Ympäristölupapäätös: Ligno 
Tech Finland Oy 2006). 
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Ramboll Finland Oy:n suorittamassa kattavassa analyysissä jokaisen pisteen ja syvyyden 
näytteestä analysoitiin haitta-aineet ja ravinteet (taulukko 6). Sedimentoituneessa nolla-
kuidussa, nollakuidusta puristetussa huokosvedessä ja nollakuidun kiintoainejäämässä 
havaittiin kohonneita pitoisuuksia metalleja sekä orgaanisia ja epäorgaanisia haitta-ai-
neita. Analyysin kattavuudesta huolimatta on otettava huomioon, että nollakuidun laatu-
vaihtelu oli näytteiden välillä suurta. (Autiola & Holopainen 2016) Koska sedimentti oli 
hyvin heterogeenistä, ominaisuuksia ei voitu yksiselitteisesti määritellä. 

Taulukko 6.  Nollakuidussa esiintyviä valikoituja haitta-aineita ja ravinteita (Autiola & Holopainen 
2016) sekä PIMA-asetuksen (Valtioneuvoston asetus 214/2007) mukaiset kynnysarvot haitta-aineille, 

joilla oli suurimmat pitoisuudet. Tummennettuina kynnysarvot ylittävät ja alleviivattuna alemman oh-
jearvon ylittävät pitoisuudet. Pitoisuudet yksikössä mg/kg kuiva-ainetta (TS). 

Aine Minimipi-
toisuus 

Maksimipi-
toisuus 

Keskimääräinen 
pitoisuus 

Kynnysarvo Alempi oh-
jearvo 

Arseeni (As) <1 7,7 -2 5,0 50 

Elohopea (Hg) 0,12 2,8 0,8 0,5 2,0 

Kupari (Cu) 13 59 27 10 150 

Koboltti (Co) <1 36 -2 20 100 

Tolueeni <1 6,7 -2 -2 5,0 

Fluoranteeni <1 1,0 -2 1,0 5,0 

Naftaleeni <1 2,6 -2 1,0 5,0 

Heksaklooribentseeni 0,002 0,055 0,0094 0,01 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

Fosfori 130 370 273 -2 -2 

Typpi 2100 5800 3627 -2 -2 

1 Yhdessä tai useammassa näytteessä pitoisuus alle määritysrajan. 2’-’=Pitoisuutta ei määritetty 

Metalleista sinkin ja nikkelin pitoisuudet huokosvedessä kasvoivat näytteenottosyvyyden 
kasvaessa. Elohopea-, arseeni-, koboltti- ja kuparipitoisuudet nollakuidussa ylittivät Val-
tioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisen kynnysarvon, joka on määritetty maaperän 
pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnille (PIMA-asetus), mutta ainoastaan elo-
hopea ylitti yhden näytteen osalta myös alemman ohjearvon. Minkään metallin pitoisuu-
den ei kuitenkaan todettu ylittävän ylempää ohjearvoa. Huokosvedessä olleet elohopea-, 
kadmium-, lyijy- ja nikkelipitoisuudet ylittivät Valtioneuvoston asetuksen 1308/2015 ve-
siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta asettaman sisämaan pintavesien enimmäisarvon. (Autiola & Holopainen 
2016) 

Haitta-aineista dioksiinien ja furaanien pitoisuudet olivat suuremmat vanhemmissa ker-
rostumissa ja niiden pitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen kynnysarvon useissa näyt-
teissä. Lisäksi myös joidenkin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, PAH-yhdisteiden eli 
polyaromaatisten hiilivetyjen, klooribentseenien ja pestisidien todettiin ylittävän PIMA-
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asetuksen kynnysarvon. Tolueenin ja heksaklooribentseenin pitoisuudet ylittivät myös 
alemman ohjearvon. Huokosvedessä todettiin lisäksi huomattavia pitoisuuksia erilaisia 
orgaanisia happoja ja niiden metyylijohdannaisia. (Autiola & Holopainen 2016) 

Nollakuidun metaanintuottopotentiaali selvitettiin samoista nollakuitunäytteistä panosko-
keilla ennen tämän tutkimuksen alkua. Näiden kokeiden perusteella sedimentoituneen 
nollakuidun metaanintuottopotentiaaliksi saatiin 200–350 l CH4/kg VS. (Kokko et al. In 
prep.))  

4.2 Syötteet 

Syötteenä käytetyt nollakuitusedimenttinäytteet sekoitettiin keskenään homogeeniseksi 
seokseksi betonisekoittajalla. Sekoituksessa nollakuitu tiivistyi, kun rakenne rikkoutui se-
koituksen yhteydessä. Nollakuidun tiheys sekoituksen jälkeen oli noin 1,174 kg/l. Nolla-
kuidun lisäksi kokeissa käytettiin Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon mä-
dätykseen menevää yhdyskuntalietettä, joka on sekoitus biolietettä ja mekaanista lietettä. 
Ymppinä kaikissa reaktoreissa käytettiin mädätyslietettä samalta jätevedenpuhdista-
molta. Kaikkia syötemateriaaleja säilytettiin +6°C:ssä enintään neljän viikon ajan ennen 
reaktorikokeiden aloittamista. Syötteiden ominaisuudet, kuten kiintoaine- ja ravinnepi-
toisuudet, analysoitiin ennen kokeiden aloittamista. 

4.3 Reaktorit ja koejärjestely 

Reaktorityyppinä kokeissa käytettiin puolijatkuvatoimisia täyssekoitteisia tankkireakto-
reita (CSTR) (kuva 8). Nesteen tilavuus reaktorissa oli 5–5,3 litraa. Reaktoreita syötettiin 
panosluonteisesti viitenä päivänä viikosta. Syöttö tapahtui nestepinnan alapuolelle ulot-
tuvan, halkaisijaltaan 20-millimetrisen putken kautta. Poistoliete poistettiin alakautta ha-
nasta siten, että reaktorin nestetilavuus säilyi samana. Sekoitus (noin 15 rpm) oli päällä 
puolen tunnin jaksoissa samoin kuin pois päältä. Reaktoreihin oli kiinnitettynä 10 l kaa-
supussit, joissa jokaisessa oli näytteenottoportti kaasunäytteen ottamista varten. Reaktorit 
toimivat mesofiilisissä (37±1°C) lämpötilaolosuhteissa. Lämpötilaa ylläpidettiin vesi-
kiertoisella lämpöhauteella. 
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Kuva 8.  Reaktorikokeissa käytettyjen CSTR-reaktorien rakenne ulkoapäin ja poikkileikkaus (A) (Ylä-Ou-
tinen 2014) ja kuva reaktorijärjestelystä käytännössä (B). 

Reaktoreita oli neljä (R1–4), joista kolmessa ensimmäisessä syötteenä oli nollakuitua ja 
yhdessä nollakuidun lisäksi yhdyskuntalietettä. Reaktorien alkukoejärjestelyt ovat koot-
tuna taulukkoon 7. Reaktoreihin R1–3 viitataan tästä lähtien ”nollakuitureaktoreina” ja 
reaktoriin R4 ”yhteismädätysreaktorina”. 

Taulukko 7. Reaktorien R1–4 syötteet ja operointiparametrit prosessin käynnistyksessä. Laimennokset 
tehtiin käyttämällä vesijohtovettä. 

Reaktori Syöte HRT (d) OLR (kg VS/m3d) 
R1 Sedimentoitunut nollakuitu 60 2,5 
R2 Laimennettu nollakuitu 30 1,5 
R3 Laimennettu nollakuitu, jonka pH on 

säädetty neutraaliksi NaOH:lla 
30 1,5 

R4 Nollakuitu (25 VS-%) ja yhdyskunta-
liete (75 VS-%) 

30 1 

 

OLR:n laskemiseksi nollakuitua laimennettiin vesijohtovedellä reaktoreissa R2 ja R3 
(noin 2:3 massojen suhteen). R1:ssä käytettiin pitempää viipymää ilman laimennosta 
kuormituksen pienentämiseksi. Koska nollakuidun pH oli alhainen, 4–5, haluttiin tutkia 
syötemateriaalin happamuuden vaikutusta metaanintuottoon. Tätä varten R3:n syöte sää-
dettiin neutraaliksi käyttämällä 1 M NaOH-liuosta. Siten pystyttiin vertailemaan happa-
man (R1–2) ja neutraalin (R3) syötteen eroja laimennetuissa nollakuitureaktoreissa. Re-
aktorin R3 syöte-erän pH:ta jouduttiin säätämään ennen jokaista syöttöä uudelleen, sillä 
syötteen pH laski säilytyksen aikana. 
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Yhteismädätyksessä nollakuidun ja yhdyskuntalietteen massojen suhteeksi valittiin 1:15. 
Perusteiksi nollakuidun ja yhdyskuntalietteen suhteen määrittämiseen yhteismädätyspro-
sessissa käytettiin orgaanisen aineen ja typen pitoisuuksia. Suhde valittiin siten, että ha-
joavan hiilen ja typen suhde (C:N) olisi suotuisa metaanintuottoa ajatellen, eli noin 20-30 
(Kymäläinen & Pakarinen 2015). C:N:n määrittäminen voi olla vaikeaa, koska hiili tai 
typpi voi olla sitoutuneena hajoamattomaan ainekseen. C:N:n laskemista varten approk-
simoitiin hajoavan hiilen määrän olevan sama kuin VS. Valittiin nollakuidun ja yhdys-
kuntalietteiden kuormitukselliseksi suhteeksi syötteessä 1:3 orgaanista ainetta (VS), jol-
loin C:N:n voitiin arvioida olevan jopa lähellä optimitasoa (noin 18–22 (Kymäläinen & 
Pakarinen 2015)).  

4.4 Ravinnelisäykset 

Koska sedimentoitunut nollakuitu sisälsi vähäisen määrän hivenaineita ja makroravin-
teita, erityisesti typpeä, aloitettiin nollakuitureaktoreihin (R1–3) ravinnelisäys noin reak-
torikokeiden puolestavälistä alkaen. Viikoittainen hivenainelisäys (taulukko 8) aloitettiin 
päivänä 53 ja viikoittainen ammoniumtyppilisäys (10 ml 40 g/l NH4

+, konsentraatio re-
aktorissa noin 80 mg/l) päivänä 60. Lisäyksiä jatkettiin reaktorien toiminnan lopettami-
seen asti. Molemmat lisäykset tehtiin kerran viikossa aina samana viikonpäivänä. 

Taulukko 8.  Viikoittaisen hivenainelisäyksen jälkeiset metallien konsentraatiot lietteissä. 

Metalli Co Se W Mo Ni Fe B Zn Cu Mn 
Konsentraatio 
reaktorissa 
(µg/l) 

12,4 45,7 27,2 27,2 22,7 561,8 8,7 24,0 14,2 13,9 

 

Hivenainelisäyksien yhdisteet ja niiden pitoisuudet laskettiin mukaillen lähteen (Angeli-
daki & Sanders 2004) anaerobisen median reseptistä siten, että alumiinikloridi (AlCl3) 
jätettiin pois ja lisättiin tungstenia (W): hivenaineliuokseen lisättiin 0,05 g/l 
Na2WO4×2H2O. Hivenaineliuosta lisättiin 1 ml litran reaktoritilavuutta kohti viikoittain. 

4.5 Näytteenotto ja analyysimenetelmät 

Syötteistä ja ympistä analysoitiin TS, VS, SCOD, Kjeldahlin typpi, ammoniumtyppi, fos-
faattifosfori ja VFA-pitoisuudet. Syötteen TS- ja VS-pitoisuuksia analysoitiin jokaisen 
uuden syöte-erän alkaessa. Kaikista reaktoreista joka päivä poistettavista lietteistä analy-
soitiin päivittäin pH, 1-2 kertaa viikossa SCOD ja VFA sekä noin joka toinen viikko TS 
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ja VS. Ammoniumtyppi analysoitiin nollakuidusta ja yhdyskuntalietteestä sekä poisto-
lietteistä päivinä 57 ja 58. Reaktorien biokaasun metaanipitoisuus ja biokaasun määrä 
mitattiin 3-5 kertaa viikossa.  

TS ja VS analysoitiin standardien SFS-EN 14346 ja SFS-EN 15169 mukaisesti. SCOD-
analyysiin käytettiin standardia SFS 5504. Kjeldahlin typpi analysoitiin FOSS:n laitteen 
käyttöohjeiden mukaan. Ammoniumtypen mittaamiseen käytettiin ammoniumelektrodia 
(Orion 9512HPBNWP), mitä varten näytteistä erotettiin nestefaasi setrifugoimalla (4000 
rpm, 17 min). Fosfaattifosfori analysoitiin käyttämällä HACH:n mittauspaketteja (LCK 
349). Kaikki pH-mittaukset tehtiin WTW:n mittarilla 3210 ja SenTix 41 -elektrodilla.  

VFA-pitoisuudet analysoitiin käyttämällä Shimadzu GC-2010 Plus -kaasukromatografia 
(FID, Zebran ZB-WAX Plus -kolonni, 30 m × 0,25 mm, kantokaasu helium 81,6 ml/min, 
injektiotilavuus 1 µl). Uunin lämpötila oli: 2 min 40 °C, nousu 160 °C:een 20 °C/min, 
nousu 220 °C:een 40 °C/min, 2 min 220 °C. Detektorin ja injektorin lämpötila oli 250 °C, 
kolonnin 40 °C. Ennen VFA- ja SCOD-pitoisuuksien määrittämistä näyte sentrifugoitiin 
(4000–5000 rpm, 15–17 min) ja näytteen nestefaasi suodatettiin 0,45 µm:n suodattimen 
(Chromafil Xtra PET-45/25) läpi. 

Biokaasun metaanipitoisuus mitattiin Shimadzu GC-2014 -kaasukromatografilla (TCD, 
Porapak N 80–100 MESH -kolonni 1,6 m × 2,0 mm, uunin ja detektorin lämpötila 110 
°C, kolonnin lämpötila 80 °C, kantokaasu typpi 20 ml/min). Kaasun tilavuus saatiin ve-
densyrjäyttämismenetelmällä. Kaasun määrä muutettiin NTP-olosuhteisiin käyttämällä 
analyysien suorittamisen aikaista lämpötilaa sekä ilmanpainetta. 

Poistolietteille ja syötteille tehtiin vedenerotuskykykokeita CST-laitteella (Triton Elec-
tronics Ltd. Type 304M Capillary Suction Timer) valmistajan ohjeen mukaan. Lisäksi 
poistolietteille ja nollakuidulle tehtiin BOD7-mittauksia WTW OxiTop -laitteen (ohjain 
OC 100 ja 110) käyttöohjeita noudattaen. Sitä ennen erotettiin poistolietteistä nestefaasit 
ja kiinteät faasit sentrifugoimalla (9000 rpm, 30 min). Tehtiin myös visuaaliset laskeu-
tuskokeet 250 ml:n mittalaseissa poistolietteille ja syötteille. Laskeutuskokeet kestivät 20 
tuntia. Poistolietteiden haitta-ainepitoisuudet ja ravinteet analysoi Ramboll Finland Oy. 
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5. TULOKSET 

Nollakuitusedimentin metaanintuottoa tutkittiin neljässä CSTR-tyypin reaktorissa. Reak-
toreja R1 (nollakuitusedimentti ilman laimennosta) ja R4 (yhteismädätys) ylläpidettiin 
yhteensä 91 päivää. Laimennetut nollakuitureaktorit R2–3 lopetettiin päivänä 77. Kaikkia 
reaktoreita syötettiin viitenä päivänä viikosta, mitä seurasi kahden päivän tauko. OLR ja 
HRT laskettiin seitsemää päivää kohti, jolloin viitenä päivänä syötettiin seitsemän päivän 
orgaaninen kuormitus. Todellinen OLR oli suurempi kuin laskennallinen kun huomioi-
daan ainoastaan syöttöpäivät.  

5.1 Syötteiden ominaisuudet 

Nollakuidun, yhdyskuntalietteen ja ympin työn yhteydessä analysoidut ominaisuudet 
ovat esitettyinä taulukossa 9.  

Taulukko 9.  Kokeessa käytettyjen materiaalien ominaisuudet. Prosentit ovat suhteessa massaan.  

 TS 
(%) 

VS 
(%) 

VS:TS 
(%) 

SCOD 
(mg/l) 

TKjN 
(%) 

PO4
3—P 

(mg/l) 
C:N 
(VS:TKjN) 

Nollakuitu 13,3 12,6 94,4 3580 0,03 41,71 420 

Yhdyskuntaliete 3,70 2,50 68,1 1310 0,15 716 17,0 
Ymppi 3,00 1,70 54,3 532 0,16 431 11,0 

1Kokonaisfosforin pitoisuus (Autiola & Holopainen 2016). Ei analysoitu tämän tutkimuksen yhteydessä. 

Analyysien perusteella sedimentoitunut nollakuitu sisälsi huomattavasti vähemmän typ-
peä ja fosforia kuin yhdyskuntaliete. Kjeldahlin kokonaistyppi (TKjN) homogenisoidussa 
nollakuidussa oli ainoastaan 0,03 m-%. Hiilen ja typen suhde (C:N) oli näin ollen korkea 
verrattuna lietteisiin, noin 420. Nollakuidulle näytteenoton yhteydessä määritetty fosforin 
pitoisuus oli keskimäärin 273 mg/kg kuiva-ainetta (taulukko 6) eli noin 41,7 mg/l nolla-
kuitua laskettuna määritetyllä tiheyden arvolla 1,174 kg nollakuitua/l. Yhdyskuntalietteen 
ja ympin fosfaattifosforin (PO4

3-P) pitoisuudet (716 ja 431 mg/l) olivat moninkertaisia 
nollakuidun kokonaisfosforiin verrattuna, vaikka ne olivat ainoastaan osa kokonaisfosfo-
rista. 

5.2 Syötteenä nollakuitu tai laimennettu nollakuitu (R1–3) 

Nollakuitua biokaasuprosessin syötteenä tutkittiin kolmessa reaktorissa, joista kahdessa 
nollakuitua oli laimennettu vedellä kuormituksen laskemiseksi ja prosessin nopeutta-
miseksi. Reaktorissa R1 HRT oli 60 d ja alussa OLR 2,5 kg VS/m3×d sekä reaktoreissa 
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R2 ja R3 HRT oli 30 d ja OLR 1,5 kg VS/m3×d. Reaktorissa R1 sekoitusongelmat johtivat 
OLR:n ajoittaiseen laskemiseen. 

Reaktorien viikoittainen metaanintuotto noudatti kaikilla reaktoreilla selvästi syötön mu-
kaista sykliä, missä huippupitoisuus metaania tuotettiin ensimmäisenä syöttöpäivänä 
tauon jälkeen ja metaanintuotto oli alimmillaan kolme päivää syötön aloittamisesta. Sel-
vyyden vuoksi metaaninsaantoa kuvattiin viikkokeskiarvolla (kuva 9A). Metaanipitoi-
suus (kuva 9C) vaihteli myös vastaavasti. 

Nollakuitureaktorien pH oli laskeva päivinä 1–52 (kuva 9D). Vaikka reaktorissa R1 oli 
kaksi kertaa pidempi HRT kuin muissa reaktoreissa (60 d), pH laski samassa suhteessa 
muiden reaktorien kanssa. Syötteen pH:lla ei ollut suurta vaikutusta reaktorin pH:n las-
kuun, sillä vaikka reaktorin R3 syöte säädettiin neutraaliksi NaOH:lla ennen syöttöä, ei 
sen pH ollut korkeampi kuin toisten nollakuitureaktorien. Reaktorin R3 syötteen pH:ta 
säädettäessä huomattiin pH:n muutoksien tapahtuvan jo pienellä määrällä laimeaa 
emästä, mikä viittasi nollakuidun alhaiseen puskurikapasiteettiin. Heikko puskurikapasi-
teetti saattoi olla osatekijänä pH:n jatkuvaan laskuun, vaikka huomattavaa VFA-kerty-
mistä ei tapahtunutkaan missään reaktorissa (kuva 10B).  

Alhainen pH vaikutti reaktoreissa R2 ja R3 metaanintuottoon sitä laskien. pH oli alim-
millaan reaktorissa R2 alle kuuden. Alhaisesta pH:sta huolimatta metaania muodostui re-
aktorissa R2 päivinä 50–56 keskimäärin noin 100 l CH4/kg VS. Reaktorin R1 pitkän 
HRT:n takia pH:n vaikutukset metaanintuottoon eivät olleet yhtä selkeät kuin laimenne-
tuissa nollakuitureaktoreissa.  

Nollakuidun sisältämät puunpalat tukkivat sekoituksen ajoittain, jolloin tukkeutunut re-
aktori oli avattava ja puunpalat poistettava. Etenkin reaktorissa R1 tapahtui tukkeutu-
mista. Myös reaktorissa R3 oli sekoituksen kanssa ongelmia alussa, mistä syystä metaa-
nintuotto oli aluksi alhainen ja VFA:ta alkoi kertyä kunnes sekoitus korjattiin päivänä 17. 
Sekoituksen tukkeutuminen reaktorissa R1 tapahtui ensimmäisen kerran päivänä 29, jol-
loin reaktorista poistui sekoituksen korjauksen yhteydessä myös ylimäärin lietettä. Koska 
reaktorin nestetilavuus oli pienentynyt, palautettiin se syöttämällä reaktoria normaalisti, 
mutta poistamatta lietettä lainkaan päivinä 30–32. Tämän takia VS-poistuma laski 69 
%:sta 42 %:iin ja TS-poistuma 63 %:sta 36 %:iin, eli reaktorin kuiva-ainepitoisuus kasvoi 
selkeästi. Myös SCOD-pitoisuus nousi lähes kolmeen grammaan litrassa päivänä 42, 
vaikka rasvahappoja ei ollut kertynyt reaktoriin lainkaan (kuvat 10A ja B). Sen sijaan 
reaktoriin oli muodostunut etanolia 2,3 g SCOD/l. Ylikuormituksen poistamiseksi reak-
toria ei syötetty päivinä 45–46, mistä johtuen viikon keskimääräinen OLR (kuva 9B) laski 
2,5 kg VS/m3×d:stä 1,5 kg VS/m3×d:een ja metaanintuotto syöttöä kohti nousi mikrobien 
elpyessä. Sama sekoitusvaikeus toistui päivänä 63, minkä takia reaktoria ei syötetty eikä 
lietettä poistettu päivänä 64.  
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Kuva 9. Reaktorien keskimääräinen viikoittainen metaanintuotto (A), orgaaninen kuormitus (OLR) (B), 
metaanipitoisuus kaasussa (C) ja pH (D). Reaktorissa R1 ei syöttöä päivinä 45–46 ja 64, koska reatori oli 

avattu. 
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Reaktoreista R1–3 eniten metaania tuotti R1 päivinä 1–53 (keskiarvo 189 l CH4/kg VS, 
kts. taulukko 10). Pitkästä viipymästä johtuen pH:n laskun aiheuttama metaanintuoton 
lasku näkyi reaktorin R1 toiminnassa vähiten. Reaktorit R2 ja R3 tuottivat metaania kes-
kimäärin 163 ja 153 l CH4/kg VS päivinä 1–53. Metaanin osuus biokaasusta oli kaikilla 
reaktoreilla noin 50 %. VFA-osuus kaikissa reaktoreissa oli alhainen.  

 

 

Kuva 10. Reaktorien liukoisen kemiallisen hapenkulutuksen (SCOD) (A) ja haihtuvien rasvahappojen 
(VFA) (g SCOD l-1) (B) pitoisuudet 

Päivänä 53 nollakuitureaktoreihin R1–3 lisättiin syötteen mukana hivenaineliuosta (tau-
lukko 9), sillä reaktoreiden metaanintuotto oli heikentynyt ja pH laskenut lähes kuuteen. 
Hivenainelisäyksen tarkoituksena oli stabiloida toimintaa ja nostaa metaanintuottoa. Re-
aktoreiden metaanintuotossa ei kuitenkaan havaittu suuria muutoksia lisäyksen jälkeen. 
Ainoastaan R2–3:n metaanipitoisuudet nousivat 50 %:sta 60 %:iin noin viikon ajaksi 
(kuva 9C). 
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Taulukko 10.  Nollakuitusyötteisten reaktorien metaanintuotot kohti sisään menevää orgaanista ainetta 
(VSin), kiintoainetta (TSin) ja syötemassaa ennen ravinnelisäysten aloittamista sekä ravinne- ja alkalini-
teettilisäyksien jälkeen. Lisäksi biokaasun metaani- (CH4) ja hiilidioksidipitoisuudet (CO2), poistoliettei-
den kokonaisrasvahapot (VFA) ja liukoisen kemiallisen hapenkulutuksen (SCOD) pitoisuudet, pH:t, TS- 
ja VS-pitoisuudet ja vastaavat poistumat. Arvot ilmoitettu keskiarvoina tai vaihteluväleinä ylimmällä ri-

villä ilmoitettuna ajanjaksona. Suluissa keskiarvon keskihajonta. 

Syöte Nollakuitu Laimennettu nollakuitu Laimennettu ja pH-sää-
detty nollakuitu 

Aika (d) 1–53 77–91 1–53 63–77 1–53 63–77 
OLR (kg 
VSin/m3×d) 

1,5–2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

HRT (d) 60 60 30 30 30 30 
Metaanintuotto 
(l CH4/kg VSin) 

189 (18) 201 (19) 163 (30) 167 (19) 153 (16) 179 (47) 

Metaanintuotto 
(l CH4/kg TSin) 

179 (17) 190 (18) 154 (28) 158 (18) 143 (15) 167 (44) 

Metaanintuotto 
(l CH4/kg syö-
tettä) 

23,7 (2,1) 24,1 (2,2) 6,8 (1,4) 7,5 (4,4) 6,3 (0,6) 5,2 (4,7) 

CH4 (%) 51 (5) 52 (4) 51 (4) 53 (20) 51 (4) 53 (19) 

CO2 (%) 45 (7) 44 (7) 44 (6) 41 (18) 44 (7) 42 (17) 

       

VFA (g SCOD/l) 0,00 (0,01) 0,17 (0,38) 0,01 (0,04) 0,32 (0,34) 0,09 (0,19) 0,22 (0,38) 

SCOD (g/l) 1,00 (0,52) 1,14 (0,26) 0,68 (0,28) 0,92 (0,33) 0,72 (0,42) 0,78 (0,41) 

pH 6,3–7,5 5,6–7,0 6,0–7,5 5,2–6,8 6,4–7,5 5,9–6,9 

       

TSout (%) 5,5 (2,0) 6,4 (1,2) 3,1 (0,5) 1,7 (1,5) 3,3 (1,0) 1,7 (1,4) 

TS-poistuma 
(%) 

58 (16) 54 (10) 31 (12) 62 (35) 27 (22) 61 (33) 

VSout (%) 4,3 (2,1) 5,4 (1,1) 2,2 (0,2) 1,4 (1,4) 2,4 (0,4) 1,4 (1,3) 

VS-poistuma 
(%) 

65 (17) 58 (9) 47 (5) 66 (36) 43 (8) 66 (33) 

 

Koska hivenaineiden vaikutus ei ollut yksinään merkittävä, lisättiin reaktoreihin myös 
typpeä. Ammoniumtypen pitoisuus analysoitiin päivinä 58 ja 59 poistolietteistä ennen 
typen lisäämistä. Kaikilla kolmella reaktorilla ammoniumtypen pitoisuus oli pieni. Lai-
mennetuissa nollakuitureaktoreissa R2 ja R3 ammoniumtyppeä ei ollut analyysin mukaan 
lainkaan. R1:llä ammoniumtyppeä oli havaittavissa oleva määrä, joka oli kuitenkin alle 
määritysrajan 10 mg/l. Kaikkiin kolmeen reaktoriin lisättiin päivänä 60 viikoittaisen hi-
venainelisäyksen lisäksi 10 ml 40 g/l NH4

+, jonka jälkeen ammoniumtypen pitoisuus re-
aktoreissa lisäyksen jälkeen oli noin 80 mg/l. Molempia lisäyksiä jatkettiin tämän jälkeen 
viikoittain. 
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Ensimmäisen typpilisäyksen jälkeen havaittiin lisäyksen vaikuttaneen kiihdyttävästi hyd-
rolyysiin ja asidogeneesiin reaktoreissa R2–3, sillä reaktoreiden VFA-pitoisuudet koho-
sivat nollasta 870 mg SCOD/l:aan (kuva 10B). Kertyneet rasvahapot olivat etikka- ja pro-
pionihappoja lähes yhtä suurissa määrin. Samalla pH laski reaktoreissa R2 ja R3 tässä 
järjestyksessä 6,2:sta 5,2:een ja 6,4:stä 5,9:ään päivänä 63 (kuva 9D) ja metaanintuotto 
oli alimmillaan reaktorissa R2 71 l CH4/kg VS ja reaktorissa R3 94 l CH4/kg VS.  

Koska metaanintuotto oli laskenut pH:n laskun jälkeen, lisättiin reaktoreihin R2 ja R3 
päivänä 63 alkaliniteettiä nostavaa NaHCO3:a 3–4 g/l reaktoritilavuutta kohti. Lisäyksen 
jälkeen pH nousi noin viikon aikana korkeimmillaan 6,8–6,9:ään ja viikoittainen metaa-
nintuotto oli reaktorissa R2 180 l CH4/kg VS ja reaktorissa R3 212 l CH4/kg VS eli me-
taanintuotto lähes kaksinkertaistui. Reaktorissa R3 sekä pH että metaanintuotto olivat 
hiukan reaktoria R2 korkeampia, mikä johtui luultavasti syötteen pH-säädöstä. Reakto-
reissa R2 ja R3 myös TS- ja VS-poistumat kasvoivat metaanintuoton kasvaessa noin kak-
sinkertaisiksi verrattuna poistumiin ennen ravinne- ja alkaliniteettilisäyksiä. 

Reaktorissa R1 pH laski samaan tapaan kuin reaktoreissa R2 ja R3 VFA-kertymisen seu-
rauksena vasta neljännen ravinnelisäyksen jälkeen päivänä 77. Tämä viivästys johtui luul-
tavasti pidemmän HRT:n aiheuttamasta reaktioviiveestä. Reaktoriin R1 tehtiin sama nat-
riumvetykarbonaattilisäys kuin R2:een ja R3:een (3–4 g/l reaktoritilavuutta), jolloin R1:n 
pH nousi 5,6:sta lähelle seitsemää. Lisäyksen jälkeisen viikon metaanintuotto nousi noin 
sadalla litralla edellisestä viikosta ja oli 214 l CH4/kg VS. Metaanipitoisuus biokaasussa 
pysyi pH:n nousu jälkeen suunnilleen samalla tasolla kuin ennen ravinnelisäystä (noin 50 
%).  

5.3 Yhteismädätysreaktori (R4) 

Nollakuidun ja yhdyskuntalietteen yhteiskäsittelyä tutkittiin yhteismädätysprosessissa. 
Syötteessä oli 25 VS-% nollakuitua ja 75 VS-% yhdyskuntalietettä. Syötteiden suhde oli 
määritetty tähtäämällä syötteen C:N lähelle biokaasuprosessin tutkittua optimiravinne-
suhdetta. Syöttö aloitettiin 30 d:n HRT:llä ja noin 1 kg VS/m3d:n kuormituksella. HRT 
lyhennettiin päivänä 44 ja oli sen jälkeen 20 d. OLR nousi noin 1,5 kg VS/m3d:een. 

Yhteismädätysreaktori (R4) oli stabiili koko koeajan eli 91 päivää. Reaktorin VFA-pitoi-
suus oli koko prosessin ajan alle määritysrajan 0,1 mg/l (taulukko 11). Reaktorin pH oli 
koko koeajan yli 7,1. Syötteen pH vaihteli välillä 7–8. Reaktorin R4 metaanintuotto vaih-
teli välillä 235–282 l CH4/kg VS. Metaanipitoisuus oli koko koeajan noin 60 %. HRT:n 
lasku ei nostanut metaanintuottoa, vaan loppua kohti hiukan laski sitä. Syy saattoi kuiten-
kin olla osaksi yhdyskuntalietteen vaihtelevassa koostumuksessa. Vaikka metaanintuotto 
pieneni, TS- ja VS-poistumat kasvoivat mainitussa järjestyksessä 14 %:sta 37 %:iin ja 
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Taulukko 11.  Yhteismädätysreaktorin metaanintuotot kohti sisään menevää orgaanista ainetta (VSin), kiin-
toainetta (TSin) ja syötemassaa 30 d:n ja 20 d:n HRT:lla sekä biokaasun metaani- (CH4) ja hiilidioksidipi-
toisuudet (CO2). Poistolietteiden kokonaisrasvahapot (VFA) ja liukoisen kemiallisen hapenkulutuksen 
(SCOD) pitoisuudet, pH, TS- ja VS-pitoisuudet ja vastaavat poistumat. Arvot ilmoitettu keskiarvoina tai 
vaihteluväleinä. Suluissa keskiarvon keskihajonta. 

Syöte Nollakuitu+yhdyskuntaliete (1:3 VS) 
Aika (d) 1–44 45–91 
OLR (kg 
VSin/m3×d) 

1,0 1,5 

HRT (d) 30 20 
Metaanintuotto 
(l CH4/kg VSin) 

265 (19) 246 (10) 

Metaanintuotto 
(l CH4/kg TSin) 

186 (12) 171 (6) 

Metaanintuotto 
(l CH4/kg syö-
tettä) 

8,0 (0,4) 6,5 (0,5) 

CH4 (%) 60 (2) 62 (1) 

CO2 (%) 28 (6) 26 (2) 

   
VFA (mg/l) <0,11 <0,11 

SCOD (g/l) 0,72 (0,32) 0,71 (0,06) 

 
pH 7,1–7,8 7,1–7,2 

   
TSout (%) 3,7 (0,3) 2,4 (1,1) 

TS-poistuma 
(%) 

14 (12) 37 (25) 

VSout (%) 2,0 (0,2) 1,5 (0,6) 

VS-poistuma 
(%) 

33 (11) 46 (20) 

1Alle määritysrajan 

33 %:sta 46 %:iin HRT:n pienenemisen ja kuormituksen kasvamisen seurauksena.  

5.4 Jatkokäsittely 

Biokaasuprosessin poistolietteen jatkokäsittelymahdollisuuksina tutkittiin nesteen erotta-
mista ja aerobista käsittelyä. Nesteenerottamista tutkittiin CST-laitteella (taulukko 12). 
Nollakuitu oli helpoin erottaa CST-kokeessa ja sen erottumisaika oli 133 s. Nollakuitu-
reaktorien poistolietteiden CST-arvot vaihtelivat välillä 168–220 s, eli mädätys hidasti 
nesteen erottumista. Yhteismädätyksen syötteen erottaminen faaseihin oli hitainta ja ero-
tus kesti jopa 706 s. Yhteismädätysreaktorin poistoliete oli nopeampi erottaa kuin syöte 
(CST 307 s).  
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Taulukko 12. CST-kokeiden tulokset nollakuidulle ja yhteismädätyksen syötteelle sekä kaikkien reakto-
rien poistolietteille. 

 CST (s) 
Syötteet  
Nollakuitu 133 
Yhteismädätys 706 
Poistolietteet  
Nollakuitu (R1) 197 
Laimennettu nollakuitu (R2) 168 
Laimennettu nollakuitu + pH-säätö (R3) 220 
Yhteismädätys (R4) 307 

 

Nesteen erottumista tutkittiin tarkemmin visuaalisesti laskeutuskokeilla (kuva 11). Niissä 
erottui selkeä nestefaasi nollakuitusyötteisen reaktorin R1 ja yhteismädätysreaktorin R4 
poistolietteessä kokeen loputtua (t=20 h). Myös yhteismädätyksen syötteessä neste- ja 
kiinteät faasit erottuivat selkeästi. Poistolietteissä nestefaasi kertyi mittalasin pohjalle, 
kun kiinteä aines jäi pinnalle, kun taas syötteessä kiintoaines laskeutui pohjalle. Täydel-
linen erottuminen kesti ainakin kolme tuntia. Laimennettujen nollakuitureaktorien R2 ja 
R3 poistolietteiden kohdalla laskeutumista ei voitu erottaa, koska nesteosa on tumma vä-
riä aiheuttavan orgaanisen aineen vuoksi. Suuri osa raskaammasta kiintoaineksesta las-
keutui heti kokeen aloituksen jälkeen pohjalle. Koska mittaus oli osittain epäonnistunut 
(kiintoaines ei laskeutunut vaan jäi pinnalle), ei kiintoaineen ja nesteen määriä pystytty 
lukemaan. 
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Kuva 11. Laskeutuskokeet kokeen alussa (t=0) (A) ja kokeen lopussa (t=20 h) (B). Vasemmalta oikealle: 
laimennettujen nollakuitureaktorien syöte (R2–3), nollakuitureaktorin (R1) poistoliete, laimennetun nol-

lakuitureaktorin (R2) poistoliete, laimennetun ja pH-säädetyn nollakuitureaktorin (R3) poistoliete, yhteis-
mädätysreaktorin (R4) poistoliete ja yhteismädätysreaktorin (R4) syöte. 

Nollakuidun ja reaktorien poistolietteiden neste- ja kiinteiden faasien aerobista hajoa-
mista tutkittiin BOD7-kokeella (taulukko 13). Ennen koetta neste erotettiin kiinteästä ai-
neesta sentrifugoimalla. Kokeessa ei käytetty lisättyä ymppiä, vaikka se olisi edesauttanut 
hajoamista.  
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Taulukko 13. Biologisen hapenkulutuksen (BOD7) arvot poistolietteille sekä syötteelle, sedimentoidulle 
nollakuidulle. 

 BOD7 (mg/l) 
Syötteet  
Nollakuitu (koko näyte) 1500 
Poistolietteet: kiinteä faasi  
Nollakuitu (R1) 4700 
Poistolietteet: nestefaasi  
Nollakuitu (R1) 310 
Laimennettu nollakuitu (R2) 150 
Laimennettu nollakuitu + pH-säätö (R3) 210 
Yhteismädätys (R4) 340 

 

BOD7-arvo oli korkeimmillaan nollakuitureaktorin R1 poistolietteen kiinteässä osassa, 
4700 mg/l. Nestefaasien BOD7-arvot vaihtelivat välillä 150–340 mg/l. Muista poistoliet-
teistä kuin R1 ei analysoitu kiinteän faasin BOD7-arvoa kiinteän aineen alhaisen määrän 
takia. Nollakuidun alhainen hapenkulutus verrattuna reaktorin R1 poistolietteeseen johtui 
oletettavasti mikrobiston puutteesta, sillä orgaanisen aineen määrä vähenee eikä kasva 
biokaasuprosessissa. Kokeen perusteella pääteltiin, että nollakuidussa ei juurikaan ole 
mikrobikantaa, joka hajottaisi nollakuitua aerobisissa olosuhteissa. 

Reaktorien R1 ja R4 poistolietteistä analysoitiin ravinne-, metalli- ja VOC-pitoisuuksia 
(taulukko 14) jatkokäyttömahdollisuuksien arvioimiseksi viimeisenä koepäivänä. Koko-
naisfosforin pitoisuus oli lähes sama reaktoreissa R1 ja R4, järjestyksessä 170 ja 160 mg/l. 
Suurin osa fosforista oli sitoutuneena kuiva-aineeseen. Kuiva-aineen määrä reaktorissa 
R1 oli suurempi kuin reaktorissa R4, joten fosforia oli kuiva-aineen määrää kohti enem-
män reaktorissa R4. Ammoniumlisän takia myös typen pitoisuus tilavuutta kohti oli vain 
hiukan pienempi reaktorissa R1 (700 mg/l) kuin reaktorissa R4 (900 mg/l), mutta liukoi-
sen typen ja erityisesti liukoisen ammoniumtypen pitoisuus oli huomattavasti pienempi 
reaktorissa R1 (43 mg/l) kuin reaktorissa R4 (640 mg/l). Liukoista, mikrobeille saataville 
olevaa typen muotoa oli siis yhteismädätyksessä runsaammin. Sedimentoituneeseen nol-
lakuituun nähden kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet olivat molempien reaktorien pois-
tolietteissä moninkertaiset, mikä johtui luultavasti ympin ja yhdyskuntalietteen tuomista 
ravinteista.  

Nollakuitureaktorin R1 poistolietteessä havaittiin kohonneita pitoisuuksia kuparia, elo-
hopeaa, lyijyä ja nikkeliä. Erityisesti elohopeapitoisuuden arvioitiin haittaavan poistoliet-
teen jatkokäyttöä lannoitteena. Elohopean pitoisuuden kiintoaineessa on Maa- ja metsä-
talousministeriön asetuksen lannoitevalmisteista (24/11) mukaan oltava alle 0,5 mg/kg 
kuiva-ainetta. Kun käytettiin poistolietteelle määritettyä kuiva-ainepitoisuutta ja oletettiin  
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Taulukko 14. Nollakuidun sekä nollakuitu- (R1) ja yhteismädätysreaktorien (R4) poistolietteissä esiinty-
viä haitta-aine- ja ravinnepitoisuuksia reaktorien lopettamispäivänä (t=91 d). Poistolietteiden pitoisuudet 

kuiva-ainetta (TS) kohti on arvioitu käyttämällä lietteelle tiheyden arvoa 1000 kg/m3. Tummennettuna 
pitoisuudet, joiden arvioitiin ylittävän pilaantuneen maan kynnysarvot (Valtioneuvoston asetus 214/2007)  
ja alleviivattuna pitoisuudet, joiden arvioitiin ylittävän lannoitevalmisteiden enimmäispitoisuudet (Maa- 

ja metsätalousministeriön asetus 24/11).  

Haitta-aineet Nollakuitu R1  

 

 

R1 R4  R4 
 (mg/kg 

TS) 
(mg/l) (mg/kg 

TS) 
(mg/l) (mg/kg 

TS) 
Kupari (Cu) 27 3,4 68 1,2 120 
Elohopea (Hg) 0,8 0,058 1,2 0,0028 0,28 

Lyijy (Pb) 18 1,2 24 0,090 9 

Nikkeli (Ni) 11 1,3 26 0,24 24 

Tolueeni ??1 <3 <3 0,574 574 

p-isopropyylitolueeni 450 6,5 130 0,057 5,7 

Ravinteet       
Kokonaisfosfori 273 170 3400 160 16000 

Liukoinen fosfori -2 3,5 -2 1,2 -2 

Kokonaistyppi 3627 700 14000 900 90000 
Liukoinen typpi -2 110 -2 700 -2 

Ammoniumtyppi -2 690 13800 690 69000 

Liukoinen ammo-
niumtyppi 

-2 43 -2 640 -2 

1Osassa näytteistä alle määritysrajan 0,05 mg/kg TS, joissakin yli PIMA-asetuksen alemman ohjearvon 2Ei 
määritetty 3Alle määritysrajan 4Ylittää PIMA-asetuksen alemman ohjearvon 5 mg/kg TS. 

lietteen tiheyden olevan noin 1 kg/m3, saatiin elohopean lannoitekäytön rajaksi R1:n pois-
tolietteelle kokonaistilavuutta kohden noin 0,05 mg/l. Tämä ylittyi niukasti R1:n poisto-
lietteessä. Minkään toisen metallin pitoisuus ei ollut lannoitekäytön estävällä tasolla.  

Yleisesti metallien pitoisuudet olivat laimentuneet biokaasuprosessissa nollakuituun näh-
den. Eritoten yhteismädätyksen laimentava vaikutus näkyi alhaisissa metallipitoisuuk-
sissa. Tolueenia ja p-isopropyylitolueenia oli yhteismädätyksen poistolietteessä päivänä 
91 yllättävän suuri määrä. Toisaalta saman reaktorin toisessa päivänä 43 otetussa poisto-
lietenäytteessä (ei taulukoitu, koska lietteen ominaisuudet muuten lähes samat kuin myö-
hemmässä näytteessä) tolueenin pitoisuus oli alle määritysrajan, mikä osoitti haitta-ainei-
den pitoisuuksien vaihtelevan prosessin aikana syötteen ominaisuuksien vaihtelujen mu-
kaan. Tolueenin pitoisuudet nollakuitusedimenttinäytteissä olivat hyvin vaihtelevia, mikä 
johtaa vaihtelevuuteen myös poistolietteiden pitoisuuksissa. PIMA-asetuksen mukaiset 
kynnysarvot ylittäviä pitoisuuksia arvioitiin lietteen kuiva-ainepitoisuuden perusteella 
olevan kuparilla ja elohopealla. Pitoisuudet eivät kuitenkaan ylittäneet PIMA-asetuksen 
alempaa ohjearvoa. Sen sijaan tolueenin pitoisuudet ylittivät yhteismädätysreaktorin 
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näytteessä PIMA-asetuksen alemman ohjearvon. Tolueenin pitoisuudet saattavat olla 
puhdistusta vaativia kun ajatellaan mahdollista hyötykäyttöä rakentamisen maa-ainek-
sena.  
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6. TULOSTEN TARKASTELU 

6.1 Nollakuitureaktorit (R1–3) 

Nollakuitusedimentti tuotti koko koeaikana keskimäärin 22 m3 CH4/1000 kg nollakuitua 
kohti. Verrattuna esimerkiksi yhdyskuntalietteen metaanintuottoon (6–9 m3 CH4/1000 kg 
jätevettä (Luostarinen et al. 2009)), nollakuidun metaanintuotto oli jätemateriaalin mää-
rään nähden suuri. Tämä johtui nollakuitusedimentin korkeasta orgaanisen aineen mää-
rästä (VS 13 %) verrattuna huomattavasti laimeampaan yhdyskuntalietteeseen (VS 3%). 
Reaktorin R1 tuoton perusteella Näsijärven nollakuidusta saatava energiapotentiaali on 
arviolta lähes 400 GWh.  

Nollakuitureaktoreista R1, jonka syötteenä oli laimentamaton nollakuitu, tuotti eniten 
metaania orgaanista kuormitusta kohden (ravinne- ja alkaliniteettilisäysten jälkeen 190–
210 l CH4/kg VS, kts. taulukko 15). Siinä oli myös korkein kuormitus (1,5–2,5 kg 
VS/m3×d) ja pisin viipymä (60 d). Nollakuitureaktorit R2 ja R3, joissa syötteenä oli lai-
mennettua nollakuitua, toimivat samalla HRT:llä (30 d) ja OLR:llä (1,5 kg VS/ m3×d) 
koko koeajan. Laimentaminen lyhensi HRT:tä ja laski kuormitusta. Laimennos ei kuiten-
kaan ollut välttämätöntä prosessin toiminnan kannalta, sillä nollakuidun biokaasuprosessi 
toimi lähes yhtä hyvin myös ilman laimennosta, tosin pitemmällä, 60 d:n HRT:llä. Reak-
torin pH laski kaikissa nollakuitureaktoreissa lähes samaa tahtia eikä syötteen pH:n sää-
döllä reaktorissa R3 ollut merkitystä. Ravinteiden lisäyksen jälkeen R3 tuotti hiukan 
enemmän metaania (150–210 l CH4/kg VS) kuin R2 (150–180 CH4/kg VS) luultavasti 
pH-säädöstä johtuen. Ero oli kuitenkin pieni. Metaanipitoisuus oli kaikissa nollakuitu-
reaktoreissa lähes sama, noin 50 %. Pitoisuus oli alhainen luultavasti inhibitiotekijöistä, 
kuten orgaanisista haitta-aineista ja alhaisesta pH:sta johtuen. 

Tämä tutkimus osoitti typpilisäyksellä olevan selkeä nollakuitusedimentin biokaasupro-
sessin hydrolyysiä ja asidogeneesiä kiihdyttävä vaikutus. Ennen typpilisäystä metaanin 
kokonaissaanto jäi kaikilla nollakuitureaktoreilla niukasti alle panospullokokeissa määri-
tetyn potentiaalisen tuoton, 200–350 l CH4/kg VS (taulukko 4). Typpilisäys nollakuitu-
reaktoreissa R1–3 nosti suotuisissa pH-olosuhteissa metaanintuotantoa sekä TS- ja VS-
poistumia. Typpi oli siten biokaasuprosessin rajoittava tekijä. Epäsuotuisissa pH-olosuh-
teissa typpilisäys aiheutti VFA-kertymistä reaktoriin, koska metanogeenien toiminta oli 
häiriintynyt. Hivenaineilla ilman typpeä ei havaittu vaikutusta ainakaan alhaisen pH:n 
alueella. Hivenaineilla typen kanssa saattoi kuitenkin olla reaktoria stabiloiva vaikutus, 
mikä näkyi metaanipitoisuuden vaihtelun pienenemisenä.  
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Taulukko 15. Yhteenveto tämän tutkimuksen tuloksista ja vertailu muiden tutkimusten tuloksiin. Arvot il-
moitettu keskiarvoina tai vaihteluvälinä. Suluissa keskiarvon keskihajonta. 

Raaka-aine Lämpö-
tila (°C) 

HRT 
(d) 

OLR (kg 
VSin/m3×d) 

VS-pois-
tuma (%) 

Metaanintuotto 
(l CH4/kg VS) 

Lähde 

Sedimentoitu-
nut nollakuitu 
(R1) 

37 60 1,5–2,5 61 (15) 190–2101 Tämä tutkimus 

Laimennettu 
nollakuitu   
(R2) 

37 30 1,5 52 (20) 150–1801 Tämä tutkimus 

Laimennettu 
nollakuitu + 
pH-säätö    
(R3) 

37 30 1,5 52 (18) 150–2101 Tämä tutkimus 

Nollakuitu + 
yhdyskuntaliete 
(R4) 

37 20–30 1,0–1,5 39 (17) 240–280 Tämä tutkimus 

Sellu- ja pape-
ritehtaan pri-
määriliete 

55 16–32 1,0–1,4 25–40 190–240 
(Bayr & Rintala 

2012) 

Sellu- ja pape-
riteollisuuden 
bioliete 

35 14–20 0,5–2,2 9–10 70–78 
(Kinnunen et al. 

2015)  

Sellu- ja pape-
ritehtaan liet-
teet ja natrium-
glutamaatti-
liuos 

37 -2 -2 -2 200 (Lin et al. 2011) 

Sellutehtaan 
primääriliete ja 
bioliete 

37 4 3,0–4,0 59 230 
(Ekstrand et al. 

2016) 

Yhdyskuntaliete 35 18–20 1,1–2,1 -2 280–320 
(Luostarinen et al. 

2009) 

1R1–3 stabiililta jaksolta ravinteiden ja alkaliniteetin lisäämisen jälkeen 2’-’=Ei määritetty 
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Prosessin toiminnan vakauteen vaikutti positiivisesti myös pH:n nosto alkaliniteettiä li-
säämällä. Nollakuidun alkaliniteetti oli alhainen ja stabiilin toiminnan takaamiseksi alka-
liniteetin lisääminen oli välttämätöntä. Ilman ravinteita ja pH-säätöä nollakuitureaktorien 
(R1–3) pH:t olisivat laskeneet metanogeenien toiminta-alueen ulkopuolelle, mikä olisi 
lopulta johtanut prosessin pysähtymiseen. Lisättyjen ravinteiden ja pH:n nousun ansiosta 
metaanintuotto nousi korkeimmillaan nollakuidun metaanintuottopotentiaalin alatasolle, 
180–210 l CH4/kg VS. Typen lisäksi myös muut ravinteet kuten fosfori voivat lisätä me-
taanintuottoa, sillä fosforin määrä oli nollakuitureaktorissa huomattavasti alhaisempi kuin 
yhteismädätyksessä, joka tuotti enemmän metaania. 

Ravinne- ja alkaliniteettilisäyksien jälkeen havaitut nollakuitureaktorien R1–3 metaanin-
tuoton maksimiarvot (edellä mainitussa järjestyksessä 214, 180 ja 212 l CH4/kg VS) oli-
vat lähellä sellu- ja paperitehtaan primäärilietteen metaanintuottoa reaktorikokeessa 
(190–240 l CH4/kg VS (Bayr & Rintala 2012)). Primäärilietteen ja nollakuitusedimentin 
koostumuksissa on samankaltaisuutta, sillä molemmat ovat hyvin lignoselluloosapitoisia 
ja ravinneköyhiä. Molempien biokaasuprosesseihin tulee lisätä ravinteita stabiilin ja te-
hokkaan toiminnan varmistamiseksi. Sedimentin metaanintuottopotentiaali (200–350 l 
CH4/kg VS) oli kuitenkin korkeampi kuin primäärilietteelle määritetty (210 l CH4/kg VS), 
koska hajoamista on oletettavasti tapahtunut sedimentissä vuosikymmenien aikana ja se-
dimentin materiaali on helpommin hajoavassa muodossa kuin tuore liete. Primäärilietteen 
prosessointi laboratoriomittakaavan reaktoreissa tapahtui termofiilisissä oloissa, kun taas 
tämän tutkimuksen prosessit olivat mesofiilisiä, joten tulosten suora vertailu ei ole mah-
dollista. Nollakuidun metaaninsaannon parantaminen muuttamalla olosuhteita termofiili-
siksi saattaa olla mahdollista, sillä yleisesti lämpötilan nosto kiihdyttää biokemiallisia re-
aktioita (Chen et al. 2008) ja sellu- ja paperiteollisuuden lietteiden metaanintuottopoten-
tiaalit olivat korkeampia termofiilisissä olosuhteissa kuin mesofiilisissä (Bayr & Rintala 
2012). Lämpötilan nosto saattaa kuitenkin heikentää prosessin stabiiliutta. 

Nollakuitureaktorien VS-poistumat (61 ja 52 %) olivat suurempia kuin sellu- ja paperite-
ollisuuden primäärilietteelle (25–40 %) raportoidut poistumat (Bayr & Rintala 2012). 
Tämä viittasi nollakuidussa olevan enemmän helposti hajoavaa orgaanista ainesta ja vä-
hemmän ligniinipitoista hajoamatonta massaa kuin primäärilietteessä. Hajoamista kiih-
dytti ravinnelisäys, koska se stimuloi biokaasuprosessin ensimmäisiä vaiheita, hydrolyy-
siä ja asidogeneesiä.  

6.2 Yhteismädätys (R4) 

Nollakuidun ja yhdyskuntalietteen yhteismädätys (R4) stabiloi selvästi nollakuidun bio-
kaasuprosessia ja nosti metaaninsaantoa suuremmaksi kuin nollakuitureaktoreissa (tau-
lukko 15). Yhteismädätysreaktorin tuotto, 240–280 l CH4/kg VS (taulukko 15), oli myös 
korkeampi kuin sellu- ja paperiteollisuuden lietteiden metaanintuotto (Bayr & Rintala 
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2012). Yhdyskuntalietteen metaanintuottoa ei testattu itsenäisesti, mutta muiden tutki-
musten perusteella pääteltiin yhteismädätyksellä metaaninsaannon jääneen hiukan alhai-
semmaksi kuin saannon pelkällä yhdyskuntalietteellä (Luostarinen et al. 2009; Caporgno 
et al. 2015). Yhteismädätysreaktorin OLR oli 1–1,5 kg VS/m3d ja kuormitusta nostamalla 
pitäisi olla mahdollista nostaa yhteismädätyksen biokaasuntuottoa. Viipymän lyhentämi-
sellä (aluksi 30 d, päivän 44 jälkeen 20 d) ei ollut metaanintuottoon suurta vaikutusta, 
joten lyhyemmän 20 d viipymän käyttö on mahdollista. Nollakuidun ja yhdyskuntaliet-
teen yhteismädätyksen metaaninsaanto oli jo 1 kg VS/m3d:n OLR:llä korkeampi kuin 
useiden muiden lignoselluloosajätteiden yhteismädätyksien saannot. Esimerkiksi sellu- ja 
paperiteollisuuden lietteiden biokaasuprosessi natriumglutamaattiliuoksen kanssa tuotti 
keskimäärin 200 l CH4/kg VS (Lin et al. 2011) ja sellutehtaan primääri- ja biolietteiden 
yhteismädätys 230 l CH4/kg VS (Ekstrand et al. 2016). Tutkimustuloksia sellu- ja pape-
riteollisuuden jätevirtojen yhteismädätyksestä muiden biomassojen kanssa on vielä vä-
hän. 

Yhteismädätyksen VS-poistuma (39 %) ei ollut yhtä korkea kuin muilla reaktoreilla. Yh-
dyskuntaliete kiihdytti metaanintuotantoa, mutta kuitenkin orgaanisen aineen hajoaminen 
oli analyysien perusteella vähäisempää kuin muissa reaktoreissa. Kuitenkin verrattuna 
esimerkiksi vaikeammin hajoavaan sellu- ja paperiteollisuuden biolietteen hajoavuuteen 
(VS-poistuma 9–10 % (Kinnunen et al. 2015)) yhteismädätyksessä hajosi selvästi enem-
män orgaanista ainesta. Ero muihin reaktoreihin saattaa johtua lähinnä edustavan näytteen 
ottamisen vaikeudesta, sillä nollakuitureaktoreiden lietteiden laskeutuvuus oli suurempi 
kuin yhteismädätyslietteen. Siten kiintoaineen määrä R1–3 poistolietteen näytteessä saat-
toi olla todellista hiukan alhaisempi. 

Tässä tutkimuksessa yhteismädätyksen nollakuidun määrä yhdyskuntalietteeseen nähden 
oli massallisesti pieni (1:15). Nollakuidun yhteismädätyskäsittelyn kannattavuuden takia 
nollakuidun osuutta syötteestä olisi hyvä voida nostaa, sillä käsiteltävää nollakuitua on 
runsaasti. Siksi on tärkeää määrittää optimaalinen nollakuitu-yhdyskuntalietesuhde. 
Koska yhteismädätysreaktori R4 oli alhaisilla 1–1,5 kg VS/m3d:n kuormitustasoilla sta-
biili, on mahdollista, että nollakuidun osuutta ja samalla kuormitusta nostamalla metaa-
nintuotto voisi olla vielä korkeampi. Kuormituksen nostaminen on kuitenkin mahdollista 
20–30:n päivän HRT:llä ainoastaan nollakuidun osuutta nostamalla, sillä yhdyskuntaliete 
on melko laimeaa ja sen lisääminen kuormituksen nostamiseksi ylittää HRT:n asettaman 
päivittäisen syöttötilavuuden. Samalla syötesuhteella jatkaminen ja kuormituksen lisää-
minen tarkoittaisi myös HRT:n lyhentämistä, mikä voi johtaa mikrobien huuhtoutumi-
seen reaktorista ja reaktorin kaatumiseen. Yhdyskuntalietteen asemasta voidaan myös ko-
keilla muiden jätebiomassojen soveltuvuutta nollakuidun kanssa yhteismädätysproses-
siin. 
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6.3 Poistolietteiden jatkokäsittely 

Märkäprosessin poistolietteen jatkokäsittelyn tarpeen arviointi on erityisen tärkeää Näsi-
järven nollakuitusedimentin biokaasuprosessissa syntyvän poistolietteen suuren määrän 
vuoksi. Nesteenerotuksella liete saataisiin erilleen nestefraktiosta, jolloin ne voitaisiin kä-
sitellä erikseen esimerkiksi nestefraktio jätevedenpuhdistamolla aktiivilieteprosessissa ja 
lieteosa kompostoimalla.  

CST-kokeiden perusteella nesteen erottaminen nollakuidusta oli helpompaa kuin poisto-
lietteistä luultavasti sedimentin suurempijakeisen rakenteen takia. Poistolietteiden suoda-
tusvastukset nollakuitusyötteisille reaktoreille olivat 168–220 sekuntia, kun nollakuitu 
erottui nesteestä 133:ssa sekunnissa. Ero ei kuitenkaan ollut kovin merkittävä. Verrattuna 
yhteismädätyksen syötteen (706 s) ja poistolietteen (307 s) suodatusvastuksiin nollakui-
tureaktorien lietteistä oli helpompi erottaa neste. Yhteismädätyksen poistoliete oli hel-
pompaa erotettavaa kuin syöte. Verrattuna samalla menetelmällä yhdyskuntalietteelle 
(121 s (Kurade et al. 2014) ja 182 s (Shi et al. 2015)) ja yhdyskuntalietteen biokaasupro-
sessin poistolietteelle (203 s (Takashima & Tanaka 2014)) määritettyihin CST-arvoihin 
nollakuitureaktorien lietteet sekä nollakuitu olivat lähes yhtä hyvin erotettavissa neste- ja 
kiinteäfraktioihin. CST-arvoja ei kuitenkaan voida yleensä vertailla kovin tarkasti tutki-
musten välillä, koska menetelmä ja lietteiden ominaisuudet voivat poiketa toisistaan. 

Laskeutuskokeiden perusteella nähtiin, että faasit erottuivat selkeästi reaktorien R1 ja R4 
poistolietteistä. Nesteen ja kiinteän aineen määrää oli kuitenkin vaikea arvioida, sillä koe 
ei ollut täysin onnistunut. Osassa lietteitä kiintoainesfraktio pyrki jäämään pinnalle nes-
tefraktion erottuessa pohjaan. Tämä saattoi johtua siitä, etteivät kaikki lietteet olleet täy-
sin tuoreita, vaan niitä oltiin säilytetty 6°C:ssa muutamista tunneista päiviin. 

BOD7-kokeen perusteella happea kuluttavaa orgaanista ainetta jää mädätyksen jälkeen 
etenkin kiinteään aineeseen nollakuitureaktorissa (4700 mg/l). Nestefraktiohin jäi huo-
mattavasti vähemmän kaikissa reaktoreissa, vain 150–340 mg/l. Poistolietteiden neste-
osien SCOD prosessien pysäyttämishetkellä oli välillä 700–1100 mg SCOD/l. Yhteismä-
dätysreaktorilla R4 oli korkein BOD7-arvo kun taas reaktorilla R1 oli korkein SCOD-
arvo, eli yhteismädätysliete oli helpommin aerobisesti biohajoavaa kuin nollakuituliete. 
Koska poistuvaa lietettä on suuri määrä, tulisi orgaanisen aineen kuorman nestefraktiossa 
olla mahdollisimman pieni. Nestefraktio voidaan jatkokäsitellä aktiivilieteprosessissa. 
Kiinteän aineen käsittelytarve riippuu sen käyttötarkoituksesta, johon vaikuttavat esimer-
kiksi haitta-aineet ja ravinteet.  

Typen pitoisuus oli suurempi yhteismädätyksen (R4) (kokonaistyppi 900 mg/l) kuin nol-
lakuitureaktorin (R1) (kokonaistyppi 700 mg/l) poistolietteessä. Typen lisääminen nosti 
selkeästi reaktorin R1 typpipitoisuutta, mutta liukoisen ammoniumtypen määrä poisto-
lietteessä oli silti alhainen (43 mg/l). Reaktorissa R4 typpi oli suurelta osin liukoisena 
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ammoniumtyppenä (640 mg/l), joka on mikrobeille parhaiten saatavilla oleva typen 
muoto. Tämä saattaa osaltaan selittää reaktorin R4 poistolietteen korkeampaa BOD7-ar-
voa, sillä typenpuute voi rajoittaa mikrobien toimintaa reaktorissa R1. Fosforilisäyksen 
vaikutusta reaktorien toimintaan ei tutkittu. Lannoitekäyttöä ajatellen yhteismädätyksen 
poistolietteessä on enemmän ravinteita, eikä kemikaalilisää tarvita reaktorin toiminnan 
ylläpitämiseen. 

Poistolietteissä havaitut haitta-aineet, erityisesti metallit, ovat nollakuidun panoskokeiden 
mädätteistä tehtyjen analyysien perusteella oletettavasti suurimmaksi osaksi kiinteässä 
aineessa (Kokko et al. In prep.). Nollakuitureaktorin kiintoainesfraktion lannoitekäyttöä 
saattaa rajoittaa suhteellisen korkea elohopeapitoisuus, tosin se saattaa vaihdella nolla-
kuidun laatuvaihtelun takia prosessin aikana. Yhteismädätys laimensi haitta-ainepitoi-
suuksia, joten yhteismädätyksen poistolietteen jatkokäyttö lannoitteena on haitta-aine-
analyysin perusteella mahdollista.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sedimentoituneen nollakuidun biokaasuprosessi puolijatkuvatoimisissa CSTR-tyypin re-
aktoreissa tuotti metaania 180–210 l CH4/kg VS, kun HRT oli 30–60 d ja OLR 1,5–2,5 
kg VS/m3×d. Nollakuitu 1,5–2,5 5 kg VS/m3×d:n kuormituksella ja 60:n päivän viipymällä 
tuotti keskimäärin 22 m3 CH4 nollakuitutonnia kohden. Kun Hiedanrannan nollakui-
tusedimentin kokonaismääräksi on arvioitu 1,5 miljoonaa kuutiometriä, on nollakuidun 
kokonaisenergiantuottopotentiaali lähes 400 GWh. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojät-
teet, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kuivatut lietteet ja Nokian Vesi Oy:n 
jätevedenpuhdistamon tiivistetyt lietteet tuottavat yhteensä biokaasuprosessissa arviolta 
56 GWh/a primäärienergiaa (Mönkäre et al 2016). Niiden prosessointi tuottaisi seitse-
mässä vuodessa yhteensä nollakuitusedimentin energiapotentiaalin verran primääriener-
giaa. 

Nollakuidun prosessointia vaikeuttivat korkea kuiva-ainepitoisuus, suuri orgaanisen ai-
neen määrä, matala pH, puskurikapasiteetin puute, laatuvaihtelu ja ravinteiden vähyys. 
Orgaanisen aineen määrän takia syötettä piti laimentaa kuormituksen laskemiseksi. Bio-
kaasuprosessi toimi laimentamattomalla nollakuitusedimentillä. Stabiliteetin palautta-
miseksi ja biokaasuntuotannon tehostamiseksi nollakuitureaktoreihin lisättiin typpeä ja 
hivenaineita sekä alkaliniteettiä nostavaa yhdistettä. Etenkin typpilisäys oli ratkaiseva te-
kijä hydrolyysissä ja asidogeneesissä ja siten metaanintuoton nousussa. Lisäykset osoit-
tivat nollakuidun stabiilin biokaasuprosessin tarvitsevan lisäravinteita sekä puskurikapa-
siteettia nostavaa alkaliniteettiä. 

Nollakuidun ja yhdyskuntalietteen yhteismädätys (1:3 VS) stabiloi biokaasuprosessia ja 
nosti metaanintuottoa. Yhteismädätys tuotti metaania 240–280 l CH4/kg VS 1–1,5 kg 
VS/m3×d:n kuormituksella. Keskimäärin yhteismädätys tuotti koko koeajalta noin 70 % 
enemmän metaania kuin nollakuitureaktorit. Yhdyskuntaliete toi prosessiin nollakuidulta 
puuttuvaa puskurikapasiteettia ja ravinteita, mikä mahdollisti paremman tuottavuuden. 
Jatkotutkimus nollakuidun ja yhdyskuntalietteen optimaalisen suhteen määrittämiseksi 
on tärkeää prosessin kustannustehokkuuden arvioimiseksi. Nollakuidun osuutta nosta-
malla myös kuormitusta pystytään nostamaan, jolloin myös metaanintuoton pitäisi 
nousta, jos ravinteita on riittävä määrä. 

Jotta nollakuitusedimentin hyödyntäminen biokaasuprosessissa olisi käytännössä kannat-
tavaa, täytyy prosessin toimia tehokkaasti. Reaktorityypin valinnassa kannattaa huomi-
oida nollakuidun osittain karkea rakenne, joka ajoittain haittasi sekoitusta tässä tutkimuk-
sessa. Myös poistolietteelle on löydettävä puhdistus- tai hyödyntämiskeino. Tässä työssä 
tutkitut poistolietteen käsittelykeinot – nesteenerotus ja aerobinen käsittely – ovat hyviä 
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vaihtoehtoja jatkokäsittelylle, jos ne saadaan toimimaan kustannustehokkaasti suurelle 
määrälle lietettä. Muita haasteita nollakuidun hyödyntämisessä ovat nollakuidun ympä-
ristöystävällinen poistaminen järven pohjasta ilman haitta-aineiden vapautumista vesis-
töön ja prosessin kustannustehokkuus. 
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