
Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka –
seminaari 15.10.2013 

Mädätys HSY:n 
jätevedenpuhdista-
moilla 



HSY - Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut kuntayhtymä 

• HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli 
miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. 
Lisäksi se tuottaa tietoa mm. ilmanlaadusta, 
ilmastosta ja asumisesta.  

• HSY muodostettiin Espoon, Helsingin, 
Kauniaisten ja Vantaan vesilaitoksista sekä 
YTV:n jätehuollosta ja seutu- ja 
ympäristötiedosta 

• HSY aloitti toimintansa 1.1.2010 

28.10.2013 



Keskitettyä jätevedenpuhdistusta 
 
• Helsingin, itäisen Vantaan ja Keski-

Uudenmaan alueen jätevedet 
puhdistetaan Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamolla 

• Espoon ja läntisen Vantaan jätevedet 
käsitellään Suomenojan 
puhdistamolla 

• Puhdistustulos täyttää Suomen että 
EU:n ympäristölupavaatimukset 

• Puhdistetut jätevedet johdetaan 
poistotunnelissa avomerelle 

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo 

Suomenojan jätevedenpuhdistamo 

28.10.2013 
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Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamo  

• Suomen ja Pohjoismaiden 
suurin jätevedenpuhdistamo 

• Otettiin käyttöön vuonna 
1994 

• Louhittu pääosin kallion 
sisään 

• Kokonaisvirtaamaa (2012) 
311 000 m3/d, 110 milj. m3/a  

• Puhdistustulos maailman 
huipputasoa 
 
 



Viikinmäen puhdistusprosessi 

28.10.2013 



Lietteen käsittely Viikinmäessä 



Viikinmäen mädättämöt 
Vuosi 2012 Viikinmäki Suomenoja
Mädättämöjen lkm kpl 2 + 2

(ajetaan sarjassa) 
2
(ajetaan rinnan)

Prosessi Mesofiilinen Mesofiilinen

Tilavuus yhteensä m3 40 000 12 000

Viipymä d 14 - 16 13 – 14

Liete mädätykseen m3/d 2 400 900

Kiintoainepitoisuus 
mädätykseen

% 3,4 4,5 
(esisakeuttamo)

Kaasun tuotanto Milj. 
m3/a

12,3 3,7
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• Mädättämöön syötettävä liete on 
sekalietettä  

– primääri- ja ylijäämälietettä 
sekä pieni osuus ulkopuolista 
lietettä (kuten rasvoja) 

– Liete esiselkeytyksestä, ei 
erillistä esisakeutusta 

• Mädättämöt rakennettu kallion 
sisään 

– Ruiskubetonoitu sisusta, 
betonirakenteinen 
elementtikansi 

• Syöttölietettä lämmitetään 
lämmönvaihtimen kautta kierrätetyllä 
mädättämöstä otetulla lietteellä 

• Sekoitukseen hidaskierroksiset 
lapasekoittimet, lisäksi 
kaasusekoitus (ei käytössä) 



Kuohuminen 
• Vaahdon poisto pintalieteluukkujen kautta 

lietteen käsittelyyn 
• Vaahdonestokemikaali tarpeen mukaan 

– Korkean kuormituksen tilanteet 
– Sulamiskauden aiheuttamat muutokset 

lietteessä 
• Aktiivilieteprosessin hallinta keskeisessä 

roolissa 



Lietteen kuivaus ja käsittely 
Viikinmäessä 

• Mädätetty liete välivarastoon 
– Ilmastus mädätysprosessin lopettamiseksi 

• Lietteen kuivaus lingoilla  
– Polymeerin syöttö (90-100 t/a) 
– Kuivauksen erotusvesi selkeytyksen jälkeen vesiprosessin alkuun 

• Kuivattu liete (61 000 t/a) siiloihin 
– Jatkojalostuksen Metsäpirtin kompostointikentälle 

Mädät- 
tämöt 

 

 
Mäd. lietteen 
välivarasto  

 

Lingot 

Kuivattu 
liete 

Rejektiveden 
selkeytysaltaat 

Selkeytetty 
rejektivesi 

vesiprosessin 
alkuun 

Tasausallas 



Metsäpirtin kompostikenttä 
 



Lietteenkäsittelyn 
massataseen hallinta 

• Jatkuvatoimisia virtaus- ja kiintoainepitoisuusmittauksia 
• Kiintoainemittaukset: 

 Mädättämön syöttöliete  
 Linkojen syöttöliete 
 Kuivattu liete 
 Rejektivesi lingoilta 

 

  

Mädät- 
tämöt 
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Lingot 

Kuivattu 
liete 

Rejektiveden 
selkeytysaltaat 

Selkeytetty rejektivesi 
vesiprosessin alkuun 



Rejektivesien käsittely 
• Rejektivesi selkeytetään ja syötetään 

vesiprosessin alkuun 
– Selkeytyksessä kiintoainepitoisuus puolittuu 
– Typpikuorma lisää 15-20% tulevaa 

typpikuormaa 
• Rejektivesien biologisella käsitellyllä potentiaalia 

energiatehokkaaseen typenpoisto 
tehostamiseen 

– Käynnissä deammonifikaatioon perustuvan 
biologisen Demon –prosessin suurehko 
pilotointi (kolmas käynnistysyritys alk. 
6/2013) 

– 15 % rejektivesivirtaamasta pilottiin 
– Mitoitusarvoilla operoitaessa poistaa 

teoreettisesti vuorokaudessa  0,5 kg NH4-
N/m3 prosessitilavuutta 



Kaasun käyttö Viikinmäessä 
• Viikinmäen puhdistamon biokaasu 

käytetään omaan sähkön- ja 
lämmöntuotantoon 

– Omavaraisuusaste: lämpö 100%, 
sähkö lähes 70% 

– Sähkön tuotanto 26 GWh/vuosi 
• Laitoksella neljä kaasumoottoria ja yksi 

dieselkaasumoottori sekä kolme 
lämmityskattilaa 

• Kaasu pyritään käyttämään moottoreilla, 
moottoreiden jäähdytys- ja 
pakokaasulämpö hyödynnetään 
lämmityksessä 

• Uusilla moottoreilla biokaasun  
 - jäähdytys kosteuden poistoon 
 - siloksaanien poisto aktiivihiilellä 

 

Moottori Polttoaine Sähkö-
teho
(MW)

Dieselkaasumoottori Biokaasu ja 
POK

0,715

Kaasumoottori 3 Biokaasu 0,690
Kaasumoottori 4 Biokaasu 0,690
Kaasumoottori 5 Biokaasu 1,20
Kaasumoottori 6 Biokaasu 1,56
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Kaasun käyttö Suomenojalla 
 
• HSY myy Suomenojan 

raakabiokaasun  
• GASUM investoi ja operoi 

jalostuslaitosta 
• Jalostustoiminta 

puhdistamoalueella 
• GASUM toimittaa puhdistetun 

kaasun maakaasuverkon kautta 
kuluttajille 

• Käyttöönotto vuoden 2012 
aikana 



ORC-laitteisto 
• Viikinmäen Uudelle kaasumoottorille 

asennetaan ORC –laitteisto 
– Pakokaasulämmön hyötykäyttö sähkön 

tuotantoon 
– Laitteisto tuottaa sähköä noin 15-20 % 

sen käyttämästä lämpövirrasta, kun 
pakokaasun lämpötila on 300-500 oC 

– Lisää sähkön tuotantoa noin 1 
GWh/vuosi 

– Lisäksi otetaan talteen pakokaasun 
jäljelle jäävä lämpösisältö 

– Tuotantokäytössä vuoden 2012 
loppuun mennessä 
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