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1 Johdanto
Savonia-ammattikorkeakoulun (Savonia-AMK) koordinoimassa ja 1.6.2009 - 31.12.2011 toteutetussa Hajaasutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (MASU) -hankkeessa oli monta haja-asutuksen
jätevesijärjestelmiin liittyvää tavoitetta ja tehtävää. Hanke toteutettiin rinnakkaishankkeina ja
tutkimusyhteistyökumppaneina olivat Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),
Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).
Hankkeessa koottiin yhteen eri puolella julkaistujen uudehkojen toimivuustutkimusten tuloksia ja tätä kautta
saatiin tietoa eri järjestelmien toimivuudesta ja kehitystarpeista. Tulosten perusteella tehtiin
kenttäkoemittauksia ja pyrittiin selvittämään mm. vanhojen maasuodattamoiden ja uusien
pienpuhdistamoiden toimivuutta. Projektissa rakennettiin pilot-kokoluokan testiympäristö, jossa vertailtiin
kolmen erityyppisen maasuodattamon toimivuutta. Elinkaariarviointia (LCA) sovellettiin kiinteistökohtaisten
jätevesijärjestelmien aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin. Opinnäytetyönä selvitettiin erilaisten
jätevesijärjestelmien kustannuksia. Tavoitteena oli tuottaa lisätietoa sekä kuluttajille että laitevalmistajille
erilaisten järjestelmien ominaisuuksista ja kustannuksista mm. ostopäätösten ja tuotekehityksen tueksi.
Tässä raportissa esitellään viimeaikaisten tutkimusten tuloksia eri järjestelmien toimivuudesta ja tämän
jälkeen keskitytään pääosin hankkeen kenttäkoekohteiden ja pilot-maasuodattamoiden tuloksiin lähinnä
fysikaalis-kemiallisten- ja mikrobiologisten ominaisuuksien osalta. Lisäksi mukana ovat tiivistelmät projektissa
syntyneistä muista töistä, joita olivat:


Haja-asutuksen harmaiden jätevesien ominaisuuksien tutkiminen
Mikko Litmanen, Insinöörityö, Savonia-ammattikorkeakoulu



Maapuhdistamon suodatinmassojen hygienia ja hyödyntäminen
Anniina Hellsten, Pro-gradu-tutkielma, Itä-Suomen yliopisto



Maapuhdistamojen tukkeutuminen ja käytöstä poistettujen suodatinmassojen koostumus
Henri Koponen, Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto



Kustannusvertailu eri puhdistamotyyppien välillä
Johanna Narvi, Pro-gradu-tutkielma, Itä-Suomen yliopisto



Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn säädöksiä ja käytäntöjä - Tietoja 12 EU-valtiosta ja USA:sta
Suvi Kattainen, Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2 /2012



Elinkaariarvioinnin soveltaminen kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn
Riikka Vilpas, Suvi Lehtoranta, Tuomas Mattila, Suomen ympäristökeskus

Hankkeessa Savonia-ammattikorkeakoulun vastuulla oli aiempien tutkimustulosten yhteenkokoaminen,
pilotmaasuodattamokokeiden toteutus, maasuodattamoiden näytteenotto ja analysointi Pohjois-Savossa,
tulosten analysointi ravinteiden osalta, sekä markkinapotentiaaliselvitys Karjalan, Baltian maiden, Ruotsin ja
Norjan osalta. Suomen ympäristökeskuksen vastuulla oli kenttäkoekohteiden toteuttaminen Etelä-Suomessa,
elinkaariarvion toteuttaminen eri jätevesijärjestelmien osalta, tulosten analysointi aiempien tutkimustulosten
ja kenttäkokeiden osalta, sekä Euroopan maiden haja-asutuksen jätevesijärjestelmiin liittyvän lainsäädännön
selvittäminen. Itä-Suomen yliopiston vastuulla oli kaikkien osien indikaattorimikrobien analyysit, sekä
markkinapotentiaaliselvitys Kiinan osalta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastasi kaikkien osien
taudinaiheuttajamikrobianalyyseistä ja Saksan markkinapotentiaaliselvityksestä. Geologian tutkimuskeskus
vastasi pienviemäröijän maaperäoppaasta sekä käsittelyjärjestelmien purkupaikan läheisyydestä tehdyistä
näytteenotoista. Lisäsi jokainen organisaatio vastaa tekemistään muista hankkeessa syntyneistä töistä.
Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit-hankkeessa rahoittajina olivat mukana
Tekesin lisäksi Biolan Oy, Clewer Oy, FANN ympäristötekniikka Oy, FCG Planeko Oy, Jita Oy, Nordkalk Oy,
PAC-Solution Oy, Pipelife Finland Oy, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry ja Yara Suomi Oy. Nämä tahot
kuuluivat myös hankkeen johtoryhmään tutkimusorganisaatioiden lisäksi.
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2 Tietoa yleisimmistä haja-asutusalueiden käsittelyjärjestelmistä
Ville Matikka, pohjana Krögerin ja Korolaisen Käsikirja Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä.[1]

2.1

Maapuhdistamot

Maapuhdistamoiksi luokitellaan järjestelmät, joissa hyödynnetään luonnollisen tai rakennetun maaperän
puhdistuskykyä. Maapuhdistamoja ovat maasuodattamo ja maahanimeyttämö. Maasuodattamossa
kaivannon pohja ja seinämät rakennetaan tiiviiksi, jätevedet kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan
kokoomakaivon kautta purkupaikkaan (esimerkiksi avo-ojaan). Maahanimeyttämössä suodatettu jätevesi
imeytyy suoraan maaperään imeytysputken välityksellä ja kulkeutuu lopulta pohjaveteen [2].
Maapuhdistamoissa jätevesi puhdistuu seuraavien prosessien avulla:
 biologisessa hajotusprosessissa jäteveden orgaanisen aineen määrää vähentävät mikrobit,
 adsorptio suodatinmassaan, biomassaan sitoutuminen sekä kemiallinen saostuminen vähentävät
jätevedessä olevan fosforin määrää,
 biomassaan sitoutuminen ja nitrifikaatio/denitrifikaatio vähentävät jätevedessä olevan typen määrää
[2].
2.1.1

Maasuodattamo

Maasuodattamon etuna on, ettei se aseta vaatimuksia maaperän laadulle. Maasuodatuksessa jäteveden
virtaus on hallittavissa ja veden laatu on mahdollista tutkia luotettavasti, koska maasuodattamo voidaan
eristää vedenpitävästi ympäröivästä maaperästä. Maasuodattamon etu verrattuna maahanimeyttämöön on,
että maaperän läpi imeytyneen jäteveden kulkeutuminen pohjaveteen ja mahdollisesti omaan tai naapurin
kaivoon voidaan tarvittaessa estää ja suodattamon toiminta pystytään aina tarkistamaan. Maasuodattamolla
on arvioitu saatavan jätevedestä vähennettyä fosforia keskimäärin 25-50 %, typpeä 10-40 %, orgaanista
ainetta 90-99 % sekä bakteereja 95-99 %. Jäteveden laadussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei
puhdistamoon päästetä sen toimintaa haittaavia aineita, kuten liuottimia tai myrkyllisiä pesuaineita [3,10].
Maasuodattamon fosforinpoistotehon on arvioitu olevan 80 %:n luokkaa, kun käyttöikä on 0-5 vuotta, 50
%:n luokkaa, kun käyttöikä on 5-10 vuotta ja 25 %:n luokkaa, kun käyttöikä on 10-20 vuotta.
Fosforinpoistosta eri fosforinpoistomassojen avulla on saatu monenlaisia tuloksia. Lounais-Suomen
ympäristökeskuksen alueella tehdyissä kokeissa suodatinhiekkaan lisättiin fosforia pidättävää ainetta.
Tulokset olivat aluksi erinomaisia, mutta fosforinpoistokyky oli heikentynyt jo muutamassa vuodessa erittäin
paljon. Ravinnesampo-projektissa maasuodattamot, joihin oli lisätty fosforia sitovaa ainetta, poistivat
jäteveden fosforia tehokkaasti. [4,7,10,5].
Maapuhdistamoon liittyvä epävarmuustekijä on mahdollinen rakenteen tukkeutumisriski. Kuitenkin saatujen
kokemusten perusteella järjestelmä toimii hyvin suurella todennäköisyydellä reilusti yli 15 vuotta, jos
kiintoaineen pääsy suodattimeen estetään tarpeeksi hyvin, esim. riittävän usein tapahtuvalla saostuskaivon
tyhjentämisellä (1-2 krt/vuosi).
Kuvasta 2-1 nähdään maasuodattamon periaatteellinen toiminta. Jos järjestelmässä käsitellään harmaita
vesiä, maasuodattamon esipuhdistusmenetelmänä käytetään 2-osaista saostussäiliötä, jos myös mustia
vesiä, niin 3-osaista saostussäiliötä. Suurin osa kiintoaineesta ja rasvoista jää saostussäiliöön ja
esipuhdistettu jätevesi virtaa jakokaivoon, joka tasaa virtaamat imeytysputkiin. Jätevesi imeytyy
imeytysputkista suodatinkenttään, jossa se puhdistuu mm. mikrobitoiminnan ansiosta. Puhdistunut vesi
virtaa kokoomaputkiin ja sieltä kokoomakaivoon. Kokoomakaivosta vesi virtaa purkuviemärin kautta
esimerkiksi ojaan.
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Kuva 2-1: Maasuodattamo [19].

Maasuodattamoja on erilaisia ja oikeanlainen maasuodattamo valitaan alueella vallitsevien olosuhteiden
mukaan. Maasuodattamo voidaan toteuttaa suodatinkenttänä, jolloin laajaan kaivantoon asennetaan
imeytys- ja kokoomaputket. Maasuodatinkenttä on rakennettava suhteellisen tasaiselle maalle, mutta se
voidaan toteuttaa myös suodatusojastona, jolloin jokaiseen ojaan sijoitetaan yksi imeytys- ja yksi
kokoomaputki.
Tavanomainen maasuodattamo soveltuu ratkaisuksi, jos maaperän takia ei tarvitse tehdä mitään
erityisratkaisuja. Maasuodattamo perustetaan maanpinnan alapuolelle ja puhdistettava vesi virtaa
imeytysputkista maakerrosten läpi alaspäin. Maasuodattamon eri osien välillä täytyy olla riittävän suuret
korkeuserot. Tuloviemärin, ennen saostuskaivoa, on oltava vähintään noin 1,5 m korkeammalla kuin
purkuojan ylimmän veden pinnan [6]. Jos riittävää korkeuseroa ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa,
voidaan se korvata pumppaamalla jätevettä ennen tai jälkeen suodattamon.
Mikäli pohjavedenpinta on liian lähellä maanpintaa, maaperä on kallioista tai vaadittavaa korkeuseroa
purkuojaan ei tavanomaisella maasuodattamolla saada, voidaan tehdä matalaan perustettu maasuodattamo.
Tällöin maasuodattamo perustetaan lähelle alkuperäistä maanpinnan tasoa tai kokonaan sen yläpuolelle.
Korkean
pohjaveden
pinnan
tai
kallioisen
maaperän
vuoksi
voidaan
rakentaa
myös
vaakavirtausmaasuodattamo. Puhdistettava vesi virtaa ensin imeytysputkista alaspäin ja kohdatessa
läpäisemättömän pohjan, veden virtaus muuttuu lähes vaakasuoraksi (pohjan kaltevuuden on oltava
vähintään 2 %). Tehostettu fosforinpoisto voidaan asentaa järjestelmässä kokoomakaivon jälkeen [7].
Maasuodattamon jakokerros voidaan korvata myös imeytysmoduuleilla, mikäli kohteeseen tarvitaan pintaalaltaan tai korkeudeltaan tavallista maasuodattamoa pienempi suodattamoratkaisu. [2, 13].
2.1.2

Maahanimeyttämö

Maahanimeyttämö sopii käytettäväksi sellaisilla alueilla, joissa maaperä on riittävän imukykyinen. Maaperä ei
saa olla kuitenkaan liian imukykyinen, jotta vesi ei virtaisi maa-aineksen läpi ja riittävää puhdistusta ei
tapahtuisi. Riittävän imukykyisellä maaperällä tarkoitetaan karkeaa maa-ainesta, esimerkiksi soraa
(seulakoko 1-20 mm), hiekkaa (seulakoko 10 % yli 0,06 mm, 50 % yli 0,25 mm) tai hienorakeista maaainesta, esimerkiksi hiekkaista silttiä tai hienoa hiekkaa (seulakoko 0,002-0,125 mm). Puhdistettaessa
jätevesiä maahanimeyttämöllä jäteveden fosforipitoisuuden on arvioitu vähentyvän 60-80 %,
typpipitoisuuden 20-40 %, orgaanisen aineksen määrän 90-99 % ja bakteerien määrän 99 %.
Maahanimeyttämön käytön tekee ongelmalliseksi se, ettei järjestelmästä lähtevästä jätevedestä voida ottaa
näytettä. Vaikutuksia voidaan arvioida ainoastaan tarkkailemalla pohjaveden laatua erillisellä pohjaveden
havaintoputkella. Havaintoputken sijainti on suunniteltava siten, että pohjavedet virtaavat
jätevesijärjestelmästä havaintoputkeen päin. Pohjavesikaivon/näytteenottoputken on oltava myös oikealla
syvyydellä. Ongelmaksi voi muodostua myös maaperän vedenjohtokyvyn heikkeneminen ajan myötä esim.
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jäteveden mukana tulevan kiintoaineen johdosta, jolloin imeytysjärjestelmän korjaaminen on hyvin hankalaa
[4, 3].
Kuvasta
2-2
nähdään
maahanimeyttämön
periaatteellinen
toiminta.
Maahanimeyttämön
esipuhdistusmenetelmänä käytetään 2- tai 3-osaista saostussäiliötä, joka pysäyttää suurimman osan
kiintoaineesta ja rasvoista. Saostussäiliöstä esipuhdistettu jätevesi virtaa jakokaivoon, joka tasaa virtaamat
imeytysputkiin. Jätevesi imeytyy imeytysputkien kautta maaperään, jossa pieneliöt hajottavat jäteveden
orgaanista ainetta, ja jossa jätevesi puhdistuu myös muilta osin. Maakerrokset toimivat mekaanis-biologiskemiallisena puhdistusjärjestelmänä. Yleensä jo noin metrin syvyydellä on tapahtunut suurin osa jäteveden
tehokkaasta puhdistumisesta: orgaanisen aineen hajoaminen, bakteerien tuhoutuminen, sekä fosforin
sitoutuminen maaperään. Fosforin pidättäytyminen maarakeisiin tapahtuu kemiallisten reaktioiden ansiosta.
Typestä pääosa kulkeutuu nitraattina kuitenkin vielä syvemmälle ja pieni osa siitä haihtuu ja sitoutuu
kasveihin ja maaperään. Tämän vuoksi typenpoisto tavanomaisessa maahanimeyttämössä on vähäistä. Myös
suolat, kuten kloridit ja sulfaatit, eivät juuri prosessissa vähene, vaan suurin osa kulkeutuu maaperään.
Puhdistunut vesi kulkeutuu lopulta maaperästä pohjaveteen. Järjestelmä saavuttaa täyden puhdistustehonsa
noin 1-1,5 kuukauden kuluessa rakentamisesta [3, 10].

Kuva 2-2: Maahanimeyttämö [9].

Maahanimeyttämöjä on monia erilaisia kuten maasuodattamojakin. Oikeantyyppinen maahanimeyttämö
valitaan alueen olosuhteiden mukaan käyttäen joko normaalia maahanimeyttämöä tai esimerkiksi matalaan
perustettua, maakumpu- tai moduuli-imeyttämöä.

2.2

Pienpuhdistamot

Pienpuhdistamosta puhuttaessa tarkoitetaan muuta jäteveden käsittelylaitetta kuin saostussäiliötä,
umpisäiliötä tai maapuhdistamoa. Pienpuhdistamo on yleensä tehdasvalmisteinen, kompakti laite, jonka
toimintaperiaate voi olla mekaaninen, kemiallinen, biologinen tai niiden yhdistelmä. Joissakin
pienpuhdistamoissa esikäsittelymenetelmänä käytetään saostussäiliötä [11].
Pienpuhdistamoja kutsutaan myös laitepuhdistamoiksi ja pakettipuhdistamoiksi. Mitoitukset vaihtelevat
yhdelle perheelle tarkoitetusta järjestelmästä usean sadan henkilön puhdistamoon. Pienpuhdistamot eivät
tarvitse niin paljoa tilaa kuin vastaavaan kuormitukseen suunnitellut maapuhdistamot, joten ne soveltuvat
maapuhdistamoita paremmin ahtaisiin paikkoihin [4].
Useissa pienpuhdistamoissa hoidetaan orgaanisen aineen vähentäminen biologisessa hajotusprosessissa.
Puhdistamoon kasvaa pieneliöstö, joka hajottaa jäteveden sisältämiä orgaanisia yhdisteitä. Pieneliöt
tarvitsevat elääkseen happea, jota on jollain tavoin saatava niiden käyttöön. Tavallisesti ne ottavat happea
ilmasta, jota pitää olla saatavilla riittävästi. Puhdistamotyypistä riippuu, millä keinoin pieneliöstö, happi ja
jätevesi saatetaan kosketuksiin toistensa kanssa.

10

Pienpuhdistamomalleja on monia erilaisia. Jokaisella mallilla on omat asennus- sekä käyttö- ja huolto-ohjeet.
Ne
eroavat
toisistaan
myös
puhdistustehoiltaan
sekä
rakenteellisilta
ominaisuuksiltaan.
Pienpuhdistamotyyppiä valitessa tulee ottaa huomioon, millaisia jäteveden puhdistustavoitteita
lainsäädännöllä ja ympäristönsuojelumääräyksillä on asetettu ja toisaalta millaisia puhdistustarpeita on:
kuormituksen luonne, asiantuntemuksen tarve huollossa, hoitotarve ja -mahdollisuudet sekä rakennus- ja
käyttökustannukset. Ensisijaisesti kiinteistön jäteveden määrä ja laatu ohjaavat pienpuhdistamon valinnassa.
Pienpuhdistamoiden puhdistusteho vaihtelee ja se riippuu mm. puhdistamotyypistä ja -koosta. Biologisilla
prosesseilla puhdistetaan jätevedestä orgaanista ainetta ja typpeä, kemiallisilla fosforia ja biologiskemiallisilla kaikkia näitä. Monilla pienpuhdistamotyypeillä päästään riittäviin puhdistustuloksiin, jos
puhdistamoa käytetään ja huolletaan oikein. Pienpuhdistamon toiminnalle asettaakin riskinsä hoidon
laiminlyönti. Silloin puhdistustulokset ovat saostussäiliöiden puhdistusluokan tasoa. Erityisen tärkeää onkin
huolehtia järjestelmän oikeanlaisesta hoidosta kaikissa olosuhteissa. Usein tämä tarkoittaa esimerkiksi
puhdistamon päälle sijoitettavaa huoltorakennusta, joka antaa sääsuojan toimenpiteiden tekemiseen ja tilan
tarvikkeiden säilyttämiseen. Klooripohjaisten pesuaineiden, liuottimien ja maalien johtaminen mihin tahansa
jätevesijärjestelmään on kiellettyä. Pienpuhdistamossa ne heikentävät biologista toimintaa ja mikäli
aktiivilietteen mikrobitoiminta kokonaan lakkaa, jätevesi ei puhdistu ja alkaa haista [4].
Yleensä pelkällä biologisella puhdistamolla ei täytetä jätevesiasetuksen perustason vaatimuksia fosforin
poiston osalta. Toisaalta pelkkä kemiallinen puhdistus ei riitä täyttämään orgaanisen aineen
puhdistusvaatimuksia. Puhdistamot, joissa käytetään molempia prosesseja, ovat yleensä varmimpia
puhdistusvaatimuksiin pääsyssä. Keskimäärin eri pienpuhdistamoiden puhdistustehojen on arvioitu olevan
orgaanisen aineen osalta 20-90 %, fosforin osalta 10-80 % ja typen osalta 10-50 %. [12].
2.2.1

Aktiivilietepuhdistamot (panos- ja jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot)

Sekä panospuhdistamot että jatkuvatoimiset aktiivilietepuhdistamot perustuvat isoillakin yhdyskuntien
jätevedenpuhdistamoilla yleisesti käytettyyn aktiivilietetekniikkaan, jossa pieneliöstön (aktiiviliete) ja
jäteveden seosta ilmastetaan ilmastusvaiheessa/-säiliössä. Panospuhdistamot toimivat panosperiaatteella eli
jätevesi puhdistetaan erissä. Jatkuvatoimisissa aktiivilietepuhdistamoissa jätevettä puhdistetaan panoksien
sijaan jatkuvasti. Molemmissa puhdistusmenetelmä on yleensä biologis-kemiallinen (aktiivilieteprosessi ja
fosforin rinnakkaissaostus).
Panospuhdistamon prosessit ovat laitteesta riippumatta pääpiirteittäin seuraavat:
1. Jätevettä virtaa keräyssäiliöön tai esiselkeytykseen, josta se pumpataan prosessisäiliöön
2. Prosessisäiliössä olevaa aktiivilietettä ja tullutta jätevettä ilmastetaan pohjailmastimien avulla
3. Ilmastusvaiheen lopussa syötetään fosforin saostuskemikaalia (yleensä alumiini- tai rautapohjainen)
4. Ilmastuksen jälkeen vesi selkeytetään, jolloin aktiiviliete laskeutuu pohjalle
5. Kirkaste (puhdistunut jätevesi) pumpataan pois ja ylijäämäliete takaisin esiselkeytykseen
Yleensä panosperiaatteella toimivat puhdistamot kestävät paremmin kuormitusvaihteluita kuin
jatkuvatoimiset puhdistamot, koska varsinainen puhdistus tapahtuu hallitun kokoisissa panoksissa.
Jatkuvatoimisissa puhdistamoissa kuormitusvaihteluita voidaan hallita mm. kierrättämällä jätevettä useita
kertoja puhdistamon lävitse.
2.2.2

Biosuotimet

Biologisessa suodattimessa pieneliöstö kasvaa suodattimessa käytettävän kantoaineen pinnalle ja
tuuletuksella tai jäteveden syöttöjärjestelyillä taataan riittävä happimäärä puhdistamossa [10]. Biosuotimissa
käytettävä suodatinmateriaali voi olla laitteesta riippuen hyvinkin erikokoista ja -mallista. Jäteveden
puhdistuminen tapahtuu suodatinmateriaalin pintaan muodostuvan biofilmin avulla. Biosuotimissa on usein
käytössä myös joko fosforin rinnakkais- tai jälkisaostus. Menetelmä on biologinen tai biologis-kemiallinen.

2.3

Puhdistusvaatimukset

Valtioneuvoston 10.3.2011 antaman asetuksen 209/2011 talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla (hajajätevesiasetus) mukaan talousjätevedet on käsiteltävä siten, että ympäristöön
aiheutuva kuormitus vähenee vähintään seuraavasti verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla
määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen:


kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia
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kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia
orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia

Haja-asutuksen kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien
kokonaisfosforin määrä on 2,2 grammaa, kokonaistypen määrä on 14 grammaa ja orgaanisen aineen määrä
seitsemän vuorokauden biologisena hapenkulutuksena on 50 grammaa vuorokaudessa.
Alueella, jota koskevat ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla annettavat kunnan ympäristönsuojelumääräykset
ympäristöön johdettavien jätevesien enimmäiskuormituksesta, ovat rajat tiukemmat. Tällöin talousjätevesien
puhdistustason tulee olla sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee verrattuna hajaasutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen seuraavasti:




kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia
kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia
orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia
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3 Yleistä jäteveden ravinteista ja mikrobeista
Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen, Ari Kauppinen, Helvi Heinonen-Tanski.

3.1

Jäteveden ravinteet ja niiden poistumismekanismit

3.1.1

Fosfori

Talousjäteveden fosfori on peräisin pääosin ulosteista (80 %) ja fosfaattipitoisista pesuaineista (20 %).
Fosforipitoisuus vaihtelee suuresti keskiarvon asettuessa luokkaan 20 mg/l [1]. Fosfori esiintyy suureksi
osaksi ortofosfaatteina, (kuten PO43-, HPO42- ja H2PO4-), sekä pienessä määrin kondensoituneina fosfaatteina
ja orgaanisina fosforiyhdisteinä. Vedessä olevan fosforin kemia on monimutkainen ja pH:sta riippuen
liuoksessa esiintyy useita erilaisia fosforin ionisia muotoja. Fosforin poistumismekanismeja ovat kemiallinen
adsorptio ja biologinen fosforin poisto ja niitä käsitellään seuraavassa hieman tarkemmin.

3.1.1.1

Kemiallinen adsorptio

Liukoinen epäorgaaninen fosfori joko saostuu tai kiinnittyy eli adsorboituu maaperässä kemiallisesti
maapartikkelien pinnalle. Kemialliset reaktiot tapahtuvat adsorptiossa pääasiassa kiinteillä pinnoilla olevien
rauta-, alumiini- ja kalsiumionien kanssa. Näitä reaktiivisia rauta- ja alumiini-ioneja esiintyy särkyneiden
savimineraalikiteiden pinnoilla, sekä niitä peittävillä oksidi- ja hydroksidipinnoilla ja amorfisilla silikaateilla.
Reaktiivisia kalsiumpintoja on taas kalsium- ja kalsiummagnesiumkarbonaateissa [2]
Saostumista tapahtuu raudan, alumiinin ja kalsiumin kanssa ja suodattamon pH määrää sen, mitkä reaktiot
tapahtuvat. Korkeammilla, yli 7 pH-arvoilla saostuminen tapahtuu kalsiumyhdisteiden kanssa ja alemmilla
pH-arvoilla raudan ja alumiinin kanssa. Useimmiten fosfori adsorboituu rautaa ja alumiinia sisältävien
kiteiden pinnalle, josta yhdiste irtoaa muodostaen amorfisia rauta- ja alumiinifosfaatteja. Nämä kiteytyvät
ajan kuluessa liukenemattomiin muotoihin.
Raudan kanssa sitoutunut fosfori on stabiili aerobisissa olosuhteissa, kun taas alumiinifosfaatti-yhdisteet
irtoavat helpommin adsorptiopinnalta, jolloin adsorptioon on käytettävissä enemmän pinta-alaa.
Alumiinipitoinen maa pystyy kuitenkin sitomaan fosforia enemmän kuin rautapitoinen maa hapellisissa
olosuhteissa. Fosforin rautasidokset ovat epästabiileja hapettomissa olosuhteissa, jolloin rauta on
liukenevassa ferromuodossa (Fe++). Alumiinifosfaatit eivät taas muutu liukenevaan muotoon hapettomissa
oloissa.
Fosforin adsorptio tapahtuu yleensä hyvin nopeasti ja reaktiotasapaino saavutetaan jo muutamassa
päivässä. Hitaammat reaktiot, jossa liukenemattomat komponentit muuttuvat monimutkaisemmiksi
yhdisteiksi, kuten ortokalsiumfosfaatiksi ja hydroapatiitiksi voivat kestää kuukausia. Maaperä voi uusia
fosforin adsorptiokapasiteettiaan, kun aiemmin adsorboituneet fosfaatit kesivät adsorbentin pinnalla ja uutta
reaktiopintaa vapautuu.

3.1.1.2

Biologinen fosforin poisto

Mikrobit pystyvät ottamaan maan vesifaasista liukoisia fosfaatteja soluihinsa. Ne tarvitsevat fosforia solujen
rakennusaineeksi ja energian kuljettamiseen. Mikrobit ja erityisesti polyfosfaattibakteerit pystyvät sitomaan
sopivissa olosuhteissa enemmän fosforia kuin mitä normaaliin biomassan kasvuun tarvitaan.
Jotta bakteeripopulaatio pystyisi kasvamaan ja lisääntymään, se tarvitsee tarpeeksi pitkän anaerobisen
vaiheen. Tässä anaerobisessa vaiheessa bakteerit keräävät orgaanista ainetta, jota varastoivat energian ja
hiilen lähteeksi. Aerobisessa vyöhykkeessä nämä polyfosfaattibakteerit voivat hyödyntää anaerobisessa
osassa vapauttamansa ortofosfaatit ja polymeroida ne polyfosfaateiksi myöhempää käyttöä varten, jolloin
ympäristön fosfaattipitoisuus pienenee. Anaerobisissa tiloissa varastoitu orgaaninen aine voidaan käyttää
bakteerin kasvuun aerobisessa osassa. [3]
Biologisen fosforinpoiston onnistuminen edellyttää sopivat vaihtelevat anaerobiset ja aerobiset olot sekä
riittävän määrän helposti hajotettavaa orgaanista ainetta (suuri hiili-fosfori-suhde). Kun tulevan veden
kemiallisen hapenkulutuksen ja kokonaisfosforin suhde (COD Cr/P) on alle 50:1, on fosforinpoisto pelkästään
biologisin menetelmin hankalaa. Jos anaerobiseksi tarkoitettuun osaan pääsee vähänkin (0,0 - 0,1 mg O2/l)
happea, estyy fosfaatin vapautuminen. Vapautuvan fosfaatin määrä riippuu mm. viipymästä anaerobisessa
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osastossa. Toisaalta fosfaattia alkaa heti vapautua, kun happipitoisuus laskee lähelle nollaa. Biologinen
fosforinpoisto vaatii vielä tutkimusta, koska yleisesti hyväksytty teoria ja käytäntö eivät vastaa toisiaan. [4]
3.1.2

Typpi

Jäteveden typestä suurin osa on ammoniumina (NH4-N) ja loput muina erilaisina orgaanisina yhdisteinä.
Toisistaan poikkeavat bakteeriryhmät hoitavat jäteveden typenpoiston muuttamalla sen eri muotoihin
nitrifikaatiossa ja denitrifikaatiossa.
Nitrifikaatio muuttaa ammoniumtypen nitraatiksi (NO3-) tai nitriitiksi (NO2-) aerobisissa olosuhteissa.
Nitrifikaatio on aerobinen biologinen prosessi, jossa Nitrosomonas- ja Nitrobacter -lajien bakteerit hapettavat
ammoniumtypen nitriitin kautta nitraatiksi. Reaktio on yksinkertaistettuna seuraava:
NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O
Prosessissa vapautuva energia hyödynnetään bakteerien kasvussa. [5] Nitrifioiva bakteerikanta kehittyy
esimerkiksi maasuodattamoon noin kuukauden aikana ja bakteerien määrä riippuu tulevan veden
ammoniumtypen määrästä. Bakteerit käyttävät energianlähteinään pääosin nitrifikaatioprosessin
ammoniumtyppeä ja nitriittiä. Hiilen lähteeksi kelpaa epäorgaaninen hiilidioksidi ja sitä on jätevedessä aina
runsaasti saatavilla.[6]
Nitrifikaatiobakteerit toimivat maasuodattamon pinnassa, johon happi pääsee vapaasti diffusoitumaan.
Nitrifikaatiobakteerien kasvu on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta optimilämpötilan ollessa 25 - 35 C ja
alarajan +2 oC. Optimi pH-alue on neutraalista hieman alkaliseen (optimi 7,7 - 8,5) ja nitrifikaatio hidastuu
voimakkaasti pH:n ollessa alle 5,5. Molekylaarisen hapen olemassaolo on yksi nitrifikaation ehdoton edellytys
kriittisen alarajan ollessa 0,5 mg O2/l. Mikäli happea on saatavilla, tapahtuu täydellinen nitrifikaatio jo
muutaman tunnin aikana ensimmäisten senttien matkalla maaperässä. Suodattamon ylikuormittuessa hapen
loppuminen aiheuttaa nitrifioivien bakteerien vähenemistä, ja ne lähes häviävät. [7]
Denitrifikaatio on anaerobinen biologinen prosessi, jossa heterotrofiset bakteerit käyttävät nitriittiä ja
nitraattia hapen asemesta soluhengitykseen. Denitrifioivat bakteerit ovat fakultatiivisesti anaerobeja eli ne
käyttävät pääasiassa happea soluhengitykseen, mutta mikäli happipitoisuus on alhainen, ne voivat käyttää
myös nitriitin tai nitraatin happea samaan tarkoitukseen. Tämän takia denitrifikaation onnistumiseksi on
taattava hapettomat olot. Reaktiossa nitraatti ja nitriitti pelkistyvät pääasiassa typpikaasuksi (N2):
6NO3- + 5CH3OH → 3N2+ 5CO2 + 7H2O + 6OHOsa typestä vapautuu myös ilmakehään typpioksiduulina (N2O) ja typpioksidina (NO). [4]
Denitrifikaation ja kokonaistypen poistuminen on usein vähäistä ainakin maasuodattamoissa, vaikka
denitrifioivia bakteereja on siellä runsaasti. Tämä johtuu siitä, että suurin osa orgaanisesta aineesta on
kulunut jo nitrifikaatiossa, eikä sitä voida käyttää energialähteeksi denitrifikaatioon. Kokonaistypen reduktio
paranisi huomattavasti, mikäli suodattamossa olisi nitrifikaation jälkeenkin riittävästi orgaanista ainetta.
Kun maasuodattamoa kuormitetaan orgaanisella aineella niin, ettei riittävää hapen imeytymistä ehdi
tapahtua, muuttuu maaperä tilapäisesti anaerobiseksi. Jos maaperä on täysin anaerobinen, ei
denitrifikaatiota voi tapahtua nitraatin ja nitriitin puuttumisen takia. Denitrifikaatio ei ole yhtä
lämpötilariippuvainen kuin nitrifikaatio, mutta reaktio hidastuu alle 10 oC:ssa ja loppuu alle 2 oC:ssa [7].
Paras pH-alue on 6,5 - 7,5.
Tavalliset maasuodattamot poistavat typestä vain 10 - 40 % [8]. Typenpoiston onnistuminen edellyttää
nitrifikaatio-denitrifikaatioprosessin onnistumista, mikä taas edellyttää oikeanlaisia aerobisia ja anaerobisia
olosuhteita suodattamossa. Ammoniumtypen nitrifiointi onnistuu helposti hyvissä hapellisissa oloissa, mutta
denitrifikaatiobakteereille on anaerobisten olojen lisäksi taattava tarpeeksi nitraattia (eli aiemmin on
tapahduttava nitrifikaatio) sekä orgaanisen aineen hiiltä ravinnoksi, ja viipymä suodattamossa on pidettävä
tarpeeksi pitkänä. [9] Ongelmana maasuodattimessa on siis se, että kun nitraattia olisi käytettävissä niin
hiiltä ei enää ole, koska se on käytetty aerobisissa prosesseissa.
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Jos suodatinta kuormitetaan niin paljon, että hajoamatonta hiiltä riittää vielä anaerobiseen
denitrifikaatiokerrokseen, suodatin tukkeutuu. Tällöin olosuhteet koko suodattimessa muuttuvat helposti
anaerobisiksi, jolloin nitrifikaatiokaan ei enää käynnisty. Happitilanteen osalta ongelmana on kehittää
suodattimeen ensin aerobinen vaihe nitrifikaation onnistumiseksi ja sen jälkeen denitrifikaatioon tarvittava
anaerobinen vaihe.
Ratkaisuna näihin ongelmiin on Pell [10] ehdottanut, että osa saostuskaivossa käsitellystä jätevedestä
johdetaan maasuodattamon pintakerrokseen ja loppu suodatinkerroksen keskiosiin denitrifioivien bakteerien
hiilen saannin varmistamiseksi. Pintakerrokseen johdettu vesi nitrifioituu siellä hapellisissa oloissa, valuu alas
ja sekoittuu alempaan kerrokseen tulevaan veteen. Tämä osa on vuorattu kalvolla, jotta hapen pääsy sinne
on estetty, jolloin siellä tapahtuu denitrifikaatio. Tämän jälkeen on vielä hapetusosa, jossa myöhemmin
johdetun veden mukana tullut ammoniumtyppi nitrifioituu. Periaatteeltaan samanlaista menetelmää
käytetään yleisesti monella kunnallisella jätevedenpuhdistamolla, joilla on saavutettu hyviä tuloksia
typenpoistossa [9]. Toisaalta Pell [10] ehdottaa, että denitrifikaatio voitaisiin toteuttaa myös
maasuodattamoa seuraavassa anaerobisessa suodattimessa, jossa yhdistetään maasuodattamosta tuleva
nitraattipitoinen vesi ja hiilipitoinen pesu- tai WC-vesi.
3.1.3

Orgaaninen aine

Jäteveden orgaaninen aines koostuu pääasiassa hiilihydraateista sekä proteiineista ja rasvoista. Se sitoutuu
maa-ainekseen pääosin maasuodattamon pintakerroksissa ja liuennut aines adsorboituu maapartikkeleiden
pinnalle [7]. Pidättynyt orgaaninen aine toimii bakteerien ravintona, jolloin sen sisältämä hiili on
edellytyksenä monille suodattimessa tapahtuville jäteveden puhdistumisen kannalta tärkeille reaktioille.
Kylmyys, anaerobiset olosuhteet ja suuri orgaanisen aineen määrä eivät käytännössä hidasta sen
hajoamisnopeutta. On todettu että lyhyellä aikajaksolla maaperä pystyy käsittelemään sitä suuremman
määrän orgaanista ainetta, mitä suurempi orgaaninen kuorma on.

3.2

Yleistä suolistoperäisistä indikaattorimikrobeista

Suolistoperäiset indikaattorimikrobit ovat mikrobeja, joita tavataan yleisesti ihmisten ja tasalämpöisten
eläinten ulosteissa. Ne eivät välttämättä ole patogeenisiä eli tauteja aiheuttavia, vaan niiden läsnäolo
nisäkkäiden suolistossa ja sitä kautta ulosteissa on normaalia. Jos indikaattorimikrobeja todetaan
ympäristöstä otetussa näytteessä, kuten esimerkiksi vesinäytteessä, se osoittaa, että näyte ollut
kosketuksissa ulosteen kanssa. Tällöin on mahdollista, että tutkitussa vedessä on myös todellisia
patogeenejä, jotka ovat peräisin sairastuneista ihmisistä tai eläimistä.
Indikaattorimikrobeja käytetään, koska niiden analysointi erilaisista ympäristönäytteistä on turvallista,
yksinkertaisempaa, nopeampaa ja halvempaa kuin varsinaisten taudinaiheuttajien analysointi.
Indikaattorimikrobien analysointiin on käytettävissä yleensä standardisoituja menetelmiä, joilla näytteen
mikrobiologinen laatu saadaan luotettavasti suhteellisen nopeassa ajassa selville. Hygieniamäärityksissä
analyysin nopeus onkin tärkeää, jotta esimerkiksi veden tai elintarvikkeiden saastumistapauksissa ihmisten
sairastumisriski saadaan minimoitua nopealla toiminnalla.
Edellytyksenä indikaattorimikrobien tutkimuskäytölle on se, että ne tulevat samasta lähteestä kuin
patogeenit, joita halutaan tutkia. Lisäksi indikaattoreiden tulee säilyä runsaslukuisena ja lisääntymättä
ympäristössä yhtä hyvin kuin kiinnostuksen kohteena olevien patogeenien. Erityisesti Escherichia colin ja
fekaalisten enterokokkien on todettu täyttävän nämä vaatimukset riittävän hyvin, sillä niitä käytetään mm.
lainsäädännön mukaisessa talousveden laadun valvonnassa (STM 401/2001) [11]. Myös sulfiittia pelkistäviä,
itiöitä muodostavia klostrideja käytetään yleisesti hygieniamäärityksissä. Ne kuvaavat hyvin säilyviä
suolistobakteereja indikoiden veden ulosteperäisestä saastumista pidemmältä ajalta. Tähän ryhmään kuuluu
myös Clostridium perfringens -bakteeri, joka on yleinen ruokamyrkytysten aiheuttaja.
Virusten tiedetään yleisesti olevan kestävämpiä kuin bakteerien ja siten säilyvän pidempään infektiokykyisinä
ympäristössä. Ihmisille patogeenisten virusten analytiikka on kehittynyt viime vuosina kovaa vauhtia, mutta
näiden virusten määritys on vielä nykyisin työlästä ja kallista. Tämän vuoksi patogeenisten virusten läsnäoloa
ja leviämistä mm. jätevedessä, on yleisesti selvitetty kolifaagien avulla, jotka muistuttavat patogeenisiä
viruksia monilta ominaisuuksiltaan, kuten rakenteeltaan, morfologialtaan ja lisääntymistavaltaan. Kolifaagit
kuuluvat bakteriofageihin, jotka infektoivat ainoastaan bakteereja ja ovat siten ihmisille vaarattomia viruksia.
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Kolifaagien tapauksessa bakteeri-isäntänä toimii suolistobakteeri Escherichia coli, jolloin näiden faagien
läsnäolo indikoi veden ulosteperäistä saastumista.
Tutkimuksessa käytetään kahta eri kolifaagiryhmää: somaattisia kolifaageja, joiden isäntäbakteerina oli tässä
työssä E. colin ATCC 13706-kanta ja F-RNA-kolifaageja, joiden isäntäbakteeri oli E. coli ATCC 15597-kanta.
Nämä kolifaagit infektoivat isäntäbakteerinsa eri tavoilla. Somaattiset kolifaagit ovat DNA-faageja, jotka
infektoivat isäntäbakteerin soluseinissä olevien reseptoreiden kautta. Infektio voi tapahtua sekä suolistossa
että vesiympäristössä. F-RNA-faagit puolestaan infektoivat ainoastaan isäntäbakteereja, joilla on nk. F—
plasmidin tuottama F-”pilus”. Infektio voi tapahtua ainoastaan yli 30  C:ssa, joka on edellytys F-”piluksen”
tuotolle. Lisääntyminen on parhaiten mahdollista vain suolisto-olosuhteissa, jonka vuoksi F-RNA-faagit
ilmentävät veden ulosteperäistä saastumista paremmin. Vain osa väestöstä erittää kolifaageja, yleisemmin
somaattisia kolifaageja harvemmin F-RNA-faageja.
Heterotrofiset bakteerit ovat laaja ja moninainen ryhmä erilaisia bakteereja, jotka käyttävät vaihtelevasti
orgaanisia yhdisteitä hiilenlähteenään ja typpeä ravinteenaan. Ne eivät ole varsinaisesti ulosteperäisen
saastumisen indikaattoreja vaan kertovat yleisesti veden laadusta. Heterotrofisten bakteerien määritys
kertoo vedessä olevien viljeltävien bakteerien lukumäärän. Määritysmenetelmällä saadaan viljeltyä luonnon
näytteistä usein vain noin 1 % bakteereista, jotka havaitaan mikroskopoimalla. Selityksenä tälle on, että
määrityksessä käytettävä alusta on ravinnekoostumukseltaan yksinkertainen ja täten liian rajoittava ja että
osa bakteereista ei ole elinkyvystään huolimatta viljeltävässä tilassa niissä olosuhteissa ja siinä ajassa, kun
määritys tehdään. Heterotrofisten bakteerien määritystä käytetään yleisesti mm. erilaisten
vedenkäsittelyprosessien tehokkuuden arvioinnissa, sekä talous- ja pulloveden mikrobiologisen laadun
arvioinnissa [11].
3.2.1

3.2.1.1

Veden mikrobiologisia laatuvaatimuksia
Yhdyskuntien jätevesi

Yhdyskuntien jätevesien desinfioinnin tarpeellisuus on herättänyt keskustelua jo vuosikymmenten ajan.
Jäteveden desinfioinnille on tarvetta etenkin niissä maissa, joissa puhtaasta vedestä on pulaa. Jäteveden
mikrobit saattavat aiheuttaa haittaa tai vaaraa, jos purkuvesistön vettä käytetään virkistykseen, kasteluun,
eläinten juomavetenä tai talousvetenä ilman desinfiointia. Mm. Rajala & Heinonen-Tanski [12] osoittivat
Kallavedellä tehdyssä tutkimuksessaan, että indikaattorimikrobit selviävät vesistöissä yllättävän hyvin ja niitä
voidaan havaita kaukanakin alkuperäisestä jäteveden purkupaikasta. Etenkin virukset, joiden infektiivinen
annos on pieni, saattavat tietyissä tilanteissa aiheuttaa infektioriskin. Toistaiseksi Euroopan unionin
lainsäädännössä tai Suomen kansallisissa säädöksissä ei ole velvoitetta desinfioida yhdyskunnissa
muodostuvaa jätevettä. Joissakin maissa on kuitenkin käytössä kansallisia vaatimuksia jäteveden
mikrobiologiselle laadulle. Esimerkiksi Italiassa on voimassa kansalliset vaatimukset, joiden mukaan
pintavesiin laskettavassa jätevedessä ei saa olla E. colia yli 5000 pmy/100 ml jätevettä [13]. Mikäli jätevettä
halutaan Italiassa käyttää uudelleen esimerkiksi kasteluvetenä maataloudessa, tulee E. coli pitoisuuden olla
alle 10 pmy/100 ml [13].
Yhdysvalloissa on makea vesi rajoittaa monia toimia ja siksi siellä käytetään puhdistettua jätevettä
maataloudessa ja mm. kaupunkien puistojen kasteluun, jäähdytysvedeksi. Eri osavaltioissa on erilaisia rajaarvoja, joissa mikrobien pitoisuutta yleensä mitataan koliformien avulla [14]. Raja-arvot vaihtelevat sen
mukaan, miten todennäköisesti ihmiset voivat altistua mikrobeille. Tiukimmat raja-arvot ovat joko alle
määritysrajan, tai 75 % näytteistä on oltava alle raja-arvon, ja 2,2 koliformia/100 ml:ssa, jolloin vettä voi
käyttää myös syötäville kasveille. Löysimmät raja-arvot ovat 800 koliformia/100 ml, jolloin vettä voidaan
käyttää mm. ei-syötäville kasveille ja eräisiin teollisuuden tarpeisiin. Hyvin monet maat seuraavat näitä
arvoja.
Maataloudessa käytettävän jäteveden mikrobiologiselle laadulle on eri organisaatioiden toimesta, mm. WHO
[15], annettu suosituksia, jotka eroavat jonkin verran toisistaan sen mukaan viljelläänkö maassa nopeasti
kasvavaa vihannesta vai hedelmäpuuta, jonka hedelmät ovat korkealla maasta tai syötävää kasvia, joka
syödään kypsentämättä tai kypsentämisen jälkeen. Epidemiologisten tutkimusten ja mikrobiologisen
riskinarvioinnin (QMRA) perusteella jäteveden uudelleen käyttö voi aiheuttaa terveysriskejä eri
käyttäjäryhmille [15]. Esimerkiksi maanviljelijäperheen lapsilla on kohonnut riski sairastua ripuliin, jos he
ovat kontaktissa kastelussa käytettävään jäteveteen, jonka termotoleranttien koliformien pitoisuus on yli
10 000 / 100 ml.
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3.2.1.2

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilla käsitellyn jäteveden hygieeninen laatu

Asumajätevesi pumpataan yleensä ilman esikäsittelyitä jätevedenpuhdistamolle. Siellä primäärikäsittelyssä
jätevesi tavallisesti välpätään tavoitteena poistaa viemäriveteen kuulumattomia muoviriekaleita, vaippoja,
vaatteita, terveyssiteitä yms. Jäteveteen voidaan tässä lisätä esisaostusta varten esimerkiksi alumiini- tai
rautayhdisteitä, jotka saostavat fosforiyhdisteitä esiselkeyttimessä, jonne erottuu myös hiekkaa yms.
Samassa vaiheessa voidaan erottaa pinnalta rasvaa, joka sakan kanssa siirretään lietteenkäsittelyyn. Tässä
vaiheessa suolistomikrobien reduktio voi olla 1-2 logaritmiyksikköä [16].
Jäteveden puhdistuksen tärkein puhdistusvaihe on kemiallis-biologinen sekundäärikäsittely. Biologista puolta
puhdistuksessa edustaa ilmastus, jossa jäteveteen pumpataan hienoja ilmakuplia. Pumppaustehoa usein
säädellään jäteveden happipitoisuuden mukaan. Ilmastusvaiheeseen lisätään myös vähän palautuslietettä,
jonka mikrobit hajottavat hapen avulla orgaanista ainetta vedeksi ja hiilidioksidiksi sekä tuottavat uutta
solumassaa ja lämpöä. Kemiallista puolta edustaa fosforin kemiallinen saostus rauta- tai alumiiniyhdisteillä,
jotka voidaan lisätä kahdessa vaiheessa – ensin ilmastusaltaaseen ja sitten vielä selkeytysaltaaseen, jonka
pohjalle saostuu suolistomikrobeja, hajottajamikrobeja ja fosfaattisakkaa. Sekundäärivaiheessa jäteveden
suolistomikrobeista tuhoutuu seuraavat 1-2 logaritmiyksikköä (taulukko 3-1) mikrobien välisen kilpailun ja
saalistuksen sekä saostuksen tähden [16]. Sekundäärivaiheen jälkeen pinnalla oleva kirkas puhdistettu
jätevesi johdetaan vesistöön ja osa sakasta (ns. lietteestä) johdetaan lietteen käsittelyyn ja osa palautetaan
sekundäärivaiheen alkuun.
Taulukko 3-1: Kokonaiskoliformien, enterokokkien ja F-RNA-faagien pitoisuus (pmy/100 ml) Lehtoniemen
jätevedenpuhdistamolla primäärisesti ja sekundäärisesti käsitellyssä jätevedessä [16]. Sekundäärisesti käsitelty jätevesi
johdetaan vesistöön.

Indikaattorimikrobipitoisuus, pmy/100 ml
Kokonaiskoliformit
Enterokokit
F-RNA-kolifaagit

Primäärisesti käsitelty jätevesi
44 miljoonaa
(9.4 - 110 miljoonaa)
2.2 miljoonaa
(550 000 - 7.6 miljoonaa)
220 000
(37 000 - 1.1 miljoonaa)

Sekundäärisesti käsitelty jätevesi
480 000
(90 000 - 3.9 miljoonaa)
13 000
(1 400 - 260 000)
2 800
(800 - 95 000)

Jätevedelle voitaisiin tehdä vielä tertiäärikäsittely, jossa usein poistettaisiin lisää orgaanista ainetta ja
mahdollisesti myös mikrobeja desinfioimalla se kemiallisesti tai fysikaalisesti. Tertiäärikäsittely on tarpeen,
jos jätevettä uudelleen käytetään kastelussa tai teollisuudessa.
Tavallinen jäteveden puhdistus poistaa fosforista ja orgaanisesta aineesta helposti 90-95 %, mutta typestä
se poistaa vain vähän. Euroopan maissa usein pidetään tärkeänä poistaa typpeä. Tällöin sekundäärivaiheen
ilmastusta jatketaan pidemmälle siten, että jäteveden ammoniummuotoinen typpi hapetetaan ensin nitriitiksi
ja sen jälkeen nitraatiksi. Tämä vaihe on kallis, sillä tarvitaan paljon energiaa ilmastukseen ja vielä
nitrifikaatio on hidas, joten tarvitaan myös paljon allastilavuutta. Nitrifikaatio etenee hyvin vähän talvella,
kun vesi on kylmää. Nitrifikaation jälkeen tehdään denitrifikaatio, jossa hapettomissa oloissa fakultatiivisesti
anaerobiset bakteerit pelkistävät nitraatin tai nitriitin molekulaariseksi typeksi. Denitrifikaatiossa tarvitaan
hiilenlähde, joka voi olla ulkoinen hiilenlähde (metanoli, etanoli yms.) tai denitrikaatio voidaan tehdä myös
pumppaamalla nitrifikoitunut jätevesi sekundäärivaiheen alkuun, jolloin jäteveden omat orgaaniset aineet
voidaan hyödyntää hiilenlähteenä. Käsittelyn hintaa nostaa tässäkin joko ulkoisen hiilenlähteen hinta tai
sitten taas allastilavuuden ja pumppauskapasiteetin lisääminen.
Nitrifikaatio-denitrifikaatiota varsinkin sisämaassa on kritisoitu, sillä sisävesissä typpi ei juuri koskaan ole
rajoittava tekijä ja syanobakteerit sitovat poistetun typen tilalle ilmakehästä uutta typpeä, jos fosforia on
saatavilla. Lisäksi typen poisto vaatii paljon energiaa, joten se lisää sitä kautta kasvihuoneilmiötä.
Edellä kuvattu jätevedenpuhdistusprosessi on hyvin kallis, koska puhdistuksessa tarvitaan suuret investoinnit
viemäriverkostoon ja itse puhdistamoon. Lisäksi käyttökulut ovat suuret. Täten jäteveden puhdistus on
kalliimpaa kuin talousveden teko ja vuonna 2012 jäteveden puhdistuksen hinta on karkeasti noin 2 €/m 3.
Puhdistamo voi jonkin verran haista, joten sen sijoittaminen on aina poliittisille päättäjille vaikeaa.
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3.2.1.3

Uimavesi

Uimaveden laadusta säädetään Euroopan unionin vuonna 2006 voimaan tulleella uimavesidirektiivillä
(2006/7/EY)[17], jonka suuria uimarantoja (yli 100 kävijää päivässä) koskevat vaatimukset on kansallisessa
lainsäädännössä huomioitu STM:n asetuksessa 177/2008 [18]. Direktiivissä on asetettu mikrobiologiset rajaarvot Escherichia colille ja suolistoperäisille enterokokeille. Uimavesi luokitellaan annettujen mikrobiologisten
parametrien suhteen laadultaan erinomaiseksi, hyväksi tai riittäväksi ns. 95-prosenttiseen tai 90prosenttiseen arvioon perustuen (taulukko 3-2). Laatuluokka määräytyy neljän perättäisen uimavesikauden
aikana tehtyjen valvontatutkimusten perusteella. Parametreille on määritetty omat raja-arvot riippuen siitä,
sijaitseeko uimaranta sisävesissä, rannikkoalueilla vai jokien suualueilla. Yksittäisille valvontakerroille on
myös määritetty mikrobitiheyden raja-arvot, joiden ylitys edellyttää toimenpiteitä (taulukko 3-3). Pieniä
uimarantoja, joilla on uimakauden aikana alle 100 kävijää päivässä koskevat ainoastaan edellä mainitut
yksittäisten valvontatutkimusten toimenpiderajat (STM 354/2008)[19].
Taulukko 3-2: Uimavedelle uimavesidirektiivissä (2006/7/EY)[17] asetetut hygieniavaatimukset.

Mikrobipitoisuus (pmy/100 ml)
Erinomainen
Hyvä
Riittävä
Suolistoperäiset enterokokit rannikko, jokisuut
100*
200*
185**
sisävedet
200*
400*
330**
Escherichia coli
rannikko, jokisuut
250*
500*
500**
sisävedet
500*
1 000*
900**
* 95-prosenttiseen arvioon ja ** 90-prosenttiseen arvioon perustuva (ks. tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivi 2006/7/EY[17]).
Taulukko 3-3: Yksittäisten valvontatutkimusten toimenpiderajat (2006/7/EY[17]).

Suolistoperäiset enterokokit
Escherichia coli

3.2.1.4

Sisävedet (pmy/100 ml)
400
1 000

Rannikon uimavedet (pmy/100 ml)
200
500

Talousvesi

Suomessa talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat vaatimukset mm. hygieenisen
laadun suhteen. Suurille talousvettä tuottaville laitoksille, joissa vettä toimitetaan päivittäin yli 10 m 3 tai
vähintään 50 henkilön tarpeisiin, on voimassa asetus 461/2000 (STM, 2000)[20]. Asetuksessa säädetään,
että 100 ml:sta talousvettä tai 250 ml:sta pullovettä ei saa löytyä lainkaan (0 kpl/100 mL) Escherichia coleja
tai enterokokkeja. Heterotrofisten bakteerien osalta määritellään, että veden laadussa ei saa tapahtua
epätavallisia muutoksia, millä tarkoitetaan sitä, että kullakin vettä tuottavalla laitoksella veden heterotrofisten
bakteerien määrässä ei tapahdu merkittävää muutosta eri ajankohtien välillä. Pullovedestä heterotrofisia
bakteereja (22 C) saa löytyä enintään 100 kpl/ml. Asetuksessa on myös määrätty, että talousveden
koliformisten bakteerien ja Clostridium perfringensin enimmäispitoisuus voi olla 0 kpl/100 mL, kuten E.
colillakin.
Haja-asutusalueella muodostuvat jätevedet saattavat aiheuttaa saastumisriskin erityisesti yksityistalouksien
omille kaivoille. Omia kaivoja ja muita pieniä talousvettä tuottavia yksiköitä, jotka toimittavat vettä alle 10 m 3
tai alle 50 henkilön tarpeisiin, koskien on voimassa Sosiaali- ja terveysministeriön asetus: ”Pienten yksiköiden
talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 401/2001” (STM, 2001)[11]. Asetuksen vaatimukset
ovat samat E. colien, suolistoperäisten enterokokkien ja koliformisten bakteerien osalta, mutta
heterotrofisten bakteerien suhteen ei ole asetettu raja-arvoja. Poikkeuksena on, että yksittäistalouksien
talousvesikaivon vedessä kolifosrmisten bakteerien sallittu enimmäispitoisuus on alle 100mpy/ 100 ml.
Huomioin arvoista on, että myös elintarviketuotteiden pesuvettä ja jatkojalostukseen käytettävää vettä
koskevat talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.
3.2.2

Kirjallisuuskatsaus haja-asutuksen jätevesijärjestelmien mikrobien poistotehokkuudesta

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä on maailmanlaajuisesti tutkittu varsin vähän lukuun ottamatta
kosteikkopuhdistamoja, jotka joissakin suhteissa vastaavat meidän maapuhdistamojamme. Niistä tosin osa
on jatkuvasti niin veden kyllästämiä, että toiminta on hyvin anaerobista.
Meidän maasuodattamojamme vastaavia ns. hitaita jäteveden hiekkasuodattimia on tutkittu Bauerin ym.
(2011) artikkelissa [21]. Siinä jätevesi virtasi pystysuorissa suodattimissa syvän karkeahiekan ja soran läpi,
niin materiaali oli varmasti huokoista. Suodatuksissa ovat olleet täten jossain määrin hapellista, sillä
happipitoisuus oli aina alussa 8-12 mg/l, mutta suodatuksien yhteydessä happipitoisuus laski tasolle 0,1 mg/l
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ja samalla jäteveden kemiallinen hapenkulutus ja kiintoainepitoisuus alenivat. Mikrobireduktiot E. colille olivat
yli 4 log-yksikköä ja eri kolifaageille ja adenoviruksille lähes 3 log-yksikköä.
Kosteikkopuhdistamoistakaan ei hyviä artikkeleja löydy kuin muutama. Osassa on ollut suodatin, mutta sen
toiminta-aikaa ei ole kuvattu eikä esimerkiksi mikrobireduktiota. Eräissä amerikkalaisissa tutkimuksissa
mikrobireduktio on tehty kemikaalein tai UV:lla, joten ne eivät ole relevantteja tätä työtä ajatellen.
Pienissä kosteikkopuhdistamoissa suodatinmateriaali voi olla joko hiekka, sora tai hiekan ja jonkun muun
aineksen seos. Niissä jätevesi johdetaan suodatinmateriaalin joko pystysuorassa päältä tai vaakasuoraan
sivusta. Jäteveden virtaus voi tapahtua joko pelkästään maan vetovoiman avulla tai kehittyneimmissä
versiossa on esikäsittelynä saostuskaivo ja sen jälkeen jäteveden kulkua ja korkeutta ohjataan putkistojen ja
pumppujen avulla. Näissä puhdistamoissa käytetään usein kylvettyjä tai istutettuja kasveja kuten järviruoko
(Phragmites), osmankäämi (Typha), kaislat (Scirpus) ja vihvilät (Juncus) tai sitten pinta voi olla lähes
kasviton. Listan kasvisuvut ovat tyypillisiä suomalaistenkin rantojen ja matalien lampien kasveja, jotka
kasvavat parhaiten, jos maa on jatkuvasti märkä tai jopa veden peittämä. Kasvillisuuden tarkoitus on
haihduttaa osa kosteudesta, sitoa osa ravinteista itseensä ja lisätä maaperän juurialueen
mikrobiaktiivisuutta, joka sitten kilpailullaan tuhoaisi suolistomikrobeja. Jos suodatin on hyvin märkä ja
anaerobinen, puhdistuksesta jää pois hapen vaikutukseen perustuvat reaktiot [22].
Monet tutkimukset on tehty kouluissa, matkailukohteissa yms. ja vain varsin harvat on tehty käyttämällä
kotitalouksissa syntyvää jätevettä, mihin myös Barrett ym. [23] ovat kiinnittäneet huomionsa. Yllättävän
monissa tutkimuksissa ei ole kuvattu miten monen ihmisen jätevedestä on kyse. Hyvin monissa
tutkimuksissa on kiinnitetty huomio päällä kasvavaan kasvillisuuteen silti kuvaamatta onko sitä poistettu.
Suodattimen raekoko ja sen mahdollinen jakaantuminen eri kerroksiin on harvoin kuvattu – samoin usein
puuttuu mainita onko suodattimen fosforipoistoa pyritty parantamaan jotenkin.
USA:ssa Alabamassa ja Pohjois-Carolinassa [23] vihvilää kasvavissa suodattimissa ja Länsi-Virginiassa [24]
soraa sisältävissä suodattimissa fekaaliset koliformit, enterokokit ja eräät patogeenit kuten salmonellat,
Shigella ja Yersinia vähenivät ensimmäisen vuoden jälkeen noin 2-4 logaritmiyksikköä niissä suodattimissa,
joissa oli monipuolista kasvillisuutta (osmankäämiä, vihvilää ja kaislaa). Kasvittomissa suodattimissa [24]
mikrobien vähentymä oli vain 1-2 logaritmiyksikköä, mutta reduktiot heikentyivät toisena vuotena
kasvittomissa suodattimissa vähemmän kuin kasvien peittämissä. Kolifaagien reduktio oli vain 1,5-2
logaritmiyksikköä molemmissa näissä töissä. Suodattimessa tapahtui myös orgaanisen aineen, kiintoaineen
sekä typen alenemista, jotka enimmilläänkin olivat vain tasoa 73-84 %, joten kaikki ravinnevähentymiset
eivät vastanneet Länsi-Virginian osavaltion vaatimuksia [24]. Vastaavia tuloksia on osoitettu myös Arizonasta
[25] sekä Kanarian saarilta [26], joissa molemmissa kasvillisuuden merkitys jäi epäselväksi kasvittomaan
kosteikkoon verrattuna. Kasviton kosteikko poisti kasvitettua heikommin kolifaageja, mutta paremmin
Cryptosporidiumia ja Giardiassa ja koliformeissa ei eroja ollut kasvillisuudesta johtuen [25]. Abreu-Acostan ja
Veran (2011)[26] työssä Cryptosporium ja Giardia hävisivät suodattimessa, mutta koska näitä alkueläimiä oli
vain vähän, häviämistehoa ei voida arvioida.
Myös Saksassa [27] tehdyssä työssä hiekkasuodatin poisti hiekkaa ja savea sisältänyttä suodatinta paremmin
koliformeja vaikka väheneminen oli vain noin kaksi logaritmiyksikköä. Koliformien alenemiseen jäteveden
virtaussuunta (pystysuora tai vaakasuora) ei vaikuttanut olennaisesti eikä myöskään järviruo’on
kasvattaminen tai niiden puuttuminen. Pelkkä hiekka suodatinmateriaalina saattoi olla parempi siksi, että
hiekassa hapettuneisuus on parempi. Maamassassa valtaosa koliformeista oli sivusuunnassa alle 2,5 cm
etäisyydellä jäteveden syöttöpisteestä sekä kasvien juurialueella että muussa maassa ja ainakin 45 cm
tuloputken alapuolella. Jäteveden virtaussuunta ei ollut merkittävä tekijä mikrobien poistolle myöskään
Barrettin ym. [23] työssä.
Lämmön vaikutus suolistomikrobien reduktioon näkyy hyvin mm. Boutilierin ym. [28] työssä, joka on tehty
Kanadassa Nova Scottiassa sekä maastossa että laboratoriossa kahdessa eri lämpötilassa.
Laboratoriokokeessa Escherichia colin tuhoutuminen oli selvästi nopeampaa lämpötilassa 25 oC kuin mitä se
oli lämpötilassa 7oC, joka oli erittäin tuttua muustakin mikrobiologisesta kirjallisuudesta. Laboratoriokoe
tehtiin sekä tavallisella kotitalousjätevedellä että raskaammin kuormitetussa maitotilajätevedessä ja E. colin
tuhoutuminen oli nopeampaa kotitalousjätevedessä. Ulkotilaan sijoitetussa 85 cm hiekassa, jonka päällä
kasvoi luontaista pikkulimaskaa, E. colin reduktio oli selvästi heikompaa kuin laboratoriokokeissa. Tässä
kokeessa E. colin havaittiin tarttuvan partikkeleihin, kuten oli havaittu myös edellä viitatussa saksalaisessakin
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tutkimuksessa [27], jolloin lähtevässä jätevedessä ei ole E. colia, mutta ko. bakteerit eivät silti ole
tuhoutuneetkaan. Tässä artikkelissa pohdittiin myös E. colin tuhoutumista alkueläinten saalistuksen kautta,
mutta mitään varsinaista näyttöä saalistuksesta ei ole.
Jos ilmasto on viileämpi tai suodatin toimii heikommin, indikaattoribakteerien reduktio voi olla vain noin yksi
logaritmiyksikkö, kuten oli laita Englannissa tehdyssä työssä [29]. Siinä järviruokoa sisältävät neljä 15 x 6
metristä maasuodatinta toimivat pienessä jätevedenpuhdistamossa rinnan tertiäärikäsittelynä ja
primäärivaiheena oli sedimentaatioallas ja sekundaarivaiheena biosuodatin, jonka läpi jätevesi sadetettiin,
mutta näiden vaiheiden tehoa ei kuvattu. Julkaisu ei myöskään kuvaa tuliko jäteveteen muuta kuin
asumajätevettä.
Yhteenvetona kirjallisuudesta vaikuttaa siltä, että tavallisten perheiden jätevesien käsittelyä
maasuodattimissa tai kosteikkopuhdistamoissa on kuvattu yllättävän vähän. Tämä on valitettavaa, sillä sadat
miljoonat ihmiset kehittyneissäkin maissa joutuvat näitä käyttämään, sillä yksinomaan mm. Yhdysvaltojen yli
312 miljoonasta asukkaasta 26 % (yli 80 miljoonaa ihmistä) asuu alueella, jonne jätevesiverkostot eivät yllä.
Hyvin vähän on tietoa jäteveden kuormituksesta sekä suodattimen pitkäaikaisesta toiminnasta. Erittäin
vähän on myös julkaisuja, joissa maasuodattimia olisi kuvattu kunnolla. Koska jäteveden puhdistumista ns.
hitaissa hiekkasuodattimissa on kuvattu vain hyvin harvoissa julkaisuissa ja myös tutkimuksia
kosteikkopuhdistamoista eri ilmastoissa ja kuvatuilla eri jätevesikuormituksilla ei juuri ole raportoitu,
kirjallisuuden tietojen pohjalta on mahdoton verrata luotettavasti näiden puhdistamotyyppien tehoa poistaa
suolistomikrobeja. Todennäköisesti kosteikkopuhdistamot, joissa pinta jäätyisi talvella, eivät toimisi Suomen
talvessa, joten tässä työssä ei ole ollut järkevää tutkia tämän tyypin kosteikkopuhdistamoja.

3.3

Yleistä tutkituista taudinaiheuttajista

Tässä tutkimuksessa määritettiin seuraavat taudinaiheuttajamikrobit: adenovirukset, norovirukset (GI- ja
GII-genoryhmät) ja kampylobakteerit. Kaikki em. mikrobit ovat suolistoperäisiä ja aiheuttavat oireiltaan
eriasteisia vastatauteja. Kyseiset mikrobit ovat lisäksi vesivälitteisiä ja voivat aiheuttaa esim. juomaveteen
päätyessään laajoja epidemioita. Suomessa tavattavista vesiepidemioista suurin osa on noroviruksen (n. 40
%) ja kampylobakteerin (n. 18 %) aiheuttamia. Vedenlaatua seurataan usein indikaattorimikrobien avulla
(kuten bakteerit E. coli ja enterokokit), ja on tietoa siitä, että nämä mikrobit käyttäytyvät vesiympäristöissä
hyvin eri tavalla kuin varsinaiset taudinaiheuttajamikrobit [30]. Lisäksi mikrobiryhmistä (virukset, bakteerit,
alkueläimet) virusten ja alkueläinten tiedetään kestävän ympäristössä bakteereita huomattavasti pidempään.
Lisäksi erilaiset vedenpuhdistusjärjestelmät, kuten desinfiointi, tehoavat huonommin viruksiin ja alkueläimiin
kuin bakteereihin. E. coli -bakteereita infektoivia viruksia, bakteriofageja, on käytetty monissa tutkimuksissa
taudinaiheuttajavirusten indikaattoreina, mutta niiden esiintyvyyden ja käyttäytymisen on todettu eroavan
jossain määrin toisistaan [31] Varsinaisista taudinaiheuttajaviruksista mm. adenoviruksia on esitetty monessa
yhteydessä ihmisperäisen ulostesaastutuksen indikaattoreiksi niiden yleisyyden ja kestävyyden vuoksi [32].
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4 Kooste aiemmista tutkimustuloksista
Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen, Riikka Vilpas
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli saada lisätietoa erilaisten haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien
toimivuudesta, jota kartoitettiin kokoamalla yhteen vuoden 2005 jälkeen tehtyjä selvityksiä. Yhteenvedossa
käytettiin 489 yksittäistä mittaustulosta analyyseineen 96 eri jätevesijärjestelmästä, jotka olivat peräisin
seuraavista tutkimuksista:







Suomen ympäristökeskuksen Ravinnesampo 2002-2005 [1]
Vesiensuojeluyhdistysten tekemät seurannat
Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta 2007[2]
Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008[3]
Ruotsin lääninhallituksen ”Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 2009”[4]
Valonian jatkuvat näytteenottoseurannat vuodesta 2006 [5]

Tuloksia ei tarkasteltu merkkikohtaisesti, vaan eri puhdistamotyyppien tuloksia vertailtiin keskenään.
Yhteenvedossa suurin osa mittaustuloksista oli panospuhdistamoilta, joita oli kaikkiaan 317 kpl.
Maasuodattamoista mittaustuloksia oli 88, maasuodattamoista jälkisuodatuksella 42 ja biosuotimista 42
kappaletta. Panospuhdistamoja on testattu viime vuosina paljon, koska ne ovat olleet markkinoilla lyhyen
aikaa ja toisaalta maaperäkäsittelystä on olemassa jo paljon aikaisempaa tutkimustietoa. Yhteenvedon
tarkoituksena oli yhdistää tietoa erityyppisten järjestelmien toiminnasta, yleisimmistä ongelmista sekä
mahdollisista kehityskohdista järjestelmien kehittämistä ajatellen. Vertailtavia parametreja olivat fosfori,
typpi ja BOD7 sekä indikaattorimikrobeista enterokokit ja Escherichia coli, jotka oli analysoitu 64 ja 58
panospuhdistamosta, 38 ja 4 biosuotimesta, 51 ja 2 maasuodattamosta ja 41 ja 2 maasuodattamosta
jälkisuodatuksella. Lisäksi järjestelmien toimivuutta arvioitiin vuodenaikojen mukaan.

4.1

Yhteenveto maaperäkäsittelymenetelmien toimivuudesta

Keskiarvojen ja keskihajontojen perusteella maaperäkäsittely toimi eri vaihtoehdoista tasaisimmin tulosten
vaihteluvälien jäädessä pieniksi (kuvat 4-1, 4-2 ja 4-3). Perinteisissä maasuodattamoissa käsitellyn veden
fosforipitoisuudet olivat suurempia kuin fosforinpoistolla tehostetuissa suodattamoissa, joissa keskiarvo oli
alle 3 mg/l. Jälkisuodatuksella varustettujen maasuodattamojen tulokset olivat fosforin osalta samalla tasolla
tehostettujen suodattamojen kanssa. Suodattamot, joissa lähtevän veden fosforipitoisuus oli yli 5 mg/l,
koostuivat pääosin vanhoista kohteista tai niissä saostuskaivoa ei ollut tyhjennetty riittävän usein.

Fosfori (mg/l)

Keskiarvo

8,7

4,6

4,5

keskihajonta

4,7
3,4

Panospuhdistamot

Biosuotimet

3,1

Maasuodattamot

Kuva 4-1: Eri jätevesien käsittelyjärjestelmillä puhdistetun jäteveden fosforipitoisuudet.
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2,8

3,3

MS+Jälkisuodatin

Typpi (mg/l)
Keskiarvo

keskihajonta

66
48

46

39

26

26

Panospuhdistamot

40

Biosuotimet

Maasuodattamot

22

MS+Jälkisuodatin

Kuva 4-2: Eri puhdistamotyyppien puhdistetun jäteveden typpipitoisuudet.

Myös typen ja orgaanisen aineen osalta (kuvat 4-2 ja 4-3) maaperäkäsittelyvaihtoehtojen tulokset olivat
parempia kuin muiden käsittelymenetelmien. Kokonaistypen osalta vaihteluväli oli suuri kaikilla
käsittelymenetelmillä, mutta orgaanisen aineen osalta maaperäkäsittely näytti toimivan erittäin hyvin.
Huomionarvoista on, että fosforin jälkikäsittely näytti nostavan jonkin verran orgaanisen aineen pitoisuuksia.

BOD7 (mg/l)
Keskiarvo
42,4

41,7

22,3

keskihajonta

23,1

22,8
16,8
5,4

Panospuhdistamot

Biosuotimet

7,1

Maasuodattamot

MS+Jälkisuodatin

Kuva 4-3: Eri puhdistamotyyppien puhdistetun jäteveden BOD7-pitoisuudet.

Tavallisten maasuodattamoiden tuloksista nähdään, että maasuodattamojen alhaiset typpipitoisuudet
paransivat todennäköisesti typpireduktiota fosforireduktion kustannuksella ja suuremmilla happipitoisuuksilla
fosforireduktio kasvoi pienentäen typpireduktiota. Typen poisto vaatii toimiakseen vähähappista vaihetta,
kun taas fosforia vapautuu hapettomissa olosuhteissa kemiallisten reaktioiden seurauksena.
Maasuodattamoiden tulosten osalta vuoden 2005 jälkeen tehdyt analyysitulokset ovat hyvin linjassa aiempiin
tutkimuksiin (taulukko 4-1). Huomioitavaa tuloksissa oli myös se, että seurannassa mukana olleet
maasuodattamojärjestelmät olivat pääosin uusia.
Pienten jätevesijärjestelmien kyvystä poistaa mikrobeja ei ole ennen vuotta 2005 tehty kattavaa tutkimusta.
Vuoden 2005 jälkeen eri järjestelmistä on analysoitu pääasiassa enterokokki- ja jonkin verran E. coli
pitoisuuksia. Taulukosta 4-2 nähdään, että puhdistetun veden mikrobipitoisuus vaihteli suuresti
puhdistamotyypistä riippumatta. E. coli pitoisuus oli keskimäärin 80–2000 pmy/100 ml, ollen pienimmillään 4
ja suurimmillaan yli 80000 pmy/100 ml. Huomattava on, että maasuodattamoista oli tehty vain muutama E.
coli analyysi, mikä heikentää tulosten vertailtavuutta. Enterokokkipitoisuus taas vaihteli alle yhdestä aina 5.9
miljoonaan pmy /100 ml puhdistettua jätevettä (taulukko 4-1).
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Taulukko 4-1: Aiempien maasuodattamotutkimuksien tuloksia fosforin (P9, typen (N) ja orgaanisen aineen (BOD7) osalta.

Tutkimus

Puhdistmot lkm

Hiltula & Lakso [6]
Elomaa [7]
Vuorela [8]
Nilsson [9]
Wistbacka [10]
Kiukas [11]
Kujala-Räty & Santala [12]
Vilpas [1]

40-50
4
19
13
11
3
26
52

Lähtevä P
(mg/l)
3,4
5,4
5,6
4
5,4
4
6,8
4

Lähtevä N (mg/l)
28
51
30
45
53
64
43

Lähtevä
BOD7 (mg/l)
29
21
9
15
31
6
12
5

Taulukko 4-2: Enterokokki- ja E. coli-pitoisuus aiemmissa tutkimuksissa. Geometrinen keskiarvo (minimi maksimipitoisuus, pmy/100 ml). n = analyysitulosten lukumäärä.

E. coli
Enterokokit

4.2

Panospuhdistamot
730
(18- > 80 000)
n=58
1 200
(<1-5.9 milj.)
n=64

Biosuotimet
2 000
(450 - 14 000)
n=4
210
(<1 - 48 000)
n=38

Maasuodattamot
270
(50 - 1 600)
n=2
20
(<1 - 40 000)
n=51

MS + jälkisuodatin
80
(4 - 1 700)
n=2
60
(<1 - 360 000)
n=41

Yhteenveto panospuhdistamojen toimivuudesta

Suuri osa panospuhdistamoista toimi tulosten perusteella varsin epätasaisesti ja sama puhdistamo saattoi eri
näytteenottokerroilla antaa toisistaan poikkeavia tuloksia. Esimerkiksi lähtevän jäteveden fosforipitoisuus
saattoi vaihdella usealla puhdistamolla alle 1 mg/l ja yli 10 mg/l välillä. Myös typen, orgaanisen aineen ja
mikrobien pitoisuudet vaihtelivat paljon samoista puhdistamoista eri aikaan otettujen näytteiden välillä.
Panospuhdistamoiden osalta oli selvästi havaittavissa, että mikäli jonkun muuttujan pitoisuudet olivat
korkeat, tämä vaikutti yleensä samansuuntaisesti myös muihin muuttujiin, toisin kuin maasuodattimilla.
Eniten muiden pitoisuuksien tuloksiin näytti vaikuttavan orgaanisen aineen pidättäytyminen.
Mittaustuloksien mukaan puhdistamoissa, joiden BOD7-päästöt olivat alle 45 mg/l, olivat fosforipäästöt
keskimäärin 66 % ja typpipäästöt 38 % pienemmät verrattuna tapauksiin, jossa BOD7-pitoisuus oli yli 45
mg/l. Orgaanisen aineen korkeat pitoisuudet
liittyivät yleensä kiintoaineen karkaamiseen
panospuhdistamolta. Syynä tähän oli yleensä epäonnistunut selkeytysvaihe ilmastuksen jälkeen, joka saattoi
johtua saostuskemikaalin annostelusta tai liian lyhyestä laskeutusajasta.
Tulosten perusteella havaittiin, että lähtevän fosforin pitoisuuden ollessa yli 10 mg/l, vika liittyi useimmiten
saostuskemikaaliin tai kuolleeseen aktiivilietteeseen (kuva 4-4). Kahdeksassa tapauksessa 18:sta
kemikaalinsyöttö ei toiminut tai kemikaali oli loppu ja myös kahdeksassa tapauksessa 18:sta aktiiviliete oli
todennäköisesti kuollut. Jos otetaan nämä 16 kemikaalin syötön ongelman tai kuolleen aktiivilietteen
tapausta pois, laski lähtevän fosforin keskiarvo tasolle 3,0 mg/l ja keskihajonta tasolle 2,9. Tällöin päästiin
samoihin arvoihin maasuodattamoiden kanssa.
Panospuhdistamojen korkeimmat enterokokkipitoisuudet (>100 000 pmy/100 ml) ja E.coli pitoisuudet (> 10
000 pmy/100 ml) havaittiin tapauksissa, joissa saostuskemikaalin syötössä oli ollut ongelmia tai aktiiviliete oli
kuollut. Järjestelmän valvonta ja toiminnan ylläpito vaikuttaisivat olevan ensisijaisen tärkeitä jäteveden
hygieenisen laadun parantamisessa.
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Kuva 4-4: Syitä lähtevän veden korkeisiin fosforipitoisuuksiin, x-askselila puhdistamot juoksevana numerointina.

Panospuhdistamoiden toiminta eri vuodenaikoina on herättänyt aika ajoin keskustelua. Kun tarkasteltiin eri
puhdistamotyyppien fosfori-, typpi-, BOD7- ja mikrobituloksia kuukausittain ei huomattu, että eri kuukausien
tulokset poikkeaisivat toisistaan merkittävästi panospuhdistamojen (kuva 4-5) tai maasuodattamoiden (kuva
4-6) osalta.
40
35
P kok (mg/l)

30
25
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10
5
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8

Kuukausi
Kuva 4-5: Panospuhdistamojen fosforipitoisuudet eri kuukausina.
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Kuva 4-6: Maasuodattamojen fosforipitoisuudet eri kuukausina.

4.3

Yhteenveto jätevesijärjestelmien kehitystarpeista

Maaperäkäsittelyn tulokset ovat kauttaaltaan hyviä ja eri tutkimuksissa saatujen tulosten vaihtelu jää
pieneksi. Tuloksia tarkasteltaessa huomataan, että perinteiseen maasuodattamoon verrattuna
lisäfosforinkäsittely parantaa fosforituloksia huomattavasti. Kun tiedetään, että maasuodattamon
fosforinsidontakapasiteetti laskee suodattamon käyttöiän mukaan, voidaan fosforinkäsittely-yksiköllä
pidentää suodattamon käyttöikää fosforinpoistotehon siitä kärsimättä. Huomattavaa on, että alhainen
happipitoisuus todennäköisesti parantaa typpireduktiota fosforireduktion kustannuksella Kaikkiaan
maasuodattamojen toiminnan edellytyksenä ovat toimiva ja huollettu saostussäiliö sekä ikääntyneiden
suodattamojen uusiminen.
Panospuhdistamoiden osalta tulosten suuri vaihteluväli johtui pääosin fosforinsaostuskemikaalin
epäonnistuneesta syötöstä. Tämän takia ilmastuvaiheen jälkeisessä laskeutusvaiheessa jäteveden kiintoaines
ei laskeutunut kunnolla jolloin poistopumppauksen yhteydessä puhdistamolta karkasi jäteveden mukana
paljon kiintoainetta ja ravinteita. Jotta hyviäkin tuloksia antaneiden panospuhdistamojen toiminta saataisiin
tasaisemmaksi ja luotettavammaksi, on kiinnitettävä huomiota erityisesti saostuskemikaalin syötön
toimivuuteen, aktiivilietteen elossa pitämiseen sekä jälkiselkeytyksen onnistumiseen. Tämä vaatii
aktiivisuutta puhdistamon omistajilta tiheää toiminnan seurantaa sekä säännöllistä ja ammattitaitoista
huoltoa.
Pienten järjestelmien mikrobien poistotehokkuudesta on vielä rajallisesti tietoa eikä eri puhdistamotyyppien
vertailu näiden perusteella ole mielekästä. Lisätutkimusta tarvitaan, jotta saadaan luotettavaa tietoa hajaasutusalueen jätevesijärjestelmistä poistuvan veden mikrobipitoisuuksista ja voidaan arvioida liittyykö
jätevesien purkamiseen mahdollisesti hygieniariskiä.
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5 Kenttäkoekohteet
Riikka Vilpas, Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen, Ari Kauppinen

5.1 Tutkittavat puhdistamot
Kenttäkokeiden tavoitteena oli saada lisää tietoa puhdistamoiden toimivuudesta erityisesti mikrobien,
virusten ja taudinaiheuttajamikrobien suhteen. Seurantaan valittiin mukaan yhteensä 20 kohdetta; 12
erityyppistä maasuodattamoa ja 8 pienpuhdistamoa. Kohteet sijaitsivat Kuopion seudulla sekä Etelä- ja
Lounais-Suomen alueella. Tulosten käsittelyssä käytetyt lyhenteet on esitetty taulukossa 5-1.
Taulukko 5-1: Käsittelyjärjestelmistä käytetyt lyhenteet.

Lyhenne
N
N(P)
B
B*
M
M(P)
P
5.1.1

Käsittelyjärjestelmä
Normaali maasuodattamo
Normaali maasuodattamo fosforin poistolla
Biotiittimaasuodattamo
Biotiittimaasuodattamo + IN-DRÄN-moduli
Modulimaasuodattamo
Modulimaasuodattamo fosforin poistolla
Pienpuhdistamo
Maasuodattamot

Maasuodattamokohteiksi (taulukko 5-2) valittiin erityisesti vanhoja maasuodattamoita, koska suodattamon
toiminnan heikkeneminen iän myötä on yksi isoimmista epävarmuustekijöistä maaperäkäsittelyssä. Mukana
oli kahdeksan 7 - 18 vuotta vanhaa ja neljä uudempaa maasuodattamoa. Kohteista neljä oli aiemmin
mukana myös Ravinnesampo-hankkeessa (SYKE, 2002 - 2005).
Tarkasteltavina maasuodattamokohteina oli viisi normaalia suodattamoa (N1-N5), joista yhdessä fosforin
jälkisuodatus (N5(P)), kolme biotiittimaasuodattamoa (B1-B3), yksi maasuodattamo moduulilla ja biotiitilla
(B4*) sekä kolme moduulimaasuodattamoa (M1-M3), joissa yhdessä fosforin esisaostus (M3(P)).
Savonia-AMK hoiti näytteenoton seitsemästä maasuodattamosta ja SYKE viidestä. Suodattamoilta näytteet
otettiin keskimäärin kahden kuukauden välein vuoden ajan. Savonia-AMK:n näytteenotot alkoivat kevätkesällä 2010 ja SYKEn loppusyksyllä 2010 ja ne jatkuivat kesään - syksyyn 2011 saakka.
Taulukko 5-2: Tutkitut maasuodattamot.

Kohteen
lyhenne

Käsittelyjärjestelmä

Käyttöönotto

N1
N2
N3
N4
N5(P)
B1
B2
B3

Saostussäiliö 3 m3 + maasuodattamo
Saostussäiliö 2 m3 + maasuodattamo 30 m2
Saostussäiliö 3 m3 + maasuodattamo 40 m2
Saostussäiliö 4+1,5 m3 + maasuodattamo
Saostussäiliö 2 m3 + maasuodattamo 30 m2 + fosforin
jälkisuodatus 1 m3
Saostussäiliö 3 m3 + biotiittimaasuodattamo
Saostussäiliö 2 m3 + biotiittimaasuodattamo 40 m2
Saostussäiliö 2 m3 + biotiittimaasuodattamo 40 m2

B4*

Saostussäiliö 3 m3 + IN-DRÄN/biotiittimaasuodattamo 8 m2

M1
M2
M3(P)

Saostussäiliö 3 m3 + Pipelife kasettimaasuodattamo (1 linja,
6 modulia) 3 m3 + IN-DRÄN maasuodattamo
Saostussäiliö
Saostussäiliö 3 m3 + IN-DRÄN maasuodattamo
(2 linjaa, 8 moduulia) + fosforin esisaostus
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1997
1997
2002
1992
2002

Lietetyhjennys
1krt/vuo
si
2
1
2
3

Asukkaat:
aikuiset
+lapset
2+4
3+1
2+3
4+6
2

Vedenkulutus
l/hlö/vrk
ei tietoa
125
73
100
ei tietoa

2003
1997
2002
2006
2010
2009
2009

1
2
1
2
1
2
1-2

2+1
2+9
2
2
2
2+2
2+2

89
51
150
183
ei tietoa
185
ei tietoa

5.1.2

Pienpuhdistamot

Pienpuhdistamokohteiksi (taulukko 5-3) valittiin hankkeessa mukana olevien yritysten puhdistamoita.
Mukana oli kolme Biolan Oy:n jatkuvatoimista puhdistamoa (Kaivopuhdistamo ja Trio), Jita Oy:n ja Pipelife
Oy:n panospuhdistamot sekä kolme FANN Ympäristötekniikka Oy:n IN-DRÄN Biosuodatin 5:sta. Viimeksi
mainitut otettiin seurantaan vasta hankkeen loppuvaiheessa, joten niistä ehdittiin hakea vain 2-3 näytettä
kustakin. Kaikki pienpuhdistamot olivat suhteellisen uusia.
Edellä mainittujen seurantakohteiden lisäksi mikrobinäytteitä otettiin kolmesti SYKEn Suomenojan
tutkimusasemalla EN-standardin mukaisessa testauksessa olevasta Clewer 800 S-pienpuhdistamosta. Tätä
kohdetta ei voi kuitenkaan suoraan verrata kenttäkohteisiin, koska standardin mukaisessa testauksessa
käytettävä jätevesi tulee läheiseltä asuinalueelta, sisältäen noin 40 kotitalouden jätevedet. Näin ollen
mikrobipitoisuudet tulevassa jätevedessä ovat lähtökohtaisesti todennäköisempiä ja korkeampia kuin yhden
kotitalouden jätevedet käsittelevissä puhdistamoissa. Kohteen tulokset esitetään erikseen kappaleessa 5.4.4.
ja 5.5.2.
SYKE hoiti näytteenoton kaikista pienpuhdistamoista. Näytteet otettiin keskimäärin 1-3 kuukauden välein
vuoden ajan. Näytteenotot aloitettiin loppusyksyllä 2010 ja ne jatkuivat syksyyn 2011 saakka.
Taulukko 5-3: Tutkitut pienpuhdistamot.

Kohteen
lyhenne

Käsittelyjärjestelmä

Käyttöönotto

Lietetyhjennys
krt/vuosi

Asukkaat:
aikuiset
+lapset

Vedenkulutus
l/hlö/vrk

P1
P2

Biolan kaivopuhdistamo
Biolan kaivopuhdistamo

4/2009
2008

2

3+1
2+1

109
55

P3
P4
P5
P6
P7
P8

Biolan Trio
Jita Kemik
Pipelife V6 panospuhdistamo
IN-DRÄN Biosuodatin 5
IN-DRÄN Biosuodatin 5
IN-DRÄN Biosuodatin 5

11/2009
1/2007
12/2009
8/2010

2
2
1
2-3

2+3
2+1
2+2
2+1?

8/2010

1-2

1

103
161*
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa
ei tietoa

5.2

Näytteenotto

Seurantakohteiden näytteenotosta vastasivat Savonia-AMK Kuopion ja SYKE Etelä-/Lounais-Suomen alueella.
Näytteet jaettiin kolmeen osaan, joista tehtiin fysikaalis-kemialliset analyysit, mikrobianalyysit ja
virusanalyysit. Kaikkien kohteiden mikrobi- ja virusanalyysit tehtiin Kuopiossa Itä-Suomen yliopistossa
(mikrobit) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (virukset). Fysikaalis-kemialliset analyysit tehtiin SavoniaAMK:n ja SYKE:n laboratorioissa.

Savonia-AMK:n näytteenotto suoritettiin ottamalla vuorokauden aikana kaksi osanäytettä, jotka yhdistämällä

saatiin kokoomanäyte. Yhdellä näytteenottokierroksella seurantakohteita oli mukana 2-4, jolloin
ensimmäinen näyte otettiin yleensä aamulla ja toinen iltapäivällä. Näytteenottotapahtumaan pyrittiin
kiinnittämään erityistä huomiota. Häiriintymättömän kokonaisnäytteen saamiseksi, osanäytteet otettiin
ensisijaisesti kokoomakaivoon tulevien putkien päästä. Käytännössä tämä oli mahdollista vain alle puolessa
kohteista näytteenottokaivojen rakenteista johtuen. Usein suodattamolta tulevan kokoomaputken pää oli niin
lähellä näytteenottokaivon pohjaa, ettei näytteenottopullo mahtunut putken alle. Tästä johtuen kolmen
kohteen näytteet (B3, N1, N2) otettiin kokoomakaivojen pohjalta. Lisäksi kahdesta kohteesta näyte otettiin
kokoomakaivosta lähtevän purkuputken päästä, ennen veden johtamista maaperään, samalla tavoin kuin
Ravinnesampo-tutkimuksessa, jossa kyseiset kohteet olivat myös mukana.

SYKEn näytteenotot suoritti sertifioitu näytteenottaja. Kunkin kohteen kohdalla arvioitiin tapauskohtaisesti

järkevin tapa ottaa edustava kokoomanäyte. Kohteesta riippuen näyte otettiin joko näytteenottokaivosta,
automaattisella näytteenottimella, purkuputken päästä tai muulla edustavalla tavalla. Joissakin kohteissa
kokoomanäyte koottiin päivän aikana otetuista osanäytteistä (2-3). Kun näyte otettiin näytteenottokaivoista,
kaivo kunnostettiin eli tyhjennettiin ja pestiin joko edellisenä päivänä tai näytteenottopäivän aamuna. Tämän
jälkeen näytteenottopäivänä, näyte voitiin ottaa suoraan näytteenottokaivosta. Ensimmäisillä
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näytteenottokerroilla otettiin vertailunäytteitä sekä kunnostetusta että kunnostamattomasta näytteenottokaivosta.
Havaittiin, että osalla kohteista näytteenottokaivon kunnostus vaikuttaa näytteen laatuun merkittävästi, toisilla ero
on merkityksetön. Tämän seurauksena, niissä kohteissa, joissa kunnostus vaikutti tuloksiin, se suoritettiin ennen
jokaista näytteenottoa. Kerätyt näytteet säilöttiin akkukäyttöiseen kylmälaukkuun, ja säilytettiin kylmässä ennen
analysointia. Kuopioon menevät näytteet vietiin näytteenottopäivän illalla Matkahuollon kuljetettavaksi, jossa ne
säilytettiin Matkahuollon kylmäsäilytyksessä ja Suomenojalla jääkaapissa yön yli ennen analysointia. Talvella
estettiin näytteiden jäätyminen. Mikrobi- ja virusnäytteet otettiin kertanäytteinä steriloiduilla välineillä.
Jokaisen kiinteistön näytteenotto-olosuhteet ovat erilaisia. Maasuodattmoiden kohdalla näytteenottokaivot ovat
monesti rakenteeltaan sellaisia, että tavallisella näytteenottimella näyte on hankala ottaa ja näytteenotin kolhii
helposti näytteenottokaivon pohjaa ja seiniä irrottaen kiintoainetta itse näytteeseen. Näin jokaisessa kohteessa tuli
miettiä juuri kohteeseen soveltuva näytteenottotapa.
Maasuodattamokohteita kartoittaessa pyrittiin selvittämään, ettei jäteveteen pääse sekoittumaan muita vesiä, esim
salojista tai sadevesikaivoista. selvitettäessä asiaa ilmeni, että kahdessa kohteessa (N1 ja B4) sadevesikaivot on
yhdistetty näytteenottokaivoon. Kohteesta B4 näytteenottokaivo oli kuitenkin rakennettu siten, että näytteen sai
otettua ennen vesien sekoittumista. Kohteesta N1 näytteenotto jouduttiin suorittamaan näytteenottokaivon
pohjalta. Näyte otettiin aina kuivina kausina ja varmistettiin, että sadevesikaivolta tuleva putki oli kuiva.
Monesti keskustelua on herättänyt maaperäkäsittelyiden näytteenotonyhteydessä esitetyt arviot jäteveden
laimentumisesta muilla vesillä. Tämän tutkimuksen yhteydessä näytteidenoton yhteydessä mitattiin jäteveden
sähkönjohtavuutta ja huomattiin, että sähkönjohtavuus pienentyi monessa kohteessa erityisesti kevään
mittauksissa. Yhteyttä pienten sähkönjohtokykyjen ja fosforipitoisuuksien välillä ei havaittu. Jäteveden mahdollista
laimenemista ei tässä tutkimuksessa erikseen huomioitu, mutta pieniä eroja maapuhdistamoiden ja
pienpuhdistamoihin voi syntyä, koska ne ovat suljettuja järjestelmiä. Maasuodattamokohteissa otettiin muutamia
näytteitä myös tulevasta jätevedestä saostuskaivosta, jotta nähtiin järjestelmään menevän jäteveden pitoisuuksia.
Nämä arvot olivat usein lähellä kirjallisuusarvoja.

5.2.1

Fysikaalis-kemialliset määritysmenetelmät

Taulukoissa 5-4 ja 5-5 on esitetty Savonia-AMK:n ja SYKEn ottamien näytteiden analysoinnissa käytetyt
analyysimenetelmät biologis-kemiallisille muuttujille.
Taulukko 5-4: Savonia-AMK:n ottamien näytteiden analysoinnissa käytetyt menetelmät.

Määritys

Määritystapa

Biologinen hapenkulutus (BOD7)

System OxiTop Control

Määritysmetodi
HACH

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

Hach DR/2010 spektrofotometri

8000

Kiintoainepitoisuus

SFS 3026

Kokonaisfosfori (Kok-P)

Hach DR/2010 spektrofotometri

8190

Liukoinen kok.fosfori

Hach DR/2010 spektrofotometri

8190

Kokonaistyppi (Kok-N)

Hach DR/2010 spektrofotometri

10071

(NO2--N)

Hach DR/2010 spektrofotometri

8507

Nitraattityppi(NO3--N)

Hach DR/2010 spektrofotometri

8039

Ammoniumtyppi NH4-N

Hach DR/2010 spektrofotometri

8038

Nitriittityppi

Taulukko 5-5: SYKEn ottamien näytteiden analysoinnissa käytetyt menetelmät.

Määritys

Lyhenne

Menetelmä

Mittausepävarmuus*

Kemiallinen hapenkulutus

CODCr

ISO 15705

20%*, p>0,95

Biologinen hapenkulutus (ATU)

BOD7 (ATU)

SFS-EN 1899

20%*, p>0,95

Kiintoaine

SS

SFS-EN 872

10%*, p>0,95

Kokonaistyppi

Nkok

SFS-EN ISO 11905-1

15%*, p>0,95

Ammoniumtyppi

NH4-N

ISO 6778 soveltaen

11%*, p>0,95

Kokonaisfosfori

Pkok

SFS 3026 ja SFS-EN 1189

4%*, p>0,95

SFS 3021

3%*, p>0,95

pH

* Mittausepävarmuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä laboratorioanalyysin laajennettua mittausepävarmuutta, joka on laskettu oppaan "Handbook for
Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories" (Magnusson et al. 2003) mukaan. Laskennassa on otettu huomioon laboratorion
sisäinen toistettavuus ja uusittavuus. Saadut mittausepävarmuudet ovat samaa luokkaa kuin laboratorioiden, jotka ovat osallistuneet SYKEn
tutkimuslaboratorion järjestämiin pätevyyskokeisiin. Suomenojan tutkimusaseman laboratorio on akkreditoitu (T263) ja osallistuu em. pätevyyskokeisiin.
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5.2.2

Indikaattorimikrobien määritysmenetelmät

Indikaattorimikrobeista määritettiin Escherichia coli, somaattiset ja RNA-kolifaagit, enterokokit, sulfiittia
pelkistävät klostridit ja heterotrofiset bakteerit eli nk. kokonaispesäkeluku alla kuvatuilla menetelmillä.

Escherichia coli
E. coli määritys tehtiin kahtena rinnakkaisena pintaviljely- ja/tai suodatusmenetelmällä (huokoskoko 0.45µm)
[1]. Kasvualustana käytettiin E. colille selektiivistä ChromoCult Coliform agaria (Merck) standardista poiketen
(LTTC). Maljoja inkuboitiin 37 C 24±3 h ja E. coli pesäkkeet varmistettiin Kovacsin indoli-reagenssilla.
Määritysraja oli 1 pmy/100 ml.

Kolifaagit

Somaattiset kolifaagit (isäntä E. coli ATCC 13706-kanta) ja RNA-kolifaagit (isäntä E. coli ATCC 15597-kanta)
määritettiin kaksikerrosagartekniikalla 1 ml:n näytteestä [2], [3], tai yksikerrosagartekniikalla 100 ml
näytteestä [4]) kahtena rinnakkaisena. Viljeltyjä maljoja inkuboitiin 37 C 24±3 h. Määritysraja oli 1 pmy/100
ml.

Enterokokit

Enterokokit määritettiin kahtena rinnakkaisena pintaviljely- ja/tai suodatusmenetelmällä (huokoskoko
0.45µm) [5]). Näyte viljeltiin enterokokeille selektiiviselle Slanetz-Bartley agarille (LabM) ja maljoja
inkuboitiin 37 C 44±4 h. Määritysraja oli 1 pmy/100 ml.

Sulfiittia pelkistävät klostridit

Sulfiittia pelkistävien klostridien määritys tehtiin pintaviljely- ja/tai suodatusmenetelmällä (huokoskoko
0.22µm) [6]. Näytevesi kuumennettiin 75±5 C:een 15 minuutiksi ennen suodatusta ja maljoja inkuboitiin
klostridialustalla anaerobisissa olosuhteissa 37 C 44±4 h. Määritysraja oli 1 pmy/100 ml.

Heterotrofiset bakteerit

Heterotrofiset bakteerit määritettiin pintaviljelymenetelmällä [7]. Näyte viljeltiin kahtena rinnakkaisena R2Aagarille [8] standardista poiketen, jossa käytetään THG-agaria, ja maljoja inkuboitiin 22 C:ssa 3 vrk.
Määritysraja oli 100 pmy/100 ml. R2A-agaria käytettiin, sillä sen tiedetään antavan korkeammat pesäkeluvut
kuin THG [9].
Indikaattorimikrobien pitoisuus jätevedessä ilmoitetaan yksikössä pmy/100 ml, jossa ’pmy’ tarkoittaa
bakteereille ’pesäkettä muodostuvaa yksilöä’ ja viruksille ’plakkia muodostavaa yksikköä’. Pilotsuodattamojen kykyä poistaa jätevedestä mikrobeja arvioidaan myös mikrobireduktiona, joka ilmaistaan joko
prosentuaalisena tai kymmenkantaisena logaritmina. 1-logaritmiyksikön vähentymä vastaa 90 % reduktiota
ja 4-log vähentymä vastaavasti 99.99 % reduktiota alkuperäisestä mikrobimäärästä. Jos mikrobeja on
vedessä esimerkiksi 106 pmy/100 ml ja tavoitteena on alle 1000 pmy/100 ml, niin tarvitaan log10(106/103)
=> 3-log-yksikön vähennys (99.9 %), jotta tavoite saavutetaan. Vastaavasti, jos mikrobeja on alun perin
vedessä 1000 pmy/100 ml, niin alle 1 pmy/100 ml päästään log10(103/100) = 3-log-yksikön vähennyksellä.
Yksittäisinä ajankohtina määritettyjen mikrobipitoisuuksien lisäksi tuloksissa ilmoitetaan seurantajakson
mikrobipitoisuudet geometrisinä keskiarvoina sekä minimi- ja maksimipitoisuuksina. Jos mikrobipitoisuus on
jäänyt määritysrajan alle, niin laskuissa ja kuvissa on käytetty määritysrajan puolikasta (esim. <1 pmy/100ml
=> 0.5 pmy/100 ml).
5.2.3

Taudinaiheuttajamikrobien määritysmenetelmät

Adenovirukset

Adenovirukset konsentroitiin jätevesinäytteistä (500 ml) kaksifaasi-erotusmenetelmän avulla [10].
Maaperänäytteistä (100 g) eristettiin virukset eluointipuskuriin (3 % glysiinilihauute, pH 9.5), josta
konsentrointiin virukset PEG 6000 ja NaCl saostuksen avulla. Konsentraateista eristettiin viruksen genomi ja
adenovirukselle spesifinen osa genomista monistettiin käyttäen Real Time PCR-analytiikkaa [11].

Norovirukset

Norovirukset konsentroitiin jätevesinäytteistä (500 ml) kaksifaasi-erotusmenetelmän avulla [10].
Maaperänäytteistä (100 g) eristettiin virukset eluointipuskuriin (3 % glysiinilihauute, pH 9.5), josta
konsentrointiin virukset PEG 6000 ja NaCl saostuksen avulla. Konsentraateista eristettiin viruksen genomi ja
norovirukselle spesifinen osa genomista monistettiin käyttäen Real Time RT-PCR-analytiikkaa [12,13,14].
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Kampylobakteeri

Termofiiliset kampylobakteerit määritettiin soveltaen standardimenetelmää [15]. Näytetyypistä riippuen
tutkittu vesitilavuus vaihteli 100 ml:n ja 1000 ml:n välillä. Näytteet suodatettiin 0,45µm:n kalvoille, joita
inkuboitiin rikasteliemissä mikroaerofiilisesti +42 ºC, 24 h. Rikasteliemiä viljeltiin mCCDA –alustoille
mikroaerofiilisesti +42 ºC, 48 h kampylobakteerien havaitsemiseksi. Kampylobakteeritulos varmistettiin ja
alustava kampylobakteerien lajitunnistus tehtiin PCR-pohjaisella restriktioentsyymianalyysillä.
Taudinaiheuttajavirusten pitoisuus jätevedessä ilmoitetaan yksikössä GC/ml, jossa ’GC’ tarkoittaa genomikopioiden lukumäärää (genomic copies). Jos viruspitoisuus on jäänyt määritysrajan alle, niin laskuissa on
käytetty määritysrajan puolikasta (esim. <1 GC/ml => 0.5 GC/ml). Käytännössä määritysrajat ovat olleet 0.8
– 1.7 GC/ml. Kampylobakteeritulokset ovat kvalitatiivisia, todettiin/ ei todettu. Verrattaessa mikrobien välisiä
poistotehokkuuksia (indikaattorit vs. taudinaiheuttajavirukset) täytyy huomioida, että indikaattorimikrobien
määritysrajat ovat pienemmät ja siten niille on mahdollista havaita korkeampia poistotehokkuuksia
(logaritmisia reduktioita).

5.3

Fysikaalis-kemiallisten analyysien tulokset

5.3.1

Tulevan jäteveden laatu

Osasta kohteita mitattiin myös maasuodattamoille menevien jätevesien pitoisuuksia. Mittauksia tehtiin
yhteensä 11 kertaa. Mittauskohtana oli saostuskaivon ensimmäinen osa. Tulokset fosforin, typen ja
orgaanisen aineen osalta on esitetty taulukossa 5-6.
Vedenkulutuksen vaihteluvälillä 110 - 150 l/hlö/vrk laskettuna saadaan tulokuormitukseksi kokonaisfosforille
1,7 - 2,3 g/hlö/vrk, kokonaistypelle 12,2 - 16,7 g/hlö/vrk ja orgaaniselle aineelle 43 - 59 g/hlö/vrk.
Verrattuna jätevesiasetuksessa (209/2011) määriteltyyn haja-asutuksen kuormituslukuun, jolla tarkoitetaan
yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien orgaanisen aineen (=50 g/hlö/vrk), kokonaisfosforin
(=2,2 g/hlö/vrk) ja kokonaistypen (=14 g/hlö/vrk) määrää grammoina vuorokaudessa, huomataan, että
vedenkulutuksesta riippuen päästän hyvinkin lähelle asetuksessa määriteltyjä arvoja. Vedenkulutuksella 110
l/hlö/vrk, pitoisuudet ovat hieman alhaisempia, mihin vaikuttaa osaltaan se, että jo saostussäiliön
ensimmäisessä osassa tapahtuu puhdistumista kiintoaineen laskeutumisen seurauksena.
Taulukko 5-6: Tulevan jäteveden pitoisuudet

Keskiarvo
vaihteluväli
Mediaani
Keskihajonta
5.3.2

5.3.2.1

Kokonaisfosfori, KP
(mg/l)
15
7,4–22,2
15

Kokonaistyppi, KN
(mg/l)
111
86–178
100

Orgaaninen aine, BOD7
(mg/l)
395
225–819
363

Lämpötila
(oC)
11,2
6,4–13,3
11,7

3

11

88

2,5

Lähtevän jäteveden laatu – Fosfori
Maasuodattamot

Lähtevän jäteveden fosforipitoisuudet on esitetty kuvassa 5-1. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle fosforin enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
fosforin keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.
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Kuva 5-1: Maasuodattamoista lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 2011). Harmaa alue esittää vaihteluvälin enimmäisfosforipitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150
l/hlö/vrk.

Maasuodattamoiden fosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 0,1 - 14,7 mg/l ollen keskimäärin 4,2 mg/l (mediaani
3,2 mg/l). Kohteiden fosforipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 1,0 - 9,7 mg/l ja mediaanit 0,6 - 8,8
mg/l. Yleisesti ottaen pitoisuudet vaihtelivat sekä kohteiden välillä että saman kohteen eri
näytteenottokertojen välillä. Pitoisuuksien vaihtelu saman kohteen eri näytekerroilla oli melko suurta. Sen
sijaan erot eri maasuodatintyyppien fosforipitoisuuksien välillä eivät olleet merkittäviä. Myöskään
vuodenajalla ei näyttänyt olevan suurta merkitystä pitoisuuksiin, sekä talvi- että kesäaikaan osui korkeampia
ja matalampia pitoisuuksia. Toisaalta kolmessa kohteessa korkeimmat fosforipitoisuudet havaittiin talvella
otetuissa näytteissä.
Vanhojen maasuodattamoiden fosforipitoisuudet olivat keskimäärin jonkin verran korkeampia kuin
uudempien ja fosforinpoistolla varustettujen maasuodattamoiden. Yli kymmenen vuotta vanhojen
normaaleiden maasuodattamoiden (N1, N2 ja N4) fosforipitoisuuksien keskiarvot olivat 3,0 mg/l, 5,0 mg/l ja
6,1 mg/l. Sen sijaan kahden noin kymmenen vuotta vanhan maasuodattamon (N3 ja N5(P))
fosforipitoisuuksien keskiarvot olivat 1,6 mg/l ja 2,7 mg/l. Näistä jälkimmäisen fosforin jälkisuodatuksella
varustetun
suodattamon
fosforipitoisuus
oli
korkeampi
ja
mahdollisesti
jälkisuodattimen
fosforinpoistokapasiteetti oli jo kulunut loppuun. Myös biotiittimaasuodattamoiden kohdalla vanhemman
suodattamon (B2) keskimääräinen fosforipitoisuus 6,3 mg/l oli selvästi korkeampi kuin kahden uudemman
suodattamon (B1 ja B2), joiden keskimääräiset fosforipitoisuudet olivat 1,0 mg/l ja 3,7 mg/l.
IN-DRÄN-modulilla varustetun biotiittimaasuodattamon (B4*) fosforipitoisuudet olivat muihin verrattuina
huomattavasti korkeampia ollen keskimäärin 9,7 mg/l. Korkeat fosforipitoisuudet johtuivat todennäköisesti
suodatinkentän virheellisestä mitoituksesta. Suodatinkenttä oli mitoitettu modulin mitoitusohjeen mukaisesti
8 m2:n kokoiseksi, kun biotiittimaasuodattamon mitoitusohje viidelle hengelle olisi 30 m 2. Virtaama kentälle
oli siis lähes nelinkertainen biotiittikentän mitoitusohjeeseen verrattuna.
Modulimaasuodattamoista Pipelife kasettimaasuodattamolla (M1) ja fosforin esisaostuksella varustetulla INDRÄN maasuodattamolla (M3(P)) saatiin keskenään samankaltaisia tuloksia fosforipitoisuuksien keskiarvojen
ollessa 1,5 mg/l ja 1,2 mg/l. Sen sijaan keskimääräinen fosforipitoisuus IN-DRÄN maasuodattamolla ilman
fosforinpoistoa (M2) oli huomattavasti korkeampi ollen 7,3 mg/l. Kyseisessä suodattamossa viipymä oli
todennäköisesti liian pieni suuren jätevesivirtaaman (185 l/hlö/vrk) takia.
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Maasuodattamokohteet N4, N5(P), B1 ja B2 olivat mukana myös Ravinnesampo-hankkeessa (SYKE 20022005). Lähes 20 vuotta vanhan maasuodattamon (N4) fosforipitoisuudet olivat edelleen samalla tasolla kuin
seitsemän vuotta sitten (Ravinnesampo 7,5 mg/l  MASU 6,1 mg/l), samoin kuin toisen
biotiittimaasuodattamon (B2) (Ravinnesampo 5,3 mg/l  MASU 6,3 mg/l). Kahdessa muussa kohteessa
N5(P) ja B1 pitoisuudet olivat nousseet kolminkertaiseksi (Ravinnesampo 1,0 mg/l  MASU 2,7 mg/l) ja
viisinkertaiseksi (Ravinnesampo 0,2 mg/l  MASU 1,0 mg/l). Molemmissa tapauksissa pitoisuudet olivat
kuitenkin keskimäärin alhaisia.

5.3.2.2

Pienpuhdistamot

Lähtevän jäteveden fosforipitoisuudet on esitetty kuvassa 5-2. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle fosforin enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
fosforin keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.

Kuva 5-2: Pienpuhdistamoista lähtevän jäteveden kokonaisfosforipitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 2011). Harmaa alue esittää vaihteluvälin enimmäisfosforipitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150
l/hlö/vrk.

Pienpuhdistamoiden fosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 0,4 - 10,3 mg/l ollen keskimäärin 2,7 mg/l (mediaani
2,3 mg/l). Kohteiden fosforipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 0,6 - 6,2 mg/l ja mediaanit 0,3 - 5,8
mg/l. Tulokset vaihtelivat sekä kohteiden välillä että saman puhdistamon eri näytteenottokertojen välillä,
mutta vaihtelu oli jonkin verran pienempää kuin maasuodattamoilla. Vuodenajalla ei näyttänyt olevan suurta
merkitystä fosforipitoisuuksiin.
Biolanin Kaivo- ja Trio-puhdistamoiden (P1, P2 ja P3) keskimääräiset fosforipitoisuudet olivat 1,6 mg/l, 4,1
mg/l ja 0,9 mg/l. Kohteen P2 vedenkulutus oli noin puolet P1:n ja P3:n vedenkulutuksista, joten pitoisuudet
olivat tästäkin syystä jonkin verran korkeampia.
Jita Kemik-panospuhdistamon (P4) keskimääräinen fosforipitoisuus oli puhdistamoiden alhaisin ollen 0,6
mg/l. Toisaalta kohteen vedenkulutus panoslaskurin perusteella arvioituna oli melko korkea (161 l/hlö/vrk).
Pipelifen V6-panospuhdistamon (P5) keskimääräinen fosforipitoisuus oli suurin (6,2 mg/l). Kyseisessä
kohteessa oli ongelmia seurannan alkuvaiheessa ja prosessiin säätöarvoja jouduttiin muuttamaan.
Seurannan loppuvaiheessa mukaan otettujen IN-DRÄN Biosuodatin 5:sten (P6, P7 ja P8) keskimääräiset
fosforipitoisuudet olivat 1,7 mg/l, 4,6 mg/l ja 2,8 mg/l. Näistä kohteista otettiin vain muutama näyte, joten
niiden perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
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5.3.2.3

Toimivuus hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin nähden

Kuvassa 5-3 on esitetty tutkittujen maasuodattamoiden ja pienpuhdistamoiden keskimääräiset fosforipäästöt
(g/hlö/vrk) kunkin kohteen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden keskimääräisen fosforipitoisuuden
perusteella laskettuna. Jos kohteen vedenkulutus ei ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk
ja päästöarvo on väriltään vaaleampi. Jätevesiasetuksen enimmäisfosforipäästö normaalivaatimuksella on
esitetty kuvassa punaisella yhtenäisellä viivalla ja tiukemmalla vaatimuksella katkoviivalla. Keskimääräinen
fosforipäästö oli maasuodattamoilla 0,5 g/hlö/vrk ja pienpuhdistamoilla 0,3 g/hlö/vrk.

Kuva 5-3: Tutkittujen puhdistamoiden keskimääräisen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden fosforipitoisuuden
perusteella lasketut keskimääräiset fosforipäästöt (g/hlö/vrk) verrattuna jätevesiasetuksen enimmäisfosforipäästöön
(punainen viiva = normaali vaatimustaso, punainen katkoviiva = tiukempi vaatimustaso). Jos kohteen vedenkulutus ei
ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk ja päästöarvo on väriltään vaaleampi.

Kaikkiaan 10/12 maasuodattamosta poisti fosforia keskimäärin asetuksen normaalivaatimusten mukaisesti.
Lisäksi tiukemman vaatimustason täytti 7/12 suodattamosta. Toinen normaalivaatimukset täyttämättömistä
maasuodattamoista oli väärin mitoitettu IN-DRÄN-modulilla varustettu biotiittimaasuodattamo B4* ja toinen
IN-DRÄN-maasuodattamo M2, jossa vedenkulutus henkilöä kohden oli hyvin korkea. Kaikki vanhemmat, 8-20
vuotta sitten käyttöönotetut maasuodattamot, toimivat fosforin osalta keskimäärin asetuksen
normaalivaatimusten mukaan. Neljän maasuodattamokohteen (N1, N5(P), M1 ja M3(P)) vedenkulutus ei
ollut tiedossa ja näiden osalta tulokset ovat suuntaa antavia.
Pienpuhdistamoista 7/8 poisti fosforia keskimäärin asetuksen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi tiukemman
vaatimustason täytti 6/8 pienpuhdistamosta. Ainoastaan Pipelifen V6-panospuhdistamolla keskimääräinen
fosforipäästö oli vedenkulutusarvion 110 l/hlö/vrk mukaan laskettuna hieman yli sallitun. Kyseisen
puhdistamon lisäksi myöskään kohteiden P6, P7 ja P8 vedenkulutukset eivät olleet tiedossa, joten kaikkien
näiden osalta tulokset ovat suuntaa antavia.

5.3.3

5.3.3.1

Lähtevän jäteveden laatu – Typpi
Maasuodattamot

Lähtevän jäteveden typpipitoisuudet on esitetty kuvassa 5-4. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle typen enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
typen keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.
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Kuva 5-4: Maasuodattamoista lähtevän jäteveden kokonaistyppipitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 2011). Harmaa alue esittää vaihteluvälin enimmäistyppipitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150
l/hlö/vrk.

Maasuodattamoiden typpipitoisuudet vaihtelivat välillä 8 - 170 mg/l ollen keskimäärin 61 mg/l (mediaani 62
mg/l). Kohteiden typpipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 23 - 100 mg/l ja mediaanit 19 - 89 mg/l.
Pitoisuuksien vaihtelu saman kohteen eri näytteenottokerroilla oli melko suurta lähes kaikissa kohteissa.
Vuodenajalla ei näyttänyt olevan selvää vaikutusta pitoisuuksiin ja sekä talvi- että kesäaikaan osui
korkeampia ja matalampia pitoisuuksia. Merkille pantavaa oli kuitenkin, että seitsemässä kohteessa
korkeimmat typpipitoisuudet havaittiin kesällä otetuissa näytteissä.
Uusien ja vanhojen maasuodattamoiden typpipitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä eroja. Yli kymmenen
vuotta vanhojen normaalien maasuodattamoiden (N1, N2 ja N4) typpipitoisuuksien keskiarvot olivat 100
mg/l, 59 mg/l ja 71 mg/l ja kahden noin kymmenen vuotta vanhan maasuodattamon (N3 ja N5(P))
typpipitoisuuksien keskiarvot olivat 53 mg/l ja 71 mg/l. Modulimaasuodattamoiden (M1, M2 ja M3(P))
keskimääräiset typpipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin normaaleilla maasuodattamoilla ollen 81
mg/l, 69 mg/l ja 61 mg/l. Myös väärin mitoitetun IN-DRÄN-modulilla varustetun biotiittimaasuodattamon
(B4*) keskimääräinen typpipitoisuus 72 mg/l oli samaa suuruusluokkaa kuin normaaleilla ja
modulimaasuodattamoilla.
Biotiittimaasuodattamot (B1, B2 ja B3) toimivat typen suhteen selvästi paremmin kuin muut
maasuodattamot typpipitoisuuksien keskiarvojen ollessa 23 mg/l, 26 mg/l ja 29 mg/l. Tämä viittaa siihen,
että tehokkaan nitrifikaation lisäksi biotiittimaasuodattamot denitrifioivat jonkin verran muita suodattamoita
paremmin. Syynä tähän voi olla muun muassa biotiitin suodatinhiekkaa hieman pienempi vedenläpäisykyky,
joka pidentää viipymää suodattamossa.
Biotiittimaasuodattamoiden tehokkaampi typenpoisto näkyy myös kuvasta 5-5, jossa esitetään
ammoniumtypen ja kokonaistypen suhde lähtevässä jätevedessä. Mitä alhaisempi prosenttiluku on, sitä
vähemmän lähtevässä jätevedessä on ollut suhteellisesti ammoniumtyppeä. Ammoniumtypen osuuden
pienentäminen
on
tärkeää,
koska
sen
hapettuminen
kuluttaa
vesistöissä
happea.
Biotiittimaasuodattamoiden lisäksi myös fosforin jälkisuodattimella varustetussa maasuodattamossa
ammoniumtypen osuus oli alhainen. Myös uudemmissa maasuodattamoissa ammoniumtypen osuus oli
keskimäärin jonkin verran alhaisempi kuin vanhoissa suodattamoissa, mutta trendi ei ollut kovin selkeä.
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Kuva 5-5: Ammoniumtypen (NH4-N) ja kokonaistypen suhde maasuodattamoista lähtevässä jätevedessä.

Maasuodattamokohteet N4, N5(P), B1 ja B2 olivat mukana myös Ravinnesampo-hankkeessa (SYKE 20022005). Näiden maasuodattamoiden typpipitoisuudet olivat edelleen samansuuntaisia kuin seitsemän vuotta
aiemmin, mutta pitoisuudet olivat hieman nousseet. Keskimääräiset pitoisuudet Ravinnesampo- ja MASUhankkeissa olivat:
N4: Ravinnesampo 53 mg/l  MASU 71 mg/l
N5(P): Ravinnesampo 62 mg/l  MASU 71 mg/l
B1: Ravinnesampo 13 mg/l  MASU 23 mg/l
B2: Ravinnesampo 25 mg/l  MASU 26 mg/l

5.3.3.2

Pienpuhdistamot

Lähtevän jäteveden typpipitoisuudet on esitetty kuvassa 5-6. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle typen enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
typen keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.

Kuva 5-6: Pienpuhdistamoista lähtevän jäteveden kokonaistyppipitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 2011). Harmaa alue esittää vaihteluvälin enimmäistyppipitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150
l/hlö/vrk.
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Pienpuhdistamoiden typpipitoisuudet vaihtelivat välillä 16 - 200 mg/l ollen keskimäärin 78 mg/l (mediaani 71
mg/l). Kohteiden typpipitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 51 - 125 mg/l ja mediaanit 54 - 125 mg/l.
Kahden kohteen (P2 ja P5) kohdalla korkeimmat typpipitoisuudet osuivat talviaikaan, mutta muutoin
vuodenajalla ei näyttänyt olevan suurta merkitystä pitoisuuksiin.
Biolanin Kaivo- ja Trio-puhdistamoiden (P1, P2 ja P3) keskimääräiset typpipitoisuudet olivat 56 mg/l, 97 mg/l
ja 51 mg/l. Samalla tavoin kuin fosforipitoisuuksissa, kohteen P2 kaksi kertaa pienempi vedenkulutus kuin
P1:llä ja P3:llä näkyi korkeampina typpipitoisuuksina.
Jita Kemik-panospuhdistamon (P4) keskimääräinen typpipitoisuus oli 61 mg/l ja Pipelifen V6panospuhdistamon (P5) 109 mg/l. Jälkimmäisen kohteen tulevan jäteveden typpipitoisuus oli myös hyvin
korkea.
Seurannan loppuvaiheessa mukaan otettujen IN-DRÄN Biosuodatin 5:sten (P6, P7 ja P8) keskimääräiset
typpipitoisuudet olivat melko korkeita ollen 64 mg/l, 104 mg/l ja 125 mg/l. Näistä kohteista otettiin vain
muutama näyte, joten niiden perusteella ei voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Puhdistamot
olivat myöskin melko uusia, joten on mahdollista, että nitrifioivan biofilmin muodostuminen modulien
pinnalle oli vielä kesken.

5.3.3.3

Toimivuus hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin nähden

Kuvassa 5-7 on esitetty tutkittujen maasuodattamoiden ja pienpuhdistamoiden keskimääräiset typpipäästöt
(g/hlö/vrk) kunkin kohteen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden keskimääräisen typpipitoisuuden
perusteella laskettuna. Jos kohteen vedenkulutus ei ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk
ja päästöarvo on väriltään vaaleampi. Jätevesiasetuksen enimmäistyppipäästö normaalivaatimuksella on
esitetty kuvassa punaisella yhtenäisellä viivalla ja tiukemmalla vaatimuksella katkoviivalla. Keskimääräinen
typpipäästö oli maasuodattamoilla 7,2 g/hlö/vrk ja pienpuhdistamoilla 8,8 g/hlö/vrk.

Kuva 5-7: Tutkittujen puhdistamoiden keskimääräisen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden typpipitoisuuden
perusteella lasketut keskimääräiset typpipäästöt (g/hlö/vrk) verrattuna jätevesiasetuksen enimmäistyppipäästöön
(punainen viiva = normaali vaatimustaso, punainen katkoviiva = tiukempi vaatimustaso). Jos kohteen vedenkulutus ei
ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk ja päästöarvo on väriltään vaaleampi.

Kaikkiaan 9/12 maasuodattamosta poisti typpeä keskimäärin asetuksen normaalivaatimusten mukaisesti.
Lisäksi tiukemman vaatimustason täytti 8/12 suodattamosta. Typen suhteen normaalivaatimukset
täyttämättömät maasuodattamot olivat samoja, jotka eivät täyttäneet vaatimuksia fosforin suhteen. Näiden
lisäksi vaatimuksia ei täyttänyt normaali maasuodattamo N1, jonka vedenkulutus ei ollut tiedossa. Tätä
lukuun ottamatta, kaikki vanhemmat, 8-20 vuotta sitten käyttöönotetut maasuodattamot toimivat typen
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osalta keskimäärin asetuksen vaatimusten mukaan täyttäen myös tiukemman vaatimustason. Neljän
maasuodattamokohteen (N1, N5(P), M1 ja M3(P)) vedenkulutus ei ollut tiedossa ja näiden osalta tulokset
ovat suuntaa antavia.
Kaikkiaan 5/8 pienpuhdistamosta poisti typpeä keskimäärin asetuksen normaalivaatimusten mukaisesti.
Lisäksi lähes kaikki näistä (P4 lukuun ottamatta) täyttivät myös tiukamman vaatimustason. Niiden
pienpuhdistamoiden kohdalla, joilla typpipäästö ei täyttänyt vaatimusta, vedenkulutus ei ollut tiedossa ja sen
arvioitiin olevan 110 l/hlö/vrk. Jos näiden kohteiden vedenkulutus olisi todellisuudessa 80 - 90 l/hlö/vrk,
typpivaatimus täyttyisi.
5.3.4

5.3.4.1

Lähtevän jäteveden laatu - Orgaaninen aine BOD7
Maasuodattamot

Lähtevän jäteveden BOD7-pitoisuudet on esitetty kuvassa 5-8. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle BOD 7:n enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
BOD7:n keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.

Kuva 5-8: Maasuodattamoista lähtevän jäteveden BOD7 -pitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 - 2011).
Harmaa alue esittää vaihteluvälin BOD7:n enimmäispitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk.

Maasuodattamoiden orgaanisen aineen (BOD 7) pitoisuudet vaihtelivat välillä 2,4 - 129 mg/l ollen keskimäärin
13,3 mg/l (mediaani 7,1 mg/l). Kohteiden BOD 7-pitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,4 - 34 mg/l ja
mediaanit 3,0 - 37 mg/l. BOD7-pitoisuuksien vaihtelu saman maasuodattamon eri näytteenottokerroilla oli
huomattavasti pienempää kuin ravinteiden.
Sekä uusien että vanhojen maasuodattamoiden BOD 7-pitoisuudet olivat alhaisia ja merkittäviä eroja eri
suodattamotyyppien välillä ei ollut. Yli kymmenen vuotta vanhojen normaaleiden maasuodattamoiden (N1,
N2 ja N4) BOD7-pitoisuuksien keskiarvot olivat 15 mg/l, 34 mg/l ja 4 mg/l ja kahden noin kymmenen vuotta
vanhan maasuodattamon (N3 ja N5(P)) 12 mg/l ja 5 mg/l. Biotiittimaasuodattamoiden (B1, B2 ja B3)
kohdalla pitoisuudet olivat keskimäärin hieman alhaisempia kuin normaaleilla maasuodattamoilla ja niissä
keskimääräiset BOD7-pitoisuudet olivat 3 mg/l, 5 mg/l ja 9 mg/l. Modulimaasuodattamoiden (M1, M2 ja
M3(P)) keskimääräiset BOD7-pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin muilla ollen 16 mg/l, 12 mg/l ja 5
mg/l. Väärin mitoitetun IN-DRÄN-modulilla varustetun biotiittimaasuodattamon (B4*) keskimääräistä BOD7-
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pitoisuutta, 25 mg/l, nosti yksi korkea pitoisuus. Muut näytteet tästäkin suodattimesta antoivat pieniä BOD 7pitoisuuksia.
Maasuodattamokohteet N4, N5(P), B1 ja B2 olivat mukana myös Ravinnesampo-hankkeessa (SYKE 20022005). Näiden maasuodattamoiden BOD7-typpipitoisuudet olivat edelleen alhaisia, vaikkakin hieman
korkeampia kuin seitsemän vuotta aiemmin. Keskimääräiset pitoisuudet Ravinnesampo- ja MASU-hankkeissa
olivat:
N4: Ravinnesampo 3,8 mg/l  MASU 4,0 mg/l
N5(P): Ravinnesampo 3,0 mg/l  MASU 4,6 mg/l
B1: Ravinnesampo 1,2 mg/l  MASU 3,4 mg/l
B2: Ravinnesampo 5,1 mg/l  MASU 5,0 mg/l

5.3.4.2

Pienpuhdistamot

Lähtevän jäteveden BOD7-pitoisuudet on esitetty kuvassa 5-9. Kuvaan on merkitty harmaalla vaihteluväli
jätevesiasetuksen (209/2011) normaalivaatimukset täyttävälle BOD7:n enimmäispitoisuudelle, kun
vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk. Jätevesijärjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, kun
BOD7:n keskimääräinen pitoisuus on pitkällä aikavälillä alle sallitun enimmäispitoisuuden.

Kuva 5-9: Pienpuhdistamoista lähtevän jäteveden BOD7 -pitoisuudet eri näytekerroilla (näytteenottojakso 2010 - 2011).
Harmaa alue esittää vaihteluvälin BOD7:n enimmäispitoisuudelle, kun vedenkulutus vaihtelee välillä 50 - 150 l/hlö/vrk.

Pienpuhdistamoiden orgaanisen aineen (BOD7) pitoisuudet vaihtelivat välillä 3,0 - 27 mg/l ollen keskimäärin
8,1 mg/l (mediaani 5,0 mg/l). Kohteiden BOD7-pitoisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,5 - 17 mg/l ja
mediaanit 3,0 - 17 mg/l. BOD7-pitoisuuksien vaihtelu saman pienpuhdistamon eri näytteenottokerroilla oli
huomattavasti pienempää kuin ravinteiden suhteen ollen vielä pienempää kuin maasuodattamoilla.
Kaikkien pienpuhdistamoiden BOD7-pitoisuudet olivat alhaisia, pääosin alle 20 mg/l. Keskimääräiset BOD7pitoisuudet Biolanin Kaivo- ja Trio-puhdistamoilla (P1, P2 ja P3) olivat 4 mg/l, 7 mg/l ja 6 mg/l, Jita Kemikpanospuhdistamolla (P4) 4 mg/l, Pipelifen V6-panospuhdistamolla (P5) 17 mg/l ja IN-DRÄN Biosuodatin 5:lla
(P6, P7 ja P8) 4 mg/l, 17 mg/l ja 15 m/l.
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5.3.4.3

Toimivuus hajajätevesiasetuksen vaatimuksiin nähden

Kuvassa 5-10 on esitetty tutkittujen maasuodattamoiden ja pienpuhdistamoiden keskimääräiset BOD7päästöt (g/hlö/vrk) kunkin kohteen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden keskimääräisen BOD7-pitoisuuden
perusteella laskettuna. Jos kohteen vedenkulutus ei ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk
ja päästöarvo on väriltään vaaleampi. Jätevesiasetuksen BOD7:n enimmäispäästö normaalivaatimuksella on
esitetty kuvassa punaisella yhtenäisellä viivalla ja tiukemmalla vaatimuksella katkoviivalla.

Kuva 5-10: Tutkittujen puhdistamoiden keskimääräisen vedenkulutuksen ja lähtevän jäteveden BOD 7 -pitoisuuden
perusteella lasketut keskimääräiset BOD7 -päästöt (g/hlö/vrk) verrattuna jätevesiasetuksen BOD7:n enimmäispäästöön
(punainen viiva = normaali vaatimustaso, punainen katkoviiva = tiukempi vaatimustaso). Jos kohteen vedenkulutus ei
ollut tiedossa, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk ja päästöarvo on väriltään vaaleampi.

Kaikki maasuodattamot ja pienpuhdistamot poistivat orgaanista ainetta keskimäärin asetuksen tiukempien
vaatimusten mukaisesti. Keskimääräinen BOD 7-päästö oli maasuodattamoilla 1,6 g/hlö/vrk ja
pienpuhdistamoilla 1,0 g/hlö/vrk.

5.4

Indikaattorimikrobien tulokset

5.4.1

Tulevan jäteveden hygieeninen laatu

Maasuodattamoihin johdettavan jäteveden hygieenistä laatua arvioitiin ottamalla vesinäytteitä
saostuskaivoista. Indikaattorimikrobit analysoitiin yhteensä 10 näytteestä, jotka oli otettu kuudesta
kenttäkohteesta (1-2 näytettä/kohde).
Indikaattorimikrobien pitoisuudet olivat tutkimuksessa mukana olleiden kotitalouksien saostuskaivoissa
samaa suuruusluokkaa mitä aiemmin on todettu sekä suomalaisissa (Heinonen-Tanski & Savolainen [16])
että ulkomaisissa tutkimuksissa Crites & Tchobanogousen [17] mukaan (taulukko 5-7). Ainoastaan
klostridien pitoisuus oli tässä tutkimuksessa tutkituissa saostuskaivoissa pienempi mitä muualla on aiemmin
analysoitu.
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Taulukko 5-7: Indikaattorimikrobien keskimääräiset,(pmy/100 ml) kuuden kenttäkohteen saostuskaivosta otetuissa
näytteissä (n=10) ja vertailuarvoja kirjallisuudesta.

Indikaattorimikrobiryhmä

geometrinen
keskiarvo,
pmy/100 ml

Kirjallisuus (minimi – maksimi)

Somaattiset / RNA
kolifaagit
E. coli

6/1
7.7 milj.

Heinonen-Tanski
Savolainen [16],
pmy/100 ml
<1 – 250 000 /
<1 – 1.7 milj.
26 000–32 milj.a

Enterokokit

140 000

4000 –210 milj.

10 000 – 100 000

Klostridit

11

6000 – 2 milj.

1000 – 100 000b

Heterotrofiset
400 milj.
bakteerit
a
Fekaaliset koliformit, b Clostridium perfringens

&

Crites & Tchobanoglous
[17], MPN/100 ml
1 – 100 milj.a

-

Haja-asutusalueen kotitalouksien saostuskaivojen jätevesi vastasi E. colien ja enterokokkien osalta
Lehtoniemen jäteveden puhdistamolle tulevaa (primäärisesti käsiteltyä) jätevettä (taulukko 6-2). Kolifaageja
ja klostrideja todettiin saostuskaivojen vedessä vähemmän ja heterotrofisia bakteereja enemmän kuin
jätevedenpuhdistamon vedessä. Kolifaagien ja klostridien pienempää pitoisuutta selittää se, että vain osa
väestöstä kantaa niitä elimistössään. Heterotrofien runsautta taas selittää saostuskaivoihin kertyvän lietteen
biomassan runsas mikrobisto, jota on päätynyt saostuskaivoista otettuihin näytteisiin.
Saostuskaivojen indikaattorimikrobitulosten perusteella myös yksittäisten kotitalouksien jätevedessä voi olla
taudinaiheuttajamikrobeja aivan vastaavalla tavalla kuin kunnallisten jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävässä
jätevedessä. Toisin kuin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla, haja-asutusalueella jätevedet johdetaan
käsittelyn jälkeen kotitalouksien lähiympäristöön. Tällöin riskinä on, että asukkaat joutuvat suoraan
kontaktiin (esim. purkupaikan läheisyydessä leikkivät lapset) jäteveden kanssa tai käsitelty jätevesi valuu
uimaveteen tai talousvesikaivoihin. Tämän vuoksi on tarpeen selvittää haja-asutusalueilla käytettävien
jätevedenkäsittelyjärjestelmien kykyä poistaa mikrobeja jätevedestä.
5.4.2

Lähtevän jäteveden laatu: maasuodattamot

Escherichia coli pitoisuudet vaihtelivat maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä ollen 50 – 4.7 miljoonaa
pmy/100 ml vuoden seurantajakson aikana (kuva 5.11). Eri suodattamotyyppien (normaali, biotiitti ja INDRÄN) ja eri-ikäisten suodattamojen välillä ei ollut havaittavissa selkeitä eroja. Pitoisuuksien
vuodenaikaisvaihtelussa ei myöskään ollut selkeää trendiä. IN_DRÄN-suodattamoa (910 – 4.7 milj.) lukuun
ottamatta E. coli pitoisuudet jäivät alle 1 milj. pmy/100 ml. Tasaisimmin E. colia poisti normaali
maasuodattamo (N2), jossa pitoisuudet olivat 330–52000 pmy/100 ml.
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Kuva 5-11: Escherichia colin pitoisuus (pmy/100ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista poistuvassa
jätevedessä eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella kuudessa kohteessa. y-akseli on
logaritminen. Punaisella viivalla on esitetty EUn Uimavesidirektiivin hygieniavaatimus uimaveden laadulle sisävesissä
(1000 pmy/100 ml) (2006/7/EY).

Enterokokkipitoisuudet (1 - 130 000 pmy/100 ml) olivat keskimäärin noin sadasosa E. colin pitoisuuksista
maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä, kuten ne olivat myös saostuskaivojen jätevedessä. Eri
suodattamotyyppien ja eri-ikäisten suodattamojen eikä vuodenaikojen välillä ollut havaittavissa selkeitä
eroja. Korkein yksittäinen pitoisuus (130 000 pmy/100ml) todettiin kotitaloudessa (N1), mutta muutoin
enterokokkipitoisuudet jäivät kaikissa kohteissa alle 10 000 pmy/100ml.
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Kuva 5-12: Enterokokkipitoisuus (pmy/100ml) normaali-, biotiitti- ja In-Drän-maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä
eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella kuudessa kohteessa. y-akseli on logaritminen. Punaisella
viivalla on esitetty EUn Uimavesidirektiivin hygieniavaatimus uimaveden laadulle sisävesissä (400 pmy/100 ml)
(2006/7/EY).

Klostridipitoisuudet olivat pieniä (alle 46 pmy/100ml) kaikista maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä
(kuva 5-13). Klostrideja havaittiin useammin normaalista maasuodattamosta poistuvassa jätevedessä kuin
biotiittimaasuodattamosta poistuvassa jätevedessä. IN-DRÄN suodattamosta poistuvassa jätevedessä
klostrideja ei havaittu lainkaan. Eri-ikäisten suodattamojen tai eri vuodenaikojen välillä ei ollut havaittavissa
eroja.
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Kuva 5-13: Klostridipitoisuus (pmy/100ml) normaali-, biotiitti- ja In-Drän -maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä
eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella kuudessa kohteessa. y-akseli on logaritminen.

Somaattisia kolifaageja todettiin kahdeksassa näytteessä, joista viisi oli otettu normaalimaasuodattamoista ja
yksi biotiitti- ja kaksi IN-DRÄN-maasuodattamosta, jossa havaittiin korkein kolifaagien pitoisuus (110
pmy/100ml). Muuten pitoisuudet olivat yleensä alle 10 pmy/100 ml tai alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml).
Muutamassa näytteessä todettiin 20–29 pmy/100 ml (kuva 5-14). Kolifaagien läsnäolo maasuodattamoista
poistuvassa jätevedessä indikoi mahdollisuutta, että maasuodattamoista voi päätyä ympäristöön myös
taudinaiheuttajaviruksia, mikä havaittiin myös tässä tutkimuksessa. Pääosassa näytteitä, joissa todettiin
somaattisia kolifaageja, oli myös norovirus GII-ryhmää. RNA-faageja havaittiin vain kaksi kertaa
seurantajakson aikana, joten ne eivät sovellu yksittäisten kotitalouksien jäteveden laadun seuraan.
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Kuva 5-14: Somaattisten kolifaagien pitoisuus (pmy/100ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista
poistuvassa jätevedessä eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella kuudessa kohteessa. y-akseli on
logaritminen.

Heterotrofisten bakteerien pitoisuudet olivat 2700 – 86 miljoonaa pmy/100 ml. Pienimmät pitoisuudet
havaittiin yleensä keväisin tai syksyisin. Muuten pitoisuudet vaihtelivat 104 – 108 pmy/100 ml välillä
indikoiden maapuhdistamoissa tapahtuvaa mikrobitoimintaa (kuva 5-15).
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Kuva 5-15: Heterotrofisten bakteerien pitoisuus (pmy/100ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista
poistuvassa jätevedessä eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella kuudessa kohteessa. y-akseli on
logaritminen.

5.4.3

Lähtevän jäteveden laatu: Pienpuhdistamot

Indikaattorimikrobipitoisuudet määritettiin seitsemästä pienpuhdistamosta (P1-P7), joista P1 oli asennettu
vanhoihin saostuskaivoihin. Muut tutkitut pienpuhdistamot olivat: Biolanin Trio pienpuhdistamo (P3), Jita
Kemik-pienpuhdistamo (P4), Propipen panospuhdistamo V6 (P5) ja kaksi FANNin IN-DRÄN biosuodinta (P7 ja
P8). Kohteista P1-P5 analysoitiin kolme näytettä/kohde ajalla 28.2.2011 – 26.9.2011. Kummastakin IN-DRÄN
biosuotimesta (P7 ja P8) analysoitiin yksi näyte, joka oli otettu 11.10.2011.

Escherichia coli pitoisuudet vaihtelivat pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä ollen <1 – 220000

pmy/100 ml vuoden seurantajakson aikana (kuva 5-16). Pitoisuuksien vuodenaikaisvaihtelussa ei ollut
selkeää trendiä. Eri pienpuhdistamojen välillä oli havaittavissa eroja. Pienimmät E. coli pitoisuudet havaittiin
P1- ja P2-kaivopuhdistamoissa (<1-1500 pmy/100 ml), joissa ainoastaan yksi tulos ylitti EUn
uimavesidirektiivin mukaisen hygieniavaatimuksen 1000 pmy/100 ml (2006/7/EY). Korkeimmat pitoisuudet
todettiin P5- ja P7-puhdistamoissa (25000 – 220000 pmy/100 ml), joissa uimavesidirektiivin raja-arvoa ei
alitettu yhdessäkään näytteessä.
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Kuva 5-16: Escherichia colin pitoisuus (pmy/100 ml) pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä eri
vuodenaikoina (n=3/kohde lukuun ottamatta P7 ja P8 kohteita, joista otettiin vain yksi näyte). y-akseli on
logaritminen. * = P2 kohteesta keväällä otetussa näytteessä E. colin pitoisuus oli alle määritysrajan (<1
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pmy/100 ml).Enterokokkipitoisuudet (<1 – 3400 pmy/100 ml) olivat keskimäärin noin sadasosa E. colin
pitoisuudesta pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä. Eri pienpuhdistamojen välillä oli havaittavissa
samankaltaisia eroja kuin E. colin tapauksessa (kuva 5-16 ja 5-17). Pienimmät enterokokkipitoisuudet
havaittiin P1-P3 ja P7 puhdistamoissa, joissa pitoisuudet jäivät EUn uimavesidirektiivin sisävesien
hygieeniselle laadulle asetetun raja-arvon alle (400 pmy/100 ml) (kuva 5-17). Myös P4-puhdistamon
pitoisuudet olivat alle raja-arvon yhtä tulosta lukuun ottamatta (1800 pmy/100 ml). Korkeimmat pitoisuudet
(460 – 3400 pmy/100 ml) havaittiin P5 ja P8 puhdistamoissa.
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Kuva 5-17: Enterokokkipitoisuus (pmy/100 ml) pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä eri vuodenaikoina
(n=3/kohde lukuun ottamatta P7 ja P8 kohdetta, joista otettiin vain yksi näyte). y-akseli on logaritminen. * = P1
kohteesta talvella ja keväällä ja P2 kohteesta keväällä otetuissa näytteissä enterokokkipitoisuus oli alle määritysrajan (<1
pmy/100 ml).

Klostridipitoisuudet olivat pieniä (alle 400 pmy/100 ml) kaikista pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä
ja pitoisuudet jäivät usein alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml) (kuva 5-18). P3- ja P5- puhdistamoja lukuun
ottamatta pitoisuus oli alle 20 pmy/100 ml.
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Kuva 5-18: Klostridipitoisuus (pmy/100 ml) pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä eri vuodenaikoina (n=3/kohde
lukuun ottamatta P7 ja P8 kohdetta, joista otettiin vain yksi näyte). y-akseli on logaritminen. * = Kaikissa kohteissa
(paitsi P8) yksi tai kaksi analyysitulosta jäi alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml).

Korkeimmat somaattisten kolifaagien pitoisuudet todettiin P3-puhdistamosta poistuvassa jätevedessä, Muissa
puhdistamoissa pitoisuus jäi alle 10 pmy/100 ml tai jopa alle määritysrajan yhdessä tai useammassa
näytteessä (kuva 5-19).
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Kuva 5-19: Somaattisten kolifaagien pitoisuus (pmy/100 ml) pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä eri
vuodenaikoina (n=3/kohde lukuun ottamatta P7 ja P8 kohdetta, joista otettiin vain yksi näyte). y-akseli on logaritminen.
* = Kohteissa yksi tai useampi analyysitulosta jäi alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml).

Heterotrofisten bakteerien pitoisuudet pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä 3400 – 890 miljoonaa
pmy/100 ml. Pitoisuudet vaihtelivat puhdistamoittain samalla tavoin kuin muilla indikaattorimikrobeilla (kuva
5-20).
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Kuva 5-20: Heterotrofisten bakteerien pitoisuus (pmy/100 ml) pienpuhdistamoista poistuvassa jätevedessä eri
vuodenaikoina (n=3/kohde lukuun ottamatta P7 ja P8 kohdetta, joista otettiin vain yksi näyte). y-akseli on logaritminen.

5.4.4

Suomenojan tutkimusaseman testipuhdistamo

Kenttäkohteiden lisäksi analysoitiin indikaattorimikrobit Suomen ympäristökeskuksen Suomenojan
tutkimusasemalla EN-standardinmukaisessa testauksessa olevalta Clewer-pienpuhdistamolta kerran kesä-,
elo- ja syyskuussa. Näytteet otettiin pienpuhdistamolle tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Tuleva jätevesi
oli peräisin noin 40 kotitaloutta käsittävältä pientaloalueelta. Testiajossa käytetty virtaama oli 600 litraa/vrk.
Kohteen kuormitus ei täten ole verrattavissa edellä esitettyihin pienpuhdistamokohteisiin. Mikrobilöydöksien
mahdollisuus on suurempi ko. jätevedellä, koska se tulee useammasta kotitaloudesta, kun muissa
kenttäkohteissa kuormittajana oli yksi perhe.
Pienpuhdistamoon tulevan jäteveden pitoisuudet E. colin enterokokkien, heterotrofien sekä somaattisten- ja
RNA-kolifaagien osalta vastaavat maasuodattamoiden kenttäkohteiden saostuskaivoista mitattuja
pitoisuuksia (taulukko 5-7). Klostridipitoisuudet ovat korkeammat kuin kenttäkohteissa, mutta vastaavat
kuitenkin kirjallisuudessa esitettyjä pitoisuuksia (taulukko 5-7).
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Pienpuhdistamosta poistuvassa jätevedessä todettiin kaikkia indikaattorimikrobeja RNA-faageja lukuun
ottamatta. Käsittelyprosessi oli poistanut osan mikrobeista. Keskimääräinen logaritminen reduktio oli 2.4
(99.6 %) E. colille ja enterokokeille, 3.0 (99.9 %) klostrideille ja 1.1 (92 %) somaattisille kolifaageille. E.
colin ja enterokokkien pitoisuus ei alittanut poistuvassa jätevedessä EUn uimavesidirektiivin
hygieniavaatimusta.

5.5

Taudinaiheuttajamikrobien tulokset

Taudinaiheuttajamikrobien esiintyminen jätevedessä vaatii aina infektoituneen henkilön, joka erittää
mikrobia ulosteissaan. Siten niiden esiintyminen yhden talouden puhdistamoissa ei ole itsestäänselvyys ja eri
suodattamoihin päätyvien taudinaiheuttajamikrobien pitoisuudet voivat vaihdella suuresti. Mitatut pitoisuudet
riippuvat paljon myös siitä, milloin infektoitunut henkilö on käyttänyt puhdistamoon tulevaa vettä wc:n
huuhteluun. Näin ollen vertailu eri järjestelmien välillä ei ole yksiselitteistä ja tässä seurannassa saaduilla
taudinaiheuttajatuloksilla ei voida tehdä johtopäätöksiä eri järjestelmien keskinäisestä toimivuudesta
taudinaiheuttajavirusten poistossa.
5.5.1

Lähtevän jäteveden laatu: maasuodattamot

Adenoviruksia todettiin kaikista maasuodattamoista ja pitoisuudet olivat hyvin lähellä toisiaan (Kuva 5-22).
Adenoviruksen yleisyys myös yhden talouden jätevesijärjestelmissä tukee niiden käyttöä ihmisperäisen
ulostesaastutuksen indikaattoreina.
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Kuva 5-21: Adenovirusten pitoisuus (GC/ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä
eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella. y-akseli on logaritminen.

Noroviruksen GI-genoryhmää ei todettu kuin kahden maasuodattamon läpi tulleesta jätevedestä ja
pitoisuudet olivat melko matalia (Kuva 5-23). Lisäksi yhden puhdistamon (B2) saostuskaivosta todettiin pieni
määrä noroviruksen GI-genoryhmää. GI-genoryhmän alhaiset pitoisuudet viittaavat siihen, että virukset ovat
päätyneet järjestelmiin aikoja sitten ja nyt mitatut pitoisuudet ovat jäänteitä mahdollisesti hyvinkin pitkän
ajan takaa.
Noroviruksen GII-genoryhmää puolestaan todettiin B3-suodatinta lukuun ottamatta kaikista puhdistamoista
(Kuva 5-24). Noroviruksen pitoisuudet olivat myös korkeimmat tutkituista viruksista. Kyselytutkimus paljasti,
että ainakin kohteissa (N1, N2, N3) on ollut vatsatautipotilaita, jotka ovat olleet oireitten perusteella
todennäköisesti noroviruksen aiheuttamia.
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Kuva 5-22: Norovirusten (GI) pitoisuus (GC/ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista poistuvassa
jätevedessä eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella. y-akseli on logaritminen.
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Kuva 5-23: Norovirusten (GII) pitoisuus (GC/ml) normaali-, biotiitti- ja IN-DRÄN-maasuodattamoista poistuvassa
jätevedessä eri vuodenaikoina ja saostuskaivon vedessä keväällä ja talvella. y-akseli on logaritminen.

Taudinaiheuttajavirusten lisäksi, kampylobakteerit tutkittiin kaikista seitsemästä kohteesta (1-3
kertaa/kohde). Kampylobakteereita ei todettu näytteistä. Tulos vastaa ennakko-oletusta, sillä
kampylobakteereiden esiintyvyys väestössä on todennäköisesti harvinaisempaa kuin noro- ja adenovirusten
(huolimatta siitä, että kampylobakteeri-infektioita raportoidaan tartuntatautirekisteriin virusinfektioita
enemmän). Lisäksi kampylobakteereiden esiintymisen havaitseminen viljelymenetelmällä suodattamojen
läpitulleesta vedestä olisi hyvin epätodennäköistä, sillä kampylobakteerit menettävät viljeltävyytensä melko
pian ympäristöolosuhteissa.
Maasuodattamojen läpi tulleen veden lisäksi tutkittiin saostuskaivojen mikrobiologista laatua seitsemästä
kenttäkohteesta. Yhteensä tutkittiin 11 näytettä (1-2 näytettä/kohde). Taudinaihettajista analysoitiin
adenovirukset ja norovirukset (GI ja GII). Useasta saostuskaivosta löydettiin taudinaiheuttajaviruksia (Kuva
5-22, 5-23 ja 5-24). Joukossa oli kuitenkin kohteita, joiden saostuskaivosta ei löydetty tutkittuja
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taudinaiheuttajaviruksia, vaikka puhdistamon läpi tulleesta jätevedestä niitä todettiin. Tämä viittaa siihen,
että näiden kohteiden virukset ovat päätyneet maasuodattimeen kauan sitten ja saostuskaivo on ehtinyt
tässä ajassa puhdistua. Saostuskaivoista todetut taudinaiheuttajamikrobipitoisuudet kertovat siten infektion
ajankohdasta ja suuret pitoisuudet viittaavaat tuoreeseen saastutukseen.
5.5.2

Lähtevän jäteveden laatu: Pienpuhdistamot ja Suomenojan testipuhdistamo

Seitsemästä yhden talouden pienpuhdistamokohteesta (P1, P2, P3, P4, P5, P7 ja P8) tutkittiin adenovirukset
(1–3 kertaa/kohde), norovirukset (1–3 kertaa/kohde) ja viidestä kohteesta (P1, P2, P3, P4, P5)
kampylobakteerit (1–2 kertaa/kohde). Adenoviruksia todettiin pieni määrä kahdesta kohteesta (P2, P4).
Noroviruksia ja kampylobakteereita ei todettu.
Lisäksi Suomenojan tutkimusasemalla testissä olleesta suuremman mittaluokan Clewer-pienpuhdistamosta
määritettiin tulevan ja lähtevän jäteveden taudinaiheuttajaviruspitoisuudet kolme kertaa/kohde sekä
kampylobakteerit yhden kerran/kohde. Log-poistotehokkuudet vaihtelivat adenoviruksella 1.2–1.8,
noroviruksen GI-genoryhmällä 0–0.7 ja GII-genoryhmällä 1.1–2.4. Kampylobakteereja ei todettu.

5.6

Yhteenveto ja johtopäätökset kenttäkoekohteiden tuloksista

12:sta maasuodattamon ja 8:an pienpuhdistamon toimivuutta seurattiin yhden vuoden kestoisen jakson ajan
ottamalla kohteista näytteitä yhteensä 2 - 8 kertaa (keskimäärin 6). Maasuodattamoiden lähtevän jäteveden
pitoisuudet olivat keskimäärin: kokonaisfosfori 4,2 mg/l (0,1 - 15,0 mg/l), kokonaistyppi 61 mg/l (8 - 170
mg/l), orgaaninen aine 13 mg/l (2 - 129 mg/l). Pienpuhdistamoiden osalta vastaavat pitoisuudet olivat:
kokonaisfosfori 2,7 mg/l (0,1 - 10,3 mg/l), kokonaistyppi 78 mg/l (16 - 200 mg/l), orgaaninen aine 8 mg/l (3
- 27 mg/l).
Puhdistamoiden toimivuutta jätevesiasetuksen kannalta tarkasteltiin laskemalla eri parametreille
keskimääräiset ympäristöön joutuvat päästöt (g/hlö/vrk), joiden laskennassa huomioitiin kohteiden todellinen
vedenkulutus. Jos vedenkulutustietoa ei ollut saatavilla, vedenkulutukseksi arvioitiin 110 l/hlö/vrk.
Tutkimuksessa mukana olleet pienpuhdistamot poistivat fosforia jonkin verran maasuodattamoita paremmin
ja ainakin niillä pienpuhdistamoilla, joiden vedenkulutus oli tiedossa, päästiin fosforin suhteen alle
jätevesiasetuksen tiukemman vaatimustason. Maasuodattamoiden kohdalla normaalivaatimustasoon ei
päästy kahden suodattamon kohdalla, joista toinen oli väärin mitoitettu ja toisessa oli hyvin korkea
vedenkulutus henkilöä kohden. Näiden lisäksi kolmella yli 8-18 vuotta vanhalla maasuodattamolla ei päästy
tiukempaan vaatimustasoon. Typen suhteen tilanne oli samankaltainen kuin fosforin suhteen ja
pääsääntöisesti samoilla puhdistamoilla, joilla oli ongelmia fosforin poistossa, oli ongelmia myös typen
poistossa. Maasuodattamoista biotiittisuodattamot poistivat typpeä selvästi paremmin kuin muut
maasuodattamot. Fosforin ja orgaanisen aineen suhteen ne toimivat samankaltaisesti muiden
puhdistamoiden kanssa. Orgaanisen aineen suhteen kaikki puhdistamot täyttivät jätevesiasetuksen
tiukemmat vaatimukset. Huomion arvoista oli se, että myös vanhat maasuodattamot toimivat hyvin. Etenkin
fosforin suhteen tuloksia on helppo parantaa kemiallisella saostuksella.
Vuodenajalla ei näyttänyt olevan selkeää vaikutusta edes lämpötilariippuvaiseen typen poistoon.
Maasuodattamoiden kohdalla tilanne oli jopa päinvastainen, sillä seitsemässä kohteessa korkeimmat
typpipitoisuudet analysoitiin kesällä. Yhtenä syynä tähän saattoi olla lomista johtuva keskimääräistä
alhaisempi vedenkulutus kesäaikana, jolloin pitoisuudet olivat väkevämpiä. Toisaalta kuormitus saattoi olla
myös korkeampi, mm. lisääntynyt lihansyönti grillauskaudella, enemmän vieraita, jne.. Lisäksi muutamassa
kohteessa suuri keskimääräinen vedenkulutus ja sitä kautta liian pieni viipymä puhdistamossa aiheuttivat
todennäköisesti heikompia tuloksia.
Pelkästään lähtevän jäteveden pitoisuuksien tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa puhdistamoiden, niin
maasuodattamoiden kuin pienpuhdistamoidenkaan toimivuudesta. Seurannassa oli kohteita, joissa
pitoisuudet olivat alhaisia, mutta keskimääräiset ympäristöön johdettavat grammamääräiset päästöt henkilöä
kohden olivat verrattain korkeita suuresta vedenkulutuksesta johtuen. Suositeltavaa olisikin asentaa
kohteisiin vesimittari vedenkulutuksen määrittämiseksi.
Sekä maasuodattamoista että pienpuhdistamoista poistuvasta jätevedessä havaittiin lähes jokaisella
näytteenottokerralla mikrobeja, jotka indikoivat mahdollisten taudinaiheuttajien läsnäoloa vedessä.
Maasuodattamoista poistuvan jäteveden indikaattorimikrobipitoisuudet olivat keskimäärin:
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Escherichia coli 12000 pmy/100 ml (50 – 24*106 pmy/100 ml)

enterokokit 170 pmy/100 ml (<1 – 130 000 pmy/100 ml)
klostridit <1 – 46 pmy/100 ml
somaattiset kolifaagit <1 – 106 pmy/100 ml
RNA-kolifaagit <1 – 55 pmy/100 ml
heterotrofiset bakteerit 1,5 miljoonaa (2700 – 86*106 pmy/100 ml)

Pienpuhdistamojen vastaavat pitoisuudet olivat:
 Escherichia coli 1900 pmy/100 ml (<1 – 220 000 pmy/100 ml)
 enterokokit 36 pmy/100 ml (<1 – 3400 pmy/100 ml)
 klostridit <1 – 400 pmy/100 ml
 somaattiset kolifaagit <1 – 3500 pmy/100 ml
 RNA-kolifaagit <1 – 44 pmy/100 ml
 heterotrofiset bakteerit 1,2 miljoonaa (3400 – 890*106 pmy/100 ml)
Tutkimuksessa mukana olleiden maasuodattamojen ja pienpuhdistamoiden poistuvan jäteveden
mikrobipitoisuudet vaihtelivat puhdistamoittain. Vaihtelu oli suurempaa maasuodattamoista otetuissa
näytteissä, joista tosin otettiin enemmän näytteitä (4-8 näytettä/kohde) kuin pienpuhdistamoista (3
näytetä/kohde). EUn uimavesi direktiivin (2006/7) hygieniavaatimukset ( E. colille 1000 pmy/100 ml ja
enterokokeille 400 pmy/100 ml) saavutettiin joissain tapauksissa jo puhdistamosta lähtevässä jätevedessä
ennen ympäristössä tapahtuvaa laimenemista. Poistoputken jälkeen avo-ojaan tai kivipesään lasketuista
vesistä jäljelle jääneistä bakteereista poistuu vielä huomattava osa.
Maasuodattamoista poistuvan jäteveden enterokokkipitoisuudet vastasivat suuruusluokaltaan aiemmissa
tutkimuksissa saatuja tuloksia. Esimerkiksi Ravinnesampo-tutkimuksessa erityyppisistä maasuodattamoista
poistuvan jäteveden enterokokkipitoisuudet vaihtelivat välillä <1 – 40000 pmy/100 ml, kun AlSO4jälkisaostuksella varustettua suodattamoa ei huomioida (130 – 360000 pmy/100 ml) [18]. Sekä
Ravinnesampossa että tässä tutkimuksessa yli puolet analysoiduista enterokokkipitoisuuksista asettuivat
välille 100–1000 pmy/100 ml.
Pienpuhdistamokohteissa P3-P5 havaitut korkeammat mikrobipitoisuudet saattavat liittyä prosessista
karkaavaan kiintoaineeseen. Pienpuhdistamoiden seurannalla ja huolellisella ylläpidolla voidaan varmistaa
prosessin toimivuus ja vaikuttaa jäteveden päästöihin. Aiemmissa tutkimuksissa [18,19,20] erityyppisistä
pienpuhdistamoista poistuvan jäteveden E.colin ja enterokokkipitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin
tässä tutkimuksessa todetut pitoisuudet. E. colin pitoisuudet vaihtelivat muutamasta kymmenestä yli 80 000
mpn/100 ml ollen keskimäärin hieman alle tuhat / 100 ml. Enterokokkipitoisuudet olivat puolestaan <1 – 106
pmy / 100 ml välillä ollen keskimäärin hieman yli 1000 pmy/100 ml.
Tulosten perusteella voidaan sanoa, että taudinaiheuttajavirukset voivat läpäistä puhdistusjärjestelmät ja
maasuodattamot toimivat taudinaiheuttajavirusten suhteen tietynlaisina puskurivyöhykkeinä. Useasta
kohteesta todettiin esim. noroviruksia (GII) läpi vuoden seurantajakson kevät 2010 – kevät 2011 aikana.
Mikäli tällä välillä puhdistamoiden käyttäjien joukossa ei ole ollut uusia infektoituneita henkilöitä, toisin
sanoen puhdistamoihin ei ole tullut lisää taudinaiheuttajaviruksia, voidaan sanoa että virukset säilyvät
järjestelmissä hyvin pitkään ja kulkeutuvat hitaasti maasuodattamon läpi. Seurannassa olevat kohteet
vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa tiedusteltiin mm. vatsatautitapausten lukumäärää ja ajankohtaa.
Kohteissa, joissa ilmoitettiin olleen vatsatautia, mitattiin myös korkeimmat norovirus (GII) pitoisuudet.
Tulosten tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että henkilö erittää esim. norovirusta ulosteisiinsa vielä 1–3
viikkoa oireiden loputtua. Henkilön infektio voi myös olla oireeton, mutta hän erittää siitä huolimatta
taudinaiheuttajamikrobeja. Erityisesti adenovirus voi aiheuttaa tämän kaltaisen oireettoman infektion.
Adenoviruksia todettiin kaikista maasuodattamoista ja pitoisuudet olivat hyvin lähellä toisiaan. Adenoviruksen
yleisyys myös yhden kotitalouden jätevesijärjestelmissä tukee niiden käyttöä ihmisperäisen
ulostesaastutuksen indikaattoreina.
Kenttäkohteiden maasuodattamoissa varsinaisia puhdistustehokkuuksia ei voitu laskea jäteveden pitkän
viipymän takia. Yllättävää oli kuitenkin se, että näistä yksityiskiinteistöjen jätevettä sisältävistä
maasuodattamokohteissa havaittiin kaikista taudinaiheuttajaviruksia.

52

Viitteet:
[1] SFS EN ISO 9308-1. 2000. Veden laatu. Escherichia colin ja koliformisten bakteerien toteaminen ja laskeminen. Osa
1: Kalvosuodatusmenetelmä.
[2] SFS EN-ISO 10705-2. 2001. Veden laatu. Bakteriofaagien havaitseminen ja laskeminen. Osa 2: Somaattisten
bakteriofagien laskeminen.
[3] SFS EN-ISO 10705-1. 2002. Veden laatu. Bakteriofagien havaitseminen ja laskeminen. Osa 1: F-spesifisten RNAbakteriofagien laskeminen. Osa 2: Somaattisten bakteriofagien laskeminen.
[4] Grabow, W.O.K. & Coubrough, P. 1986. Practical direct plaque assay for detection of coliphages in 100 mL samples
of drinking water. Applied and Environmental Microbiology 52: 430-433.
[5] SFS EN-ISO. 7899-2. 2000. Veden laatu. Suolistoperäisten enterokokkien havaitseminen ja laskeminen. Osa 2:
Kalvosuodatusmenetelmä.
[6] SFS-EN 26461-2. 1993. Veden laatu. Sulfiittia pelkistävien anaerobisten (klostridien) itiöiden osoitus ja lukumäärän
määritys. Osa 2: Kalvosuodatusmenetelmä.
[7] SFS EN ISO 6222. 1999. Veden laatu. Viljeltävien mikro-organismien lukumäärän laskeminen. Pesäkelasku
siirrostamalla agar-ravintoalustaan.
[8] Reasoner, D.J. & Geldreich, E.E. 1985. A new medium for the enumeration and subculture of bacteria from potable
water. Applied and Environmental Microbiology 49: 1-7.
[9] Zacheus, O. 1998. Physical, chemical and microbiological quality of water in the distribution systems of Finnish
buildings. Publications of the National Public Health Institute A1/1998.
[10] WHO (2003). Guidelines for environmental surveillance of poliovirus circulation. World Health Organization. Geneva.
Switzerland.
[11] Jothikumar, N., Cromeans, T.L., Hill, V.R., Lu, X., Sobsey, M.D. and Erdman, D.D. 2005. Quantitative real-time PCR
assays for detection of human adenoviruses and identification of serotypes 40 and 41. Appl. Environ. Microbiol . 71,
3131-3136.
[12]Kageyama, T., S. Kojima, M. Shinohara, K. Uchida, S. Fukushi, F. B. Hoshino, N. Takeda, and K. Katayama. 2003.
Broadly reactive and highly sensitive assay for Norwalk-like viruses based on real-time quantitative reverse transcriptionPCR. J. Clin. Microbiol. 41:1548-1557.
[13] Kauppinen, A., Martikainen, K., Veijalainen, A.-M., Pitkänen, T., Heinonen-Tanski, H., Matikka, V. and Miettinen, I.T.
2012. Buried sand filters for removal of pathogenic and indicator microbes from waste water during a one year pilot
study. Käsikirjoitus valmisteilla.
[14]Loisy, F., Atmar, R.L., Guillon, P., Le Cann, P., Pommepuy, M., Le Guyader, F.S. (2005) Real-time RT-PCR for
norovirus screening in shellfish. J Virol Methods. 123(1):1-7.
[15] ISO 17995. 2005. Water quality – Detection and enumeration of thermotolerant Campylobacter species,
International Organization for Standardization, Geneve, Switzerland.
[16] Heinonen-Tanski, H. & Savolainen, R. 2003. Disinfection of septic tank and cesspool wastewater with peracetic acid.
Ambio 32(5): 358-361.
[17] Crites, R. W. & Tchbanoglous, G. 1998. Small and decentralized wastewater management systems. McGraw-Hill
series in water resources and environmental engineering. pp. 83.
[18] Vilpas R. Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen - Ravinnesampo,Osa 1: Asumisjätevesien käsittely,
Suomen ympäristö 762, ympäristönsuojelu, 2005.
[19] Männynsalo J. Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Vantaalla kesällä 2008, Vantaanjoen ja Helsingin seudun
vesiensuojeluyhdistys ry, 2008.
[20] Hübinette M. Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion, Länsstylersern i Västra Götalands län,
Vattenvårdsenheten, Rapport 2009:07, 2009.

53

6 Pilotmaasuodattamot
Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen, Ari Kauppinen
Pilotmaasuodattamokokeiden päätarkoitus oli rakentaa sellaiset testausolosuhteet, että pystyttiin
luotettavasti vertailemaan erityyppisten maasuodattamoratkaisujen toimintaa ja puhdistustehoa. Tämä
tarkoitti sitä, että pilotsuodattamoille menevän jäteveden pitoisuudet ja virtaamat olivat samanlaisia ja
suodattamot oli mitoitettu sen kokoisiksi, että valmistajien tai suodatainhiekan raekokoihin perustuvat
mitoitukset tietyn virtaaman suhteen täyttyivät. Tässä tutkimuksessa eristettyyn merikonttiin rakennettuja
pilotmaasuodattamoja käytettiin vuoden mittaiseen koejaksoon, jossa vertailtiin kolmen erityyppisen
suodattamon toimivuutta sekä ympäristöterveydellisestä näkökulmasta mikrobien ja virusten suhteen että
fysikaalis-kemiallisten muuttujien suhteen.

6.1

Koejärjestelyiden ja näytteenoton suunnittelu ja toteutus

Koejärjestelyt näytötönottomenetelmineen suunniteltiin yhteistyössä projektin eri osapuolien kanssa.
Suunnittelussa hyödynnettiin YARA Suomen Tekes-rahoituksella toteutetun Biotiitti-projektin kokemuksia.
Suodattamot sijoitettiin Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolle eristettyyn merikonttiin ja
jokaiselle suodattamolle johdatettiin välpän jälkeistä jätevettä sama kuormitus eli keskimäärin noin 33
litraa/vrk noudattaen normaalia vedenkulutusrytmiä (kuva 6-1). Välpän jälkeen jätevesi pumpattiin kontissa
sijaitseviin kuution saostussäiliöihin, joissa jäteveden annettiin laskeutua 2-3 vuorokautta, jonka jälkeen vesi
pumpattiin suodattamoille. Jäteveden johtaminen suodattamoon tapahtui pilssipumppujen ja pintakytkinten
avulla. Saostussäiliöistä vesi pumpattiin kymmenen litran ämpäreihin, joissa pilssipumput pumppasivat noin
1,6 litraa kerrallaan suodattamoiden imeytysputkiin. Imeytysputkista jätevesi johtui suodattamoon
imeytysreikien kautta, joita oli putkessa 25 cm:n välein. Imeytysreikien yläpuolella oli isommat reiät siltä
varalta, jos varsinaiset imeytysreiät tukkeutuivat. Tätä menetelmää käytetään yleisesti maasuodattimoissa.
Suodattamoiden läpi virrannut jätevesi koottiin yhteen keruuputkilla, josta jätevesi johdatettiin tarvittaessa
vielä lopuksi jälkikäsittelyyn. Lopuksi jätevesi johdetaan viemäreitä pitkin takaisin jätevedenpuhdistamon
käsittelyprosessiin.
Jotta suodattamot ja letkut eivät päässeet pakkasella jäätymään, sijoitettiin konttiin lämpöpuhallin, joka piti
lämpötilan tasaisena. Kontin ilmanvaihto toteutettiin koneellisesti ja jäteveden pumppaus saostussäiliöihin ja
siitä edelleen suodattamoille tapahtui automaatiolla. Kesällä 2011 lämpötilat kontissa alkoivat nousta, jonka
vuoksi konttiin hankittiin jäähdytinlaitteisto. Näytteitä jätevedestä käytiin ottamassa keskimäärin kolmen
viikon välein, sekä poikkeavien kuormitusjaksojen (yli-/ali- ja nollakuormitus) jälkeen. Suodattamoiden
kuormitusjaksot toteutettiin standardin EN 12566-3 mukaan siten, että normaalikuormitusjakso (33 l/
m2/vrk) kesti neljä viikkoa ja ali- sekä ylikuormitusjaksot viikon. Alikuormitusjakson aikana suodattamoita
kuormitettiin 50 % kuormituksella ja välillä kuormitus lopetettiin kokonaan kolmeksi viikoksi.
Ylikuormitusjaksot olivat 125 % mitoitusvirtaamasta (kuva 6-1). Suodattamoiden keskimääräiseksi virtaama
oli 33,3 litraa/vrk.

6.2

Testattavat maasuodattamotyypit

Testissä oli kolme erityyppistä suodattamoa, normaali hiekkasuodattamo, biotiittisuodattamo ja moduulilla
varusteltu suodattamo. Suodattamoiden pinta-alat määräytyivät seuraavasti:
Biotiittimaasuodattamossa jätevesi johdatettiin ensin 30 cm paksuun jakokerrokseen jakoputkiston avulla.
Jakokerros koostui läpimitaltaan 16-32 mm murskeesta. Jakokerroksen alla oli 20 cm kerros läpimitaltaan 0-8
mm suodatinhiekkaa (betonihiekkaa) Ja tämän jälkeen 30 cm paksu biotiittikerros, jonka vedenläpäisevyys
oli suodattamon eri maalajeista heikoin ja täten määritti suodattamon pinta-alan. Biotiittikentän
mitoitusohjeissa suositellaan vähintään 30 m2 kokoista kenttää, joten tämä tarkoittaa viiden hengen
mitoituksella, että yhdelle asukkaalle riittää 6m 2 suodatinkenttää. Kun yhden henkilön mitoitusvirtaama on
200l/vrk, niin neliölle tuleva virtaama on 33,3 l/vrk. Biotiittikerroksen alapuolella oli 30 cm kerros
suodatinhiekkaa, jonka raekoko oli sama kun ylemmän suodatinkerroksen. Lopuksi keruukerroksessa oli 30
cm patja läpimitaltaan 8-16 mm mursketta ja murskepatjan sisällä oli tuplasalaojaputki, joka johdatti
suodattuneen jäteveden viemäriin. Salaojan pohjan korkeus oli noin 5 cm murskepatjan pohjan yläpuolella.
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Moduulisuodattamossa jätevesi johdettiin ensin 30 cm paksuun jakokerrokseen, joka koostui läpimitaltaan
16-32 mm murskeesta. Seuraavaksi kentässä oli suodatinmoduuli, jonka tehtävänä oli jakaa vesi tasaisesti
suodatinkentälle ja taata optimiolosuhteet mikrobeille. Yhden pinta-alaltaan 0,75 m2 moduulin vuorokauden
maksimivirtaama oli 125l/vrk, joten 33,3 litran virtaamaan riittää kooltaan 0,2 m 2 moduuli. Suodatinmoduulin
alapuolella suodattamossa oli 70 cm paksuinen patja läpimitaltaan 2-4 mm2 suodatinhiekkaa. Keruukerros oli
samanlainen kuin biotiittikentässä.
Moduulisuodattamon perään asennettiin huhtikuun 2011 lopulla Nordkalkin Filtra P -massaa sisältävä
fosforinpoistoyksikkö. Yksikkö mitoitettiin Nordkalkin mitoitusohjeiden mukaisesti pilotsuodattamon
virtaamien mukaan. Jätevesi johdettiin fosforinpoistoyksikön alaosaan ja jätevesi poistui yksikön yläosasta
kuljettuaan fosforinpoistomassan läpi.
Normaali hiekkasuodattamossa jätevesi johdettiin samanlaiseen jakokerrokseen kuin aiemmissa
suodattamoissa. Jakokerroksen alla oli 80 cm paksu kerros läpimitaltaan 0-8 mm suodatinhiekkaa. Hiekan
rakeisuuskäyrän mukaan suositeltava virtaama oli 50 l/m2/vrk, joten 33,3 litran virtaamaan riitti kooltaan
0,666 m2 suodattamo. Kokoomakerros oli samanlainen kuin biotiitti- ja moduulisuodattamossa.
Maasuodattamoiden suodatinhiekka sekä jako- ja kokoomakerroksen sepeli oli peräisin Lohja Ruduksen
Kuopion Hepomäen asemalta ja biotiitti Yara Suomen Siilinjärven kaivokselta.
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Suodattamille tuleva virtaama 33,3 l/vrk perustui monissa lähteissä olevaan mitoitusvirtaamaan, joka on 200
litraa vuorokaudessa yhtä henkilöä kohti. Käytännössä koejärjestelyn keskimääräinen virtaama oli 1,7 kertainen verrattuna esimerkiksi keskimääräiseen vedenkulutukseen Suomessa, mikä uusimpien arvioiden
mukaan on noin 117 litraa/hlö/vrk [1]. Koejakson kuormitus oli siis rankka verrattuna keskimääräiseen
vedenkulutukseen.

Ylikuormitus

kello
Normaali kuormitus

Alikuormitus

Kuva 6-1: Päivittäinen suodattamoiden virtaamaprofiili.

6.2.1

Suodatinmateriaalien vedenläpäisevyys

Laboratoriokokeissa tehtyjen tutkimusten mukaan biotiitin vedenläpäisykyky on pienempi kuin
suodatinhiekkana käytetyn betonihiekan. Suodatinhiekan vedenläpäisykyvyksi (K 20 OC) saatiin 5,72*10-5
m/s (10-4,24 m/s) ja biotiitin 2,35*10-5 m/s (10-4,63 m/s). Kun näistä tuloksista katsottiin LTAR (Long Term
Acceptance Rate) arvo, joka ilmoittaa pitkän ajan vedenläpäisevyyden litroina neliötä kohden vuorokaudessa,
suodatinhiekan läpäisevyydeksi saatiin 30,4 l/m2/vrk ja biotiitin 24,6 l/m2/vrk. Nybergin menetelmällä
tehdyissä määrityksissä vedenläpäisevyysarvoista saatiin hieman isommat kummankin materiaalin kohdalla,
mutta niiden välinen suhde pysyi samana. Suodatinhiekan LTAR-arvo oli n. 20 % suurempi kuin biotiitilla.
Moduulisuodattamon alla olevaa raekooltaan 2-4 mm suodatinhiekkaa ei testattu vedenläpäisykyvyn osalta,
mutta joka tapauksessa vedenläpäisevyys oli moninkertainen verrattuna normaaliin suodatinhiekkaan ja
biotiittiin. Tämän havaitsi jo suodattamoiden käyttöönottovaiheessa, kun toimintaa testattiin teknisellä
vedellä. Vesi läpäisi suodattamon huomattavasti nopeammin kuin kaksi muuta suodattamoa.
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6.3

Näytteenotto

Näytteenotto tapahtui yhden vuorokauden kokoomanäytteinä. Suodattamoiden läpi mennyt jätevesi
johdatettiin isoihin, desinfioituihin 40 litran astioihin, josta tarpeelliset näytteet jaettiin Savonia-amk;n, THL:n
ja Itä-Suomen yliopiston tarpeisiin.
Fysikaalis-kemialliset analyysit tehtiin samoilla määritystavoilla, kuin kenttäkoekohteiden analyysit.

6.4

Fysikaalis-kemiallisten analyysien tulokset

6.4.1

Tulevan jäteveden laatu

Jätevedenpuhdistamoille tulevan veden keskimääräiset pitoisuudet vuodelta 2010 olivat vedenpuhdistamon
omien laboratorioanalyysien mukaan orgaanisen aineen osalta 410 mg/l, fosforin osalta 11 mg/l ja typen
osalta 65 mg/l. Tässä vuoden kokeessa keskiarvot fosforin ja typen osalta olivat lähelle näitä arvoja, mutta
orgaanisen aineen osalta kahden vuorokauden laskeuttaminen pienentää pitoisuuksia reilusti ollen
keskimäärin 157 mg/l.
Jos verrataan tulevan veden arvoja hajajätevesiasetuksen (209/2011)
kuormitusarvoihin huomataan, että fosforin ja typen osalta pitoisuudet olivat noin kaksi kertaa pienemmät
ja orgaanisen aineen osalta ero oli vielä suurempi. Tulevan veden pitoisuuksien vaihtelu oli kaikkien edellä
mainittujen parametrien osalta runsasta, mikä vastasi hyvin tilannetta myös yksittäisen kiinteistön kohdalla.
Taulukko 6-1: Ravinnepitoisuudet (keskiarvo, minimi- ja maksimi-pitoisuudet, mg/l) pilot-maasuodattamoihin tulevassa ja
niistä lähtevässä jätevedessä vuoden seurantajakson aikana.

Ravinnepitoisuus
(mg/l))

Tuleva jätevesi
(n= 20)
9,0
5,2-19,2
71,9
44-91
61,1
8-89
7,3
5-11
156,9
90-259

Kokonaisfosfori
Kokonaistyppi
Ammoniumtyppi
Nitraattityppi
BOD7
6.4.2

Normaali
maasuodatin
(n=20)
2,0
0,1-4,9
51,0
0-88
11,6
0-36
40,3
4-62
6,4
0-39,4

Biotiitti

Moduuli

Moduuli + P

(n=20)
1,6
0-5,3
48,0
5-89
3,0
4-91
43,2
4-92
2,3
0-19,7

(n=20)
4,5
2,7-6,4
61,5
32-102
15,7
1-43
49,7
1-43
17,7
2,8-45

(n=10)
0,2
0-0,4
37,3
18-55
3,3
0-15
42,3
30-49
3,4
0-16,9

Lähtevän jäteveden laatu: Fosfori

Biotiittisuodattamo ja normaali maasuodattamo poistivat fosforia keskimäärin saman verran (78% ja 77%).
Sitä vastoin moduulilla varustettu suodattamo jäi näistä poistaen fosforista 47%. Moduulisuodattamon
perään asennettiin puolen vuoden kohdalla Nordkalkin Filtra P -jälkisuodatus, joka nosti fosforinpoistotehon
tasolle 98% (Kuva 6-2).
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Kuva 6-2: Tulevan jäteveden sekä eri suodattamoilta lähtevän jäteveden fosforipitoisuudet seurantavuoden aikana.
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Moduulisuodattamo toimi fosforin osalta tasaisimmin fosforipitoisuuden vaihteluvälin jääden pienemmäksi
kuin muilla suodattamoilla. Fosforireduktio vaihteli yleensä 40-60-%n välillä. Huomioitavaa on, että
moduulisuodattamon fosforireduktio vaihteli selvästi tulevan jäteveden fosforipitoisuuden mukaan. Parhaat
reduktiot saavutettiin, kun tulevan jäteveden fosforipitoisuudet olivat korkealla maalis-toukokuulla, mutta
pitoisuuksien laskiessa myös reduktiot laskivat suunnilleen edeltäneelle tasolle.
Normaali suodattamon fosforireduktioihin näytti vaikuttavan myös tulevan jäteveden pitoisuuksien vaihtelun
lisäksi jäteveden lämpötila, kuten voidaan havaita kuvasta 6-3. Fosforireduktio laski tasaisesti aina
käyttöönotosta maaliskuun alkuun, jolloin suodattamon huonoin reduktio (46 %) saavutettiin siihen asti
pienimmällä tulevan veden fosforipitoisuudella (5,7 mg/l)). Tämän jälkeen tulevan veden fosforipitoisuus
kasvoi nopeasti nostaen reduktion lähelle 80 %. Sitten tulevan jäteveden fosforipitoisuus laski voimakkaasti,
mutta fosforireduktio ei enää tippunut, vaan pysyi tasaisena loppukokeen ajan ja lopussa hieman jopa
parantui edelleen tulevan fosforipitoisuuksien muutoksia seuraten. Fosforipitoisuuden laskun aikaan tulevan
jäteveden lämpötila nousi noin viidestä asteesta yli kymmeneen asteeseen, mikä osaltaan vaikutti siihen,
ettei fosforireduktio laskenut samalle tasolle kuin ennen tulevan veden fosforipitoisuuden nousua.
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Kuva 6-3: Normaalisuodattamon P-reduktioon vaikutti tulevan jäteveden kokonaisfosforin pitoisuus ja lämpötila
seurantavuoden aikana.

Biotiittimaasuodattamossa tulevan jäteveden fosforipitoisuuden vaihtelulla ei näyttänyt olevan vaikutusta
reduktioihin samalla tavoin kuin edellä mainituilla suodattamoilla. Tulevan veden fosforipitoisuuden
muutoksilla lienee kuitenkin ratkaiseva merkitys siihen, että biotiittisuodattamon fosforireduktio lähti laskuun
toukokuun alussa ja palasi aiemmalle tasolleen vasta elokuun lopussa. Suodattamon fosforireduktio laski
ensin kahdessa kuukaudessa tasolta 90 %:sta 10 %:iin ja nousi sitten takaisin yli 80 %:iin myös noin
kahdessa kuukaudessa. Tulevan fosforipitoisuuden huippu saavutettiin vain vähän ennen reduktion
romahdusta ja tämän jälkeen tulevan veden pitoisuus laski tasolta 19 mg/l tasolle 5 mg/l. Samalla myös
tulevan jäteveden lämpötila lähti jyrkkään nousuun.
Syy fosforireduktion jyrkkään laskuun löytyy todennäköisesti happiolosuhteiden muutoksista johtuen
mikrobieliöstön toiminnasta. Tulevan jäteveden suuren fosforipitoisuuden ja myös orgaanisen aineen
pitoisuuden nousun aikana bakteerit olivat lisääntyneet voimakkaasti ja kuluttaneet suodattamon happivarat.
Myös tulevan jäteveden lämpeneminen samaan aikaan aiheutti mikrobipopulaation kasvun antaen näille
paremmat olosuhteet, kuten normaali maasuodattamon tapauksessa voitiin havaita. Happivajeen
seurauksena biofilmin aerobinen kerros oli ohentunut ja anaerobiset, mahdollisesti happoa tuottavat
bakteerit, olivat päässeet vallalle tällaisissa hapettomissa oloissa, joissa niille oli paljon ravintoa.
Edellisen lisäksi pelkistävissä eli hapettomissa olosuhteissa ferrorauta sitoutuu sulfidiin muodostaen
liukenematonta ferrosulfidia ja ferrosulfidin vaikutuksesta reaktiivisen raudan määrä saattoi suodattimessa
vähentyä niin, että se ei pystynyt enää sitomaan fosforia. Näin jo aiemmin suodattimeen sitoutunut fosfori
saattoi vapautua.
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Moduulisuodattamon perään asennettu fosforinpoistoyksikkö toimi koko puolen vuoden toiminta-ajan erittäin
hyvin. Moduulisuodattamo fosforinpoistoyksiköllä poisti fosforista keskimäärin 98 % ja heikoimmillaankin 95
%.
6.4.3

Lähtevän jäteveden laatu: Typpi

Biotiittisuodattamo poisti kokonaistyppeä keskimäärin parhaiten 35 %, normaalisuodattamo 29 % ja
moduulisuodattamo 17 %. Kun tarkastellaan kuinka tulevan jäteveden ammoniumtyppi oli nitrifioinut
nitraattitypeksi (kuva 6-4), huomataan, että biotiittisuodattamolla nitrifikaatio oli tehokasta jo heti alussa
suurimman ammoniumtyppitpitoisuuden ollessa alle 20 mg/l ja pitoisuuden tasaantuessa lähelle nollaa
tammikuun puolessa välissä. Normaali- ja moduulisuodattamolla oli samantyyppiset ammoniumtypen käyrät
moduulisuodattamon pitoisuuksien ollessa vähän suurempia, mutta asettuen lähelle nollatasoa noin
kuukautta aiemmin kuin normaalisuodattamossa. Nitrifikaatio lähti toimimaan siis kaikissa suodattamoissa
jossain vaiheessa, mutta nitraattitypen denitrifikaatioaste typpikaasuiksi vaihteli eri suodattamoilla.
Kokonaistypen reduktioiden vaihteluille ei löydetty selittäviä tekijöitä muiden mitattavien parametrien
vaihteluista. Jotta denitrifikaatiota voisi tapahtua kentässä, täytyy olosuhteiden olla hapettomat tai
vähähappiset ja lisäksi anaerobeille mikro-organismeille täytyisi olla hiiltä käytettävissä. Tämän täytyy
tapahtua suodatuskentän yläosassa, mutta näitä olosuhteita on vaikea mitata ja olosuhteet muuttuvat
jäteveden valuessa kentän läpi.

Kuva 6-4: a (moduuli), b (normaali) ja c (biotiitti): Eri suodattamotyyppien kokonais- ammonium- ja nitraattittypen
reduktiot seurantavuoden aikana.
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Todennäköisesti biotiittimaasuodattamon kokonaistypen reduktiot lähtivät kasvamaan suunnilleen samaan
aikaan kuin fosforireduktio romahti, joten happitilannekin muuttui. Ensin aerobien bakteerien kanta kasvoi
räjähdysmäisesti ravinnon lisääntyessä ja lämpötilan noustessa siten, että nämä kuluttivat suodattamon
hapen ja suodattamon yläosa joutui anaerobiseen tilaan. Suodattamon anaerobinen tila mahdollisti
denitrifikaation eli nitraatin pelkistymisen typeksi ja typen oksideiksi denitrifioivien bakteerien ansiosta.
Denitrifikoivat bakteerit ovat yleensä aerobeja, jotka käyttävät nitriitin tai nitraatin happea, jos
molekulaarista happea ei ole saatavilla.
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Kuva 6-5: Tulevan jäteveden sekä eri suodattamoilta lähtevän jäteveden typpipitoisuudet seurantavuoden aikana.

Kokonaistypen reduktioiden erot eri suodattamoilla johtuivat todennäköisesti suodattamoiden
vedenläpäisevyyksien eroista. Moduulisuodattamossa oli suurimman raekoon suodatinhiekkaa ja
biotiittimaasuodattamossa vedenläpäisevyys oli jonkin verran pienempi kuin normaalisuodattamossa. Tämä
kertoisi siitä, että denitrifikaation kannalta paras vaihtoehto suodattamossa olisi pienempi vedenläpäisevyys.
Toisaalta kokonaistypen reduktio parantui biotiittimaasuodattamossa vasta sitten, kun happipitoisuus pääsi
väliaikaisesti laskemaan mikrobipopulaation toiminnan seurauksena, joten tällainen muutos tarvittiin, jotta
denitrifikaatio lähti toimimaan. Moduuli- ja normaalisuodattamon veden läpimenoaika oli lyhyempi ja näissä
suodattamoissa hapettomaan tilaan joutuminen oli vaikeampaa kuin biotiittisuodattamossa. Tarvittaisiin
pidempiaikaisia testauksia, ennen kuin näihin päästään käsiksi.
6.4.4

Lähtevän jäteveden laatu: Orgaaninen aine

Orgaanisen aineksen suhteen kaikki suodattamot toimivat hyvin. Biotittisuodattamolla orgaanisen aineen
reduktio (BOD7) oli 98%, normaalisuodattamolla 96% ja moduulisuodattamolla 89%. Kun tarkastellaan eri
suodattamoiden läpi menneitä orgaanisen aineen pitoisuuksia (kuva 6-6), huomataan että pitoisuuksissa oli
kaksi piikkiä, joskaan ei huomattavan isoja. Ensimmäinen piikki oli maaliskuussa sekä normaali-, että
moduulisuodattamolla. Tällöin oli selkeä piikki myös tulevan orgaanisen aineen pitoisuudessa. Toisessa
piikissä elokuun alussa ei ollut tällaista selittävää tekijää löydettävissä. Kaiken kaikkiaan myös orgaanisen
aineen reduktiot olivat sitä parempia, mitä pienempi vedenläpäisevyys kentässä oli.
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Kuva 6-6: Tulevan jäteveden sekä eri suodattamoilta lähtevän jäteveden orgaanisen aineen pitoisuudet seurantavuoden
aikana.

6.4.5

Yli- ja alikuormitusten vaikutukset reduktioihin

Fosforireduktioiden osalta huomattiin, että moduulisuodattamon reduktiot huononivat kaikkien kolmen
alikuormitusjakson
lopulla
ja
2/3
ylikuormitustilanteen
jälkeen.
Normaalisuodattamoilla
ja
biotiittisuodattamoilla yli- tai alikuormitusjaksot eivät vaikuttaneet fosforireduktioon kuin kerran. Tämä
tapahtui, kun alikuormitusjaksolla tulevan jäteveden fosforipitoisuus laski reilusti, joten ei voida sanoa, että
johtuiko reduktion huononeminen alikuormituksesta vai tulevan jäteveden fosforipitoisuuden alenemisesta.
Alikuormitusjakso sattui kuitenkin ajankohtaan, jolloin biotiittisuodattamon fosforireduktio lähti alaspäin.
Tämä todennäköisesti osaltaan vaikutti siihen, että aerobinen mikrobipopulaatio kuoli, koska jäteveden
tulevan orgaanisen aineen määrä vähentyi puoleen ja kasvaneelta mikrobipopulaatiolta loppui ravinto.
Typen suhteen yli- ja alikuormitusten vaikutukset reduktioon olivat samansuuntaiset kuin fosforin osalla.
Moduulisuodattamolla reduktio pieneni 2/3 kertaa ylikuormitusjakson jälkeen ja kaikkien alikuormitusjakson
jälkeen. Biotiittisuodattamon tulokset heikkenivät 2/3 kertaa sekä yli- että alikuormitusjakson jälkeen. Myös
normaalisuodattamon reduktio heikkeni 2 kertaa ylikuormitusjakson jälkeen, mutta vain kerran
alikuormitusjakson jälkeen.
Orgaanisen aineen reduktioita tarkasteltaessa huomataan, että moduulisuodattamon osalta reduktio huononi
kaikkien ylikuormitusjaksojen jälkeen ja parani kaikkien alikuormitusjaksojen jälkeen. Biotiittisuodattamon
osalta reduktio huononi kerran ylikuormitusjakson jälkeen ja parani kahdesti alikuormitusjakson jälkeen.
Normaalisuodattamolla tämä tapahtui kerran kumpienkin kuormitusjaksojen jälkeen.

6.4.5.1

Moduulisuodattamon toiminta

Moduulisuodattamo toimi suodattamoista heikoiten fosforin- typen ja orgaanisen aineen osalta. Tammikuun
alkupuolella suodattamoon vaihdettiin uusi moduuli, mutta toiminta ei olennaisesti muuttunut uudellakaan
moduulilla. Orgaanista ainetta suodattamo poisti kokeen ajan suhteellisen hyvin, mutta fosfori- ja
typpireduktiot jäivät alhaiseksi (Kuva 6-7). Sekä typen, että varsinkin fosforin reduktiot olivat kytköksissä
tulevan jäteveden laatuun. Suuremmilla tulevan veden pitoisuuksilla reduktiotkin yleensä kasvoivat.
Syitä suodattamon huonompiin tuloksiin saattoi olla useita. Yhtenä syynä saattoi olla se, että kun
suodattamo tuotiin todellisesta mittakaavasta pienempään pilot-mittakaavaan, tapahtui jotain
odottamatonta, jota ei pystytty ottamaan huomioon uudessa mittakaavassa. Suodatinmoduuli jouduttiin
tekemään pienoiskokoisena tähän kokeeseen ja vaihdettaessa moduulia uuteen huomattiin, että moduulin
suodatinkankaan pinnalle ei ollut muodostunut biofilmikerrosta, vaan vesi oli todennäköisesti valahtanut
suodattimen läpi suodatinhiekkaan liian nopeasti. Kuvassa 6-9 a on testissä ollut suodatinmoduuli 3 kk:n
jälkeen ja kuvassa 6-9 b suodatinmoduuli, jonka päälle biofilmi on muodostunut normaalisti. Syynä veden
liian nopeaan läpivirtaukseen saattoi olla se, ettei suodattamon sivuille saatu luotua samanlaista painetta
kuin normaalissa tilanteessa maamassat aiheuttavat.
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Kuitenkin tästä kohteestakin saadut tulokset olivat arvokkaita ja ainakin nähtiin, kuinka karkearakeisempi
maa-aines suodattaa ravinteita. Koska moduulia ei tässä kokeessa saatu toimimaan halutulla tavalla, oli
jäteveden viipymäaika suodattamossa huomattavasti lyhyempi kuin muilla suodattamoilla. Tämä näkyi
osaltaan suodattamon tuloksissa. Fosforin ja kokonaistypen osalta oli mielenkiintoista huomata, että
suodattamo toimi tasaisemmin muihin verrattuna keskihajonnan jäädessä pienimmäksi. Karkeajakoisempi
suodatinhiekka yhdistettynä esimerkiksi toimivaan fosforinpoistoon voi olla hyvä yhdistelmä, koska
suodattamo toimii tasaisesti, eikä kentän tukkeutuminen ole yhtä suuri vaara kuin hienompijakoisella
suodattamolla. Ainoaksi jätevesiratkaisuksi karkeampi aines ei näyttäisi soveltuvan.
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Kuva 6-7: Moduulisuodattamon reduktiot koejakson aikana

Kuvat 6-8 a ja b: a) kolmen kuukauden testin jälkeen moduulin pinnalle ei ollut muodostunut biofilmikerrosta.
b) Moduulin toimiessa sen pinnalle muodostuu selkeästi havaittava biofilmikerros.

6.4.5.2

Normaalisuodattamon toiminta

Normaalsuodattamo toimi toiseksi parheiten fosforin- typen ja orgaanisen aineen osalta. Fosforireduktion
osalta tulokset olivat keskimäärin samalla tasolla kuin biotiittisuodattamossa johtuen biotiittisuodattamon
fosforireduktion romahduksesta parin kuukauden aikana. Fosforireduktio laski talven kylmimpinä aikoina
saavuttaen minimin helmikuun puolen välin aikaan, mutta tästä ajankohdasta alkanut lämpötilojen nousu
vaikutti myös reduktion paranemiseen. Normaalisuodattimen reduktiot on esitetty kuvassa 6-9.
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Biotiittisuodattamoon verrattuna normaalisuodattamo oli vuoden koejakson aikana hiukan herkempi tulevan
vedenlaadun vaihteluille. Tämän selittänee normaalisuodattamon hiukan suurempi vedenläpäisevyys
biotiittisuodattamoon verrattuna. Nitrifikaation osalta normaalisuodattamo lähti toimimaan suurin piirtein
samaan aikaan kuin moduulisuodattamo ja hitaammin kuin biotiittisuodattamo.
Orgaanista ainetta
suodattamo poisti hyvin koko jakson ajan.
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Kuva 6-9: Normaalisuodattamon reduktiot koejakson aikana

6.4.5.3

Biotiittisuodattamon toiminta:

Biotiittisuodattamo poisti keskimäärin parhaiten fosforia typpeä ja orgaanista ainetta testijakson aikana.
Fosforireduktiossa tapahtui romahdus huhtikuun aikana, mutta suodattamon fosforireduktio palasi
romahdusta edenneelle tasolle neljän kuukauden kuluttua (Kuva 6-10). Toisaalta typpireduktio lähti nousuun
samaan aikaan fosforireduktion kustannuksella ja tämä antoi mielenkiintoista tietoa maasuodattamoiden
toiminnasta. Kokeen perusteella näyttäisi siltä, että hyvän kokonaistypen reduktion kannalta suodattamo
täytyy saada väliaikaisesti hapettomaan tilaan, jotta denitrifikaation aiheuttavat fakutatiivisesti anaerobit
pystyvät toimimaan tehokkaasti. Vaatisi lisäksi pidemmän testausjakon, jotta nähtäisiin voiko sekä
kokonaistypen, että fosforin reduktio olla samaan aikaan korkealla tasolla. Orgaanista ainetta
biotiittisuodattamo poisti erinomaisesti koko testijakson ajan saavuttaen asetuksessa vaadittavan reduktion.
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Kuva 6-10: Biotiittisuodattamon reduktiot koejakson aikana

6.4.5.4

Nordkalkin Filtra P –fosforinpoistomassan toiminta

Fosforinpoistomassa toimi erittäin hyvin ja tasaisesti koko puolen vuoden seurantajakson aikana, eikä
toiminnassa näkynyt minkäänlaisia notkahduksia. Fosforisuodattamon pintaan muodostui koejakson aikana
kirkas lasimainen kalvo, joka piti hajottaa aika ajoin, jotta se ei tukkisi poistoputken aukkoa. Pilotmittakaavassa käytettiin halkaisijaltaan pieniä letkuja, joten oikeassa mittakaavassa tämä tuskin aiheuttaisi
ongelmia.
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6.4.6

Indikaattorimikrobianalyysien tulokset

Tulevan jäteveden mikrobipitoisuudet vaihtelivat seurantavuoden aikana, mikä on tyypillistä kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle tulevassa jätevedessä (Taulukko 6-2). Kolifaageja ja enterokokkeja havaittiin
keskimäärin joitakin satojatuhansia, E. coleja joitakin miljoonia ja sulfiittia pelkistäviä klostrideja kymmeniä
tuhansia 100 ml:ssa jätevettä. Heterotrofisia bakteereja todettiin aina miljoonia/100 ml (Taulukko 6-2).
Jäteveden indikaattorimikrobipitoisuudet pienenivät kaikkien maasuodattamokäsittelyjen aikana.
Tehokkaimmin mikrobeja poisti moduulisuodattamo, johon oli lisätty fosforin poistoyksikkö (Moduuli + P),
jossa indikaattorimikrobipitoisuudet olivat usein alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml) ja suurimmillaankin alle
200 pmy/100 ml heterotrofisia bakteereja lukuunottamatta. Toiseksi tehokkaimmin indikaattoreja poisti
biotiitti-maasuodattamo ja sitten normaali maasuodattamo. Heikoimmin indikaattorimikrobeja poisti
moduulisuodattamo (Taulukko 6-3).
Taulukko 6-2: Indikaattorimikrobien pitoisuudet (geometrinen keskiarvo, minimi- ja maksimi-pitoisuudet, pmy/100 ml)
pilot-maasuodattamoihin tulevassa ja niistä lähtevässä jätevedessä seurantajakson aikana.
Mikrobi-pitoisuus
Tuleva jätevesi
Normaalisuodatin
Biotiitti
Moduuli
Moduuli + P
(pmy/100 ml)
(n= 20)
(n=20)
(n=20)
(n=20)
(n=10)
Somaattiset kolifaagit
490 000
260
20
130 000
3
(45000 - 6.1 milj.)
(<1 - 5500)
(<1 - 880)
(6000 - 2.5 milj.)
(<1 - 180)
RNA-kolifaagit
360 000
27
2
85 000
1
(14000 - 5.0 milj.)
(<1 - 980)
(<1 - 54)
(3200 - 1.8 milj.)
(<1 - 140)
Escherichia coli
3.3 milj.
180
45
120 000
5
(0.45 - 31 milj.)
(1 - 1100)
(3 - 690)
(8200 - 1.9 milj.)
(<1 - 53)
Enterokokit
410 000
3
1
16 000
1
(50 000 - 8.5 milj.)
(<1 – 66)
(<1 – 9)
(600 - 210 000)
(<1 - 4)
Sulfiittia pelkistävät
41 000
<1
<1
4800
<1
klostridit
(3600 - 730000)
(180 - 23 000)
Heterotrofiset bakteerit

67 milj.
(3.6 - 380 milj.)

270 000
(8600 - 1.4 milj.)

180 000
(5000 - 1.0 milj.)

9.6 milj.
(0.3 - 70 milj.)

7 200
(230 - 1.5 milj.)

Keskimääräinen logaritminen reduktio fosforinpoistolla tehostetussa moduulimaasuodattamossa oli 4.9 - 5.8
log10- yksikköä (>99.999%) kaikkien indikaattorimikrobien osalta (Taulukko 6-3). Biotiittisuodattamo oli
lähes yhtä tehokas. Keskimääräinen reduktio oli 4.4 – 5.5 log10-yksikköä. Normaalisuodattamo poisti
indikaattorimikrobeja hieman heikommin, joskin logaritminen reduktio oli tässäkin keskimäärin 3.3 – 5.1
yksikköä. Moduulisuodattamon mikrobien poistokyky oli selkeästi heikoin. Keskimääräinen reduktio jäi vain
0.6 - 1.4 log10-yksikköön (76 - 96%).
Taulukko 6-3: Pilot-maasuodattamojen kyky poistaa indikaattorimikrobeja jätevedestä seurantajakson aikana. Mikrobien
poistotehokkuus on ilmoitettu logaritmisena reduktiona (keskiarvo, minimi- ja maksimi reduktio), joka on laskettu tulevan
jäteveden keskimääräisestä mikrobipitoisuudesta.

Log10-reduktio
Somaattiset kolifaagit
RNA-kolifaagit
Escherichia coli
Enterokokit
Sulfiittia pelkistävät klostridit

Normaali
maasuodatin (n=20)
3.3
(2.0 – 5.7)
4.2
(2.6 – 5.9)
4.3
(3.5 – 6.5)
5.1
(3.8 – 5.9)
4.9

Biotiitti
(n=20)
4.4
(2.7 – 6.0)
5.4
(3.8 – 5.9)
4.9
(3.7 – 6.0)
5.5
(4.7 – 5.9)
4.9

Moduuli
(n=20)
0.6
(0 – 1.9)
0.6
(0 – 2.0)
1.4
(0.3 – 2.6)
1.3
(0.3 – 2.8)
0.9
(0.3 – 2.4)

Moduuli + P
(n=10)
5.2
(3.4 – 6.0)
5.5
(3.4 – 5.9)
5.8
(4.8 – 6.8)
5.8
(5.1 – 5.9)
4.9

Somaattisten ja RNA-kolifaagien pitoisuuksien vaihtelu maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä seurasi
tulevan jäteveden pitoisuuksia (Kuva 6-11 a ja b). Suodattamoista poistuvan jäteveden kolifaagipitoisuudet
olivat korkeampia talven aikana (marraskuu 2010 – huhtikuu 2011), jonka jälkeen ilman lämmetessä
pitoisuudet laskivat ja reduktiot paranivat (Kuva 6-12 a ja b). Huhtikuun 18. päivänä on havaittavissa
tulevassa jätevedessä kolifaagipitoisuuksien notkahdus, joka on seurausta lumien sulamisvesien
aikaansaamasta laimenemisesta. Notkahdus on havaittavissa heti moduulisuodattamossa, mutta
normaalissa, biotiitti- ja fosforinpoistolla varustetussa maasuodattamossa notkahdus havaitaan vasta
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seuraavalla näytteenottokerralla 10.5.2011, jolloin se voi osaksi olla seurausta alikuormitusjaksosta. Muutoin
yli- ja alikuormitusten aiheuttamaa mikrobipitoisuuden laskua ei voida näistä tuloksista juurikaan havaita.

Somaattiset kolifaagit

a)
1,E+07

Tuleva jätevesi

1,E+06
1,E+05

Moduuli

pmy/100mL

1,E+04
1,E+03

Normaali

1,E+02

Biotiitti

1,E+01
1,E+00
1,E-01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Moduuli + Psuodin

Näytteenottopäivämäärä

RNA-kolifaagit

b)

1,E+07
1,E+06

Tuleva
jätevesi

pmy/100mL
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Moduuli

1,E+04
1,E+03
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1,E+02
Biotiitti

1,E+01
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1,E-01

ak
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ak
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Kuva 6-11 a ja b: Somaattisten ja RNA-kolifaagien pitoisuus (pmy/100ml) tulevassa jätevedessä ja normaali-, biotiitti- ja
moduulisuodattamosta sekä fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä
seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011 välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.
Alamääritysraja on 1 pmy/100 ml.

a)

7,0

Somaattiset kolifaagit
Moduuli + Psuodin

6,0

Log10-reduktio

5,0

Biotiitti

4,0
3,0

Normaali

2,0
1,0

Moduuli

0,0
Näytteenottopäivämäärä
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b)

RNA-kolifaagit

7,0

Moduuli + Psuodin

6,0

Log10-reduktio

5,0

Biotiitti

4,0
3,0

Normaali

2,0
1,0

Moduuli

0,0

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-12: a ja b. Somaattisten ja RNA-kolifaagien logaritmiset reduktiot, kun jätevesi suodattui normaali-, biotiitti-,
moduulisuodattamon tai fosforisuotimella varustetun moduulisuodattamon läpi seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011
aikana. (1.0 log10-yksikön reduktio = 90 % reduktiota; 4.0 log10-yksikön reduktio = 99.99 % reduktiota).

Vuodenajasta johtuva pitoisuuksien vaihtelu ei ollut E. colin ja enterokokkien tapauksessa niin selkeää kuin
kolifaageilla (Kuva 6-13 a ja b). Myöskään sulamisvesistä aiheutuvaa pitoisuuksien laskua huhtikuun lopulla
ei ole havaittu. E. colin ja enterokokkien pitoisuuksien vaihtelu maasuodattamoista poistuvassa jätevedessä
seurasi melko selkeästi tulevan jäteveden pitoisuuksia ollen aina E. colin osalta alle 1000 pmy/100 ml ja
enterokokkien osalta alle 100 pmy/100 ml normaalissa, biotiittisuodattamossa ja fosforinpoistolla
tehostetussa moduulisuodattamossa. Tämän seurauksesta näillä maasuodattamoilla saavutetut
mikrobireduktiotkin olivat suuria (yli 3.5 log10-yksikköä) (Kuva 6-13 a ja b). E. coli ja enterokokkipitoisuudet
pysyivät tasaisen pieninä koko seurantajakson ajan biotiittisuodattamosta poistuvassa jätevedessä.
Normaalisuodattamosta
poistuvassa
jätevedessä
pitoisuudet
vaihtelivat
hieman
enemmän.
Moduulisuodattamossa pitoisuudet olivat korkeita, jolloin reduktiotkin jäivät pieniksi; joulu-toukokuussa alle
1.0 ja touko-marraskuussa 1.5–3.0 log-yksikköön (Kuva 6-14 a ja b). Yli- ja alikuormitusten aiheuttamaa
mikrobipitoisuuden laskua ei voida näissä tuloksista juurikaan havaita.

a)

Escherichia coli

1,E+08

pmy/100mL

1,E+07
1,E+06

Tuleva jätevesi

1,E+05

Moduuli

1,E+04
Normaali

1,E+03
1,E+02

Biotiitti

1,E+01
1,E+00
1,E-01

ak

yk

ak

Näytteenottopäivämäärä
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yk

ak

yk

Moduuli + Psuodin

b)

Enterokokit

1,E+08
1,E+07

Tuleva jätevesi

1,E+06

pmy/100 mL

1,E+05

Moduuli

1,E+04
Normaali

1,E+03
1,E+02

Biotiitti

1,E+01
1,E+00
1,E-01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Moduuli + Psuodin

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-13: a ja b. Escherichia coli ja enterokokkipitoisuus (pmy/100ml) tulevassa jätevedessä ja normaalista, biotiitti- ja
moduulisuodattamosta sekä fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä
seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011 välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.
Alamääritysraja on 1 pmy/100 ml.

a)

7,0

Escherichia coli
Moduuli + Psuodin

6,0

Log10-reduktio

5,0

Biotiitti

4,0
3,0

Normaali

2,0
Moduuli

1,0
0,0

Näytteenottopäivämäärä

b)

7,0

Enterokokit

6,0

Moduuli + Psuodin

Log10-reduktio

5,0

Biotiitti

4,0
3,0

Normaali

2,0
1,0

Moduuli

0,0

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-14: a ja b. Escherichia colin ja enterokokkien logaritminen reduktio, kun jätevesi suodattui normaalin, biotiitti-,
moduulisuodattamon tai fosforisuotimella varustetun moduulisuodattamon läpi seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011
aikana. (1.0 log10-yksikön reduktio = 90 % reduktiota; 4.0 log10-yksikön reduktio = 99.99 % reduktiota).
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Klostridipitoisuus ei vaihdellut tulevassa jätevedessä suuresti eri vuodenaikoina (Kuva 6-15). Sulamisvesien
aiheuttama laimeneminen voidaan havaita 18.4.2011 otetussa tulevan veden näytteessä, mutta
maasuodattamoista poistuvan veden klostridipitoisuuteen se ei vaikuttanut. Moduulisuodattamosta poistuvan
veden klostridipitoisuus seurasi melko selkeästi tulevan jäteveden pitoisuuksia. Muut maasuodattamot
(normaali-, biotiitti- ja fosforisuotimella varustettu moduulisuodattamo) poistivat jätevedestä tehokkaasti
klostrideja. Pitoisuus oli koko seurantajakson ajan alle määritysrajan (<1 pmy/100 ml).
Yli- ja
alikuormitusten aiheuttamaa mikrobipitoisuuden laskua ei voida näissä tuloksista juurikaan havaita.

Klostridit

pmy/100mL

1,E+06
1,E+05

Tuleva
jätevesi

1,E+04

Moduuli

1,E+03

Normaali

1,E+02
Biotiitti

1,E+01
1,E+00
1,E-01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Moduuli + Psuodin

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-15: Sulfiittia pelkistävien klostridien pitoisuus (pmy/100ml) tulevassa jätevedessä ja normaalista, biotiitti- ja
moduulisuodattamosta sekä fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä
seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011 välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.
Alamääritysraja on 1 pmy/100 ml.

Heterotrofisten bakteerien pitoisuus ei myöskään vaihdellut suuresti eri vuodenaikoina (Kuva 6-16). Yleisesti
maasuodattamoista poistuvan jäteveden heterotrofisten bakteerien pitoisuudet seurasivat tulevan jäteveden
pitoisuuksia samassa suhteessa kuin muidenkin indikaattorimikrobien pitoisuudet (moduuli > normaali >
biotiitti > moduuli + fosforinpoisto).

Heterotrofiset bakteerit

1,E+09

Tuleva
jätevesi

1,E+08

pmy/100mL

1,E+07

Moduuli

1,E+06
1,E+05

Normaali

1,E+04
Biotiitti

1,E+03
1,E+02
1,E+01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Moduuli + Psuodin

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-16: Heterotrofisten bakteerien pitoisuus (pmy/100ml) tulevassa jätevedessä ja normaalista, biotiitti- ja
Moduulisuodattamosta sekä fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä
seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011 välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.

6.4.7

Taudinaiheuttajamikrobien tulokset

Kaikkia tutkittuja taudinaiheuttajaviruksia (adenovirukset ja noroviruksen genoryhmät GI ja GII) löydettiin
tulevasta jätevedestä. Tämä on tyypillistä suuren mittaluokan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle, sillä
laajassa väestöpohjassa on todennäköisesti aina infektoituneita henkilöitä. Kaikki maasuodattamokäsittelyt
poistivat taudinaiheuttajia jätevedestä. Tehokkaimmin viruksia poistivat biotiittisuodattamo ja
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moduulisuodattamo, johon oli lisätty fosforin poistoyksikkö (moduuli + P). Seuraavaksi tehokkain oli
normaalisuodattamo ja heikoiten viruksia poisti moduulisuodattamo (Taulukko 6-5).
Taudinaiheuttajavirusten lisäksi osasta näytteistä tutkittiin kampylobakteerien esiintyminen tulevassa
jätevedestä (n=9) sekä normaali-, biotiitti- ja moduulisuodattamojen (n=9) sekä moduuli + P suodattamon
(n=2) läpi tulleesta jätevedestä. Kampylobakteerilajia Campylobacter jejuni todettiin neljästä tulevan
jäteveden näytteestä pitoisuustasoilla 10-100 pesäkettä muodostavaa yksikköä (pmy) / 10 ml ja yli 100 pmy
/ -10 ml. Kolmella näistä neljästä mittauskerrasta todettiin tätä samaa kampylobakteerilajia myös
moduulisuodattamon läpi tulleesta jätevedestä pitoisuustason ollessa yli 90 % pienempi (yli 1 pmy / 10 ml)
kuin tulevassa jätevedessä. Lisäksi moduulisuodattamon läpi tulleesta jätevedestä todettiin yhdellä
mittauskerralla Campylobacter jejuni -lajia ja toisella mittauskerralla Campylobacter coli -lajia pitoisuustasolla
yli 1 pmy / -10 ml. Suomessa todettavista kampylobakteeri-infektioista valtaosan aiheuttaa Campylobacter
jejuni ja toiseksi eniten näitä infektioita aiheuttaa Campylobacter coli. Muiden suodattamojen läpi tulleesta
jätevedestä ei todettu kampylobakteereita.
Taulukko 6-4: Taudinaiheuttajavirusten pitoisuudet (geometrinen keskiarvo, minimi- ja maksimi-pitoisuudet, GC/ml)
pilot-maasuodattamoihin tulevassa ja niistä lähtevässä jätevedessä vuoden seurantajakson aikana.

Mikrobipitoisuus
(GC/ml)

Tuleva jätevesi
(n= 19)

Normaali
maasuodattamo
(n=19)

Biotiitti
(n=19)

Moduuli
(n=19)

Moduuli + P
(n=8)

Adenovirukset

980
(210 – 2 800)

1.2
(<1 – 27)

<1
(<1 – 1.3)

130
(1.2 – 1 300)

1.3
(<1 – 3)

Norovirukset GI

83
(<1 – 4 900)

2.7
(<1 – 180)

<1
(<1 – 1.4)

26
(<1 – 1 500)

<1

Norovirukset GII

2 300
(43 – 42 000)

1.1
(<1 – 48)

<1
(<1 – 1.6)

330
(<1 – 11 000)

<1
(<1 – 1.7)

Taulukko 6-5: Pilot-maasuodattamojen kyky poistaa taudinaiheuttajaviruksia jätevedestä seurantajakson aikana.hokkuus
on ilmoitettu logaritmisena reduktiona (keskiarvo, minimi- ja maksimi reduktio).

Log10-reduktio

Normaali
maasuodattamo
(n=19)
Adenovirukset
2.9*
(1.6 – 3.4*)
Norovirukset GI
1.6*
(0.3 – 3.4*)
Norovirukset GII
3.3*
(1.8 – 4.2)
* reduktio vähintään kyseisen arvon suuruinen

6.4.7.1

Biotiitti
(n=19)

Moduuli
(n=19)

Moduuli + P
(n=8)

3.2*
(2.3 – 3.7*)
2.2*
(0.3* – 3.5)
3.5*
(1.8* – 5.0*)

0.9
(0.1 – 2.8)
0.6*
(0 – 2.3*)
0.8
(0.2 – 2.4)

2.8
(2.2 – 3.1)
2.1*
(1.1* – 3.5*)
3.1*
(1.8* – 4.1*)

Adenovirukset

Adenoviruspitoisuus tulevassa jätevedessä oli hyvin tasainen läpi vuoden (kuva 6-17). Ainoastaan hyvin pieni
pitoisuuden nousu oli havaittavissa talvikuukausina (joulu-maalis). Adenovirusten tasainen esiintyminen ja
läpi vuoden korkea pitoisuus jätevedessä tukevat niiden käyttöä ihmisperäisen ulostesaastutuksen
indikaattoreina. Adenovirusten osalta parhaisiin puhdistustuloksiin päästiin biotiittisuodattamolla, jonka
läpitulleesta jätevedestä ainoastaan yhdessä näytteessä 19:sta todettiin pieni määrä adenovirusta
(31.5.2011). Biotiittisuodattamon keskimääräinen log-poistotehokkuus oli 3.2 (taulukko 6-5). Myös
normaalisuodattamo toimi suhteellisen hyvin ja ainoastaan viidestä näytteestä todettiin adenovirusta.
Merkille pantavaa on, että talvikuukausina (joulu-maalis) adenoviruksia todettiin normaalisuodattamon läpi
tulleesta jätevedestä. Tämä poistotehokkuuden lasku näkyy selvästi myös kuvassa 6-17.
Normaalisuodattamon keskimääräinen log-poistotehokkuus oli 2.9 (taulukko 6-18.). Selvästi heikoiten
adenoviruksia poisti moduulisuodattamo, jonka läpi tulleista näytteistä kaikki sisälsivät adenovirusta.
Moduulisuodattamossa
havaittiin
samankaltainen
puhdistustehon
lasku
talvikuukausina
kuin
normaalisuodattamossa. Nämä puhdistustehon laskut johtuivat todennäköisesti jäteveden alhaisesta
lämpötilasta, mikä vähentää puhdistavan biofilmin määrää suodattamoissa. Moduulisuodattamon
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keskimääräinen log-poistotehokkuus oli ainoastaan 0.9 (taulukko 6-5). Huomionarvoista on, että
moduulisuodattamon toiminta tehostui seurantajakson loppua kohti (kuva 6-18). Moduulisuodattamon
puhdistustehokkuus parani kuitenkin merkittävästi, kun siihen lisättiin fosforin poistoyksikkö. Vaikka 7.
näytteestä 8:sta todettiin edelleen adenovirusta, niin keskimääräinen log-poistotehokkuus oli 2.8 (taulukko
6-5). Yli- ja alikuormitusten vaikutus adenovirusten poistotehokkuuksiin eri suodattamoilla ei ollut tulosten
perusteella merkittävää. Ainoastaan moduulisuodattamon osalta oli viitteitä siitä, että alikuormitus parantaisi
ja ylikuormitus heikentäisi puhdistustehokkuutta, lukuun ottamatta viimeistä ylikuormitusjaksoa, jolloin
moduulisuodattamo saavutti parhaimman puhdistustuloksensa.

Adenovirukset

1,E+04

Tuleva
jätevesi

1,E+03

Moduuli
GC/mL

1,E+02
Normaali
1,E+01

Biotiitti

1,E+00

Moduuli + Psuodin

1,E-01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-17: Adenovirusten pitoisuus (GC/ml) tulevassa jätevedessä ja normaali-, biotiitti- ja moduulisuodattamosta sekä
fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä seurantajakson 12.10.2010 - 25.10.2011
välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.

Adenovirukset
4,0

Log10-reduktio

3,5
3,0

Moduuli +
P-suodin

2,5

Biotiitti

2,0
Normaali

1,5
1,0

Moduuli

0,5
0,0

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-18: Adenovirusten logaritminen reduktio, kun jätevesi suodattui normaali, biotiitti-, moduulisuodattamon tai
fosforisuotimella varustetun moduulisuodattamon läpi seurantajakson 12.10.2010 - 25.10.2011 aikana. (1.0 log10-yksikön
reduktio = 90 % reduktiota; 4.0 log10-yksikön reduktio = 99.99 % reduktiota).

69

6.4.7.2

Norovirukset

Norovirusten pitoisuudet tulevassa jätevedessä vaihtelivat ja olivat selvästi enemmän vuodenajasta
riippuvaisia kuin adenoviruspitoisuudet. Noroviruksen GII-genoryhmä oli vallitseva genoryhmä ja pitoisuudet
olivat GI-genoryhmää tasaisemmat seurantajakson ajan (kuva 6-19 a ja b). Molempien genoryhmien osalta
tulevan jäteveden pitoisuudet olivat korkeimmillaan talvikuukausina ja keväällä. Lisäksi GI-genoryhmää
todettiin yllättäen suuria pitoisuuksia loppukesän ja syksyn aikana, jolloin GII-genoryhmän osalta pitoisuudet
olivat alhaisimmillaan. Tulevassa jätevedessä havaitut esiintymisen ja pitoisuuksien vaihtelut eri
vuodenaikoina ovat tunnusomaisia noroviruksille. Norovirukset aiheuttavat tyypillisesti epidemioita, jolloin
hyvinkin suuri määrä ihmisiä voi sairastua. Tämä selittää erityisesti norovirus GI-genoryhmän aiheuttamat
pitoisuuspiikit seurantajakson aikana.

Norovirukset GI

1,E+04

Tuleva jätevesi

1,E+03

Moduuli
GC/mL

1,E+02
Normaali
1,E+01

Biotiitti
Moduuli + Psuodin

1,E+00
1,E-01
ak

yk

ak

yk

ak

yk

Näytteenottopäivämäärä

Norovirukset GII

GC/mL

1,E+05
1,E+04

Tuleva jätevesi

1,E+03

Moduuli
Normaali

1,E+02

Biotiitti

1,E+01

Moduuli + Psuodin

1,E+00
1,E-01

ak

yk

ak

yk

ak

yk

Näytteenottopäivämäärä
Kuva 6-19:a ja b. Norovirusten GI ja GII -genoryhmien pitoisuus (GC/ml) tulevassa jätevedessä ja normaali-, biotiitti- ja
moduulisuodattamosta sekä fosforisuotimella varustetusta moduulisuodattamosta poistuvassa jätevedessä
seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011 välisenä aikana. y-akseli on logaritminen. ak=alikuormitus, yk=ylikuormitus.
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Suodattamoista parhaiten toimi molempien genoryhmien osalta biotiittisuodattamo, jonka läpi tulleesta
jätevedestä todettiin ainoastaan yhdet positiiviset näytteet noroviruksen GI- ja GII-genoryhmiä. Logpoistotehokkuudet olivat biotiittisuodattamolle keskimäärin 2.2 (GI-genoryhmä) ja 3.5 (GII-genoryhmä)
(taulukko 6-5). Normaalisuodattamo toimi norovirusten kohdalla samankaltaisesti kuin adenoviruksilla.
Talvikuukausien aikana molempia genoryhmiä todettiin normaalisuodattamon läpitulleesta jätevedestä. Tämä
voi johtua joko virusten korkeammasta pitoisuudesta tulevassa jätevedessä tai puhdistamon laskevasta
tehokkuudesta kylmänä vuodenaikana. Normaalisuodattamolla norovirusten log-poistotehokkuus oli
keskimäärin 1.6 (GI-genoryhmä) ja 3.3 (GII-genoryhmä). Tulosten perusteella GI-genoryhmä läpäisi
normaalisuodattamon paremmin kuin GII genoryhmä. Moduulisuodattamossa puhdistustulokset jäivät
vaatimattomiksi myös norovirusten osalta ja lähes kaikista läpi tulleista jätevesistä löytyi noroviruksia (kuva
6-20 a ja b). Log-poistotehokkuudet moduulisuodattimelle olivat keskimäärin 0.6 (GI-genoryhmä) ja 0.8
(GII-genoryhmä) (taulukko 6-6). Kuten adenovirusten, niin myös norovirusten GII-genoryhmän osalta
moduulisuodattamon puhdistustehokkuus parani seurantajaksoon loppua kohti. Puhdistustehokkuus parani
merkittävästi moduulisuodattamon perään asennetun fosforin poistoyksikön avulla, jolloin logpoistotehokkuudet olivat keskimäärin 2.1 (GI-genoryhmä) ja 3.1 (GII-genoryhmä) (taulukko 6-5). Yli- ja
alikuormituksen vaikutusta norovirusten poistotehokkuuksiin ei voida tulosten perusteella arvioida
yksiselitteisesti.
4,0

Norovirukset GI

Log10-reduktio

3,5
3,0

Moduuli + Psuodin

2,5

Biotiitti

2,0
Normaali

1,5
1,0

Moduuli

0,5
0,0

Näytteenottopäivämäärä
5,0

Norovirukset GII

4,5
4,0

Moduuli + Psuodin

Log10-reduktio

3,5

Biotiitti

3,0
2,5

Normaali

2,0
1,5

Moduuli

1,0
0,5
0,0
Näytteenottopäivämäärä

Kuva 6-20 a ja b: Norovirusten (GI ja GII) logaritminen reduktio, kun jätevesi suodattui normaali-, biotiitti-,
moduulisuodattamon tai fosforisuotimella varustetun moduulisuodattamon läpi seurantajakson 12.10.2010 – 25.10.2011
aikana. (1.0 log10-yksikön reduktio = 90 % reduktiota; 4.0 log10-yksikön reduktio = 99.99 % reduktiota).
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6.5

Yhteenveto ja analyysit pilotsuodattamoiden tuloksista

Pilot-mittakaavan maasuodattamoiden rakentaminen ja käyttö onnistuivat hyvin, mutta moduulisuodattamoa
ei saatu toimimaan halutulla tavalla. Käytön suhteen ei esiintynyt juuri ongelmia muutamaa sähkökatkosta ja
kevään nopeaa lämpötilan nousemista lukuun ottamatta. Liikuteltavassa testausympäristössä voidaan
jatkossakin tutkia ja kehittää erityyppisiä suodattamorakenteita erityyppiseille vesille.
Tässä projektissa tutkitut maasuodattamot toimivat varsin eri tavalla erilaisten muuttujien suhteen. Fosforin
osalta moduulisuodattamon reduktio oli pienin, mutta toisaalta tulosten vaihteluväli jäi pieneksi verrattuna
muihin suodattamoihin. Biotiittisuodatttamo taas toimi melko tasaisesti lukuun ottamatta yhtä heikkoa
jaksoa, jossa reduktio kävi todella alhaalla. Normaalisuodattamo teki huonoimmat reduktiot kylmimmissä
olosuhteissa, jonka jälkeen reduktiot lähtivät paranemaan tulevan jäteveden lämmetessä.
Kaiken kaikkiaan niin fosfori- kuin typpireduktioissa tulevan jäteveden laadun ja lämpötilan vaihtelu vaikutti
suodattamojen toimintaan. Muiden mitattujen muuttujien osalta tällaista ei huomattu. Jos vertaillaan
tilannetta esimerkiksi yhden kiinteistön maasuodattamoihin, on tilanne monesti samankaltainen, pitoisuudet
ja lämpötilat voivat vaihdella paljonkin. Saostussäiliö ennen suodattamokenttää osaltaan tasoittaa näitä
vaihteluita, mutta ei estä niitä kokonaan. Monesti on puhuttu pienpuhdistamoiden herkkyydestä vedenlaadun
vaihteluiden suhteen, mutta tämä koe osoitti, että maasuodattamotkaan eivät ole täysin immuuneja näille
vaihteluille. Toki kokeissa käytetty mitoitusvirtaama oli melko rankka suodattamoille normaalitilanteeseen
verrattuna, mutta toisaalta jäteveden ravinnepitoisuudet olivat keskimääräistä pienmpiä.
Fosforinsuodatusyksikkö toimi koko puolen vuoden testauksen ajan erittäin hyvin moduulisuodattamon
perässä nostaen koko yksikön fosforinpoistotehon korkealle tasolle. Fosforipitoisuuksien ja lämpötilojen
vaihtelut eivät vaikuttaneet millään tavalla yksikön toimintaan ja huonoimmillaankin yksikkö poisti fosforia
95-prosenttisesti.
Vertailtaessa keskenään fysikaalis-kemiallisia tuloksia mikrobituloksiin voidaan todeta, että puhdistamot,
jotka poistavat paremmin ravinteita, toimivat paremmin myös mikrobien poistajana. Biotiittisuodattamo ja
fosforinpoistolla varustettu suodattamo saivat parhaat tulokset niin ravinteiden, kuin mikrobien suhteen.
Tulevan jäteveden laatu vaikutti selkeästi pilot-maasuodattamoista poistuvan jäteveden mikrobipitoisuuksien
vaihteluun. Yhteenvetona voidaan kuitenkin todeta, että tutkittujen maasuodattamojen mikrobien
poistotehokkuus oli hyvä moduulisuodattamoa lukuun ottamatta. Tulokset osoittavat, että normaali
hiekkasuodatukseen perustuva maasuodatin poistaa indikaattorimikrobeja kohtuullisen tehokkaasti.
Lisäämällä biotiittia hiekkakerrokseen, voidaan maasuodattamon hygieenistä puhdistuskykyä parantaa.
Maasuodattamojen kyky poistaa mikrobeja jätevedestä perustuu mm. mikrobien kiinnittymiseen
maapartikkelien pinnoille ja mikrobien väliseen vuorovaikutukseen, joka on vilkasta etenkin suodatinhiekan
yläosaan muodostuvassa biofilmikerroksessa. Vuorovaikutuksessa keskeistä ovat mm. kilpailu ravinteista,
kyky tuottaa ja sietää muiden tuottamia inhiboivia tekijöitä sekä kyky muuttaa olosuhteita tai sietää
ympäristömuutoksia sekä saalistus. Biotiittisuodattamossa mikrobireduktiota parantaa biotiitin
flogopiittikiilteen ja kalsiittimineraalin liuskeinen rakenne yhdessä mm. rauta- ja alumiini-ionien kanssa, joka
pidentää jäteveden viipymää ja sitoo jätevedestä niin ravinteita kuin mikrobejakin parantaen
maasuodattamon läpi kulkeutuvan jäteveden hygieenistä laatua. Kiinnostavaa oli havaita myös
biotiittisuodattamon hyvä kyky poistaa myös somaattisia kolifaageja sekä adeno- ja noroviruksia
Moduulimaasuodattamo itsessään ei parantanut suuresti jäteveden hygieenistä laatua. Tähän saattoi olla
syynä samat tekijät, jotka vaikuttivat myös fysikaalis-kemiallisiin tuloksiin. Moduulimaasuodattamosta
lähtevässä jätevedessä oli kuitenkin havaittavissa hieman parannusta seurantajakson loppua kohden. Tämä
voisi olla seurausta biofilmin muodostumisesta moduulirakenteeseen, joskin tämän tutkimuksen puitteissa
tätä ei voida todistaa.
Fosforinpoistoyksikön lisääminen moduulisuodattamon jatkeeksi paransi jäteveden hygieenistä laatua.
Fosforinpoistoyksikön tehokkuus perustui fosforinpoistoyksikössä tapahtuvaan jäteveden pH:n nousuun
(pH>11). Korkea emäksisyyden tiedetään tuhoavan mikrobeja tehokkaasti mm. hydrolysoimalla solujen
rakenneosia tai denaturoimalla entsyymejä [2]. Fosforin jälkisaostusta voidaan suositella fosforin poiston
tehostamisen lisäksi myös mikrobien poistotehokkuuden parantamiseen.
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Verrattaessa pilot-maasuodattamoista poistuvan jäteveden Escherichia coli- ja enterokokkipitoisuuksia
ensimmäisen käyttövuoden aikana EU:n uimavesidirektiivin (2006/7/EY) hygieniavaatimuksiin, voidaan
todeta, että normaalista ja biotiittisuodattamosta poistuva jätevesi ei ylitä hyvän uimaveden raja-arvoja (E.
colille 1000 pmy/100 ml ja enterokokeille 400 pmy/100 ml) yhtä näytteenottokertaa lukuun ottamatta.
Moduulisuodattamosta poistuvan jäteveden pitoisuudet ylittävät raja-arvot selkeästi, mutta
fosforinpoistoyksikön lisääminen parantaa veden laadun hygieniavaatimusten mukaiseksi.
Tässä tutkimuksessa tulevien jätevesien taudinaiheuttajaviruspitoisuudet vaihtelivat suuresti: pilotmaasuodattamoihin johdettava Lehtoniemen tuleva jätevesi sisälsi adeno- ja noroviruksia <1 – 4 x 104 /ml,
maasuodattamoihin johdettavat jätevedet (saostuskaivot) <1 – 3 x 103 virusta/ml ja pienpuhdistamon tuleva
jätevesi <1 – 2 x 105 virusta/ml.
Jätevedenpuhdistuksen tehokkuus virusten suhteen on usein 1-4 logaritmia (90-99.99%) [3]. Tässä
tutkimuksessa poistotehokkuudet adeno- ja norovirusten osalta vaihtelivat suuresti eri pilotmaasuodattamoiden välillä. Parhaimmillaan pilot-maasuodattamoiden avulla saavutettiin jopa 5 logaritmin
poistotehokkuus, mutta heikoimmillaan puhdistusteho oli nolla. Tutkimuksessa mukana ollut pienpuhdistamo
saavutti parhaimmillaan 2.4 logaritmin puhdistustehokkuuden ja heikoimmillaan puhdistusteho oli nolla.
Projektissa
tutkittujen
pienen
kokoluokan
puhdistamoiden
keskimääräiset
poistotehokkuudet
taudinaiheuttajavirusten suhteen ovat vertailukelpoisia yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoihin. Poikkeuksena
pilot-mittakaavan moduuli-maasuodattamo, jonka keskimääräinen taudinaiheuttajavirusten poistotehokkuus
jäi
alle
1
logaritmin.
Muiden
pilot-maasuodattamoiden
osalta
saavutettiin
yhdyskuntajätevedenpuhdistamoihin verrattuna jopa hyviä puhdistustuloksia.
Pienen mittakaavan puhdistamoissa mm. lämpötilan vaikutus toimintakykyyn ja jäteveden hetkellisesti
korkeat viruspitoisuudet asettavat omat vaatimuksensa järjestelmille. Lisäksi, kun tiedetään, että
infektiivinen annos esim. noroviruksilla on hyvin alhainen (10–100 viruspartikkelia [4], jo vähäinen määrä
viruksia päädyttyään pohjaveteen voi aiheuttaa juomaveden pilaantumisen ja sairastumisia. Järjestelmien
puhdistustehokkuutta virusten osalta voidaan tehostaa esim. tässä tutkimuksessa mukana olleella fosforin
poistoyksiköllä.
Lisäksi
erilaiset
desinfiointimenetelmät
ovat
mahdollisia.
Joka
tapauksessa,
jätevesijärjestelmien oikeanlainen sijoittaminen, valinta ja huolto ovat tärkeitä, jotta vältytään mahdollisilta
pohjaveden likaantumistapauksilta.

6.6

Vertailua pilot-maasuodattamojen ja kenttäkoekohteiden välillä

Kenttäkoekohteiden ja pilotkokeiden vertailu on vaikeaa, sillä pilotsuodattamot olivat käytössä vain vuoden
ja kenttäkoekohteina oli suurimmaksi osaksi vanhoja suodattamoja. Lisäksi suodattamoille menevien vesien
pitoisuudet ovat olleet vahvuudeltaan erilaisia pilotsuodattamoille tulevan veden ollessa huomattavasti
tasalaatuisempaa ja ravinneköyhempää. Mikrobien suhteen veden laatu on taas päinvastainen:
Pilotsuodattamoille tulevan jäteveden mikrobipitoisuudet ovat korkeampia ja mikrobidiversitteetti on
runsaampaa, joka tekee pilotkoeasetelmasta mielekkään tutkia ja vertailla maasuodattamoiden kykyä poistaa
mikrobeja jätevedestä. Kenttäkohden maasuodattamot taas puolestaan antavat tärkeää tietoa todellisen
mittakaavan ja käytön aikana muodostuvista mikrobipäästöistä. Silti tuloksista löytyy joitain yhtäläisyyksiä ja
lisätutkimuksen aiheita.
Fysikaalis-kemiallisten analyysien mukaan kummassakin tapauksessa maasuodattamot estävät tehokkaasti
orgaanisen aineen kulkeutumista maaperään. Fosforin ja etenkin typen osalta kenttäkoekohteiden tulokset
ovat hyviä verrattuna pilot-maasuodattamoihin. Tämä kertoisi ainakin typen osalta siitä, että kokonaistypen
reduktio denitrifikaation muodossa ei välttämättä lähde toimimaan vielä vuodenkaan jälkeen, vaan kentän
sisällä tarvitaan vähähappisempaa vaihetta, jotta denitrifikaatio pääsee käynnistymään.
Vertailtaessa pilot-maasuodattamoiden tuloksia aiempien tutkimustulosten koosteeseen (kappale 4), voidaan
huomata yhteneväisyyttä fosfori-/typpireduktioihin. Typpireduktio on ollut pienempää fosforireduktion
toimiessa hyvin ja päinvastoin. Tämä vahvistaisi olettamusta sille, että typpi- ja fosforireduktiot vaihtelevat
sen mukaan, millainen happitilanne suodattamossa on.
Pilot-maasuodattamoiden nitrifikaatio lähti toimimaan kaikissa suodattamoissa viimeistään puolen vuoden
jälkeen, jonka jälkeen ammoniumtyppipitoisuus oli säännöllisesti lähelle nollaa. Kenttäkoekohteissa
pitoisuudet olivat jonkin verran suuremmat, mutta havaittiin, että vanhimmissa kohteissa
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ammoniumtyppipitoisuudet olivat keskimäärin korkeampia kuin muissa suodattamoissa. Lisää tutkimusta
tarvittaisiin, ennen kuin tästä voi tehdä tarkempia johtopäätöksiä, mutta tämä voisi viitata esimerkiksi
suodattamon tukkeutumiseen, joka johtaa hapettomiin olosuhteisiin ja nitrtifikaation estymiseen tai kentässä
mahdollisesti tapahtuviin oikovirtauksiin. Sekä kenttäkoekohteissa, että pilotsuodattamossa biotiittisuodatin
poisti parhaiten kokonaistyppeä ja lisäfosforinsuotimen jälkeiset fosforipitoisuudet olivat pieniä molemmassa
tapauksessa.
Pilot-suodattamojen mikrobitulokset antavat sen kuvan, että suodattamot estävät tehokkaasti jätevedessä
elävien mikrobien pääsemisen ympäristöön. Kenttäkoekohteista saatiin puolestaan viitteitä, että ajan mittaan
järjestelmät mikrobien poistoteho voi hiipua ja suodattamot saattavat jopa toimia mikrobien
puskurivarastona vapauttaen kenttään joutuneita mikrobeja vähitellen ympäristöön. Tämä tutkimuksessa
saatu tulos on merkittävä ja sitä on syytä tutkia jatkossa tarkemmin.
Viitteet
[1] Aksela ym. 2012, Tarkemmin: Vedenkäyttö ja automaattinen mittarinluenta, Aksela K., Heinonen T. & Vahala R.,
Vesitalous 5/2011, s. 25-30).
[2] Atlas, R.M. & Bartha, R. 1998. Microbial ecology, fundamentals and applications. Cummings Science Publishing, Inc.,
Menlo Park, California.
[3] Simmons, F.J., Xagoraraki, I. 2011. Release of infectious human enteric viruses by full-scale wastewater utilities.
Water Res. Jun;45(12):3590-8.
[4] Schaub, S.A. ja Oshiro, R.K. 2000. Public health concerns about caliciviruses as waterborne contaminants. J Infect
Dis. 181 Suppl 2:S374-80.
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7 Harmaiden vesien koostumuksen selvittäminen
Tiivistelmä Mikko Litmasen (Savonia-AMK) insinöörityöstä
Tässä osiossa tutkittiin harmaiden vesien koostumista haja-asutusalueilla asuinkiinteistöissä ja lomaasunnoissa. Työn tarkoituksena oli saada lisäselvyyttä harmaiden vesien koostumuksesta erityisesti fosforin,
typen ja orgaanisen aineen suhteen. Tutkitut kohteet sijaitsivat Kuopion ympäristössä. Kohdekuvaukset on
laadittu haastattelemalla kiinteistön käyttäjiä ja keräämällä tietoa kuormituskyselyn avulla.
Vedenkulutusarviot perustuvat enimmäkseen kiinteistöjen omistajien omiin arvioihin ja kiinteistön
vesikalusteiden pohjalta arvioituun veden käyttöön.

7.1

Kohdekuvaukset

Kohde 1

Viiden asukkaan omakotitalo. Kohteessa on tyypillinen omakotitalon varustelu saunoineen. Vedenkulutus
näytteissä oli noin 40 litraa asukasta kohden vuorokaudessa(l/hlö/vrk). Raakavesilähde on kiinteistöllä
sijaitseva kaivo. Kohteen näytteet johdettiin viemäriputken päästä suoraan näyteastiaan ennen niiden
sekoittumista saostuskaivovesiin.

Kohde 2

Kohde on loma-asuntona toimiva vanha maalaistalo, jota käytetään touko-lokakuussa. Raakavesilähteenä on
verkostovesi ja harmaat vedet johdatetaan yksiosaiseen saostuskaivoon. Kiinteistössä on sisällä yksi vesipiste
keittiössä, jossa kaikki harmaat vedet muodostuvat. Nämä vedet koostuvat lähinnä astioiden pesuvesistä.
Tämän lisäksi vettä johdetaan rantasaunaan, jonka vedet eivät päädy saostuskaivoon. Kiinteistöllä asuu
kesäaikaan keskimäärin 4 henkilöä ja vuoden vedenkulutus on noin 5 m3. Tämä tarkoittaa, että vuorokauden
vedenkulutus on maksimissaan 50 litraa ja tästäkin vedestä suurin osa menee erilliseen saunarakennukseen.
Kohteen näytteet kerättiin suoraan talosta tulevan viemäriputken päästä ennen niiden sekoittumista
saostuskaivovesiin. Vuorokauden näytemääräksi saatiin aina alle 5 litraa johtuen pienestä kulutuksesta.

Kohde 3

Kohde on loma-asunto, jota käyttää 2 henkilöä. Kohteessa on samanlainen varustelu ja päästölähteet kuin
omakotitaloissakin. WC-vedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön. Talousvesi tulee vesijohtoverkostosta.
Harmaiden jätevesien puhdistus suoritetaan Labkon 2-osaisella mökkisaostuskaivolla ja imeytyksellä.
Näytteenottoaikana pesukoneita käytettiin 2 kertaa viikossa ja suihkua joka päivä. Harmaita jätevesiä on
muodostunut arviolta noin 80 l/hlö/vrk. Saostuskaivoa ei tyhjennetty ennen näytteenottoja tai niiden aikana.

Kohde 4

Kohde on loma-asunto, jota käytttää 2 henkilöä. Kohteessa on samanlainen varustelu ja päästölähteet kuin
omakotitaloissakin. Raakavesi saadaan omalla pumpulla omasta kaivosta. Mustat jätevedet johdetaan
umpisäiliöön. Harmaat jätevedet puhdistetaan Raita Oy:n harmaavesisuodattimella, jota edeltää
kaksiosainen saostuskaivo. Kodinkoneita käytetään viikoittain. Saunaa käytetään joka toinen ilta. Harmaita
jätevesiä on muodostunut arviolta noin 75 l/hlö/vrk. Saostuskaivo tyhjennettiin noin kuukausi ennen
viimeistä näytteenottoa. Aikaisemmin saostuskaivo oli noin vuoden toiminnassa ilman tyhjennyksiä.

Kohde 5

Kohde on kahden henkilön asuttama omakotitalo. Raakavesilähteenä on oma kaivo. Harmaat jätevedet
puhdistetaan saostuskaivolla, jonne myös johdetaan kuivakäymälän virtsat. Sieltä jätevedet johdetaan
imeytyskaivoon. Keittiövesiä ei ole liitetty saostuskaivoon, vaan ne johdetaan erikseen maahan. Harmaiden
vesien saostuskaivooon tulevien vesien määräksi arvioitiin noin 30 l/hlö/vrk, koska kohteessa ei ole
myöskään suihkua. Saostuskaivo tyhjennettiin heinäkuussa. edellinen tyhjennys oli noin vuosi sitten.

Kohde 6

Kahden henkilön käytössä oleva loma-asunto, jota ollaan muuttamassa omakotitaloksi. Raakavesilähde on
kiinteistöllä sijaitseva kaivo. Harmaavesijärjestelmänä toimii 2-osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä.
Järjestelmä oli ollut toiminnassa noin kuukauden ensimmäisen näytteenotton aikana. Kahden ensimmäisen
näytteenoton aikana suihkun ja saunan harmaita vesiä ei vielä johdettu saostuskaivoon, mutta kahdella
viimeisellä kerralla ne johdettiin. Astianpesukonetta käytetään ja pyykinpesukonetta vastaavasti käytetty
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noin 2-3 kertaa viikossa. Kiiteistössä saunotaan noin 5 kertaa viikossa ja suihkua käytetään päivittäin.
Kiinteistöllä muodostuvien harmaiden jätevesien määräksi on arvioitu noin 70 l/hlö/vrk.

Kohde 7

Kohde
on
kahden
henkilön
asuttama
omakotitalo.
Raakavesilähteenä
on
oma
kaivo.
Harmaavesijärjestelmänä toimii 2-osainen saostuskaivo ja imeytyskenttä. Saostuskaivot oli tyhjennetty viikko
ennen ensimmäistä näytteenottoa Astianpesukonetta käytetään ja pyykinpesukonetta vastaavasti on
edellisen kohteen tavoin käytetty n. 2-3 kertaa viikossa. Sauna ei ole ollut käytössä, mutta suihkua on
käytetty päivittäin. Harmaita jätevesiä on muodostunut arviolta noin 60 l/hlö/vrk.

Kohde 8

Kohteen saostuskaivoon johdetaan yhteissaunojen pesuvedet. Lisäksi sadevedet johdetaan saostuskaivoon,
mutta näytteenottojen aikana tai välillä ei satanut lainkaan. Raakavesilähteenä on verkostovesi.

Kohde 9

Kohteen saostuskaivoon johdetaan yhteissaunojen pesuvedet. Raakavesilähteenä on verkostovesi.

7.2

Näytteenotto

Kohteissa 3-9 näytteenotto tapahtui suoraan ensimmäisestä saostuskaivosta. Alussa tavoitteena oli ottaa
näytteet suoraan viemäristä ennen saostuskaivoa, mutta tästä luovuttiin, sillä näytteenoton kannalta tämä
olisi ollut erittäin vaativa ja aikaa vievä tapa. Saostussäiliöissä vesi sekoittuu ja tämä tasoittaa myös
vedenlaadun vaihteluita, jolloin näyte todennäköisesti edustaa paremmin keskimääräistä tulevaa harmaata
jätevettä. Näytteet otettiin kokoomanäytteinä kahdesta eri osanäytteestä, eli näytteenotto tapahtui eri kellon
aikoina samana päivänä. Nämä osanäytteet yhdistettiin lopulta yhdeksi kohdekohtaiseksi kokoomanäytteeksi.
Kohteissa 3-7 näytteet otettiin kahtena kertana aikavälillä 8.30-15.30, ja kohteissa 8-9 se puolestaan tehtiin
aikavälillä 17-21. Kohteissa 1-2 puolestaan näytteenotto tapahtui keräämällä koko vuorokauden harmaavesi
astiaan, josta kokoomanäyte sitten otettiin.
Näytteenotoissa käytettiin varrellista näytteenotinta, johon kiinnitettiin 250 ml happopesty lasipullo. Pullo
upotettiin noin 30-50 cm syvyyteen saostuskaivoissa, ja nostettiin sen täytyttyä. Samalla pyrittiin välttämään
pinnalla olevan lietteen ja kiintoaineen joutumista näytteeseen. Kokoomanäytteessä oli päivän päätyttyä n. 1
litra harmaata jätevettä.

7.3

Tulokset

7.3.1

Fosfori- typpi- ja BOD7-pitoisuudet

Kuvissa 7-1, 7-2, ja 7-3 on esitetty kohdekohtaiset tulokset pitoisuuksien osalta erikseen kokonaisfosforille,
kokonaistypelle ja orgaaniselle aineelle. Analyysitulokset ovat kohteissa ajallisesti järjestyksessä, vasemmalla
vanhin ja oikealla uusin tulos. Punainen ja sininen viiva kaaviossa vastaa jätevesiasetuksen laskettuja
keskiarvopitoisuuksia. Kuvassa 7-2 ylimmäksi rajaksi on asetettu pitoisuus 50 mg/l, vaikka kohteen 5 tulokset
sen ylittävätkin. Isompi raja vaikeuttaisi vertailua pienempien pitoisuuksien kanssa. Samasta syystä myös
Kuvassa 7-3 on asetettu rajaksi 1500 mg/l.
Asuntojen eli kohteiden 1-7 BOD7-, fosfori- ja typpipitoisuudet ovat pääasiassa lähellä toisiaan, vaikkakin
muutamia poikkeuksia löytyy. Kohteen 5 typpitulokset ovat huomattavasti korkeammat muihin kohteisiin
verrattuna, mikä selittyy pääasiassa kuivakäymälän suotovesistä. Kuivakäymälän suotovedet sisältävät
virtsan takia runsaasti typpeä. Kohteessa 4 on puolestaan erittäin korkeat BOD 7 pitoisuudet. Huomattavaa
on, että neljännen näytteen analyysissä pitoisuudet ovat huomattavasti pienempiä. Todennäköisin selitys
tälle on saostuskaivon tyhjennys noin kuukausi ennen neljättä näytteenottoa. Tämä viittaisi siihen, että
säännöllinen saostuskaivojen tyhjennys vaikuttaa suoraan jäteveden laatuun. Kohteen 2 pitoisuudet ovat
puolestaan sekä typen, fosforin ja orgaanisen aineen osalta selvästi keskiarvoja pienempiä. Kohteen harmaat
jätevedet sisälsivät vain hanavesiä keittiöstä, mikä selittää pienet pitoisuudet. Poikkeuksista johtuen
mediaaneja voidaan pitää lähempänä todellisia keskimääräisiä harmaiden jätevesien pitoisuuksia hajaasutusalueella, kuin keskiarvojen pitoisuuksia. Saunojen pitoisuuksissa ei juuri ole mitään vaihteluita
havaittavissa. BOD7 pitoisuudet ovat 50-100 mg/l, typpipitoisuudet 6-10 mg/l ja fosforia ei löytynyt juurikaan
näytteistä.
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Kuva 7-1: Kohdekohtaiset kokonaisfosforipitoisuudet. Punainen viiva kuvaa jätevesiasetuksen kuormituksesta laskettua
pitoisuutta.
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Kuva 7-2: Kohdekohtaiset kokonaistyppipitoisuudet. Sininen viiva kuvaa jätevesiasetuksen kuormituksesta laskettua
pitoisuutta.
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Kuva 7-3: Kohdekohtaiset BOD7 -pitoisuudet. Punainen viiva kuvaa jätevesiasetuksen kuormituksesta laskettua
pitoisuutta.

7.3.1.1

Kohteen 1 intensiiviseurannan tulokset

Kohteessa 1 suoritettiin niin sanottu ”tehoviikko” 4.-8.10.2010. Tehoviikon aikana kohteesta otettiin näytteet
viitenä päivänä peräkkäin. Kohde 1 oli omakotitalo, jonka harmaat jätevedet johdettiin suoraan näyteastiaan
ennen saostuskaivoa. Kuormituskysely- ja analyysitulokset ovat viikon ajalta esitetty taulukossa 7-1.
Taulukko 7-1: Tehoviikon tulokset kuormituskyselyn ja analyysien osalta

Päivämäärä

Pyykinpesu

Astioiden
pesu

Suihku/sauna

Kok-P mg/l

Kok-N mg/l

BOD7 mg/l

04.10.2010

fosfaatiton 1 x

1x koneella

2x

5,3

10

321

05.10.2010
06.10.2010
07.10.2010
08.10.2010

fosfaatiton 1 x
-

1x koneella
2x koneella
2x koneella
2x koneella

5x + sauna
2x
2x
5x

4,7
12,3
5,2
5,8

20
10
10
20

349
191
388
298
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Näistä näytteistä analysoitiin poikkeuksellisesti myös ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi. Typen eri
muodoilla on ominaisuuksia jotka voivat olla suurina pitoisuuksina haitallisia vesistöille.

N-Nitraatti
mg/l

4.10.2010
5.10.2010
6.10.2010

N-Nitriitti
mg/l(x10)

7.10.2010
8.10.2010

N-Ammonium
mg/l

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Kuva 7-4: Kohteen 2 tehoviikon typen eri muotojen analysointitulokset

7.3.2

Kuormituskysely

Näytteenottojen
yhteydessä
paikalla
olevilta
kiinteistöjen
asukkailta
pyydettiin
vastaamaan
kuormituskyselyyn. Kysymyksissä vastattiin päivän aikana tapahtuneisiin harmaiden jätevesien
muodostumiseen liittyviin kysymyksiin. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mahdollisia pitoisuuksien
vaihteluita päivittäisten jätevesipäästöjen muuttuessa.
Kuormituskyselyistä ei ole havaittavissa selkeää yhteyttä tietyn harmaan jäteveden lähteen ja pitoisuuksien
välillä. Tämän perusteella harmaiden vesien pitoisuudet BOD7, typen ja fosforin osalta eivät saostuskaivoissa
kovinkaan paljoa vaihtele päivittäin. Kohteen 1 tehoviikon tuloksista huomaa ainoastaan, että
typpipitoisuudet nousevat kun suihkua käytetään runsaammin. Kuormituskyselystä ei kuitenkaan kysytty
kraanaveden käyttöä. Kohteissa 1 ja 2 sillä voi olla suurikin merkitys pitoisuuksiin, koska näiden kohteiden
näytteet olivat yhden päivän ajan tulleita jätevesinäytteitä, jotka eivät olleet sekoittuneet saostuskaivossa.
7.3.3

Vertailu jätevesiasetukseen ja muihin tutkimuksiin

Taulukossa 7-3 on vertailtu kirjallisuudesta saatuja pitoisuuksia analysoitujen näytteiden keskipitoisuuksiin ja
mediaaneihin. Mediaanit ovat huomattavasti lähempänä jätevesiasetuksen pitoisuuksia, ja sen todettiinkin
edellisessä kappaleessa olevan lähempänä todellista pitoisuutta kuin keskiarvo. Kuitenkin mediaanitkin ovat
selvästi korkeammat, kuin mitä jätevesiasetuksessa esitetään typen ja fosforin osalta. Orgaaninen aine jää
puolestaan hieman alle jätevesiasetuksen pitoisuudesta.
Asuntonäytteiden keskiarvoiset kuormitukset menevät erittäin lähelle asetuksen kuormituslukuja BOD 7:n ja
kokonaisfosforin osalta. Typpi on noin 2 kertaa isompi kuin asetuksessa, mutta jos kohdetta 5 ei laskettaisi
keskiarvoon mukaan, niin olisi kuormitus 1,13 g/p/d. Tämä tulos olisi samalla linjalla fosforin ja orgaanisen
aineen kanssa. Kuormituksista on kuitenkin syytä huomata, että kohteissa oli pieni vedenkulutus, mikä
vaikuttaa kuormitustuloksiin pienentävästi.
Taulukossa 7-3 esitetään kootusti jätevesiasetuksen, tämän tutkimuksen, Erikssonin [1] tutkimuksen ja
Ridderstolpen [2] tutkimuksen tulokset pitoisuuksina. Tuloksia vertailtaessa on kuitenkin huomattava, että
tutkimuksien arvot vaihtelevat paljon ja Suomen olotilat voivat poiketa niistä paljonkin. Verrattaessa tämän
tutkimuksen tuloksia kokonaisfosforin osalta Erikssonin tutkimukseen, voidaan havaita pitoisuuksien olevan
lähellä toisiaan. Tehdyn tutkimuksen mukaan voidaan katsoa kokonaisfosforipitoisuuden olevan suurempi
kuin mitä jätevesiasetuksessa on esitetty. Vertailtaessa Ridderstolpen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen
tuloksia, voidaan havaita, että kokonaisfosforipitoisuudet ovat Suomessa korkeampia, koska Suomessa ei ole
kielletty fosfaattipitoisia pesuaineita.
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Taulukko 7-2: Tulosten vertailua pitoisuuksittain mg/l ja kuormituksena l/hlö/vrk.

Parametri
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori
BOD7

Jätevesiasetuksen teor.
pitoisuus (vedenkulutus
80 l/hlö/vrk)
12,5 mg/l
5 mg/l
375 mg / l

Asuntonäytteiden
keskiarvo

Asuntonäytteiden
mediaani

Erikssonin
tutkimus

Ridderstolpen
tutkimus

41 mg/l
9,9 mg/l
464 mg/l

17 mg/l
9,4 mg/l
342 mg/l

0,6-5,2 mg/l
0,6-27,3 mg/l
12,6 g/p/d

0,5-15 mg/l
1 - 10 mg/l
150 - 400 mg/l

Saunojen pesuvesien pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Sama ilmiö havaittiin Erikssonin tutkimuksessa. Eriksonin
tutkimuksessakin. Yksityskohtaista vertailua tämän ja muiden tutkimusten välillä on vaikea tehdä, mutta
voidaan sanoa, että saadut tulokset ovat järkeviä ja linjassa muiden tutkimusten kanssa.
7.3.4

Tulosten luotettavuus

Näytteenottokohteiden vähyyden vuoksi virhemarginaali tuloksissa on melko iso, jos tuloksien on tarkoitus
kuvata tarkkaa haja-asutusalueiden harmaiden jätevesien ravinnepitoisuutta ja kuormitusta. Mahdollisia
virheitä tuloksiin voi aihetua näytteenotosta, analyyseistä sekä näytteiden säilytyksistä. Kiinteistöjen omistaja
pystyisi vaikuttamaan pitoisuuksiin esimerkiksi juoksuttamalla vettä runsaasti ennen näytteenottokertoja.
Tärkeä kysymys myös on, vaikuttaako jäteveden yön yli säilytys pitoisuuksia laimentavasti? Tuloksia onkin
lähinnä syytä katsoa kuvaa antavina harmaiden jätevesien pitoisuuksista haja-asutusalueella.
Kemiallista hapenkulutusta on hyvä verrata biologiseen hapenkulutukseen, koska BOD 5:n ja COD:n suhde on
yleensä noin 0,6 [3]. Kirjallisuuden perusteella esitetään [4], että BOD5-pitoisuus voidaan muuttaa BOD7pitoisuudeksi kertomalla BOD5 1,17:llä. BOD7/COD -suhde on tällöin noin 0,7. Tässä työssä BOD7/COD suhteeksi tulee keskiarvojen osalta 0,62, joka on melko lähellä teoreettista suhdetta. Tämä tukee tulosten
luotettavuutta.
7.3.5

Indikaattori- ja taudinaiheuttajamikrobit

Indikaattorimikrobien pitoisuudet määritettiin kohteesta 1 ja 2, joista kummastakin otettiin kaksi näytettä
(6.5. ja 19.8.2010). Indikaattoreina määritettiin Escherichia coli, suolistoperäiset enterokokit, sulfiittia
pelkistävät
klostridit,
RNA-kolifaagit
(isäntä
E.
coli
15597)
ja
heterotrofiset
bakteerit.
Taudinaiheuttajamikrobeista määritettiin adeno- ja norovirukset sekä kampylobakteerit kerran kummastakin
kohteesta 1 ja 2. Määritysmenetelmät on kuvattu kappaleissa 5.2.2. ja 5.2.3.
Harmaista vesistä otettujen näytteiden E. coli, enterokki- ja heterotrofisten bakteerien pitoisuudet olivat
yllättävät korkeita. E. colia havaittiin keskimäärin 4 miljoonaa, enterokokkeja 8400 ja heterotrofisia
bakteereja 130 miljoonaa kappaletta/100 ml harmaata jätevettä. Pitoisuuksissa oli vaihtelua sekä kohteen
sisällä näytteenottokertojen välillä että kohteiden välillä (taulukko 7-3). Klostrideja ja RNA-kolifaageja
havaittiin kummassakin kohteessa vain 6.5.2010 otetuissa näytteissä.
Taulukko 7-3: Harmaan veden kohdekohtaiset indikaattorimikrobipitoisuudet (pmy/100 ml). Määritysraja <1 pmy/100
ml.

Kohde
Kohde 2
Kohde 1
Keskiarvogeom

Päivämäärä

Escherichia
coli

Enterokokit

Klostridit

Heterotrofit

RNAkolifaagit

6.5.2010
19.8.2010
6.5.2010
19.8.2010

3,2 milj.
400 milj.
95 000
2,0 milj.
4,0 milj.

2 300
36 000
11 000
5 500
8400

50
<1
50
<1
5

100 milj.
250 milj.
25 milj.
430 milj.
130 milj.

25
<1
25
<1
4

Saadut tulokset ovat samansuuntaisia mm. ruotsalaistutkimuksen kanssa, jossa Vibyåsenin 212 asukkaan
harmaavesijärjestelmän vedessä todettiin 10 4 – 107 E. colia / 100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja 103 105 pmy/100 ml [5].
Harmaan veden hygieenisen laadun heikkeneminen on yleensä seurausta ulosteperäisestä saastumisesta,
vaikka harmaisiin vesiin ei varsinaisesti johdeta WC-vesiä. Ulosteperäisiä mikrobeja päätyy harmaisiin vesiin
etenkin perheissä, joissa on pieniä lapsia tai vanhuksia, joissa pestään ulosteella likaantunutta pyykkiä ja/tai
ihoalueita. Myös erottelevien käymälöiden suotoveden johtaminen harmaavesijärjestelmään huonontaa
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veden hygieenistä laatua. Näissä tapauksissa harmaan veden käsittelyjärjestelmille asetettavia vaatimuksia
olisi harkittava tarkasti, jotta ympäristöön johdettavista harmaista vesistä ei aiheudu hygieenistä haittaa
lähialueen asukkaille. Vaatimusten pohjaksi tulisi harmaan veden laadun vaihteluista ja mikrobikuormaan
vaikuttavista tekijöistä saada lisää luotettavaa tutkimustietoa.
Viitteet
[1] Eriksson Eva et.al. 2002. Charasteristics of grey waste water. Urban Water 4 s.85–104
[2] Ridderstolpe P. 2004. Introduction to greywater management. EcoSanRes Report 2004- 4.
[3] Jyväskylän yliopisto. 2006 Jätevesien käsittelyprosessit ja –laitokset. Luentomoniste.
[4] Tukiainen Tuija. 2009. Vesihuoltolaitosten kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Diplomityö. Espoo:
Teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta.
[5] Ottoson, J. & Stenström, T.A. 2003. Feacal contamination of greywater and associated microbial risks.
Water Research 37: 645-655.

80

8 Maan hygienia jäteveden
läheisyydessä – esikoe

käsittelyjärjestelmien

purkuputken

Anna-Maria Veijalainen UEF
Esikokeen tarkoituksena oli selvittää haja-asutusalueen jätevesijärjestelmillä käsitellyn jäteveden
hygieniavaikutuksia purkupaikan maaperässä. Tutkimuksessa oli mukana viisi kohdetta, joista yksi oli
normaalin maasuodattamon (N2), kaksi biotiittisuodattamon (B1 ja B2), yksi kompostoivan käymälän (K2) ja
yksi loma-asunnon vanhojen, käytössä olevien saostuskaivojen (S) purkupaikka. Kohteet ja koodit vastaavat
jäteveden hygienia-analyysissa olevia kohteita S-kohdetta lukuun ottamatta.
Kohteista otettiin kairanäytteet GTKn kalustolla ja määritettiin hygieniaindikaattorit taulukon 8-1 mukaisesti.
Tavoitteena oli kairata purkuputken välittömästä läheisyydestä 1-2 näytettä 1-2 syvyydestä, jotta näyte
saataisiin kohdasta, jossa jäteveden kontakti maaperän kanssa olisi ollut mahdollisimman pitkä. Koska
jäteveden purkupaikka- ja tapa vaihtelivat, päätös näytteenottopaikasta tehtiin kohteessa tapauskohtaisesti
Lisäksi jokaisesta kohteesta otettiin ensimmäisenä kairauksena referenssinäyte, josta ulosteperäiseen
saastumiseen viittaavia indikaattorimikrobeja ei tulisi löytyä. Referenssinäyte otettiin kohdekohtaisesti
sopivalta etäisyydeltä kentän yläpuolelta maaperästä, joka vastaa maalajiltaan purkupaikan maaperää, mutta
joka ei ole ollut kosketuksissa kiinteistön jätevesien kanssa. Kaira desinfioitiin näytteenottojen välillä.
Taulukko 8-1. Purkupaikan maaperästä otetut näytteet (näytteenottoaika, -paikka ja muut huomiot).

Kohde Pvm
N2
25.10.2011
Maalaji: hiesu/hieno hieta

Näyte
1
2

Purkuputki oli maanpinnan yläpuolella.
Purkuojassa virtasi vettä, joka oli peräisin
järjestelmästä ja metsästä.

3
4
5

Näytteenottopaikka
Referenssi, 0,4-0.5 m syvyydeltä.
0.5 m päästä purkuputkesta, viistosti padotun purkuojan alta
0.4-0.5 m syvyydestä.
0.5 m päästä purkuputkesta, viistosti padotun purkuojan alta
0.2-0.3 m syvyydestä.
2 m päästä purkuputkesta, viistosti purkuojan vierestä ojan alta
0.3-0.4 m syvyydestä.
2 m päästä purkuputkesta, viistosti purkuojan vierestä ojan alta
0.5-0.7 m syvyydestä.
Referenssi, 0.4-0.5 m syvyydeltä.
1.5 m päästä purkuputkesta, viistosti purkuojan vierestä ojan
alta 0.3-0.4 m syvyydestä.
3 m päästä purkuputkesta, viistosti padotun purkuojan alta 0.40.5 m syvyydestä.

B1
26.10.2011
Maalaji: moreeni
Purkuputki oli maan pinnan yläpuolella.
Purkuojassa vettä, joka peräisin järjestelmästä.
Maa 1.5 m etäisyydellä purkuputkesta 0-0.2 m
syvyydessä oli selvästi märkää.
B2
26.10.2011

1
2

Maalaji: moreeni Purkuputki oli maanpinnan
yläpuolella. Purkupaikka oli kivinen ja kuiva.

2
3

K2
25.10.2011
Maalaji: moreeni
Kivisen maan kairaus hankalaa. Purkuputken
paikka arvioitu, koska putken pää maan alla.
S
9.11.2011
Maalaji: moreeni
Purkuputken pään paikka on arvioitu.

1
2
3

Referenssi, 0.9-1.0 m syvyydestä (pintamaan karikekerros oli
syvä).
1 m päästä purkuputkesta 0.4-0.5 m syvyydestä. Maa kuivaa.
1 m päästä purkuputkesta 0.9-1.0 m syvyydestä. Maa
kosteahkoa.
Referenssi, 0.5 m syvyydeltä.
1.5 m päästä purkuputkesta 0.5-0.6 m syvyydestä.
1.5 m päästä purkuputkesta 0.7-0.8 m syvyydestä.

1
2
3
4
5

Referenssi 0.6-0.65 m syvyydestä.
Saostuskaivon läheisyydeltä 0.3-0.35 m syvyydestä.
Saostuskaivon läheisyydeltä 0.7-0.75 m syvyydestä.
Saostuskaivon läheisyydeltä 0.3-0.35 m syvyydestä.
Saostuskaivon läheisyydeltä 0.7-0.75 m syvyydestä.

3
1

Indikaattorimikrobeja todettiin neljästä kohteesta (N2, B2, K2 ja S) otetuissa näytteissä (taulukko 8-2).
Normaalin maasuodattamon (N2) maaperä oli heikosti vettä läpäisevää hiesua ja hienoa hietaa, joten
jäteveden virtaus tapahtuu purkupaikalla helpommin maanpinnalla ja aivan maan pintakerroksissa. N2
kohteessa todettiin sulfiittia pelkistäviä klostrideja (80 pmy/g) purkuputken päätä lähinnä olevasta
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näytteenottopisteestä eli 0.2-0.3 m syvyydestä puolen metrin etäisyydeltä purkuputkesta otetussa
näytteessä. Klostrideja todettiin (230 pmy/g) myös kompostoivan käymälän (K2) purkupaikalta 0.7-0.8 m
syvyydestä 1.5 m etäisyydeltä oletetusta purkuputken päästä otetussa näytteessä. Itiöitä muodostavat
klostridit säilyvät hyvin ympäristössä, joten ne saattavat olla merkki jäteveden kulkureitistä.
Toisen biotiittisuodattamon (B2) purkupaikan maaperästä, metrin päästä purkuputkesta, todettiin E. coli
bakteereja: kuivemmasta näytteestä (0.4-0.5 m syvyys) 30 pmy/g ja kosteammasta näytteestä (0.9-1.0 m
syvyys) 110 pmy/g. Todettu bakteeri viittaa jäteveden kulkeutumiseen maaperään.
Vanhojen saostuskaivojen purkuputken läheisyydestä todettiin kolifaageja (45 pmy/g). Virukset säilyvät
ympäristössä hyvin, joten pieni indikaattoriviruspitoisuus voi olla seurausta jäteveden purkautumisesta
maaperään joskus aikaisemmin, ja mahdollisesti klostridit ja kolifaagit kulkeutuvat maassa eri tavoin, jolloin
niitä löytyy osin eri kohdista.
Taulukko 8-2. Purkupaikkojen läheisyydestä otettujen maanäytteiden indikaattorimikrobipitoisuudet (pmy/g).

Kohde
N2

Näyte
3

B2

2

B2
K2

3
2

S

2

Näyte otettu
0,5 m etäisyydeltä
0,15–0,20 m syvyydestä
1 m päästä purkuputkesta
0.4-0.5 m syvyydestä
0.9-1.0 m syvyydestä
1.5 m päästä purkuputkesta
0.5-0.6 m syvyydestä
x m päästä purkuputkesta
0.3-0.35 m syvyydestä

Mikrobipitoisuus
Sulfiitteja pelkistäviä klostrideja 80 pmy/g
E. coli 30 pmy/g
E. coli 110 pmy/g
Sulfiitteja pelkistäviä klostrideja 230 pmy/g
Kolifaageja 45 pmy/g

Esikokeen tulosten perusteella voidaan todeta, että haja-asutuksen jätevesienkäsittelyjärjestelmien
purkupaikan maaperässä voi esiintyä ulosteperäistä saastumista indikoivia mikrobeja, jotka ovat mitä
todennäköisimmin peräisin maahan lasketusta käsitellystä jätevedestä. Indikaattorien läsnä ollessa myös
taudinaiheuttajamikrobien esiintyminen on mahdollista.
Asiaa on tutkittava lisää, jotta saadaan lisätietoa mikrobien säilyvyydestä ja kulkeutumisesta maaperässä.
Tämän jälkeen voidaan arvioida niitä riskejä, joita maaperään johdettava jätevesi aiheuttaa mm.
talousvesikaivoille, pohjavesille ja sitä kautta haja-asutusalueen asukkaille.
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9 Tiivistelmä Käytöstä poistettujen maapuhdistamoiden hygieniasta ja
hyödynnettävyystä (UEF)
Tiivistelmä Anniina Hellstenin (UEF) Pro gradu –työstä ja Henri Koposen (TTY) Diplomityöstä

9.1

Johdanto

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyssä käytettävillä maapuhdistamoilla eli maasuodattimilla tai
maahanimeyttämöillä on oma elinaikansa, joka voi olla pienellä käytöllä hyvin 30 vuottakin. Maapuhdistamo
voidaan joutua purkamaan kuitenkin aikaisemmin, jos se tukkeutuu tai sen paikalla ollut maa otetaan
rakentamiskäyttöön tms. On myös mahdollista, maapuhdistamo jää paikoilleen käyttämättömäksi, kun
jäteveden käsittelypaikka tai – tapa muuttuu. Tässä tapauksessa voisi olla tarpeen ottaa maa vaikka
viljelykäyttöön.
Jos maapuhdistamon maamassat joudutaan siirtämään pois paikoiltaan, herää kysymys niiden
jälkikäsittelystä. On selvää, että maa, joka on pitkään ollut kosketuksissa ihmisen ulosteen kanssa, sisältää
aikaista enemmän fosforia ja todennäköisesti myös typpeä, kaliumia, kalsiumia ja muita ravinteita. Se voi
sisältää myös kaikkein parhaiten säilyviä suolistomikrobeja, joiden joukossa voi olla myös patogeenejä.
Fosfori on keskeinen kasveille välttämätön ravinne, jonka saatavuus tulee heikkenemään, sillä maailman
fosforivarat ovat hyvin rajalliset. Siitä syystä sitä pitäisi aina käyttää hyödyksi, kun se vain on mahdollista.
Sekä karjalannasta että ihmisulosteen lannoitekäytön suolistomikrobeista on usein osoitettu olevan
hygieniahaittoja, mistä on tuhansia kirjallisuusviitteitä. Silti haittojen todennäköisyys ei välttämättä ole suuri,
jos otetaan huomioon se, että maailmanlaajuisesti kotieläinten lantaa käytetään erittäin usein kasvien
lannoittamiseen. Myös ihmisten ulosteita on yleisesti käytetty kasvintuotannossa mm. Euroopassa [1]).
Euroopan lisäksi mm. Japanissa ja Kiinassa on perinteisesti yleisesti käytetty ihmisulostetta kasvilannoitteena
[2] Yleisesti voisi sanoa että, jos ulosteet ovat käytettäessä jo kuukauden vanhoja, mikrobiologiset riskit ovat
selvästi vähentyneet [3].
Suodatinmaassa tai imeyttämössä ulosteperäiset patogeenimikrobit eivät voi enää lisääntyä. Täten niiden
kohtalona on joutua kilpailuun muiden mikrobien kanssa ravinteista ja niiden on pakko kestää muiden
mikrobien tuottamat kemialliset ja mahdollisesti niille toksiset yhdisteet tai joutua muiden eliöiden saaliksi.
Nämä tekijät vähentävät luontaisesti patogeenien määrää sekä jätevedessä että sen kanssa kontaktissa
olleessa maassa.
Tämän projektin yhteydessä päädyttiin itse tutkimaan maapuhdistamomassojen hygieniaa ja jälkikäyttöä
kasvien kasvatuksessa, koska tieteellisestä kirjallisuudesta ei löytynyt aiheesta kunnolla yleistä tai etenkään
Suomen ilmastoon soveltuvaa tietoa.

9.2

Aineisto ja menetelmät

Alkuperäistyö on tehty DI Henri Koposen (2010) diplomityönä ja FM Anniina Hellsténin (2011) pro
gradutyönä.
Koponen (2010) nouti maanäytteitä eri kerroksista muutamista jo poistetuista, mutta sitä ennen useita
vuosia käytössä olleista maapuhdistamoista. Näistä kolmessa oli ollut häiriöitä (I-III) ja yksi oli poistettu (IV)
viemärilaitokseen liittymisen tähden. Yksi puhdistamoista (II) oli poistettu käytöstä jo kolme vuotta
aikaisemmin, toinen (IV) vuotta aikaisemmin ja kaksi (I ja III) samana kesänä, kun näytteet otettiin
(Taulukko 9-1). Hän selvitti suodatinmaiden raejakaumia ja maalajikoostumista ja sitä kautta
rakentamisvikoja, jotka olivat syynä suodattimen toimintahäiriöihin. Koponen myös analysoi raskasmetalleja.
Hellstén (2011) puolestaan analysoi Koposen noutamista maanäytteistä fosforin ja typen pitoisuuksia, pHarvoja ja johtokykyä. Edelleen hän määritti suolistomikrobeista RNA-kolifaagit, sulfiittia pelkistävät klostridit
sekä fekaaliset koliformit, jotka melko hyvin ovat sama ryhmä kuin Escherichia coli, sillä myös siinä käytettiin
uutta ChromoCult-agaria – tosin ilman indolin tuoton varmennuskoetta (kohta 1.2.).
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Taulukko 9-1. Maapuhdistamomateriaali analyysien kohteiden perustietoja. Näytteet on otettu kesällä ja syksyllä 2010.

Maapuhdistamo
Käyttöaika
Kuormitus (alv)
Huomioitavaa

I
Imeyttämö

II
Maasuodattamo

6v
(1994 – 2010)
3
tukkeumaa

12 v
(1995 – 2007)
4
tukkeumaa

III
Moduulisuodattamo + P
poistomassa
10 v
(2000 – 2010)
1 - 30 (arvio)
tukkeumaa, ajoittain
ylikuormitettu

IV
Maasuodattamo + P
jälkisaostus
5v
(2004 – 2009)
30 - 40
ylimitoitettu (lask. alv
50-70)

Hellstén (2011) tutki edelleen maapuhdistamomassojen kokoomanäytteiden käyttöä rairuohon, retiisin ja
krassin kasvatukseen (siis sekä kaksi- että yksisirkkaista kasvia). Kasvatuskokeissa verranteina olivat kalkittu
ja lannoitettu turve tai kalkitun ja lannoitetun turpeen ja hiekan seos. Kasvatus tehtiin kontrolloidusti
ruukuissa kasvihuoneessa. Kasvatuksen lopetusvaiheessa (neljän viikon kuluttua) hän tutki käytettyjen
maamassojen ja itse kasvien hygienian retiisin osalta samoin bakteerimäärityksin kuin edellä.

9.3

Tulokset

Koposen työstä (2010) ilmeni mm., että tutkittujen maamassojen raskasmetallipitoisuudet olivat varsin
pieniä, mikä on helppo ymmärtää sillä suomalaisten ihmisten ravinto ei varmaan sisällä suuria määriä
raskasmetalleja. Tämä oli ilmeistä, vaikka suodattimien kuormitus oli saattanut olla varsin suurta ja
pitkäaikaista.
Hellsténin (2011) työstä näkyi, että maapuhdistamoihin oli sitoutunut kohtuullisen hyvin ammoniumtyppeä ja
fosforia nimenomaan sen biokerrokseen, johon kuorma oli purkaantunut ja jossa jäteveden orgaanisen
aineen biologinen hajoaminen on ollut kaikkein nopeinta. Vähiten kertymää oli puhdistamossa (II), joka oli
poistettu käytöstä jo vuosia sitten. Mitään ylisuuria pitoisuuksia ei kuitenkaan ollut. Orgaanisen aineen
pitoisuuksissa ja pH:ssa ei ollut suuria muutoksia, johtokyvyt olivat vähän nousseet, mutta suurimmillaankin
se oli 49 mS/m.
Suolistomikrobeista selvästi kohonneita pitoisuuksia löydettiin muutamista puhdistamoista ja niiden eräistä
kerroksista. Eniten fekaalisia koliformeja löytyi samana kesänä käytöstä poistetun III-suodattimen alta
biokerroksesta, jossa fekaalisia koliformeja oli peräti 86000 pmy/g, mikä on selvästi enemmän kuin mitä
Maa- ja metsätalousministeriön asetus 12/2007 sallii mm. maanparannusaineille (1000 pmy/g). Samasta
biokerrosnäytteestä löytyi suuri määrä myös enterokokkeja, sulfiittia pelkistäviä klostrideja ja RNAkolifaageja, jotka kaikki viittaavat runsaaseen suolistomikrobikontaminaatioon. Myös muista saman
suodattimen kerroksista löytyi selvät pitoisuudet suolistomikrobeja.
Noin kolme vuotta sitten käytöstä poistetusta II-suodattamon biokerroksesta löytyi melko runsaasti
klostrideja, mutta muiden tutkittujen mikrobien pitoisuudet olivat pieniä, mikä viittaa vanhaan
saastutukseen. Toisen, hyvin toimineen suodattimen biokerroksessa oli runsaasti klostrideja, mutta ei muita
tutkittuja mikrobiryhmiä, mikä tässäkin on osoituksena vanhasta, jo päättyneestä ulostesaastunnasta.
Tukkeuman tähden juuri käytöstä poistetun imeyttämön (I) alta, alkuperäisen maakerroksen pinnalta
löydettiin peräti 21000 pmy/g fekaalisia koliformeja, joista hieman kohonneita pitoisuuksia oli myös kentän
ulkopuolella sekä kokoomanäytteessä viitaten siihen, että kentästä on tulvinut jätevettä myös kentän
ulkopuolelle.
Kasvatuskokeessa havaittiin, että itävyys verrattuna sekä turve- että turve-hiekkamaan itävyyteen oli samaa
tasoa kaikilla kasveilla muissa puhdistamomassoissa paitsi II-suodattamossa, joka oli jo vuosia sitten
poistettu käytöstä ja jossa ravinnepitoisuus oli alhaisin. Lopullinen krassin tuorepaino kehittyi tässä maassa
kuitenkin suureksi eivätkä erot olleet tilastollisesti merkittäviä verrattuna joko turve- tai
hiekkaseosverranteeseen. Rairuoho tuotti yhtä suuren tuorepainon kaikissa maamassoissa ja molemmissa
kontrolleissa. Retiisillä kaksi maapuhdistamomaata (I ja II) ja turvekontrolli tuottivat suurimmat sadot –
ilman keskinäistä tilastollisesti merkittävää eroa, ja kaksi muuta maapuhdistamomaata (III ja IV) ja turvehiekkakontrolli tuottivat taas keskenään yhtä suuret sadot, jotka erosivat ensimmäisestä ryhmästä. Retiisin
sato ensimmäisessä kolmikossa oli siis tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin jälkimmäisessä kolmikossa
(kuva 9-1).
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Kuva 9-1: Retiisin tuorepaino (mg) maasuodatinmassojen ja turpeen seoksessa (50/50 til-%), turve- ja
turvehiekkakontrollissa neljän viikon kasvatuksen jälkeen. Tilastolliset erot on esitetty eri kirjaimella (a ja b) pylväiden
alaosassa.

Jos otetaan huomioon erikseen versot ja juuret, suurin ja merkittävin ero sekä hiekka-turve- että
turvekontrolliin verrattuna oli retiisillä, joka tuotti selvästi isommat juuret kahdessa tutkitussa
maapuhdistamomaassa (kuva 9-1). Muuten, jos verrataan eroja versojen ja juurien osalta, erot ovat melko
pieniä ja vain muutamissa tapauksissa sadot eri maamassassa eroavat tilastollisesti merkittävästi toisistaan.
Myös silmämääräisesti tarkastellen kaikki kasvit olivat yhtä vihreitä ja tavanomaisesti kehittyneitä.
Korjuuvaiheessa kasvatusmaista suurimmat fekaalisten koliformien lukumäärät olivat turve- ja hiekkaturvekontrollimaissa (yli 10000 pmy/g) ja kaikissa maapuhdistamomassoissa oli näitä bakteereja vähemmän,
mutta kaikki nämäkin pitoisuudet ylittivät MMM 12/2007 raja-arvon 1000 pmy/g. Mahdollisesti osa olisi
voinut jäädä tämän rajan alle, jos E. colin varmennuskokeet olisi tehty.
Itse retiiseissä fekaalisten koliformien lukumäärät olivat karkeasti ottaen samaa tasoa kuin
maasuodatinmassoissakin. Suurimmat pitoisuudet olivat yli 10 000 pmy/g ja pienimmät 790 pmy/g ja
tässäkin varmennuskoe olisi voinut alentaa saatua tulosta.
Sitä vastoin enterokokkien ja klostridien lukumäärät sekä korjuuvaiheen maamassoissa että retiiseissä olivat
alhaisia. Enterokokeisssa kaikki muut tulokset olivat alle määritysrajan (<10 pmy/g) paitsi yksi retiisitulos,
jossa kasvatus oli tehty hyvin toimineessa maapuhdistamomassassa. Mistään retiisistä ei voitu osoittaa
klostrideja (määritysraja <10 pmy/g), mutta kaikissa maamassoissa niitä oli jonkin verran, mutta turve- ja
hiekka-turvekontrollimaissa määrät olivat alle määritysrajan.

9.4

Tulosten tarkastelu

Maapuhdistamon raekoon ja sen jakauman on oltava oikea eikä liian hienoa maa-aineista saa irrota
myöskään pintamaasta ja maapuhdistamon muista kerroksista, jotta vedenläpäisevyys on koko ajan hyvä,
sillä liian hienon aineksen joutuminen maapuhdistamoon johtaa helposti tukkeutumiseen. Käytön aikana
raejakauma voi muuttua. Työssä ei tutkittu, voisivat esimerkiksi pesuaineiden zeoliitit tms. aiheuttaa
tukkeumaa, mutta tämä voisi olla hyvä selvittää.
Käytettyjen maapuhdistamojen kemiallisessa koostumuksessa ei tullut esille mitään seikkaa, joka estäisi tai
haittaisi kasvien itämistä tai kasvua. Maapuhdistamomateriaalien fosfori epäilemättä on kasvien
käytettävissä, mikä selittänee sen, että kasvu oli verrattavissa lannoitettuihin ja kalkittuihin turve- tai turvehiekkamaiden tuottamiin kasvuihin.
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Käytetyissä maapuhdistamomassoissa on edelleen runsaasti suolistomikrobeja. Tässä tutkimuksessa
suolistomikrobit säilyivät maassa kasvatuksen aikana hyvin, sillä kasvatus tehtiin kasvihuoneessa, jolloin
auringonsäteilyn UV-osuus jäi kokonaan vaikuttamatta. Itse kasvatus tehtiin kasvihuoneessa, joten
kasvatuksen aikainen suhteellisen tasainen ruukkumaiden saastunta ei vaikuta todennäköiseltä. Mahdollista
on, että turve sisälsi runsaasti jotain fekaalisten koliformien tavoin käyttäytyvää bakteeria esim. Proteusta,
joka viljelyssä antaisi väärän positiivisen tuloksen. On myös mahdollista, että turve oli ennen lannoitusta ja
kalkitusta saastunut ja lannoitus ja kalkitus tasoittivat bakteeripitoisuuden.
Vaikka käytetty maapuhdistamomassa on hyvä kasvualusta, sitä ei kuitenkaan voi suositella sellaisille pienille
kasveille, jotka syödään kuumentamatta ja joiden kasvuaika on lyhyt. Tässä työssä käytetty retiisi on siitä
hyvä esimerkki. Samaan ryhmään kuuluvat myös salaatti [4] ja pinaatti [5] vaikka mikrobiologinen saastunta
ilmeisesti ei tapahdukaan sisäisesti vaan ulkoisesti vesipisaroiden, pölyn yms. välityksellä, mitä Solomon ym.
[4] arvelivat.
Käytetyt maapuhdistamomassat soveltuisivat kuitenkin ilmeisesti hyvin koristekasveille, kasveille, joiden
marjat tai hedelmät kehittyvät korkealle maanpinnan yläpuolelle ja vasta mahdollisesti muutaman
kasvukauden kuluttua. Suolistomikrobikontaminaatiota epäillen ne soveltuisivat myös kasveille, jotka
syödään keitettyinä tai paistettuina. Tässäkin kasvivalikoimassa on niin monia kasveja, että käytettyjä
maapuhdistamomassoja ei kannata kuljettaa haja-asutusalueen tonteilta pois, mikäli tontilla tai sen
lähialueella vain on tilaa massojen hyödyntämiseen.
Viitteet
[1] Heinonen-Tanski, H. & van Wijk-Sijbesma, C. 2005. Human excreta for plant production. Bioreso urce Technology 96:
403–411.
[2] Hotta, S. & Funamizu, N.2007. Biodegradability of fecal nitrogen in composting process.
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[3] Meals, D.W. & Braun, D.C. 2006. Demonstration of methods to reduce E. coli runoff from dairy manure application
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10 Tiivistelmä - Elinkaariarvioinnin soveltaminen kiinteistökohtaiseen
jätevesien käsittelyyn
Riikka Vilpas, Suvi Lehtoranta

10.1 Tausta ja tavoitteet
Parhaan mahdollisen jäteveden käsittelymenetelmän valitseminen tietylle kiinteistölle voi olla haastavaa,
koska markkinoilla on useita erilaisia järjestelmiä ja luotettavan ja vertailukelpoisen tiedon löytäminen voi
olla vaikeaa.
Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on menetelmä, jonka avulla pyritään systemaattisesti
selvittämään tuotteen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Useat tutkimukset [1,2,3,4] ovat
osoittaneet, että LCA on hyödyllinen työkalu jätevedenkäsittelyjärjestelmien kestävyyden arvioinnissa. Sen
sijaan kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien elinkaarisista ympäristövaikutuksista on tehty aiemmin vain
muutamia [5,6,7], joissa tarkasteltu on keskittynyt pääasiassa vain 1-3 vaihtoehtoon.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa luotettavaa tietoa sekä kuluttajille, viranomaisille että
laitevalmistajille jätevesijärjestelmien elinkaarisista ympäristövaikutuksista vertailemalla Suomessa
markkinoilla olevia yleisimpiä kiinteistökohtaisia jätevesiratkaisuja. Erityisen tarkastelun kohteiksi valittiin
vesistöjen rehevöityminen ja ilmastonmuutos, koska niiden aiheuttamat ympäristövaikutukset arvioitiin
alustavan tarkastelun perusteella merkittävimmiksi ja niitä pidettiin myös sidosryhmien kannalta tärkeimpinä.
Esimerkiksi vedenkulutuksen ei todettu aiheuttavan merkittäviä eroja eri vaihtoehtojen välillä.

10.2 Toteutus
10.2.1 Vertailtavat järjestelmät
Tarkasteluun valittiin kuusi vaihtoehtoista kiinteistökohtaista jäteveden käsittelymenetelmää sisältäen sekä
tehdasvalmisteisia pienpuhdistamoita, maaperäkäsittelymenetelmiä että kaksoisviemäröintiin perustuvia
ratkaisuja. Vaihtoehtoihin liittyi myös epävarmuustarkastelua. Vertailtavat vaihtoehdot eivät pääsääntöisesti
kuvanneet mitään tiettyä markkinoilla olevaa mallia, vaan tarkasteluun valittiin keskimääräinen
tuote/järjestelmä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Panospuhdistamo (PE)
Biosuodin (PE)
Maasuodatin
Maahan imeytys
Umpisäiliö + harmaiden vesien maahan imeytys
Kuivakäymälä + harmaiden vesien käsittely
a) maahan imeytys
b) tehdasvalmisteinen harmaavesisuodatin

Yhteenveto menetelmiin liittyvistä oletuksista on esitetty luvun 10 lopussa, taulukossa 10-3.
10.2.2 Järjestelmän rajaus ja toiminnallinen yksikkö
Järjestelmän rajaus on esitetty kuvassa 10-1. Se pidettiin identtisenä kaikille järjestelmille ja tehtiin sellaisella
tarkkuudella, joka mahdollisti eri vaihtoehtojen vertailun. Tarkastelujaksoksi valittiin 30 vuotta ja tulokset
keskiarvoistettiin vuoden käytölle. Toiminnalliseksi yksiköksi, jonka perusteella vaihtoehtoja vertailtiin,
valittiin hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset täyttävän puhdistamon vuosittainen käyttö.
Tulokuormana käytettiin hajajätevesiasetuksen (209/2011) haja-asutuksen kuormitusluvun mukaisia arvoja
siten, että jätevesijärjestelmät oletettiin mitoitettavan viidelle hengelle, mutta niihin johdettiin kolmen
hengen kuorma käyttöasteella 85 %. Vedenkulutukseksi oletettiin 115 l/hlö/vrk; sisältäen käymälävesiä 25
l/hlö/vrk ja pesuvesiä 90 l/hlö/vrk.
Tarkastelussa olivat mukana kaikki elinkaaren vaiheet: raaka-aineen hankinta, valmistus, käyttö ja
jätehuolto. Peruslähtökohtana oli 1950 - 70 -luvulla rakennetun talon jätevedenkäsittelyjärjestelmän
uusiminen, jonka yhteydessä oletettiin uusittavan myös käymälä (uusi kuiva- tai vesikäymälä) ja
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viemäriputkisto (ilmanvaihto yms.). Vanhat saostuskaivot oletettiin korvattavan uusilla muovisilla
saostuskaivoilla ja vanhat kaivot jätettävän paikoilleen maisemointia varten. Maisemointia ei sisällytetty
tarkasteluun, sillä se oletettiin samanlaiseksi kaikissa vertailukohteissa. Myöskään remontoinnin seurauksena
syntyvien jätteiden käsittelyä ei huomioitu, sillä niiden oletettiin olevan samanlaisia kaikissa vertailtavissa
systeemeissä. Käyttöveden oletettiin tulevan omasta kaivosta pumppaamalla. Vedenhankinta oletettiin
samanlaiseksi kaikissa vertailukohteissa, joten vain vedenkulutus ja pumppaus sisällytettiin tarkasteluun.
Liittyminen viemäriverkostoon ja muut keskitetyt ratkaisut rajattiin ulkopuolelle, koska järjestelmä nähtiin
liian laajana. Lisäksi kuluttajan kannalta tarkasteltuna, liittyminen verkostoon ei ole kotitalouden
päätettävissä, vaan päätöksen tekee kunta.

Kuva 10-1: Järjestelmän rajaus.

10.2.3 Inventaariotiedot ja ympäristövaikutusten mallintaminen
Inventaario ja vaikutusten arviointi (LCIA) tehtiin standardien ISO 14040:2006 [8] ja 14044:2006 [9]
mukaisesti. Inventaariotietojen keruussa hyödynnettiin ensisijaisesti Ecoinvent [10] -tietokantaa, jossa on
tietoa yli 4000 prosessista sekä useista vaikutusarviointimenetelmätuloksista. Lisäksi hyödynnettiin mm.
VTT:n kuljetuksista tehtyä LIPASTO-tietokantaa [11].
Tarkasteltavat yksikköprosessit jaoteltiin seuraaviin kokonaisuuksiin tulosten hahmottamisen helpottamiseksi
ja tarkasteltavien kokonaisuuksien sisältämät yksikköprosessit sekä niiden tietolähteet on esitetty luvun 10
lopussa, taulukossa 10-4:
-

Laitteiden ja tarvikkeiden valmistus
Rakentaminen ja asennus
Sähkönkulutus
Puhdistamon käytöstä aiheutuvat suorat päästöt
Lietteen kuljetus
Lietteen käsittely kunnallisella jätevedenpuhdistamolla
Muut
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Tarkasteltaviksi ympäristövaikutusluokiksi valittiin vesistöjen rehevöityminen sekä ilmastonmuutos
(hiilijalanjälki). Vesistöjä rehevöittävät typpi-, fosfori- ja ammoniakkipäästöt sekä ilmastoa lämmittävät
kasvihuonekaasupäästöt, hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli, laskettiin kaikille elinkaaren vaiheille.
Inventaariotiedot luokiteltiin valittuihin vaikutusluokkiin, minkä jälkeen tiettyyn vaikutusluokkaan vaikuttavat
päästöt yhteismitallistettiin käyttämällä kullekin päästölle räätälöityjä karakterisointikertoimia [12]. Päästöt
kerrottiin soveltuvilla karakterisointikertoimilla ja laskettiin yhteen, jolloin niitä voitiin vertailla yhdellä
numeroarvolla; ilmastonmuutosta CO 2-ekvivalenttina (CO2e) ja rehevöitymistä PO4-ekvivalenttina (PO4e).
Rehevöitymiselle käytettiin Suomi-kohtaisia karakterisointikertoimia [12] ja hiilijalanjäljelle IPCC:n
karakterisointikertoimia [13].
Jäteveden typestä osa haihtuu saostussäiliössä/laitepuhdistamossa ilmaan ammoniakkina (NH 3),
typpioksiduulina (N2O) sekä typen oksideina (NO2). Loput typestä jää lietteeseen ja puhdistettuun
jäteveteen.
Jäteveden
fosforista
osa
on
sitoutunut
kiintoaineeseen
ja
laskeutuu
saostussäiliön/laitepuhdistamon pohjalle. Laitepuhdistamoissa liuennut fosfori saostetaan kemikaalilla ja
muodostuva flokki laskeutuu puhdistamon pohjalle lietteenä. Maapuhdistamoissa fosfori sitoutuu
maaperään/suodatinhiekkaan monin eri tavoin.
Kiinteistöllä syntyvä jätevesiliete kuljetetaan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Lietteeseen
jäävät ravinnemäärät laskettiin puhdistamojärjestelmän puhdistustehon sekä arvioitujen ilmapäästöjen
avulla. Lietteen määrän (m3) arvioitiin olevan sama kuin kunnallisella jätevedenpuhdistamolla käsiteltävän
jäteveden sisältämän BOD7:n suhde syntyvään lietteeseen. Kunnallisen jätevedenpuhdistamon oletusarvioina
käytettiin Klaukkalan (Nurmijärvi) vuosien 1999 - 2002 keskiarvotietoja [14](Kangas, 2004).
Kiinteistökohtaisella puhdistamolla syntyvät ammoniakki- ja typpioksiduulipäästöt laskettiin suhteuttamalla
ne Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla syntyviin ilmapäästöihin tulevan typpikuorman mukaan
(Fred., 2008). Lietteiden käsittelystä kunnallisella jätevedenpuhdistamolla syntyi myös ammoniakki- ja
typpioksiduulipäästöjä. Typen oksidi (NO2) -päästöjen oletettiin olevan merkityksettömän pieniä, joten niiden
tarkastelua ei sisällytetty mukaan typenkiertoon.
Jäteveden typestä ja orgaanisesta aineesta osa haihtuu saostussäiliössä/laitepuhdistamossa ilmaan
kasvihuonekaasuina, typpioksiduulina (N2O) sekä metaanina (CH4). Niiden määrät arvioitiin suhteuttamalla
Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vastaavat ilmapäästöt tulevaan typpi- ja BOD7-kuormaan [15].

10.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu
10.3.1 Vesistöjen rehevöityminen
Vertailtavien vaihtoehtojen rehevöittävät päästöt on esitetty kuvassa 10-2. Päästöt olivat alhaisimmat
kaksoisviemäröintivaihtoehdoissa, joissa käymäläjätevedet johdettiin kuivakäymälään ja harmaat vedet joko
maahan
imeytykseen
tai
tehdasvalmisteiseen
harmaavesisuodattimeen.
Sen
sijaan
kaksoisviemäröintivaihtoehto, umpisäiliö + harmaiden vesien imeytys, aiheutti lähes yhtä suuret päästöt kuin
laitepuhdistamot, koska kunnalliselta puhdistamolta lähtevät käsitellyn jäteveden sisältämät ravinteet, jotka
päätyvät yleensä suoraan vesistöön, nostivat lietteen käsittelystä kunnallisella puhdistamolla aiheutuvia
päästöjä.
Lähes kaikissa vaihtoehdoissa suurin osa vesistöjä rehevöittävistä päästöistä aiheutui puhdistamon suorista
päästöistä umpisäiliötä lukuun ottamatta. Toiseksi suurin päästölähde oli pääsääntöisesti lietteen käsittely
kunnallisella puhdistamolla. Kaksoisviemäröintivaihtoehdoissa, kuivakäymälä + harmaiden vesien maahan
imeytys tai harmaavesisuodatin, lietteen käsittelystä kunnallisella puhdistamolla aiheutuvat päästöt olivat
hyvin pieniä, koska mahdollinen syntyvä liete käsiteltiin kiinteistöllä tai kuljetettavaa lietettä muodostui hyvin
vähän tai ei ollenkaan. Laitepuhdistamoilla laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt olivat
selvästi suurempia kuin muissa vaihtoehdoissa ja aiheuttivat niiden kohdalla kolmanneksi suurimmat päästöt.
Laitteiden ja tarvikkeiden osuus oli suhteellisesti merkittävä myös kaksoisviemäröintiratkaisuissa, vaikka
olikin määrällisesti huomattavasti pienempi kuin laitepuhdistamoilla. Sähkön kulutuksen vaikutus oli suurin
laitepuhdistamoilla ollen niissäkin vain muutamia prosentteja. Rakentamisesta ja asennuksesta aiheutuvat
päästöt olivat suurimmat maasuodattamolla, mutta niilläkin vain noin 2 % kokonaispäästöistä. Lietteen
kuljetus ei vaikuttanut merkittävästi rehevöittäviin kokonaispäästöihin edes umpisäiliö + maahan imeytys
vaihtoehdossa, jossa ne olivat määrältään suurimmat.
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Vertaa: Jos vertailukotitalous
syö paketillisen (350 g)
Emmental-juustoa viikossa,
siitä aiheutuu rehevöittäviä
päästöjä 0,5 kg PO4e/vuosi

Kuva 10-2: Eri vaihtoehtojen rehevöittävät päästöt (kg PO4e).

10.3.2 Hiilijalanjälki
Vertailtavien vaihtoehtojen hiilijalanjäljet on esitetty kuvassa 10-3. Hiilijalanjälki oli suurin laitepuhdistamoilla
sekä umpisäiliö + maahan imeytys -vaihtoehdossa ja pienin kaksoisviemäröintivaihtoehdoissa, joissa
käymäläjätevedet johdettiin kuivakäymälään ja harmaat vedet joko maahan imeytykseen tai
tehdasvalmisteiseen harmaavesisuodattimeen. Ero suurimman ja pienimmän hiilijalanjäljen välillä oli noin
kuusinkertainen.
Vertaa: Tyypillisen perheauton
ajosta aiheutuvat suorat
hiilidioksidipäästöt 1000 km
kohden ovat 150 kg CO2e

Kuva 10-3: Eri vaihtoehtojen hiilijalanjälki (kg CO2e).

Eri tekijöiden vaikutus hiilijalanjälkeen jakaantui tasaisemmin verrattuna rehevöittäviin päästöihin. Lietteen
kuljetus oli suurin yksittäinen tekijä useimmissa vaihtoehdoissa kaksoisviemäröintiratkaisuja lukuun
ottamatta. Kuivakäymälä + harmaavesisuodatin -vaihtoehdossa lietteet käsiteltiin kiinteistöllä ja
kuljetuksesta ei aiheutunut lainkaan päästöjä. Umpisäiliöllä lietteen kuljetuksen osuus oli suurin aiheuttaen
yli puolet kokonaispäästöistä. Laitepuhdistamoilla myös sähkönkulutus aiheutti samansuuruiset päästöt kuin
lietteen kuljetus. Kuivakäymälä + maahan imeytys -vaihtoehdossa kokonaispäästöistä merkittävä osa
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aiheutui kuivikkeena käytetyn turpeen hajoamisen päästöistä. Lietteen käsittelystä kunnallisella
puhdistamolla aiheutuvat kasvihuonepäästöt olivat suurimmat umpisäiliö + harmaiden vesien imeytys vaihtoehdossa ollen noin neljänneksen kokonaispäästöistä. Puhdistamon käytöstä aiheutuvat suorat päästöt
olivat hyvin samansuuruisia useissa vaihtoehdoissa. Laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksen osuus oli samaa
suuruusluokkaa kuin puhdistamon käytöstä aiheutuvat suorat päästöt, ollen suuruudeltaan alhaisimmat
maahan
imeytyksessä
ja
maasuodattamossa.
Niiden
suhteellinen
osuus
oli
merkittävä
kuivakäymälävaihtoehdoissa. Rakentamisen ja asennuksen vaikutus hiilijalanjälkeen oli pääsääntöisesi pieni
ollen suurin maasuodattimella (n. 15 %).
10.3.3 Epävarmuustarkastelu
Elinkaariarviointiin liittyy aina epävarmuuksia, kun oletuksia joudutaan käyttämään paljon. Herkkyys- tai
epävarmuustarkastelussa arvioitiin tiettyjen tekijöiden ja niiden vaihtelun vaikutusta kokonaistulokseen.

Rehevöittäviin päästöihin liittyvä herkkyystarkastelu (taulukko 10-1) tehtiin ravinteiden kulkeutumisesta

vesistöön, koska järjestelmän sijainnilla, purkupaikalla ja -järjestelyillä on suuri merkitys siihen, kuinka suuri
osa ravinteista päätyy rehevöittämään vesistöjä. Perusskenaariossa kullekin vertailtaville järjestelmälle
oletettiin todennäköisin rehevöitymiskerroin, joka tässä tutkimuksessa kuvasi vesistöön kulkeutuvien
rehevöittävien ravinteiden määrää suhteessa lähtevän jäteveden kokonaisravinnemäärään. Kertoimen
oletettiin olevan yksi, jos kaikki ravinteet päätyivät vesistöön ja nolla, jos ravinteita ei päätynyt lainkaan
vesistöön. Perusskenaariossa panospuhdistamoiden rehevöitymiskerroin arvioitiin suurimmaksi, koska niistä
vesi purkautuu suurina annoksina harvemmin päivässä ja ravinteet todennäköisemmin päätyvät vesistöön
saakka. Sen sijaan maahan imeytyksessä kerroin arvioitiin pienimmäksi, koska todennäköisesti suuri osa
ravinteista sitoutuu maaperään, ja vain pieni osuus päätyy pohjaveteen tai vesistöön. Worst case skenaariossa kaikkien lähtevän jäteveden sisältämien ravinteiden oletettiin päätyvän vesistöön ja best case skenaariossa 15 %.
Taulukko 10-1: Rehevöittäviin päästöihin liittyvä herkkyystarkastelu.

Vaihtoehto
Perustilanne
0,7
0,5
0,5
0,15
0,15
0,15
0,5

1 Panospuhdistamo
2 Biosuodin
3 Maasuodatin
4 Maahan imeytys
5 Umpisäiliö + harmaiden vesien maahan imeytys
6A Kuivakäymälä + harmaiden vesien maahan imeytys
6B Kuivakäymälä + harmaavesisuodatin

Rehevöitymiskerroin
Best case
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Worst case
1
1
1
1
1
1
1

Kaikissa skenaarioissa kuivakäymäläratkaisut osoittautuvat merkittävästi parhaimmaksi järjestelmäksi ja
vaihtelu parhaimman ja huonoimman vaihtoehdon välillä oli pienintä (kuva 10-4). Vaihtelu oli suurinta
maasuodattamolla. Mikäli kaikki puhdistetun jäteveden ravinteet päätyisivät rehevöittämään vesistöä
(rehevöitymiskerroin = 1), umpisäiliö + maahan imeytys -vaihtoehdon vaikutus olisi toisiksi pienin, koska
kunnallinen jätevedenpuhdistus on tehokkaampaa kuin kiinteistöllä tapahtuva puhdistus. Maaperäkäsittelyt ja
laitepuhdistamot olisivat kutakuinkin samalla viivalla. On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että kaikki
ravinteet päätyisivät kokonaisuudessaan vesistöön.
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Panospuhdistamo

Biosuodin

Maasuodatin

Maahan imeyttämö
Umpisäiliö + maahan
imeytys
Kuivakäymälä + maahan
imeytys
Kuivakäymälä +
harmaavesisuodatin
0

1

2

3

4

5

6

7

kg PO4 e

Kuva 10-4: Rehevöitymiskertoimen vaihtelun (15 - 100 %) vaikutus vesistöjen rehevöitymiseen perustilanteeseen
verrattuna (kg PO4e).

Ilmastonmuutoksen kohdalla epävarmuudet liittyivät pääsääntöisesti kunkin kiinteistökohtaisen järjestelmän

ominaisuuksiin ja/tai kiinteistön sijaintiin esimerkiksi suhteessa kunnalliseen puhdistamoon. Tästä syystä
herkkyystarkastelu tehtiin erikseen jokaiselle vaihtoehtoiselle järjestelmälle tarkastelemalla tiettyjen
tekijöiden vaikutusta hiilijalanjälkeen (taulukko 10-2).
Taulukko 10-2: Hiilijalanjälkiskenaarioiden muutos peruskenaarioon nähden.

Vaihtoehto
1 Panospuhdistamo
- mitoitus
- säiliön materiaali
2 Biosuodin
- sähkönkulutus
3 Maasuodatin
- saostussäiliön materiaali
4 Maahan imeytys
- tyyppi
5 Umpisäiliö + harmaiden vesien maahan imeytys
- lietteen kuljetusetäisyys
- umpisäiliön koko
- käymälän vedenkulutus
6A Kuivakäymälä + harmaiden vesien maahan
imeytys
- kuivike

Perustilanne

Vertailutilanne

yksi kotitalous 
muovi


jaettu 2:lle kotitaloudelle
betoni

700 kWh



muovi

Muutos
kg CO2e
%
-138
9

-26
2

900 kWh

63

10



betoni

-10

-3

perinteinen



moduuli (esim. IN-DRÄN)

-4

-1

50 km
6 m3
25 l/hlö/vrk





30 km
10 m3
10 l/hlö/vrk

-131
-111
-171

-23
-19
-30

turve 100 %



turve 50 %, hake 50 %

-21

-11

Panospuhdistamon kohdalla yhteispuhdistamo naapurin kanssa pienensi hiilijalanjälkeä neljänneksellä, sillä
muun muassa ylijäämälietteen tyhjennyskerrat jakautuivat kahden kiinteistön kesken ja myös sähkönkulutus
oli alhaisempi suhteessa yhden perheen puhdistamoon. Sen sijaan säiliön materiaalilla ei ollut suurta
merkitystä. Biosuotimilla sähkönkulutuksen nousu vajaalla kolmanneksella (700  900 kWh) nosti
hiilijalanjälkeä 10 %. Moduuliratkaisun käyttö maahan imeytyksessä vähensi lähinnä tarvittavaa pinta-alaa ja
pienensi hiilijalanjälkeä vain 1 %. Umpisäiliövaihtoehdossa ylijäämälietteen kuljetusetäisyyden lyhentäminen
noin puolella pienensi hiilijalanjälkeä lähes neljänneksen. Samoin säiliön koon kasvattaminen vähensi
ylijäämälietteen tyhjennyskertoja huomattavasti ja pienensi hiilijalanjälkeä lähes viidenneksellä. Eniten
vaikutusta hiilijalanjälkeen oli vähävetisellä käymälällä, jonka seurauksena hiilijalanjälki pieneni jopa 30 %.
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Kuivakäymälöissä kuivikkeen vaihtaminen pelkästä turpeesta turpeen ja hakkeen seokseen pienensi
hiilijalanjälkeä 11 %, jolloin turpeen hajoamisen päästöt olivat 50 % polton päästöistä.

Kunnalliseen viemäröintiin tai paikalliseen vesiosuuskuntaan liittyminen todettiin alustavissa tarkasteluissa

hankkeen resursseihin nähden liian laajoiksi kokonaisuuksiksi, jotta ne olisi voitu sisällyttää mukaan
tarkasteluun. Kevyen tarkastelun tekeminen olisi sisältänyt paljon epävarmoja oletuksia. Viemäriverkostoon
liittymisessä tulisi huomioida mm. olemassa olevan kunnallisen puhdistamon koon, viemäriverkoston
laajuuden ja alueella sijaitsevien kotitalouksien määrän lisäksi puhdistuskapasiteetin riittävyys, mikäli alueen
kiinteistöt liitettäisiin viemäriverkostoon. Vesiosuuskunnan verkostoon liityttäessä olennaista on kiinteistöjen
sijainti ja etäisyydet toisiinsa. Alustavien arvioiden ja tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella,
rehevöittävät päästöt olisivat kunnallisella puhdistamolla todennäköisesti vähäisemmät, mutta niiden
vaikutus vesistöön olisi suurempi kuin kiinteistökohtaisen järjestelmän (erityisesti maaperäkäsittelyratkaisut),
koska niistä jätevedet johdettaisiin suoraan vesistöön.

10.4 Johtopäätökset
Tulosten perusteella kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelymenetelmien ympäristövaikutuksissa oli
merkittäviä eroja. Kuivakäymälät yhdistettynä harmaiden vesien käsittelyyn olivat ympäristövaikutusten
kannalta parhaita ratkaisuja sekä vesistöjen rehevöitymisen että hiilijalanjäljen osalta. Niissä kompostoituun
käymäläjätteeseen sitoutuvat ravinteet voidaan hyödyntää kotipuutarhassa, jolloin ravinteet sitoutuvat
kasveihin, eivätkä valu vesistöön. Myös ilmastonmuutoksen kannalta merkittävä lietteen kuljetustarve on
vähäinen ja järjestelmien sähkönkulutus alhainen.
Laitepuhdistamoilla vaikutukset olivat molemmissa vaikutusluokissa suurimpia. Niiden kohdalla
ilmastovaikutus koostui hyvin merkittävissä määrin sähkön kulutuksesta sekä lietteen kuljetuksesta
kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Rehevöittäviin päästöihin vaikutti suuresti jäteveden kulkeutuminen
vesistöön, mm. panospuhdistamoilla jäteveden purku panoksittain, suurempina erinä, johtaa siihen, että
suurempi osuus jäteveden sisältämistä ravinteista päätyy vesistöön sakka.
Kiinteistökohtaisten järjestelmien ympäristövaikutuksia voitaisiin todennäköisesti pienentää, jos liete
käsiteltäisiin kiinteistöllä tai lähellä sitä sen sijaan, että se kuljetettaisiin käsiteltäväksi kunnalliselle
jätevedenpuhdistamolle. Kunnallisella puhdistamolta käsitelty jätevesi johdetaan tavanomaisesti suoraan
vesistöön, jolloin sen rehevöittävä vaikutus on suurempi kuin esimerkiksi maaperäkäsittelyjärjestelmissä,
joista käsitelty jätevesi puretaan ensin maaperään. Jos lietteitä ei tarvitsisi kuljettaa kunnalliselle
puhdistamolle, myös lietteen kuljetuksiin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt olisivat alhaisempia.
Tulosten perusteella kiinteistökohtainen ratkaisu on monesti kilpailukykyinen vaihtoehto kiinteistön
liittämiselle viemäriverkostoon edellyttäen, että järjestelmä toimii hyvin ja sen toimintaa ylläpidetään
asianmukaisesti. Tietylle kiinteistölle parhaiten soveltuva jäteveden käsittelymenetelmä riippuu suuresti
paikallisista olosuhteista. Riittävä neuvonta sopivaa menetelmää valittaessa on olennaista onnistuneen
lopputuloksen kannalta.
Tulevaisuuden päätöksenteon tulisi perustua kokonaisvaltaisiin tarkasteluihin, joissa huomioitaisiin niin
ympäristövaikutukset kuin taloudelliset, hygieeniset, mikrobiologiset ja kemialliset tekijät. Elinkaariarviointi
antaa hyvät valmiudet tämän tyyppisille tarkasteluille. Myös kiinteistökohtaisten ratkaisujen vertailu
keskitettyihin ratkaisuihin olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
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Taulukko 10-3: Tutkimuksessa tehdyt taustaoletukset liittyen vertailtaviin puhdistusmenetelmiin.

Elinikä (a)
Energian kulutus (kWh/a)
Kemikaalin kulutus (l/m3)
Kaivannon tilavuus (m3)
Sora ja hiekka (m3)
Huoltopalvelut(krt/a)
Muu huolto

Panospuhdistamo

Biosuodin

Maasuodatin

Maahan imeytys

30 (säiliö)
8 (laitteet)
365
0,25
(PIX 115)
36 (säiliö)
5 (putket)

30 (säiliö)
8 (laitteet)
700
0,25
(PIX 115)
36 (säiliö)
5 (putket)

30 (säiliö)
20 (suodatin)
-

30 (säiliö)
20 (imeytys)
-

30 (säiliö+putket)
102 (suodatin)

30 (säiliö+putket)
41 (imeytys)

25
1
Kemikaalin lisäys
(asukas)

25
1
Kemikaalin lisäys
(asukas)

82
0,1

28
0,1

Umpisäiliö ja
maahan imeytys
30 (säiliö)
20 (imeytys)
-

Kuivakäymälä ja
maahan imeytys
30 (kuivakäymälä)
20 (imeytys)
-

Kuivakäymälä ja
harmaavesisuodatin
30 (kuivakäymälä)
30 (harmaavesisuodatin)
22
-

51 (säiliö)
5 (putket)
30 (imeytys)
25
0,1

25 (säiliö+putket)
30 (imeytys)

5 (putket)

25
0,1
Kuivakäymälän
ja
kompostin
huolto
(asukas)
1

Suodatinmassan vaihto sekä
kuivakäymälän ja kompostin
huolto (asukas)
-

Lietteen poisto (krt/a)
2
2
2
2
1
Puhdistamon
Puhdistustehokkuus (%)
(imeytys)
(imeytys)
(harmaavesisuodatin)
orgaaninen aine
90
90
90
90
90
90
80
kokonaisfosfori
80
80
70
80
80
80
20
kokonaistyppi
40
40
30
40
40
40
20
Rehevöitymiskerroin*
0,7
0,5
0,5
0,15
0,15
0,15
0,5
* Rehevöitymiskerroin kuvaa vesistöön päätyvien ravinteiden määrää suhteessa lähtevän jäteveden sisältämään ravinnemäärään. Panospuhdistamoiden kerroin on korkein, koska jätevesi purkautuu
niistä harvemmin suuremmissa annoksissa ja on todennäköisempää, että ravinteet kulkeutuvat vesistöön saakka kuin jatkuvatoimisten puhdistamoiden kohdalla, joissa vettä puretaan jatkuvasti vähän
kerrallaan.
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Taulukko 10-4: Tarkasteltavien yksikköprosessien ryhmittely ja tietolähteet.

Yksikköprosessi

PanosBiosuodin Maasuodatin
puhdistamo
LAITTEIDEN JA TARVIKKEIDEN VALMISTUS
Polyeteenin valmistus
x
x
x
Muovisäiliöiden valmistus/ruiskuvalu
x
x
x
Saostussäiliön valmistus
x
Panospuhdistamosäiliön valmistus
x
Biosuodattimen säiliön valmistus
x
Umpisäiliön valmistus
Kuivakäymälän valmistus
Harmaavesisuodattimen valmistus
Näytteenottokaivon valmistus
x
x
x
Kemikaalikanisterin valmistus
x
x
Jakokaivon valmistus
x
Kompostin valmistus
Tuulettimen valmistus
Putkien valmistus
x
x
x
Pumpun valmistus
x
x
Kompressorin valmistus
x
Ohjauskeskuksen valmistus
x
x
Sähkökaapelin valmistus
x
x
Routaeristeen valmistus (styrox)
x
x
x
Suodatinkankaan valmistus
x
Teräksen valmistus
Lasikuidun valmistus
Käyttökemikaalin valmistus
x
x
Betoniankkurin valmistus
x
x
x
WC-käymälän valmistus
x
x
x
Jakelukuorma-autolla ajo
x
x
RAKENTAMINEN JA ASENNUS
Hiekan louhinta
x
Soran louhinta
x
x
x
Maankaivuutyö
x
x
x
Maansiirtoautolla ajo
x
x
x
SÄHKÖNKULUTUS (kiinteistöllä)
Sähkön tuotanto (puhdistamo)
x
x
x

Maahan
imeytys

Umpisäiliö +
maahanimeytys

Kuivakäymälä +
maahanimeytys

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Kuivakäymälä +
Lähde
harmaavesisuodatin

x

x

x

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
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x
x

x

x

x

Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
SYKE
Ecoinvent
Ecoinvent
LIPASTO
Ecoinvent
Ecoinvent
Ecoinvent
LIPASTO
SYKE

Talousveden pumppaus
x
x
x
PUHDISTAMON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVAT SUORAT PÄÄSTÖT (ilmaan ja vesiin)
Puhdistamon ilmapäästöt (CO2, CH4,
x
x
x
N2O)
Puhdistamon vesipäästöt (Ptot, Ntot)
x
x
x
LIETTEEN KULJETUS
Sako-autolla ajo
x
x
x
LIETTEEN KÄSITTELY KUNNALLISELLA JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA
Kunnallisen
jätevedenpuhdistamon
x
x
x
toiminta
Sähkön tuotanto
x
x
x
Käyttökemikaalin valmistus
x
x
x
Lietteen kompostointi
x
x
x
Lietteen levitysajo
x
x
x
Lietteen levitys
x
x
x
Kompostin hiilivarasto
x
x
x
Turpeen nosto
x
x
x
Turpeen hajoaminen
x
x
x
MUUT
Huoltoajo
x
x
Kompostointi kiinteistöllä
Virtsan levitys kiinteistöllä
Kompostin hiilivarasto
Turpeen nosto
Turpeen hajoaminen
Fosfori- ja typpilannoitteen valmistus

x

x

x

x

Pumppu Lohja Oy

x

x

x

x

SYKE, Fred 2008

x

x

x

x

SYKE

x

x

x

LIPASTO

x

x

x

Kangas 2004 (Klaukkala)

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

SYKE
SYKE
Jalojäte/ Grönroos
Jalojäte/ Grönroos
Jalojäte/ Grönroos
Recycled organics unit.2007
Ecoinvent
Mattila & Grönroos

x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x

LIPASTO
Andersen et al. 2008
Juha Grönroos /SYKE
Recycled organics unit.2007
Ecoinvent
Mattila & Grönroos
Ecoinvent/Yara Finland

11 Tiivistelmä kustannusvertailuista eri puhdistamotyyppien välillä
Tiivistelmä Johanna Narvin (UEF) Pro Gradu -työstä

11.1 Johdanto
Kustannusarvion tarkoituksena oli saada luotettavaa tietoa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien
kokonaiskustannuksista. Selvityksessä käytetyt tiedot saatiin ensisijaisesti laitevalmistajilta, jälleenmyyjiltä ja
paikallisilta urakoitsijoilta sekä suullisena että kirjallisena tietona. Kustannuksia arvioitaessa pyrittiin saamaan
luotettava keskiarvo eri kustannuksista sekä selvittämään kustannusten ääripäitä ja niiden hajontaa.
Kustannukset saattavat poiketa joiltakin osin todellisuudesta, koska esimerkiksi eri järjestelmien
asentamiskustannuksia oli vaikea arvioida. Asentamiskustannuksiin vaikuttaa moni asia, kuten kiinteistön
maa-ainekset, pinnanmuodot, oman työn osuus sekä suhteet esimerkiksi kaivinkoneurakoitsijaan.
Kustannusarvion taustalla oli Suomen ympäristökeskuksen tekemä elinkaarianalyysi (LCA), jonka
taustaoletuksia hyödynnettiin osin kustannusarvion tekemisessä. Kustannusarviossa olivat mukana
panospuhdistamo (myös yhteispuhdistamo), biosuodin, maasuodatus, maahan imeytys, kuivakäymälä ja
harmaavesisuodatin, kuivakäymälä ja harmaiden vesien maahan imeytys sekä umpisäiliö ja harmaiden
vesien maahan imeytys. Kaikista järjestelmistä laskettiin laitekustannukset, asentamiskustannukset,
huoltokustannukset ja yleiset kulut. Kustannukset laskettiin ensimmäisen vuoden aikana sekä pidemmällä
tarkasteluvälillä 30 vuoden aikana ja keskiarvoistaen ne vuoden ajalle. Kaikkien jätevesijärjestelmien
laitekustannuksissa huomioitiin järjestelmän suunnittelu, kuljetuskustannukset sekä kaikki laitteet ja
tarvikkeet sekä ankkurointi ja eristys. Asentamiskustannuksiin sisältyvät työtunnit, tarvittavat maa-ainekset
ja niiden kuljetuskustannukset. Laite- ja asentamiskustannukset perustuvat pääasiassa laitevalmistajien
antamiin tietoihin, eivätkä näin ollen ole välttämättä vertailukelpoisia eri järjestelmien välillä.
Huoltokustannukset on arvioitu yhden vuoden aikana sekä pidemmällä tarkasteluvälillä 30 vuoden aikana.
Jätevesijärjestelmät on mitoitettu 5 henkilölle ja kolmen hengen ympärivuotiseen käyttöön.
Yhteispuhdistamo on mitoitettu 10 henkilölle.
Kustannukset sisältävät arvonlisäveron 23 % ja ne laskettiin vuoden 2011 hinnoilla. Kustannuksissa ei
huomioitu inflaatiota eikä hintojen muuttumista pidemmällä tarkasteluvälillä (30 vuotta).

11.2 Yhteenveto kustannuksista
Taulukossa 11-1 on esitetty jätevesijärjestelmien keskimääräiset laitekustannukset, asentamiskustannukset,
huoltokustannukset sekä yleiset kulut ensimmäisen käyttövuoden aikana. Yhteispuhdistamon osalta
taulukossa ilmoitetut kustannukset on jaettu perheiden kesken. Kuvassa 11-1 on esitetty
jätevesijärjestelmien keskimääräiset kustannukset ensimmäisen vuoden aikana.
Taulukossa 11-2 on esitetty jätevesijärjestelmien keskimääräiset kustannukset 30 vuoden aikana.
Kustannukset ovat keskiarvoja (€) ja suluissa näkyy kustannusten vaihteluvälit. Kuvassa 11.2 on esitetty
keskimääräiset kustannukset 30 vuoden aikana. Taulukossa 11-3 on esitetty jätevesijärjestelmille todelliset
vuosikustannukset (€) siten, että 30 vuoden aikana tulevat kokonaiskustannukset on jaettu vuositason
kustannuksiksi.
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Taulukko 11-1: Jätevesijärjestelmien laite-, asentamis-, huolto- ja yleiset kustannukset (€) ensimmäisen vuoden aikana.

Jätevesijärjestelmä
Panospuhdistamo
Yhteispuhdistamo
(per kotitalous)
Biosuodin
Maasuodatus
Maahan imeytys
Kuivakäymälä +
harmaavesisuodatin
Kuivakäymälä + harmaiden
vesien maahan imeytys

Laitekustannus
6 870 (5 590 - 7 740)
sis. suunnittelu 400
5 145 (4 455 - 5 845)
sis. suunnittelu 500
5 890 (5 740 - 6 050)
sis. suunnittelu 440
3 850 (3 470 -4 180)
sis. suunnittelu 500
3 220 (3 180 - 3 260)
sis. suunnittelu 500
4 120 (3 860 - 4 590)
sis. suunnittelu 300
Laitteet: erotteleva kuivakäymälä,
harmaavesisuodatin, virtsasäiliö 1 m3
3 620 (3 430 - 3 740)
sis. suunnittelu 300
Laitteet: erotteleva kuivakäymälä,
maahan imeytys, virtsasäiliö 1 m3
3 960 (3 500 - 4 270)
sis. suunnittelu 350

Asentaminen
1 440 (970 - 1 690)
1,5 pv
1 170 (1 045 - 1 210)
2,5 pv
630 (570 - 690)
0,5 pv
3210 (2 590 - 4 310)
2,5 pv (1 - 3,5)
1980 (1 140 - 2 830)
2 pv (1 - 3)
470 (350 - 660)
0,5 pv

Huolto
550 (390 - 710)

Yleiset kulut*
280 (280 - 290)

330 (320 - 350)

155 (150 - 160)

470 (420 - 520)

310 (300 - 320)

160 (140 - 170)

60

160 (140 - 170)

60

420

180

1740 (1 410 - 2 330)
1,5 pv

140 (130 - 140)

120

5 380
(5 180 - 5 690)

60

6 610
(6 100 - 6 870)

Umpisäiliö (6 m3) +
1 990 (1 480 - 2 750)
640 (630 - 660)
harmaiden vesien maahan
2 pv
imeytys
*Sisältää mm. mahdollisen sähkönkulutuksen, oman työn osuuden (talkootyön hinta 10€/h)
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Yhteensä
9 110
(7 960 - 10 250)
6 800
(6 170 - 7 520)
7 300
(7 140 - 7 470)
7 260
(6 720 - 8 220)
5 240
(4 220 - 5 900)
5 190
(4 920 - 5 660)

Taulukko 11-2: Jätevesijärjestelmien kustannukset 30 vuoden aikana (€).

Jätevesijärjestelmä

Laitekustannus

Asentaminen

Huolto

Yleiset kulut*

Panospuhdistamo

6 870 (5 590 - 7 740)
sis. suunnittelu 400
5 145 (4 455 - 5 845)
sis. suunnittelu 500
5 890 (5 740 - 6 050)
sis. suunnittelu 440
3 850 (3 470 -4 180)
sis. suunnittelu 500

1 440 (970 - 1 690)
1,5 pv
1 170 (1 045 - 1 210)
2,5 pv
630 (570 - 690)
0,5 pv
3210 (2 590 - 4 310)
2,5 pv (1 - 3,5)

21 480 (16 510 25 390)
12 310 (11 940 12 955)
15050 (13 500 16 610)
5 950 (5 300 - 6
420)

8 510
(8 390 - 8 710)
4 675
(4 460 - 4 855)
9 300
(8 890 - 9 710)
1 800

3 220 (3 180 - 3 260)
sis. suunnittelu 500
4 120 (3 860 - 4 590)
sis. suunnittelu 300
Laitteet: erotteleva kuivakäymälä,
harmaavesisuodatin, virtsasäiliö 1 m3
3 620 (3 430 - 3 740)
sis. suunnittelu 300
Laitteet: erotteleva kuivakäymälä,
maahan imeytys, virtsasäiliö 1 m3
3 960 (3 500 - 4 270)
sis. suunnittelu 350

1980 (1 140 - 2 830)
2 pv (1-3)
470 (350 - 660)
0,5 pv

5 800 (5 300 - 6
420)
12 610

1 800
5 460

4 680
(3 960 - 6
000)
3 040 (2 620 –
3 580)
-

1740 (1 410 - 2 330)
1,5 pv

4 340 (4 030 - 4
570)

3 600

1 990 (1 480 - 2 750)
2 pv

19 320 (19 130 20 120)

1 800

Yhteispuhdistamo
(per kotitalous)
Biosuodin
Maasuodatus
Maahan imeytys
Kuivakäymälä +
harmaavesisuodatin
Kuivakäymälä + harmaiden
vesien maahan imeytys
Umpisäiliö (6 m3) +
harmaiden vesien maahan
imeytys

100

Kentän
uusiminen
-

38 260
(33 060 - 43 040)
23 300
(22 640 - 23 640)
30 880
(28 810 - 32 940)
19 480
(17 760 - 21 830)

Vuosikustannukset
1 280
(1 100 - 1 430)
780
(750 - 790)
1 030
(960 - 1 100)
650
(590 - 730)

16 690
(15 290 - 18 760)
22 660
(22 390 - 23 120)

560
(510 - 625)
760
(750 - 770)

-

13 060
(12 980 - 13 120)

440
(430 - 440)

-

27 310
(26 380 - 28 620)

910
(880 - 950)

-

Yhteensä

Laitekustannus
Asentaminen
Huolto
Yleiset kustannukset

Umpisäiliö + harmaiden v. imeytys
Kuivakäymälä + harmaiden v. imeytys
Kuivakäymälä + harmaavesisuodatin
Maahan imeytys
Maasuodatus
Biosuodin
Yhteispuhdistamo
Panospuhdistamo
0

2 000
4 000
Kustannukset (€)

6 000

8 000

10 000

Kuva 11-1: Jätevesijärjestelmien kokonaiskustannukset ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Umpisäiliö + harmaiden v. imeytys

Laitekustannus

Kuivakäymälä + harmaiden v. imeytys

Asentaminen
Huolto

Kuivakäymälä + harmaavesisuodatin

Yleiset kulut

Maahan imeytys

Kentän uusiminen

Maasuodatus
Biosuodin
Yhteispuhdistamo
Panospuhdistamo
0

10 000

20 000
30 000
Kustannukset (€)

40 000

50 000

Kuva 11-2: Jätevesijärjestelmien kokonaiskustannukset 30 vuoden aikana.

Verrattaessa eri jätevesijärjestelmien kokonaiskustannuksia ensimmäisen vuoden aikana, huomataan, että
kustannuksissa on paljon eroja. Kallein järjestelmä on panospuhdistamo, jonka kokonaiskustannukset
ensimmäisen vuoden aikana ovat noin 9 110 euroa. Panospuhdistamon laitekustannukset ovat kaikista
verrattavista järjestelmistä kalleimmat ja lisäksi panospuhdistamo vaatii paljon huoltoa. Myös yleiset kulut
(sähkönkulutus ja oman työn osuus 2 h/kk) lisäävät ensimmäisen vuoden kustannuksia. Huomattavasti
edullisempi ratkaisu onkin yhteispuhdistamo, jossa kustannukset jakautuvat kahden perheen kesken.
Biosuodattimen ja maasuodatuksen kustannukset ensimmäisen käyttövuoden aikana ovat hyvin lähellä
toisiaan. Maasuodatuksessa eniten kustannuksia tulee asentamiskustannuksista, biosuodattimessa
puolestaan itse laitekustannukset ovat kalliit. Maasuodatus ei vaadi oikein toimivana paljoa huoltoa,
ainoastaan saostussäiliöt tulee tyhjentää vuosittain. Näin ollen maasuodatuksessa kuluja tulee vain vähän
huollosta ja yleisistä kustannuksista. Biosuodatin puolestaan vaatii paljon huoltoa ja yleisiä käyttökulujakin
on enemmän verrattuna maasuodatukseen (sähkön kulutus ja oman työn osuus 2 h/kk).
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Maahan imeytys, joka perustuu luontaisten maakerrosten käyttöön ja soveltuu vain tietyissä maalajeissa, on
edullinen tarkasteltaessa kokonaiskustannuksia ensimmäisen vuoden aikana. Maahan imeytyksessä iso
kustannuserä on asentaminen, mutta laitekustannukset ja huoltokustannukset ovat pienet.
Maasuodatuksessa ja maahan imeytyksessä on suodatin/imeytyskentän arvioitu kestävän 20 vuotta, jolloin
30 vuoden aikana ne tulee uusia kerran. Hinnassa on huomioitu laitekustannukset ja asentaminen
(saostussäiliöitä, tulo ja viemäriputkea ei uusita eikä vanhaa suodattamoa kaiveta ylös).
Edullisin ratkaisu ensimmäisen vuoden aikana kustannuksia tarkasteltaessa on kuivakäymälä ja
harmaavesisuodatin harmaiden vesien käsittelyä varten. Tässäkin isoin kustannuserä on laitekustannukset.
Harmaavesisuodatin vaatii lisäksi jonkin verran huoltoa (suodatinmateriaalin vaihto), joka lisää kustannuksia.
Myös oman työn osuus on suurempi kuin monissa muissa järjestelmissä (1,5 h/kk). Hieman kalliimpi ratkaisu
ensimmäisen vuoden aikana tarkasteltuna on kuivakäymälä ja harmaiden vesien maahan imeytys.
Kokonaiskustannusta nostaa asentaminen, johon kuluu laitekustannuksien ohella eniten rahaa.
Kokonaiskustannuksiltaan keskitasoa edustaa umpisäiliö ja harmaiden vesien maahan imeytys. Tähän
järjestelmään kustannuksia tulee aika tasaisesti laitekustannuksista, asentamisesta sekä huollosta.
Verrattaessa jätevesijärjestelmien kokonaiskustannuksia 30 vuoden aikana, kallein ratkaisu on
panospuhdistamo. Järjestelmä vaatii paljon huoltoa ja yleisiä kustannuksia nostaa oman työn osuus, jota on
arvioitu kuluvan kaksi tuntia joka kuukausi. Pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa yhteispuhdistamo on
verrattuna panospuhdistamoon paljon edullisempi ratkaisu, koska huolto ja yleiset kulut jakautuvat
perheiden kesken. Biosuodatin on myös kallis järjestelmä 30 vuoden aikana tarkasteltaessa. Tämä
järjestelmä vaatii paljon huoltoa ja yleisiä kustannuksia (sähkönkulutus ja omatyö).
Edullisia ratkaisuja 30 vuoden aikana tarkasteltaessa ovat maasuodatus ja maahan imeytys. Molemmat
järjestelmät vaativat oikein toimivina vähän huoltoa ja yleiset kustannuksetkin ovat paljon pienemmät moniin
muihin järjestelmiin verrattuna. Ylimääräinen kustannus maasuodatuksessa ja maahan imeytyksessä on
molemmissa kentän uusiminen noin 20 käyttövuoden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan nosta
kokonaiskustannuksia korkeiksi.
Keskitasoa 30 vuoden aikaisista kustannuksista edustavat kuivakäymälä ja harmaavesisuodatin harmaiden
vesien käsittelyä varten. Kustannusta nostaa harmaavesisuodattimen vaatima huolto sekä oman työn osuus.
Kaikkein edullisin ratkaisu pitkällä aikavälillä on kuivakäymälä ja harmaiden vesien maahan imeytys.
Järjestelmä vaatii hyvin vähän huoltoa ja yleiset kustannukset ovat vähäiset. Umpisäiliön osalta isoin
kustannuserä on umpisäiliön tyhjentäminen monta kertaa vuodessa.
Tarkasteltaessa todellisia vuosikustannuksia (30 vuoden aikaiset kokonaiskustannukset jaettuna yhden
vuoden ajalle) eri jätevesijärjestelmistä (taulukko 11-2) huomataan selvästi, että kalleimpia ratkaisuja ovat
panospuhdistamo ja biosuodatin. Myös umpisäiliö ja harmaiden vesien maahan imeytys on kallis ratkaisu.
Edullisin ratkaisu vuosikustannuksiltaan on kuivakäymälä ja harmaiden vesien maahan imeytys. Tämän
jälkeen edullisimpia ovat maahan imeytys ja maasuodatus. Keskihintaisia ovat yhteispuhdistamo ja
kuivakäymälä + harmaavesisuodatin.
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12 Tiivistelmä pienviemäröijän maaperäoppaasta ja karttapohjaisesta
tietopalvelusta
Timo Huttunen GTK
Geologian tutkimuskeskus (GTK) on laatinut oppaan, joka on tarkoitettu helpottamaan kiinteistökohtaisen
jäteveden käsittelyjärjestelmien soveltuvuuden arvioimista ja valintaa. Opas on suunnattu ensisijaisesti
kiinteistökohtaista jäteveden käsittelyjärjestelmää harkitseville kiinteistönomistajille, mutta siitä voivat hyötyä
myös neuvontaa, valvontaa ja suunnittelua tekevät tahot.
Kiinteistökohtaisten jäteveden käsittelyjärjestelmien rakentamisessa maaperällä on suuri merkitys. Tieto
rakentamispaikan maapeitteen paksuudesta ja maalajeista sekä pohjaveden asemasta ja liikkeestä auttaa
vertailemaan eri vaihtoehtojen soveltuvuutta ja rakentamiskustannuksia.
Puhdistamotyypit
Oppaassa kiinteistökohtaiset jäteveden käsittelyjärjestelmät jaetaan kolmeen luokkaan:
Umpinaiset järjestelmät, joissa puhdistamattoman jäteveden ei pitäisi päästä kosketuksiin maaperän
kanssa. Niihin kuuluvat umpisäiliöt ja pienpuhdistamot.
Maasuodattamot, joissa jätevesi puhdistuu kun sen annetaan painua sopivien maakerrosten läpi.
Suodatuskerroksen alta vesi johdetaan kokoomaputkilla poisto-ojaan tai -putkeen. Veden vajoaminen
pohjaveteen on estetty esim. eristyskalvolla.
Maahanimeyttämöt toimivat kuten maasuodattamot, mutta puhdistuksen jälkeen vesi saa vajota
maaperässä alaspäin lopulta pohjaveteen asti. Maahanimeyttämöiksi katsotaan tässä myös sellaiset
maasuodattamot, joissa osa vedestä pääsee jatkamaan vajoamista maaperässä pohjaveteen asti.
Eri puhdistamotyyppien maaperävaatimukset
Oppaassa kerrotaan mitä erityisvaatimuksia eri luokkiin kuuluvat järjestelmät asettavat maaperä- ja
pohjavesiolosuhteille.
Umpinaiset järjestelmät
Umpisäiliöt ja laitepuhdistamot upotetaan maahan. Sijoituspaikalla on tiedettävä maapeitteen paksuus
(kallion syvyys) ja pohjaveden pinnan syvyys. Purkukohdalla on tunnettava maaperän laatu (maalajit ja
kerrokset) ja pohjaveden pinnan syvyys ja pohjaveden virtaussuunta, jotta voidaan välttää pohjaveden
pilaantumisriski.
Maasuodattamot
Maasuodattamot rakennetaan yleensä muualta tuoduista, suodatukseen sopivista maa-aineksista. Niissä
voidaan käyttää myös teollisesti valmistettuja suodatuselementtejä. Maasuodattamon kannalta
keskeiset maaperätekijät ovat pohjaveden pinnan syvyys maanpinnasta ja maapeitteen paksuus. Myös
maaston kaltevuuden on oltava sopiva.
Maahanimeyttämöt
Eri puhdistamotyypeistä maahanimeyttämöt asettavat suurimmat vaatimukset maaperäolosuhteille.
Maalajien on oltava vedenläpäisevyydeltään imeytykseen sopivia ja pohjaveden pinnan on oltava
riittävän syvällä. Myös pohjaveden virtaussuunta on tunnettava.
Suomen maaperä
Maaperän rakenne määräytyy syntyolosuhteiden mukaan. Oppaassa selitetään lyhyesti Suomen nykyisen
maaperän kehitys ja siihen vaikuttaneet prosessit. Tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtämään niitä
periaatteita, joita maalajien ja maakerrosten esiintyminen eri alueilla noudattaa.
Oppaassa esitellään tärkeimmät maalajit ja kerrotaan niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta jäteveden
maaperäkäsittelyyn. Myös maalajien tunnistamiseen annetaan ohjeita.
Kerrotaan pohjaveden esiintymisestä ja maaperän rakenteen vaikutuksesta siihen.
Esitellään maaperägeologisesti erityyppisten alueiden tyypillisiä kerrosjärjestyksiä ja osoitetaan tilanteita,
joissa on suuri virhetulkinnan mahdollisuus – joissa esim. piilokerrokset voivat aiheuttaa yllätyksiä.
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Tarvittavat maaperätiedot
Eri puhdistamotyyppien vaatimat maaperä- ja pohjavesitiedot
Maapeitteen paksuus, pohjavesi, maaperän kerrokset, maalajien raekoko ja vedenläpäisevyys.
Tietojen hankkiminen
Olemassa olevat maaperä- ja pohjavesitiedot
Kerrotaan mistä eri paikoista tietoja voi etsiä ja miten niitä käytetään.
Maastosta kerättävät tiedot
Kerrotaan millä menetelmillä maaperästä ja pohjavedestä saadaan riittävän tarkkaa tietoa eri
käsittelyvaihtoehtoja varten.
Lisätietoja
Luettelo aiheeseen liittyvistä julkaisuista ja muista lisätiedon lähteistä.

Karttapohjainen tietopalvelu
Hankkeen aikana alettiin hahmotella konseptia Internetissä toimivasta tietopalvelusta. Sen kehittely jatkuu
GTK:ssa omana työnä. Tavoitteena on tutkia, voidaanko luoda sovellus, jossa karttamuotoisen
käyttöliittymän kautta tarjotaan osoitettua aluetta koskevaa ja käyttötarkoitukseen mukautettua tietoa
maalajeista, maaperämuodostumista ja maaperän kerrosjärjestyksestä.
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13 Tiivistelmä eri maiden
markkinapotentiaalista

haja-asutusalueiden

lainsäädännöstä

ja

Suvi Kattainen, Erkki Santala, Ilkka Miettinen, Anna-Maria Veijalainen, Ville Matikka

13.1 Johdanto
Suomessa noin miljoona ihmistä asuu haja-asutusalueilla kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella. Lisäksi
lähes miljoona suomalaista asuu osa-aikaisesti loma-asunnoilla, joista suurimmassa osassa on käytössä
kiinteistökohtainen jätevesien käsittely. Myös monissa muissa Euroopan maissa kiinteistökohtaisten
järjestelmien lukumäärä on huomattavan korkea. Euroopan unionin lainsäädäntö ja yleisen kiinnostuksen
lisääntyminen ympäristöasioita kohtaan ovat herättäneet tarvetta saattaa haja-asutusalueiden jätevesiasiat
paremmalle tasolle. Vesipuitedirektiivi velvoittaa jäsenmaita saavuttamaan vesistöjen hyvän tilan vuoteen
2015 mennessä. Haja-asutusalueiden jätevedet voivat paikallisesti tai valuma-alueilla aiheuttaa merkittävän
ravinnekuorman ja hygieniariskin.
Kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelymenetelmät ovat Euroopassa melko yhtenäisiä, mutta menetelmien
yleisyys
ja
sopivuus
tiettyihin
olosuhteisiin
vaihtelevat.
Pienpuhdistamoiden
ja
muiden
jätevesienkäsittelylaitteiden markkinat ovat aiemmin olleet melko lailla kunkin maan sisäisiä, osin korkeiden
kuljetuskustannusten takia. Toinen merkittävä syy markkina-alueiden suppeuteen ovat olleet kansalliset
standardit, tyyppihyväksynnät ja viranomaisvaatimukset. 2000-luvun aikana laadituilla ja vielä valmisteilla
olevilla eurooppalaisilla tuotestandardeilla pyritään yhtenäistämään vaatimuksia Euroopan sisäisillä
markkinoilla. Ne mahdollistavat standardien vaatimukset täyttävien tuotteiden markkinoinnin EU:n alueella
edellyttäen, että tuotteet täyttävän standardin vaatimusten lisäksi myös kohdemaan kansalliset vaatimukset.
Tämän selvityksen tarkoituksena oli tutustua eräiden Euroopan maiden haja-asutusalueiden jätevesien
käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön sekä mahdollisiin kansallisiin vaatimuksiin ja käytäntöihin. Selvityksessä
kuvataan pienille, etenkin kokoluokan alle 50 avl jätevesien käsittelylaitteille asetettuja
viranomaisvaatimuksia sekä virallisluontoisia standardeja ja ohjeita. Kattavin selvitys on tehty tärkeimmistä
potentiaalisista markkina-alueista, eli muista Pohjoismaista, Saksasta ja Ranskasta. Lisäksi selvitettiin
tilannetta Baltian maissa, Irlannissa, Yhdistyneissä kuningaskunnissa, Itävallassa, Belgiassa sekä suppeasti
Euroopan ulkopuolelta Yhdysvalloista.
Suomessa pienpuhdistamoiden CE-merkintä on EU:n rakennustuoteasetuksen myötä muuttumassa
pakolliseksi 1.7.2013. Tällä hetkellä Suomen lisäksi ainoastaan Ruotsissa, Irlannissa ja UK:ssa ei vielä vaadita
eurooppalaisten standardien soveltamisalaan kuuluvilta saostuskaivoilta ja pienpuhdistamoilta CE-merkintää.
Varsinaisten standardien ulkopuolelle jäävät myös erilaiset maa- ja kasvipuhdistamot, tosin niillekin on
julkaistu tekniset ohjeet. Vielä valmisteilla oleva standardi käsittelee jatkokäsittelylaitteita. Standardien
myötä laitteiden markkinamahdollisuudet ovat parantuneet. Kaikissa maissa eurooppalaisten standardien
mukainen testaus ja CE-merkintä eivät kuitenkaan riitä takaamaan sitä, että pienpuhdistamo tai saostuskaivo
täyttäisi viranomaisten asettamat vaatimukset. Ainakin Saksassa, Tanskassa, Norjassa ja Ranskassa
vaaditaan lisäksi kansallista tyyppihyväksyntää tai sertifiointia. Lisäksi ainakin Tanskassa tyyppihyväksyntää
varten tulee suorittaa lisätestausta ja laitteilta vaaditaan sellaisia teknisiä ominaisuuksia, joista ei ole
määrätty eurooppalaisissa standardeissa.

13.2 Lainsäädäntö EU:ssa
Tärkein veteen ja jätevesiin liittyvä EU-lainsäädäntö sisältyy vuonna 2000 voimaan tulleeseen vesipolitiikan
puitedirektiiviin (2000/60/EC). Sen tavoitteena on muun muassa estää vesiekosysteemien huononeminen
sekä suojella ja parantaa niiden tilaa, vähentää pohjavesien pilaantumista sekä tehostaa vesiensuojelua,
pilaavien ja vaarallisten aineiden päästöjä vähentämällä. Direktiivi asettaa vesiensuojelulliset
vähimmäisvaatimukset, jonka lisäksi jäsenvaltiot voivat vapaasti pitää tai antaa tiukempia kansallisia
säädöksiä. Direktiivin mukaan vesistöjen hyvä tila tulisi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vaatimusten
saavuttamiseksi jäsenvaltioiden tulisi laatia kattava inventointi potentiaalisista ympäristöriskeistä jokaisella
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valuma-alueella. Yhdyskuntien jätevedet ja erityisesti puutteellisesti toimivat haja-asutusalueiden
jätevedenpuhdistusjärjestelmät ovat usein merkittävä pistemäisen ravinnekuormituksen lähde.
Vesipuitedirektiivin voimaantulon jälkeen on julkaistu siihen liittyvä pohjavesiä käsittelevä niin sanottu
tytärdirektiivi (2006/118/EC). Yksi pohjavesitytärdirektiivin tavoitteista on estää haitallisia, erityisesti
jätejakeista peräisin olevia aineita pääsemästä pohjavesiin. Jäsenvaltioiden edellytetään asettavan sääteleviä
raja-arvoja direktiivissä listatuille haitta-aineille.
Direktiivi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (91/271/EEC) koskee pääasiassa yli 2000 hengen
jätevedenpuhdistamoita, eikä siten säätele jäteveden käsittelyä haja-asutusalueilla. Direktiivissä perustellaan
kiinteistökohtaisten järjestelmien käyttö toteamalla, että pienpuhdistamoita ja muita vaihtoehtoisia ratkaisuja
voidaan käyttää, jos viemäröinnin järjestäminen ei ole joko korkeiden kustannusten tai saavutettavan
hyödyn pienuuden takia tarkoituksenmukaista. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tulee olla tehtävään soveltuvia ja
niiden tulee taata keskitettyä jätevedenhuoltoa vastaava ympäristönsuojelun taso. Lisäksi käsitelty jätevesi ja
liete tulee kierrättää milloin vain mahdollista ja tavalla, joka ei vahingoita ympäristöä. Direktiivi ei käsittele
haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta vesistöihin, vaan jäsenvaltioiden on sisällytettävä se omaan
lainsäädäntöönsä, noudattaen samalla vesipolitiikan puitedirektiivin periaatteita.
Taulukko 13-1. EU:n jätevesien käsittelyä koskevia direktiivejä.

Direktiivi
Vesipuitedirektiivi (2000/60/EC)
Pohjavesitytärdirektiivi (2006/118/EC)
Ympäristönlaatunormit direktiivi
(2008/105/EC)
Direktiivi vesiympäristöön päästettyjen
vaarallisten aineiden aiheuttamasta
pilaantumisesta (76/464/EEC)
Pohjavesidirektiivi (80/68/EEC)
Yhdyskuntajätevesidirektiivi (91/271/EEC)

Tavoite / Sisältö
Vesistöjen tilan säilyttäminen ja parantaminen
Pohjavesien suojelu
Estää vaarallisia aineita pääsemästä pintavesiin
Vesiympäristöjen suojelu haitallisilta aineilta

Pohjavesien suojelu tietyiltä haitallisilta aineilta
Enimmäispäästöt ja valvonta

13.3 Käsittelyvaatimukset
Euroopan unionissa jäsenvaltiot ovat voineet itse päättää raja-arvot ja reduktiovaatimukset puhdistetun
jäteveden laatua kuvaaville parametreille. Kaikissa maissa on asetettu vaatimuksia jäteveden orgaanisen
aineksen hapenkulutukselle; lisäksi vaatimukset kiintoaineelle, fosforille ja typelle ovat melko yleisiä.
Käsittelyvaatimukset on esitetty joko velvoittavassa kansallisessa lainsäädännössä, osavaltion säädöksinä,
kansallisina suosituksina tai kunnallisina määräyksinä.
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Taulukko 13-2. Käsittelyvaatimuksia. Suluissa on esitetty puhdistustaso pilaantumiselle herkillä tai vedenottoon
käytetyillä alueilla.

Puhdistetun jäteveden raja-arvoja ja reduktioprosentteja
BOD5 [mg/l]
1

Ruotsi

30

Norja
Tanska

reduktio
70 (90) %
30 (10) 2

Ranska

35

COD
[mg/l]

Kiintoaine
[mg/l]

reduktio
60 (90) %
(1,5)

150 3 (90)

Itävalta

25

90

Belgia,
Vallonia
Belgia,
Flanderi
Irlanti

50/30 4

160/125

25

(125)

UK

Ammoniakki
NH3 [mg/l]

NH3+NH4-N
(mg/l)
(5)

4

20

75 (50)

60/40

(2)
NH4 - N (mg/l)
10

4

60
30

(2)

(5)

20

Vaihtelee maittain ja alueittain, ei tiukkoja määräyksiä

USA

Osavaltiokohtaisia.

esim.
Florida
Liettua

10

Suomi

reduktio
80 (90) %

1

Kokonaistyppi
[mg/l]
(40)

30

40 3 (25)

Saksa

Kokonaisfosfori
[mg/l]
3 (1)

50 / 30

10

1

10

reduktio
70 (85) %

reduktio
30 (40) %

5

1

BOD7
muunneltu BOD5
3
kertanäyte tai 2-h kokoomanäyte
4
kertanäyte / 24-h kokoomanäyte
5
hetkellinen arvo / vuoden keskiarvo
2

13.4 Eurooppalaiset standardit
Euroopan standardisointiorganisaation CEN:n teknisen komitean TC165 (viemärijärjestelmät) alainen
työryhmä 41 (WG41) on laatinut alle 50 avl:n pienpuhdistamoita koskevan standardisarjan EN 12566, johon
sisältyy seuraavat standardit ja tekniset raportit:
-

standardi EN 12566-1 Tehdasvalmisteiset saostussäiliöt (voimassa)
tekninen raportti CEN/TR 12566-2 Maahanimeyttämöt (julkaistu)
standardi EN 12566-3:2005 + A1 Tehdasvalmisteiset ja/tai paikalla kootut pienpuhdistamot
(voimassa)
standardi EN 12566-4 Esivalmistetuista osista paikalla kootut saostussäiliöt (voimassa)
tekninen raportti CEN/TR 12566-5 Maasuodattamot ja juurakkopuhdistamot (julkaistu)
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-

standardi EN 12566-6 Saostussäiliössä esikäsitellylle jätevedelle tarkoitetut pienpuhdistamot
(valmisteilla)
standardi EN 12566-7 Tehdasvalmisteiset jatkokäsittelylaitteet (valmisteilla)

Eurooppalaiset standardit tukevat Euroopan unionin direktiivien keskeisimpiä vaatimuksia. Ne tulisi
harmonisoida eli ottaa käyttöön jäsenmaissa yksittäiselle standardille asetetun määräajan kuluttua ja samalla
sen kanssa ristiriidassa olevat kansalliset standardit tulisi poistaa. CEN:n kansainvälisten sääntöjen
(International Regulations) mukaan kaikki tämän tutkimuksen eurooppalaiset maat ovat sitoutuneet
toteuttamaan nämä standardit.
Taulukko 13.3. Eri maissa voimassa olevat standardit ja puhdistusmenetelmien hyväksyminen

Saostuskaivot
Ruotsi
< 25 avl

Norja
< 50 avl
Tanska
< 30 avl
Ranska
< 20 avl
Saksa

CE-merkintää
vaadita.

Laitepuhdistamot Maahanimeyttämöt Maasuodattamot
ei

ei

Voidaan käyttää esim.
SIS-CEN/TR
125662:2006 tai faktablad
8147

Voidaan
käyttää
esim. SS EN-12566-5
tai faktablad 8147

Voidaan
käyttää
esim. EN 12566-1
ja
EN 12566-4
+ lisävaatimuksia
NS-EN 12566-1/A1
VA/Miljøblad- 48

Voidaan
käyttää
esim. SS EN 125663:2005

NS-EN 12566-3:2009

Hyväksytään harkinnan
mukaan

Hyväksytään
harkinnan mukaan

EN 12566-1
EN 12566-4
+ lisävaatimuksia
NF EN 12566-1/A1
NF EN 12566-4

kansalliset standardit

kansalliset standardit

kansalliset standardit

< 20 avl
NF EN 12566-3
DTU 64.1
DIN EN 12566-3 ja
DIBt:n
kansallinen
hyväksyntä

DTU 64.1

DTU 64.1

DIBt:n
kansallinen
hyväksyntä

DIBt:n
kansallinen
hyväksyntä

EN
12566-3
ÖNORM B 2501-1

vain
biologisen
puhdistuksen
jälkikäsittelynä

kasvipuhdistamot:
ÖNORM B 2505

Voidaan käyttää
RT
66-10873
CEN/TR 12566-2

Voidaan käyttää RT
66-10873 tai CEN/TR
12566-5

Itävalta

DIN EN 12566-1
DIN EN 12566-4,
DIN
4261-1
ja
DIBt:n kansallinen
hyväksyntä
ÖNORM B 2501-1

Irlanti

EN 12566-1

< 50 avl

CE-merkintää
vaadita.

EN 12566-3 < avl 10
asti.
Yli
10
avl
puhdistamot
sarjan
EN 12255 mukaan.
BS EN 12566-3

< 10 avl
UK

BS EN 12566-1

Suomi

CE-merkintää
vaadita

ja

ei

Voidaan käyttää
SFS EN 12566-1 ja
SFS EN 12566-4

CE-merkintää
vaadita

ei

Voidaan käyttää SFS
EN 12566-3+A1

tai

13.5 Markkinapotentiaali
Tarkoituksena oli selvittää valittujen alueiden haja-asutuksen jätevesien käsittelytilannetta ja kartoittaa,
kuinka paljon kyseisen maan ihmisistä asuu viemäriverkostojen ulkopuolella ja kuinka paljon tulevaisuudessa
tulee olemaan kiinteistöjä, joihin jätevedenkäsittely tulee järjestää muilla tavoin. Nämä kiinteistöt ovat se
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tuleva markkinapotentiaali, joille jätevesijärjestelmiä voidaan kaupata. Kyseisestä maasta pyrittiin myös
selvittämään viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jäteveden käsittelytilannetta, sekä käytettäviä
jätevesijärjestelmiä. Käytännössä tämä osoittautui erittäin haastavaksi työksi ja suuri osa tilastoista jotka
löydettiin, oli tehty muutamia vuosia sitten. Viime vuosina laitepuhdistamojen määrä on lisääntynyt kaikissa
Pohjoismaissa, eikä näissä tilastoissa näy näiden järjestelmien lisääntynyt määrä millään tavalla.
Käytännössä näitä tilastoja löytyi Ruotsista ja Norjasta. Baltian maista, Karjalasta ja Unkarista minkäänlaisia
tilastoja ei löytynyt. Saattoi löytyä erillisiä esityksiä, joissa esitettiin arvioita jonkun tietyn jätevesijärjestelmän
lukumääriä tai yleisyyttä kyseisessä maassa, mutta tarkkoja tilastoja ei löytynyt.
Itä-Suomen ylipiston tekemä selvitys Kiinan tilanteesta on laajempi kokonaisuus johtuen erilaisista
olosuhteista EU-maihin nähden. Kiinan kohdalla haja-asutuksen jätevesijärjestelmien markkinapotentiaalin
suhteen oli kuitenkin havaittavissa samat lainalaisuudet kuin Euroopassa.
Taulukko 13-4. Tietoja selvityksessä olleiden Euroopan maiden haja-asutuksesta ja palkoista.
Kohdemaa

Asukkaita
(miljoonaa)

Asukkaita
viemäriverkon
ulkopuolella

Karjala

0,65

0,53

Viro

1,34

0,35

Latvia
Liettua
Ruotsi

2,3
3,4
9,4

0,58
1,15
1,4

Norja

4,7

0,9

Unkari

10

3,3

Iso-Britannia

62

Saksa

82

Asukkaista
viemäriverkon
ulkopuolella
2015 (arvio)

Kiinteistöjä
viemäriverkon
ulkopuolella
2015

Keskipalkka
€

151 000

700

0,25

71 000

825 (2008)

0,17

166 000
49 000
400 000

700 (2008)
630 (2008)
2 875

258 000

4 650

371 000

750 (2008)

1,24

354 000

3 300

3

1 000 000

4 270 (2008)

1,3

13.5.1 Yhteenveto markkinapotentiaalista kyseisissä maissa
Eri maiden markkinapotentiaalit kytkeytyvät kiinteästi muutamaan yhteiseen nimittäjään. Nämä ovat
lainsäädäntö haja-asutuksen jätevesien suhteen, kyseisen maan viemäriverkostoihin liittyvä käyttämätön
potentiaali sekä kansalaisten tulojen suuruus. Maissa, joissa lainsäädännöllisesti ei ole annettu selkeitä rajaarvoja päästöjen suhteen, ei todennäköisesti tulla panostamaan nykyaikaisiin jätevesijärjestelmiin
suurimittakaavaisesti (Esim. Iso-Britannia, Baltia, Unkari, Karjalan tasavalta, Kiina). Tämän voi havaita
vertailemalla tilannetta esimerkiksi Suomeen. Vaikka haja-asutuksen jätevesien käsittelyn suhteen on tullut
viime aikoina määräyksiä, on uusiin järjestelmiin siirtyminen ollut silti hidasta.
Erityisesti Baltian maissa ja Unkarissa poliittisen järjestelmän muutokset ja EU:hun liittyminen ovat johtaneet
viemäriverkostojen ja suurempien jätevedenkäsittelylaitosten kehittämiseen. Maiden pienet pinta-alat,
suhteellisen tasainen maasto ja Skandinaviaa suuremmat asukastiheydet luovat mahdollisuudet
viemäriverkoston rakentamiselle, joka tulee kattamaan suuremman osan maan väestöstä kuin
Skandinaviassa. Kyseisissä maissa Kiina mukaan lukien onkin lähdetty siitä periaatteesta, että ympäristön
kuormitusta saadaan helpommin pienennettyä tällaisella strategialla. Odotettavissa on, että vasta sen jälkeen
kun viemäriverkosto on laajennettu maksimiinsa, aletaan kiinnittää enemmän huomiota pienempiin
jätevedenkäsittely-yksiköihin. Näissä maissa pienemmät jätevedenkäsittely-yksiköt eivät välttämättä tule
olemaan kiinteistökohtaisia puhdistamoja, vaan suurempia yksiköitä, jotka tulevat käsittelemään usean
kiinteistön jätevedet. Tällaisia oli mitoitusohjeiden mukaan käytössä ainakin Iso-Britanniassa ja myös Virossa
nämä järjestelmät ovat kiinteistökohtaisia järjestelmiä suositumpia
Venäjän, Unkarin ja Kiinan selvityksestä kävi ilmi, että uudet, nykyaikaiset järjestelmät ovat suurelle osalle
väestöä liian kalliita ratkaisuja. Todennäköisesti näin on myös Baltian maissa, missä keskitulot liikkuvat
samalla tasolla kyseisten maiden kanssa. Tällaisissa maissa kysymykseen voivat tulla esim. halvemmat
maaperäkäsittelyvaihtoehdot tai edellä mainitut suuremmat, usean kiinteistön jätevedenkäsittely-yksiköt.
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Selvityksessä mukana olleissa maissa, joissa lainsäädännössä löytyy vaatimukset haja-asutuksen jäteveden
käsittelyyn, viemäriverkosto ei tule laajenemaan merkittävästi lähitulevaisuudessa ja asukkaiden palkkataso
on riittävän korkea hankkia nykyaikainen jätevesijärjestelmä, on markkinoilla useita eri kiinteistökohtaisten
jätevesijärjestelmien toimittajia. Esimerkiksi Saksassa on yli 500 järjestelmiä tarjoavaa yritystä ja Ruotsissa
pelkästään yli 50 eri järjestelmää. Näissä maissa markkinoille pääseminen vaatia paljon työtä vaikkakin esim.
Saksassa markkinat ovat myös isot.
Kiinassa markkinoiden haasteellisuudesta huolimatta suomalaisyrityksillä voisi olla mahdollisuus jalkautua
Kiinan jätevesihuollon markkinoille. Päästäkseen markkinoille yritykseen ja tuotteeseen on hankittava
hyväksyntä kansallisella tasolla National Development and Reform comission (NDRC)lta ja State
Environmental Protection Administration (SEPA)lta sekä alueen paikallisilta viranomaisilta. Jätevesien
käsittelylle ei ole virallista testausta, mutta järjestelmän toimivuus (käsitellyn jäteveden tulee alittaa
paikalliset raja-arvot) on osoitettava tavalla tai toisella.
Jalkautumisprosessi vaatii paikallisen hallintojärjestelmän tuntemusta ja kärsivällisyyttä. Suositeltavaa on,
että yritys hankkii yhteistyökumppanikseen paikallisen yrityksen, joka tuntee alueen lainsäädännön ja
toimintakulttuurin sekä tietää paikallisia kyläyhteisöjä, jotka voisivat toimia kohdealueena. Paikallisilla
yhteistyökumppaneilla on edellytykset hoitaa tuotteen markkinointiin vaadittava byrokratia viranomaisten
kanssa. Kiinalaisen yhteistyökumppanin löytäminen on helpompaa, jos yrityksellä on konkreettinen tuote,
jota markkinoida. Mahdollinen palvelukonsepti kannattaa yhdistää tuotteeseen, koska tuote soveltuu pelkkää
palvelukonseptia paremmin paikalliseen ajatusmaailmaan. Pelkän ”knowhow”n myyminen on vaikeaa (Wang
2011).
Jiangsun ja Zhejiangin maakunnat Shanghain suurkaupungin läheisyydessä ovat hyvä toimintojen
käynnistämiskohde, sillä yli 90 % suomalaisista yrityksistä on käynnistänyt toimintojaan sieltä käsin. Alueella
on hyvä ekonominen tila, jolloin myös päättäjillä on halua ympäristöasioiden hallintaan. Alueella on
käynnissä jätevesien käsittelyyn liittyviä hankkeita ja tutkimusta. Alueella sijaitsee Kiinan merkittävin
ympäristöosaamisen keskus ”China Yixing Industrial Park for Environmental Science and Technology”
(http://www.cbw.com/business/invest/yixing/index.html), jonka yhtenä kiinnostuksen kohteena on
jätevesihuoltoon liittyvät kysymykset. Yhteys keskukseen voisi toimia hyvänä lähtökohtana yritystoiminnalle
Kiinassa.
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HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIEN NIUKKARESURSSISET KÄSITTELYKONSEPTIT
LOPPURAPORTTI

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit -hank-

keessa oli monta haja-asutuksen jätevesijärjestelmiin liittyvää tavoitetta ja tehtävää. Hankkeessa koottiin yhteen eri puolella julkaistujen
uudehkojen toimivuustutkimusten tuloksia ja tätä kautta saatiin tietoa
eri järjestelmien toimivuudesta ja kehitystarpeista. Aiempien tulosten
perusteella tehtiin kenttäkoemittauksia, joilla pyrittiin selvittämään
mm. vanhojen maasuodattamoiden ja uusien pienpuhdistamoiden toimivuutta. Projektissa rakennettiin myös pilot-kokoluokan testiympäristö, jossa vertailtiin kolmen erityyppisen maasuodattamon toimivuutta.
Elinkaariarviointia (LCA) sovellettiin kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin. Opinnäytetöinä
selvitettiin harmaiden jätevesien koostumusta, erilaisten jätevesijärjestelmien kustannuksia ja käytöstä poistettujen maapuhdistamomateriaalien hyödynnettävyyttä. Tavoitteena oli tuottaa lisätietoa sekä kuluttajille että laitevalmistajille erilaisten järjestelmien ominaisuuksista ja
kustannuksista mm. ostopäätösten ja tuotekehityksen tueksi.
Tässä raportissa esitellään viimeaikaisten tutkimusten tuloksia eri jär-

jestelmien toimivuudesta ja tämän jälkeen keskitytään pääosin hankkeen kenttäkoekohteiden ja pilot-maasuodattamoiden tuloksiin lähinnä
fysikaalis-kemiallisten- ja mikrobiologisten ominaisuuksien osalta.
Tämä TEKESIN Vesi-ohjelmaan kuuluva hanke toteutettiin rinnakkais-

hankkeina, jossa tutkimusyhteistyökumppaneina olivat Savonia-AMK,
Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL),
Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK).
Yhteistyössä olivat mukana myös Biolan Oy, Clewer Oy, FANN ympäristötekniikka Oy, FCG Planeko Oy, Jita Oy, Nordkalk Oy, PAC-Solution
Oy, Pipelife Finland Oy, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry ja Yara
Suomi Oy.
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