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Teollisuuden jätevesien puhdistaminen on suuri yhteiskunnallinen ongelma, jonka 

ratkaisemiseksi on kehitelty useita erilaisia ratkaisuja. Näistä yksi tehokkaimmista on 

membraanipohjainen puhdistus, joka soveltuu myös hyvin yhdistettäväksi muihin 

puhdistusmenetelmiin. Tämän työn tavoitteena oli selvittää luonnonmukaisen Effective 

Microorganisms(EM)-teknologian soveltuvuutta vedenpuhdistuksen aloilla ja sen 

yhdistämistä membraanipohjaiseen puhdistukseen. 

Työn kirjallisessa osassa esitellään membraani- ja EM-teknologian historiaa ja 

käyttökohteita sekä paneudutaan varsinkin EM-teknologian tehoon vedenpuhdistuksessa 

käymällä läpi aiemmin tehtyjä tutkimuksia. Työssä kartoitettiin myös mahdollisuuksia 

näiden teknologioiden yhdistämisessä. 

Työn kokeellisessa osassa selvitettiin EM-mutapallojen, nestemäisen EM1-liuoksen sekä 

ultrasuodatuksen tehoa teurastamon prosessiveden puhdistuksessa. Kokeissa seurattiin 

jäteveden nitraatti, sulfaatti, fosfaatti ja kloridipitoisuuksia sekä kokonaistypen määrää 

noin viikon pituisen EM-käsittelyn aikana. Kokeissa tutkittiin myös valon vaikutusta 

puhdistustehoon. 

Kaikissa kokeissa EM-käsittelyllä oli vaikutusta laimennetun jäteveden 

nitraattipitoisuuteen. Viikon pituisella käsittelyllä jäteveden nitraattipitoisuus yleisesti 

ottaen laski. Nitraattipitoisuuden lisäksi EM:llä oli heikko vaikutus veden sulfaatti ja 

kloridipitoisuuksiin.  

Tulosten perusteella voidaan päätellä EM-teknologian vaikuttavan vesien 

ravinnepitoisuuksiin, mutta parempiin tuloksiin päästäkseen tarvittaisiin todennäköisesti 

pidempi vaikutusaika. EM-käsittely tehosi parhaiten suuresti laimennetussa jätevedessä, 

jossa ravinteiden lähtötasot olivat pienemmät. 
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The treatment of wastewater in different areas of industry is a big worldwide problem for 

which many answers have been proposed for. One of the most effective wastewater 

treatment methods is membrane filtration that can also be combined with other treatment 

methods. The objective of this thesis is to determine if the Effective Microorganisms(EM) 

technology is suitable for industrial wastewater treatment together with membrane 

filtration technologies. 

In the theoretical part of this work the history of membrane based wastewater treatment 

and Effective microorganisms technology is outlined. Also, the current usage and 

possibilities of these technologies is discussed and analyzed. Some past research is also 

analyzed along with the possibilities of combining these two technologies. 

In the experimental part of this work the effects of EM mud balls, EM1-product and 

ultrafiltration on slaughterhouse wastewater purification is studied. The changes in nitrate, 

phosphate, sulfate and chloride in water were measured along with the amount of total 

nitrogen in the wastewater in the timespan of one week. The experiments were conducted 

in dark and light conditions.  

In all the experiments EM treatment had effect on the amount of nitrate in the diluted 

wastewater. At near the end of the week long experiment the nitrate concentration had 

decreased below the initial starting point in most of the experiments. EM treatment also 

had a lesser effect on the amount of sulfates and chlorides in the wastewater. 

Based on the results of the experiments it can be confirmed that EM has an effect on the 

nutrient concentrations of industrial wastewater. For better results a longer treatment is 

recommended. The EM-treatment had the most effect on wastewater that had been diluted 

greatly and where the initial nutrient concentrations were small.  
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1. Johdanto 

 

Jätevesien puhdistamiseen eri teollisuudenaloilla on kehitetty useita erilaisia tekniikoita 

veden laadusta ja teollisuuden alasta riippuen. Teollisuuden jätevesien puhtautta säädellään 

luonnonvesien laadun suojelemiseksi ja eliöiden kasvuympäristön säilymiseksi. Yli 70 % 

maapallon pinta-alasta on vettä ja puhdas vesi on edellytys sekä ihmisten, että eläinten 

selviytymiselle. Tämän takia vesien suojeleminen ja jätevesien puhdistuksen kehittäminen 

on ehdottoman tärkeää. 

Membraanipohjaisia puhdistusmenetelmiä pidetään yleisesti parhaimpana saatavilla 

olevana teknologiana vedenpuhdistuksen alalla (Fane et al., 2011). Varsinkin ultra- ja 

mikrosuodatuspohjaisten vedenpuhdistusmenetelmien suosio lähti kasvuun 1990-luvun 

puolivälissä, jolloin ympäristövaatimuksia vesien laadun kannalta tiukennettiin. Tällöin 

tarve kehittyneemmälle ja parempia erotustuloksia takaavalle teknologialle lisääntyi. 

(Kennedy et al., 2008) Tutkimustyö membraanipohjaisten puhdistusmenetelmien ja 

varsinkin nanosuodatuksen saralla on lisääntynyt myös huomattavasti 90-luvun puolivälin 

jälkeen (Bruggen & Geens, 2008). Tekniikan kehittyessä membraanien energiantarve ja 

likaantumisesta aiheutuva puhdistustehon heikkeneminen vähenivät. Tämän takia 

membraanitekniikasta on tullut taloudellisesti ja toiminnallisesti suosittu vaihtoehto 

jätevesien puhdistuksessa. Kuitenkin membraanipohjaista erotusta tehostetaan usein muilla 

keinoin, kuten biologisilla puhdistusmenetelmillä vielä puhtaamman veden tuottamiseksi 

(Park, 2015). 

Effective Microorganisms (EM) on yhdistelmä useita erilaisia tarkoin valittuja mikro-

organismeja. Menetelmän on kehittänyt japanilainen tohtori Teruo Higa 1980-luvulla. EM-

teknologia kehitettiin alun perin maatalouden tarpeisiin satojen parantamiseen ja maaperän 

puhdistamiseen taudeista ja muista epäpuhtauksista. Menetelmän on kuitenkin todettu 

parantavan myös veden laatua ja tukevan veden luonnollista ekosysteemiä. (Higa, 2001) 

EM tukee veden omien mikro-organismilajikkeiden uusiutumista ja luo ympäristön, jossa 

hyödylliset mikro-organismilajikkeet kehittyvät ja haitalliset, kuten tauteja aiheuttavat 

lajikkeet, kuolevat (Higa, 2001). EM on myös tehty täysin luonnollisin keinoin, joten se on 

ekologinen ja turvallinen keino vesien puhdistukseen. Kuitenkin varsinaista tieteellistä 

tutkimusta EM:n tehosta on tehty hyvin vähän, sillä yksittäisten mikro-organismilajien 

toiminnan tutkiminen on työläs ja vaikea prosessi. (Higa, 2001) 
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Tämän työn tavoitteena on selvittää, voidaanko membraani- ja EM-teknologiaa soveltaa 

yhdessä jätevesien puhdistuksessa entistä puhtaamman veden tuottamiseksi ja miten 

tällainen teknologia voitaisiin toteuttaa. Työssä tutkitaan erilaisia prosessimahdollisuuksia 

ja membraanivaihtoehtoja sekä selvitetään EM-mikro-organismien käytön mahdollisia 

hyötyjä ja rajoitteita.  

Työn kirjallisessa osuudessa kartoitetaan membraanitekniikan ja EM-teknologian 

sovelluksia vedenpuhdistuksen alalla ja käydään läpi joitain tutkimuksia aiheeseen liittyen. 

Työssä selvitetään myös, onko näiden kahden eri teknologian yhdistämistä tutkittu 

aiemmin tai onko vastaavanlaisia sovelluksia jo olemassa. 

Kokeellisessa osassa selvitetään, miten EM-teknologiaa voidaan käyttää 

jälkikäsittelymuotona nitraattipitoisen veden puhdistuksessa. Kokeissa käytetty vesi on 

teurastamon prosessivettä, jossa kokonaistyppipitoisuus on noin 1200 mg/l. Veden 

kokonaistyppipitoisuus käänteisosmoosisuodatuksen jälkeen tiedetään olevan noin 120 

mg/l ja tätä suodatusta simuloidaan laimentamalla vettä ionivaihdetulla vedellä ja tämän 

jälkeen suoritetaan käsittely EM:llä. Lisäksi tutkitaan jälkisuodatuksen tehokkuutta 

ultrasuodatusmembraanilla EM-käsittelyn jälkeen. 

2.  Membraanipohjaiset erotusmenetelmät  

 

Membraanilla tarkoitetaan puoliläpäisevää kalvoa, jonka läpi puhdistettava neste 

johdetaan. Membraanit ovat selektiivisiä, eli ainoastaan tietyt liuoksen komponentit 

läpäisevät membraanin. Selektiivisyys perustuu mikro- ultra, nano ja 

käänteisosmoosimembraaneissa pääasiassa membraanin huokoskokoon, kun taas 

elektrodialyysissa se perustuu varaukseen (Cheremisinoff, 2001). Kuitenkaan 

erotusmekanismi ei ole yksiselitteinen varsinkaan pienemmän huokoskoon membraaneissa 

ja erotustehokkuuteen vaikuttavat useat tekijät. 

Taulukossa 1 on esitetty eri membraanityyppien erotusominaisuuksia: 
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Taulukko I Eri membraanityyppien ominaisuuksia 

Membraanityyppi Ajava voima 
Pääasiallinen 

Mekansimi 
Erotukseen vaikuttavat tekijät 

Mikrosuodatus 
Paine, 0,1-2 

bar 
Seulonta Partikkelikoko 

Ultrasuodatus 
Paine, 0,1-5 

bar 
Seulonta Partikkelikoko, varaus 

Nanosuodatus 
Paine, 3-20 

bar 
Seulonta 

Partikkelikoko, varaus, 

diffusiviteetti 

Käänteisosmoosi 
Paine, 5-120 

bar 

Liuoksen 

diffuusio 

Diffusiviteetti, liukoisuus, varaus, 

partikkelikoko 

 

Taulukossa I esitellyistä membraanipohjaisista menetelmistä erotustehokkuus pääasiassa 

kasvaa menneessä taulukkoa alaspäin. Erotustehokkuuden kasvaessa membraanin läpi 

pääsevien komponenttien koot pienenevät. Näin ollen Nanosuodatuksella ja 

käänteisosmoosilla ovat suurimmat erotustehokkuudet. Haittapuolena on taulukossa I 

nähtävä tarvittavan ulkoisen paineen kasvu erotustehokkuuden kasvaessa. 

2.1 Membraanipohjaiset erotusmenetelmät vedenpuhdistuksessa 

 

Membraanipohjainen vedenpuhdistus perustuu pääasiassa viiteen eri membraaniprosessiin 

(Cheremisinoff, 2001): 

 Mikrosuodatus 

 Ultrasuodatus 

 Nanosuodatus 

 Käänteisosmoosi 

 Elektrodialyysi 
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Elektrodialyysia lukuun ottamatta kaikissa edellä mainituissa membraanityypeissä ajavana 

voimana toimii paine-ero taulukon I mukaisesti. Näitä membraanityyppejä käytetään myös 

kokeellisessa osassa, joten niihin perehdytään seuraavissa kappaleissa tarkemmin.  

Elektrodialyysissa ajavana voimana toimivat sähköpotentiaaligradientit, kun 

puhdistettavaan liuokseen johdetaan vaihtovirtaa. Tällöin varautuneet ionit siirtyvät 

selektiivisten membraanien lävitse kohti vastakkaista varausta. Elektrodialyysin aiheuttama 

diffusiviteetti on usein monia kertoja suurempi kuin perinteisen kemialliseen potentiaaliin 

perustuvan dialyysin. Elektrodialyysia käytetään usein suolojen erottamiseen vedestä, sekä 

tertiäärisenä erotusmenetelmänä tiettyjen teollisuuden alojen jäteveden puhdistuksessa. 

(Cheremisinoff, 2001) 

2.2 Mikrosuodatus ja ultrasuodatus 

 

Mikrosuodatusmembraaneissa huokoskoko vaihtelee noin sadasta nanometristä 

muutamaan mikrometriin (Kubota N. et al., 2008). Mikrosuodatusmembraanin huokoskoko 

on suurin kaikista membraanityypeistä. Tämän takia sen erotusteho on usein myös heikoin, 

mutta toisaalta energiantarve on myös pienempi johtuen pienemmästä paineen tarpeesta. 

Mikrosuodatuksen suuresta huokoskoosta johtuen myös permeaattivuo on suhteellisen 

suuri verrattuna muihin membraanierotusmenetelmiin. Tämä kuitenkin riippuu paljon 

käsiteltävästä vedestä. (Cheremisinoff, 2001) 

Mikrosuodatus toimii hyvin esimerkiksi esikäsittelymenetelmänä. Sillä on saavutettu hyviä 

tuloksia esimerkiksi bakteerien ja mikro-organismien erottelussa (Kennedy M et al., 2008). 

Lisäksi kiintoaineen erotuksessa se on tehokas ja edullinen menetelmä juuri verrattain 

alhaisen energiantarpeen takia.  

Ultrasuodatusmembraaneissa huokoskoko on 10-100 nm. Ultrasuodatuksen huokoskoko 

riittää jo viruksien, makromolekyylien ja kolloidien poistoon. (Kennedy et al. 2008 , Fane  

et al., 2001) Ultrasuodatuksessa tarvittava ulkoinen paine on alle 10 bar. Menetelmä on 

käytössä useilla teollisuuden aloilla kuten auto, elintarvike ja alkoholijuomateollisuudessa 

(Cheremisinoff, 2001). Ultrasuodatusta on myös vesienpuhdistuksessa usein onnistuneesti 

yhdistetty muihin puhdistusmenetelmiin, yleensä käänteisosmoosiin ja biologiseen 
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puhdistukseen (Park et al., 2015). Tämä tekee ultrasuodatuksesta monipuolisen ja 

tehokkaan puhdistusmenetelmän. 

Ultrasuodatus on yleisesti käytetty menetelmä membraanibioreaktorisovelluksissa. 

Ultrasuodatuksella on tarvittava erotustehokkuus reaktorissa toimivien mikro-organismien 

poistoon (Park et al., 2015). 

Arnal et al. (2004) tutkivat erilaisten ultrasuodatusmembraanien tehoa viruksien ja 

bakteerien poistossa. He tutkivat kolmea erilaista pintavesityyppiä, joissa oli eriasteisia 

määriä mikrobiologista aktiviteettia. Membraanityyppeinä oli neljä erilaista 

ultrasuodatusmembraania, joiden katkaisupiste oli 10-100 kDa. Kaikkien neljän 

membraanityypin todettiin poistaneen bakteerit vesinäytteistä täydellisesti. Tulosten 

perusteella voidaan todeta ultrasuodatuksen olevan tehokas tapa erilaisten vesien 

desinfiointiin ja mikro-organismien poistoon. 

2.3 Nanosuodatus 

 

Nanosuodatusmembraanit ovat huokoisista membraaneista huokoskooltaan pienimpiä, 

pienimmillään jopa 0,5 nm ja suurimmillaan noin 2 nm (Bruggen et al., 2003). Varsinkin 

tiukempia huokoskokoja omaavat nanomembraanit muistuttavat ominaisuuksiltaan paljon 

käänteisosmoosissa käytettäviä membraaneja, kun taas suuremman huokoskoon 

membraanit voidaan jo lähes luokitella ultrasuodatusmembraaneiksi (Bruggen & Geens, 

2008). Nanosuodatusmembraaneista löytyykin kummankin edellä mainitun 

membraanityypin ominaisuuksia, mikä tekee siitä monipuolisen ja joustavan 

erotusmenetelmän. Kuitenkin myös tästä syystä nanosuodatuksen tarkat mekanismit 

aineensiirron ja muiden ominaisuuksien suhteen ovat vieläkin haaste tutkijoille. (Bruggen 

& Geens, 2008) 

Nanosuodatuksessa ajavana voimana toimii paine-ero membraanin yli, kuten ultra- ja 

mikrosuodatuksessakin. Kuitenkin huomattavasti pienemmän huokoskokonsa takia 

paineen tarve on paljon suurempi kuin ultra- ja mikrosuodatuksessa, mutta pienempi kuin 

käänteisosmoosissa. Nanosuodatusmembraanien, kuten muidenkin membraanityyppien 

ongelmana on membraanin likaantuminen ja tästä johtuva permeaattivuon aleneminen. 

Nanosuodatuksen suosio on lähtenyt huomattavaan kasvuun 90-luvun puolivälin jälkeen ja 
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varsinkin tutkimus aiheesta on lisääntynyt. Nanosuodatuksella on potentiaali tuottaa hyvin 

puhdasta vettä. (Bruggen & Geens, 2008) Sillä voidaankin poistaa vedestä esimerkiksi 

multivalenttisia ioneja ja melko pieniä orgaanisia yhdisteitä (Bruggen et al., 2003). 

2.4 Käänteisosmoosi 

 

Käänteisosmoosissa pyritään vastustamaan membraanin yli kohdistuvaa osmoottista 

painetta. Käänteisosmoosissa liuotin, kuten vesi pystyy kulkemaan erottavan membraanin 

läpi, kun taas liuenneet epäpuhtaudet eivät. Kun kaksi eri konsentraatioista liuosta 

erotetaan tällaisella membraanilla, syntyy osmoottinen paine, joka aiheuttaa virtauksen 

pienemmästä konsentraatiosta isompaan ja samalla laimentaa suuremman konsentraation 

omaavaa liuosta. Käänteisosmoosissa käytetään tätä osmoottista painetta suurempaa 

ulkoista painetta, jolloin virtauksen suunta saadaan muutettua niin, että puhdas liuotin 

virtaa konsentroidusta liuoksesta vähemmän konsentroituun liuokseen, samalla puhdistuen 

epäpuhtauksista. (Cheremisinoff, 2001) Käänteisosmoosin perusperiaate on esitetty 

kuvassa 1. 
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Kuva 1  Käänteisosmoosin perusperiaate. (Muokattu lähteestä Cheremisinoff, 2001) 

 

Pizzin (2005) mukaan käänteisosmoosilla pystyy tuottamaan hyvin puhdasta vettä ja sillä 

pystytään erottamaan monia ioneja, esimerkiksi kalsium-, magnesium-, kloridi-, ja 

sulfaatti-ioneja. Sitä käytetäänkin usein juuri pienimolekyylisten epäpuhtauksien 

erottamiseen ja suolojen poistoon merivedestä. 

Radjenovic et al. (2007) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin käänteisosmoosi ja 

nanosuodatuksen tehoa erilaisten lääkeaineiden poistossa juomavedestä. Kaikkien 

tarkkailtujen lääkeaineiden määrät vähenivät membraanikäsittelyn jälkeen yli 85 %. 

Samankaltaisia tuloksia saivat Xu et al. (2005) tutkiessaan orgaanisten mikrosaasteiden 

poistoa käänteisosmoosi- ja nanosuodatusmenetelmillä. He havaitsivat, että ioniset 

yhdisteet poistuivat suurimmalla osalla testatuista membraanityypeistä yli 95 % ja ei-
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ioniset yhdisteet poistuivat alussa myös yli 80 %:sesti, mutta erotusteho heikkeni 

pidemmällä käsittelyajalla veden komponenttien absorption membraanin pinnalle 

saavuttaessa tasapainon. 

2.5 Membraanien likaantuminen (fouling) 

 

Membraanien likaantuminen käytön aikana on todellinen ongelma, joka heikentää 

puhdistuksen tehoa ja on usein rajoittava tekijä monissa membraanisovelluksissa, kuten 

membraanibioreaktoreissa (Park et al., 2015). Likaantumiseen vaikuttavat monet tekijät, 

kuten membraanin tyyppi ja materiaali, veden laatu ja prosessiolosuhteet. 

Membraanien likaantumisen mekanismit ovat hyvin monimutkaisia, ja niitä ei voida 

luokitella yhden tietyn mekanismin avulla (Park et al., 2015). Yksi tapa luokitella 

membraanien likaantumista on tukkeutuneen paikan mukaan. Park et al. (2015) mukaan 

pääasialliset likaantumisen mekanismit ovat tukkeutuminen, kakkukerroksen 

muodostuminen ja huokosten likaantuminen.  

Tukkeutumisessa partikkelit täyttävät membraanin huokoset kokonaan, ja estävät näin 

virtauksen membraanin lävitse. Park et al. (2015) mukaan tukkeutumista voidaan yleensä 

välttää membraanibioreaktorisovelluksissa oikeilla membraanivalinnoilla ja oikealla 

jäteveden esikäsittelyllä. Tämän lisäksi membraaneja voidaan puhdistaa esimerkiksi 

vastakkaissuuntaisella virtauksella. 

Kakkukerros muodostuu usein prosessin alkuvaiheessa, kun kiintoainepartikkelit 

kerääntyvät membraanin pinnan päälle ja muodostavat virtausta haittaavan kerroksen. 

Tämä on membraanibioreaktorisovelluksissa yleisin likaantumisen muoto aktiivilietteestä 

ja puhdistettavasta vedessä olevien kiintoainepartikkelien takia (Park et al., 2015). 

Liuenneet aineet ja pienet kiintoainepartikkelit voivat aiheuttaa huokoisten sisäistä 

likaantumista. Tällöin aineet adsorboituvat membraanin huokosten pinnalle ja aiheuttavat 

huokosten koon pienemistä. Yleisesti ottaen huokoisten sisäinen likaantuminen on 

kakkukerroksen muodostumiseen verrattuna hyvin pieni rajoittava tekijä 

membraanibioreaktoreissa. (Park et al., 2015) 



 

9 

 

Membraanin likaantuminen voidaan luokitella myös sen puhdistettavuuden avulla. 

Likaantuminen voi olla irreversiibeliä tai puhdistettavaa. Puhdistettavissa oleva 

likaantuminen voidaan poistaa suurimmilta osin vastavirtahuuhtelulla tai muilla 

menetelmillä. Tällöin virtaus membraanin läpi saadaan palautettua takaisin lähes 

alkuperäiseen arvoonsa. Irreversiibelissä likaantumisessa virtauksen aleneminen on 

pysyvää ja membraanin puhdistaminen ei ole mahdollista tai kannattavaa. (Kennedy et al. 

2008)  

Mikro- ja ultrasuodatuksessa biopohjainen likaantuminen (biofouling) on yleinen ongelma. 

Tämä johtuu bakteerien, levien ja sienien tuottamista biopolymeereistä kuten proteiineista, 

jotka muodostavat biofilmin membraanin pinnalle. Tämä johtaa membraanin 

permeaattivuon laskuun. (Kennedy et al. 2008, Bruggen et al. 2003) 

Nano- ja käänteisosmoosisuodatuksessa todellisena ongelmana on skaalautuminen 

(scaling). Tämän aiheuttaa suodatuksessa mukana olevat heikosti liukenevat epäorgaaniset 

yhdisteet kuten esimerkiksi kalsiumkarbonaatti ja bariumsulfaatti. Suodatuksen aikana 

konsentraatti ylikyllästyy näistä yhdisteistä, mikä aiheuttaa saostumista membraanin 

pinnalla. Skaalatutuminen aiheuttaa usein energiankulutuksen nousua ja membraanin 

puhdistamiseen vaaditaan yleensä kemiallisia puhdistusmenetelmiä. Tämä tekee 

skaalautumisesta varsinkin taloudellisen ja ekologisen haitan. Kannattavinta olisikin 

havaita ja ennaltaehkäistä skaalautumista jo ennen sen tapahtumista. (van de Lisdonk., 

2000) 

3. EM (Effective microorganisms) 

 

Effective microorganisms, eli EM on tohtori Teruo Higan kehittämä menetelmä, jossa 

käytetään tarkoin valittuja mikro-organismeja parantamaan käsitellyn kohteen, kuten 

maaperän tai veden laatua, terveyttä ja biologista kehitystä (Higa, 2001). EM-teknologian 

käyttömahdollisuudet ovat laajat ja sen hyötyjä on raportoitu muun muassa jätteiden 

käsittelyn, maatalouden ja vedenpuhdistuksen aloilla (Higa, 2001). 

3.1 EM-teknologian historia 
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Tohtori Teruo Higa kehitti EM-teknologian 1970-luvulla työskennellessään lannoitteiden 

ja hyönteismyrkkyjen parissa Ryukyu:n yliopistossa. Hän huomasi, että tietyllä 

mikrobisekoituksella oli huomattava parantava vaikutus kasvien kasvuun. Tämä havainto 

toimi pohjana tutkimustyölle, josta myöhemmin kehittyi käsite ”Effective 

Microorganisms”. (Higa 2001) 

Ensimmäisissä versio EM:stä sisälsi noin 80 erilaista mikro-organismilajiketta, jotka oli 

valikoitu yli kahdesta tuhannesta kaikkialta luonnosta löytyvistä mikro-organismista. 

Valitut lajikkeet olivat jo yleisessä käytössä elintarvike- ja käymisteollisuudessa, mutta 

niiden yhdistäminen oli pitkä ja monimutkainen prosessi, joka vaati paljon tutkimusta 

helpon ja yksinkertaisen vaihtoehdon löytämiseksi. (Higa, 2001) 

3.2 EM-teknologian periaatteet 

 

Nykypäivänä EM perustuu pääasiassa kolmeen erilaiseen pääorganismilajikkeeseen. 

Maitohappobakteereihin, fototrofisiin bakteereihin ja hiivoihin. Higan (2001) mukaan 

nämä kolme tyyppiä ovat välttämättömiä toimivan elinympäristön luomiselle, vaikka muita 

lajikkeita ei olisikaan. Näillä lajikkeilla on kyky luoda muiden luonnossa olevien 

lajikkeiden kanssa yhtenäisiä elinympäristöjä ja näin ne tehostavat myös luonnon omaa 

mikrobikantaa. (Higa, 2001) 

Käytännössä EM syntyy Higan (2001) mukaan kun aiemmin mainitut kolme 

mikrobilajiketta yhdistetään olosuhteissa, joissa pH on alle 3,5. Näissä olosuhteissa monet 

muut mikro-organismilajikkeet, mukaan lukien haitalliset lajikkeet kuolevat hyödyllisten 

lajikkeiden lisääntyessä ja voimistuessa. EM:ää ei ole luotu steriileissä olosuhteissa, kuten 

useaa muuta mikro-organismipohjaista tuotetta, vaan yksinkertaisella menetelmällä ja 

erilaisissa rankoissa ympäristöissä. EM on myös luonnonmukainen, eikä siihen ole käytetty 

yhtään geneettisesti modifioituja organismeja. Nämä on Tohtori Higan (2001) mukaan 

EM:n perusperiaatteita. 

EM:ää voidaan tuottaa monessa muodossa. Perinteinen muoto on EM-1-niminen liuos, 

jossa mikro-organismit ovat horrostilassa. Kun EM-1-liuosta laimennetaan ja sinne lisätään 

melassia, syntyy niin sanottua ”activated-EM”- liuosta (EM-A). Melassin tarkoituksena on 

tarjota mikro-organismeille ravinteita ja näin aktivoida ne ennen varsinaista käyttöä. 



 

11 

 

Liuoksen annetaan fermentoitua 7-10 päivää parhaan tuloksen saamiseksi. (Zakaria Z., 

2010)  

EM:ää on saatavilla myös kiinteässä muodossa, esimerkiksi Bokashiin ja keraamisiin 

kappaleisiin sidottuna. Bokashi on japanilainen käsite, joka tarkoittaa ”fermentoitunutta 

orgaanista ainesta”. EM-bokashissa orgaaninen aine on fermentoitu EM:n, melassien ja 

veden kanssa anaerobisissa olosuhteissa. EM-bokashista mikro-organismit vapautuvat 

hitaasti ympäristöönsä ja saavat käynnistykseen tarvittavan ravintonsa mutapallossa 

olevista melasseista. (Zakaria, 2010) 

Keraamiset EM-kappaleet tehdään fermentoimalla savea, melasseja ja EM:ää yhdessä ja 

tämän jälkeen kovettamalla savi uunissa. Keraamisissa EM-kappaleissa mikro-organismit 

ovat sidottuina savimatriisiin, josta ne voivat vaikuttaa puhdistettavaan veteen. 

(Emsustains) 

3.4 EM vesien puhdistuksessa 

 

EM-teknologian juuret ovat maataloudessa, jossa sen väitetään lisäävän maassa elävien 

eliöiden, kuten matojen määrää, pehmentää maaperää ja näin vähentää ylimääräisen 

kynnön tarvetta Sen on sanottu vähentävän myös muun muassa rikkakasveja ja jopa 

tappavan tuholaisia sekä vähentävän kasvien sairauksia. EM-teknologialla on sanottu 

olevan myös myönteisiä vaikutuksia monissa muissa ympäristöissä, kuten erilaisissa 

vesistöissä. (Higa, 2001)   

EM-teknologialla väitetään olevan kyky muun muassa parantaa vesien omaa 

mikrobikantaa ja luoda hyviä antioksidantteja, jotka vähentävät myrkyllisten aineiden 

määrää käyttökohteessa (Higa, 2001). EM:llä on todettu oleva myös parantava vaikutus 

erilaisiin jätevesiin esimerkiksi nitraattien, fosfaattien, biologiseen hapenkulutuksen 

(BOD), kemikaaliseen hapenkulutuksen (COD) ja suspendoituneiden kiintoaineiden 

vähentämisessä (Okuda & Higa, 1999). Tämä johtuu aiemmin mainitusta mikrobiologisen 

ympäristön kehittymisestä. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia esitellään seuraavissa 

kappaleissa.  

3.4.1 Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 
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Okuda ja Higa (1999) tutkivat EM-liuoksen vaikutusta Gushikawan kaupungin kirjaston 

viemärivesiin. Lisätyn EM:n todettiin tuottavan huomattavia tuloksia jäteveden laadun 

parantamisessa. EM-liuosta lisättiin alussa 10 litraa ja tämän jälkeen pienempiä määriä 

kolmen kuukauden välein. Näytteitä otettiin noin kolmen vuoden ajan kuukausittain. 

Viemärivesiin lisätty EM-liuos vähensi veden BOD:tä 93 % ja COD:tä 20 % sekä 

suspendoituneen kiintoaineiden määrää 94 %. Niin ikään nitraattipitoisuus laski 64 % ja 

fosfaattipitoisuus 55 %. Tulosten perusteella EM:n vaikutus oli huomattava. Kuitenkin 

vaikutusaika oli hyvin pitkä, jonka perusteella samoja tuloksia tuskin saataisiin lyhyessä 

ajassa. 

Szymanski et al. (2003) tutkivat EM:n toimintaa Armidale Duramesqun alueella 

Australiassa. EM-liuosta lisättiin paikallisiin saostuskaivoihin ja tutkimuksen kohteena 

olivat veden pH, sähkönjohtavuus, kiintoaineen määrä, ja alkaliniteetti. Toisin kuin 

Okudan ja Higan tutkimuksessa EM:llä ei ollut huomattavaa vaikutusta vedessä olleeseen 

kiintoaineen määrään. Myös pH:n ja sähkönjohtavuuden muutokset olivat 

merkityksettömiä. Kuitenkin pitkällä aikavälillä (yli kaksi viikkoa) saostuskaivoissa 

huomattiin pH:n, sähkönjohtavuuden ja alkaliniteetin alenemista lähtötasojen alapuolelle. 

Kuvassa 2 on esitetty Szymanski et al:n (2003) saamia tuloksia. 
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Kuva  2 Szymanski et al. (2003) saamia tuloksia, kun EM:ää lisättiin yhdyskunnan 

saostuskaivoihin. 

Kuten kuvasta 2 nähdään, EM-käsittelyn vaikutus kolmen kuukauden aikana ei ollut 

huomattava. Kaikissa tutkittavissa parametreissa tapahtuu muutoksia kokeiden aikana, 

mutta lopulta tulokset tasoittuvat lähelle alkuarvoja. Kenties tutkittavien parametrien 

muutokset viittaavat mikro-organismien kehittävän elinympäristöään itselleen 

sopivammaksi. Szymanski et al. (2003) ehdottavat, että pitkällä aikavälillä olosuhteet 

kehittyvät mikro-organismeille suotaviksi ja voisivat pitemmän ajan kuluttua myös 

vähentää kiintoaineiden määrää jätevesissä. 

3.4.2 Pintavesien puhdistus 

 

Chooka (2010) tutki EM:n vaikutusta saastuneisiin pintavesiin Johannesburgissa Saksassa. 

EM:ää lisättiin eri puolille Zoo Lake nimistä järveä kahdessa muodossa: nestemäisenä 
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aktivoituna EM-liuoksena, sekä bokashiin sidottuna kiinteänä matriisina. Mutapalloja 

laitettiin järveen noin 500 kappaletta. EM-liuosta laimennettiin 4500l/500l vettä/EM-

liuosta ja aktivoitiin melasseilla 14 päivän ajan, jonka jälkeen sitä lisättiin järveen viikon 

välein viiden viikon ajan, yhteensä noin 3000 l. Näytteitä otettiin kahden kuukauden ajan. 

Tutkimuksen kohteena olivat järviveden pH, sähkönjohtavuus, sameus, kiintoaineen 

määrä, ammoniakkipitoisuus, fosfaattipitoisuus ja raskasmetallien määrä.  

Kokeiden lopussa järviveden pH oli hieman kasvanut, mutta ei merkittävästi. Veden pH 

kuitenkin nousi rajusti kokeen alussa, mikä Chookan mukaan voisi viitata samankaltaiseen 

olosuhteiden muutokseen mikro-organismeille sopiviksi kuin Szymanskin el al. (2003) 

kokeissa. Muista tutkittavista suureista EM:llä oli positiivista vaikutusta ainoastaan 

ammoniakin ja lyijyn määrään sekä veden johtokykyyn ja sameuteen. Muut tutkittavat 

suureet eivät muuttuneet merkittävästi ja kadmiumin määrä jopa nousi. Chookan (2010) 

mukaan tuloksiin vaikuttivat kuitenkin suuresti monet sateiset päivät kokeiden aikana. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että EM:llä joitakin on positiivisia vaikutuksia 

luonnonvesiin. Esimerkiksi ammoniakin väheneminen parantaa elinolosuhteita monille 

vedeneläville ja sähkönjohtavuuden aleneminen viittaa epäpuhtauksien vähenemiseen. 

Taulukossa II on esitetty Chookan kokeen tuloksia. 

 

Taulukko II Chookan (2010) saamia tuloksia EM-teknologian käytöstä pintavesiin 

Johannesburgissa. 

Mitattava suure Pitoisuus kokeen 

alussa 

Pitoisuus kokeen 

lopussa 

pH 7,67 7,85 

Ammoniakki 0,38 mg/l 0,13 mg/l 

Fosfaatti 0,11 mg/l 0,13 mg/l 

Kiintoaineen 

määrä 

37,5 mg/l 24 mg/l 

Sähkönjohtavuus 42 mS/m 37,5 mS/m 

 

Moyo et al (2008). tutkivat Namibialaisen Ujamin kylän lammista tulevien hajuhaittojen 

poistamista EM:llä ja niin kutsutulla 8 alive-bakteereilla. Tutkimuksessa käytettiin kolmea 
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erilaista hoitokeinoa lammen veden puhdistukseen: Ainoastaan EM:ää, EM:än ja 

fermentoituneen Moringa-kasvin sekoitusta sekä ainoastaan 8 alive bakteereja. 

Tutkimuksen kohteena olivat veden sähkönjohtavuus, pH, vetysulfaattin, mangaanin, 

kuparin ja kromin määrä. Tavallinen EM oli tutkittavista hoitokeinoista heikoin, mutta sillä 

oli kuitenkin huomattava positiivinen vaikutus kaikkien tutkittavien epäpuhtauksien 

määrään. Toisin kuin muissa tutkimuksissa, veden sähkönjohtavuus kasvoi tutkimuksen 

aikana. Pelkällä EM:llä tehty hoito kasvatti pH:ta 6:sta noin 8,5:teen, vetysulfaatin määrä 

laski 3,5 mg/l:sta 2 mg/l:aan, kromin määrä laski 0,45 mg/l:sta 0,2 mg/l:aan, kuparin määrä 

laski 0,45 mg/l:sta 0,05 mg/l:aan ja mangaanin määrä laski 0,25 mg/l:sta lähelle nollaa. 

Moyo et al. (2008) ehdottavat, että mikro-organismien teho olisi ollut vielä parempi, mikäli 

vedessä ei olisi ollut suuria määriä kromia ja sinkkiä. 

3.4.3 Karjatilojen jätevesien puhdistus 

 

Rashid M.T ja West J. (2007) pyrkivät parantamaan karjatilan jätevesien laatua EM-

teknologian ja Limaskan sukuisten vesikasvien avulla. Kokeet suoritettiin Dwanyn 

karjatilalla Ontariossa, Kandassa. Tilan jätevettä säilytettiin tilalla olevassa lammessa, josta 

sitä käytettiin edelleen nestemäisen karjan lannan laimentamiseen.  Tutkimuksen kohteena 

olivat veden pH, kiintoaineen määrä, biologinen hapenkulutus, ammoniumtypen määrä, 

nitraattitypen määrä, kokonaisfosforin määrä ja kolibakteerien määrä. Tutkimusta tehtiin 

kahden vuoden ajan kesäkuusta syyskuuhun, jolloin lämpötila oli 25-32°C. 

Pelkällä EM:llä puhdistetussa vedessä kiintoaineen määrä väheni 75 %:lla oletettavasti 

mikro-organismien alkaessa hajottaa orgaanisia yhdisteitä. Ammoniumtypen määrä väheni 

hoidon jälkeen 44 % ja nitraattitypen määrä väheni 43 %. Kokonaisfosfori väheni 23 %. 

Kolibakteerien määrä väheni 71%. pH laski 7,5:stä 7:ään 

Tuloksista nähdään EM:llä olevan jonkin verran vaikutusta ammonium- ja nitraatti-ionien 

määrään. Kolibakteerien määrän vähentyminen antaa viitteitä mahdollisuuksista 

taudinaiheuttajien poistossa. Suspendoituneen kiintoaineen määrään EM:llä oli tässä 

tutkimuksessa suuri laskeva vaikutus. Kun EM-pohjainen puhdistus yhdistettiin Limaska-

kasvien käyttöön, parani veden laatu entisestään. Rashidin ja Westin (2007) mukaan EM 

soveltuu hyvin käytettäväksi muiden biologisten puhdistusmenetelmien kanssa. 
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3.4.4 Yhteenveto tutkimuksista 

 

Yllä esitettyjen tutkimuksien tulokset on koottu yhteen taulukossa III. 

 

Taulukko III Yhteenveto tutkimuksista, joissa on käytetty EM-teknologiaa 

vedenpuhdistuksessa 

Tutkijat 
Tutkittava 

vesistö 
Vaikutukset 

Okuda ja 

Higa 

(1999) 

Viemärivedet 
Nitraatti- ja fosfaattipitoisuudet laskivat noin 60%, COD laski 93 % 

ja BOD 20%. Kiintoaineen määrä laski noin 55 % 

Szymanski 

et al. 

(2003) 

Saostuskaivot 

EM:llä ei ollut merkittävää vaikutusta kiintoaineen määrään, 

pH:hon tai sähkönjohtavuuteen. Kokeiden lopussa havaittiin 

tutkittavien suureiden laskua alkuarvojen alapuolelle. 

Chooka 

(2010) 
Järvi 

Veden johtokyky, ammoniakin määrä ja lyijyn määrä laskivat. 

EM:llä ei ollut vaikutusta fosfaatteihin, kiintoaineen määrään tai 

muihin raskasmetalleihin. 

Moyo et 

al. (2008) 
Saastunut lampi 

Veden pH, vetysulfaatin, mangaanin, kuparin ja kromin määrät 

laskivat. Veden johtokyky kasvoi. 

Rashdi & 

West 

(2007) 

Lampeen 

varastoidut 

karjatilan 

jätevedet 

Kiintoaineen määrä väheni 75 %, ammoniumtypen määrä väheni 

44 % ja nitraattitypen määrä väheni 43 %. Fosforin määrä väheni  

23 %. Kolibakteereja poistui 71 %. 

 

Taulukon III kerätyistä tuloksista voidaan huomata, että EM:n tehokkuus 

vedenpuhdistuksessa vaihtelee suuresti. Koska EM koostuu elävistä mikro-organismeista, 

voidaan päätellä, että olosuhteilla on suuri vaikutus EM-käsittelyn tehokkuuteen. 

Kuitenkin mahdollista potentiaalia vesien puhdistuksen alalla löytyy. 

3.5 EM-teknologiaan liittyvät rajoitteet 
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Koska EM koostuu elävistä mikro-organismeista, täytyy olosuhteiden olla suotuisia, jotta 

mikrobiologinen toiminta voi edetä. EM-teknologian käyttäminen vedenpuhdistuksessa on 

periaatteeltaan samankaltainen, kuin jo kauan käytössä olleet biopohjaiset 

vedenpuhdistusmenetelmät. Mikro-organismit saavat energiansa hapettamalla orgaanisia 

tai epäorgaanisia aineita (kemotrofit) tai kaappaamalla fotoneita auringonvalosta 

(fototrofit). Tämän jälkeen mikro-organismit käyttävät saadun energian solusynteesiin tai 

elintoimintoihinsa. (Park et al., 2015)  

Kaikki mikro-organismit tarvitsevat hiilen lähteen rakenteidensa ylläpitämiseen. Riippuen 

mikro-organismilajikkeesta hiilen lähde tulee joko orgaanisista aineista (heterotrofit) tai 

hiilidioksidista (autotrofit) (Park et al., 2015). Koska EM-seoksen pääkomponentteihin 

kuuluu maitohappobakteereja, jotka ovat sokereita fermentoivia mikrobeja (Palva, 2001), 

tarvitsee puhdistettavassa liuoksessa olla riittävä määrä orgaanista ainetta mikrobiologisen 

toiminnan ylläpitoon. EM:ssä olevat fototrofiset bakteerit vaativat myös valonlähteen 

energian saamiseen, joten täydellistä toimintaa ei voida saavuttaa täysin pimeissä 

olosuhteissa. 

Lämpötila on mikrobiologisissa prosesseissa tärkeä vaikuttaja. Monet mikro-organismit 

toimivat heikommin viileissä tai kylmissä lämpötiloissa. Park et al. (2015) mukaan 

alhainen lämpötila vaikuttaa varsinkin typpeä hapettaviin ja denitrifikaatiota edistäviin 

bakteereihin. Tästä syystä typen poistaminen kylmissä reaktio-olosuhteissa heikkenee 

huomattavasti. Toisaalta lämpötilan laskeminen heikentää myös hapen liukenemista 

veteen. EM sisältää mikro-organismeja, jotka tarvitsevat happea toimiakseen (Higa, 2001). 

Hapen liukeneminen veteen heikkenee viileämmässä lämpötilassa Henryn lain mukaisesti, 

sillä Henryn lain vakio on lämpötilariippuva suure (Park et al., 2015). Yksittäisillä 

mikrobilajeilla lämpötilan kasvualue on noin 30 – 40 °C:n laajuinen ja se riippuu usein 

suolapitoisuudesta, suolakoostumuksesta, stressitekijöistä ja ravinteiden määrästä 

(Niemelä, 2001). 

Veden pH:n vaikutus mikro-organismien selviytymiseen ja kasvuun on hyvin riippuvainen 

organismien lajikkeista. Salkinoja-Salosen (2001) mukaan useimpien mikrobien kasvu 

loppuu pH arvoissa 3,5–4,5. On kuitenkin olemassa myös happamia olosuhteita suosivia 

(asidofiileja) bakteereja, jotka pystyvät elämään ja kasvamaan hyvinkin alhaisissa pH 

arvoissa. Näitä ovat esimerkiksi myös EM-teknologiassa käytettävät maitohappobakteerit. 
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Ahn et al. (2013) tutkivat kaupallisten EM-liuosten mikrobikantoja ja selvittivät 

pääkomponenttien määrät liuoksissa. Tulosten perusteella havaittiin maitohappobakteerien 

olevan määrältään suurin komponentti EM-liuoksessa. Fotosynteesiä tuottaviin 

bakteereihin verrattuna maitohappobakteereja oli jopa tuhat kertaisia määriä. Hiivojen 

määrää Ahn et al. (2013) eivät pystyneet määrittämää, koska EM-liuoksessa käytettiin eri 

hiivakantoja kuin mitä he käyttivät pohjana tutkimuksilleen. Tulosten perusteella voidaan 

maitohappobakteerien päätellä olevan dominoivin lajike EM-teknologiassa ja olosuhteita 

kannattaisi säädellä mahdollisuuksien mukaan niiden vaatimusten mukaisesti. Toisaalta 

Ahn et al. (2013) huomauttavat, että hapettomissa olosuhteissa fotosynteesiä aiheuttavat 

bakteerit ovat toiminnan kannalta tärkeä komponentti. 

4. Vedenpuhdistusmenetelmien tehostaminen 

 

Membraanipohjaista vedenpuhdistusta on käytetty ennenkin yhdistelmänä muiden 

puhdistusmenetelmien kanssa. Näistä hyvin lupaavaksi on todettu membraanibioreaktori, 

jossa puhdistettava vesi käsitellään ensin niin sanotulla aktiivilietteellä, jossa mikrobikanta 

on kehittynyt elämään käsiteltävässä vedessä ja näin puhdistaa vettä esimerkiksi 

nitrifikaation ja denitrifikaation avulla. Tämän jälkeen biomassa suodatetaan pois käyttäen 

membraaneja, yleensä ultra- tai mikrosuodatusmembraaneja. Suodatuksen avulla saadaan 

aktiivilietteestä irronneet kiintoaineet sekä mikrobieliöt erotettua vedestä. Tällöin 

suodatuksen konsentraatti voidaan palauttaa takaisin puhdistusprosessiin ja mikro-

organismeja voidaan kierrättää. (Cornel & Krause, 2008) 

Membraanibioreaktoreissa membraanimoduuli on bioreaktorin jälkeen joko täysin 

erillisenä moduulinaan tai bioreaktoriin upotettuna (Park, 2015). Tämä voisi olla 

mahdollinen prosessi myös EM-pohjaisessa vedenpuhdistuksessa. Olisi myös mahdollista 

käyttää membraania esikäsittelymenetelmänä ja EM-käsittelyä jälkikäsittelymenetelmänä. 

Tällöin kuitenkin tarvittaisiin joka tapauksessa jokin erottelumenetelmä kiintoaineen ja 

mikro-organismien erottamiseksi. Tähän soveltuisi isompihuokoinen membraani, jolloin 

ratkaisu muistuttaisi jälleen paljon membraanibioreaktoria periaatteeltaan. Kuitenkin 

mikro-organismikanta perinteisissä membraanibioreaktoreissa, joissa käytetään 

aktiivilietettä, on hyvin erilainen kuin mitä EM-teknologiassa. EM:ää pidetään yleisesti 

hyvin ekologisena ja luonnonmukaisena, joten periaatteessa vettä ei tarvitsisi suodattaa 

EM-käsittelyn jälkeen. Toisaalta mikro-organismien kierrättäminen prosessissa olisi 
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varmastikin taloudellisempi vaihtoehto, kuin niiden päästäminen luonnonvesiin saakka. On 

myös olemassa kosteikkotyyppisiä vedenpuhdistusmenetelmiä, joissa jätevesi johdetaan 

luonnonvaraista kosteikkoa muistuttavaan altaaseen, jossa mikrobitoiminta puhdistaa vettä 

(Savikuja, 2012). Tällainen ratkaisu voisi toimia EM-teknologiankin kanssa. 

Jin et al. (2005) tutkivat perinteisen membraanibioreaktorin aktiivilietteen korvaamista 

EM-tyyppisellä mikrobikannanalla. He käyttivät omia, itse valitsemiaan mikrobikantoja 

käyttäen kuitenkin alkuperäistä tohtori Higan kehittelemää EM-teknologian periaatetta. 

Mikrobikannoiksi he valitsivat sekä autorofisia, että hemotrofisia bakteereita. 

Autotrofisiksi bakteereiksi valittiin ammoniumia hapettavia, sekä nitriittejä hapettavia 

bakteereita. Heterotrofisiksi bakteereiksi valittiin proteaaseja, selluloosaa ja amylaaseja 

muodostavia bakteereja. He päättelivät näiden bakteerien yhdistämisen luovan pysyvän ja 

itsestään kehittyvän mikrobiologisen ympäristön. Tarkoituksena oli myös parantaa 

membraanibioreaktoreiden yleisesti heikkoa ammoniumtypen poistoa. Koe oli hyvin 

onnistunut. Kemiallisen hapentarpeen määrä väheni EM-reaktorissa 91,7 % verrattuna 

perinteiseen membraanibioreaktoriin, jossa kemiallinen hapentarve väheni 90 %. 

Huomattavasti suurempi vaikutus oli ammoniumtypen määrään. EM-reaktorissa 

ammoniumtypen määrä väheni 99 %, kun taas perinteisessä membraanibioreaktorissa 

ammoniumtypen määrä väheni vain 94,8 %. (Jin et al. 2005) Jin et al. (2005) perustelevat 

tätä hyvin toimivilla ammoniumia ja nitriittejä hapettavilla bakteereilla, joiden osuus 

perinteisessä aktiivilietteessä on paljon pienempi. Tärkeä huomio heidän mukaansa oli 

myös aika, joka reaktorisysteemillä meni päästä määriteltyihin standardeihin veden 

puhtaudessa, oli perinteisellä membraanibioreaktorilla 7-8 päivää kun taas EM-reaktorilla 

vain 24-48 tuntia. Tulosten perusteella voidaan EM-pohjaisella teknologialla päätellä 

olevan mahdollisuuksia ainakin membraanibioreaktorityyppisissä kokoonpanoissa. 

Aiemmin esitettyjen tutkimusten perusteella voidaan EM:llä todeta olevan mahdollisuuksia 

vesien puhdistuksessa. Kuitenkin olosuhteet ovat suuri vaikuttava tekijä, kuten kaikkien 

mikrobiologisten eliöiden tapauksessa. Membraanipohjainen puhdistus on paljon enemmän 

tutkittu ja monilla teollisuuden aloilla hyväksi todettu menetelmä. Se on myös 

huomattavasti sopeutuvampi erilaisten vesien puhdistukseen erilaisten membraanityyppien 

ja materiaalien valinnanvaran ansiosta. Näiden yhdistämisen kannattavuus riippuu siis 

paljon veden laadusta ja prosessiolosuhteista. 
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5. Kokeellinen osa 

 

Kokeellisessa osassa selvitettiin EM-teknologian tehoa jätevesien puhdistuksessa yhdessä 

membraanipohjaisen puhdistuksen kanssa. Tavoitteena oli parantaa jo valmiiksi 

käänteisosmoosilla suodatetun veden laatua EM-teknologian avulla.  

5.1 Materiaalit ja menetelmät 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään kokeissa käytettyjä materiaaleja ja 

tutkimusmenetelmiä. 

5.1.1 Tutkittava jätevesi 

 

Kokeissa käytettiin erittäin nitraattipitoista, teurastamolta saatua jätevettä. Veden 

kokonaistyppipitoisuuden tiedettiin olevan noin 1200 mg/l. Käänteisosmoosisuodatuksen 

jälkeen veden kokonaistyppipitoisuuden tiedettiin olevan 120-150 mg/l. Koska suodatettua 

vettä ei ollut kokeita varten saatavilla, päädyttiin laimentamaan näytevesi ionivaihdetulla 

vedellä vastaamaan suodatettua vettä. Nitraattipitoisuus jo laimennetussa vedessä oli 

ionikromatografisen mittauksen mukaan noin 550 mg/l, jolloin lähtötaso alkuperäisessä 

jätevedessä oli yli 5000 mg/l. 

5.1.2 Käytetyt EM-materiaalit 

 

Pääasiallisen EM-materiaalina kokeissa käytettiin bokashi-mutapalloja. Tämän lisäksi 

suoritettiin kokeita myös nestemäisellä EM1-liuoksella (EM Production BV). Kuvassa 3 

on esitelty EM-mutapallo ja kuvassa 4 nestemäinen EM1-liuos. 
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Kuva 3  EM-mutapallo 
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Kuva 4  EM-1 liuos 

5.1.3 Koesuunnitelma 

 

Kokeissa käytetty teurastamon prosessivesi laimennettiin 1/10, jolloin veden 

kokonaistyppipitoisuus oli lähellä käänteisosmoosisuodatettua vettä. Näytevedestä 

analysoitiin kokeen aikana ionikromatografilla nitraatti-, fosfaatti-, sulfaatti- ja 

kloridipitoisuuksia. Tämän lisäksi tutkittiin kokonaistypen määrää, jotta saataisiin selville, 

onko nitraattityppi muuttanut muotoaan. 

Kokeissa analysoitiin EM:n vaikutusta eri muodoissa mahdollisimman todellisissa 

olosuhteissa. Näytteet jälkisuodatettiin EM-käsittelyn jälkeen ja suodatuksen permeaatista 

tutkittiin ravinnepitoisuuksien muutosta yhden päivän ajan. EM-materiaalina käytettiin 

EM-mutapalloja. Tämän lisäksi käytössä oli myös nestemäistä EM1-liuosta.  
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EM-mutapallolle tehdyissä kokeissa jokaiselle näytteelle käytettiin samaa 

vesi/mutamassasuhdetta.  Näytteitä valmistellessa pyrittiin massasuhteeseen 1/250 

vettä/mutaa. Jokaisen näytteen tilavuus oli noin 500 ml, joten mutamassaa punnittiin 

näytteisiin noin 2g. Yksi mutapallo painaa noin 200 grammaa, joten kokeita varten 

mutapallo jouduttiin murskaamaan. 

Laimennetusta jätevedestä tehtiin kokeet neljässä eri astiassa. Jokaiseen astiaan laadittiin 

sekoitus mekaanisella sauvasekoittimella mallintamaan todellisessa prosessissa olevaa 

virtausta. Kaksi astiaa myös pimennettiin alumiinifoliolla mallintamaan prosessissa 

mahdollisesti vallitsevaa valon puutetta. Tämän lisäksi tehtiin myös liuos, jossa jo kerran 

laimennettua näytettä laimennettiin edelleen 1/50. Tällä voitiin tutkia mahdollisuutta lisätä 

EM:ää luonnonvesiin tai muuhun laimennosta aiheuttavaan altaaseen. Tätä laimennettua 

jätevettä mitattiin astiaan 400 ml, jolloin mutamassaa punnittiin noin 1,6g. Kokeissa 

käytetyt EM-materiaalien ja näyteveden määrät on esitetty liitteessä I. 

Mutapalloilla käsitellyistä näytteistä yksi suodatettiin Alfa Lavalin RC70PP 

ultrasuodatusmembraanilla ja laboratoriokoon MilliPore-suodattimella, kun 

ionikromatografin tuloksien perusteella huomattiin selvää muutosta ravinnepitoisuuksissa. 

Kuvassa 5 on esitetty koejärjestely. 
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Kuva 5  Koejärjestely. Jokaisessa näyteastiassa on mekaaninen sekoitinelin. 

 

Jokaisesta astiasta otettiin päivittäin näyteitä viikonloppua lukuun ottamatta. Näytteitä 

otettiin sekä ravinne- (IC), että kokonaistyppituloksia (TOC-laite) varten. IC-näytteet 

pyrittiin analysoimaan samana päivänä, mutta osa jouduttiin pakastamaan laitteen 

varauksien takia. Näytteitä otettiin kahdeksan päivän ajalta.  Kaikki TOC näytteet 

pakastettiin. 

Näiden lisäksi kokeiltiin myös nestemäisen EM:n tehoa kahdella erilaisella kokeella: 

Ensimmäisessä, lyhemmässä viikonlopun yli kestävässä kokeessa ja toisessa noin viikon 

kestävässä kokeessa. 

Lyhemmän kokeen tarkoitus oli tutkia EM-liuoksen toimivuutta tässä jätevedessä ja 

samalla selvittää tarvitseeko liuokseen lisätä erillistä ravinnetta. Koska Zakarian (2010) 

mukaan nestemäinen EM-kannattaa aktivoida ensin melasseilla, suoritettiin ensimmäinen 

koe kahdessa astiassa: toiseen astiaan laitettiin tutkittavaa vettä ja EM-liuosta, niin että 

EM-liuoksen tilavuussuhde kokeessa oli 5 %. Toiseen astiaan laitettiin tämän lisäksi 

tavallista taloussokeria aktivoimaan mikro-organismeja. 
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Toisessa kuusi päivää kestävässä kokeessa tehtiin kolme liuosta näytevedestä ja EM1-

liuoksesta. EM1-liuoksen tilavuusosuus eri näytteissä oli 0,5 %, 1 % ja 2 %. Näytevettä 

laitettiin jokaiseen astiaan 500 ml. Jokaisesta Astiasta otettiin näyte lähtöpäivänä, yhden 

päivän jälkeen sekä kuuden päivän jälkeen. Tämän lisäksi edellisen kokeen tuloksien 

perusteella jokaiseen näyteastiaan lisättiin 3 grammaa sakkaroosia tarjoamaan ravinnetta 

mikro-organismeille. Myös näistä kokeista yksi suodatettiin kuuden päivän EM-käsittelyn 

jälkeen. Näistä kokeista otettiin näytteitä ainoastaan IC-analyysia varten. 

 

5.1.4 Analyysilaitteisto 

 

Kokeista otettiin näytteitä sekä ionikromatografiseen-, että kokonaistyppianalyysiin. 

Ionikromatografinen analyysi suoritettiin Thermo Scientificin valmistamalla ICS-1100 

ionikromatografilla, jossa käytettiin Thermo Scientificin valmistamaa Dionex IonPackTM 

AS22-Anionikolonnia. Eluenttina käytettiin 3,5 M Na2CO3/1,4 M NaHCO3 – liuosta. 

Käytetty virta oli 26 mA. Laitteeseen ajettiin ennen näytteiden ajoa viisi kalibrointiliuosta, 

joiden nitraatti, fosfaatti, kloridi ja sulfaatti-ionien konsentraatiot tunnettiin. 

Kalibrointiliuokset valmistettiin 1000 ppm lähtöliuoksista, niin että viiden 

kalibrointiliuoksen ionien konsentraatiot olivat 0,2, 0,75, 5, 10, 15 ppm. Kalibrointi 

perustuu mitattujen piikkien pinta-alojen perusteella sovitettuun suoraan. Tutkimuksen 

aikana jouduttiin kalibrointiliuokset ajamaan useampaan kertaan, kun huomattiin että 

vanhoista kalibrointisuorista saadut tulokset eivät olleet 5 % sisällä alkuperäisistä 

tuloksista tutkittaessa tunnettuja kalibrointiliuoksia. Kalibrointisuorat eri koepäiville on 

esitetty liitteessä III. Kuvassa 6 on esitetty kokeissa käytetty ionikromatografi. 
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Kuva 6  Analyyseissa käytetty ionikromatografi 

 

Ionikromatografiassa jokainen tutkittava komponentti vuorovaikuttaa eri tavoin kolonnissa 

olevaan kiintoainefaasiin. Tämän seurauksena eri komponenteilla on eri retentio- eli 

viipymäajat kolonnissa, ja näiden viipymäaikojen avulla komponentit voidaan erottaa 

toisistaan. Periaatteessa jokaisen komponentin viipymäaika ei muutu vaan 

kromatogrammin piikit ilmestyvät aina saman viipymäajan kohdalle. Tässä tutkimuksessa 

kalibrointiliuoksista saadut viipymäajat olivat nitraatille 8,95 min, sulfaatille 13,06 min, 

kloridille 5,49 min ja fosfaatille 11.7 min. Ionikromatografin antamat tulokset esiintyvät 

laitteen piirtämässä graafissa piikkinä, jonka pinta-alan laskemalla voidaan laskea ionin 

konsentraatio vertaamalla sitä tunnettuihin kalibrointiliuoksiin. Kuvassa 7 on esitetty 

ohjelmiston piirtämä piikki 10 ppm:n kalibrointiliuokselle jossa on esitetty myös eri ionien 

retentioajat. 
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Kuva 7  Ionikromatografi ja retentioajat 10 ppm kalibrointiliuokselle. 

 

Koska kalibrointisuorassa viimeinen piste oli 15 ppm:än kohdalla, heikkenee analyysin 

luotettavuus, jos kalibrointisuorasta siirrytään liian kauas. Koska näytteissä tiedettiin 

olevan jopa 500 ppm:än nitraattipitoisuuksia, täytyi näytteet laimentaa 1/100. Tästä syystä 

kuitenkin muiden ionien analyysi saattoi heikentyä niiden pitoisuuksien laskiessa hyvin 

pieneksi. 

Kokonaistypen mittaamiseen käytettiin Shimadzun TOC-laitetta, jossa on yhdistettynä 

TNM-L moduuli, jonka avulla kokonaistyppeä voidaan mitata. Laite polttaa typpinäytteen 

noin 720 °C typpimonoksidiksi ja typpidioksidiksi, jonka jälkeen yhdisteet käsitellään 

otsonilla, Tällöin typpidioksidi siirtyy virittyneeseen tilaan. Palatessaan alkuperäiseen 

tilaan typpidioksidi vapauttaa valoenergiaa, jonka laitteen kemiluminesenssidetektori 

detektoi ja mittaa. (Karnel R. etl al.) Kokonaistyppilaitteen kalibrointisuora oli valmiiksi 

tehty 5 – 400 ppm pitoisuuksille. 

Kuvassa 8 on esitetty TOC-laitteisto ja kokonaistyppimoduuli. 
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Kuva 8  Kokeissa käytetty TOC-laitteisto, jossa on kokonaistyppimoduuli TNM-L. 

 

 

5.1.5 Suodatuslaitteisto 

 

Näytteiden suodatuksessa käytettiin Milliporen valmistamaa laboratoriomittakaavan 

suodatuslaitteistolla. Laitteistoon kuului sylinterin muotoinen lasinen seinämä, metallinen 

pohja ja kansi, sekä sekoitinlaitteisto ja lämmitin. Membraani asetettiin pohjan päälle ja 

membraanin alle asetettiin virtauksenohjainkannas. Laitteisto tiivistettiin kahdella 

kumisella tiivisteellä, jotka tulivat kannen alle ja membraanin päälle. Sekoitinelin oli 

kanteen kiinnitetty, varren päässä oleva magneettisekoittaja. Magneettisekoittajan 

vastakappale sijaitsi laitteiston alla, jossa oli yhdistetty sekoitus ja lämmityslevy. Kun 

laitteisto on koottu, laitetaan käsiteltävä vesi laitteistoon ja membraanin yli johdetaan paine 

typpikaasun avulla. Kuvassa 9 on esitelty suodatuslaitteisto. 
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Kuva 9  Kokeissa käytetty Milliporen valmistama suodatuslaitteisto 

 

RC70PP-membraani esikäsiteltiin ajamalla puhdasta vettä kolmen baarin paineella noin 

kymmenen minuutin ajan. Tämän tarkoituksena oli saada membraanin huokoset 

aukeamaan.  

Suodatuskoe näytteelle tehtiin 1 bar:in paineessa lämpötilan ollessa noin 21 °C. Laitteiston 

sekoitinelin pyöri 500 rpm.  
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5.1.6 Käytetyt yhtälöt 

 

Ionikromatografi antaa tulokset yksikössä ppm (mg/l). Nämä tulokset haluttiin suhteuttaa 

johonkin tunnettuun muuttujaan kokeissa. Näin ollen ionikromatografiasta saaduista 

tuloksista tutkittiin ravinnepitoisuuksien muutoksia mittauspisteiden välillä ja suhteutettiin 

nämä tulokset liuoksessa olevan mutamassan määrään. Tulosten laskeminen on esitetty 

kaavassa 1. 

𝛥𝑐𝑎,𝑠𝑢ℎ𝑡 =
𝛥𝑐𝑎∙𝑉

𝑚
         (1) 

 

jossa, Δca, suht  mutapallon massaan suhteutettu ravinnepitoisuuden a muutos,         

   mg(ravinnetta)/g(mutaa) 

Δca ionikromatografin antamien pitoisuuksien muutos 

näytteenottopisteiden välillä, mg/l 

 V  näyteliuoksen tilavuus, l 

 m  mutapallon massa  

 

Tulosten perusteella laskettiin myös suuntaa antava tunnusluku siitä, kuinka paljon 

mutamassaa tarvitaan poistamaan tietty määrä ravinteita litraa vettä kohden. 

Tunnuslukujen laskenta on esitetty kaavassa 2. 

𝑇 =
𝐶𝑎.𝑇

Δ𝐶𝑎,𝑑
𝑚

          (2) 

 

jossa, T  Vaadittu massa mutaa, g 

ΔCa,d Ravinteen a pitoisuuden muutos d päivän aikana verrattuna 

lähtöpitoisuuteen litraa käsiteltävää vettä kohden, mg/l 

Ca,T Tavoite, kuinka paljon ravinnetta a halutaan poistaa litraa 

käsiteltävää vettä kohden, mg/l 
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5.2 Tulokset ja niistä keskustelu 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi EM-mutapalloilla ja EM1-liuoksella tehtyjen 

kokeiden tuloksia.  

5.2.1 IC-tulokset EM-mutapallolle  

 

IC:llä saatujen tuloksien laskentaan on käytetty kalibrointiliuosten avulla tehtyjä 

kalibrointisuoria, jotka on esitelty eri kokeille liitteessä III. Kaikkien kalibrointisuorien r2-

arvot olivat yli 99%. Koska näytteitä on jouduttu laimentamaan 1/100, on mittaustarkkuus 

voinut heikentyä varsinkin jos ionien konsentraatiot ovat laskeneet hyvin pieniksi. 

Konsentraatioltaan pienin kalibrointiliuos oli 0,25 ppm ja tämä piste erosi monissa 

kalibrointisuorissa muita pisteitä enemmän. Tämän takia hyvin pieniin mitattuihin 

konsentraatioihin on voinut tulla enemmän virhettä. Alle 0,25 ppm:n tuloksia ei voi pitää 

kovin luotettavina. Suurin osa mittauksista on kuitenkin kalibrointisuoran alueella, jolloin 

tuloksia voidaan pitää riittävän luotettavina ja saadut ionikonsentraatioiden muutokset 

eivät johdu ainoastaan mittausvirheestä. Tarkempia tuloksia olisi saatu tekemällä toistoja 

samalle näytteelle. 

Kuvissa 10 ja 11 on esitetty pimeissä olosuhteissa olevien kokeiden nitraattipitoisuuden 

muutokset jokaiselle päivälle. Kokeet aloitettiin maanantaina, jolloin viimeset tulokset 

saatiin seuraavan viikon tiistaina. Viikonlopun aikana tapahtuneet muutokset on jaettu 

tasan kolmelle päivälle, jolloin mittauksia ei ole voitu tehdä. 
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Kuva 10 Ensimmäisen pimeässä suoritetun kokeen nitraattipitoisuuksien muutokset 

verrattuna aina edelliseen päivään. Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa. 

Näyteveden määrä oli 0,5 l ja mutapallon massa oli 2,29g. Viikonloppuna 

(päivä 4- päivä 7) tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän 

nitraatin muutokselle. 

 

 

Kuva 11 Toisen pimeässä suoritetun kokeen nitraattipitoisuuksien muutokset 

verrattuna aina edelliseen päivään. Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa. 

Näyteveden määrä oli 0,5 l ja mutapallon massa oli 2,17g. Viikonloppuna 

(päivä 4- päivä 7) tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän 

nitraatin muutokselle. 
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Kuvista voidaan 10 ja 11 huomata että pimeissä olosuhteissa nitraattipitoisuus nousee 

ensimmäisen päivän aikana. Nitraattipitoisuus nousi ensimmäisessä pimeässä tehdyssä 

kokeessa 568 mg/l:sta 659 mg/l:aan ja toisessa kokeessa 568 mg/l:sta 643 mg/l:aan. Tämä 

voi johtua mutapallosta liuenneista yhdisteistä, mutta määrät ovat hyvinkin suuria, joten 

syy on todennäköisemmin mikrobiologisessa tapahtumassa, jossa esimerkiksi 

ammoniumtyppi tai orgaaninen typpi muuttavat muotoaan nitraattitypeksi. Tämä 

ensimmäisen päivän nitraattipitoisuuden nousu toistuu myös myöhemmin esiteltävissä 

valossa tehdyissä kokeissa. Tämän jälkeen näytevedessä tapahtuva typen kierto aiheuttaa 

muutosta nitraattipitoisuuksissa. Kokeiden lopussa nitraattipitoisuus ensimmäisessä 

astiassa oli 627 mg/l:ssa ja toisessa 504 mg/l:ssa. Kokeiden tuloksissa samoissa 

olosuhteissa oli siis eroa johtuen oletettavasti mutapallon heterogeenisestä koostumuksesta 

mikrobien osalta. Veden pH mitattin ennen käsittelyä ja se oli 7,3, joka on vielä osa 

monien mikrobien kasvualuetta. Veden pH:n ei siis olisi pitänyt vaikuttaa 

mikrobitoimintaan tai tuloksiin haittaavasti. 

Erillisessä kokeessa tutkittiin mutapallosta liukenevia ravinteita kahden päivän aikana 

puhtaaseen veteen. Astiassa ei ollut sekoitusta materiaalipulan takia. Tämän kokeen 

tuloksena havaittiin, että puhtaaseen veteen ilman ulkoista sekoitusta liukeni ainoastaan 

kloridiyhdisteitä. Tämä tukee osittain ajatusta siitä, että nitraatin määrän nousu johtuu 

pääasiassa mikro-organismien aiheuttamista reaktioista jätevedessä. Toisaalta voidaan 

myös päätellä, että liukeneminen puhtaaseen veteen ilman sekoitusta ei ole identtistä 

sekoitettuun jäteveteen liukenemisen kanssa. Varsinkin sekoituksella tiedetään olevan 

selkeä vaikutus aineensiirron tehostamisessa. On kuitenkin epätodennäköistä, että 

mutapallosta liukenisi niin suuria määriä nitraatteja kuin mitä kokeissa tapahtuneet 

nitraatin muutokset olivat. 

Kuvissa 12 ja 13 on esitetty vastaavasti nitraattipitoisuuden muutokset valossa tehdyille 

kokeille jokaisen koepäivän välissä. 
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Kuva 12 Ensimmäisen valossa tehdyn kokeen nitraattipitoisuuden muutokset 

jokaisen koepäivän välissä. Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa, noin 21 

°C. Näyteveden määrä oli 0,5 l ja mutapallon massa oli 2g. Viikonloppuna 

(päivä 4- päivä 7) tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän 

nitraatin muutokselle. 

 

Kuva 13 Toisen valossa tehdyn kokeen nitraattipitoisuuden muutokset jokaisen 

koepäivän välissä. Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa, noin 21 °C. 

Näyteveden määrä oli 0,5 l ja mutapallon massa oli 2,02g. Viikonloppuna 

(päivä 4- päivä 7) tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän 

nitraatin muutokselle. 

 

Kuvissa 12 ja 13 on huomattavissa selkeästi pienempi muutos ensimmäisten koepäivien 

aikana nitraattipitoisuudessa kuin pimeässä tehdyissä kokeissa. Toisaalta nitraattipitoisuus 
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vähenee huomattavasti enemmän kokeen loppupuolella. Tästä voitaisiin päätellä, että 

pimeässä tietyt mikro-organismilajikkeet lähtevät käyntiin tehokkaammin, kun taas valoa 

tarvitsevat, esimerkiksi fototrofiset bakteerit lähtevät toimimaan myöhemmin. Samanlaista 

nitraattipitoisuuden vaihtelua kuitenkin tapahtuu koko koejakson ajan kuten pimeässä 

tehdyissä kokeissakin. Ensimmäisessä valossa tehdyssä kokeessa viimeisenä koepäivänä 

tapahtui suuri pudotus kaikissa ravinnepitoisuuksissa. Voi olla, että tässä vaiheessa 

mikrobit sopeutuvat ympäristöönsä ja pystyvät käyttämään ravinteita hyödykseen 

tehokkaammin. Tämä vastaa Szymanski et al. (2003) saamia tuloksia. Ensimmäisessä 

valossa olleessa astiassa nitraattipitoisuus putosi koko kokeen aikana 568,8 mg/l:sta 363,8 

mg/l:ssa ja toisessa astiassa 568,8 mg/l:sta 541,9 mg/l:ssa. Tuloksissa on jälleen eroa, 

mutta ensimmäisessä kokeessa suurin osa nitraatista poistui viimeisen koepäivän aikana. 

On mahdollista, että sama olisi saattanut tapahtua jossain vaiheessa myös toiselle kokeelle.  

Yleisesti ottaen valossa tehdyt kokeet olivat tehokkaampia kuin pimeässä tehdyt kokeet 

pidemmällä aikajaksolla. Pimeässä tehdyissä kokeissa ainoastaan kokeiden alussa tapahtui 

suurempia muutoksia eri pitoisuuksissa. 

Sekä pimeässä, että valossa tehdyissä kokeissa havaittiin selkeää nitraatipitoisuuden 

nousua ja laskua. Tämän voidaan olettaa johtuvan vedessä tapahtuvasta mikrobien 

aiheuttamasta typpikierrosta. Orgaanista typpeä esiintyy lihateollisuuden jätevesissä 

pääasiassa proteiinien muodossa (Salonen S. et al, 1992. Viitattu Simpanen M., 2006), jota 

voidaan olettaa olevan myös teurastamon prosessivedessä. Tämä vaikuttaa varmasti 

suuresti jäteveden typpikiertoon erilaisten mikro-organismien, sekä veden omien, että EM-

käsittelyssä käytettävien hajottaessa orgaanista ainetta. 

Typen kierto on monimutkainen ja monia vaiheita sisältävä prosessi luonnossa. 

Orgaaninen typpi muuntuu nitraatiksi kuitenkin aina ammoniakin ja ammoniumionin 

kautta (Francis C., 2007). Kuvassa 10 on esitetty yksinkertaistettu typenkierron kaavio 

hapellisissa ja vähähapellisissa oloissa. 
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Kuva 14 Yksinkertaistettu typen mikrobiologinen kierto vedessä. (Muokattu 

lähteestä: Francis C., 2007). PON=Particulate Organic Nitrogen, 

Pienhiukkasiin sitoutunut typpi. 

 

Kuvan 14 perusteella voidaan päätellä, että kokeissa tapahtuneet nitraattipitoisuuden 

nousut johtuivat ammoniumionin hapettumisesta nitraateiksi. Ammoniumia on voinut olla 

vedessä ennestään ja sitä voi myös syntyä orgaanisten typpiyhdisteiden hajotessa. 

Sulfaatin ja kloridin osalta muutokset näytteissä eivät olleet suhteessa yhtä suuria kuin 

nitraattipitoisuuksissa, joka voidaan osaltaan selittää nitraattien suuresta määrästä. 

Fosfaatteja ei havaittu yhdessäkään näytteessä kokeiden aikana. Kuvissa 15 ja 16 on 

esitetty ensimmäisen valossa ja toisen pimeässä olleen kokeen kloridi- ja 

sulfaattipitoisuuksien muutoksia. 
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Kuva 15 Ensimmäisen valossa tehdyn kokeen kloridi- ja sulfaattipitoisuuden 

muutokset. Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa, noin 21 °C. Näyteveden 

määrä oli 0,5 l ja mutapallon massa oli 2g. Viikonloppuna (päivä 4- päivä 7) 

tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän nitraatin muutokselle. 

 

 

Kuva 16 Toisen pimeässä tehdyn kokeen kloridi- ja sulfaattipitoisuuden muutokset. 

Koe suoritettiin huoneen lämpötilassa, noin 21 °C. Näyteveden määrä oli 

0,5 l ja mutapallon massa oli 2,17 g. Viikonloppuna (päivä 4- päivä 7) 

tapahtuneet muutokset ovat keskiarvoja kolmen päivän nitraatin 

muutokselle. 
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Kuvista 15 ja 16 voidaan huomata, että sulfaatin osalta tapahtuu samankaltainen nousu heti 

kokeiden alussa kuin nitraatin osalta. Nousu on kuitenkin määrällisesti paljon pienempi 

nitraattituloksiin verrattuna. Tämä johtuu siitä, että vedessä ei ole yhtä paljoa 

rikkiyhdisteitä, jotka voisivat hapettua sulfaateiksi, toisin kuin nitraattien kohdalla. 

Salkinoja-Salosen (2001) mukaan sulfaatteja käyttävät bakteerit ovat yleensä anaerobisia 

bakteereja, jotka toimivat hapettomissa olosuhteissa ja hengittävät sulfaateista saatavan 

hapen avulla. Sulfaatteja taas voi hapettua rikkivedyistä tiettyjen bakteerien käyttäessä 

niitä energianlähteenään (Salkinoja-Salonen, 2001). Voitaisiin siis päätellä, että sulfaattien 

poistossa anaerobiset olosuhteet olisivat toimivammat. 

Näiden kokeiden lisäksi suoritettiin myös koe, jossa näytevettä laimennettiin edelleen 1/50 

tilavuusosuuteen. Tällainen koe voisi vastata tilannetta, jossa jätevesi laimenee päästessään 

luonnonvesiin, tai muuhun laimennusta aiheuttavaan puhdistusaltaaseen. Näytteistä 

mitattiin muiden kokeiden tapaan nitraatti, kloridi, sulfaatti ja fosfaattipitoisuuksia. Toisin 

kuin muissa kokeissa laimennetussa näytteessä kaikki pitoisuudet kloridia lukuun ottamatta 

laskivat laitteen määritysrajan alapuolelle. Käytännössä EM-käsittely siis poisti lähes 

kaikki ravinteet viikon aikana. Laimennetun liuoksen nitraattipitoisuuden muutokset on 

esitetty kuvassa 17. 

 

 

Kuva 17 Laimennetun liuoksen nitraattipitoisuuden muutokset joka koepäivän 

välillä. Viikonloppuna (päivä 4-päivä 7) saadut tulokset ovat keskiarvoja 
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viikonlopun aikana tapahtuneelle muutokselle. Päivä 7-8 nitraattipitoisuus 

on laskenut laitteen määritysrajan alapuolelle, jolloin muutosta ei voinut 

enää havaita. 

 

Kuten kuvasta 17 voidaan todeta, lähtee nitraattipitoisuus pieneen nousuun heti kokeen 

alussa, joka vastaa aikaisemmista kokeista saatuja tuloksia. Tämän jälkeen 

nitraattipitoisuus lähtee kuitenkin laskemaan ja laskunopeus kasvaa päivittäin, kunnes 

viiden päivän jälkeen pitoisuus on noin alle 0,1 mg/l (analyyttinen määritysraja). 

Nitraattipitoisuus siis laski 10,8 mg/l:sta lähelle nollaa. Käyttäytyminen ei kuitenkaan ollut 

samankaltaista muiden ravinnepitoisuuksien suhteen. Sekä sulfaatti, että kloridipitoisuus 

nousevat neljänteen koepäivään asti, jonka jälkeen pitoisuudet romahtavat niin, että 

seitsemäntenä koepäivänä pitoisuudet ovat sulfaatin kohdalla määritysrajan alapuolella ja 

kloridin kohdalla lähellä alkuperäistä. 

Sulfaattipitoisuus oli kokeen alussa 0,95 mg/l, se nousi viidenteen koepäivään mennessä 

3,9:ään mg/l:ssa jonka, jälkeen se laski alle määritysrajan. Niin ikään kloridipitoisuus oli 

kokeen alussa 0,1 mg/l:ssa, josta se nousi 6:een mg/l:ssa ja tämän jälkeen laski noin 0,2 

mg/l:ssa. Kaikkien kokeiden tulokset on taulukoitu liitteeseen II. 

Voidaan päätellä, että laimeammassa liuoksessa mikro-organismit kykenevät käyttämään 

nitraattiyhdisteitä tehokkaammin ravinnokseen. Kun nitraattipitoisuus laskee tietyn 

pitoisuuden alapuolelle, kykenevät mikro-organismit käyttämään myös muita ravinteita 

ravinnokseen.  Voidaan olettaa että sulfaatteja- ja klorideja käyttävät lajikkeet eivät kykene 

toimimaan kunnolla suuressa nitraattipitoisuudessa. 

Laimennetussa liuoksessa tehdyn kokeen perusteella voitaisiin pitää mahdollisena 

esimerkiksi kosteikkotyyppistä puhdistusmenetelmää jäteveden puhdistamon jälkeen, jossa 

jätevesi laimenee sen päästessä kosteikkoon. Kosteikkotyyppisiä ratkaisuja käytetään 

ympäri maailmaa, mutta Suomessa niiden tutkimus on ollut vähäistä (Savikuja, 2012). 

Tällainen ratkaisu voisi olla mahdollinen ja sopisi yhteen EM-teknologian kanssa, sillä 

EM-teknologian on sanottu soveltuvan hyvin käytettäväksi muiden biologisten 

puhdistusmenetelmien kanssa. 

Kaavan 2 avulla laskettiin suuntaa antavia tarvittavan mutamassan määriä niille 

ajanhetkille, joissa ravinnepitoisuus laski alle lähtötason. Taulukossa IV on esitetty 
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tuloksia, kun ravinteita haluttiin poistaa 100 mg. 

 

Taulukko IV Laskettuja tunnuslukuja sille mutamassan määrälle, joka tarvittaisiin jos 

teoriassa poistettaisiin 100 mg ravinnetta yhtä litraa puhdistettavaa vettä 

kohti tietyssä ajassa. 

  Nitraatti Sulfaatti Kloridi 

  2 Päivää: 20,1 g 1 Päivä: 51,4 g   

Pimeä 7 Päivää: 7,4 g 2 Päivää: 18,4 g 1 Päivä: 191,0 g 

  8 Päivää: 3,4 g 8 Päivää: 13,1 g   

  4 Päivää: 8,1 g 1 Päivä: 79,1 g   

Valoisa 7 Päivää: 5,4 g 2 Päivää: 19,6 g  - 

  8 Päivää: 1,9 g 3 Päivää: 23,4 g   

 

Taulukon IV tuloksista huomataan, että tarvittava mudan määrä on hyvin suuri varsinkin 

lyhyillä viipymäajoilla. Tämän perusteella prosessin ei ole kannattava, ellei prosessia 

pidennä huomattavasti. Oikeaan jätevedenpuhdistusprosessiin ei olisi kannattavaa laittaa 

suuria määriä mutamassaa. Toisaalta taulukkoon IV lasketut tulokset ovat ainoastaan 

suuntaa antavia ja todellisuudessa ravinteiden poiston tehokkuutta ei voida suoraan sitoa 

käytetyn mudan määrään, sillä mikrobiologinen toiminta on vaikeasti ennustettavissa 

varsinkin tällaisissa vesissä. 

5.2.2 Kokonaistyppitulokset 

 

Mutapallokokeiden aikana otettiin myös näytteitä kokonaistyppianalysointia varten. 

Kuitenkin työn aikana laitteeseen tuli vika, jonka takia analyyseja ei voitu suorittaa 

toivotulla tavalla. Näytteitä kuitenkin pakastettiin ja muutama näyte saatiin lopulta 

analysoitua, vaikkakin pitkän säilytysajan takia (>2 vko) tulosten luotettavuus on saattanut 

heikentyä. 

Taulukossa V on esitetty koepäivien 1 ja 4 kokonaistyppitulokset pimennetylle ja valossa 

olleille kokeille ja näiden suhde saman päivän nitraattipitoisuuksiin. 
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Taulukko V Kokonaistyppipitoisuudet, nitraattipitoisuudet ja nitraatin osuus 

kokonaistypestä. 

 Koe TN, mg/l NO3
-, mg/l %-NO3

- 

Valo 1 Päivä 1 144 611 95 

Valo1 Päivä 4 152 520 77 

Pimeä 1 Päivä 1 140 659 106 

Pimeä 1 Päivä 4 147 613 94 

 

Taulukon V tuloksista nähdään, että suurin osa jäteveden typestä on nitraattimuodossa. 

Kummassakin kokeessa vaikuttaisi siltä, että kokonaistyppi lisääntyy hieman 

nitraattipitoisuuden laskiessa. Kokonaistypen kasvu voi johtua mutapallosta liuenneista 

yhdisteistä ja pienestä määrästä ilmasta liuenneesta typestä. Kasvu voi johtua myös laitteen 

antamasta virheestä. On mahdollista, että laite ei kykene hajottamaan ja analysoimaan 

kaikkia vedessä olevia typpiyhdisteitä yhtä tehokkaasti. EM-käsittelyn edetessä typpikierto 

aiheuttaa typen yhdisteiden hajoamista ja muuttumista. Tällöin voi olla, että laitteen 

analyysitarkkuus muuttuu. Yli 100 % nitraattiosuus ensimmäisen pimeässä olleen kokeen 

ensimmäisen päivän tuloksessa on varmasti mittausvirhe. Myös aiemmin mainittu 

näytteiden pitkä säilytysaika aiheuttaa varmasti virhettä tuloksiin.  

5.2.3 IC-tulokset EM1-liuokselle 

 

Näiden kokeiden lisäksi suoritettiin myös koe nestemäisellä EM-1-liuoksella. Kokeen 

tarkoituksena oli täydentää aiemmista kokeista saatuja tuloksia ja hankkia vertailukohta 

mutapalloon sidotulle EM:lle. Näistä kokeista otettiin kolme näytettä: Lähtöhetkellä, yhden 

päivän jälkeen ja kuuden päivän jälkeen. Yksi näytteistä myös suodatettiin ja kaikki kokeet 

suoritettiin valossa. EM1-liuoksista saadut pitoisuudet jokaisella näytteenottohetkellä on 

esitetty taulukossa V. 
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Taulukko VI Ravinnepitoisuudet nestemäisellä EM-liuoksella käsitellylle näytevedelle 

eri ajanhetkillä. 

Liuos Lähtötaso, mg/l Päivä 1, mg/l Päivä 6, mg/l 

  Kloridi: - Kloridi: 19 Kloridi: 13 

0,5 V-% Nitraatti: 541 Nitraatti: 583 Nitraatti: 489 

  Sulfaatti: 46 Sulfaatti: 71 Sulfaatti: 61 

  Kloridi: - Kloridi: 30 Kloridi: 21 

1 V-% Nitraatti: 537 Nitraatti: 535 Nitraatti: 513 

  Sulfaatti: 53 Sulfaatti: 47 Sulfaatti: 67 

  Kloridi: - Kloridi: 31 Kloridi: 31 

2 V-% Nitraatti: 537 Nitraatti: 547 Nitraatti: 474 

  Sulfaatti: 51 Sulfaatti: 74 Sulfaatti: 71 

 

Taulukosta VI voidaan nähdä, että käsittely EM1-liuoksella tehosi parhaiten 

nitraattipitoisuuksiin, jotka laskivat jokaisessa näyteastiassa. Muihin pitoisuuksiin EM-

käsittelyllä ei ollut yhtä suurta vaikutusta, mikä sopii yhteen EM-mutapalloilla tehtyjen 

kokeiden kanssa. 0,5 ja 2 tilavuusprosenttisessa näytteessä tapahtui samanlaista 

ravinnepitoisuuden nousua yhden päivän jälkeen kuin mutapalloilla tehdyissä kokeissa. 1 

tilavuusprosentin liuoksessa tätä nousua ei tapahtunut ja se myös toimi kaikkein heikoiten 

kuuden päivän käsittelyn jälkeen. Tämän perusteella voidaan päätellä, että EM-liuoksen 

määrällä ei ole varsinaista yhteyttä puhdistuksen tehokkuuteen. Erot näytteiden välillä 

voivat johtua esimerkiksi mikro-organismien erilaisesta vaikeasti ennustettavasta 

toiminnasta. 

Yleisesti ottaen EM1-liuos toimi hyvin samankaltaisesti kuin EM-mutapallo. 

Puhdistustulokset kuuden päivän jälkeen olivat nitraatin osalta hieman tehokkaammat kuin 

mutapallokokeissa ja myös luotettavammat, sillä kaikissa koeastioissa nitraattipitoisuus oli 

pudonnut alle lähtötason. Toisaalta vertailukohtaa ei ole pimeässä tehdyille kokeille. 

Käsittelyn tehoa voitaisiin kenties tehostaa entisestään aktivoimalla EM1-liuos etukäteen 

melasseilla noin viikon pituisella incubaatiolla (Zakaria, 2010). Nyt kuitenkin ajanpuutteen 

vuoksi ravinteena käytetty fruktoosi laitettiin suoraan näyteveden sekaan. 
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5.2.4 Käsitellyn veden suodatuskokeet 

 

Sekä mutapalloja, että EM-liuosta sisältävissä kokeissa suoritettiin jälkisuodatus Millipore-

suodattimella. Suodatus tehtiin kahdelle näytteelle: ensimmäiselle pimeässä pidetylle 

mutapallonäytteelle seitsemän päivän EM-käsittelyn jälkeen ja 0,5 m-% EM1-näytteelle 

kuuden päivän käsittelyn jälkeen. Tarkoituksena oli tutkia suodatuksen tehokkuutta 

ravinnepitoisuuksien ja mikro-organismien erotuksen suhteen. Näytteitä otettiin ennen 

suodatusta, heti suodatuksen jälkeen sekä yksi päivä suodatuksesta. IC:n antamat 

ravinnepitoisuudet on esitetty taulukossa VII. 

 

Taulukko VII Suodatutettujen näytteiden ravinnepitoisuudet ennen suodatusta, heti 

suodatuksen jälkeen ja yhden päivän kuluttua suodatuksesta 

 

Ravinnepitoisuus 

ennen suodatusta, 

mg/l 

Ravinnepitoisuus 

suodatuksen jälkeen, mg/l 

Ravinnepitoisuus 1 

päivä suodatuksesta, 

mg/l 

 
Nitraatti: 628 Nitraatti: 507 Nitraatti: 495 

EM-mutapallolla 

käsitelty vesi 
Sulfaatti: 84 Sulfaatti: 85 Sulfaatti: 67 

 
Kloridi: 26 Kloridi: 7 Kloridi: 7 

 
Nitraatti: 489 Nitraatti: 427 Nitraatti: 454 

EM1-liuoksella 

käsitelty vesi 
Sulfaatti: 61 Sulfaatti: 70 Sulfaatti:43 

 
Kloridi: 13 Kloridi: 12 Kloridi: 21 

 

Taulukosta VII voidaan huomata, että kummassakin suodatuskokeessa nitraattipitoisuus 

laskee suodatuksen aikana, mikä viittaa siihen, että nitraattiyhdisteitä erottuu suodatuksen 

johdosta. Mutapallolla käsitellyn veden kloridipitoisuus laski myös huomattavasti, mutta 

samaa ei tapahtunut EM1-liuoksella käsitellyn veden tapauksessa. Kuitenkin EM1-

liuksessa kloridin lähtötaso oli huomattavasti pienempi, jonka takia suodatus ei vaikuta 

kloridipitoisuuteen yhtä paljon. Sulfaatin lisääntyminen EM1-liuoksen suodatuksessa on 

todennäköisemmin jokin kontaminaatio esimerkiksi suodatuslaitteistosta. 
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Suodatuksien aikana tutkittiin myös permeaatin virtausnopeutta ja sen mahdollisia 

muutoksia suodatuksen aikana. Suuria muutoksia membraanin permeabiliteetissa ei ollut 

havaittavissa ainakaan lyhyiden kokeiden aikana, joten näiden kokeiden perusteella 

likaantumista ei tapahtunut. 

Kummastakin suodatuskokeesta huomataan vielä selvää muutosta nitraatti, sulfaatti ja 

kloridipitoisuuksissa yhden päivän jälkeen suodatuksesta. Tämä viittaisi vielä jatkuvaan 

mikrobitoimintaan liuoksissa.  Kokeissa käytetty Alfa-Lavalin RC70PP-membraani on 

kuitenkin ultrasuodatusmembraani, jonka voitaisiin olettaa pystyvän suodattamaan mikro-

organismeja. Kuitenkin jo yksittäisetkin bakteerit kykenevät toimimaan ja lisääntymään 

jakautumalla (Salkinoja-Salonen, 2001). Todennäköisesti siis pieni määrä mikro-

organismeja on päässyt lävitse suodatuksesta ja jatkaa toimintaansa permeaatissa. Tämä ei 

sinällään olisi haittana todellisessa prosessissa kunhan biomassan kierrättäminen onnistuu.  

 

5.3 Johtopäätökset 

 

Tässä työssä selvitettiin EM-teknologian tehoa membraanisuodatuksella puhdistetun veden 

jälkikäsittelymuotona. Käytetyssä näytevedessä oli hyvin suuret kokonaistyppi- ja 

nitraattipitoisuudet, joiden vähentämiseen pääasiassa paneuduttiin. Näytevesi oli 

puhdistettu etukäteen käänteisosmoosilla, jonka jälkeen suoritettiin käsittely EM-

mutapallolla tai – liuoksella. Kuitenkin, koska varsinaista käänteisosmoosisuodatettua vettä 

ei ollut saatavilla, jouduttiin laimentamaan alkuperäistä jätevettä vastaamaan suodatettua 

vettä. 

Kokeiden tuloksista voidaan huomata, että EM-teknologialla on vaikutusta kokeissa 

käytetyn jäteveden ravinnepitoisuuksiin. EM-teknologia on yleisesti suunniteltu pitkän 

aikavälin puhdistusteknologiaksi, joten näin lyhyellä käsittelyajalla mikrobikanta ei 

todennäköisesti kerkeä kehittymään ja asettumaan tasapainotilaan, mikä johti suuriin 

vaihteluihin näiden kokeiden ravinnepitoisuuksissa. Yksi EM-teknologia periaatteista on 

muuntaa ja parantaa veden omaa mikrobikantaa, niin että ravinteiden poisto tehostuisi. 

Tätä tuskin pystytään saavuttamaan lyhyessä ajassa. Tämän takia pidemmän prosessin 

kehittäminen olisi parempi vaihtoehto. 
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Kaikissa kokeissa merkittävin muutos tapahtui nitraattipitoisuuksissa. Tämä johtui 

oletettavasti näyteveden suuresta nitraattipitoisuudesta verrattuna muihin 

ravinnepitoisuuksiin. Toistuva ilmiö kaikissa kokeissa lukuun ottamatta yhtä nestemäisellä 

EM:llä tehtyä koetta oli nitraattipitoisuuden huomattava nousu ensimmäisen koepäivän 

aikana. Voidaan olettaa, että tämä ilmiö johtuu jonkinlaisesta mikrobien aiheuttamasta 

reaktiosta, jossa jätevedessä olevat typpiyhdisteet hajoavat ammoniumiksi ja hapettuvat 

sen jälkeen nitraateiksi. Tämän jälkeen vedessä tapahtuva typpikierto aiheuttaa 

nitraattipitoisuuden heittelehtimistä.  Kokeissa käytetyssä jätevedessä voidaan olettaa 

olevan melko paljon erilaisia typpiyhdisteitä, joka aiheuttaisi tällaisia pitoisuuden 

muutoksia. Käytetty jätevesi oli laimennettu vastaamaan käänteisosmoosilla suodatettua 

vettä. Mikäli suodatus olisi voitu tehdä oikeasti, olisi esimerkiksi orgaanisen typen määrä 

ollut varmasti pienempi ja tulokset olisivat voineet olla erilaisia. Tehokkaampi esikäsittely 

voisi olla jatkotutkimuksissa kannattavaa. 

Muihin ravinnepitoisuuksiin nitraattien lisäksi EM:llä ei ollut yhtä suurta vaikutusta. 

Kuitenkin muutoksia tapahtuu myös sulfaatti- ja kloridipitoisuuksissa. Fosfaatteja ei 

jätevedessä havaittu. Sulfaatteja käyttävä mikrobit toimivat yleensä vähähapellisissa tai 

hapettomissa ympäristöissä. Kokeet tehtiin kuitenkin sellaisissa ympäristöissä, joissa 

happea oli saatavilla. Tämän takia sulfaatin poisto ei ollut yhtä tehokasta kuin se voisi olla. 

Monissa biologisissa puhdistuslaitoksissa käytetään useita altaita, joissa vallitsevat erilaiset 

olosuhteet eri mikro-organismien aktivoimiseksi. Tällainen ratkaisu saattaisi toimia myös 

EM-käsittelyssä. 

Valon määrällä oli myös selvä vaikutus tuloksiin. Pimeissä astioissa tehdyissä kokeissa 

ensimmäisten päivien nitraattipitoisuuksien muutokset olivat paljon suurempia kuin 

valossa olevissa astioissa, mutta pidemmällä ajalla valossa olevissa kokeissa 

ravinnepitoisuudet laskivat enemmän. 

Parhaimmat tulokset tulivat laimennetussa jätevedessä tehdyissä kokeissa. Pienemmät 

ravinnepitoisuudet ja typen yhdisteiden konsentraation pieneneminen helpottivat mikro-

organismien sopeutumista ympäristöönsä. Viikon käsittelyllä veden nitraatti- ja 

sulfaattipitoisuudet hävisivät lähes täysin. Tämän perusteella EM voisi toimia 

jälkikäsittelymuotona tai esimerkiksi prosessissa, jossa jätevesi laimenee. Yksi tällainen 

puhdistusprosessi olisi esimerkiksi kosteikko, johon jo kertaalleen käsitelty jätevesi 
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johdetaan. Tällaiseen kosteikkoon voitaisiin lisätä EM:ää tehostamaan biologista 

puhdistusta.   

Membraaneihin perustuvan puhdistuksen ja EM-teknologian yhdistäminen voisi siis olla 

kannattavaa. Mikäli kuitenkin halutaan tuloksia mahdollisimman lyhyessä ajassa, 

käsiteltävän veden ravinnepitoisuudet ja muut epäpuhtaudet täytyy saada riittävän pieniksi 

ennen EM-käsittelyä. Membraaniteknologian monipuolisuuden ansiosta tämä voisi olla 

mahdollista monissa jätevedenpuhdistusprosesseissa. 
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  LIITE I 1 

Kokeissa käytetyt näytekoot ja EM-materiaali 

Taulukko VIII  Kokeissa käytetyt näyteveden ja EM-materiaalin määrät. 

Koe Näyteveden määrä, l EM-materiaalin määrä, g 

Mutapallo, pimeä 1 0,5 2,29 

Mutapallo, pimeä 2 0,5 2,17 

Mutapallo, Valo 1 0,5 2 

Mutapallo, Valo 2 0,5 2,024 

Mutapallo, Laimennettu 0,4 1,62 

EM1-liuos, 1 0,5 2,14 

EM1-liuos, 2 0,5 4,46 

EM1-liuos, 3 0,5 9,84 
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Taulukko I Ionikromatografin nitraattitulokset 

Name  Time  Area  Rel.Area  Height  Rel.Height  Amount  

  min µS*min % µS % ppm 

Nitraatti Nitraatti Nitraatti Nitraatti Nitraatti Nitraatti Nitraatti 

  ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 

Standadi 1 8,947 0,0267 10,15 0,09 25,57 0,29 

Standardi 2 8,964 0,0805 22,23 0,22 19,31 0,86 

Standardi 3 8,957 0,4598 20,85 1,42 18,86 4,94 

Standardi 4 8,944 0,9334 20,78 3,06 19,52 10,02 

Standardi 5 8,961 1,3974 20,49 4,63 18,82 15,00 

Vesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

kymppi 8,897 0,9265 22,35 3,22 21,02 9,95 

Lähtö 8,901 0,5298 75,86 1,81 87,26 568,76 

Vitonen testi 8,904 0,4692 22,36 1,55 21,37 503,67 

Fosfaattiitesti n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pimeä1 Päivä1 8,907 0,6139 80,92 2,09 87,22 659,05 

Pimeä2 Päivä1 8,914 0,5996 79,76 2,04 85,8 643,73 

Valo1 Päivä1 8,914 0,5692 85,99 1,89 87,61 611,10 

Valo2 Päivä1 8,911 0,5573 75,04 1,87 86,71 598,29 

Laimennettu p1 8,904 1,1573 50,68 3,9 46,68 12,42 

Vert p1 8,914 0,6543 86,03 2,14 87,69 702,43 

Laimennettu lähtö 8,897 1,0079 84,18 3,39 89,35 10,82 

pim1 p2 8,877 0,5478 86,69 1,77 86,78 560,12 

pim2 p2 8,881 0,5457 86,42 1,79 86,86 
557,98 

valo1 p2 8,874 0,5948 79,18 1,93 87,76 
608,18 

valo2 p2 8,877 0,5572 84,21 1,83 84,94 
569,73 

vert p2 8,874 0,8148 86,03 2,69 88,24 
833,13 

laim p2 8,874 1,1495 47,14 3,8 43,38 
11,75 

Standardi 1 8,851 0,0177 10,9 0,07 26,63 0,19 

Standardi 2 8,847 0,0659 21,29 0,2 19,95 0,70 

Standardi 3 8,844 0,4575 20,51 1,42 19,26 4,85 

Standardi 4 8,837 0,9158 20,68 2,9 19,1 9,72 

Standardi 5 8,837 1,4364 21,19 4,65 19,6 15,24 

Valo 1 p3 8,837 0,5588 82,19 1,7 83,18 592,90 

Valo 2 p3 8,841 0,5346 71,91 1,65 80,93 567,25 

Pimennetty 1 p3 8,841 0,5211 67,73 1,57 77,98 552,94 

Pimennetty 2 p3 8,837 0,5368 79,83 1,64 82,1 569,53 

Laim p3 8,834 0,9504 36,91 2,91 35,09 10,08 
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Vert p3 8,834 1,4415 83,31 4,56 88,27 1529,45 

Pim1 p4 8,841 0,5782 70,75 1,74 77,55 613,45 

Pim2 p4 8,844 0,5316 80,32 1,59 79,12 564,04 

Valo1 p4 8,847 0,4896 64,27 1,45 73,52 519,50 

Valo2 p4 8,85 0,5526 76,51 1,66 77,56 586,35 

Laim p4 8,851 0,681 28,58 2,05 25,17 7,23 

maan. pim 1 8,847 0,5915 73,59 1,8 73,2 627,62 

maan. pim 2 8,851 0,5085 70,03 1,53 72,66 539,49 

maan. valo 1 8,847 0,4662 69,53 1,41 71 494,60 

maan. valo 2 8,844 0,5172 76,32 1,57 76,95 548,80 

Maan laim. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Suod. Lähtö 8,844 0,4779 63,05 1,45 70,03 507,08 

Viikonloppu lähtö 8,844 0,4959 68,52 1,5 86 526,16 

Sokeri 8,847 0,4735 53,13 1,47 51,57 502,42 

Ei sokeria 8,844 0,5565 54,01 1,62 50,98 590,44 

Massa p2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Uusi liuos lähtö 8,847 0,4889 67,33 1,46 82,99 518,74 

0.2ppm 8,774 0,0142 5,6 0,05 17,15 0,14 

0.75ppm 8,764 0,0585 12,76 0,19 18,47 0,59 

5ppm 8,767 0,4663 21,13 1,4 19,34 4,68 

10ppm 8,767 0,9202 20,54 2,85 18,86 9,24 

15ppm 8,761 1,4385 20,64 4,55 19,24 14,45 

tiist. pim2 8,767 0,5023 75,23 1,56 77,05 504,40 

tiist. valo1 8,774 0,3612 52,07 1,11 69,2 362,79 

tiist. valo2 8,771 0,5396 63 1,62 77,4 541,90 

tiist. suod. 8,767 0,4925 63,46 1,51 75,35 494,63 

Juho tiist. uusi 

liuos 8,771 0,5209 78,59 1,59 82,33 523,15 

tiist. massa pv2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

tiist. laim n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Taulukko II Ionikromatografin kloriditulokset 

Name  Time  Area  Rel.Area  Height  Rel.Height  Amount  

  min µS*min % µS % ppm 

Kloridi Kloridi Kloridi Kloridi Kloridi Kloridi Kloridi 

  ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 

Standardi 1 5,487 0,0399 15,17 0,16 43,85 0,22 

Stamdardi 2 5,491 0,1206 33,31 0,53 46,33 0,67 

Standardi 3 5,491 0,8825 40,02 3,95 52,39 4,92 
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Standardi 4 5,491 1,731 38,54 8,04 51,31 9,66 

Standardi 5 5,501 2,735 40,11 13,02 52,9 15,26 

Vesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

kymppi 5,481 1,6823 40,58 8,1 52,86 9,39 

Lähtö 5,491 0,0131 1,88 0,05 2,51 7,31 

Vitonen testi 5,477 0,7886 37,58 3,75 51,74 439,93 

Fosfaattiitesti n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pimeä1 Päivä1 5,491 0,0229 3,02 0,11 4,49 12,78 

Pimeä2 Päivä1 5,484 0,0236 3,14 0,1 4,11 13,17 

Valo1 Päivä1 5,484 0,0154 2,33 0,08 3,51 8,60 

Valo2 Päivä1 5,484 0,0112 1,51 0,06 2,76 6,25 

Laimennettu p1 5,484 0,7809 34,2 3,57 42,84 4,36 

Vert p1 5,487 0,0114 1,5 0,06 2,5 6,35 

Laimennettu lähtö 5,481 0,0182 1,52 0,1 2,52 0,10 

pim1 p2 5,477 0,0152 2,4 0,09 4,18 5,60 

pim2 p2 5,481 0,0238 3,76 0,11 5,22 8,76 

valo1 p2 5,487 0,0198 2,63 0,08 3,7 7,28 

valo2 p2 5,477 0,0231 3,5 0,12 5,43 8,53 

vert p2 5,471 0,0138 1,46 0,07 2,26 5,10 

laim p2 5,477 0,8863 36,34 3,94 45 3,27 

Standardi 1 5,471 0,0265 16,29 0,14 56,13 0,15 

Stamdardi 2 5,474 0,1307 42,2 0,5 50,33 0,72 

Standardi 3 5,47 0,8652 38,79 3,72 50,33 4,75 

Standardi 4 5,471 1,8263 41,25 8,03 52,94 10,03 

Standardi 5 5,474 2,7418 40,44 12,36 52,08 15,06 

Valo 1 p3 5,477 0,0155 2,27 0,08 4,07 8,49 

Valo 2 p3 5,474 0,0172 2,31 0,08 4,13 9,44 

Pimennetty 1 p3 5,481 0,0275 3,57 0,14 6,98 15,08 

Pimennetty 2 p3 5,477 0,0165 2,46 0,08 3,84 9,08 

Laim p3 5,467 0,9798 38,05 4,13 49,74 5,38 

Vert p3 5,481 0,0278 1,6 0,11 2,1 15,25 

Pim1 p4 5,481 0,0254 3,1 0,11 5,06 13,93 

Pim2 p4 5,481 0,021 3,18 0,1 5 11,55 

Valo1 p4 5,481 0,0325 4,27 0,11 5,72 17,88 

Valo2 p4 5,484 0,0336 4,66 0,15 7,21 18,48 

Laim p4 5,474 1,1151 46,8 4,72 58,01 6,13 

maan. pim 1 5,481 0,0476 5,93 0,22 8,87 26,18 

maan. pim 2 5,481 0,0236 3,24 0,11 5,25 12,94 

maan. valo 1 5,484 0,0256 3,82 0,09 4,35 14,07 

maan. valo 2 5,477 0,024 3,54 0,09 4,57 13,20 

Maan laim. 5,477 0,0335 76 0,12 81,03 0,18 

Suod. Lähtö 5,477 0,0157 2,07 0,08 3,87 8,61 
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Viikonloppu lähtö 5,491 0,0131 1,81 0,05 2,58 7,22 

Sokeri 5,477 0,1067 11,97 0,41 14,58 58,62 

Ei sokeria 5,477 0,1086 10,54 0,43 13,57 59,68 

Massa maan. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Uusi liuos lähtö 5,484 0,0161 2,22 0,08 4,74 8,86 

0.2ppm 5,447 0,0323 12,76 0,13 41,54 0,17 

0.75ppm 5,441 0,1236 26,96 0,5 49,57 0,66 

5ppm 5,441 0,8654 39,21 3,66 50,45 4,58 

10ppm 5,444 1,8211 40,65 7,88 52,13 9,64 

15ppm 5,444 2,7322 39,2 12,13 51,23 14,47 

tiist. pim2 5,441 0,0221 3,31 0,09 4,58 11,70 

tiist. valo1 5,451 0,0268 3,86 0,08 4,8 14,19 

tiist. valo2 5,447 0,0175 2,05 0,08 3,94 9,28 

tiist. suod. 5,444 0,0146 1,88 0,08 3,8 7,73 

tiist. uusi liuos 5,451 0,0153 2,31 0,07 3,61 8,12 

tiist. massa pv2 5,437 0,0105 100 0,04 100 5,57 

tiist. laim 5,454 5,5643 72,44 24,61 80,82 0,29 

 

Taulukko III Ionikromatografin sulfaattipitoisuudet 

Name  Time  Area  Rel.Area  Height  Rel.Height  Amount  

  min µS*min % µS % ppm 

Sulfaatti Sulfaatti Sulfaatti Sulfaatti Sulfaatti Sulfaatti Sulfaatti 

  ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 ECD_1 

Standardi 1 13,161 0,0403 15,33 0,07 18,79 0,31 

Standardi 2 13,067 0,0945 26,1 0,23 20,26 0,73 

Standardi 3 13,064 0,6307 28,6 1,56 20,64 4,90 

Standardi 4 13,064 1,2405 27,62 3,22 20,55 9,62 

Standardi 5 13,074 1,9705 28,9 5,09 20,69 15,29 

Vesi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

kymppi 13,271 1,1813 28,49 3,03 19,81 9,16 

Lähtö 13,277 0,0823 11,79 0,21 10,24 63,86 

Vitonen testi 13,274 0,5777 27,53 1,45 20,07 448,15 

Fosfaattiitesti n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Pimeä1 Päivä1 13,287 0,0786 10,36 0,2 8,29 60,96 

Pimeä2 Päivä1 13,284 0,0842 11,2 0,2 8,46 65,30 

Valo1 Päivä1 13,284 0,0773 11,68 0,19 8,87 59,96 

Valo2 Päivä1 13,301 0,095 12,79 0,21 9,85 73,69 

Laimennettu p1 13,284 0,3158 13,83 0,8 9,55 2,45 

Vert p1 13,27 0,0949 12,48 0,24 9,81 73,63 

Laimennettu lähtö 13,281 0,122 10,19 0,31 8,13 0,95 
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pim1 p2 13,071 0,0689 10,9 0,18 9,04 26,28 

pim2 p2 13,074 0,062 9,82 0,16 7,93 23,64 

valo1 p2 13,097 0,07 9,32 0,19 8,54 26,70 

valo2 p2 13,067 0,0814 12,3 0,21 9,63 31,04 

vert p2 13,071 0,1185 12,51 0,29 9,51 45,18 

laim p2 13,071 0,3897 15,98 0,98 11,13 1,49 

Standadi 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Standardi 2 13,094 0,0827 26,69 0,2 20,48 0,64 

Standardi 3 13,087 0,6307 28,28 1,58 21,38 4,88 

Standardi 4 13,087 1,2386 27,98 3,08 20,34 9,58 

Standardi 5 13,091 1,9814 29,23 4,91 20,69 15,33 

Valo 1 p3 13,114 0,0817 12,02 0,18 8,91 63,20 

Valo 2 p3 13,104 0,0904 12,16 0,2 9,54 69,92 

Pimennetty 1 p3 13,107 0,0699 9,08 0,18 9,1 54,06 

Pimennetty 2 p3 13,121 0,0873 12,98 0,2 9,86 67,50 

Laim p3 13,134 0,4215 16,37 0,99 11,86 3,26 

Vert p3 13,107 0,1986 11,48 0,5 9,63 153,59 

Pim1 p4 13,117 0,095 11,62 0,22 9,91 73,46 

Pim2 p4 13,111 0,0773 11,67 0,2 10,08 59,76 

Valo1 p4 13,117 0,0808 10,6 0,2 9,98 62,46 

Valo2 p4 13,104 0,0924 12,79 0,23 10,54 71,48 

Laim p4 13,151 0,5044 21,17 1,15 14,08 3,90 

maan. pim 1 13,104 0,109 13,56 0,25 10,22 84,29 

maan. pim 2 13,091 0,0908 12,51 0,22 10,39 70,24 

maan. valo 1 13,097 0,0918 13,69 0,22 11,35 71,01 

maan. valo 2 13,104 0,0808 11,92 0,21 10,22 62,47 

Maan laim. 13,094 0,0106 24 0,03 18,97 0,08 

Suod. Lähtö 13,097 0,1103 14,55 0,23 10,96 85,29 

Viikonloppu lähtö 13,094 0,0637 8,8 0,16 9,23 49,26 

Sokeri 13,094 0,0881 9,89 0,23 8,05 68,18 

Ei sokeria 13,087 0,1078 10,47 0,26 8,26 83,40 

Massa maan. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Uusi liuos lähtö 13,094 0,0652 8,99 0,16 9,04 50,46 

0.2ppm 12,951 0,0208 8,21 0,06 18,7 0,16 

0.75ppm 12,931 0,0733 15,99 0,2 19,48 0,55 

5ppm 12,914 0,6309 28,58 1,59 22 4,77 

10ppm 12,907 1,2695 28,34 3,2 21,14 9,59 

15ppm 12,911 1,9959 28,64 5,15 21,74 15,08 

tiist. pim2 12,921 0,0897 13,44 0,2 10,04 67,77 

tiist. valo1 12,911 0,0643 9,27 0,17 10,41 48,57 

tiist. valo2 12,917 0,0978 11,42 0,23 10,76 73,90 

tiist. suod. 12,904 0,0886 11,42 0,21 10,54 66,95 



 

 

LIITE II 6 

 

tiist. uusi liuos 12,917 0,0728 10,98 0,17 8,71 55,01 

tiist. massa pv2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

tiist. laim 13,034 2,0447 26,62 5,53 18,17 15,45 



 

 

LIITE III 1 

 

Ionikromatografin kalibrointisuorat 

 

Taulukko IXKokeissa käytettyjen kalibrointisuorien herkkyydet (kulmakertoimet) ja r2-

arvot. Tähdellä merkitty(*) kalibrointi on tehty taulukkolaskennan avulla. 

  

1 

Kalibrointi 

2 

Kalibrointi* 

3 

Kalibrointi 

4 

Kalibrointi 

5 

Kalibrointi 

Nitraatti 
Herkkyys 0,093 0,0978 0,094 0,1 0,09 

r2 99,9841 99,86 99,9001 99,9001 99,471 

Kloridi 
Herkkyys 0,179 0,187 0,182 0,189 0,18 

r2 99,8785 99,99 99,96 99,9568 99,7496 

Fosfaatti 
Herkkyys 0,048 0,0517 0,041 0,048 0,046 

r2 99,9148 99,82 99,88 99,876 98,8466 

Sulfaatti 
Herkkyys 0,129 0,1321 0,129 0,132 0,126 

r2 99,8454 99,78 99,74 99,7413 99,805 

 

 

 

Kuva 1 Ensimmäisten analyysien kalibrointisuorat. Näitä kalibrointisuoria käytettiin 

lähtöpäivän ja ensimmäisen päivän pitoisuuksien analysointiin. Kalibrointi 

on suoritettu laitteen omalla ohjelmistolla. 

 



 

 

LIITE III 2 

 

 

Kuva 2 Toiset analyyseissa käytetyt kalibrointisuorat. Näitä kalibrointisuoria 

käytettiin toisen koepäivän pitoisuuksien analysointiin. Kalibrointisuorat ja 

laskennat niiden perusteella on tehty taulukkolaskennalla itsenäisesti. 

 

Kuva 3 Kolmannet analyyseissa käytetyt kalibrointisuorat. Näitä kalibrointisuoria 

käytettiin koepäivien 3, 4 ja 7 pitoisuuksien analysointiin. Kalibrointi on 

suoritettu laitteen omalla ohjelmistolla. 

 



 

 

LIITE III 3 

 

 

Kuva 4 Neljännet analyyseissa käytetyt kalibrointisuorat. Näitä kalibrointisuoria 

käytettiin kahdeksannen koepäivän pitoisuuksien analysointiin. Kalibrointi 

on suoritettu laitteen omalla ohjelmistolla. 

 

 

Kuva 5 Viidennet analyyseissa käytetyt kalibrointisuorat. Näitä kalibrointisuoria 

käytettiin kaikissa nestemäisen EM1-liuoksen analyyseissa. Kalibrointi on 

tehty laitteen omalla ohjelmistolla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE IV 1 

 

Laskuesimerkit 

 

IC:ltä saadut tulokset mutapalloille tehdyille kokeille haluttiin sitoa johonkin tunnettuun 

muuttujaan. Tämän takia kaikki tulokset on laskettu tekstissä olevan kaavan 1 mukaisesti. 

Seuraavassa on esitetty laskuesimerkki ensimmäiselle pimeässä tehdylle kokeelle 

ensimmäisen ja toisen koepäivän väliselle nitraattipitoisuuden muutokselle 

 

(560,1
mg

l
− 659,0

mg
l

) ∙ 0,5𝑙

2,29 𝑔
= −21,6

𝑚𝑔(𝑁𝑂3)

𝑔(𝑚𝑢𝑡𝑎𝑎)
 

 

Työssä laskettiin suuntaa antava tunnusluku sille mutapallon massalle, joka tarvittaisiin, 

jotta voitaisiin poistaa tietty määrä ravinnetta litraa käsiteltävää vettä kohti yhtälön 2 

mukaisesti. Seuraavassa on esitetty laskuesimerkki, kuinka paljon mutaa tarvittaisiin, jos 

haluttaisiin poistaa 100 mg nitraattia litraa vettä kohti neljässä päivässä ensimmäisen 

valossa tehdyn kokeen mukaisesti. 

100
𝑚𝑔

𝑙

568,8
𝑚𝑔

𝑙
− 519,5

mg
l

2 𝑔

= 4,1 𝑔(𝑚𝑢𝑡𝑎𝑎) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


