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Tässä työssä tarkoitus oli tutkimalla löytää sopiva suodatinmateriaali, joka olisi biologisesti
aktiivinen, eli mikro-organismit voisivat käyttää sitä kasvualustana. Suodatin tulisi käyttöön
hulevesialueelle ja biologisesti aktiivisen materiaalin tarkoitus olisi poistaa vedestä ravinteita.
Materiaaliin sidottaisiin EM-active mikrobiliuosta, jonka mikro-organismien tarkoitus olisi
viihtyä kasvatusalustalla ja käyttää veden ravinteita ja siten suorittaa puhdistusta. Erityisesti
halutaan tutkia shungiitin soveltuvuutta kasvatusalustaksi.
Tutkimus suoritettiin laboratoriossa kasvatuskokeina. Kasvatuskokeissa petrimaljaan laitettiin
testattava materiaali ja sen päälle laimennettua EM-mikrobiliuosta. Näytteet jätettiin kasvamaan
ja kahden viikon kuluttua ne tutkittiin valomikroskoopilla ja SEM:llä. Jos mikro-organismit
olivat kasvaneet alustalla, ne näkyivät SEM kuvissa. Koesarjoja tehtiin yhteensä 4 kappaletta.
Kasvatusalustoina käytettiin keraamista jauhetta, zeoliittibasalttia, biohiiltä ja shungiittia.
Tulosten perusteella suodatinmateriaalina voisi käyttää keraamista jauhetta tai zeoliittibasalttia,
sillä niissä oli selvää EM-liuoksen mikro-organismikasvustoa. Sen sijaan biohiiltä ja
shungiitteja kannattaisi vielä tarkemmin tutkia, ennen kuin käyttäisi niitä suodattimessa. Tämä
sen takia, että näissä materiaaleissa oli esiintynyt niiden omaa mikrobikasvustoa, joka oli
syrjäyttänyt EM-liuoksen mukana lisätyt mikro-organismit, ja ei tiedetä kuinka tehokkaita nämä
kasvustot ovat veden puhdistuksessa.
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1 JOHDANTO

Hulevesien mukana vesistöihin huuhtoutuu paljon epäpuhtauksia. Vesistöihin pääsee muun
muassa paljon ravinteita, jotka jatkossa aiheuttavat veden rehevöitymisen. Yksi mahdollinen
vaihtoehto puhdistaa vettä ja parantaa vesistöjen omaa ravinnekiertoa on EM-teknologia. Se
perustuu luonnon omiin hyödyllisiin, pääasiassa anaerobisiin, mikro-organismeihin, jotka
yhdessä toimimalla tuhoavat haitallisia mikro-organismeja ja edistävät orgaanisen aineksen
hajoamista. [1] Tähän mennessä vesistöjen puhdistusta EM-teknologialla on toteutettu EMmutapalloja käyttäen, joissa EM-mikrobiliuos on sidottu savipohjaiseen matriisiin. [2] Nämä
pallot hajoavat vesistöihin sijoittaessa, joten olisi hyvä löytää savelle korvikkeeksi veteen
liukenematon, mutta biologisesti aktiivinen materiaali. Tämän materiaalin voisi sijoittaa
hulevesisuodattimiin, jolloin ravinteita saataisiin pois jo ennen vesistöihin joutumista.
Yksi vaihtoehto materiaalille on shungiitti. Se on mineraali, joka sisältää vaihtelevia määriä
hiiltä, ja tämä tekee sen tutkimisesta haastavaa. Shungiitin hiilipitoisuus voi vaihdella 5-80 %.
Hiilen lisäksi shungiitti sisältää paljon piidioksidia ja jonkin verran muita oksideja. Sillä on
myös ioninvaihtokyky, joten se pystyy poistamaan vedestä mm. raskasmetalleja. [3] Eniten
shungiitista onkin tutkittu sen kykyä puhdistaa vettä. Jos shungiittiin saisi sidottua EMmikrobiliuosta, voisi sitä käyttää vielä tehokkaammin vedenpuhdistuksessa. Tällöin
raskasmetallien lisäksi shungiitti puhdistaisi vettä myös ravinteista.
Työn tarkoituksena oli selvittää, mikä tutkittavista kasvatusalustoista soveltuisi parhaiten
suodatinmateriaaliksi hulevesisuodattimeen ravinteiden poistoon. Erityisesti haluttiin tietää,
onko shungiitti sopiva tähän tarkoitukseen. Työ sisältää kokeellisen osion, jossa ensin pyritään
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saamaan mikro-organismit kasvamaan alustoilla, jotka on todettu mikro-organismeille
suotuisiksi eli keraamisella jauheella ja zeoliittibasaltilla. Zeoliittibasaltti on zeoliitin ja basaltin
seos.

Kasvatusalustana

käytetään

lisäksi

biohiiltä.

Samalla

selvitetään

suotuisat

kasvuolosuhteet. Sen jälkeen, kun kasvuolosuhteet on saatu oikeiksi, kasvatuskoe tehdään myös
shungiitille.

Näytteiden

Kirjallisuuskatsauksessa

tutkiminen
kerrotaan

tapahtuu

valo-

mikro-organismien

ja

elektronimikroskopoinnilla.

suotuisista

kasvuolosuhteista,

mahdollisista kasvatusalustoista, sekä EM-teknologiasta yleisesti.

KIRJALLISUUSKATSAUS
2 EM TEKNOLOGIA

EM-teknologia on kehitetty Japanissa 1980-luvulla. [1] Sen periaate on käyttää hyödyllisiä
mikro-organismeja

maaperän

parantamiseen,

mädäntymistä

aiheuttavien

mikrobien

hillitsemiseen ja parantamaan viljelykasvien tehokkuutta hyödyntää orgaanista ainesta. EMtuotteet sisältävät mikro-organismeja, joita löytyy luonnosta ja joita käytetään esimerkiksi
käsiteltäessä

karjan

ruokaa.

Tällaisia

mikro-organismeja

ovat

muun

muassa

maitohappobakteerit, fototrooppiset bakteerit ja hiivasienet. [1] EM tuote koostuu 80 eri mikroorganismista ja 5 eri mikro-organismiryhmästä. Jokaisella ryhmällä on oma tehtävänsä.
Maitohappobakteereilla on sterilointiominaisuus ja siten ne tuhoavat haitallisia mikroorganismeja. Lisäksi ne nopeuttavat orgaanisen aineksen hajoamista. Hiivat tuovat
antimikrobisia ja kasvien kasvun kannalta terveellisiä aineita. Sädebakteerit tuhoavat haitallisia
sieniä ja bakteereja, mutta pystyvät elämään fotosynteesibakteerien kanssa. Tärkeimmässä
roolissa ovat fotosynteesibakteerit. Ne pystyvät syntetisoimaan hyödyllisiä aineita orgaanisista
aineista ja haitallisista kaasuista. Fotosynteesibakteerit myös edistävät muiden bakteerien
kasvua ja sitovat typpeä. Sienet nopeuttavat orgaanisen aineen hajoamista sekä poistavat hajun
ja estävät infektioiden leviämisen. [2]
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2.1 EM-TEKNOLOGIAN KÄYTTÖKOHTEET

EM-teknologiaa hyödynnetään vedenpuhdistuksessa EM-mutapallojen avulla. EM-mutapallot
koostuvat zeoliittibasaltista, keraamisesta jauheesta ja EM-mikrobiliuoksesta. Mutapallot
sijoitetaan vesistöihin, ja yksi mutapallo riittää aina 4 m2 kokoista aluetta kohti. [4] Saastunut
vesistö sisältää lietettä ja on hapenpuutetilassa, sillä lietteessä olevat haitalliset bakteerit
tuottavat siihen haitallisia kaasuja kuten metaania, ammoniakkia ja rikkivetyä. EM-mutapallon
lisääminen

vesistöön

johtaa

lietteen

hajoamiseen

ja

haitallisten

kaasujen,

kuten

käymistuotteiden, vähenemiseen. [1]
Muita käyttökohteita EM-teknologialle on muun muassa maaviljelyssä, karjanhoidossa,
vesiviljelyssä, jätteiden käsittelyssä ja rakentamisessa. Maaviljelyssä EM-teknologia rikastuttaa
maaperää, vahvistaa kasveja ja monipuolistaa mikrobikantaa. Vesiviljelyssä EM-tuotteita
käytetään veden laadun parantamiseen ja lietteen muodostumisen estämiseksi. Biojätteitä
kompostoitaessa voidaan käyttää EM-tuotteita, jolloin käyminen tapahtuu nopeammin. [1]

2.2 EM-ACTIVE MIKROBILIUOS

EM-Active mikrobiliuos on tarkoitettu maanparannukseen, kompostointiin ja puhdistukseen.
Käyttöä varten se laimennetaan yleensä suhteessa 1/200. Toimivan liuoksen pH-arvo on välillä
3,3–3,6. Liuos sisältää Lactobacillus casei ja Lactobacillus plantarum maitohappobakteereja,
Rhodopseudomonas palustris fotosynteesibakteereja ja Saccharomyces cerevisiae hiivasieniä.
[4] Kuvissa 1,2 ja 3 on esitetty, minkä näköisiä nämä bakteerit ja hiivasienet ovat.
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Kuva 1 Lactobillius casei maitohappobakteerien kuvat (A) valomikroskoopilla ja (B) SEM:llä. [5, s. 41–
65.]

Kuva 2 SEM:llä kuvattu Rhodopseudomonas palustris fotosynteesibakteeri [6]
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Kuva 3 Saccharomyces cerevisiae hiivasienen SEM kuva. [7]

3 MIKROBIT JA NIIDEN TUTKIMINEN
3.1 MIKROBIEN SUOTUISAT KASVUOLOSUHTEET

Bakteerit ja sienet ovat eläviä organismeja, joten ympäristön muutokset vaikuttavat niiden
kasvuun. Negatiivisesti bakteerien kasvuun vaikuttavia muutoksia ovat mm. ravinnon
väheneminen ja kuona-aineiden lisääntyminen, mikä johtaa kasvualustan koostumuksen
muutokseen. Oikea lämpötila ja pH:n arvo sekä riittävä ravinteiden ja veden määrä edistävät
mikrobien kasvua. [8, s. 82.]
Kaikilla mikrobeilla on niille ominaiset kasvulämpötila-alueet yleensä 30–40 °C paikkeilla.
Laajin

kasvulämpötila-alue

on

bakteereilla,

15–105

°C.

Optimikasvulämpötila

on

äärilämpötilojen välistä, sillä minimi- ja maksimilämpötiloissa kasvu pysähtyy. Merkittävästi
maksimilämpötilaa korkeampi ja minimilämpötilaa matalampi lämpötila on mikrobeille
tappava. Jäätymistä kestävät mikrobit pystyvät kuitenkin selviämään minimilämpötilaa
alhaisemmastakin lämpötilasta ja säilyvät sitä paremmin mitä alhaisempi lämpötila on. Sopiva
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lämpötila-alue riippuu myös muista tekijöistä, kuten suolapitoisuudesta ja suolan
koostumuksesta, stressitekijöistä tai ravinteiden saatavuudesta. [9, s. 191–195.]
Hapen saanti on myös yksi mikrobien kasvuun vaikuttava tekijä. Hapen puute on useimmiten
syynä kasvun pysähtymiseen, mutta on myös bakteereja, jotka vaativat hapettomat tai lähes
hapettomat olosuhteet kasvamiselle. Ehdottomiksi aerobeiksi kutsutaan bakteereja, joiden
kasvamiselle hapen riittävä saanti on välttämätöntä. Hapen ne käyttävät energialähteensä
hapettamiseksi. Ehdottomat anaerobit ottavat energiansa käymisestä tai auringonvalosta, ja
niiden kasvulle happi on vaarallista. Valinnaisesti aerobit bakteerit, hapen läsnä ollessa, saavat
energiansa hapettamalla orgaanisia aineita. Hapen puuttuessa ne saavat energiansa käymisestä.
Nämä bakteerit pystyvät kasvamaan niin hapellisissa kuin hapettomissa olosuhteissa.
Aerotoleranteille bakteereille happi ei ole myrkyllistä, mutta ne eivät käytä sitä myöskään
energiatuotantoon vaan energiansa ne saavat käymisestä. Jotkut aerotolerantit voivat muodostaa
hapesta ja vedestä vetyperoksidia, jolla ne myrkyttävät muita kilpailevia bakteereja.
Kasvuolosuhteet hapen suhteen tulee siis järjestää sen mukaan, kasvatetaanko anaerobeja vai
aerobeja bakteereja. [9, s. 196–198.]
Suurin osa mikrobeista viihtyy neutraalissa ympäristössä pH 6,6–7,5. Harvat bakteerit pystyvät
elämään happamassa (pH alle 4) ympäristössä. [10] Ei myöskään tunneta alle 3,5 pH:ssa
kasvavaa bakteeria, joka aiheuttaisi ruokamyrkytyksen. [9, s. 199.] Sitä vastoin homeet ja hiivat
viihtyvät hyvin happamassa ympäristössä. Homeille suotuisa pH on 3–5 ja hiivoille 5. [10]
Tavallisesti bakteerit vaativat ympäristöltään korkeaa vesipitoisuutta, vesiaktiivisuuden 𝑎𝑤 on
oltava > 0,91. Veden aktiivisuus kertoo liuoksen höyrynpaineen osuuden puhtaan veden
höyrynpaineesta samassa lämpötilassa. Homeet selviävät vähemmälläkin veden määrällä, mutta
vesiaktiivisuuden on oltava silti enemmän kuin 0,80. [9, s. 200–201.]
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3.2 MIKROBINÄYTTEIDEN VÄRJÄYS

Mikrobien

tunnistamista

ja

niiden

muodon

tutkimista

varten

käytetään

erilaisia

värjäystekniikoita. Muotoa tutkitaan värjäämällä tausta (negatiivivärjäys) tai mikrobin solut.
Tärkein mikrobien tunnistamiseen käytetty värjäystekniikka on gram-värjäys. Sen avulla
bakteerit voidaan jakaa joko gram-positiivisiin tai gram-negatiivisiin. Muita värjäystekniikoita
ovat

esimerkiksi

itiövärjäys,

Mayn–Grünwaldin–Giemsan-värjäystekniikka

ja

haponkestovärjäys. [8, s. 197.] [9, s. 99, 110–111.]
Gram-värjäyksessä bakteerikasvustoa kiinnitetään objektilasille kuumentamalla bunsenliekissä.
Värjäys suoritetaan neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa preparaatti asetetaan
kristalliviolettiliuokseen 1 minuutiksi, minkä jälkeen se huuhdellaan puhtaalla, juoksevalla
vedellä. Toisessa vaiheessa preparaatti asetetaan Lugolin jodiliuokseen 1 minuutiksi, minkä
jälkeen taas huuhdellaan puhtaalla vedellä. Kolmannessa vaiheessa preparaatti asetetaan 95%
etanoliliuokseen 30 sekunniksi, jonka jälkeen se jälleen huuhdellaan puhtaalla vedellä. Tässä
vaiheessa gram-positiiviset bakteerit pysyvät violetin värisinä ja gram-negatiiviset muuttuvat
värittömiksi etanolin vaikutuksesta. Viimeisessä vaiheessa gram-negatiiviset bakteerit värjätään
punaisiksi asettamalla preparaatti safraniini-liuokseen 10 sekunniksi ja huuhtelemalla tämän
jälkeen puhtaalla vedellä. Preparaatin kuivumisen jälkeen näyte voidaan mikroskopoida. [8, s.
193–195.] [3, s. 100.]

3.3 MIKROBIEN TUTKIMINEN

Mikrobit ovat erittäin pienikokoisia ja paljaalla silmällä yksittäistä kappaletta on mahdoton
erottaa. Ainut tapa nähdä ne, on erilaisten mikroskooppien käyttö. Yleisin on valomikroskooppi.
Tavallisessa valomikroskoopissa valo tulee alhaalta päin ja menee kondensorin ja näytteen läpi.
Tämän jälkeen objektiivissa muodostuu kuva. [8, s. 173.]
Valomikroskoopin avulla pystytään esimerkiksi tutkimaan petrimaljoille viljeltyjä bakteereja,
jotka on yleensä myös värjätty, jotta niitä olisi helpompi nähdä ja tunnistaa. Yleisesti mikrobit
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ovat siis jonkinlaisessa liuoksessa tai näytelasille poltettuna kiinni, kun niitä tutkitaan
valomikroskoopilla. Valomikroskoopilla on kuitenkin hankala havaita mikrobeja kiintoaineesta,
joten siihen paremmin voisi soveltua pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM). SEM:ssä
elektronisuihku pyyhkii näytteen pintaa ja siitä irtoavista elektroneista muodostetaan kuva.
Saatu kuva on tarkka ja kolmiulotteiselta vaikuttava. SEM:n avulla kiintoaineen pintaa ja
pinnanmuotoa sekä pieniä bakteereja ja muita yksityiskohtia saadaan nähtyä paremmin. [8, s.
187.]
Kuva 4 on valomikroskoopilla otettu kuva bakteereista. Kuva on otettu tutkielmasta, jossa
selvitettiin, mitä kaikkia mikro-organismeja 1900-luvulta säilyneen käsikirjoituksen paperilla
on. Kuvassa esiintyy gram-positiivisia Bacillus suvun bakteereja. [11] Kuvassa 5 on SEM:llä
kuvattu bakteereja. Bakteerit ovat myös Bacillus suvun bakteereja, mutta tässä ne ovat
bentoniitin, eli luonnon saven, pinnalla. Tutkimuksessa, josta kuva on otettu, tukittiin miten
bakteerin eläminen bentoniitissa vaikuttaa sen kemialliseen koostumukseen. [12]
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Kuva 4 Valomikroskoopilla otettu kuva gram-positiivisista Bacillus suvun bakteereista [11]

Kuva 5 SEM:llä kuvattuja Bacillus suvun bakteereja betoniitin pinnalla [12]
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4 KASVATUSALUSTAN MAHDOLLISET MATERIAALIT
4.1 SHUNGIITTI

Shungiitti on amorfisen hiilen ja grafiitin välimuotoa oleva mineraali. Hiilen lisäksi shungiitti
sisältää runsaasti piidioksidia ja pienissä määrin muita oksideja kuten alumiinioksidia, ferrooksidia, kaliumoksidia, rauta(III)oksidia, magnesiumoksidia ja mangaanimonoksidia. Lisäksi
mineraalissa voi esiintyä pieniä määriä rikkiä. [3] Tärkeimmät ominaisuudet, jotka vaikuttavat
shungiitin käyttötarkoitukseen ovat orgaanisen hiilen pitoisuus, hiilen tasaisuus mineraalissa ja
epäorgaanisen osan koostumus. [13] Shungiitit voidaan jakaa alumiinisilikaattipohjaisiin,
piipohjaisiin ja karbonaattimineraalipojaisiin. Lisäksi shungiitti voidaan jakaa kolmeen
ryhmään hiilipitoisuuden mukaan. Ensimmäisessä ryhmässä hiilen pitoisuus on matala, alle 5%.
Toisessa ryhmässä hiilen osuus on 5–25%. Kolmannen ryhmän korkeahiilipitoisessa
shungiitissa hiilen osuus on 28–80%. [3] Tutkimuksen [14] perusteella, mitä suurempi on
shungiitin hiilipitoisuus, sitä isompi pH arvo shungiitti-vesiliuoksella on. Tämä johtuu siitä, että
vähemmän hiilipitoisessa shungiitissa on tasaisia hiili–mineraali kerrostumia, jotka liukenevat
veteen tasaisin väliajoin. Tämä pitää veden pH:n alhaisena, vaikka samalla shungiitista liukenee
myös pieniä määriä emäksisiä 𝐾 + ja 𝑁𝑎+ -ioneja. Korkeahiilipitoisessa shungiitissa ei ole
tasaisia kerroksia, joten kaiken vähäisen epäorgaanisen osan liuettua veteen, 𝐾 + ja 𝑁𝑎 + -ionien
pitoisuus kasvaa ja siten pH:n arvo myös kasvaa. Tutkimuksessa hiilipitoisuudeltaan 96–98 %
shungiitin pH oli yli 7,5. Hiilipitoisuudeltaan 70% ja 30–35% olevan shungiitin pH-arvo kokeen
lopussa oli alle 4,5. [14] Näiden tietojen perusteella biologisesti aktiivisen suodattimen
materiaalina olisi hyvä käyttää ryhmän 1 ja 2 shungiitteja, sillä niiden pH vastaa parhaiten
mikrobien suotuisaa pH aluetta.
Shungiitin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on fullereenien sisältäminen, mikä mahdollistaa
sen käytön mm. adsorbenttina ja täyteaineena. Fullereenissa hiiliatomit ovat asettuneet
suljettuun pallopinnan muotoon. Pallon tahkot ovat joko kuusi- tai viisikulmaisia. Sijoittamalla
pallon sisälle erilaisia atomeja, saadaan kehitettyä erilaisia materiaaleja. Shungiitin on havaittu
sisältävän fullereeneja, joissa on 60, 70, 74, 76 ja 84 hiiliatomia. [3] Eniten fullereeneja ja
fullereenitapaisia muodostumia on korkeahiilipitoisessa, eli 1. ryhmän shungiitissa. [13]
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Matalahiilipitoisen shungiitin käyttökohteeseen vaikuttaa suuresti sen epäorgaanisen osan
koostumus. Useimmiten sitä kuitenkin käytetään rakennusmateriaalina. [13]

4.1.1 SHUNGIITTI VEDENPUHDISTUKSESSA

Veden kanssa vuorovaikutuksessa hiilipitoisuudeltaan eri tyyppisillä shungiiteilla ilmenee
erilaisia ominaisuuksia. Niitä ovat mm. adsorptio, ioninvaihto ja katalyyttiominaisuudet. [14]
Edellä mainitut ominaisuudet paranevat sitä mukaan, mitä enemmän shungiitissa on fullereeneja
ja fullereenitapaisia muodostumia. Eli mitä korkeampi on hiilipitoisuus, sitä paremmin
shungiitti voi adsorboimalla puhdistaa vettä erilaisista orgaanisista aineista ja patogeenisista
mikro-organismeista. [13] Shungiittifiltteri on todettu tehokkaaksi poistamaan erityisesti
öljytuotteita hulevedestä. Moskovassa tehdyn tutkimuksen mukaan shungiittia sisältävä filtteri
puhdisti keskimäärin 85-95% vedessä olevista öljytuotteista. [15] Yleisimmin filtterissä
shungiitin lisäksi käytetään jotain muutakin mineraalia, esimerkiksi zeoliittia. Shungiitti
puhdistaa veden mikrobeista ja orgaanisista aineista, zeoliitti hoitaa veden puhdistuksen
epäorgaanisista aineista. [16]
Tutkimuksessa [14] todettiin shungiitin katalyyttinen vaikutus, kun fenolin pitoisuus
vesiliuoksessa pieneni arvosta 1,5 mg/l arvoon 1,05 mg/l kymmenen tunnin kuluttua
shungiittijauheen lisäyksen jälkeen. Orgaanisten aineiden poistaminen vedestä shungiitin avulla
perustuu siis orgaanisten molekyylien hapettumiseen shungiittijauheen vaikutuksesta. [14]
Veden kanssa reagoidessaan shungiitti ei siis toimi pelkästään suodatinaineena ja adsorbenttina
vaan myös katalyyttinä ja kationivaihtimena. Nimenomaan katalyyttinen ominaisuus
mahdollistaa shungiitin puhdistaa vettä pitkän ajanjakson verran erilaisista orgaanisista aineista
hajottamalla ne yksinkertaisiksi oksideiksi ja saostamalla metallit. [16] Samassa tutkimuksessa
kokeiltiin puhdistaa vesi, jossa fenolin pitoisuus oli 100 mg/l. Siinä todettiin, että kun orgaanisen
aineen pitoisuus kasvaa, shungiitti alkaa adsorboimaan orgaanista ainetta. Kuitenkin fenolin
kasvaessa pitoisuuteen 200-300 mg/l shungiitti menettää kykynsä puhdistaa vettä orgaanisista
aineista. [14]
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4.2 KERAAMINEN JAUHE JA ZEOLIITTIBASALTTI

EM-Keraaminen jauhe on savea, joka on käsitelty mikro-organismeilla ja sen jälkeen poltettu
lämpötilassa 1200–1300 °C. Keraamista jauhetta voidaan käyttää maanparannukseen
sellaisenaan tai sitä voidaan yhdistää muihin EM-tuotteisiin. Esimerkiksi keraamista jauhetta
käytetään zeoliittibasaltin ja EM-active liuoksen kanssa EM-mutapallojen valmistukseen. [17]
ZeoBas sisältää zeoliittia ja basalttikivijauhetta. Sitä käytetään maanparannukseen, sillä se
stabilisoi maaperän pH-arvoa, varastoi vettä ja ravinteita, sekä vahvistaa kasveja. EM-mutapallo
koostuu suurimmaksi osaksi zeoliittibasaltista. [17] Zeoliitti on mikrohuokoinen adsorbentti,
joka kuuluu luonnollisten ja synteettisten silikaattien ryhmään. Nämä silikaatit joko esiintyvät
luonnossa tai niitä tuotetaan teollisessa mittakaavassa. Silikaateissa voi olla lukuisia metalleja,
jotka pystyvät muun muassa poistamaan fosforia tai adsorboimaan typpeä. Basaltti on
vulkaanista kiveä, joka sisältää suuria määriä rautaa ja magnesiumia, mutta vain vähän
piidioksidia. [2]

4.3 BIOHIILI

Biohiili toimii kivihiilen korvikkeena energiantuotannossa, mikä ideana on lähtöisin jo 1910luvulta. Se ei kuitenkaan ole toistaiseksi vielä pystynyt syrjäyttämään perinteisiä
energiantuotantotapoja eli uusiutumattomia energianlähteitä kuten kivihiiltä, maakaasua ja
maaöljya. Biohiilen tuottamiseen voidaan käyttää mitä tahansa biomassaa, esimerkiksi puun eri
osia, puutarha- tai maatalousjätettä. Yleisimmin biohiiltä tuotetaan pyrolyysillä, mutta
energiatuotantoa varten olevan biohiilen valmistukseen käytetään torrefiointia, joka tapahtuu
huomattavasti matalammassa lämpötilassa kuin pyrolyysi. [18]
Energialähteen lisäksi biohiili on hyvä aine maanparannukseen. Se saa aikaan ravinteiden
pysymisen maaperässä, mikä johtaa mikro-organismien lisääntymiseen. Tämän seurauksena
maaperä on hedelmällisempää ja maaviljelyn tuottavuus paranee. [18] Biohiilen reaktioon
maaperän kanssa kuitenkin paljon vaikuttaa biohiileen käytetyn biomassan tyyppi ja polttotapa.
[19] Tämän lisäksi Grigoryan et al. tutkimuksessaan [20] toteavat, että biohiilen vaikutus
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viljelmiin riippuu biohiilen lähtömateriaalin lisäksi myös sen pH:sta sekä itse viljelmästä ja sen
mikrobikannasta. Esimerkiksi herneviljelmien mikro-organismien määrä maaperässä kasvoi sitä
mukaan, mitä enemmän biohiiltä maaperässä oli, mutta vehnäviljelmissä mikro-organismien
määrä väheni. Grigoryan et al. mukaan tämä voi hyvinkin johtua siitä, että herne- ja
vehnäviljelmissä on eri mikro-organismikantoja ja kokeessa käytetty biohiili suosi tätä
herneviljelmän mikrobikantaa. [20]
Tärkein ominaisuus biohiilelle, ajatellen mikro-organismien kasvatusta, on kuitenkin se, ettei
sillä ole toksista vaikutusta mikrobeihin. Tutkimuksessa [20] todetaankin, että heidän
kokeissansa käytetty biohiili ei myrkyttänyt mikro-organismeja. Tämä biohiili oli tehty koivusta
ja sen pH oli 5,4.
Biohiilen ominaisuutena mainitaan myös sen vedenpidätyskyky [18]. Tämä ominaisuus on
myös todistettu tutkimuksissa [19] ja [21]. Tutkimuksessa [19] vertailtiin kahden eri
lämpötilassa poltetun biohiilen ominaisuuksia. Siinä todettiin, että suuremmassa lämpötilassa
(900 °C) ja siten nopealla pyrolyysillä valmistettu biohiili pidättää vettä paremmin, kuin
matalammassa lämpötilassa (500 °C) hitaalla pyrolyysillä valmistettu biohiili. Tutkimuksessa
[21] tutkittiin biohiilen partikkelikoon vaikutusta vedenpidätykseen, minkä perusteella
pienempi partikkelikoko pidättää vettä paremmin kuin isokokoinen partikkeli.

KOKEELLINEN OSA
5 TYÖN SUORITUS

Kokeellinen osio suoritettiin laboratoriossa vetokaapissa. Yhteensä oli tehty neljä koesarjaa,
joissa

kolmessa

ensimmäisessä

kasvatusalustoina

käytettiin

keraamista

jauhetta,

zeoliittibasalttia ja biohiiltä. Neljännessä koesarjassa oli mukana edellä mainittujen materiaalien
lisäksi neljä erilaista shungiittia. Ensimmäisten koesarjojen olosuhteita muutettiin aina niin, että
ne olisivat suotuisat mikrobien kasvulle. Vasta oikeiden olosuhteiden löydettyä kasvatuskoe
suoritettiin myös shungiitille. Liittessä I on esitetty kaikkien tehtyjen näytteiden tiedot, kuten
kasvatusalusta, kasvatusalustan massa, EM-active liuoksen painoprosentti koko liuoksesta ja
näytteeseen laitetun laimennetun EM-active liuoksen tilavuus.
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Näytteet tehtiin petrimaljoihin, joihin laitettiin aina tietty määrä kasvatusalustaa ja tietyn
painoprosenttista laimennettua EM-active mikrobiliuosta. Petrimaljat sijoitettiin vielä erikseen
kannellisiin muovilaatikoihin, jotka oli etukäteen puhdistettu etanolilla. Laatikoiden kannet
jätettiin raolleen, jotta ilma laatikoissa pääsi vaihtumaan. Näytteiden annettiin olla aina kaksi
viikkoa, jonka jälkeen niistä tutkittiin mahdollisesti kasvaneet mikrobit valomikroskoopilla ja
SEM:illä kuvaamalla. Pariin näytteeseen kokeiltiin myös värjäyksen soveltamista mikrobien
havaitsemiseksi. Valomikroskoopilla ja SEM:llä tutkittiin myös pelkkää EM-acive mikrobiliuos
ja EM kantaliuos, jotta saatiin tietää, minkälaisia mikro-organismeja niissä on.
Neljän koesarjan lisäksi tehtiin viisi pientä mutapalloa selvittääkseen, onko kaupallinen,
valmiiksi aktivoitu EM-active liuos toimiva. Koska valmiiksi aktivoidun liuoksen
toimivuudesta oli epäilyksiä, tehtiin myös itse aktivoitu mikrobiliuos kaupallisesta EM
kantaliuoksesta. Lisäksi valmiiksi aktivoitua EM-active mikrobiliuosta pyrittiin aktivoimaan
lisää lisäämällä liuokseen ravintoa, tässä tapauksessa taloussokeria.

5.1 KÄYTETYT MATERIAALIT JA KEMIKAALIT

Työssä kasvatusalustoina käytettiin keraamista jauhetta, zeoliittibasalttia, biohiiltä ja neljä eri
laatuista shungiittia. Keraaminen jauhe oli Multikraftin valmistama EM keraaminen jauhe.
Kuvassa 6 a on kuva keraamisen jauheen tuotepaketista. Zeolittibasaltti oli ZeoBas niminen
tuote jonka valmistajana oli Multikraft (kuva 6 b). Biohiili (kuva 6 c) oli Carbons Finland Oy:n
valmistamaa. Lähdemateriaalina biohiilelle oli tienvarsipuut. Shungiitit oli tuotu Venäjältä
Petroskoista, ja niitä oli neljää eri laatua. Shungiitit erosivat toisistaan hiilipitoisuuden ja pH
arvon mukaan. Taulukossa I on esitetty käytettyjen shungiittien eri laatujen hiilipitoisuus ja pHarvot, jotka oli saatu shungiitin välittäjältä, sekä itse mitatut arvot.
Mikrobiliuoksina käytettiin kaupallisia valmiiksi aktivoitua EM-active mikrobiliuosta (kuva 7
a) ja EM kantaliuosta (kuva 7 b). Kuva 7 b oli lainattu netistä [4] Kummatkin mikrobiliuokset
sisälsivät maitohappobakteereja, fotosynteesibakteereja ja hiivoja. Liuosten valmistaja oli
Multikraft [4]
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Värjäyksiin käytettiin GRAM kristallivioletti liuosta (kuva 8 a) ja Lugolin liuosta (kuva 8 b),
joka sisälsi 5% jodia ja 10% kaliumjodidia.

Taulukko I Shungiiteista annetut hiilipitoisuudet ja pH-arvot, sekä itse mitatut vastaavat arvot
Shungiitti

C, %

pH, -

C,%(mitattu)

pH,- (mitattu)

1

34

5,4

55

4,3

2

48

3,4

65

3,1

3

35

5,9

51

5,4

4

40

6,1

59

4,9

Kuva 6 a) Kasvatuskokeissa käytetty EM keraaminen jauhe b) kasvatuskokeissa käytetty
zeoliittibasaltti c) kasvatuskokeissa käytetty biohiili
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Kuva 7 a) Kasvatuskokeissa käytetty EM-active mikrobiliuos ja b) EM kantaliuos.

Kuva 8 Värjäyksessä käytetyt a) GRAM kristallivioletti-liuos ja b) Lugolin liuos.

5.2 KOESARJAT JA NIIDEN OLOSUHTEET

Koesarjojen tarkoituksena oli selvittää, saadaanko eri kasvatusalustoille kasvamaan EM-active
liuoksen mikrobeja ja minkälaisissa olosuhteissa. Haluttiin myös selvittää se, onko esimerkiksi
shungiitissa ja biohiilessä jotain omia mikrobikantoja, jotka lähtisivät kasvamaan.
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Kaikki koesarjat tehtiin samassa laboratoriossa ja samassa vetokaapissa. Kaikissa koesarjoissa
näytteiden kiintoainemäärät pysyivät samoina, muutettiin vain lisättävän liuoksen tilavuutta ja
liuoksessa EM-mikrobiliuoksen osuutta. Koesarjoissa 1 ja 2 käytettiin valmiiksi aktivoitua EMactive mikrobiliuosta. Koesarjoissa 3 ja 4 käytettiin itseaktivoitua EM kantaliuosta ja rinnalla
myös valmiiksi aktivoitua EM-active mikrobiliuosta, johon oli lisätty sokeria.
Koesarjojen 1-3 aikana kokeiltiin, millä tavoin kosteus säilyisi näytteissä mahdollisimman
pitkään. Esimerkiksi näytelaatikko peitettiin kannella, mutta jätettiin rako ilmanvaihtoa varten.
Koesarjojen 1-3 perusteella järjestettiin koesarjalle 4 mahdollisimman hyvät kasvuolosuhteet.
Koesarjoissa 1-3 kasvualustoina käytettiin keraamista jauhetta ja zeoliittibasalttia, sillä
materiaaleina ne on todettu suotuisaksi bakteereille. Kolmantena alustana näissä kokeissa oli
biohiili. Shungiittia käytettiin kasvatusalustana vasta koesarjassa 4, kun oli selvitetty parhaat
mahdolliset olosuhteet bakteerien kasvulle. Koesarjan annettiin kypsyä aina kaksi viikkoa,
minkä jälkeen näytteet tutkittiin.

5.2.1 KOESARJA 1, ESIKOE

Koesarjassa 1 kasvatusalustoina käytettiin keraamista jauhetta, zeoliittibasalttia ja biohiiltä.
Kaikista alustoista tehtiin neljä rinnakkaista näytettä. Keraamisesta jauheesta näytteet K1, K2,
K3 ja K4. Zeoliittibasaltista näytteet Z1, Z2, Z3 ja Z4. Biohiilestä näytteet B1, B2, B3 ja B4.
Keraamista jauhetta ja zeoliittibasalttia tuli näytteeseen aina noin 10 g ja biohiiltä noin 5 g.
Tarkat luvut jokaiselle näytteelle on esitetty liitteessä I. EM-liuosta oli 1 p-% kiintoaineen
massasta, ja laimennettua EM-active liuosta laitettiin keraamisen jauheen ja zeoliittibasaltti
näytteisiin 10 ml ja biohiilinäytteisiin 20 ml.
Jokainen näyte tehtiin erikseen omaan petrimaljaan. Maljan kantta ei laitettu näytteen päälle,
mutta näytteet laitettiin vetokaapissa olevaan muovilaatikkoon, joka osittain peitettiin kannella.
Näin näytteiden päälle pääsisi mahdollisimman vähän epäpuhtauksia ja vetokaapissa ne olivat
suojassa suoralta auringonvalolta. Kuvassa 9 on koesarjan 1 näytteet sinä päivänä, kun
zeoliittibasaltti ja biohiili näytteet oli tehty. Keraamisella jauheella tehdyt näytteet oli tehty pari
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päivää aiemmin ja ne kerkesivät kuivua, mikä näkyy myös kuvasta. Kuvassa 10 on keraamisella
jauheella tehdyt näytteet näytteidentekopäivänä.

Kuva 9 Koesarjan 1 tehdyt näytteet. Ylimmällä rivillä vasemmalta oikealle näytteet K1, K2, K3
ja K4. Keskimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle näytteet Z1, Z2, Z3 ja Z4. Alimmalla rivillä
vasemmalta oikealle näytteet B1, B2, B3 ja B4.
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Kuva 10 Keraamisella jauheella tehdyt näytteet K1, K2, K3 ja K4 näytteidentekopäivänä.

5.2.2 KOESARJA 2, EM-ACTIVE MIKROBILIUOS

Koesarjassa 2 kasvatusalustoina käytettiin keraamista jauhetta, zeoliittibasalttia ja biohiiltä.
Keraamisesta jauheesta ja zeoliittibasaltista tehtiin jokaisesta kaksi rinnakkaista näytettä, eli
näytteet K5, K6, Z5 ja Z6. Edellä mainituissa näytteissä kiintoaineen massa oli noin 10 g ja
laimennetun EM-active liuoksen tilavuus 20 ml. Näytteissä K5 ja Z5 EM-liuoksen p-%
kiintoaineen massasta oli 1 p-% ja näytteissä K6 ja Z6 se oli 5 p-%. Keraamisen jauheen ja
zeoliittibasaltin näytteet on esitetty kuvassa 12.
Biohiilestä tehtiin kolme näytettä B5, B6 ja B7. Kaikissa näytteissä biohiiltä oli noin 5 g, ja
näytteissä B5 ja B6 laimennettua EM-active liuosta oli 20 ml. Näytteessä B5 EM-active liuosta
oli 1 p-% ja näytteessä B6 5 p-%. Näytteeseen B7 lisättiin vain puhdasta vettä 20 ml, jotta
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saataisiin selville kasvaako biohiilessä jotain sen omia mikro-organismeja. Kuvassa 11 on
biohiilellä tehdyt näytteet.
Näytemaljat aseteltiin vetokaapissa olevaan muovilaatikkoon, mutta lisäksi sinne laitettiin myös
muutama vesiastia, ajatuksena, että ne auttaisivat säilyttämään näytteiden kosteuden. Laatikko
peitettiin melkein kokonaan kannella.
Koska oli epäilyksiä EM-active liuoksen toimivuudesta, tämän koesarjan yhteydessä tehtiin
kolme pientä EM-mutapalloa. Jos liuos olisi toimiva, pallojen pinnalle pitäisi ilmestyä vaaleita
pisteitä, jotka viittaisivat mikrobien kasvuun. Pallot valmistettiin niin, että 80 % siitä oli
zeoliittibasalttia, 10 % keraamista jauhetta ja 10 % EM-active mikrobiliuosta. Lisäksi seokseen
laitettiin sen verran vettä, että pallo pysyisi kasassa. Taulukossa II on esitetty EM-mutapallojen
1-3 komponenttien massat. Valmiit EM-mutapallot 1-3 ovat esitetty kuvassa 13.
Kun kahden viikon kuluttua näytteiden valmistamisesta keraamisen jauheen näytteissä ja
zeoliittibasaltin näytteissä ei näkynyt minkäänlaista mikro-organismien kasvustoa, kahden
näytteen päälle lisättiin laimentamatonta EM-liuosta. Näytteen K6 päälle laitettiin 10 ml itse
aktivoitua EM kantaliuosta ja näytteen Z6 päälle 10 ml EM-active mikroniliuosta, johon oli
lisätty sokeria. Kummankin näytteen petrimaljan päälle oli jätetty kansi, joka oli osittain kiinni.
Taulukko II EM-mutapallojen 1-3 koostumukset
EM-mutapallo 1

EM-mutapallo 2

EM-mutapallo 3

ZeoBas

16,00 g

16,06 g

16,04 g

Keraaminen jauhe

2,02 g

2,02 g

2,04 g

EM-active

2,01 g

2,02 g

2,06 g
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Kuva 11 Koesarjan 2 biohiilinäytteet vasemmalta oikealle B5, B6 ja B7.

Kuva 12 Koesarjan 2 zeoliittibasalttinäytteet vasemmalla ylhäältä alas Z6 ja Z5. Keraamisen
jauheen näytteet oikealla ylhäältä alas K6 ja K5.
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Kuva 13 Koesarjan 2 yhteydessä tehdyt EM-mutapallot 1-3.

5.2.3 KOESARJA 3, AKTIVOITU EM KANTALIUOS

Koesarjassa 3 keraamisesta jauheesta, zeoliittibasaltista ja biohiilestä tehtiin yhteensä kuusi
näytettä K7, K8, Z7, Z8, B8 ja B9, kaksi jokaisesta kasvatusalustasta. Kiintoaineen massa oli
keraamisessa jauheessa ja zeoliittibasaltissa noin 10 g ja biohiilessä noin 5 g. Näytteissä K8, Z7
ja B8 EM kantaliuosta oli 1 p-% ja näytteissä K7, Z8 ja B9 5 p-%. Tässä koesarjassa käytettiin
itseaktivoitua EM-kantaliuosta, jota laimennettuna laitettiin kaikkiin näytteisiin 20 ml.
Näytemaljat asetettiin muuten samalla tavalla kuin koesarjassa 2, mutta näytteen K7 päälle
laitettiin kansi. Lisäksi koesarjan 2 näytteen K6 päälle laitettiin 10 ml laimentamatonta
itseaktivoitua EM kantaliuosta ja näytteen Z6 päälle 10 ml laimentamatonta valmiiksi aktivoitua
EM-active mikrobiliuosta, johon oli lisätty noin 3 g sokeria. Näytteiden K6 ja Z6 kansi jätetään
osittain päälle. Kuvassa 14 on koesarjan 3 näytteet kahden viikon kuluttua niiden tekemisestä.
Koesarjan 3 yhteydessä tehtiin myös 2 EM-mutapalloa, jotka oli tehty samalla tavalla kuin
koesarjan 3 yhteydessä, mutta EM-liuoksena käytettiin itseaktivoitua EM kantaliuosta. Kuvassa
15 a on EM-mutapallon 4 ja kuvassa 15 b EM-mutapallo 5 kaksi viikkoa niiden valmistamisen
jälkeen. EM-mutapallojen 4 ja 5 komponenttien massat on esitetty taulukossa III.
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Taulukko III EM-mutapallojen 4 ja 5 koostumukset.
EM-mutapallo 4

EM-mutapallo 5

ZeoBas

16,13 g

16,07 g

Keraaminen jauhe

2,14 g

2,09 g

Itseaktivoitu EM-kantaliuos

2,18 g

2,12 g

Kuva 14 Koesarjan 3 näytteet kahden viikon kasvamisen jälkeen. Näytteet ylärivi vasemmalta
oikealle Z7, B9 ja B8. Näytteet alarivillä vasemmalta oikealle Z8, K8 ja K7.
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Kuva 15 Koesarjan 3 yhteydessä tehdyt EM-mutapallot 4 ja 5. Kuvassa a on EM-mutapallo 4
ja kuvassa b EM-mutapallo 5.

5.2.4 KOESARJA 4, LOPULLINEN KOE

Koesarjassa 4 keraamisen jauheen, zeoliittibasaltin ja biohiilen lisäksi kasvatusalustana
käytettiin neljää erilaista shungiittia. Kaikista kasvatusalustoista tehtiin kaksi rinnakkaista
näytettä, joissa ensimmäisissä, eli näytteissä S1(1), S2(1), S3(1), S4(1), K9, Z9 ja B10, oli
käytetty laimennettua itseaktivoitua EM kantaliuosta. Näytteissä S1(2), S2(2), S3(2), S4(2),
K10, Z10 ja B11 EM-liuoksena näytettiin laimennettua valmiiksi aktivoitua EM-active
mikrobiliuosta, johon oli lisätty sokeria. Sokeria lisättiin 5 g 250 ml :aan jo laimennettuun EMactive liuokseen. Kaikissa näytteissä oli 5 p-% EM-liuosta. Shungiittien, keraamisen jauheen ja
zeoliittibasaltin massat näytteissä oli noin 10 g ja biohiilen massat noin 5 g.
Näytemaljat laitettiin kahteen muoviseen laatikkoon, joiden kannet laitettiin kokonaan kiinni
jättäen vain pienen raon ilmanvaihtoa varten. Myös näytteiden päälle laitettiin kansi, joka sekin
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jätettiin hieman raolleen. Kuvassa 16 on kaikki koesarjan 4 näytteet ja kuvassa 17
kasvatuskokeen järjestelyt.

Kuva 16 Koesarjan 4 näytteet. Ylärivi vasemmalta oikealle: S4(1), S3(1), S2(1), S1(1), Z9, K9
ja B10. Alarivi vasemmalta oikealle: S4(2), S3(2), S2(2), S1(2), Z10, K10 ja B11. Kuva oli
otettu näytteidentekopäivänä.

Kuva 17 Koesarjan 4 järjestelyt. Eli näytemaljojen päälle oli jätetty kannet hieman raolleen ja
maljat oli sijoitettu isoon laatikkoon. Laatikon kansi oli laitettu melkein kokonaan kiinni,
jätettiin vain pieni rako ilmanvaihtoa varten.
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5.2.5 KANTALIUOKSEN AKTIVOINTI

EM-kantaliuoksessa mikro-organismit olivat horroksessa, ja jotta ne saatiin hereille, liuos täytyi
aktivoida. Aktivointiin oli mahdollista käyttää esimerkiksi melassia tai tavallista taloussokeria.
Tässä työssä käytettiin taloussokeria.
Työ aloitettiin kaatamalla 1 litran mittapullon 5 dl kuumaa vettä ja liuottamalla siihen 0,3 dl
sokeria. Tämän jälkeen liuokseen lisättiin haaleaa vettä 4,4 dl ja annettiin jäähtyä, kunnes se oli
alle 40 °C. Jäähtyneeseen liuokseen lisättiin 0,3 dl EM kantaliuosta. Valmis liuos kaadettiin
ilmatiiviiseen purkkiin ja annettiin olla vähintään 10 päivää valolta suojatussa paikassa. Kuvassa
18 on itse aktivoitu kantaliuos valmistuspäivänä.

Kuva 18 Aktivoitu EM kantaliuos.
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5.3 NÄYTTEIDEN TUTKIMINEN

Mikro-organismien kasvua näytteissä tutkittiin mikroskoopeilla. Työssä käytettiin pääosin
pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM), mutta myös valomikroskooppeja. Käytetty SEM oli
HITACHI SU3500 Scanning Electron Microscope. SEM:n yhteydessä tehtiin myös
alkuaineanalyysejä

Thermo

Scientific

UltraDry

EDS-analysaattorilla.

Käytetyt

valomikroskoopit olivat Malvern MORPHOLOGI G3S ja OLYMPUS SZX9, jossa käytetty
ohjelmisto oli Leica Application Suite. Laitteistot on esitetty kuvassa 19.
Suurimmaksi osaksi näytteitä tutkittiin SEM:llä, koska sillä pystyttiin parhaiten katsomaan
näytteen pintaa ja helpommin havaitsemaan mahdolliset mikrobit. Yhdellä kerralla näytteen
pidikkeeseen mahtui aina kuusi näytettä, jotka ensin piti esikäsitellä tavalla, joka riippui
näytteestä.

Kiinteät

näytteet

kiinnitettiin

kaksipuolisella

hiiliteipillä

näytenapeille.

Liuosnäytteissä hiiliteipin sijaan käytettiin 0,1 µm porekoon omaavaa suodatinkalvoa, jonka
pinnalta liuos kuvattiin.

Hiilipitoiset näytteet eli biohiili ja shungiitti, sekä liuosnäytteet

pinnoitettiin ennen analyysiä kullalla. Hiilen ja shungiitin kohdalla tämä tehtiin sen takia, että
pystyttäisiin erottamaan bakteerit hiilipitoisista kasvatusalustoista. Lisäksi pinnoituksella
näytteen pinta saatiin raskaammaksi ja johtamaan sähköä. Tällöin saatiin SEM:llä tarkempia
kuvia

ja

pinnanmuodot

näytteissä

erottuivat

selkeämmin.

Liuosnäytettä

laitettiin

suodatinkalvolle pisaran verran. Tämän jälkeen liuosnäyte kuivattiin alipaineella ja
pinnoitettiin. Zeoliittibasaltti ja keraamisen jauheen näytteet pinnoitettiin ensimmäisessä
kokeessa. Seuraavissa kokeissa näytteet jätettiin kuitenkin pinnoittamatta, sillä silloin nähtiin
alkuainekontrasti hiilipitoisten bakteerien ja kiven välillä. Back-Scattered electron(BSE)kuvissa kevyemmät alkuaineet näkyivät tummempana ja raskaammat kirkkaampana. Näissä
kuvissa bakteerit erottuivat siis kasvatusalustasta selkeästi tummempina. Pinnoittamattomia
olivat myös ne näytteet, joista tehtiin alkuaineanalyysi, eli kaikki puhtaat kasvatusalustat.
Neljännen koesarjan shungiitit kaikki huuhdeltiin vedellä, ennen kuvauksia SEM:llä. Tämä
tehtiin sen takia, että saatiin mahdollisesti partikkelien pinnalle kuivunut sokeri pois ja siten
nähdä paremmin mahdollista kasvustoa. Huuhtelu suoritettiin dekantterilasissa laittamalla
siihen noin 1 g näytettä ja 50 ml puhdasta vettä. Näytettä sekoitettiin ja annettiin hetki olla,
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minkä jälkeen vesi kaadettiin pois ja sama toistettiin vielä toisen kerran. Tämän jälkeen
shungiittinäytteet olivat valmiita pinnoitettaviksi ja edelleen analysoitaviksi.

Kuva 19 Työssä käytetyt laitteistot a) HITACHI SU3500 Scanning Electron Microscope ja sen
yhteydessä Thermo Scientific UltraDry EDS-analysaattori b) Malvern MORPHOLOGI G3S c)
OLYMPUS SZX9 valomikroskooppi.

5.3.1 HUUHTELU JA VÄRJÄYS

Ensimmäisen koesarjan näytteitä haluttiin kokeilla huuhdella mahdollisesti niihin jääneen
sokerin takia ennen analysointia. Huuhtelua kokeiltiin suorittaa kahdella eri tavalla.
Ensimmäisessä kokeessa käytettiin näytteitä B1 ja Z1. Huuhtelu suoritettiin niin, että büchnersuppilon yläosaan laitettiin suodatuspaperia ja sen päälle siirrettiin näyte. Näytettä huuhdeltiin
puhtaalla vedellä. Zeoliittibasaltti oli sen verran hienojakoista, että näytteen pesun aikana se
sekoittui veteen ja suodatin tukkeutui, jolloin huuhteluvesi ei enää mennyt suodattimesta läpi ja
puhdistus ei onnistunut. Biohiilinäytteen kanssa huuhtelu onnistui paremmin, sillä näytteen
partikkelit olivat isompia kuin zeoliittibasaltin tai keraamisen jauheen, ja siten eivät sekoittuneet
veteen eivätkä tukkineet suodatinta. Huuhtelu ei kuitenkaan onnistunut kunnolla, sillä biohiili
jäi kellumaan lisätyn veden päälle ja näytteen pinta jäi huuhtelematta.
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Toisessa huuhtelukokeessa käytettiin näytteitä K2, B2 ja Z2. Tällä kertaa huuhtelu suoritettiin
imusuodatuslaitteistolla, kuva 20. Tällä kertaa huuhtelu onnistui paremmin, koska vesi meni
heti näytteistä läpi, eikä hienojakoiset näytteet, zeoliittibasaltti ja keraaminen jauhe, sekoittunut
veteen. Ongelmana kuitenkin oli se, että huuhtelun seurauksena veden mukana saattoivat lähteä
myös näytteessä olevat mikro-organismit.
Valomikroskopointia varten oli kokeiltu myös värjäystä ensimmäisen koesarjan näytteeseen K3.
Värjäykseen sovellettiin Gram-värjäyksen ohjetta, jonka avulla voitiin todeta bakteerien olevan
joko gram-positiivisia tai gram-negatiivisia. Gram-värjäystä ei pystytty suorittamaan kunnolla,
sillä kaikkia siihen tarvittavia kemikaaleja ei ollut saatavilla. Kemikaaleista puuttui safraniiniliuos. Lisäksi Gram-värjäystä ensisijaisesti käytetään kasvatettujen bakteerien tunnistamiseen,
missä bakteerit poltetaan kiinni näytealustaan. Tämän työn tapauksessa bakteerit olivat kiinni
kiintoaineessa, joten menetelmän toimivuudesta ei ollut varmuutta.
Värjäystä kokeiltiin tehdä kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä värjäyksessä kellolasille laitettiin
vähän näytettä K3, jonka päälle tiputettiin pari pisaraa kristalliviolettia ja annettiin olla noin 1
min. Tämän jälkeen näyte huuhdeltiin puhtaalla vedellä imusuodatuslaitteistolla ja siirrettiin
takaisin kellolasille. Seuraavaksi näytteen päälle laitettiin pari pisaraa Lugolin-liuosta ja
annettiin vaikuttaa myös noin 1 min. Värjäyksen jälkeen näyte huuhdeltiin uudestaan puhtaalla
vedellä ja etanoli-vesi-liuoksella. Toisessa värjäyksessä kaikki edellä mainitut värjäyksen
toimenpiteet ja huuhtelu suoritettiin suoraan imusuodatuslaitteistossa. Tällöin näytettä ei
vähentynyt, kun sitä ei tarvinnut siirtää monta kertaa kellolasin ja büchnersuppilon välillä.
Värjäyksen ajaksi vesihana aina suljettiin, jotta värjäysliuos ei menisi suoraan näytteestä läpi
vaan olisi hetken näytteessä. Kun tuli huuhteluosuus, vesihana taas laitettiin päälle.
Kuten kuvasta 21 näkyy värjäys ei onnistunut kovin hyvin. Ongelmaksi tuli se, että ensimmäisen
värjäyskokeen aikana väri ei ollut kunnolla huuhtoutunut kiintoaineesta pois. Toisessa
värjäyskokeessa väri oli taas huuhtoutunut kokonaan kiintoaineen päältä pois ja suurimmaksi
osaksi vain suodatinpaperi oli värjäytynyt. Kyseessä oli kuitenkin sama näyte molemmilla
värjäyskerroilla. Lisäksi on hankala tulkita, mikä on ensimmäisen värjäyskokeen kiintoaineessa
värjäytynyt, sillä bakteerien lisäksi itse kiintoaine oli voinut värjäytyä. Myöskin on mahdotonta
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sanoa onko näytteen sisällä värjäytyneitä bakteereja, sillä emme pysty näkemään kiintoaineen
sisälle.

Kuva 20 Näytteiden K2, B2 ja Z2 huuhtelussa käytetty imusuodatuslaitteisto.
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Kuva 21 Näyte K3 värjäyksien jälkeen. Vasemman puoleisessa maljassa näyte oli värjätty
siirtämällä

se

värjäyshetkellä

kellolasille

ja

huuhtelun

ajaksi

büchnersuppiloon.

Oikeanpuolimmaisen näytteen värjäys suoritettiin kokonaan büchnersuppilossa.

6 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU
6.1 MIKROBILIUOKSET

Mikrobiliuoksista haluttiin selvittää, minkä näköisiä mikro-organismeja niissä on. Tätä varten
sekä EM-active mikrobiliuos, että EM kantaliuos analysoitiin SEM:llä. EM kantaliuoksesta
tutkittiin kummatkin versiot, eli aktivoitu liuos ja horroksessa oleva liuos. EM-active
mikrobiliuoksesta otettiin kuvia myös Malvern valomikroskoopilla. Liuoksille mitattiin pHmittarilla myös pH arvot, jotka on esitetty taulukossa IV.

Taulukko IV Mikrobiliuosten mitatut pH-arvot
Liuos

pH-arvo

EM-active mikrobiliuos

3,30

Aktivoitu EM kantaliuos

3,51
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EM-active mikrobiliuoksesta oli tehty SEM:lle kaksi näytettä, joista toisessa EM-active oli
laimennettu puhtaalla vedellä. Kuvasta 22 näkee hyvin, että kuvassa 22 a on laimentamaton
EM-active liuos ja kuvassa 22 b on laimennettu, sillä kuvassa a mikrobeja on enemmän ja ne
ovat asettuneet tiheämmin. Kuvassa 22 b mikrobeja on vähemmän ja ne ovat harvassa.

Kuva 22 SEM:llä otettu kuvat EM-active mikrobiliuoksesta. a) laimentamaton EM-active liuos
b) laimennettu EM-active mikrobiliuos.
Kuvassa 23 on kuvattu sama laimentamaton EM-active mikrobiliuos valomikroskoopilla.
Kuvasta nähdään, että mikrobeja oli liuoksessa muutama erimallinen ja erikokoinen, mutta sen
tarkemmin mikrobien pintaa tai muotoja ei voida tästä kuvasta havaita. Myös tämän takia
kiintoainenäytteitä tutkittaessa käytettiin SEM:iä, koska sillä saadut kuvat olivat tarkempia ja
laitteella pystyi tekemään kuvia isommalla suurennoksella. Lisäksi SEM kuvista näkyy myös
hyvin mikrobien pinta.
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Kuva 23 Malvern Morphologi G3S :llä otettu kuva EM-active mikrobiliuoksesta

Kuvassa 24 on kuvattu SEM:llä aktivoitua ja aktivoimatonta EM kantaliuosta. Aktivoidussa
kantaliuoksessa oli selvästi vähemmän pienempiä mikrobeja ja enemmän isommiksi ja
pidemmiksi kasvaneita. Aktivoidussa liuoksessa oli myös enemmän isompia mikroorganismeja, joista pallonmuotoiset voisivat olla esimerkiksi hiivoja. Sauvamaiset ja vähän
lyhyemmät bakteerit ovat todennäköisesti maitohappobakteereja. Maitohappobakteereja
pidemmät

ja

ohuemmat,

fotosynteesibakteereja.

rykelmissä

olevien

bakteerien

voisi

olettaa

olevan
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Kuva 24 SEM kuva EM kantaliuoksesta a) aktivoitu EM kantaliuos b) ei aktivoitu EM
kantaliuos

6.2 PUHTAAT KASVATUSALUSTAT

Kaikki puhtaat kasvatusalustat kuvattiin SEM:llä ja valomikroskoopilla, jotta myöhemmin olisi
mahdollista verrata kasvatusnäytteitä puhtaisiin näytteisiin. Biohiili on puhtaana näytteenä
kooltaan hyvin epätasaista. Siinä oli paljon isompia partikkeleita, jotka näyttivät puun palasilta.
Biohiili sisälsi myös paljon pientä silppua ja pölyä. Valomikroskoopilla biohiilen pinnalta oli
vaikea nähdä jotain pinnan epätasaisuuden takia. Tasaisista kohdista nähdään isompien
partikkeleiden pintaa paremmin, joka näyttä aika samanlaiselta puupartikkelin pinnan kanssa.
Partikkelien pinnalla erottuu myös hienompijakoista pölyä. Minkäänlaisia biohiilen omia
mikro-organismeja valomikroskoopilla ei havaita (kuva 25).
Keraaminen jauhe ja zeoliittibasaltti ovat, kuten valomikroskooppikuvista näkyy (kuvat 26 ja
27), kummatkin hyvin hienojakoista ainetta. SEM kuvista voidaan kuitenkin huomata, että
materiaalien partikkeleissa on vähän eroavaisuutta. Keraaminen jauhe näyttää siltä, että sen
isommat partikkelit rakentuvat pienemmistä partikkeleista. Kun taas zeoliittibasaltti näyttää
siltä, että siinä on isompia partikkeleita, joiden pinnalle on kasaantunut kerros pienempiä
partikkeleita ja pölyä. Keskimäärin keraamisen jauheen ja zeoliittibasaltin partikkelit ovat
saman kokoisia, mutta zeoliittibasaltissa esiintyy enemmän keskimääräistä reilusti pienempiä ja

38

suurempia partikkeleita.Kaikki neljä shungiittia olivat keskenään samankokoista raemaista
kiintoainetta. Shungiittien pinta oli hyvin epätasainen (kuva 28).
Zeoliittibasaltista,

keraamisesta

jauheesta

ja

kaikista

shungiiteista

tehtiin

SEM:llä

alkuaineanalyysi eli EDS-analyysi. Tarkat pitoisuudet on esitetty liitteessä II. Pitoisuuksien
perusteella voidaan todeta, että keraamisessa jauheessa on paljon erilaisia oksideja, sillä noin
puolet massasta on happea. Suurimmaksi osaksi keraaminen jauhe sisältää piidioksidia ja
alumiinioksidia. Raskasmetalleja keraamisessa jauheessa ei juurikaan esiinny. Zeoliittibasaltti
on suurimmaksi osaksi myös piidioksidia. Raskasmetalleista siinä saattaa esiintyä hieman
kuparia. Kaikki shungiittinäytteet sisältävät keskimäärin yli 50 painio-% hiiltä. Seuraavaksi
eniten shungiitit sisältävät piidioksidia. Shungiitti sisälsi myös pieniä määriä kaliumia, rautaa,
mangaania ja rikkiä, kuten artikkelissa [3] oli mainittu.

Kuva 25 Puhtaan biohiilen valomikroskooppikuva.
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a

b

Kuva 26 Puhdas keraaminen jauhe kuvattuna a) SEM:llä ja b) valomikroskoopilla.

Kuva 27 Puhdas zeoliittibasaltti kuvattuna a) SEM:llä ja b) valomikroskoopilla.
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Kuva 28 Puhtaat shungiitit a) laatu 1 b) laatu 2 c) laatu 3 ja d) laatu 4. Kuvat otettu SEM:llä.

6.3 KOESARJA 1

Ensimmäisessä koesarjassa valittiin kokeelle alkuolosuhteet ja tämän sarjan tulosten perusteella
olosuhteita lähdettiin muuttamaan suotuisammiksi. Tässä koesarjassa keraamisen jauheen ja
zeoliittibasaltin näytteistä neste oli kerennyt haihtua kokonaan jo muutamassa päivässä. Kahden
viikon kuluttua, kun näytteitä tutkittiin mikroskoopilla, niissä ei näkynyt minkäänlaista jälkeä
mikro-organismeista valomikroskoopilla (kuvat 30 ja 32) eikä SEM:llä (kuvat 29 ja 31).
Valomikroskooppikuvat näyttävät pinnan rakennetta, mutta niissä ei ole tarpeeksi suurennosta
mikrobien havaitsemiseen. Jos mikro-organismeja olisi ollut, ne olisivat näkyneet SEM kuvissa.
Biohiilessäkään ei ollut havaittavissa EM-active liuoksen mikro-organismeja, mutta kuten
kuvasta 33 näkyy, näytteessä oli vähän kasvanut, jotain biohiilen omaa mikrobikantaa. Sitä ei
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ollut kasvanut kuitenkaan paljoa, sillä biohiilen näytteet olivat myös kuivuneet kokonaan
kahden viikon aikana. Luultavasti tärkein syy siihen, että mikro-organismit eivät kasvaneet on
näytteen liian nopea kuivuminen. Toinen mahdollinen syy voi olla vanhentunut mikrobiliuos,
jolloin mikro-organismit tai osa niistä oli kuollut jo ennen niiden käyttöä. Biohiilinäytteen
valomikroskooppikuvista ei pystytä havaitsemaan mikro-organismeja (kuva 34).

Kuva 29 Koesarjan 1 keraamisen jauheen näytteet a) K2 ja b) K3. Kuvat otettu SEM:llä.

Kuva 30 Koesarjan 1 keraamisen jauheen näytteet a) K1 b) K2 ja c) K3. Kuvat otettu
valomikroskoopilla.
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Kuva 31 Koesarjan 1 zeoliittibasalttinäytteet a) Z2 ja b) Z3. Kuvat otettu SEM:llä.

Kuva 32 Koesarjan 1 zeoliittibasalttinäytteet a) Z1 ja b) Z2. Kuvat otettu valomikroskoopilla.

Kuva 33 Koesarjan 1 biohiilinäytteet a) B2 ja b) B3. Kuvat otettu SEM:llä.
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Kuva 34 Koesarjan 1 biohiilinäytteet a) B1 b) B2 ja c) B3. Kuvat otettu valomikroskoopilla.

6.4 KOESARJA 2

Toisen koesarjan näytteet, lisätystä nesteen määrästä huolimatta, kerkesivät kuivua kahden
viikon aikana ja silmin havaittavaa mikro-organismien kasvua ei ollut. Biohiilen näytteet olivat
säilyneet petrimaljan pohjalla hieman kosteina. Tämän koesarjan yhteydessä tehdyissä
mutapalloissa ei ollut silmin havaittavissa mikro-organismien kukintaa. SEM kuvissa ei
myöskään ole näkyvissä minkäänlaisia mikro-organismeja, mikä voidaan nähdä kuvasta 38.
Kuvassa 38 EM-mutapallopallo 3 on kuvattu SEM:llä pinnan kahdesta eri kohdasta,
tummemmasta ja vaaleammasta kohdasta. Näytteiden K6 ja Z6, joiden päälle oli erikseen lisätty
laimentamatonta EM-liuosta, kuvista 35 ja 36 nähdään, että pinnalla on mikro-organismeja.
Kuvassa 35 d voidaan tarkemmin erottaa mikro-organismien muodot, sillä ne ovat asettuneet
vierekkäin, mutta kuitenkin erikseen toisistaan. Kun taas zeoliittibasaltissa kuvassa 36 d
mikrobit muodostavat niin sanotusti maton, josta voi olla jo hankalampi erottaa mikrobien
muotoja. On myös mahdollista, että mikrobeja peittää sokerikerros, ja siksi niiden erottaminen
on hankalampaa. Kummassakin tapauksessa voisi olla kyseessä maitohappobakteeri.
Näytteessä B7 ei käytetty EM-liuosta, vaan näytteen päälle laitettiin vain vettä ja annettiin
samalla tavalla kuin muut näytteet kasvaa 2 viikon ajan. Kuvasta 37 nähdään, että biohiilessä
on kasvanut jonkinlaisia mikro-organismeja, vaikka ei EM-liuosta oltu laitettu. Tämä tarkoittaa
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sitä, että biohiilessä on jokin oma mikrobikanta, joka kasvaa itse ja estää lisättyjen mikroorganismien kasvun.

Kuva 35 Toisen koesarjan keraamisen jauheen näyte K6 SEM:llä kuvattuna eri suurennoksilla.
Suurennokset kuvissa ovat a) 100-kertainen b) 500-kertainen c) 1000 kertainen ja d) 2000kertainen.
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Kuva 36 Koesarjan 2 zeoliittibasalttinäyte Z6 SEM:llä kuvattuna. Kuvien suurennokset ovat a)
100-kertainen b) 500-kertainen c) 1000-kertainen ja d) 2000-kertainen.
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Kuva 37 Koesarjan 2 biohiilinäyte B7 SEM:llä kuvattuna. Kuvien suurennokset ovat a) 500kertainen b) 1000-kertainen c) 2000-kertainen ja d) 5000-kertainen.

Kuva 38 Koesarjan 2 yhteydessä tehdyn EM-mutapallo 3 pinta SEM:llä kuvattuna kahdesta
kohdasta a) tumma kohta b) vaalea kohta.
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6.5 KOESARJA 3

Koesarjassa 3 näytteet oli onnistuttu säilyttämään paremmin kosteina, mikä näkyy myös
tuloksissa. Tuloksiin oli voinut vaikuttaa myös se, että liuoksena käytettiin aktivoitua EMkantaliuosta. Kuvassa 39 on SEM:llä kuvattuna keraamisen jauheen näytteet K7 ja K8 kahdella
eri suurennoksella, 500-kertaisella suurennoksella ja 2000-kertaisella suurennoksella. Näytteet
erosivat EM-liuoksen pitoisuudessa, näytteessä K7 pitoisuus oli 5 paino-% ja näytteessä K8 1
paino-%. Kummassakin näytteessä mikro-organismit olivat kasvaneet, mutta muotoja ei kuvista
pysty tarkemmin erottamaan tai mikrobilajeja tunnistamaan. Ero näytteiden välillä on siinä, että
näytteessä K7 mikro-organismit ovat enemmän hajautuneena ja kuvassa 39 a ne näkyvät pieninä
tummina pisteinä tasaisesti koko näytteen pinnan alueella. Näytteessä K8 mikro-organismit ovat
taas sijoittuneet aina muutamaan isompaan rykelmään, mikä nähdään kuvasta 39 c.

Kuva 39 Koesarjan 3 keraamisen jauheen näytteet a &b) K7 ja c &d) K8. Kuvat oli otettu
SEM:llä kahdella eri suurennoksella a &c) 500-kertainen suurennos ja b &d) 2000-kertainen
suurennos.
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Zeoliittibasalttinäytteet Z7 ja Z8 ovat esitetty kuvassa 40, jotka on otettu SEM:llä. Samalla
tavalla kuten keraamisen jauheen kanssa, näissäkin näytteissä on näkyvissä mikro-organismeja.
Näistäkin kuvista on vaikeaa hahmottaa mikro-organismien tarkkoja muotoja ja siten tunnistaa
niitä. Kasvatusalustan pinta on hyvin epätasainen ja siksi mikro-organismien havaitseminen on
siitä hankalaa, mutta näittenkin kahden näytteen osalta voidaan huomata se, että näytteessä Z7
mikro-organismit ovat enemmän pakkautuneet hieman isompiin rykelmiin, kun taas näytteessä
Z8 ne ovat enemmän hajallaan. Tosin tämä paljon riippuu sattumasta ja siitä, mikä kohta
näytteestä on otettu tutkittavaksi. Varmasti ei voida sanoa, onko koko näytteen pinnassa mikroorganismit jakautuneet juuri tällä tavalla.

Kuva 40 Koesarjan 3 zeoliittibasalttinäytteet a &b) Z7 ja c &d) Z8. Kuvat on otettu SEM:llä
kahdella eri suurennoksella a &c) 500-kertainen suurennos ja b &d) 2000-kertainen suurennos.
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Kuvassa 41 on SEM kuvat biohiilinäytteistä B8 ja B9. Kuvista nähdään, että biohiilessä on
kasvanut vain sen oman mikrobikannan mikro-organismeja ja EM-liuoksen mikro-organismien
näköisiä mikrobeja ei ole havaittavissa. Kuvassa olevat mikro-organismit ovat samannäköisiä
kuvassa 37 esiintyvien mikro-organismien kanssa. Lisäksi näytteeseen B9 oli kasvanut silmin
havaittavaa jonkinlaisen homeen näköistä kasvustoa, joka oli kuvattu SEM:llä ja on esitetty
kuvassa 42. Vaikka petrimaljanäytteissä mikro-organismit olivatkin kasvaneet, tämän koesarjan
yhteydessä tehtyjen EM-mutapallojen pinnalla ei ollut havaittavissa minkäänlaista kukintaa.
EM-mutapallojen SEM kuvissa, kuvat 43 a ja 43 b, ei näkynyt EM-liuoksen tapaisia mikroorganismeja. Kuvassa 43 a EM-mutapallossa 4 kuitenkin näkyy jonkinlaista rihmastoa, joka
voisi olla mikro-organismien tuottamaa.

Kuva 41 Koesarjan 3 biohiilinäytteet a &b) B8 ja c &d) B9. Kuvat otettu SEM:llä kolmella eri
suurennoksella a) 500-kertainen suurennos b &d) 2000-kertainen suurennos ja c) 1000kertainen suurennos.
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Kuva 42 Koesarjan 3 näytteen B9 SEM-kuva homeen näköisestä kasvustosta a) 200-kertisella
suurennoksella ja b) 1000-kertaisella suurennoksella.

Kuva 43 Koesarjan 3 yhteydessä tehtyjen EM-mutapallojen a) 4 ja b) 5 pinta kuvattuna
SEM:llä. Kuvat ovat 2000-kertaisella suurennoksella.

6.6 KOESARJA 4

Viimeisessä koesarjassa kasvatusalustana käytettiin lisäksi neljää eri shungiittia. Tässä kokeessa
kasvuolosuhteet oli yritetty saada mahdollisimman suotuisiksi. Liuoksina käytettiin sekä
aktivoitua EM kantaliuosta, että EM-active mikrobiliuosta, johon oli lisätty sokeria. Kaikissa
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näytteissä oli jonkinlaista mikrobikasvustoa tai jälkeä siitä. Keraamisen jauheen näytteissä
kummassakin SEM:llä näkyi selvästi mikro-organismeja. Näytteessä K10 mikro-organismit
erottuivat selkeämmin kuin näytteessä K9, mikä voidaan havaita kuvasta 44. Lisäksi näytteessä
K10 mikro-organismien muoto en helpompi havaita kuin näytteessä K9.

Kuva 44 Koesarjan 4 keraamisen jauheen näytteet a) K9 ja b) K10. Kuvat otettu SEM:llä
kummatkin 1000-kertaisella suurennoksella.

Zeoliittibasaltiinäytteissä oli myös kuvan 45 perusteella hyvin mikro-organismikasvustoa. Sekä
näytteessä Z9, että näytteessä Z10 kasvustoa esiintyy yhtä tasaisesti. Mikro-organismien tarkkaa
muotoa on näistäkin kuvista hieman vaikea erottaa, mutta tarkkuutta riittää kuitenkin
tunnistamaan mikro-organismit sekä keraamisesta jauheesta, että zeoliittibasaltista EM-liuoksen
mikro-organismeiksi.
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Kuva 45 Koesarjan 4 zeoliittibasalttinäytteet a) Z9 ja b) Z10. Kuvat otettu SEM:llä 1000kertaisella suurennoksella.

Biohiilessä, kuten kuvasta 46 näkyy, ei esiinny EM-liuoksen mikro-organismeja. Sen sijaan
kuvassa näkyy edelleen biohiilen omaa mikrobikasvustoa, jota on havaittu jo edellisten
kokeiden kohdalla. Kasvustoa oli kuitenkin hieman enemmän, mikä voi hyvin johtua siitä, että
näytteet saatiin pysymään koko kasvatuksen ajan kosteina.

Kuva 46 Koesarjan 4 biohiilinäytteet a) B10 ja b) B11. Kuvat otettu SEM:llä a) 1000-kertaisella
suurennoksella ja b) 5000-kertaisella suurennoksella.
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Kaikkiin shungiittinäytteisiin oli kasvanut jonkinlaista rihmastoa, mutta missään ei näy suoraan
EM-liuoksen kaltaisia mikro-organismeja. Tosin rihmastokasvu voi olla näiden liuoksen mikroorganismien tekemää tai se voi olla jotain shungiitin omaa kasvustoa. Jokaisen shungiitin
kohdalla pinnalla oleva kasvusto on hieman erilaista, joten voisi ajatella, että kasvusto on
kuitenkin peräisin shungiitin jostain omasta mikrobikannasta. Tämän näkee kuvista 47,48,49 ja
50, joissa on SEM:llä kuvattu shungiittien 1, 2, 3 ja 4 näytteet. Shungiitissa 1 näyttäisi siltä kuin
kasvusto tekisi niin sanottuja etäpesäkkeitä, kun taas shungiiteissa 2 ja 3 kasvustoa näyttäisi
olevan tasaisesti partikkelin pinnalla. Shungiitissa 4 kasvusto taas näyttää kunnon
verkkomaiselta rihmastolta.

Kuva 47 Koesarjan 4 Shungiitin 1 näytteet a) S1(1) ja b) S1(2). Kuvat otettu SEM:llä 1000kertaisella suurennoksella.
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Kuva 48 Koesarjan 4 shungiitti 2 näytteet a) S2(1) ja b) S2(2). Kuvat otettu SEM:llä 1000kertaisella suurennoksella.

Kuva 49 Koesarjan 4 shungiitti 3 näytteet a) S3(1) ja b) S3(2). Kuvat otettu SEM:llä 1000kertaisella suurennoksella.
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Kuva 50 Koesarjan 4 shungiitti 4 näytteet a) S4(1) ja b) S4(2). Kuvat otettu SEM:llä 1000kertaisella suurennoksella.

7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tarkoituksena oli selvittää voiko biologisesti aktiivisena suodatusmateriaalina käyttää
shungiittia, ja jos se ei ole mahdollista, niin mitä muita vaihtoehtoja suodatinmateriaalille on.
Tutkimus suoritettiin mikro-organismien kasvatuskokeiden avulla. Tulosten perusteella
keraamisella jauheella ja zeoliittibasaltilla mikro-organismien kasvatus onnistui, joten näitä
materiaaleja voisi hyvin käyttää suodatinmateriaalina. Biohiilellä suoritetuissa kasvatuskokeissa
haluttuja EM-liuoksen mikro-organismeja ei saatu kasvamaan, mutta siinä kuitenkin kasvoi
jotain biohiilen omaa kasvustoa, joka voi hyvinkin käyttää veden ravinteita hyväkseen. Tämä
tulisi vielä jatkotutkimuksissa selvittää, mitä mikro-organismeja biohiili konkreettisesti sisältää.
Jos se sisältää jotain sieniä, niin siinä tapauksessa vedenpuhdistuksessa se on luultavasti
hyödytön, mutta jos siinä on jotain bakteeria, joka käyttäisi veden ravinteita, niin silloin biohiiltä
voisi käyttää suodatinmateriaalina. Tämä sama pätee myös shungiittien osalta, sillä niissäkään
ei selvästi esiintynyt EM-liuoksen mikro-organismeja, vaan jotain omaa kasvustoa. Kaiken
lisäksi eri shungiiteilla kasvusto näytti aina vähän erilaiselta. Joten ennen kuin shungiittia
käytettäisiin suodatinmateriaalina, pitäisi tutkia sitä vielä tarkemmin. Olisi hyvä selvittää mitä

56

eroja mikro-organismien kasvatuksessa esiintyy eri shungiittilaatuja käytettäessä. Tärkeintä
kuitenkin on, että ainakaan näitten shungiittinäytteiden osalta, näytteet eivät olleet toksisia ja
jotain kasvustoa niissä elää. Lisäksi on mahdollista, että rihmastokasvun lisäksi shungiittien
pinnalla oli jokin bakteerien tekemän kalvo, mutta sitä ei nähty, sillä se oli voinut huuhtoutua
näytteen pesussa pois. Alkuun voisi suositella käyttämään suodatinmateriaalina joko keraamista
jauhetta tai zeoliittibasalttia, sillä näillä alustoilla EM-liuoksen mikro-organismit viihtyivät.
Shungiittia ja biohiiltä pitäisi tutkia vielä tarkemmin niiden oman kasvuston osalta ennen kuin
käyttäisi yksinään niitä suodatinmateriaalina. Mahdollista on myös kokeilla kaksikammioista
suodatinta, jossa olisi sekä esimerkiksi zeoliittibasaltti, että shungiitti. Tämä sen takia, koska
shungiittilla on ensisijaisesti tarkoitus poistaa vedestä mm. raskasmetalleja ja lyijyä. Ja jos
siihen saisi yhdistettyä myös ravinteiden poiston, se olisi vain positiivinen lisä ja mahdollisuus
käyttää vähemmän erilaisia materiaaleja suodattimessa.
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LIITE I
Taulukoituna kasvatuskokeiden koesarjat
Näyte
(tehty)
KOESARJA
K1
(18.12.2018)
K2
(18.12.2018)
K3
(18.12.2018)
K4
(18.12.2018)
Z1
(21.12.2018)
Z2
(21.12.2018)
Z3
(21.12.2018)
Z4
(21.12.2018)
B1
(21.12.2018)
B2
(21.12.2018)
B3
(21.12.2018)
B4
(21.12.2018)
KOESARJA
K5
(22.1.2019)
K6
(22.1.2019)
Z5
(22.1.2019)
Z6
(22.1.2019)
B5
(24.1.2019)
B6
(24.1.2019)

Kasvatusalusta

EM-liuoksen
paino-%

m, kiintoaine V, laimennettu
[g]
EM-liuos [ml]

1

10,21

10

1

10,12

10

1

10,29

10

1

10,29

10

1

10,11

10

Zeoliittibasaltti

1

10,11

10

Zeoliittibasaltti

1

10,02

10

Zeoliittibasaltti

1

10,05

10

Biohiili

1

5,01

20

Biohiili

1

5,04

20

Biohiili

1

5,09

20

Biohiili

1

5,02

20

1

10,15

20

5

10,14

20

1

10,13

20

Zeoliittibasaltti

5

10,07

20

Biohiili

1

5,03

20

Biohiili

5

5,08

20

1
Keraaminen
jauhe
Keraaminen
jauhe
Keraaminen
jauhe
Keraaminen
jauhe
Zeoliittibasaltti

2
Keraaminen
jauhe
Keraaminen
jauhe
Zeoliittibasaltti
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B7
(24.1.2019)
KOESARJA
K7
(4.2.2019)
K8
(4.2.2019)
Z7
(4.2.2019)
Z8
(4.2.2019)
B8
(4.2.2019)
B9
(4.2.2019)
KOESARJA
S1(1)
(12.2.2019)
S2(1)
(12.2.2019)
S3(1)
(12.2.2019)
S4(1)
(12.2.2019)
K9
(12.2.2019)
Z9
(12.2.2019)
B10
(12.2.2019)
S1(2)
(12.2.2019)
S2(2)
(12.2.2019)
S3(2)
(12.2.2019)
S4(2)
(12.2.2019)
K10
(12.2.2019)
Z10
(12.2.2019)
B11
(12.2.2019)

Biohiili

-

5,33

20 (puhdas vesi)

5

10,03

20

1

10,09

20

1

10,17

20

Zeoliittibasaltti

5

10,12

20

Biohiili

1

5,01

20

Biohiili

5

5,03

20

4
Shungiitti-1

5

10,05

20

Shungiitti-2

5

10,02

20

Shungiitti-3

5

10,07

20

Shungiitti-4

5

10,01

20

Keraaminen
jauhe
Zeoliittibasaltti

5

10,02

20

5

10,01

20

Biohiili

5

5,06

20

Shungiitti-1

5

10,06

20

Shungiitti-2

5

10,00

20

Shungiitti-3

5

10,02

20

Shungiitti-4

5

10,00

20

Keraaminen
jauhe
Zeoliittibasaltti

5

10,00

20

5

9,99

20

Biohiili

5

5,07

20

3
Keraaminen
jauhe
Keraaminen
jauhe
Zeoliittibasaltti
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LIITE II
Kasvatusalustojen alkuaineanalyysi EDS-analysaattorilla. Kyseessä pistemäiset mittaukset
partikkeleista. Tulokset eivät kuvaa keskimääräistä pitoisuutta. Arvot on ilmoitettu paino-%.
Keraaminen jauhe
Alkuaine

Analyysi 1 Analyysi 2 Analyysi 3 Analyysi 4 Analyysi 5 Analyysi 6

C

6,6

5,1

4,3

3,9

9

13

O

50,7

52,2

38,1

40,7

40,3

42,4

Al

12,7

14,7

7,2

5

5,6

3,9

Si

24

25,8

12,1

13,9

12

5,8

P

-

-

-

-

6,5

8,2

K

0,9

1,3

3,1

-

0,4

0,4

Ca

1,8

-

-

-

0,4

0,3

La

-

-

-

-

4,7

-

Ce

-

-

-

-

12,7

-

Pr

-

-

-

-

1,5

-

Nd

-

-

-

-

5,5

-

Th

-

-

-

-

1,5

0,5

Fe

0,4

0,9

13

36,5

-

-

Na

2,9

-

-

-

-

0,3

Ti

-

-

22,2

-

-

-

Y

-

-

-

-

-

16,4

Zr

-

-

-

-

-

0,9

Gd

-

-

-

-

-

1,2

Dy

-

-

-

-

-

3,1

Er

-

-

-

-

-

1,9

Yb

-

-

-

-

-

1,7

ZeoBas
Alkuaine

Analyysi 1

Analyysi 2

Analyysi 3

Analyysi 4

Analyysi 5

C

5,1

4

4,7

3

14

64

O

43,3

49,5

32,2

26,3

45,2

Na

2,9

1,4

-

2,2

2,5

Mg

1,7

0,5

1,3

1,8

2

Al

7,2

6,5

2,1

3,2

3,6

Si

19,1

31,4

3,1

7,2

9,9

P

1,7

-

1,8

-

0,7

K

1,3

3,5

-

-

0,6

Ca

12,8

1,5

4,9

1,5

7,7

Ti

1,1

0,3

11,6

10,6

4,4

Fe

3,7

1,4

38,3

44

4,5

Cu

-

-

-

-

0,3

Nb

-

-

-

-

4,7

Shungiitti 1
Alkuaine

Analyysi 1

Analyysi 2

Analyysi 3

C

51

53,3

10,1

O

25,3

25

38,2

Mg

0,7

0,6

-

Al

1,6

1,5

0,5

Si

16,4

14,7

2,6

P

-

-

0,6

S

0,8

0,8

5,4

K

0,7

0,6

0,6

Fe

3,5

3,6

42,1

Alkuaine

Analyysi 1

Analyysi 2

Analyysi 3

C

68,5

65,9

43,2

O

17,3

18,8

28,7

Mg

-

0,2

0,6

Al

1,2

1,5

5,8

Shungiitti 2
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Si

10

10,3

15,1

S

0,9

1,1

1,6

K

0,7

1

2,8

Fe

1,4

1,3

2,2

Alkuaine

Analyysi 1

Analyysi 2

Analyysi 3

C

51,7

49,8

24,9

O

25,5

25,5

35,5

Na

1,3

1,2

0,5

Mg

2

2,3

0,7

Al

2,8

2,7

2,7

Si

10,1

11,3

5,2

S

-

-

0,4

Ca

1,4

1,6

0,7

Fe

5,2

5,5

29,3

Alkuaine

Analyysi 1

Analyysi 2

Analyysi 3

C

59,1

58,4

45,3

O

20,7

21,7

28,7

Mg

0,6

0,6

2,9

Al

3

2,8

4,7

Si

12,6

11,9

13,2

K

2,1

1,9

1,2

Ti

-

0,6

0,7

Fe

1,9

2,2

3,3

Shungiitti 3

Shungiitti 4

