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jestelyt vastasivat suurelta osin IMO:n vaatimuksia. Laboratoriomittauksissa käytettiin 265 nm:n 
aallonpituudella toimivia UV-LED -lamppuja. Näytteiden analysoinnissa käytettiin sekä PAM-
fluorometriä että virtaussytometriä. 
 
Saatujen tulosten perusteella tutkimuksessa käytettyjen lajien Asterionellopsis glacialis ja Tha-
lassiosira sp. täydelliseen inaktivoitumiseen tarvittiin noin 600 mJ/cm2 suuruinen UV-annos. 
Tulos vastasi ennakko-odotuksia ja se oli vertailukelpoinen muiden aiheesta tehtyjen tutkimusten 
kanssa. Koska nykyisten UV-LED –lamppujen teho on hyvin alhainen, ne eivät vielä sovellu pai-
nolastivesien käsittelyyn. UV-LED –lamppujen kehitystyö on kuitenkin käynnissä ja on arvioitu, 
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The spread of the invasive species via ballast water is one of the most serious global environment 
threats. International Maritime Organization IMO adopted in 2004 ‘the International Convention 
for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments’ for the purpose of pre-
vents the spread of species. The Convention binds ships to treat their ballast water and it also 
contains requirements for the treatment systems. Even though the Convention hasn’t yet come 
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systems utilize different kinds of mechanical, physical and chemical techniques. One of the most 
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ated by mercury lamps, which however consume a lot of energy and contain toxic mercury.  
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ciency and a resistant and non-toxic structure. The main aim of this study was to research with 
laboratory tests, what will be the UV dose that is needed to inactivate 10-50 µm sized phyto-
plankton species. Setup of measurements met largely the requirements of IMO. In the laboratory 
tests it was used UV LED lamps, which wavelength of light was 265 nm. Samples were analysed 
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Based on the results it was needed approximately 600 mJ/cm2 UV dose to inactivate species Aste-
rionellopsis glacialis and Thalassiosira sp., which were used in the study. The result was similar 
to expectations and it was comparative with the other studies, which have been published on the 
topic. As present UV LED lamps are very inefficient, they are not yet suitable for ballast water 
treatment. UV LED lamps’ development work is however underway and it has been estimated, 
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1 JOHDANTO 

Meriliikenteen määrä kasvaa tulevaisuudessa sitä mukaa, kun alusten määrä ja koko kasvavat. 

Meriliikenteeseen liittyy useita ympäristöriskejä, kuten öljyonnettomuudet, vaarallisten aineiden 

kuljettaminen, ilmapäästöt ja alusten pohjamaalit. Yksi suurimmista ympäristöriskeistä aiheutuu 

kuitenkin alusten vakauttamiseen ja merikelpoisuuden säilyttämiseen käytetyistä painolastivesis-

tä. On arvioitu, että maailman merillä siirretään vuosittain noin 3-5 miljardia tonnia painolastivet-

tä merialueilta toisille, ja määrän oletetaan kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi eri valtioiden ja 

alueiden sisävesillä käytettävien painolastivesien määrän arvioidaan olevan samansuuruinen. 

(GloBallast 2013.) Painolastivesien ja sedimenttien mukana kulkeutuu erilaisia bakteereja, viruk-

sia, kasvi- ja eläinplanktoneita ja jopa kaloja, mitkä voivat uusille alueille siirtyessään hävittää 

alkuperäisiä lajeja ja häiritä alueen ekologista tasapainoa. Ongelma täytyy ottaa vakavasti, koska 

uusista eliölajeista on usein mahdotonta päästä eroon.  

 

Ekologiset vaikutukset näkyvät myös valtioiden taloudessa, sillä on arvioitu, että tulokaslajien 

aiheuttamat taloudelliset vahingot ovat yhteensä kymmeniä, jopa satoja, miljardeja euroja vuosit-

tain. Uudet lajit aiheuttavat ongelmia muun muassa kalastukselle ja rannikkoalueiden teollisuu-

delle. Lisäksi painolastivesien mukana kulkeutuvat virukset, bakteerit ja muut patogeenit voivat 

aiheuttaa sairauksia ja jopa kuolemantapauksia. (Tsolaki ja Diamadopoulus 2010, 19.) Painolasti-

vesiä ja niiden mukana kulkeutuvia lajeja pidetäänkin nykyisin yhtenä suurimmista uhkista, jotka 

kohdistuvat ekologiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin (Pughiuc 2010, 5). Painolastivesien aihe-

uttamia ongelmia on havaittu eri puolilla maailmaa ja asia koskettaa myös Itämeren alueen valti-

oita. Itämeri on lajistoltaan ainutlaatuinen merialue alhaisen suolapitoisuuden, mataluuden ja hei-

kon vuoroveden vuoksi. Siitä syystä painolastivesien käsittely on erityisen tarpeellista alusten 

liikkuessa Itämeren ja muiden merialueiden välillä.  

 

1.1 Työn tausta  

Painolastivesien puhdistamista pidetään nykyisin tärkeimpänä keinona, jolla meriorganismien 

kulkeutumista voidaan ehkäistä. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (The International Ma-

ritime Organization) määritteli vuonna 2004 kansainvälisen painolastivesiyleissopimuksen, joka 
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sisältää muun muassa painolastivesien käsittelyjärjestelmille asetetut vaatimukset (IMO 2004). 

Yleisesti on arvioitu, että painolastivesien käsittelyjärjestelmä on asennettava tulevina vuosina 

IMO:n velvoitteiden vuoksi yli 40 000 alukseen. 

 

Vaikka kansainvälinen painolastivesiyleissopimus ei ole astunut vielä voimaan, on markkinoilla 

saatavissa jo useita kymmeniä painolastivesien käsittelyjärjestelmiä. Hollming-konserniin kuulu-

van Auramarine Oy:n CrystalBallast® käsittelyjärjestelmä on yksi IMO:n tyyppihyväksynnän 

saaneista käsittelyjärjestelmistä. Siinä painolastiveden sisältämät isokokoiset organismit poiste-

taan ensin suodattamalla, minkä jälkeen pienemmät organismit pyritään poistamaan käsittelemäl-

lä vesi kaksi kertaa ultraviolettivalolla. Ultraviolettivalo saadaan aikaiseksi elohopealampuilla, 

jotka kuitenkin kuluttavat paljon energiaa, rikkoontuvat helposti ja sisältävät myrkyllistä eloho-

peaa.  

 

Ultraviolettisäteilyn (UV-säteily) hyödyntäminen talous-, jäte- ja painolastivesien puhdistamises-

sa on yleistynyt viime vuosina. Koska UV-säteilytys on nykyisin melko yleinen vesien desinfi-

ointimenetelmä, on elohopealampuille alettu etsiä korvaavia vaihtoehtoja. Yksi lupaavimmista 

vaihtoehdoista vaikuttaisi olevan UV-LED -lamput. Aiemmin suoritettujen tutkimusten perus-

teella UV-LED -lamput ovat osoittautuneet puhdistusominaisuuksiltaan lupaavaksi vaihtoehdok-

si. Vaikka UV-LED -lamput ovat kehittyneet paljon viime vuosina, niiden käyttöönottoa ovat 

rajoittaneet kuitenkin vielä alhainen antoteho, hyvin pieni ulkoinen kvanttihyötysuhde, lyhyt 

käyttöikä sekä kallis hinta. (Chatterley ja Linden 2010, 8; Gao et al. 2012, 1; Würtele et al. 2011, 

1481.) 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rakenne 

Tämän diplomityön tavoitteena on tutkia matalilla aallonpituuksilla toimivien UV-LED -

lamppujen (Deep Ultra-Violet Light Emitting Diode lamps, DUV-LED) soveltuvuutta painolasti-

vesien käsittelyyn. Koska aiheesta ei juurikaan löydy aiempia julkaisuja, työn ensisijaisena tar-

koituksena on toimia pohjana myöhemmin tehtäville jatkotutkimuksille. Talous- ja jätevesien 

desinfioinnista löytyy muutamia julkaisuja, joissa on tutkittu lähinnä bakteerien ja virusten rea-
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gointia UV-LED -lamppujen säteilytykseen. Painolastivesiin liittyvien kasviplanktoneiden osalta 

aiemmista julkaisuista ainoa lienee Choi et al. (2011) tekemä tutkimus.  

 

Työn alussa, toisessa luvussa, esitellään sekä IMO:n laatimat säännökset että painolastivesien 

käsittelyyn soveltuvat menetelmät. Koska UV-LED -teknologia pohjautuu UV-säteilyn tuottami-

seen, on kolmannessa luvussa esitelty muun muassa UV-säteilytyksen toimintaperiaate sekä UV-

säteilyn tehokkuuteen ja UV-annoksen suuruuteen vaikuttavat tekijät. Työn neljäs luku käsittelee 

UV-LED -tekniikkaa. Siinä esitellään UV-LED -lamppujen kehitystä ja tulevia haasteita, käyttö-

kohteita sekä niiden toimintaan liittyvät parametrit. Kyseisessä luvussa analysoidaan UV-LED –

lamppujen soveltuvuutta painolastivesien käsittelyyn.  

 

Työn tutkimusosuudessa, viidennessä luvussa, esitetään tähän tutkimukseen liittyvien laborato-

riokokeiden suoritus ja saadut tulokset. Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan 10-50 µm:n ko-

koisia organismeja, joka on yksi IMO:n D-2 -standardin tarkasteltavista ryhmistä. Kyseisen ko-

koluokan organismit ovat suurimmalta osin kasviplanktoneita. UV-LED -lamppujen toimivuuden 

ja puhdistusominaisuuksien selvittämiseksi mittauksissa käytetään kahta kasviplanktonlajia: Tha-

lassiosira sp. ja Asterionellopsis glacialis. Planktonit on valittu elohopealampuilla suoritettujen 

tutkimusten perusteella, joissa on havaittu, että Thalassiosira sp. kestää hyvin UV-säteilyä, kun 

taas Asterionellopsis glacialis on herkkä UV-säteilylle (Liebich et al. 2012, 29,32). Suoritettavien 

mittausten keskeisimpänä tavoitteena on selvittää, kuinka suuri UV-annosmäärä tarvitaan, jotta 

puhdistettu vesi ei sisältäisi eläviä organismeja. Laboratoriotutkimuksissa käytetään 265 nm:n 

aallonpituudella toimivia LED-lamppuja ja näytteet analysoidaan virtaussytometrin ja PAM-

fluorometrin avulla. Kuudennessa luvussa pohditaan saatuja tuloksia ja mittauksiin liittyneitä 

epävarmuustekijöitä sekä esitetään näkemyksiä jatkotutkimuksille. 
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2 PAINOLASTIVESIEN KÄSITTELY 

Painolastivettä käytetään ilman rahtia kulkevissa aluksissa, jotta niiden merikelpoisuus ja ohjau-

tuvuus säilyisi. Kun alukseen lastataan kuormaa, vähennetään samalla painolastiveden määrää. 

Painolastivedet voivat sisältää bakteereja, viruksia, kasvi- ja eläinplanktoneita ja jopa kaloja. Pai-

nolastivesien puhdistustarve syntyy silloin, kun alus liikkuu laajoilla merialueilla, koska eri meri-

alueiden organismikannat ovat erilaisia. Aluksilla, jotka liikkuvat vain lyhyitä matkoja ja saman 

merialueen sisällä, puhdistustarvetta ei ole organismikannan pysyessä samanlaisena. On arvioitu, 

että maailmanlaajuisesti painolastivesien mukana kulkeutuu jokaisella hetkellä yli 7 000 eri lajia. 

Suurin osa lajeista ei selviydy matkasta hengissä, sillä painolastivesitankkien tarjoamat elin-

olosuhteet ovat haastavia. Ne lajit, jotka kuitenkin selviytyvät uuteen elinympäristöön, ovat sit-

keitä ja muuntautumiskykyisiä aiheuttaen vakavan uhkan alueen alkuperäiselle ekosysteemille. 

Nykyisin tunnetaan lukuisia lajeja, jotka ovat siirtyneet painolastivesien mukana uusille merialu-

eille. Osa siirtyneistä lajeista ei ole aiheuttanut vahinkoa uusille alueilleen, mutta osa on tuhonnut 

alkuperäistä lajistoa muun muassa käyttämällä niiden ravintolähteitä. (GloBallast 2013; McClean 

2010, 18-19.)  

 

Asian vakavuutta kuvaavat hyvin esimerkiksi erilaiset myrkylliset levät, jotka ovat aiheuttaneet 

meriorganismien massakuolemia uusille alueille levitessään sekä lianneet rannikkoalueita ja turis-

tirantoja. Lisäksi ne voivat vaikuttaa ihmisten terveyteen, sillä ne voivat kulkeutua ravinnon, ku-

ten äyriäisten ja simpukoiden, kautta elimistöön. Toinen esimerkki on puolestaan nopeasti lisään-

tyvä ja eläinplanktonia ravinnokseen käyttävä amerikankampamaneetti, joka on muun muassa 

Mustallamerellä aiheuttanut suuria ekologisia ja taloudellisia menetyksiä, sillä alueen kalakannat 

ovat romahtaneet eläinplanktonin vähentymisen seurauksena. Kaiken kaikkiaan tunnetaan satoja 

tapauksia eri puolilta maailmaa, missä painolastivesien mukana kulkeutuneet vieraslajit ovat ai-

heuttaneet joko ekologisia, taloudellisia tai ihmisten terveyteen vaikuttavia ongelmia. Koska uu-

sille alueille siirtyneiden lajien vaikutukset ovat useimmiten peruuttamattomia, pidetään vierasla-

jien kulkeutumista suurempana riskinä meriympäristölle kuin esimerkiksi öljyonnettomuuksia. 

Painolastivesien puhdistaminen nähdään tärkeimpänä keinona vieraslajien kulkeutumisen ehkäi-

semisessä. (GloBallast 2013.) 
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2.1 Säädökset 

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO määritteli vuonna 2004 kansainvälisen painolasti-

vesiyleissopimuksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä painolastivesien mukana kulkeutuvien or-

ganismien leviämistä. Sopimus velvoittaa aluksia kehittämään painolastivesien käsittelyjärjestel-

miä, ylläpitämään kirjaa painolastivesistä, tekemään yksinkertaisia mittauksia sekä kontrolloi-

maan pois laskettavia painolastivesiä siten, että ne täyttävät vaatimukset. Yleissopimus sisältää 

lisäksi säännöt muun muassa painolastiveden ottamisesta, vaihtamisesta sekä tyhjentämisestä. 

Sopimus astuu voimaan vuoden kuluttua siitä, kun 30 maata, jotka edustavat 35 prosenttia maa-

ilman kauppalaivaston kapasiteetista, ovat allekirjoittaneet sen. (IMO 2004.) Vuoden 2013 lop-

puun mennessä sopimuksen oli allekirjoittanut jo 37 maata, mutta maailman laivakapasiteetista se 

oli tuolloin kuitenkin vasta 30,32 % (GloBallast Partnerships 2013). Sopimuksen uskotaan astu-

van voimaan lähivuosina.  

 

IMO:n kansainvälisessä painolastivesiyleissopimuksessa esitetyt säädökset oli alun perin tarkoi-

tus ottaa käyttöön vähitellen siten, että vuoteen 2016 mennessä kaikki alukset olisi varustettu 

hyväksytyillä käsittelyjärjestelmillä. Lisäksi vuodesta 2009 alkaen uudet alukset olisi täytynyt 

varustaa painolastivesien käsittelyjärjestelmillä. Koska sopimus ei kuitenkaan ole astunut vielä 

voimaan, on kyseinen vaatimus ja muut aikataulut kuitenkin siirtyneet myöhemmäksi. Käyttöön-

ottoaikatauluun vaikuttavia tekijöitä ovat laivan rakennusvuosi ja painolastitankin suuruus. Vii-

meisin päivitys painolastivesien käsittelyjärjestelmien käyttöönottoaikatauluihin tehtiin marras-

kuussa 2013. (Lloyd´s Register 2013, 4; IMO 2004.) 

 

Vielä vuonna 2004 markkinoilla ei ollut saatavilla yhtään käsittelyjärjestelmää, mikä olisi täyttä-

nyt tekniset vaatimukset (Ympäristöministeriö, 2004). Syyskuuhun 2012 mennessä markkinoilta 

löytyi 26 IMO:n tyyppihyväksyttyä käsittelymenetelmää. Saadakseen lopullisen sertifikaatin 

valmistajan on osoitettava laitteiston toimivan IMO:n painolastivesiyleissopimuksessa olevan D-

2 -standardin mukaisesti. Tyyppihyväksynnän saaminen edellyttää sekä maalla että merellä suori-

tettavia laitteistotestauksia G8-ohjeen mukaisesti. Lisäksi kemiallisia desinfiointiaineita käyttävät 

laitteistot tarvitsevat erillisen G9-ohjeen mukaisen hyväksynnän käytettäville kemikaaleille. 

(Lloyd´s Register 2012a, 5.) 
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Standardi D-1 koskee painolastivesien vaihtoa. Kyseisen standardin mukaan painolastiveden ko-

konaistilavuudesta tulee vaihtua kerralla vähintään 95 %. Painolastiveden vaihto voidaan toteut-

taa joko siten, että tankki tyhjennetään ensin niin tyhjäksi kuin mahdollista ja pumpataan sen jäl-

keen uudelleen täydeksi, tai käyttämällä ylivirtaus -menetelmää, missä tankin annetaan tulvia yli 

sitä täytettäessä. Tällöin uusi merivesi korvaa vanhan veden, kun riittävä vesimäärä on pumpattu 

tankin läpi. Suositeltu vesimäärä, jolla tankkien huuhtelu suoritetaan, on kolminkertainen paino-

lastivesitankin tilavuuteen verrattuna. (IMO 2004.) 

 

Painolastivesien käsittelyjärjestelmiä ja niiden suorituskykyä koskevat vaatimukset sisältyvät 

standardiin D-2. Taulukossa 1 on esitetty standardin mukaiset puhdistusvaatimukset, jotka on 

luokiteltu erikokoisille ja erilaisille organismeille. Cfu tarkoittaa pesäkkeitä muodostavaa yksik-

köä (colony forming unit). Taulukon arvoista voidaan havaita, että puhdistettu painolastivesi saa 

sisältää vain vähän organismeja. Käytännössä käsittelyjärjestelmien tehokkuus on sen vuoksi 

mitoitettava siten, että kaikki veden sisältämät organismit saadaan poistettua. Standardi ei ota 

huomioon Cholera-, E. coli- ja Enterecocci -bakteerien lisäksi muita alle 10 µm kokoisia or-

ganismeja, mitä pidetään selvänä puutteena (Veldhuis et al. 2010, 29). Alle 10 µm kokoisia me-

riorganismeja ovat muun muassa kasviplanktonit, alkueläimet, bakteerit ja virukset. On tutkittu, 

että keskimäärin 90 % kaikista kasviplanktoneista kuuluu kyseiseen ryhmään. Joukkoon kuuluu 

myös monia myrkyllisiä lajeja. (Star et al. 2011, 41.) 

 
Taulukko 1. Standardin D-2 mukaiset vaatimukset puhdistetulle painolastivedelle (IMO 2004). 

Organismi Puhdistusvaatimus 

koko ≥ 50 µm  < 10 elinkelpoista organismia / m3 

koko 10-50 µm  < 10 elinkelpoista organismia / ml 

Vibrio Cholera < 1 cfu / 100 ml 

Escherichia coli < 250 cfu / 100 ml 

Suoliston enterococci < 100 cfu / 100 ml 
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G8-ohje sisältää puolestaan mittaustilanteeseen liittyvät vaatimukset, jotka edellytetään painolas-

tivesien käsittelyjärjestelmien hyväksymiseksi. Hyväksymiskäytännön tavoitteena on, että käsit-

telyjärjestelmien vaikutukset ovat riittävän alhaisia laivojen turvallisuudelle, ihmisten terveydelle 

ja meriympäristölle. Ohjeen sisältämiä vaatimuksia ovat mittauksiin käytettävä aika sekä veden 

laatuvaatimukset, kuten organismien minimitiheys, kokonaiskiintoaine ja suolapitoisuus. Ohjees-

sa on määritelty, että maalla on suoritettava vähintään kymmenen laitteistotestiä, joiden on kun-

kin kestettävä vähintään viisi vuorokautta. (IMO 2008, 18-21.) Näin voidaan varmistua, että or-

ganismit ovat vähentyneet käsittelyjärjestelmän vuoksi ilman, että muilla tekijöillä olisi ollut vai-

kutusta asiaan. Myös organismien mahdollinen jälkikasvu ja solujen korjausmekanismit pysty-

tään havaitsemaan viiden vuorokauden sisällä. (Drillet 2013, 4.) Mittauksessa käytettävä vesi 

tulee säilyttää painolastivesitankkien olosuhteita mukaillen tankissa, jonka tilavuus on vähintään 

200 m3 ja joka on suojattu täysin valolta. Käsittelymenetelmästä riippuen erilaisilla kemiallisilla 

tekijöillä voi olla vaikutusta saataviin tuloksiin, minkä vuoksi veden suolapitoisuuden perusteella 

määritetään liuennut orgaaninen hiili (DOC, dissolved organic carbon), hiukkasmainen orgaani-

nen hiili (POC, particulate organic carbon) ja kokonaiskiintoaine (TSS, total suspended solids). 

Taulukossa 2 on esitetty raja-arvot kyseisille ominaisuuksille. PSU (practical salinity unit) on 

suolapitoisuuden yksikkö promilleina. (IMO 2008, 20.) Merien suolapitoisuus vaihtelee huomat-

tavasti. Valtamerien suolapitoisuus on keskimäärin noin 3,5 % eli 35 PSU. Itämeressä suolapitoi-

suus on keskimäärin puolestaan vain 0,7 % ja Perämerellä se on vain noin 0,3 %. Laitteistotesta-

uksessa mitataan taulukon arvojen lisäksi myös veden pH, lämpötila ja sameus ennen käsittelyä, 

välittömästi käsittelyn jälkeen ja takaisinlaskun yhteydessä.  

 
Taulukko 2. Veden suolapitoisuus, DOC, POC ja TSS käsittelyjärjestelmien testauksessa (IMO 2008, 20). 

 Suolapitoisuus > 
32 PSU 

Suolapitoisuus 
3-32 PSU 

Suolapitoisuus < 
3 PSU 

DOC > 1 mg/l > 5 mg/l > 5 mg/l 

POC > 1 mg/l > 5 mg/l > 5 mg/l 

TSS > 1 mg/l > 50 mg/l > 50 mg/l 
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Laitteiston testauksessa käytettävän veden tulee sisältää lähtötilanteessa tietty määrä erisuuruisia 

organismeja. Veden on sisällettävä tutkimuksen alussa kuutiometriä kohden vähintään 100 000 

yli 50 µm:n kokoista yksilöä. Mikäli mahdollista, suositellaan kuitenkin, että kyseisen kokoluo-

kan yksilöitä olisi kuutiometriä kohden miljoona kappaletta. Suuruudeltaan 10-50 µm:n kokoisia 

organismeja veden tulee sisältää vähintään 1 000 yksilöä, mutta mielellään 10 000 yksilöä, milli-

litraa kohden. Sekä yli 50 µm kokoluokan että 10-50 µm kokoluokan muodostavien organismien 

tulee koostua vähintään viidestä eri lajista, mitkä kuuluvat vähintään kolmeen eri lahkoon. Hete-

rotrofisia bakteereita vedessä tulee olla vähintään 10 000 elävää bakteeria millilitraa kohden. Tes-

tauksessa käytettävän veden organismit voivat esiintyä joko luontaisesti vedessä tai ne voivat olla 

viljeltyjä. (IMO 2008, 20.)  

 

IMO:n standardit eivät edellytä huomioimaan painolastivesien käsittelyjärjestelmien testauksessa 

ja hyväksynnässä veden lämpötilaeroja testipaikkojen ja -kausien välillä. On kuitenkin huomioi-

tava, että lämpötila vaikuttaa merkittävästi organismeihin. Useimmat vaihtolämpöiset organismit 

muuntautuvat siten, että ne ovat pienempiä korkeammassa lämpötilassa. Joidenkin lajien sekä 

munien kohdalla voi käydä niin, että ne kuuluvat kokonsa puolesta 10-50 µm:n ryhmään lämpi-

millä vesialueilla, mutta kylmemmillä vesialueilla niiden koko on yli 50 µm. Kyseinen ilmiö tu-

lee ottaa huomioon, kun painolastivesien sisältöä analysoidaan standardin D-2 mukaisesti. Ylei-

sesti ottaen, mitä korkeampi maantieteellinen leveysaste on kyseessä, sitä suurempia ovat myös 

vesien organismit. (Drillet 2013, 4-6.) 

 

IMO:n kansainvälisen painolastivesisopimuksen lisäksi painolastivesien puhdistamiseen liittyviä 

kansallisia ja alueellisia sopimuksia on tehty jonkin verran. Kansallisia sopimuksia on tehty jo 

lähes 20 ja ne ovat voimassa esimerkiksi Australian, Brasilian, Kanadan, Norjan, Englannin ja 

Yhdysvaltojen vesillä. Alueellisia sopimuksia on puolestaan kolmella alueella, ja ne voimassa 

Itämeren, Välimeren sekä Persianlahden alueilla. Kansallisten ja alueellisten sopimusten sisältö ja 

laajuus vaihtelevat huomattavasti. (Lloyd´s Register 2012b, 5-32.) Merkittävin tähän mennessä 

solmittu kansallinen sopimus on Yhdysvaltojen rannikkovartioston USCG:n painolastivesisopi-

mus, joka astui voimaan 21.6.2012. Se on yhdenmukainen IMO:n sopimuksen kanssa, vaikka sen 

alun perin kaavailtiin olevan joiltakin osin huomattavasti tiukempi kuin IMO:n kansainvälisen 
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sopimuksen. Painolastivesien käsittelylaitteiston hyväksyminen edellyttää kuitenkin, että laitteis-

to on testattu USCG:n vaatimuksien mukaisesti, joita IMO:n G8-ohjeessa esitetyt testausvaati-

mukset eivät täytä. USCG:n ohjeet ovat voimassa Yhdysvaltojen vesialueilla. (USCG 2012, 2.)  

 

2.2 Käsittelyvaihtoehdot 

Painolastivedet voidaan käsitellä joko satamassa tai aluksella. Aluksella suoritettava puhdistus on 

pääasiallisin painolastivesien käsittelymuoto, sillä se on käytännössä helpoin toteuttaa. Painolas-

tivesien käsittelytapoja ovat tällöin erilaiset mekaaniset erottelutavat sekä fysikaaliset ja kemialli-

set käsittelyvaihtoehdot. Painolastivesien käsittelymenetelmät on esitetty kuvassa 1. Osa käsitte-

lymenetelmistä on jo yleisesti käytössä, kun taas osa on vasta teoreettisia tai potentiaalisia vaih-

toehtoja.  

 

Vuoden 2012 syyskuussa markkinoilla oli yhteensä 68 painolastiveden käsittelyjärjestelmää ja 61 

laitteistoja toimittavaa yritystä. IMO:n G8-ohjeen mukaisen tyyppihyväksynnän laitteistoista oli 

saanut 26 järjestelmää. Useimmat markkinoilla olevista laitteistoista hyödyntävät kahta tai use-

ampaa käsittelymenetelmää. Suodatus on kaikista yleisin esikäsittelyvaihtoehto, sillä kaikista 

markkinoilla olevista järjestelmistä se on käytössä 46 laitteistossa. Esikäsittelyssä hydrosyklonia 

käyttää kaksi järjestelmää ja ilman varsinaista esikäsittelyä toimivia järjestelmiä on yhteensä 12. 

Kuvassa 2 on esitetty, mitä desinfiointivaihtoehtoja järjestelmät käyttävät esikäsittelyn jälkeen. 

Yksi järjestelmä voi käyttää useampaa kuin yhtä puhdistusmenetelmää. Kuvan ”muut” -

menetelmät kohta sisältää lämpökäsittelyn, koagulaation ja kloorittoman kemiallisen käsittelyn. 

(Lloyd´s Register 2012a, 11.) 
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Kuva 1. Painolastiveden käsittelymenetelmät (Tsolaki ja Diamadopoulus 2010, 22; Gregg et al. 2009, 521-559). 

 

 
Kuva 2. Käsittelymenetelmien lukumäärä markkinoilla olevissa käsittelyjärjestelmissä (Lloyd´s Register 2012a, 11). 
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Jokaisen aluksen painolastivesien käsittely tulee suunnitella erikseen, sillä alukset ja niiden kul-

kureitit ovat erilaisia. Käsittelyvaihtoehtoja valittaessa tulee ottaa huomioon esimerkiksi seuraa-

vat tekijät (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 22; Lloyd´s Register 2012a, 12; Freda ja Otremba 

2012, 156): 

• normaalit laivatoiminnot ja matka-aika 

• laivan tyyppi, rakenne ja koko 

• painolastiveden määrä ja virtaama 

• puhdistuslaitteiston koko, kustannukset ja käsittelyyn tarvittava aika 

• mahdolliset ympäristövahingot 

• sääntöjen noudattamiseen liittyvä valvonta 

• miehistön ja matkustajien turvallisuus 

• tehokkuus tavoiteorganismien poistossa 

• käsittelylaitteiston vaivaton käyttö. 

2.2.1 Käsittely satamassa 

Kaikkiin olemassa oleviin aluksiin ei välttämättä ole mahdollista asentaa omaa painolastivesien 

käsittelyjärjestelmää, sillä ne vaativat jälkikäteen asennettuna tilaa ja niiden asennuskustannukset 

voivat muodostua suuriksi. Sen vuoksi on kehitelty myös järjestelmiä, joissa painolastiveden 

puhdistus suoritetaan satamassa. On osoitettu, että painolastivesien käsittely satamassa ei merkit-

tävästi vaikuta esimerkiksi alusten potentiaaliseen kuorman määrään, jonotusaikaan tai kiinnitys-

paikkojen hallintaan, mikäli kokonaisuus suunnitellaan huolellisesti. Vaihtoehto on toteuttamis-

kelpoinen ja kustannuksiltaan taloudellinen vaihtoehto, mikäli käsiteltävät vesimäärät ovat tar-

peeksi suuria. Käsittelyn luotettavuutta lisää, että kunkin sataman paikalliset viranomaiset voivat 

olla mukana järjestelmän asennuksessa sekä toiminnan ja tehokkuuden varmistamisessa. (Pereira 

ja Brinati 2012, 2296.) Painolastivesien käsittely satamissa edellyttää, että vesi kuljetetaan ran-

nalla olevalle käsittelylaitokselle ja satamassa on tarpeeksi tilaa suurien vesimäärien käsittelylle. 

Puhdistuslaitoksen koko ja putkilinjasto riippuvat satamaan saapuvien alusten määrästä, ajasta ja 

tyypistä. Mikäli alusten painolastivesien määrät ovat sopivan suuruisia, maalle rakennettava puh-

distuslaitos voidaan suunnitella siten, että alus vaihtaa puhdistamattoman veden puhdistettuun 

veteen. Painolastiksi käytettävä vesi voidaan puhdistaa näin ollen myös ennen laivaan pumppaa-
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mista. Meriveden puhdistusjärjestelmä täytyy suunnitella satamakohtaisesti, sillä meriveden sisäl-

tämät lajit ovat erilaisia eri meriympäristöissä. (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 23.) 

2.2.2 Mekaaniset käsittelymenetelmät 

Mekaaniset käsittelyvaihtoehdot ovat suodatus, separointi sekä koagulaatio ja flokkulaatio. Nii-

den käyttäminen on yksinkertaista, mutta pelkästään niiden avulla ei saavuteta tarpeeksi hyvää 

puhdistustulosta. Sen vuoksi niitä käytetään usein esikäsittelynä suurimpien organismien poista-

misessa ennen fysikaalisia ja kemiallisia puhdistusmenetelmiä. Suodatus on yleisimmin käytetty 

painolastivesien puhdistusmenetelmä ja sen avulla saadaan tehokkaasti poistettua suuri osa suu-

rista meriorganismeista ja sedimenteistä. Saavutettu suodatusteho riippuu organismien koosta ja 

luonteesta. Suodattimien koko vaihtelee yleisimmin 25-50 µm:n välillä. Vaikka pienemmät suo-

dattimet poistavat enemmän organismeja isoihin suodattimiin verrattuna, on niiden käyttötehok-

kuus kuitenkin alhaisempi, koska niiden virtaamahäviöt ovat suurempia. (Tsolaki ja Diamado-

poulos 2010, 23-24; Gregg et al. 2009, 524-526.) Syklonien toiminta perustuu puolestaan keski-

pakoisvoimaan. Niillä saavutettava puhdistusteho on suodattimia alhaisempi, mutta niiden etuihin 

lukeutuu kuitenkin se, että ne voivat toimia suurempien virtaamien puhdistamisessa kuin suodat-

timet. Syklonien avulla saadaan poistettua vain organismit, joiden tiheys on suurempi kuin vedel-

lä. Puhdistuksessa erotetut organismit voidaan palauttaa takaisin samaan meriympäristöön. (Freda 

ja Otremba 2012, 155; Gregg et al. 2009, 527.) Koagulaatio ja flokkulaatio ovat puolestaan har-

voin käytettyjä mekaanisia käsittelymenetelmiä, jotka perustuvat koagulantin tai flokkulantin 

lisäämiseen painolastiveteen. Niiden tehtävänä on kiinnittyä organismeihin ja sedimentteihin sekä 

kasvattaa niiden kokoa ennen suodatusta, separointia tai magnetointia. (Freda ja Otremba 2012, 

156; Lloyd´s Register 2012a, 10.) 

2.2.3 Fysikaaliset käsittelymenetelmät 

Fysikaalisia käsittelymenetelmiä ovat UV-säteilytys, lämpökäsittely, ultraääni sekä magnetointi. 

Yleisin fysikaalinen käsittelymenetelmä on UV-säteilytys, joka on käytössä 21 markkinoilla ole-

vassa käsittelyjärjestelmässä. Painolastivesien käsittely suodatuksen ja UV-käsittelyn avulla on 

nousemassa lisäksi yleisimmäksi käsittelyvaihtoehdoksi, sillä sen käyttöön ei tarvita kemikaaleja 

ja veden suolaisuuden vaihtelut eivät vaikuta sen toimintaan (Kaataja 2013; Lloyd´s Register 
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2012a, 11). Oikealla UV-annoksella ja aallonpituudella käytettynä ultraviolettisäteily on osoittau-

tunut tehokkaaksi erilaisten organismien tuhoajaksi ilman, että se aiheuttaa vaarallisia sivutuottei-

ta veteen. Puhdistustehokkuus riippuu muun muassa organismien koosta ja luonteesta sekä UV-

säteilyn etenemisestä vedessä. (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 24-25.) Mikäli vesi on sameaa, 

voi puhdistusteho heikentyä (Kazumi 2007, 10). Koska kaikki organismit eivät aina kuole UV-

säteilytyksen vaikutuksesta, pidetään UV-säteilytyksen yhtenä riskitekijänä kuitenkin sitä, että 

UV-säteilytys voi vaurioittaa ja muuttaa hengissä säilyneiden organismien DNA:ta. DNA:ssa 

tapahtuneiden muutosten seurauksena geneettisiä mutaatioita sisältäviä organismeja voi päätyä 

meriveteen. Lisäksi UV-käsittelyn tehoa rajoittavat solujen korjausmekanismit ja jälkikasvu. 

(Gregg et al. 2009, 533.) UV-käsittelylaitteisto vaatii alukselta lisäksi melko paljon tilaa ja sen 

energiankulutus on suuri. 

 

Lämpökäsittely voidaan puolestaan toteuttaa hyödyntämällä aluksen moottorin hukkalämpöä tai 

tuottamalla vaadittu lämpö erillisellä laitteistolla, kuten lämmönsiirtimillä tai mikroaalloilla. 

Moottorin hukkalämmön hyödyntäminen on yleisin ja taloudellisin menetelmä lämpökäsittelyn 

toteuttamiseen. Lämpötilan täytyy olla vähintään 40 ºC, jotta se olisi riittävä tuhoamaan merior-

ganismeja. Mitä korkeammiksi veden lämpötila saadaan nostettua, sitä lyhyempi aika käsittelyyn 

tarvitaan. Kyseisten syiden vuoksi lämpökäsittely soveltuu parhaiten lämpimille alueille, missä 

meriveden lämpötila on vähintään 30 ºC. Käsittelyyn vaadittava lämpötila ja aika vaihtelevat pal-

jon erilaisilla organismeilla. Esimerkiksi useimmat kasviplanktonit eivät selviydy korkeista läm-

pötiloista, kun taas bakteerit kestävät niitä hyvin. Kaiken kaikkiaan lämpökäsittelyn on havaittu 

olevan hyvin tehokas painolastivesien käsittelytapa, mutta sen käyttöönottoa rajoittavat kuitenkin 

hukkalämmön saatavuus ja sen siirtäminen, lämmön poiston vaikutus moottorin suorituskykyyn 

sekä lämmönsiirtimien ylläpito. Myös matkan pituus, kylmä ilmasto ja lisääntyvä korroosion ris-

ki ovat rajoittavia tekijöitä. Moottorin hukkalämpöä hyödyntämällä veden lämpötila nousee hi-

taasti eikä sen avulla ole mahdollista päästä korkeisiin lämpötiloihin. Sen sijaan lämmönsiirtimil-

lä ja mikroaalloilla saadaan lämpötila nostettua nopeasti hyvin korkeaksi (60-80 ºC). Lämmön-

siirtimien ja erityisesti mikroaaltojen käyttöönottoa rajoittavat kuitenkin vielä niiden suuri ener-

giankulutus ja kustannukset. (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 25-26; Gregg et al. 2009, 528-

530.) 
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Kavitaatio on melko yleinen painolastivesien käsittelymenetelmä, joka on käytössä 12 markki-

noilla olevassa käsittelyjärjestelmässä. Kavitaatiossa ultraäänen tai korkeataajuisen äänen sisäl-

tämä energia muodostaa veteen hydrodynaamisia voimia ja värähtelyä, jotka hajottavat organis-

mien solun seinämän. Puhdistus voidaan suorittaa esimerkiksi venturiputkessa. Kavitaation puh-

distusteho ei ole kovin korkea, joten se soveltuu parhaiten käytettäväksi yhdessä muiden käsitte-

lymenetelmien kanssa. Ultraääni vaikuttaa tehokkaasti yli 100 µm:n kokoisiin eläinplanktoneihin, 

mutta kasviplanktoneiden ja bakteerien osalta sen tehokkuus on yleisesti huono. Sen käyttöä ra-

joittavat lisäksi ultraäänen tuottamiseen käytettävien laitteiden melu, suuri energiantarve sekä 

aluksen runkoon aiheutuva toistuva altistus. (Freda ja Otremba 2012, 156; Gregg et al. 2009, 533; 

Lloyd´s Register 2012, 10-11.) 

 

Magnetointia voidaan puolestaan käyttää, kun painolastivesi on esikäsitelty koagulaation ja flok-

kulaation avulla. Magneettisella käsittelyllä on hyvin alhainen taajuus ja sen aiheuttama säteily ei 

ole ionisoivaa. Magnetoinnin jälkeen suoritetaan suodatus, joka takaa hyvään puhdistustulokseen 

pääsemisen. Koaguloinnin, magnetoinnin ja suodatuksen avulla saadaan poistettua erityisesti suu-

remmat organismit, mutta myös bakteerien osalta kyseisen käsittelykokonaisuuden puhdistusaste 

on ollut hyvä. (Freda ja Otremba 2012, 156; Gregg et al. 2009, 535.) 

2.2.4 Kemialliset käsittelymenetelmät 

Kemiallisia painolastivesien puhdistusmenetelmiä on lukuisia. Hapettavia menetelmiä ovat esi-

merkiksi kloorin, otsonin, vetyperoksidin ja klooridioksidin käyttäminen, kun taas ei-hapettavista 

menetelmistä tyypillisin esimerkki on K-vitamiini. Kyseisten menetelmien lisäksi painolastivettä 

voidaan käsitellä myös hapenpoiston avulla sekä säätelemällä pH:ta ja suolapitoisuutta. Kaikista 

yleisimmin kemiallisista menetelmistä käytetään kloorausta, otsonointia ja hapen poistoa. 

 

Kloorauksen toiminta perustuu siihen, että se tuhoaa organismien soluseinämän. Sen tehokkuus 

painolastivesien desinfioinnissa vaihtelee merkittävästi riippuen veden olosuhteista, kuten pH:sta 

ja lämpötilasta, sekä organismien tyypistä. Esimerkiksi lepotilassa olevia organismeja vastaan 

klooraus tehoaa vasta, kun sen pitoisuus on yli 2 mg litraa kohden. Kloori voidaan lisätä veteen 

joko nestekaasuna, nestemäisenä natriumhypokloriittina tai kiinteänä kalsiumhypokloriittina. 
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Natriumhypokloriittia voidaan lisäksi tuottaa sähkökloorauksen avulla, mikä on hyvin yleinen 

menetelmä painolastivesien käsittelyssä. Kun sähkövirta johdetaan suoraan veteen, hajottaa se 

elektrolyysissä meriveden sisältämän natriumkloridin kemiallisesti natriumhypokloriitiksi. Elekt-

rolyysi on hyvin vakiintunut ja käytetty menetelmä myös jäte- ja teollisuusvesien desinfiointiso-

velluksissa. Kloorausmenetelmät voivat kuitenkin johtaa sivutuotteiden, kuten kloorattujen hiili-

vetyjen, syntymiseen. (Lloyd´s Register 2012a, 10; Gregg et al. 2009, 536; Tsolaki ja Diamado-

poulos 2010, 28.) 

 

Klooridioksidin ja vetyperoksidin toimintaperiaate on sama kuin kloorauksessakin eli ne tuhoavat 

organismien soluseinämän. Klooridioksidi tehoaa hyvin kaikkia mikro-organismeja vastaan ja se 

toimii tehokkaasti myös sameissa vesissä. Klooridioksidi on kuitenkin erittäin herkästi reagoiva 

ja epävakaa kaasu, minkä vuoksi se ei sovellu varastoitavaksi. Se on tuotettava käyttökohteessa, 

joten sen tuottamiseen ja käyttöön liittyy turvallisuusriskejä. Klooridioksidin käyttöä pidetään 

kuitenkin ympäristöystävällisempänä käsittelymenetelmänä kuin kloorausta, koska sen käytöstä 

ei synny vapaata klooria tai kloorattuja hiilivetyjä. Sivutuotteina syntyy sen sijaan kloriittia, klo-

raattia ja orgaanisia biohajoavia sivutuotteita, kuten karbonyyliyhdisteitä ja lyhytketjuisia kar-

boksyylihappoja. Veden takaisinlaskussa tulee huomioida erityisesti klooridioksidin puoliintu-

misaika, joka on 6-12 tuntia. Tyypillisesti käytettävillä konsentraatioilla klooridioksidilla puhdis-

tettu vesi voidaan laskea takaisin mereen turvallisesti kuitenkin aikaisintaan vuorokauden kulut-

tua käsittelystä. Vetyperoksidi puolestaan hajoaa vaikutusajan jälkeen vedeksi ja hapeksi, joten 

myös se aiheuttaa vähemmän haitallisia sivutuotteita kuin klooraus. Sitä käytetään kuitenkin 

useimmiten suurina annoksina, sen säilyttämiseen tarvitaan sopivat varastointitilat ja se on hin-

naltaan suhteellisen kallista. Peretikkahapon ja vetyperoksidin yhdistelmä on yksi käytössä oleva 

vaihtoehto painolastivesien käsittelyssä. Sen on kuitenkin epäilty aiheuttavan myrkyllisiä sivu-

tuotteita erityisesti kylmillä merialueilla. (Lloyd´s Register 2012a, 10; Gregg et al. 2009, 540; 

Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 26-29.)  

 

Otsonointi tehoaa puolestaan erityisesti mikro-organismeihin, mutta suurempia organismeja vas-

taan se ei ole kovin tehokas. Painolastiveden puhdistamisessa käytettävä pitoisuus on yleensä 1-2 

mg litraa kohden. Otsonointia pidetään yhtenä parhaimmista kemiallisista painolastivesien käsit-
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telymenetelmistä, koska se ei edellytä kemikaalien varastoimista aluksella ja sen sivutuotteet ai-

heuttavat vähän ympäristöriskejä. Otsonoinnin sivutuotteena syntyy pääasiassa bromaattia, joka 

on vähemmän haitallista kuin kloorauksessa syntyvät sivutuotteet. Otsoni on epävakaa kaasu, 

joka hajoaa nopeasti hapeksi, minkä vuoksi se täytyy tuottaa käyttökohteessa. Sen tuottaminen 

ilmasta on turvallista, vaikka otsoni on terveydelle vaarallista suurina pitoisuuksina. Suurten ve-

simäärien käsittelyyn tarvitaan kuitenkin melko monimutkainen laitteisto sekä otsonin tuottami-

seen että sen veteen liuottamiseen. Laitteistot ovat kalliita ja ne vaativat alukselta paljon tilaa. 

(Lloyd´s Register 2012a, 10; Gregg et al. 2009, 541.) 

 

Vaikka klooraukseen ja otsonointiin perustuvilla menetelmillä päästään yleisesti lähelle 100 pro-

sentin puhdistusastetta, on biosidien käyttö painolastivesien käsittelyssä kuitenkin kyseenalaista, 

sillä haitallisten yhdisteiden lisääminen takaisin mereen päätyvään veteen ei ole tarkoituksenmu-

kaista (Tsolaki ja Diamadopoulos 2010, 26.) Haittojen ehkäisemiseksi useimmissa puhdistusjär-

jestelmissä otsonia ja klooria sisältävä painolastivesi neutraloidaan ennen kuin se lasketaan takai-

sin mereen (Lloyd´s Register 2012a, 10). 

 

Ei-hapettavista kemiallisista käsittelymenetelmistä yksi potentiaalinen vaihtoehto on K-

vitamiinin käyttäminen. Menadioni on yksi K-vitamiiniryhmä, jota käytetään vesien puhdistuk-

sessa. Se on myrkyllistä selkärangattomille, minkä vuoksi puhdistus on tehokasta. K-vitamiini on 

luonnollinen aine, vaikka sitä valmistetaankin usein synteettisesti. Sitä on turvallista käsitellä, 

mutta sillä käsitelty vesi vaatii kuitenkin neutraloinnin ennen kuin se lasketaan takaisin mereen. 

(Lloyd´s Register 2012a, 10.) 

 

Hapenpoisto on käytössä viidessä markkinoilla olevassa painolastivesien käsittelyjärjestelmässä. 

(Lloyd´s Register 2012a, 11.) Sen käyttöön liittyviä etuja ovat edulliset kustannukset ja aluksen 

korroosion väheneminen. Hapenpoisto voidaan toteuttaa lisäämällä veteen ravinteita, kuten glu-

koosia tai sulfidia, käyttämällä tyhjiösäiliöitä tai johtamalla happi ulos painolastitankeista. Ha-

penpoisto voidaan suorittaa myös siten, että painolastitankkiin syötetään jatkuvasti typpeä. Tam-

burri et al. (2002) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että happivajaissa olosuhteissa (happea 0,8 

mg/l) 2-3 vuorokautta olleista toukista selviytyi 20 %. Sen perusteella oletettiin, että 2-3 viikkoa 
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kestänyt happivaje olisi tappanut kaikki tutkitut organismit. (Tamburri et al. 2002, 331-338; 

Gregg et al. 2009, 547-548.) Hapenpoisto vähentää tehokkaasti eläinplanktoneita, mutta useat 

kasviplanktonit, anaerobiset bakteerit sekä monet virukset pystyvät selviytymään happivajaissa 

olosuhteissa (Gregg et al. 2009, 548). Hapenpoisto ei vaikuta organismeihin välittömästi, minkä 

vuoksi se ei sovellu aluksille, joiden matka-aika on lyhyt, vaan se sopii parhaiten esimerkiksi 

valtamerten yli kulkeville aluksille (Kazumi 2007, 10).  

  

Yksi painolastivesien kemiallisista käsittelymenetelmistä on pH-arvon muuntelu. Sen toiminnan 

perustana on, että useimmat organismit eivät selviydy pH-arvon suurista vaihteluista. Veden pH-

arvoa voidaan kasvattaa tai alentaa lisäämällä emäksiä tai kemikaaleja. Menetelmällä on kuiten-

kin useita negatiivisia puolia, minkä vuoksi se ole käytössä markkinoilla olevissa sovelluksissa. 

pH-arvon alentaminen lisää korroosiota ja pH-arvon lisäys voi aiheuttaa epästabiilisuutta. Lisäksi 

kemikaalien säilytys vie paljon tilaa ja lisää turvallisuusriskejä. Kyseinen menetelmä voi tuottaa 

suuren määrän sivutuotteita, joita joudutaan säilyttämään laivalla, kunnes ne voidaan sijoittaa 

kaatopaikalle. Painolastivesi voidaan joutua myös neutralisoimaan ennalleen ennen mereen las-

kemista. Käsittelymenetelmänä pH-muuntelu ei tehoa erityisesti lepovaiheessa oleviin organis-

meihin. (Gregg et al. 2009, 549.) 

 

Myös suolapitoisuutta muuntelemalla voidaan vähentää veden sisältämien organismien määrää, 

sillä makean veden organismit eivät yleensä selviydy suolapitoisuuden lisääntymisestä ja merior-

ganismit eivät puolestaan selviydy sen vähenemisestä. Suolan lisääminen painolastitankkiin on 

helppo ja halpa menetelmä, mutta suolan poistaminen vedestä vaatii puolestaan kalliita laitteisto-

ja, paljon energiaa sekä enemmän aikaa. Suolapitoisuuden muuntelu ei kuitenkaan tehoa kaikkiin 

organismeihin, kuten moniin patogeeneihin ja lepovaiheessa oleviin organismeihin. (Gregg et al. 

2009, 549.) Menetelmä ei ole yleisesti käytössä painolastivesien käsittelyjärjestelmissä. 
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2.2.5 Veden vaihto 

Painolastivesien mukana kulkeutuvien lajien siirtymistä voidaan hallita osittain myös ilman var-

sinaista puhdistusprosessia. Tällaisia tapoja ovat painolastiveden vaihto tai tyhjennys ulkomerellä 

sekä läpivirtaus. IMO:n kansainvälisessä painolastivesiä koskevassa yleissopimuksen standardis-

sa B-4 on annettu ohjeet siitä, millä tavoin painolastivesien vaihto voidaan toteuttaa. Sen mukaan 

vaihdon tai tyhjennyksen on tapahduttava vähintään 200 merimailin päässä lähimmästä maa-

alueesta. Lisäksi veden syvyyden on oltava vähintään 200 metriä. Kun edellisiä ohjeita ei ole 

mahdollista toteuttaa, tulisi vaihdon tapahtua kuitenkin mahdollisimman kaukana rannikosta, 

jokaisessa tapauksessa vähintään 50 merimailin päässä ja veden syvyyden ollessa vähintään 200 

metriä. (IMO 2004.) Kun veden vaihto suoritetaan aavalla merellä, voidaan estää rannikkolajien 

leviämistä satamasta toiseen sekä ehkäistä rannikon veden suolapitoisuudessa tapahtuvia muutok-

sia. Veden vaihtoon kaukana rannikosta liittyy kuitenkin riskitekijöitä, jotka voivat aiheutua esi-

merkiksi huonoista sääolosuhteista. Lisäksi kaikki painolastitankissa olevat organismit eivät vält-

tämättä poistu vaihdossa, vaan osa niistä voi jäädä painolastitankkiin ja kulkeutua yhä eteenpäin. 

(Gregg et al. 2009, 523.) Standardissa D-1vaaditaan, että painolastiveden kokonaistilavuudesta 

tulee vaihtua kerralla vähintään 95 % (IMO 2004). Yleisesti on kuitenkin kritisoitu, että luku on 

liian alhainen ehkäisemään tarpeeksi hyvin lajien kulkeutumista. 

 

Läpivirtaus on puolestaan menetelmä, jossa aluksen painolastina toimiva vesi vaihtuu jatkuvasti 

matkan aikana, eikä varsinaista painolastiveden siirtoa suoriteta. Näin veden sisältämät lajit eivät 

pääse kulkeutumaan kauas alkuperäisestä paikastaan. Käytännössä vesi siirtyy alukseen keulasta 

ja kulkee suurten putkien muodostamassa verkostossa aluksen läpi sen liikkuessa eteenpäin. Kun 

alukseen lastataan tavaraa, voidaan vedenottoaukot sulkea läpillä ja ylimääräinen vesi pumpata 

pois aluksesta. Kyseinen tekniikka voidaan kuitenkin sisällyttää aluksen rakenteeseen ainoastaan 

rakennusvaiheessa, minkä vuoksi se sopii ainoastaan uusiin aluksiin. Menetelmä on edullinen, 

koska erillisiä painolastivesienkäsittelyjärjestelmiä tai -kemikaaleja ei tarvita. Lisäksi se voi alen-

taa potkurin voiman tarvetta useilla prosenteilla, mikä vähentää puolestaan aluksen polttoaineen-

kulutusta. (Gregg et al. 2009, 556.)  
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3 VEDEN UV-DESINFIOINTI 

Desinfiointi on käsittelymenetelmä, jonka avulla veden sisältämät elävät organismit inaktivoi-

daan eli joko tapetaan tai saadaan lisääntymiskyvyttömiksi. UV-säteilyn käyttö veden desinfioin-

nissa on tunnettu jo pitkään, sillä Downesin ja Bluntin tutkimuksessa havaittiin jo vuonna 1877 

UV-säteilyn vaikuttavan organismien elinkelpoisuuteen (Downes ja Blunt 1877, 488). Ensimmäi-

set elohopealamput keinotekoisen UV-säteilyn luomiseen kehitettiin vuonna 1901 ja vuonna 

1906 keksittiin kvartsin soveltuvuus UV-säteilyn johdemateriaaliksi. Ensimmäinen juomaveden 

puhdistukseen tarkoitettu UV-laitteisto otettiin käyttöön Ranskassa vuonna 1910. UV-

säteilytyksen käyttö ei kuitenkaan yleistynyt, koska sen käyttöön liittyvät kustannukset olivat 

suuria, laitteet olivat epäluotettavia ja niiden kunnossapito vaikeaa. Lisäksi klooraukseen nähtiin 

liittyvän lukuisia etuja, kuten edullisuus ja luotettavuus, minkä vuoksi UV-desinfioinnin käyttö 

on yleistynyt vasta aivan viime aikoina. Kiinnostus UV-säteilytyksen käyttöä kohtaan kasvoi, 

kun kemiallisilla menetelmillä havaittiin olevan vaikutusta veden ominaisuuksiin ja ihmisten ter-

veyteen. UV-säteilytyksen lopullisena läpilyöntinä pidetään kuitenkin sitä, kun 1990-luvun lo-

pussa havaittiin, että UV-säteilytys tehoaa hyvin suolistosairauksia aiheuttavia alkueläimiä, Cryp-

tosporidium ja Giardia, vastaan. Klooraus ei tehoa lainkaan kyseisiin patogeeneihin ja myös ot-

sonoinnilla saavutettavat puhdistustulokset ovat melko huonoja. (Hijnen ja Medema 2010, 71; 

Pirnie et al. 2006, 40.) UV-säteilytystä voidaan käyttää vesien desinfioinnissa erilaisissa käyttö-

tarkoituksissa, kuten talousveden, jätevesien ja painolastivesien käsittelyssä. UV-säteilytys luoki-

tellaan fysikaaliseksi desinfiointimenetelmäksi. 

 

3.1 UV-säteily 

UV-valolla tarkoitetaan ultraviolettisäteilyä, jonka aallonpituus on näkyvän valon aallonpituutta 

lyhyempi eikä sitä sen vuoksi ihmissilmällä pystytä havaitsemaan. Kuvassa 3 on esitetty yksi-

tyiskohtaisemmin, kuinka sähkömagneettinen säteily jakautuu eri säteilylajeihin aallonpituuksien 

perusteella. Organismien inaktivointiin käytettävä aallonpituusalue ulottuu sekä UV-C -säteilyn 

että UV-B -säteilyn aallonpituusalueille. UV-C -säteilyä ei luontaisesti tule auringonvalon kautta 

maanpinnalle, koska ilmakehä suodattaa sen pois otsonikerroksessa (IUVA 2013). UV-C -säteily 
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tunkeutuu lyhyen aallonpituudensa vuoksi helposti organismien solujen dna:han, jolloin se aihe-

uttaa niihin peruuttamattomia muutoksia.  

 

 
Kuva 3. Sähkömagneettisen säteilyn jaottelu. 

 

Lyhytaaltoinen UV-säteily vaikuttaa organismeihin, koska sen fotonien energia on suuri. Fotoni 

on sähkömagneettisen säteilyn hiukkanen, joka syntyy esimerkiksi emissiossa. Fotoni on massa-

ton ja varaukseton valon nopeudella kulkeva hiukkanen, jonka mukana säteilyn energia kulkeu-

tuu. Fotonin energia on sitä suurempi, mitä lyhyempi säteilyn aallonpituus on. Fotonin energia 

saadaan laskettua seuraavan yhtälön avulla (IUVA 2013): 

      

            ,         (1) 

 

missä  h on Planckin vakio (6,63·10-34 Js) 

  v on valon taajuus [Hz] 

  c on valon nopeus (3,0·10-8m/s) 

  λ on aallonpituus [nm].  
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3.1.1 UV-säteilyn vaikutus organismeihin 

UV-säteilyn desinfiointimekanismi eroaa merkittävästi kemiallisten desinfiointiaineiden toimin-

taperiaatteista. Kemialliset desinfiointiaineet inaktivoivat organismit vahingoittamalla solun ra-

kennetta, häiritsemällä aineenvaihduntaa sekä estämällä biosynteesin ja kasvun. UV-säteily puo-

lestaan inaktivoi organismin vahingoittamalla sen nukleiinihappoja ja siten estämällä sen jakau-

tumisen. Organismi, joka ei voi jakautua, on infektiokyvytön. Inaktivoituneeksi kutsutaan näin 

ollen UV-säteilytykselle altistunutta, hengissä olevaa, mutta toimintakyvytöntä organismia. 

 

Nukleiinihapon tehtävänä on ohjata kaikkien elävien solujen aineenvaihduntaa ja lisääntymistä. 

Sen kaksi yleisintä muotoa ovat deoksiribonukleiinihappo (DNA) ja ribonukleiinihappo (RNA), 

jotka ovat joko yksi- tai kaksikierteisiä polymeerejä koostuen nukliotideista (kuva 4). DNA:n 

sisältämät nukliotidit ovat puriiniemäksiä (adeniini ja guaniini) sekä pyrimidiiniemäksiä (tymiini 

ja sytosiini). RNA:n nukletiotidit ovat muutoin samoja kuin DNA:n, mutta pyrimidiiniemäkset 

ovat urasiili ja sytosiini. UV-valon desinfioiva vaikutus on yksinkertainen: se tunkeutuu viruksen, 

bakteerin tai muun organismin soluseinämän läpi ja aiheuttaa muutoksia niiden DNA:ssa ja 

RNA:ssa. Kaikki puriinit ja pyrimidiinit absorboivat UV-säteilyä, mutta UV-säteily vahingoittaa 

herkimmin pyrimiidiemäksiä. Tyypillisesti vahingoittumisen seurauksena syntyy pyriinidimeere-

jä, joista kuvassa 4 esitetty tymiinidimeeri on yleisin. Sen vuoksi organismit, joiden DNA sisältää 

paljon tymiiniä, ovat kaikista herkimpiä UV-säteilytykselle. Harvinaisempia UV-säteilyn aiheut-

tamia vaurioita ovat esimerkiksi nukleiinihappojen ja proteiinien sitoutuminen toisiinsa sekä 

DNA/RNA-ketjun katkeaminen. (Pirnie et al. 2006, 44-46.) 

 



 
 

33 

 
Kuva 4. DNA-molekyylin rakenne ja tymiinidimeerin synty (Leino 2008, 51). 

 

Mitä enemmän solun DNA absorboi UV-säteilyn fotoneja lyhyellä aikavälillä, sitä enemmän UV-

säteily aiheuttaa solulle vaurioita. Organismien nukleotidit absorboivat ultraviolettisäteilyä 200-

300 nm:n aallonpituusalueella (kuva 5). Gatesin tekemässä tutkimuksessa havaittiin jo vuonna 

1929, että bakteereilla suurin absorptio saavutetaan 260-270 nm:n välisellä aallonpituusalueella 

(Gates 1929, 42). Kyseinen aallonpituusalue pätee myös muihin organismeihin, sillä yleisesti 265 

nm:n aallonpituuden on havaittu olevan tehokkain.  

 

 
Kuva 5. UV-säteilyn absorptio solujen DNA:ssa eri aallonpituuksilla (muokattu lähteestä Pirnie et al. 2006, 45). 
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3.1.2 UV-säteilyn käyttö desinfioinnissa 

UV-säteilyn käyttö veden desinfiointimenetelmänä on erinomainen, sillä vaikka organismit inak-

tivoituvat, veden fysikaaliset parametrit, kuten pH-arvo, lämpötila, suolapitoisuus, maku, haju ja 

väri, säilyvät ennallaan. Esimerkiksi talousveden desinfioinnissa käytetään perinteisesti kemialli-

sia menetelmiä, kuten klooria, kloramiinia, klooridioksidia tai otsonia, jotka muuttavat kuitenkin 

veden kemiallisia ominaisuuksia. UV-desinfioinnin etuihin lukeutuu myös se, että sillä on hyvin 

lyhyt kontaktiaika, jonka pituus vaihtelee sekunneista muutamiin minuutteihin. (Quek ja Hu 

2008, 533.) Lisäksi sen käyttäminen on yksinkertaista eikä se vaadi kuljetuksia, varastoimista 

eikä esi- tai jälkikäsittelyä. UV-desinfioinnin laitekustannukset ovat laskeneet sitä mukaa, kun 

UV-säteilytys desinfiointimenetelmänä on yleistynyt. Käyttökustannukset muodostuvat suurelta 

osin energiankulutuksesta, mikä on erityisesti keskipaineisilla elohopealampuilla suuri.  

 

UV-säteilytyksen huonona puolena on kuitenkin vaikutuksen pysymättömyys, sillä UV-säteilytys 

inaktivoi veden sisältämät organismit vain säteilytyshetkellä, mutta myöhempi kasvu, solujen 

korjausmekanismit ja uudelleenkontaminoituminen voivat nostaa puhdistetun veden organismipi-

toisuutta UV-säteilytyksen jälkeen. Uudelleenkontaminoituminen on mahdollista esimerkiksi, jos 

vesijohtoverkoston kunto on huono. UV- käsittely voidaan suorittaa vain tietyssä pisteessä puh-

distusjärjestelmää, kun taas useimpien kemikaalien vaikutus jatkuu vielä varsinaisen käsittely-

kohdan jälkeenkin. Lisäksi UV-säteilytyksen käyttöä voi rajoittaa veden sameus, sillä sameassa 

vedessä UV-valon kulkeutuminen heikkenee ja desinfiointiteho alenee. UV-säteilytys on sopiva 

vaihtoehto erityisesti kirkkaiden ja suhteellisen pienten vesimäärien käsittelyyn. (Orava et al. 

2003, 14.) 

 

3.2 UV-desinfioinnin tehokkuuteen vaikuttavat tekijät 

UV-säteilytyksen tehokkuuteen ja tarvittavan UV-annoksen suuruuteen vaikuttavat useat tekijät, 

jotka voivat johtua joko organismien luonteesta tai veden sekä laitteiston ominaisuuksista. Eri 

organismien herkkyys UV-säteilylle vaihtelee huomattavasti. Herkkyyteen vaikuttavia tekijöitä 

ovat muun muassa organismien kanta, fysiologinen tila sekä solujen korjausmekanismit. UV-

säteilytyksen teho ei riipu lainkaan olosuhteista, kuten veden lämpötilasta tai pH-arvosta. Sen 
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sijaan veden sisältämillä kiintoainepartikkeleilla on merkitystä organismien saaman UV-

säteilytyksen voimakkuuteen, sillä ne vaikuttavat absorption, heijastumisen, taittumisen ja siron-

nan seurauksena UV-valon etenemiseen. 

3.2.1 Organismien kanta ja fysiologinen tila 

Organismin fysiologinen tila eli kasvun vaihe vaikuttaa huomattavasti siihen, kuinka hyvin orga-

nismit sietävät UV-säteilyä. Parhaiten UV-säteilyä kestävät ne organismit, jotka ovat aktiivisessa 

kasvun vaiheessa. Sen sijaan organismit, jotka ovat stationäärivaiheessa, ovat herkimpiä UV-

säteilyn vaikutuksille. (Hijnen ja Medema 2010, 81.) Stationäärivaiheelle on tyypillistä, että yh-

dyskunta ei enää kasva, vaan se on niin sanotussa tasapainotilassa. 

 

Myös organismien kannalla on merkitystä UV-säteilyn vaikutuksiin, sillä saman lajin eri kannat 

voivat olla herkkyydeltään erilaisia UV-säteilyä kohtaan. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että 

esimerkiksi E.coli bakteerin eri kannat poikkeavat toisistaan paljon. Kaikkiin lajeihin tämä ei 

kuitenkaan päde, sillä esimerkiksi Cryptosporidium parvum alkueläinlajin kaikki alalajit on todet-

tu herkiksi UV-säteilylle. (Hijnen ja Medema 2010, 81.) 

3.2.2 Solujen korjausmekanismit 

Bakteerien ja muiden mikro-organismien solut ovat kehittäneet itselleen luonnostaan puolustus-

mekanismeja auringon UV-säteilyä vastaan, jotta UV-säteilylle altistuneet organismit kykenisivät 

palautumaan osittain ennalleen. Tällaisia korjausmekanismeja ovat esimerkiksi valokorjaus (pho-

to repair) ja pimeäkorjaus (dark repair). (Quek ja Hu 2008, 533.) Valokorjaukseen kykenevät 

erityisesti bakteerit ja itiöt (Kowalski 2009, 40). Pimeäkorjausta on puolestaan havaittu esiinty-

vän monilla bakteereilla. Viruksilla ei ole varsinaisia korjausentsyymejä, mutta on havaittu, että 

useat virukset voivat käyttää hyväkseen isäntäeliön solujen korjausentsyymejä. (Hijnen ja Mede-

ma 2010, 82.) Myös useiden bakteerien, kuten Bacillus subtiliksen, kyky valokorjaukseen on 

heikko (Kowalski 2009, 40). 

 

Valokorjaus alkaa, kun solujen entsyymit altistuvat UV-säteilytyksen jälkeen valolle, jonka aal-

lonpituus on 310-490 nm. Entsyymi, joka aiheuttaa valokorjauksen on nimeltään fotolyaasi (Ko-
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walski 2009, 41), ja se saa toimintaan tarvittavan energian valosta. Korjausentsyymit pyrkivät 

rikkomaan kovalenttisidosten muodostamia pyrimidiinidimeerejä, jotka syntyivät UV-säteilylle 

altistuessa. Valokorjauksen alkamista voidaan hallita pitämällä UV-säteilytetty vesi pimeässä 

vähintään kahden tunnin ajan. Väitettä tukee muun muassa Quekin ja Hun (2008) E. Coli baktee-

rikannoilla tekemä tutkimus, jossa havaittiin, että suurin osa valokorjauksesta tapahtuu kahden 

tunnin sisällä UV-säteilytyksestä. Näin ollen valokorjauksen mahdollisuus on varsin pieni esi-

merkiksi talousveden valmistuksessa, sillä desinfioinnin jälkeen vesi pysyy pimeässä putkistois-

sa, säiliöissä ja jakelujärjestelmässä. (Quek ja Hu 2008, 536; Pirnie et al. 2006, 46.) Myös paino-

lastivesien käsittelyssä desinfioitu vesi säilytetään pimeässä painolastivesitankissa ennen kuin se 

lasketaan takaisin mereen. Sen sijaan jätevesien puhdistuksessa valokorjaus on mahdollista, ja se 

tulee huomioida UV-annoksen määrää kasvattamalla (Hijnen ja Medema 2010, 89). Korkeampi 

UV-annos johtaa kuitenkin siihen, että solujen valokorjaus kestää kauemmin, mikä tulee ottaa 

huomioon, kun inaktivoituneiden solujen määrää tutkitaan UV-säteilytyksen jälkeen. (Guo et al. 

2011, 405-406). 

 

Pimeäkorjaus alkaa puolestaan välittömästi UV-säteilytyksen jälkeen. Määritelmän mukaan pi-

meäkorjaus tapahtuu silloin, kun prosessi ei tarvitse toteutuakseen valoa. Pimeäkorjaus on kui-

tenkin hieman harhaanjohtava termi, koska se voi periaatteessa tapahtua myös valoisassa. (Pirnie 

et al. 2006, 46-47.) Pimeäkorjauksessa vahinkojen korjaukseen osallistuu lukuisia erilaisia ent-

syymejä (Kowalski 2009, 41). Pimeäkorjauksen osuus on yleisesti valokorjaukseen verrattuna 

pienempi, minkä osoittaa muun muassa Quekin ja Hun (2008) tekemä tutkimus. Siinä osoitettiin 

pimeäkorjauksen osuuden olevan 3,4 kertaa alhaisempi valokorjaukseen verrattuna. Lisäksi osoi-

tettiin, että keskipainelampuilla voidaan hallita pimeäkorjauksen käynnistymistä paremmin kuin 

matalapainelampuilla, sillä laaja-alainen aallonpituus vahingoittaa korjausentsyymejä. (Quek ja 

Hu 2008, 538.) Pimeäkorjauksen hallinnassa myös UV-annoksen säätö on tärkeää. 

 

Valo- ja pimeäkorjauksen suuruus vaihtelee huomattavasti eri organismeilla. Korjausmekanismi-

en toteutumista voidaan hallita käyttämällä keskipainelamppujen lisäksi suurempia säteilyannok-

sia. Quekin ja Hun (2008) tutkimuksessa havaittiin, että käyttämällä yli 60 mJ/cm2 säteilyannosta 

voidaan valokorjauksen käynnistyminen estää jopa kokonaan E. coli -bakteereilla. Sen perusteel-
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la suositteltiin, että talousveden puhdistuksessa pitäisi käyttää yli 60 mJ/cm2 säteilyannosta, min-

kä lisäksi vettä ei saisi altistaa valolle, jotta voidaan varmistaa valokorjauksen täydellinen ehkäi-

sy. (Quek ja Hu 2008, 539.)  

 

Kuvassa 6 on esitetty UV-desinfioinnin ja sen jälkeisten korjausmekanismien vaikutus organis-

mien määrään. UV-säteilytetyn veden organismipitoisuus voi latenssivaiheen jälkeen kasvaa 

kolmen tekijän seurauksena: vahingoittumattomana säilyneiden organismien lisääntymisen vuok-

si, organismien korjausmekanismien vuoksi sekä korjaantuneiden organismien lisääntymisen 

vuoksi. (Guo et al. 2011, 405-406.) 

 

 
Kuva 6. Desinfioinnin ja korjausmekanismien vaikutus organismien määrään (mukaillen Sanz et al. 2007, 3144). 
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3.2.3 UV-säteilyn eteneminen väliaineessa 

Absorptio, taittuminen, heijastuminen ja sironta ovat ilmiöitä, jotka vaikuttavat UV-säteilyn ete-

nemiseen väliaineessa. Desinfiointitehon arvioinnissa niiden merkitys on tärkeää tunnistaa. Ab-

sorptiossa säteilyenergia muuttuu muihin energiamuotoihin, kuten lämmöksi ja kemialliseksi 

energiaksi, jolloin UV-säteilyn voimakkuus pienenee. Käytetyistä materiaaleista riippuen desin-

fiointiin tarkoitetuissa UV-laitteistoissa voi olla komponentteja, jotka absorboivat osittain UV-

säteilyä. Myös puhdistettava vesi voi sisältää erilaisia kiintoainepartikkeleita, joihin osa tuotetus-

ta UV-säteilystä absorboituu. Kun UV-säteily absorboituu, se ei ole enää käytettävissä organis-

mien puhdistukseen. (Pirnie et al. 2006, 41-42.) Myös vesi absorboi hieman UV-säteilyä. Kuvas-

sa 7 on esitetty käyrä, joka kuvaa eri aallonpituuksien ja optisen absorptiokertoimen a suhdetta 

puhtaalle vedelle. Mitä alhaisempi UV-säteilyn aallonpituus on, sitä enemmän vesi absorboi UV-

säteilyä. Absorption suuruus kasvaa huomattavasti lähestyttäessä 200 nm:a. (Smith ja Baker 

1981, 177-184.) 

 

 
Kuva 7. Veden UV-absorptio (Morris 2012, 30). 
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Taittuminen, heijastuminen ja sironta muuttavat sen sijaan ainoastaan säteilyn suuntausta, jolloin 

UV-säteily on yhä käytettävissä organismien desinfiointiin. Taittumisella tarkoitetaan valon ete-

nemisessä tapahtuvaa suunnan muutosta, kun valo kulkeutuu väliaineesta toiseen tai tietyn pinnan 

läpi. Valon taittumiskulma määräytyy väliaineen taittumisominaisuuksista, joita taitekerroin ku-

vaa. (Pirnie et al. 2006, 41.) Kuvassa 8 on esitetty esimerkki, kuinka valo taittuu UV-lampusta 

lähdettyään. Taittumista tapahtuu, kun valo lähtee lampusta ilmatilaan, siirtyy ilmatilasta lampun 

suojapintaan ja edelleen suojapinnan kautta veteen. UV-sovelluksissa käytettävä lampun suoja-

pinta on kvartsilasia, sillä kvartsilasi läpäisee siihen osuvan UV-säteilyn.  

 

 
Kuva 8. Valon taittuminen (muokattu lähteestä Pirnie et al. 2006, 42). 

 

Heijastuminen voi puolestaan tapahtua, kun pinta ei absorboi tulevaa säteilyä. Heijastuminen voi 

tapahtua kahdella eri tavalla, jotka ovat peilimäinen ja hajaantuva heijastus (kuva 9). Peilimäinen 

heijastus voi syntyä sileistä ja kiiltävistä pinnoista. Tällöin tulokulma on heijastuslain perusteella 

yhtä suuri kuin heijastuskulma. Hajaantuva heijastus tapahtuu puolestaan karkeista pinnoista, 

jolloin valo hajoaa kaikkiin suuntiin. UV-desinfiointisovelluksissa heijastumista tapahtuu UV-

valoa läpäisemättömien pintojen kautta, kuten esimerkiksi putken seinämien, mutta myös UV-

säteilyä läpäisevien pintojen kautta, kuten lampun suojapinnan sisällä. (Pirnie et al. 2006, 41-42.) 
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Kuva 9. Valon heijastuminen (muokattu lähteestä Pirnie et al. 2006, 42). 

 

Sironta (kuva 10) on ilmiö, missä valon etenemissuunta muuttuu partikkelin vaikutuksesta. Par-

tikkelit voivat aiheuttaa sirontaa kaikkiin suuntiin, mutta sironnan määrä ja jakautuminen ovat 

suhteellisen riippuvaisia aallonpituudesta ja partikkelien suuruudesta. Sironta on voimakkainta, 

kun se tapahtuu partikkelin vaikutuksesta, joka on halkaisijaltaan pienempi kuin valon aallonpi-

tuus. Kyseessä on tällöin Rayleighin sironta, joka on kääntäen verrannollinen aallonpituuden nel-

jänteen potenssiin (1/λ4) ja on sen vuoksi merkittävä lyhyillä aallonpituuksilla. Partikkelit, jotka 

ovat saapuvan valon aallonpituutta suurempia, levittävät valoa erityisesti eteenpäin, mutta myös 

jonkin verran takaisinpäin. (Pirnie et al. 2006, 42-43.) 

 

 
Kuva 10. Valon sironta (muokattu lähteestä Pirnie et al. 2006, 43). 
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3.2.4 Veden sisältämät partikkelit 

Veden sisältämät kiintoainepartikkelit ja muut hiukkaset voivat vaikuttaa UV-desinfioinnin te-

hokkuuteen kahdella tavalla: ne voivat joko vähentää UV-säteilyn kulkeutumista tai ne voivat 

suoraan suojata organismeja UV-säteilyltä, mikäli organismi on partikkelin sisällä. Partikkelit 

vaikuttavat UV-säteilyn voimakkuuteen, vaihteluun ja jakautumiseen, koska ne vaimentavat UV-

säteilyä absorboitumisen, heijastumisen, taittumisen ja sironnan kautta. Organismit voivat olla 

vedessä joko dispergoituneessa tilassa eli esiintyä vapaana tai ne voivat olla joko toisiin organis-

meihin tai kiintoainepartikkeleihin kiinnittyneenä. Vapaana olevat organismit inaktivoituvat hel-

pommin kuin partikkeleihin kiinnittyneet organismit, koska ne ovat täysin alttiina UV-säteilylle. 

Organismi voi olla myös partikkelin sisällä, jolloin partikkelin läpi tullut UV-säteily on vai-

meampaa eikä se välttämättä riitä organismin inaktivoimiseen. (Tchobanoglous et al. 2003, 

1307.) Partikkelin sekä kohdeorganismin koko ja muut ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi 

UV-säteilytyksen tehokkuuteen. Esimerkiksi Emerick et al. (2000) mukaan partikkelin tulee olla 

kooltaan vähintään 10 µm, jotta se pystyy vaikuttamaan koliformisten bakteerien saaman UV-

säteilyn määrään (Emerick et al. 2000, 432). Sen sijaan vedessä toisiinsa helposti kiinnittyvät 

mykobakteerit (Mycobacterium terrae) vaativat yli 41 µm kokoisen partikkelin ennen kuin UV-

säteilytyksen teho heikkenee (Bohrerova ja Linden 2006, 565), kun taas pienikokoisia MS2 ja T4 

-viruksia voivat suojata jo alle 2 µm kokoiset partikkelit (Templeton et al. 2005, 3487).  

 

Mitä suurempi desinfioitavan veden kiintoainepitoisuus on, sitä suurempi UV-annos tarvitaan 

saman puhdistustehon saavuttamiseen. Suurentunut annosmäärä johtaa puolestaan suurempaan 

energiankulutukseen, mikä on UV-säteilytyksen yksi suurimmista ongelmista. Veden laatua voi-

daan kuvata Lambert-Beerin lain mukaisesti absorbanssin ja transmittanssin avulla, jotka ilmai-

sevat veden absorptio-ominaisuuksia. Lambert-Beerin lain perusteella absorbanssi A kuvaa tietyl-

lä matkalla veteen sitoutuvaa UV-säteilyä. Näin ollen absorbanssi riippuu säteilyenergian aallon-

pituudesta, säteilyn läpäisevän kerroksen paksuudesta sekä absorboivan yhdisteen konsentraatios-

ta seuraavan yhtälön mukaisesti: 
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                 ,         (2) 

 

missä  ε on molaarinen absorptiokerroin [(mol/l)-1cm-1] 

  c on yhdisteen konsentraatio liuoksessa [mol/l] 

  l on väliaineessa kuljetun matkan pituus [cm]. 

 

Absorbanssi voidaan määrittää myös lampusta lähtevän säteilyintensiteetin ja organismien saa-

man säteilyn suhteena seuraavasti: 

 

         ,         (3) 

 

missä  I0 on lampun tuottama säteilyintensiteetti [W/m2] 

  I on organismin vastaanottama säteilyintensiteetti [W/m2]. 

 

Lambert-Beerin lain avulla voidaan laskea myös väliaineen transmittanssi eli läpäisevyys. Sen 

avulla kuvataan väliaineen läpäisseen säteilyenergian osuutta (prosentteina). Transmittanssi T 

saadaan laskettua seuraavan yhtälön avulla: 

 

                ,         (4) 

 

missä  I0 on lampun tuottama säteilyintensiteetti [W/m2] 

  I on organismin vastaanottama säteilyintensiteetti [W/m2]. 

3.2.5 Puhdistuslaitteisto ja virtaamaolosuhteet 

Käytettävällä puhdistuslaitteistolla sekä sen kunnolla ja puhtaudella on merkittävä osuus puhdis-

tusasteen ja vaaditun UV-annoksen saavuttamisessa. Lamppujen intensiteettiin vaikuttavat niiden 

vanheneminen ja likaantuminen, minkä vuoksi UV-lamput tulee uusia säännöllisin väliajoin, jotta 

niiden puhdistusteho säilyy. Lamppujen suojalasin likaantuminen vähentää UV-säteilyn läpäise-

mistä, jolloin myös UV-lampun teho vähenee. Jotta absorbanssi säilyisi mahdollisimman piene-

nä, kvartsilasin ulkopinnan puhdistus voidaan suorittaa automaattisella puhdistuslaitteistolla. 

  

€ 

A = ε ⋅ c ⋅ l

    

€ 

A = log I0

I

    

€ 

T =
I
I0
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Monitori-ikkunoiden likaantuminen vaikuttaa puolestaan intensiteetin ja UV-annoksen seuran-

taan. (Pirnie et al. 2006, 72.) 

 

Käytettävällä UV-säteilylähteellä on merkitystä organismien inaktivoitumiseen. On havaittu, että 

keskipaineisilla elohopealampuilla voidaan saavuttaa selvästi suurempi puhdistusaste kuin mata-

lapainelampuilla, vaikka käytettävä UV-annos olisi sama. Ilmiö selittyy keskipainelamppujen 

voimakkaammalla säteilyllä ja laajemmalla aallonpituuden spektrillä, jotka vahingoittavat DNA:n 

lisäksi solujen välisiä biomolekyylejä. (Quek ja Hu 2008, 536.) UV-säteilylähteen sijoittaminen 

vaikuttaa puolestaan UV-annoksen suuruuteen. Jotta kaikki organismit saisivat riittävästi UV-

säteilyä, tulee UV-säteilyn kulkea mahdollisimman lyhyt matka esimerkiksi siten, että UV-

säteilylähde on virtaavan veden keskellä (Martínez et al. 2012, 651). Lisäksi puhdistuslaitteisto 

tulee suunnitella siten, että optimaaliset virtaamaolosuhteet on mahdollista saavuttaa. Virtauksen 

tulee olla mahdollisimman tasaista, jotta jokainen veden sisältämä organismi saisi yhtä suuren 

UV-annoksen. Katvealueet sekä oiko- ja pyörrevirtaukset vähentävät UV-säteilyn altistusaikaa, 

jolloin UV-desinfioinnin teho alenee. (Tchobanoglous et al. 2003, 1307, 1326.) 

 

3.3 Inaktivoimiseen tarvittava UV-annos 

UV-desinfioinnin tehokkuuteen vaikuttavat tekijät määrittelevät tarvittavan UV-annoksen suu-

ruuden. Organismien saama UV-annos D riippuu UV-säteilyn intensiteetistä ja säteilytysajasta 

seuraavan yhtälön mukaisesti (Tchobanoglous et al. 2003, 1305): 

 

               (5) 

 

missä   D on UV-annos [J/m2], [mJ/cm2] 

I on intensiteetti [W/m2] 

t on aika [s]. 

 

Käytännössä yhtälö tarkoittaa, että lyhytaikaisella ja intensiteetiltään voimakkaalla UV-säteilyllä 

saavutetaan yhtä suuri puhdistusaste kuin pitkäaikaisella ja intensiteetiltään alhaisella UV-

säteilyllä. Organismien saamaa UV-annosta voidaan näin nostaa joko intensiteetin tai säteilytys-

    

€ 

D = I ⋅ t ,
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€ 

N t = N0 ⋅ e
−k ⋅ I ⋅ t

ajan kasvattamisella. Intensiteetti kuvaa säteilytehon voimakkuutta tiettyä pinta-alaa kohden. Tie-

tyn pisteen kokonaisintensiteetin laskemista varten täytyy huomioida jokaisesta suunnasta tuleva 

UV-säteily.  

 

Eri organismien herkkyyttä UV-säteilylle voidaan kuvata k-arvon eli inaktivointivakion avulla. 

Se ilmaisee, kuinka suuren UV-annoksen organismi tarvitsee inaktivoituakseen. UV-säteilylle 

herkän organismin k-arvo on korkea ja suuren UV-annoksen tarvitsevalle organismille k-arvo on 

alhainen. (Hijnen ja Medema 2010, 6.) Kun UV-annos on suurempi kuin 10 mJ/cm2, voidaan 

seuraavia yhtälöitä käyttäen mallintaa inaktivoitumista: 

  

          (6) 

 

          (7) 

 

missä  Nt on organismien määrä ajanhetkellä t 

  N0 on organismien määrä ennen UV-säteilytystä 

  k on inaktivointivakio [m2/J, cm2/mWs] 

  I on keskimääräinen intensiteetti [mW/cm2] 

t on aika [s] 

D on UV-annos [J/m2], [mWs/cm2]. 

 

Yhtälöt pätevät, mikäli organismit ovat dispergoituneessa tilassa eli ne ovat vapaana olevia. Par-

tikkeleihin sitoutuneet organismit saavat vähemmän UV-säteilyä, jolloin inaktivoitumiseen tarvi-

taan suurempi UV-annos. Organismien herkkyys UV-säteilylle eli puhdistusaste saadaan lasket-

tua puolestaan logaritmista asteikkoa hyödyntäen seuraavasti (Pirnie et al. 2006, 49): 

 

          (8) 

 

missä  N0 on organismien määrä ennen UV-säteilytystä tietyssä vesitilavuudessa 

  N on organismien määrä UV-säteilytyksen jälkeen samassa vesitilavuudessa. 
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Organismien puhdistustehoa kuvaava luku ilmoitetaan usein yhtälön mukaisesti logaritmisella 

asteikolla. Kun organismit vähenevät 90 %, on kyseessä 1 log -vähennys. 2 log -vähennys tar-

koittaa puolestaan 99 % puhdistustehoa, 3 log 99,9 % puhdistustehoa ja 4 log 99,99 % puhdistus-

tehoa. Näin ollen, mikäli puhdistamaton painolastivesi sisältää 10 000 organismia millilitraa koh-

den ja puhdistetun veden täytyy sisältää alle 10 organismia millilitraa kohden, on tarvittava vä-

hennys logaritmisen asteikon mukaisesti 3 eli vähintään 99,9 % painolastiveden sisältämistä or-

ganismeista tulee inaktivoida.    

 

Kuvassa 11 on havainnollistettu, kuinka UV-annoksen suuruus vaikuttaa organismien inaktivoi-

tumiseen. Pienillä UV-annoksilla vain muutamat kunkin lajin yksilöistä inaktivoituvat, jolloin 

inaktivoimisastetta kuvaava käyrä nousee hitaasti. Alhaisen inaktivoitumisasteen on arvioitu joh-

tuvan pienillä UV-annoksilla solujen korjausmekanismeista. Kun UV-annos kasvaa ja ylittää kul-

lekin organismille tyypillisen raja-arvon, organismien inaktivoituminen on suoraan verrannollista 

UV-annoksen suuruuteen, jolloin käyrä nousee jyrkästi. Toinen selkeä käyrän taittuminen tapah-

tuu, kun suuri osa lajin yksilöistä on inaktivoitunut. Organismien inaktivoitumista hidastavat 

esimerkiksi partikkeleihin kiinnittyminen ja organismiryhmien muodostuminen. Käyrän muoto ja 

jyrkkyys vaihtelevat huomattavasti eri organismien välillä. Kaikilla organismeilla ei ole selkeitä 

käyrän taitekohtia, vaan puhdistusaste voi nousta hyvin lineaarisesti siirryttäessä pienistä UV-

annoksista kohti suurempia UV-annoksia. Esimerkiksi bakteeri E.coli on tällainen organismi. 

Kuvan 11 käyrä kuvaa puolestaan hyvin esimerkiksi bakteeria Bacillus subtilis. (Pirnie et al. 

2006, 49-50.) 

 
Kuva 11. Esimerkki UV-annoksen vaikutuksesta organismien inaktivoitumisasteeseen. 
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Taulukkoon 3 on koottu erilaisten organismien inaktivoimiseen tarvittavia UV-annoksia tietyn 

puhdistusasteen saavuttamiseksi. Taulukon arvot pätevät monokromaattiselle 254 nm:n aallonpi-

tuuden UV-säteilylle. Taulukkoa tarkastellessa täytyy huomioida, että taulukon arvot ovat suun-

taa antavia, koska ne on koottu useista eri tutkimuksista ja lisäksi osa käytetyistä organismeista 

on ollut luonnossa esiintyviä kantoja, kun taas osa on viljelty laboratorio-olosuhteissa. Alkueläin-

ten (Acanthamoeba, Cryptosporidium, Giardia) kohdalla tarvitaan lisää tutkimuksia, koska saa-

dut arvot pätevät ainoastaan laboratorio-oloissa viljellyille kannoille, eikä niitä ole tarkistettu 

vastaamaan luonnollisia kantoja. Luonnolliset organismit voivat kestää monia kertoja paremmin 

UV-säteilyä kuin viljellyt organismit. Taulukossa bakteerien ja virusten viljellyt kannat on puo-

lestaan tarkistettu vastaamaan luonnon kantoja. Taulukko havainnollistaa esimerkiksi, että virus-

ten desinfiointiin tarvitaan pääsääntöisesti suurempia UV-annoksia kuin bakteerien desinfiointiin. 

Selkeästi havaittavissa on myös se, kuinka bakteeri Bacillus subtilis poikkeaa huomattavasti 

muista organismeista ollen erittäin sitkeä UV-säteilyä kohtaan, minkä vuoksi sitä käytetään usein 

indikaattoriorganismina tutkimuksissa. Yleisesti tunnetaan lisäksi, että isokokoiset organismit 

tarvitsevat suuremman UV-annoksen inaktivoituakseen kuin pienemmät organismit. (Hijnen ja 

Medema 2010, 90; Tamulaitis 2011, 179.) 

 

UV-annoksen arviointiin on olemassa kolme erilaista tapaa. Ensimmäinen tapa on laskea UV-

annos keskimääräisen intensiteetin ja altistusajan avulla yhtälön 5 mukaisesti (point source sum-

mation method, PSS). Keskimääräinen intensiteetti arvioidaan tällöin laskennallisesti pistelähtei-

den summana. Toinen laskennallinen tapa perustuu hajaantuneen UV-intensiteetin ja nopeuspro-

fiilin yhdistämiseen (computational fluid dynamics, CFD). Sen käyttö on yleistynyt viime vuosi-

na (Hijnen ja Medema 2010, 5). Kolmas tapa, joka on käytetyin, on kollimaattorilla (collimated-

beam device) suoritettava biologinen analyysi. Sen avulla saadaan keskimääräinen UV-säteilyn 

määrä ja säteilytysaika kuvattua hyvin ja luotettavasti. (Hijnen ja Medema 2010, 5; Tchobano-

glous et al. 2003, 1311.) 
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Taulukko 3. Eri organismien inaktivoimiseen tarvittavia UV-annoksia [mJ/cm2] (Hijnen ja Medema 2010, 90). 

Organismi 1-log (90 %) 2-log (99 %) 3-log (99,9 %) 4-log (99,99 %) 

Bakteerit     

Bacillus subtilis  56 111 167 222 

Clostridium perfringens 45 95 145 - 

Streptococcus feacalis 9 16 23 30 

Legionella pneumophila 8 15 23 30 

Shigella sonnei 6 13 19 26 

Salmonella typhi 6 12 17 51 

E. coli 5 9 14 18 

Cambylobacter jejuni 3 7 10 14 

Yersinia enterocolitica  3 7 10 13 

Shigella dysenteriae 3 5 8 11 

Vibrio cholerae 2 4 7 9 

Virukset     

Adenovirus (tyyppi 40) 56 111 167 - 

Adenovirus (tyypit 2,15,40,41) 42 83 125 167 

Adenovirus (ei tyyppi 40) 25 50 - - 

Kalikivirus canine 10 21 31 41 

Kalikivirus feline 9 19 28 38 

Kalikivirus bovine 5 11 16 21 

Coxsackie virus B5 8 17 25 34 

Rotavirus SA-11 10 20 29 39 

Poliovirus tyyppi 2 7 15 22 30 

Hepatiitti A virus 6 11 17 22 

Alkueläimet 

Acanthamoeba 40 71 119 167 

Cryptosporidium 3 6 12 - 

Giardia  2 5 11 - 
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3.4 UV-säteilyn tuottaminen 

UV-desinfiointilaitteisto koostuu pääasiassa UV-lampuista, UV-lamppujen ympärillä suojana 

olevasta kvartsilasista, UV-lamppujen ja kvartsilasin tukirakenteesta, virtalähteestä sekä virran-

tasaajasta. Virta kulkee virtalähteestä virrantasaajan kautta UV-lampuille. Virrantasaajan tarkoi-

tuksena on rajoittaa virran syöttöä UV-lampuille. UV-lamppujen toiminta perustuu valokaaripur-

kaukseen, mikä tarkoittaa, että mitä enemmän virtaa on valokaaressa, sitä alhaisemmaksi resis-

tanssi tulee. Sen vuoksi UV-lamppu tuhoutuisi ilman virrantasaajaa. (Tchobanoglous et al. 2003, 

1301-1302.)  

 

Desinfiointilaitteistoon kuuluu lisäksi ohjauslaitteisto, johon kuuluvat muun muassa UV-

intensiteetti- ja lämpötila-anturit sekä ohjauskeskus. Intensiteetin ja lämpötilan arvoja mitataan 

jatkuvatoimisesti. Talous-, prosessi- ja painolastivesien käsittelyssä käytetään yleensä umpinaisia 

UV-reaktoreita, kun taas jätevesien puhdistuksessa käytetään myös avokanavamalleja. (Tcho-

banoglous et al. 2003, 1301-1302.) Yleisesti ottaen UV-desinfiointilaitteistot ovat viime vuosien 

aikana tulleet yhä kestävämmiksi ja energiatehokkaammiksi. Lamppujen suojakuoressa on alettu 

käyttää synteettistä kvartsia, joka läpäisee UV-säteilystä suuremman osan perinteiseen kvartsila-

siin verrattuna. (IUVA 2013.) 

 

Veden puhdistuksessa käytettävä UV-säteily saadaan tuotettua yleisimmin elohopealamppujen 

avulla. Käytössä olevia elohopealamppuja on pääsääntöisesti kolmenlaisia: matalapaineisia mata-

laintensiteettisiä UV-lamppuja, matalapaineisia korkeaintensiteettisiä UV-lamppuja ja keski-

paineisia korkeaintensiteettisiä elohopealamppuja. (Tchobanoglous et al. 2003, 1298-1301.) Ma-

talapainelamppu sisältää useimmiten muutamia milligrammoja elohopeaa, kun taas keski-

painelamppu puolestaan yleensä muutamia grammoja (IUVA 2013). 

 

Elohopealampputyypeistä yleisimmin käytettyjä ovat aiemmin olleet matalapaineiset lamput, 

jotka emittoivat lähes ainoastaan 253,7 nm:n aallonpituudella (kuva 12). Ne säteilevät hieman 

myös 185 nm, 312 nm ja 365 nm aallonpituuksien tienoilla. Säteily lähellä 185 nm:n aallonpi-

tuutta voi tuottaa otsonia, minkä vuoksi sekä matalapaineisten että keskipaineisten eloho-

pealamppujen käytöstä voi syntyä otsonia. Matalapainelamppujen sisäinen paine on 0,13 - 1,3 
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kPa. Markkinoilla olevien matalapaineisten matalaintensiteettisten lamppujen ottotehot vaihtele-

vat yleisimmin 50-600 W välillä ja antotehot puolestaan 15-200 W välillä. Lamppujen antoteho 

on yleisesti 30-40 % lamppujen ottotehosta. Matalapaineisen matalaintensiteettisen lampun opti-

maalinen käyttölämpötila on 40 ºC. Mikäli esimerkiksi kylmä vesi alentaa lämpötilaa, osa lam-

pun sisältämästä elohopeahöyrystä muuttuu nestemäiseen olomuotoon. Sen seurauksena lampun 

antoteho pienenee, koska tällöin käytettävissä on vähemmän elohopea-atomeja, jotka pystyvät 

vapauttamaan UV-fotoneja. UV-desinfiointijärjestelmän antoteho alenee myös esimerkiksi, kun 

lampun kvartsilasi ikääntyy. Kvartsilasin käyttöikä on yleensä noin 4-8 vuotta. Matalapaineisten 

matalaintensiteettisten lamppujen käyttöikä vaihtelee puolestaan 7 000 ja 13 000 tunnin välillä, 

käyttöjaksojen määrästä riippuen. Mitä enemmän lampulle kertyy yksittäisiä käyttöjaksoja, sitä 

lyhyemmäksi sen kokonaiskäyttöaika jää. (Tchobanoglous et al. 2003, 1298-1299; Kowalski 

2009, 120-121.) 

 

Matalapaineiset korkeaintensiteettiset UV-lamput ovat samankaltaisia kuin matalapaineiset mata-

laintensiteettiset lamput, mutta elohopean tilalla on elohopea-indium tai elohopea-gallium amal-

gaami. Elohopeaseoksen etuna on, että sen avulla saadaan suurempi antoteho kuin perinteisillä 

matalapainelampuilla. Elohopeaseoksen avulla elohopea-atomit pysyvät vakiotilassa, eikä lämpö-

tilan vaihtelut aiheuta muutoksia antotehoon. Sen vuoksi myös lamppujen ikä on noin 25 % kor-

keampi kuin matalaintensiteettisillä lampuilla. (Tchobanoglous et al. 2003, 1299-1300.)  

 

Keskipaineisten korkeaintensiteettisten lamppujen käyttö on yleistynyt viime vuosina. Kyseisiä 

lamppuja kutsutaan usein myös korkeapainelampuiksi. Ne tuottavat polykromaattista UV-

säteilyä, mikä tarkoittaa, että ne emittoivat eri aallonpituuksia 200-400 nm:n välisellä alueella 

kuvan 12 mukaisesti. Lisäksi niillä on korkeampi säteilyn intensiteetti, joten saman puhdistuste-

hon saavuttamiseksi tarvitaan vähemmän lamppuja kuin matalapaineisia lamppuja käytettäessä 

(Quek ja Hu 2008, 534). Noin 27-44 % keskipainelamppujen kokonaisenergiasta osuu organis-

meja tuhoavalle UV-C -säteilyalueelle. Vaikka niiden antoteho on vain noin 7-15 % ottotehosta, 

on niiden tuottama antoteho siitä huolimatta 50-100 kertaa suurempi UV-C -säteilyalueella kuin 

matalapaineisilla lampuilla. Keskipaineisten lamppujen sisäinen paine on noin 100-1000 -

kertainen verrattuna matalapaineisiin lamppuihin. (Tchobanoglous et al. 2003, 1300.) Keski-
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paineisten lamppujen käyttöikä on puolestaan huomattavasti lyhyempi kuin matalapainelampuil-

la, sillä se on tyypillisesti vain 700- 4 000 tuntia (Emperor Aquatics 2013). 

 

 
Kuva 12. Matala- ja keskipaineisen elohopealampun säteilyspektrit (muokattu lähteestä Kowalski 2009, 18). 

 

Oikean lampputyypin valinnassa tulee huomioida käyttökohteessa vallitsevien olosuhteiden ja 

virtausmäärien lisäksi esimerkiksi lampun otto- ja antoteho, lampun pituus sekä lampun käyt-

töikä. Lampun pituus vaikuttaa huomattavasti lampun otto- ja antotehon suuruuteen ja sitä kautta 

desinfiointitehoon. Pidemmillä lampuilla voidaan saavuttaa korkeampi UV-annos ja parempi 

puhdistustehokkuus. Lamppujen teho heikkenee niiden ikääntyessä, joten lampun käyttöiän kat-

sotaan päättyvän, kun sen tehokkuus laskee lampputyypistä riippuen 60-80 prosenttiin uuden 

lampun tehosta. Matalapaineisten lamppujen laitekustannukset tulevat halvemmiksi, koska niiden 

käyttöikä on pidempi kuin keskipaineisten lamppujen. Myös niiden energiakustannukset ovat 

alhaisemmat. Energiatehokkaampia matalapaineisia lamppuja käytetään sen vuoksi yleisimmin 

pienissä laitteistoissa, kun taas korkeampitehoiset keskipaineiset lamput ovat käytössä suurem-

missa veden käsittelyjärjestelmissä. (Emperor Aquatics 2013.) 

 

Sekä talousvesien, jätevesien että painolastivesien käsittelyyn löytyy lukuisia kaupallisia sovel-

luksia, joissa veden desinfioiva UV-säteily tuotetaan elohopealamppujen avulla. Turkulainen, 

Hollming-konserniin kuuluva Auramarine Oy on yksi yrityksistä, joka on kehitellyt markkinoille 

painolastivesien käsittelyjärjestelmän. Auramarine Oy:n CrystalBallast® -painolastivesien käsitte-
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lyjärjestelmä sai IMO:n tyyppihyväksynnän maa- ja meritestausten jälkeen vuonna 2012. Kysei-

nen järjestelmä toimii kaksivaiheisesti, sillä vettä otettaessa kiintoaines ja suurikokoiset organis-

mit eliminoidaan ensin automaattisuodatuksella, minkä jälkeen keskipaineisilla elohopealampuil-

la tuotetulla UV-säteilyllä tuhotaan pienemmät organismit. Käsittelyjärjestelmässä oleva suodatin 

on kooltaan 40 µm. Painolastina ollut vesi käsitellään UV-säteilyllä toiseen kertaan ennen kuin se 

lasketaan takaisin mereen. CrystalBallast on asennettu jo Eckerö-konserniin kuuluvan Birka Car-

go Ab:n Birka Express -laivaan sekä ESL Shippingin MS Pasila -rahtialukseen, mikä oli vuonna 

2010 ensimmäinen suomalainen alus, johon painolastivesien käsittelyjärjestelmä asennettiin. 

(Kaataja 2013.) 

 

Elohopealamppujen käyttö UV-säteilyn tuottamisessa ei ole kuitenkaan ongelmatonta, koska ne 

esimerkiksi kuluttavat paljon energiaa, rikkoontuvat helposti ja sisältävät myrkyllistä elohopeaa. 

Elohopealamppuihin liittyvien ongelmien ja riskien vuoksi niille on alettu etsiä korvaavia vaihto-

ehtoja. UV-säteilyä voidaan tuottaa elohopealamppujen lisäksi myös monimetallilampuilla, xe-

non-lampuilla, eksimeerilampuilla, UV-lasereilla sekä LED-lampuilla (Pirnie et al. 2006, 54-55). 

Yksi lupaavimmista vaihtoehdoista vaikuttaisi olevan LED-teknologia, mikä on esitelty tarkem-

min luvussa 4. 

 

3.5 UV-säteilyn vaikutus meriorganismeihin 

Desinfiointimenetelmänä UV-säteily vaikuttaa meriorganismeihin samalla tavoin kuin muihinkin 

vesiorganismeihin. Painolastivesien puhdistuksessa erityispiirteenä on kuitenkin suurten orga-

nismien, kuten kasvi- ja eläinplanktoneiden, suhteellisen suuri osuus organismien kokonaismää-

rästä. Taulukossa 4 on esitetty elohopealampuilla tuotetulla UV-säteilyllä saavutettuja puhdistus-

tehoja erilaisilla UV-annoksilla erilaisia meriorganismeja vastaan. Taulukon perusteella voidaan 

havaita, että meriveden sisältämien bakteerien ja alkueläinten desinfiointiin riittää paljon alhai-

sempi säteilyannos kuin suurempien organismien, mikrolevien ja eläinplanktoneiden, desinfioin-

tiin. Eri kasvi- ja eläinplanktonlajien inaktivoimiseen tarvittava UV-annos vaihtelee karkeasti 

100-600 mJ/cm2 välillä. Koska painolastivesien käsittelyssä huomio kiinnitetään IMO:n D-2 -

standardin (luku 2.1) perusteella erityisesti yli 10 µm kokoisiin organismeihin, täytyy painolasti-

vesien desinfioinnissa käytettävien UV-annosten olla suurempia kuin esimerkiksi talousveden 
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puhdistuksessa. Yleensä riittävä UV-annos 10-50 µm kokoisille organismeille on 300 mJ/cm2 

(Tobiesen et al. 2011l, 18). 

 
Taulukko 4. UV-säteilyn tehokkuus erilaisia meriorganismeja vastaan. 

Organismi UV-annos [mJ/cm2] Tehokkuus [%] Lähde 

Bakteerit ja alkueläimet    

Cryptosporidium parvum oocysts 230 99 Morita et al. 2002 

Cryptosporidium 330 99 Buchholz 1998 

Escherichia Coli  7-16 99 Buchholz 1998 

Escherichia Coli 25-60 >99 Waite et al. 2003 

Meribakteerit 96-115 98,8-99,6 Jelmert 1999 

Meribakteerit 200 25-90 Cangelosi et al. 2001 

Strahylococcus aureus 7 99 Buchholz 1998 

Koliformiset bakterit  25-60 >99 Waite et al. 2003 

Vibrio cholera 7-13 99 Buchholz 1998 

Vibrio salmonicida 2,7 99,999 Liltved et al. 1995 

Vibrio anguillarum 2,7 99,999 Liltved et al. 1995 

Yersinia ruckeri 2,7    99,999 Liltved et al. 1995 

Mikrolevät    

Amphidinium sp., 
Gymnodinim catentum 

< 50 100 Oemcke ja van Leeuwen 1999 

Cyanobakteria 300-600 90 Buchholz 1998 

Tetraselmis sp. 96-115 87,6 Jelmert 1999 

Prorocentrum minimum 96-115 84,7 Jelmert 1999 

Gymnodinium catenatum(munat) 1 600 Tulokseton Oemcke ja van Leeuwen 1999 

Chlorella vulgaris 22 99 Legan 1980 

Tetraselmis suecica 100-150 90 Liltved et al. 2011 

Sini- ja viherlevät 600 99 Legan 1980 

Eläinplanktonit    

Artemia sp. (toukkavaihe) 96-115 99,5 Jelmert 1999 

Artemia sp .(munat) 96-115 26 Jelmert 1999 

Artemia franciscana 2 000 90 Liltved et al. 2011 

Elävät organismit 200 88,7 Wright et al. 2007 

Sukkulamadon munat 92 99 Buchholz 1998 

Eläinplankton 200 >95 Wright et al. 2004 
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Organismin laji ja koko sekä käytettävän UV-annoksen suuruus vaikuttavat saavutettavaan puh-

distusasteeseen. Solujen korjausmekanismit ja jälkikasvu vaikeuttavat kuitenkin tarvittavan UV-

annoksen suuruuden arvioimista, sillä niiden vaikutus näkyy usein vasta useiden vuorokausien 

kuluttua säteilytyksestä. Korjausmekanismien toimintaa ja käsittelyn jälkeistä lisääntymistä voi-

daan estää käyttämällä korkeampaa UV-annosta. Tarvittavan UV-annoksen suuruuden arvioimis-

ta vaikeuttaa kuitenkin lisäksi se, että korkeamman UV-annoksen seurauksena solujen valokorja-

us kestää kauemmin (Guo et al. 2011, 405-406). Meriorganismeista erityisesti kasviplanktoneilla 

ja bakteereilla on korjausmekanismeja (Gregg et al. 2009, 531). Meriorganismien korjausmeka-

nismeihin ja jälkikasvuun liittyen on tehty viime vuosina muutamia tutkimuksia, koska painolas-

tivesien käsittely UV-säteilytyksellä on noussut yhdeksi yleisimmistä käsittelymenetelmistä.  

 

Martínez et al. (2012) tekemässä tutkimuksessa seurattiin kolmen kasviplanktonin (Chlorella 

autotrophica, Chaetoceros calcitrans ja Phaeocystis globosa) kehitystä UV-säteilytyksen jäl-

keen. UV-säteilytetty vesi säilytettiin valoisassa, jotta organismien valokorjaus oli mahdollista. 

Valokorjauksen määrää tutkittiin 8, 24, 48, 96 ja 144 tunnin jälkeen UV-säteilytyksestä. Tutki-

muksessa UV-säteily tuotettiin matalapaineisilla elohopealampuilla. Tutkimuksessa havaittiin, 

että kyseisistä kasviplanktoneista Chlorella autotrophica ja Chaetoceros calcitrans toipuivat hel-

posti UV-säteilytyksen aiheuttamista vaurioista, kun taas Phaeocystis globosa ei palautunut enti-

selleen. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että joidenkin organismien kohdalla UV-käsittelyn jäl-

keisten reaktioiden tarkkailu vaatisi pitkän seuranta-ajan. Sen vuoksi suositeltiin, että organis-

mien seuranta-aika olisi 6-8 vuorokautta UV-käsittelyn jälkeen, jotta saavutettu puhdistustulos on 

mahdollista tulkita oikein. (Martínez et al. 2012, 556-561.) 

 

Martínez et al. (2013) jatkoivat saman aiheen tutkimista myöhemmin. Tällöin tutkittiin samojen 

kasviplanktoneiden avulla, kuinka niiden siirtäminen uuteen kasvuympäristöön vaikuttaa UV-

säteilytyksen jälkeiseen jälkikasvuun. Tutkimuksessa UV-käsitellyt kasviplanktonit siirrettiin 

uuteen, hyvälaatuiseen, kasvuympäristöön. Havaittiin, että solujen toipuminen kesti tällöin kau-

emmin, mutta se oli lopulta tehokkaampaa. Tutkimustulos kyseenalaistaa, saavutetaanko paino-

lastivesien puhdistukseen käytetyillä UV-laitteistoilla lopulta riittävän hyviä puhdistustuloksia, 

sillä IMO:n G8-standardin mukaisissa testimenetelmissä solujen jälkikasvua seurataan vain vii-



 
 

54 

den vuorokauden ajan ja uuden kasvuympäristön vaikutusta solujen jälkikasvuun ei huomioida 

lainkaan. (Martínez et al. 2013, 152-156.) 

 

Myös Liebich et al. (2012) tekemässä kasviplanktoneiden jälkikasvuun liittyvässä tutkimuksessa 

päädyttiin samansuuntaiseen lopputulokseen. Kyseisen tutkimuksen mukaan UV-käsiteltyä vettä 

tulisi seurata yli seitsemän vuorokauden ajan, jotta UV-käsittelyn tehokkuus pystyttäisi varmis-

tamaan täysin, sillä vasta sen jälkeen organismien mahdollinen jälkikasvu alkaa näkyä. Tutki-

muksessa käytettyjä merivesinäytteitä säilytettiin vuorokaudesta 16 tuntia valoisassa ja 8 tuntia 

pimeässä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että useat lajit voivat selviytyä UV-käsittelystä. Eni-

ten jälkikasvua tapahtui kasviplanktonlajeilla Thalassiosira, Skeletonema ja Chaetoceros. Kysei-

sistä lajeista eniten jälkikasvua tapahtui Skeletonema -lajilla. Saatu tulos vahvisti aiemmin Sut-

herland et al. (2001) tekemää tutkimusta organismien jälkikasvusta, jossa käytettiin Thalassiosira 

sp., Skeletonema costatum ja Chaetoceros gracile kasviplanktoneita, koska niillä oletettiin olevan 

hyvä jälkikasvukyky. Yleisesti on havaittu, että pienemmillä soluilla tapahtuu enemmän jälkikas-

vua kuin suurilla soluilla. Thalassiosira, Skeletonema ja Chaetoceros ovat pienikokoisia lajeja, 

joten siitä näyttää olevan hyötyä UV-säteilytyksestä toipumisessa ja jälkikasvussa. Koska Tha-

lassiosira on hyvin yleinen kasviplanktonlaji ja se on ominaisuuksiltaan sitkeä UV-säteilyä koh-

taan, Liebich et al. (2012) julkaisemassa tutkimuksessa sitä suositeltiin käytettäväksi painolasti-

vesien käsittelyyn käytettävien UV-käsittelyjärjestelmien testauksessa. (Liebich et al. 2012, 29-

34; Sutherland et al. 2001,146.)   

 

Edellä esiteltyjen tutkimusten ja taulukon 4 perusteella voidaan päätellä, että eri meriorganismien 

herkkyys UV-säteilylle vaihtelee merkittävästi. Painolastivesien käsittelyssä käytettävä UV-

annos tulee sen vuoksi mitoittaa siten, että se pystyy inaktivoimaan sitkeimmätkin lajit. Mikäli 

käytettävä UV-annos on liian alhainen, organismien korjausmekanismit ja jälkikasvu rajoittavat 

UV-säteilytyksen tehoa. 
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4 VEDEN DESINFIOINTI UV-LED -LAMPUILLA 

LED (Light Emitting Diode) on p- ja n-tyypeistä muodostuva puolijohdekomponentti, joka emit-

toi valoa kapealla aallonpituusalueella. UV-LED -lampuissa tavallisimmin käytetyt materiaalit 

ovat AlGaN (alumiinigalliumnitridi) ja AlN (alumiininitridi). (Vilhunen et al. 2009, 440.) Näky-

vän valon aallonpituudella toimivissa LED -lampuissa käytetyt materiaalit ovat yleensä puoles-

taan InGaN (indiumgalliumnitridi) ja GaN (galliumnitridi) (Tamulaitis 2011, 177). Piitä käyte-

tään yleisesti n-tyypin epäpuhtautena ja magnesiumia p-tyypin akseptoriepäpuhtautena (Cooke 

2010, 83). Lyhyttä, desinfioivaa aallonpituutta tuottavien UV-LED -lamppujen tavallinen raken-

ne on esitetty kuvassa 13. Kuvassa MQW tarkoittaa moninkertaisia kvanttikaivoja (multiple 

quantum wells). 

 

 
Kuva 13. Tyypillisen AlGaN -materiaalista valmistetun UV-LED -lampun rakenne  

(muokattu lähteestä Tamulaitis 2011, 190). 

 

UV-LED -lampuilla suoritettavan vesien käsittelyn tehokkuus riippuu paljon LED-lampun raken-

teesta sekä valituista toimintaparametreista. Desinfiointiteho on suoraan verrannollinen säteilyan-

nokseen [mJ/cm2], joka riippuu puolestaan ajasta [s], tehosta [W] ja aallonpituudesta [nm]. Orga-

nismien saama UV-annos riippuu näin ollen UV-säteilyn intensiteetistä [W/m2] ja säteilytysajasta 

edellä esitetyn yhtälön 5 mukaisesti. Käytetty jännite [V] ja sähkövirta [A] vaikuttavat puolestaan 

UV-LED -lamppujen tehoon. Optimaalinen aallonpituus ja tarvittava UV-annosmäärä saadaan 

määriteltyä LED-lampun antotehon ja organismien vähenemiskertoimen perusteella. LED-
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lamppujen toimintaparametreihin liittyviä julkaisuja on saatavilla, joissa on tutkittu erityisesti 

oikean aallonpituuden valintaa.  

 

Aoyagi et al. (2011) tekemässä julkaisussa arvioitiin 255 nm:n ja 280 nm:n aallonpituuksilla toi-

mivien LED-lamppujen soveltuvuutta vesien desinfiointiin. Tutkimuksessa käytettiin kolmea eri 

virusta, jotka olivat MS2, Qß ja φX174. Kyseisen tutkimuksen mukaan 280 nm:n aallonpituus on 

paljon sopivampi veden desinfiointiin kuin 255 nm:n aallonpituus. Vaikka 255 nm:n aallonpituu-

della saavutettiin puolta parempi puhdistusteho kuin 280 nm:n aallonpituudella, oli 280 nm:n 

LED-lampun ulkoinen kvanttihyötysuhde yli kymmenen kertaa korkeampi kuin 255 nm:n aallon-

pituudella. (Aoyagi et al. 2011, 1215.)  

 

Myös Würtele et al. (2011) tekemässä julkaisussa tutkittiin kahden, 269 nm ja 282 nm, aallonpi-

tuusalueen eroavaisuuksia LED- lamppujen avulla. Tutkimuksessa käytettiin Bacillus subtilis 

bakteeria. Tutkimustulokset olivat yhteneviä Aoyagi et al. (2010) tulosten kanssa. Kun käytettiin 

yhtä pitkää säteilytysaikaa ja tehoa, havaittu tulos oli, että 282 nm:n aallonpituudella saavutettiin 

suurempi annosmäärä kuin 269 nm:n aallonpituutta käytettäessä. Näin ollen, vaikka 269 nm:n 

aallonpituus oli tehokkaampi bakteerien tuhoaja kuin 282 nm:n aallonpituus, vaikutti 282 nm:n 

aallonpituuden korkeampi fotonitehokkuus kokonaistehokkuuteen enemmän. Jotta alhaisemman 

aallonpituuden käyttäminen olisi tehokasta, tulisi LED-lampun suorituskyvyn nousta korkeam-

maksi. (Würtele et al. 2010, 1487-1488.) 

 

Bowker et al. (2011) tekemässä tutkimuksessa käytettiin puolestaan kolmea erilaista mikro-

organismia (E. coli, MS-2 ja T7), joita UV-säteilytettiin sekä matalapaineisella elohopealampulla 

että 255 nm:n ja 275 nm:n UV-LED -lampuilla. Matalapaineisella elohopealampulla saavutettiin 

paras inaktivoitumisaste sekä E. coli- että MS-2 -bakteerien osalta. T7 inaktivoitui yhtä hyvin 

sekä matalapaineisella elohopealampulla että 275 nm:n LED-lampulla. UV-LED -lampuista te-

hokkaampi oli lamppu, joka toimi 275 nm:n aallonpituudella. Erilaisten puhdistustehokkuuksien 

arveltiin johtuvan muun muassa ajan ja UV-annoksen vaikutuksesta solujen korjausmekanismei-

hin. (Bowker et al. 2011, 2011.) 
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Vilhunen et al. (2009) tekemässä tutkimuksessa käytettiin myös kahta eri aallonpituutta, jotka 

olivat 269 nm ja 276 nm. Tutkimuksessa käytettiin E. coli bakteeria. Tutkimuksessa päädyttiin 

edellisistä tutkimuksista poiketen lopputulokseen, että alhaisempi, 269 nm:n aallonpituus olisi 

kokonaisuudessaan tehokkaampi, vaikka myös kyseisessä tutkimuksessa havaittiin, että korke-

ammalla aallonpituudella oli puolta tehokkaampi säteilyteho. (Vilhunen et al. 2009, 439-441.) 

Tutkimustuloksia verrattaessa tulee huomioida, että Vilhunen et al. tutkimuksessa aallonpituuksi-

en välinen ero oli kuitenkin pienempi kuin Aoyagi et al. ja Würtele et al. suorittamissa tutkimuk-

sissa. Lisäksi täytyy huomioida, että jokaisessa tutkimuksessa on käytetty erilaisia organismeja. 

Eri organismit inaktivoituvat hieman erilaisilla aallonpituuksilla sekä säteilyannoksilla. 

 

Morris (2012) tutki kolmen aallonpituuden, 250 nm, 270 nm ja 295 nm, vaikutusta Bacillus subti-

lis bakteerin inaktivoitumiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että LED-lampuilla voidaan saavuttaa 

yhtä suurilla UV-annoksilla yhtä hyvä puhdistusaste kuin elohopealampuilla. Käytettäessä 270 

nm:n UV-LED -lamppuja saavutettiin tavoiteltu puhdistustulos selvästi nopeimmin. Lisäksi nii-

den antoteho oli yli kolme kertaa suurempi kuin 250 nm:n lampuilla. Kuitenkin, kun huomioitiin 

sekä lamppujen intensiteetti ja desinfiointiin käytetty aika, havaittiin, että 250 nm:n lampulla tar-

vittiin selvästi alhaisempi UV-annos Bacillus subtilis bakteerin inaktivointiin kuin 270 nm:n 

lampulla. Kyseisen ilmiön pääteltiin johtuvan siitä, että 250 nm:n aallonpituudella säteilyn foto-

nien energia on suurempi, jolloin se aiheuttaa enemmän vaurioita DNA:han. Vaikka 270 nm:n 

aallonpituutta käytettäessä DNA absorboi enemmän UV-säteilyä, se ei aiheuta yhtä paljon vahin-

koa kuin 250 nm:n säteily. LED-lampuista 295 nm:n käyttäminen osoittautui tehottomaksi, sillä 

organismien inaktivointiin olisi tarvittu hyvin pitkä altistusaika. (Morris 2012, 60-69.)  

 

Myös UV-A -alueelta löytyy julkaisuja, kuten Mori et al. (2007) tekemä tutkimus. Sen perusteel-

la myös UV-A -aallonpituusalueen LED-lamput voivat toimia veden puhdistuksessa. Ne eivät 

kuitenkaan desinfioi yhtä pienillä UV-annoksilla kuin UV-C -aallonpituusalueella toimivat lam-

put. Niiden etuihin kuitenkin kuuluu se, että niiden säteily läpäisee paremmin, joten ne ovat te-

hokkaampia samean veden puhdistuksessa. Tutkimuksessa vettä säteilytettiin 30 minuuttia, mikä 

ei kuitenkaan ole mahdollista useimmissa vesien käsittelytilanteissa. (Mori et al. 2007, 1237-

1241.)  



 
 

58 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että UV-LED -lamppujen käytössä 

on tärkeää oikean aallonpituuden ja UV-annoksen löytäminen, jotta UV-käsittelyn tehokkuus 

saadaan maksimoitua ja energian kulutus minimoitua.  LED-lamppujen antoteho kasvaa merkit-

tävästi, kun käytetty aallonpituus kasvaa. Antoteho kasvaa selvästi erityisesti, kun aallonpituus 

ylittää 275 nm. (Hu et al. 2006, 1816-1817.) Tutkimuksista voidaan havaita, että LED-lampuilla 

parhaiten organismeja tuhoava aallonpituusalue osuu 260-270 nm:n väliselle alueelle, mikä on 

myös yleisen tutkimustiedon valossa parhaiten organismeja inaktivoiva aallonpituusalue. Aallon-

pituuden ohella myös oikean UV-annoksen löytäminen on tärkeää, koska erilaiset organismit 

vaativat erilaisen UV-annoksen inaktivoituakseen. Säteilyannosta suurentamalla saadaan puhdis-

tustehoa nostettua, jolloin energian kulutus kuitenkin kasvaa. Edellä esitetyt tutkimustulokset 

ovat tietyltä osin hieman ristiriitaisia, mihin syitä voivat olla esimerkiksi erot käytetyissä laitteis-

toissa ja tulosten tulkitsemisessa. Lisäksi tuloksia ei ole mahdollista suhteuttaa kattavasti aiem-

piin tutkimuksiin, koska kokonaisuudessaan tutkimuksia on tehty vasta vähän. 

 

4.1 UV-LED -lamppujen kehitys ja haasteet 

UV-LED -teknologiaa on alettu tutkia, sillä perinteisiin elohopeaa sisältäviin UV-lamppuihin 

liittyy monia ongelmallisina pidettyjä asioita, kuten suuri energiankulutus ja elohopean myrkylli-

syys. LED-tekniikka vaikuttaa tähän mennessä tehtyjen tutkimusten ja kehityksen perusteella 

lupaavalta ja sen vuoksi yleisesti oletetaankin, että puolijohteiden (LED ja LD eli laser diode) 

avulla tuotettua UV-säteilyä tullaan käyttämään useissa käyttötarkoituksissa tulevaisuudessa. 

 

Merkittävimmät edut, joiden vuoksi LED-teknologian soveltuvuutta vesien käsittelyyn on alettu 

tutkia, ovat LED-lamppujen pieni koko, kestävä rakenne, energiatehokkuus sekä materiaalien 

myrkyttömyys. LED-lamput kestävät hyvin kuljetusta ja ovat lujia käsittelyn aikana, koska ne 

eivät sisällä lasia tai hehkulankoja. Elohopealamput ovat puolestaan huokoisia ja helposti rik-

koontuvia. (Shur ja Gaska 2010, 12.) Aluksien painolastivesien käsittelyssä käytettävät eloho-

pealamput voivat rikkoontua esimerkiksi laivan moottoreista aiheutuvan tärinän vuoksi (Gregg et 

al. 2009, 533). Meriliikenteen vaihtelevien olosuhteiden vuoksi LED-lamppujen kestävyys on 

etu. Elohopealamppujen käytöstä vapautuu myös otsonia, mitä LED-lamppujen käytöstä ei synny 

(Shur ja Gaska 2008, 1). 
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Yleisesti uskotaan, että lähitulevaisuudessa LED-lamput tulevat olemaan hyvin energiatehokkai-

ta, jolloin ne muuttavat suuren osan käyttämästään energiasta valoksi ja hukkaavat näin ollen 

vain vähän energiaa lämmöksi. Yksi suurimmista LED-lamppujen eduista on, että käytettävä aal-

lonpituus on valittavissa, sillä ne emittoivat ainoastaan tietyllä aallonpituudella. Matalapaineiset 

matalaintensiteettiset elohopealamput säteilevät puolestaan noin 95 % energiastaan 253,7 nm:n 

aallonpituudella ja myös keskipaineisten elohopealamppujen aallonpituuden spektri on ennalta 

määrätty. Elohopealamppujen käyttöön liittyy lisäksi lämpenemisaika, minkä vuoksi niiden pääl-

le kytkeminen on hidasta. LED-lampuilla lämpenemisaikaa ei ole. LED-lamppujen odotetaan 

kehittyvän niin, että tulevaisuudessa niiden käyttöikä tulee olemaan pidempi kuin elohopealam-

puilla. (Kowalski 2009, 18; Vilhunen et al. 2009, 439-440; Würtele et al. 2011, 1482, 1488.) On 

arvioitu, että UV-LED -lamppujen käyttöikä voisi olla jopa 100 000 tuntia (Shur ja Gaska 2008, 

1). Pidempi käyttöikä vähentää laitekustannuksia. LED-lamppujen etuihin kuuluu lisäksi, että 

niiden käyttöikä ei ole riippuvainen käyttöjaksojen lukumäärästä (IUVA 2012). 

 

Tutkimukset, joissa UV-LED -lamppuja on käytetty vesien desinfioinnissa, ovat osoittaneet, että 

ne ovat käyttökelpoinen ja toimiva ratkaisu UV-säteilyn tuottamiseen. Niillä saavutetut puhdis-

tusasteet ovat olleet hyviä suhteutettuna niiden alhaiseen energiankulutukseen. Chatterley ja Lin-

den (2010) tekemässä tutkimuksessa havainnollistettiin E. coli bakteerien avulla UV-LED -

lamppujen puhdistustehokkuutta 265 nm:n aallonpituudella verraten sitä matalapaineisten eloho-

pealamppujen puhdistustehokkuuteen. Saatujen tulosten perusteella eri lampputyyppien puhdis-

tustehokkuudessa ei havaittu huomattavia eroja. (Chatterley ja Linden 2010, 8.) 

 

UV-LED -lamppujen suurimpia ongelmia ovat tällä hetkellä korkea hinta, alhainen antoteho ja 

lyhyt käyttöikä (Chatterley ja Linden 2010, 8). Vaikka matalien aallonpituuksien UV-LED -

lamput ovat kehittyneet viime vuosina ja niillä saatava antoteho kasvanut, tällä hetkellä ne eivät 

sovellu vielä kuitenkaan laajamittaiseen vesien desinfiointiin, koska niiden antoteho ja ulkoinen 

kvanttihyötysuhde ovat yhä liian alhaisia. Yleisesti ottaen, mitä pienempi UV-LED -lampuilla 

tuotettu aallonpituus on, sitä alhaisempi on myös niillä saavutettu antoteho. Alhainen antoteho 

vaikuttaa esimerkiksi veden käsittelyyn tarvittavaan aikaan. Usein veden käsittelytilanteissa des-

infioinnin tulisi tapahtua muutaman sekunnin sisällä, mutta alhaisen antotehon vuoksi tämän het-
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€ 

ηEQE =ηIQE ⋅ηLEE

kisillä LED-lampuilla veden puhdistus voi vaatia esimerkiksi 3-4 minuutin säteilytysajan (Würte-

le et al. 2011, 1488). Käyttämällä korkeampaa aallonpituutta antotehoa saadaan nostettua ja sätei-

lytysaikaa pienennettyä, mutta myös puhdistusteho heikkenee tällöin.  

 

Ulkoinen kvanttihyötysuhde on tällä hetkellä desinfioivan aallonpituuden LED-lampuissa ylei-

sesti vain noin 1-2 prosenttia (Gao et al. 2012, 1; Würtele et al. 2011, 1481). Näkyvän aallonpi-

tuuden LED-lampuissa ulkoinen hyötysuhde on sen sijaan yli 70 %. Ulkoinen kvanttihyötysuhde 

ηEQE on riippuvainen sekä sisäisestä kvanttihyötysuhteesta että valon ekstraktion hyötysuhteesta, 

seuraavan yhtälön mukaisesti: 

      

     ,        (9) 

 

missä           ηIQE  on sisäinen kvanttihyötysuhde 

           ηLEE on valon ekstraktion hyötysuhde. 

 

Matalien aallonpituuksien LED-lamppujen huono tehokkuus johtuu useista asioista, kuten siitä, 

että UV-valo läpäisee heikosti puolijohdekerroksen ja siitä, että UV-valo heijastuu huonosti n- ja 

p- kontaktipinnoilta. Ulkoisen hyötysuhteen parantamiseen liittyen on tehty viime vuosina lukui-

sia tutkimuksia. On havaittu esimerkiksi, että ohut alumiinikalvo voi parantaa valon ekstraktion 

hyötysuhdetta (Gao et al. 2012, 5). UV-LED -lamppujen tehokkuutta (LEE-tehokkuutta) voidaan 

lisäksi parantaa muun muassa valmistamalla paremmin läpäiseviä puolijohdekerroksia, paranta-

malla kontaktipintojen heijastus- ja hajottamiskykyä, lisäämällä pintojen karheutta, eristämällä 

siruja sekä kasvattamalla puolijohdekerrosten paksuutta. Kyseisten parannusten avulla UV-LED -

lamppujen ulkoinen kvanttihyötysuhde voi nousta 20 prosenttiin. (Shatalov et al. 2012a, 3.) Kehi-

tystyön tuloksena on tähän mennessä esimerkiksi onnistuttu saavuttamaan 278 nm:n aallonpituu-

della lähes 11 % ulkoinen kvanttihyötysuhde (Shatalov et al. 2012b, 255). Tämänhetkisten UV-

LED -lamppujen huono energiatehokkuus johtaa siihen, että huomattava osa LED-lampuille syö-

tetystä tehosta johtuu pois lämpönä. Sen vuoksi lämpötilan seuranta on yksi avainasia UV-LED -

lamppujen toiminnan seuraamisessa. Mitä korkeampi rajapinnan lämpötila on, sitä alhaisempi 

LED-lampun tehokkuus on. (Shatalov et al. 2012a, 7.)  
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Korkeatehoisille LED-lampuille asetettuja vaatimuksia ovat muun muassa alhainen energian ku-

lutus (0,01-1 W), pieni koko, alhaiset kustannukset, valolähteen tarkka suuntaaminen, kestävä 

rakenne sekä pitkä käyttöaika (yli 10 000 tuntia). Tähän asti matalilla aallonpituuksilla toimivien 

LED-lamppujen käyttöikä on ollut lyhyt, mikä on ollut yksi niiden käyttöönottoa rajoittava tekijä.  

Tällä hetkellä markkinoilla olevien LED-lamppujen antotehot ovat useimmiten vain milliwattien 

luokkaa. Suurimmat kaupallisten sovelluksien antotehot ovat 30-50 mW:n tienoilla. Kehitteillä 

on kuitenkin LED-lamppuja, joiden antoteho on jopa yli 100 mW. Markkinoilla on saatavissa 

myös lamppukokonaisuuksia, monisirumoduuleja, jotka voivat koostua joko yhden tai useamman 

aallonpituuden lampuista. (Hwang 2010, 2.) Monisirumoduulien antotehot ovat yksittäisiä siruja 

suurempia.  

 

UV-LED -teknologia vaikuttaa kaikista tämän hetkisistä ongelmista huolimatta hyvin lupaavalle. 

Korkeatehoisten UV-LED -lamppujen kehitys on käynnissä ja tutkijat uskovat niiden tulevan 

markkinoille lähitulevaisuudessa. Kymmenet tutkijaryhmät ovat maailmanlaajuisesti kehittämäs-

sä UV-LED -tekniikkaa ja mukana on paljon yrityksiä, jotka luovat tutkimustuloksien perusteella 

laitteistoja. (Tamulaitis 2011, 177.) Viime vuosina on julkaistu lukuisia tutkimuksia, joissa UV-

LED -lamppujen tehokkuutta on saatu pienten korjausten avulla nostettua. Sen vuoksi on oletet-

tavaa, että UV-LED -lamppujen kehitys jatkuu yhä ja niihin liittyvä tekniikka parantuu huomat-

tavasti tulevien vuosien aikana. On arvioitu, että seuraavien 5-10 vuoden aikana laajamittaiseen, 

suurien virtaamien, vedenpuhdistukseen soveltuvat UV-LED -lamput tulevat yleisesti markki-

noille (IUVA 2012). Tällä hetkellä UV-LED -lamppujen ei tiedetä olevan vielä käytössä yhdes-

säkään suuressa veden desinfiointijärjestelmässä (Wengraitis et al. 2013, 130). Markkinoilta löy-

tyy jo kuitenkin pelkkien UV-LED -lamppujen lisäksi myös desinfiointisovelluksia pienimuotoi-

seen veden desinfiointiin, sillä vuonna 2012 Aquionics toi markkinoille ensimmäisen UV-LED -

lampuilla toimivan veden desinfiointijärjestelmän, UV-Pearl:n. Se pystyy desinfioimaan veden, 

jonka virtaama on korkeintaan 9,5 l/min. Käytettävä UV-annos on 40 mJ/cm2 ja sen aallonpituus-

alue on 275 ± 12 nm. (Aquionics 2013.) 

 

Kun UV-LED -teknologia on kehittynyt antotehon ja käyttöiän osalta, löytyy sille lukuisia poten-

tiaalisia käyttökohteita. Vesien käsittelyssä ne voivat muun muassa toimia talousveden, jäteve-
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den, harmaiden vesien ja painolastivesien käsittelyjärjestelmissä, aurinkoenergialla toimivissa 

käsittelyjärjestelmissä maaseutualueilla ja kehittyvissä maissa sekä siirrettävissä järjestelmissä. 

(Chatterley ja Linden 2010, 8.) UV-LED -lamput ovat siirreltävyytensä vuoksi potentiaalinen 

vaihtoehto vesien desinfioimiseen myös esimerkiksi onnettomuustilanteissa, sotavoimissa ja 

seikkailu-urheilussa. UV-LED -lamput tarjoavat veden desinfioinnin lisäksi uusia mahdollisuuk-

sia esimerkiksi ilman ja pintojen sterilisoimiseen ja puhdistamiseen. Yksi tärkeä UV-LED -

lamppujen käyttökohde tulevaisuudessa voi olla lääketiede, jossa niitä voidaan hyödyntää esi-

merkiksi sairaalabakteerien ehkäisemisessä. (Tamulaitis 2011, 179.) Kuvassa 14 on esitetty, mil-

laisia potentiaalisia käyttökohteita erilaisilla UV-LED -lampuilla voi tulevaisuudessa olla sekä 

millaisilla aallonpituuksilla ja LED-materiaaleilla ne voidaan toteuttaa. 

 

 
Kuva 14. UV-LED -lamppujen potentiaalisia käyttökohteita eri aallonpituuksilla (mukaillen Cooke 2010, 82). 
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4.2 Painolastivesien käsittely  

Ainoa tähän mennessä tehty julkaisu, jossa on tutkittu painolastivesien käsittelyä UV-LED -

lampuilla, on Choi et al. (2011) tekemä kasviplanktontutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin, kuin-

ka erilaiset aallonpituudet, säteilyannokset sekä puhdistuksesta kulunut aika vaikuttavat kasvi-

planktonin Tetraselmis sp. puhdistusasteeseen. Tutkimuksessa käytetyt aallonpituudet olivat 255 

nm, 265 nm ja 280 nm. Saatujen lopputulosten mukaan Tetraselmis sp:n puhdistusaste oli selke-

ästi kaikkein korkeimmillaan 265 nm:n aallonpituutta käytettäessä, minkä perusteella pääteltiin, 

että paras puhdistusteho UV-LED -lampuilla saavutetaan 260-270 nm:n välisellä aallonpituudel-

la. Tulos on yhdenmukainen yleisen tutkimustiedon kanssa, jonka mukaan solujen DNA absorboi 

parhaiten juuri 260 nm:n paikkeilla olevia aallonpituuksia.  

 

Tutkimuksessa havainnollistettiin myös kuinka puhdistuksesta kulunut aika vaikuttaa saavutet-

tuun puhdistustehoon. Havaittiin, että kaikki organismit eivät inaktivoidu heti, sillä puhdistusaste 

on huomattavasti korkeampi viiden vuorokauden kuluttua säteilytyksestä kuin säteilytyspäivänä. 

265 nm:n aallonpituudella puhdistusaste oli säteilytyspäivänä korkeimmalla (400 mJ/cm2) UV-

annoksella noin 72 %, mutta viiden vuorokauden kuluttua saavutettiin jo noin 93 %:n puhdis-

tusaste. Käytetyllä UV-annoksella oli merkitystä lopullisen puhdistusasteen kannalta, sillä mata-

limmalla (100 mJ/cm2) UV-annoksella puhdistusaste oli säteilytyspäivänä 65 % ja viiden vuoro-

kauden kuluttua noin 89 %. (Choi et al, 2011, 87-90.) Kuva 15 havainnollistaa eri aallonpituuksi-

en välisiä eroja puhdistustehossa. Kuvan perusteella 280 nm:n aallonpituus on tehokkaampi kuin 

255 nm:n aallonpituus, kun huomioidaan organismien inaktivoitumisaste viiden vuorokauden 

kuluttua säteilytyksestä. Kuvasta voidaan lisäksi havaita, kuinka puhdistusteho nousee UV-

annoksen kasvaessa. Saaduista tuloksista voidaan päätellä, että käytettävän UV-annoksen tulisi 

olla suurempi kuin 400 mJ/cm2, jotta kaikki organismit inaktivoituisivat ja IMO:n D-2 -

standardin mukaiset vaatimukset olisi mahdollista saavuttaa. 
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Kuva 15. Puhdistusteho säteilytyspäivänä ja viiden vuorokauden kuluttua säteilytyksestä 

(muokattu lähteestä Choi et al. 2011, 90). 

 

Painolastivesien käsittelyjärjestelmältä odotetaan, että se pystyy käsittelemään suuria vesimääriä 

nopeasti, koska painolastiveden ottaminen ja poistaminen pitää pystyä suorittamaan mahdolli-

simman nopeasti. Sen vuoksi LED-lamppujen tehon täytyy parantua huomattavasti nykyisestä 

ennen kuin niitä voidaan käyttää painolastivesien käsittelyssä. LED-tekniikka on kuitenkin paran-

tunut viime vuosina hyvin paljon näkyvän valon aallonpituuksilla, minkä vuoksi on oletettavaa, 

että myös UV-LED- lamput tulevat kehittymään tulevaisuudessa, kuten luvussa 4.1.2 esitettiin. 

LED-lamput soveltunevat painolastivesien käsittelyyn lähitulevaisuudessa, aivan kuten talous- ja 

jätevesien puhdistukseenkin. Erityisen käytettäviä ne tulevat olemaan pienemmissä aluksissa, 

mutta myöhemmin mahdollisesti myös suuremman virtaaman laitteistoissa. Kuvassa 16 on esitet-

ty esimerkkikuva, millainen UV-LED -laitteiston rakenne voisi olla. UV-LED -laitteiston raken-

ne on helposti rakennettavissa käyttötilanteeseen sopivaksi, sillä yksittäiset LED-lamput ja -sirut 

muuntautuvat rakenteensa ansiosta helposti erilaisiin sovelluksiin.   

 

 
Kuva 16. Periaatekuva LED-laitteiston rakenteesta (mukaillen Aoyagi et al. 2011, 1217). 
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5 LABORATORIOMITTAUKSET 

Tämän työn laboratoriokokeiden tarkoituksena oli tutkia, millä tavoin LED-lampuilla tuotettu 

UV-säteily vaikuttaa meriveden organismeihin ja kuinka suuri UV-annosmäärä organismien 

inaktivoimiseen tarvitaan. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan 10-50 µm kokoisia or-

ganismeja, jotka ovat merivedessä pääsääntöisesti kasviplanktoneita. Laboratoriomittaukset suo-

ritettiin Mikkelissä Vihreän Kemian laboratoriossa 26.4.-15.7.2013 välisenä aikana. 

 

5.1 Lähtökohta ja tavoitteet 

Laboratoriomittausten tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, millainen UV-annosmäärä tarvitaan 

tappamaan 10-50 µm kokoiset organismit painolastivesiyleissopimuksessa olevan D-2 -

standardin mukaisesti. Sen mukaan puhdistetun painolastiveden tulee sisältää alle 10 kooltaan 10-

50 µm elävää organismia millilitraa kohden. Koska yksi millilitra merivettä sisältää tyypillisesti 

useita tuhansia kyseiseen kokoluokkaan kuuluvaa organismia, käytännössä painolastivesien käsit-

telyn tavoitteena on, että kaikki veden sisältämät organismit inaktivoituvat ja annosmäärän tulee 

olla sen vuoksi riittävän suuri. Mikäli osa organismeista säilyy hengissä, voi niiden korjausmeka-

nismit ja jälkikasvu kasvattaa organismien määrää myöhemmin UV-käsittelyn jälkeen. Merive-

den sisältämät organismit, joiden koko on 10-50 µm, ovat yleisimmin kasviplanktoneita. Erilaisia 

kasviplanktonryhmiä ovat sinilevät, nielulevät, panssarilevät, tarttumalevät, kultalevät, piiran-

kaiskultalevät, piilevät, silmälevät, suomuviherlevät ja aitoviherlevät.  

 

Tässä tutkimuksessa kasviplanktoneiden inaktivoitiin vaaditun UV-annoksen suuruutta pyrittiin 

havainnollistamaan käyttämällä kahta lajia, joiden herkkyys UV-säteilyä kohtaan on erilainen. 

Tutkimuksen kohdeorganismeiksi valittiin UV-herkkyyden perusteella lajit Thalassiosira sp. ja 

Asterionellopsis glacialis. Valinta perustui Liebich et al. (2012) kirjoittamaan julkaisuun, missä 

esitettiin, että Thalassiosira voisi olla sopiva indikaattoriorganismi UV-laitteiden testaukseen, 

koska se sietää hyvin UV-säteilyä. Lisäksi sen kasvatus on helppoa ja se on yleinen laji meriym-

päristössä. Saman julkaisun perusteella Asterionellopsis glacialis arvioitiin puolestaan UV-

säteilylle herkäksi lajiksi. (Liebich et al. 2012, 29-34.) UV-herkkyyden ohella lajien valinnassa 
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huomioitiin niiden optimaalinen kasvulämpötila sekä koko. Näin ollen lajit valittiin siten, että 

niiden kasvatus oli mahdollista lähellä laboratoriossa vallitsevaa normaalia huonelämpötilaa.  

 

Piileviä esiintyy yleisesti merivedessä (Liebich et al. 2012, 30), mikä tukee tämän tutkimuksen 

organismivalintaa. Molemmat tässä tutkimuksessa käytetyt lajit ovat ruskeita piileviä. Thalas-

siosira sp. (kuva 17) koko on tyypillisesti 8-12 µm. Asterionellopsis glacialis (kuva 18) on puo-

lestaan piilevä, jonka koko vaihtelee jonkin verran. Sen kokonaispituus on yleisimmin 30-150 

µm:n välillä, mutta kärjen leveydeltään se on vain noin 5-18 µm (UBC 2012).  

 

 
Kuva 17. Thalassiosira sp. (muokattu lähteestä UTEX 2013). 

 

 
Kuva 18. Asterionellopsis glacialis (muokattu lähteestä UBC 2012). 

 

Mittaukset suoritettiin 265 nm:n aallonpituudella, joka on aiemmin yleisesti havaittu tehokkaaksi 

aallonpituudeksi. Myös Choi et al. (2011) tekemä kasviplanktontutkimus tukee kyseisen aallonpi-

tuuden valitsemista. Käytettäessä 265 nm:n aallonpituutta, säteilyn spektri ulottuu noin 260-270 

nm:n väliselle alueelle. IMO:n edellyttämissä UV-laitteiston meritestauksissa merivesi on sisältä-
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nyt yhteensä noin 2 700 kooltaan 10-50 µm:n kokoista organismia millilitraa kohden (Kaataja 

2013), joten mittauksissa pyrittiin siihen, että puhdistettavassa vedessä oli vähintään 3 000 kysei-

sen kokoista organismia millilitrassa.  

 

5.2 Käytetty laitteisto 

Työn suorittamisessa tarvittiin paljon erilaisia laitteita ja tarvikkeita, joista merkittävimpiä olivat 

UV-säteilyn tuottamiseen käytetty desinfiointilaitteisto sekä tulosten analysointiin käytetyt näyt-

teenottolaitteistot. Saadut tulokset analysoitiin sekä virtaussytometrin että PAM-fluorometrin 

avulla. Virtaussytometriä käytettiin lähinnä organismien lukumäärän selvittämiseen, kun taas 

PAM-fluorometrillä selvitettiin, kuinka UV-säteily vaikutti organismien inaktivoitumisasteeseen. 

5.2.1 Desinfiointilaitteisto 

Desinfiointilaitteisto koostui virtalähteestä, virrantasaajasta, jännite- sekä virtamittareista, kah-

desta LED-moduulista ja niiden yksittäisistä LED-lampuista, lämpömittarista, puhaltimesta sekä 

magneettisekoittajasta. Kuvassa 19 on UV-säteilytyksissä käytetty laitteistorakenne pääpiirteis-

sään.  

 

 
Kuva 19. UV-LED –desinfiointilaitteisto. 
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Näytteet asetettiin säteilytystilanteessa magneettisekoittajan päälle. Magneettisekoittajan avulla 

pyrittiin estämään organismien vajoaminen näytteen pohjalle sekä varmistamaan, että jokainen 

organismi saisi yhtä suuren UV-annoksen. Magneettisekoittajan pyörimisnopeus säädettiin hyvin 

alhaiseksi, ettei se vahingoittanut tutkimuksessa käytettyjä organismeja. Desinfiointilaitteisto eli 

LED-moduulit ja magneettisekoittaja sijoitettiin säteilytysten ajaksi laatikon sisälle, minkä tarkoi-

tuksena oli sekä suojata mittauksia tekeviä henkilöitä UV-C -säteilyltä että säilyttää olosuhteet 

pimeänä. Laatikon sisälle sijoitettiin myös puhallin, jonka tarkoituksena oli pitää LED-lamppujen 

lämpötila mahdollisimman alhaisena, sillä korkea lämpötila olisi heikentänyt lampuilla saatavaa 

intensiteettiä. Lämpötilaa seurattiin mittausten ajan jatkuvasti. Lämpötila-anturi sijoitettiin LED-

moduulissa keskimmäisen LED-sirun kannan alle. 

 

Mittauksissa käytetyissä Bergent Oy:n valmistamissa LED-moduuleissa oli 11 LED-sirua (SET 

Inc., UVTOP), jotka muodostuivat kolmesta sarjasta (kuva 20). Jokaisen sarjan virta oli 20 mA. 

Kahden uloimmaisen sarjan, jotka koostuivat neljästä LED-sirusta, jännite oli keskimäärin 20 V, 

kun taas keskimmäisen sarjan, joka koostui kolmesta LED-sirusta, jännite oli keskimäärin 15 V. 

Sarjojen jännitteet vaihtelivat säteilytyksen aikana jonkin verran ollen 14,4-15,5 V ja 19,5-20,5 

V. Yhden sirun keskimääräinen jännite oli näin ollen noin 5 V. LED-sirut tuottivat UV-säteilyä 

265 nm:n aallonpituudella. Virta tuotettiin Leaptronix LPP-3030T –virtalähteellä, ja se tasattiin 

erikseen molemmille LED-moduuleille Bergentin valmistamilla virrantasaajilla, joihin oli integ-

roitu jännite- ja virtamittarit. 

 

 
Kuva 20. Laboratoriomittauksissa käytetty UV-LED -moduuli. 
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5.2.2 Virtaussytometri 

Näytteiden analysoinnissa käytettiin virtaussytometriä (flow cytometer), jonka avulla saatiin sel-

vitettyä organismien lukumäärä sekä niiden kokojakauma ja elinkelpoisuus. Tutkimuksessa käy-

tetty virtaussytometri oli BD Accuri C6. Virtaussytometrin toimintakyky ja puhtaus testattiin 

säännöllisesti käyttämällä laitevalmistajan testinäytettä. 

 

Kuvassa 21 on esitetty virtaussytometrian perusperiaate. Virtaussytometriassa nesteen sisältämät 

partikkelit tai solut määritellään pakottamalla ne niin sanotulla hydrodynaamisella fokusoinnilla 

keskelle nestevirtausta. Yksittäisiin partikkeleihin kohdistetaan laservalo, joka heijastuu partikke-

leihin osuessaan suora- ja sivusirontana sekä erilaisilla fluoresointiaallonpituuksilla. Virtaussy-

tometrin fluoresointi- ja sirontailmaisimet tunnistavat niihin heijastuvan säteilyn. Ilmaisimien 

keräämä tieto johdetaan tietokoneen ohjelmistolle, jonka avulla analysoidusta näytteestä voidaan 

luoda käyttäjän tarvitsema data. Koska erilaiset partikkelit fluoresoivat eri tavalla, virtaussyto-

metrian avulla on mahdollista saada laaja-alaista informaatiota analysoitavasta näytteestä. Vir-

taussytometriaa käytetään vesinäytteiden analysoinnin ohella yleisesti lääketieteessä. 

 

 
Kuva 21. Virtaussytometrin toimintaperiaate (muokattu lähteestä Semrock Inc.). 
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Kuvassa 22 on kaksi esimerkkiä tutkimuksessa käytetyllä virtaussytometrillä saaduista tuloksista. 

Kuten kuvasta voidaan havaita, virtaussytometrin mitattavat parametrit voivat olla joko suora- ja 

sivusironta tai fluoresenssi. Vasemmanpuoleisessa kuvassa partikkelien ja solujen jakautumista 

on kuvattu suora- ja sivusironnan avulla. Kyseisessä esimerkissä thalassisira sp. –laji erottuu 

oikeanpuoleisessa keskittymässä, kun taas vasemman puoleinen keskittymä kuvaa meriveden 

sisältämiä partikkeleita. FSC (forward scatter) eli suorasironta kuvaa partikkelien kokoa, kun taas 

SSC (side scatter) ilmaisee puolestaan sivusironnan, mikä kuvaa esimerkiksi partikkelin sisäistä 

rakennetta.  

 

Oikeanpuoleisessa kuvassa partikkelien ja solujen jakautuminen on esitetty fluoresoinnin perus-

teella. Kyseisessä esimerkissä suurin osa Asterionellopsis glacialis –lajin yksilöistä erottuu oma-

na ryhmänään kuvan yläreunasta. Tutkimuksessa käytetyllä virtaussytometrillä partikkelien fluo-

resointia voidaan kuvata neljällä eri aallonpituudella toimivan ilmaisimen avulla: FL1 (530 nm ± 

15 nm), FL2 (585 nm ± 20 nm), FL3 (>670 nm) ja FL4 (675 nm ± 12,5 nm). Tutkimuksessa käy-

tetyt kasviplanktonit, kuten myös suurin osa muista kasviplanktoneista, fluoresoi a- tai b-

klorofyllin kautta, mikä erottui tutkimuksessa käytetyssä virtaussytometrissä parhaiten FL3-

ilmaisimen avulla. Esimerkkikuvat havainnollistavat hyvin, kuinka laitteen käyttäjä joutuu ana-

lysoimaan saatuja tuloksia huolellisesti.   

 
Kuva 22. Esimerkkejä virtaussytometrin tuloksista. 
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Tutkimuksessa näytteiden analysoinnissa käytettiin apuna ’SYTOX Green Dead Cell Stain’ -

värjäävää fluoresenssia, jonka avulla voidaan saada esille UV-säteilytyksessä kuolleet solut. Ky-

seinen väriaine pääsee UV-säteilytyksessä vaurioituneen solun dna:n sisään, jolloin solu alkaa 

fluoresoida muista soluista poikkeavalla tavalla ja se voidaan tunnistaa virtaussytometrillä. Vä-

riainetta käytettiin 1 µl yhteen millilitraan näytettä ja sen annettiin vaikuttaa 20 minuuttia valolta 

suojattuna ennen analysointia. SYTOX Green väriaineen avulla saaduissa tuloksissa ei kuiten-

kaan havaittu selkeää eroa ilman väriainetta saatuihin tuloksiin, minkä vuoksi virtaussytometrin 

tuloksia käytettiin lopulta lähinnä organismien lukumäärän selvittämiseen sekä tukemaan PAM-

fluorometrin avulla saatuja tuloksia.  

 

Jokaisen näytteen analysoinnissa käytettiin yhden minuutin ajoaikaa, minkä aikana virtaussyto-

metri analysoi näyteputkeen asetetusta näytteestä yhteensä 34 µl. Kyseinen määrä oli riittävän 

suuri tarkan analysointituloksen saavuttamiseen. Virtaussytometrilla jokaisesta näytteestä tutkit-

tiin kolme rinnakkaisnäytettä sekä ilman väriainetta että SYTOX Green väriaineen kanssa. Ku-

vassa 23 on esitetty esimerkki virtaussytometrin tuloksista ilman SYTOX Green –väriainetta. 

Kyseisessä kuvasarjassa on Asterionellopsis glacialis –laji ennen UV-säteilytystä, ensimmäisen 

UV-säteilytyksen jälkeen ja viiden vuorokauden kuluttua UV-säteilytyksestä, kun UV-annoksena 

on ollut 800 mJ/cm2. Kuvasarjasta voidaan havaita, kuinka klorofylliä kuvaava FL3-arvo alentui 

UV-säteilyn vaikutuksesta.  

 

 

Kuva 23. Esimerkki virtaussytometrin tuloksista ilman SYTOX Green –väriainetta.  
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5.2.3 PAM-fluorometri 

Näytteiden analysoinnissa käytettiin myös PAM-fluorometriä (pulse amplitude modulation fluo-

rometer), jonka avulla pystyttiin selvittämään, kuinka UV-säteilytys on vaikuttanut kasviplankto-

nien fotosynteettiseen aktiivisuuteen. Mikäli näytteen fotosynteettinen aktiivisuus alentui UV-

säteilyn vaikutuksesta, tarkoitti se kasviplanktoneiden inaktivoitumista. Tutkimuksessa käytetty 

PAM-fluorometri oli Heinz Walz:n valmistama PAM-Control, johon liitettiin Water-PAM kloro-

fyllin fluoresenssimittari. PAM-fluorometrin toimintaperiaate pohjautuu voimakkaisiin ja hyvin 

lyhyisiin valoimpulsseihin, jotka aktivoivat solujen fluoresoinnin. PAM-fluorometrin tärkein tar-

kasteltava arvo oli YIELD-arvo, joka muodostuu pimeässä pidetylle näytteelle (dark-adapted) 

seuraavan yhtälön perusteella: 

 

                (10) 

 

 

missä  Fm on fluoresenssin maksimiarvo saturaatiopulssin aikana 

  F0 on fluoresenssin minimiarvo ilman fotosynteettistä valoa. 

 

Yhtälön avulla saatu Fv/Fm-arvo kuvaa kasviplanktoneiden fotosynteettistä reagointia. Mitä kor-

keampi kyseinen arvo on, sitä enemmän kasviplanktonit fluoresoivat ja sitä suurempi niiden elin-

kelpoisuus on. Kasviplanktoneiden Fv/Fm-arvo on jonkin verran alhaisempi suurempiin kasvei-

hin verrattuna, joilla kyseinen arvo on yleisesti 0,80-0,84 välillä (Heinz Walz 1999, 63). Terveen, 

hyvinvoivan kasviplanktonin Fv/Fm -arvo on yleensä näin ollen 0,50-0,70.  

 

Mittaustilanteissa näytteet säilytettiin kyvetissä täysin pimeässä yhden minuutin ajan ennen mit-

tausvalon (measuring light) päälle kytkemistä, jotta niiden valokemialliset olosuhteet tasaantui-

vat. Ennen tutkittavien mittaussarjojen aloittamista kokeiltiin, kuinka pimeässä pidettävä aika 

vaikuttaa saataviin tuloksiin. Tällöin havaittiin, että yhden minuutin pimeäaika riitti antamaan 

tarkan lopputuloksen. Pidemmällä pimeäajalla ei ollut käytännössä merkitystä lopputuloksiin, 

vaikka usein suositeltu aika on 15 minuuttia. Myös Martínez et al. (2012) tutkimuksessa käytet-

tiin yhden minuutin pimeäaikaa ennen mittauksia. Tässä tutkimuksessa myös saturaatiopulssien 
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(saturation pulse) välinen aika oli yksi minuutti. Kuvassa 24 on havainnollistettu PAM-

fluorometrillä suoritettujen mittauksien perusperiaate. 

 

 
Kuva 24. Fv/Fm-arvon määrittämisen perusperiaate pimeässä pidetylle näytteelle  

(muokattu lähteestä Heinz Walz 1999, 55). 

 

PAM-fluorometri nollattiin jokaisen mittauksen alussa suodattamattomalla kasvatusliuoksella. 

Mittausvalona käytettiin laitteen vakioasetusta (ML=3), joka oli suuruudeltaan 18 Hz. Saturaa-

tiopulssin intensiteettinä käytettiin asetusta 10 ja kestona 0,8 s. Koska samasta näytteestä tehtyjen 

mittausten tulokset vaihtelivat hieman, otettiin jokaisesta kolmesta rinnakkaisnäytteestä kolme 

Fv/Fm-arvoa ja niiden perusteella laskettiin keskiarvo. Ennen koesarjojen suorittamista kokeil-

tiin, vaikuttaako veden lämpötila saataviin Fv/Fm-arvoihin, sillä laitteen valmistaja ilmoitti ky-

seisen olevan mahdollista. Veden lämpötilan muutoksilla ei kuitenkaan havaittu olevan merkittä-

vää vaikutusta lopputuloksiin, mikä on tärkeää, sillä mittaussarjojen eri mittauspisteissä näyttei-

den lämpötila vaihteli. 
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5.3 Leväkantojen kasvatus 

Tässä tutkimuksessa käytetyt levälajit ja niiden kasvatukseen soveltuva L1-kasvatusliuos tilattiin 

SCCAP:lta (Scandinavian Culture Collection of Algae and Protozoa). Tilatut kannat olivat        

K-1314 (Thalassiosira sp.) ja K-1233 (Asterionellopsis glacialis). Ennen UV-säteilytystä levä-

kantojen suuruutta kasvatettiin ja niistä pidettiin yllä elinvoimainen kanta mittausten suorittami-

sen ajan. Leväkantojen suuruutta tarkkailtiin toistuvasti virtaussytometrin avulla. Kun kannan 

suuruus oli kasvanut riittävästi, kannat sijoitettiin kasvamaan uuteen ravinteikkaaseen kasvatus-

liuokseen. Leväkantojen ylläpito ja kasvatus onnistuvat vain, mikäli kasvatusolosuhteet ovat le-

välajeille suotuisat. Merilevien kasvatuksessa tärkeimmät huomioon otettavat asiat ovat ravintei-

den määrä ja laatu, valaistus, pH, suolapitoisuus, lämpötila, sekoittuminen sekä puhtaus (Laing 

1991, 9; Harrison ja Berges 2005, 21-33; Probert & Klaas 1999). 

 

Molemmat tutkimuksessa käytetyt lajit kasvatettiin keinotekoiseen meriveteen valmistetussa L1-

kasvatusliuoksessa, mikä tarjosi niiden kasvulle parhaat edellytykset veden ominaisuuksien puo-

lesta. L1 on muunnos perinteisestä kasvatusliuoksesta f/2. Keinotekoinen merivesi valmistettiin 

akvaarioihin tarkoitetusta merivesisuolasta nimeltään Red Sea Coral Pro Salt. Kyseinen merivesi-

suola sekoitettiin Milli-Q-veteen eli suodatettuun, ionivaihdettuun ja käänteisosmoosilla puhdis-

tettuun veteen, jonka jälkeen kasvatusliuos lisättiin sen joukkoon. Kasvatusliuoksen suolapitoi-

suus oli noin 30 PSU ja pH noin 8,2-8,4. Kasvatusliuoksen pH varmistettiin mittaamalla, minkä 

lisäksi se suodatettiin 0,45 µm suuruisella suodattimella. Seos autoklavoitiin ennen käyttöä, jotta 

se ei sisältäisi eläviä organismeja. Myös kaikki tutkimuksen aikana käytetyt erlenmeyerpullot, 

kasvatusliuoksen säilytykseen käytetyt pullot ja pipetin kärjet autoklavoitiin.  

 

Optimaalinen lämpötila tutkimuksessa käytetyille kasviplanktonkannoille oli 20 ºC, joten levien 

kasvattaminen laboratorion huonelämpötilassa oli mahdollista. Leväkannat sijoitettiin kasvamaan 

erlenmeyerpulloihin, joiden suuaukko tukittiin pumpulista muotoilluilla tulpilla. Pumpulin läpi 

ilmanvaihto onnistuu, mutta ylimääräisten partikkelien ja organismien pääsy kasvatuspulloon 

estyy. Koska leväkannat vajosivat nopeasti kasvatusastian pohjalle, niitä sekoitettiin toistuvasti 

varovaisesti käsin, jotta jokainen organismi olisi saanut riittävästi ravinteita ja valoa.  
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Kasvulle optimaalinen valo saatiin aikaiseksi käyttämällä akvaarioiden valaistukseen tarkoitettua 

Litima T5- loisteputkivalaisinta, jossa oli sekä Arcadia T5 Plant Pro 24 W sekä Arcadia T5 Ori-

ginal Tropical 24 W loisteputket. Valaisimella pyrittiin saamaan aikaiseksi 80-100 µmol/m2/s 

suuruinen säteilymäärä, joka pystyttiin varmistamaan PAR-mittarin avulla. Mittauksessa käytet-

tävä PAR-mittari oli Delta OHM:n valmistama HD 2302.0 LightMeter. Säteilymäärä vaihteli 

jonkin verran johtuen muun muassa auringonvalon osuudesta sekä kasvatuspullon suuruudesta ja 

sijainnista lampun alla. Luonnollisia kasvuolosuhteita mukaillen kasvatuslamppu oli toiminnassa 

12:12 tunnin pituisissa sykleissä. Kasvatuspaikka valittiin siten, ettei se ollut suorassa auringon 

valossa. Koska loisteputket tuottivat lämpöä ja laboratorion huonelämpötila oli kesäaikaan kor-

kea, keskimäärin noin 25-26 ºC, asennettiin leväkantojen läheisyyteen tuuletin, jonka tarkoituk-

sena oli ehkäistä liiallinen lämpötilan nousu. Kuva 25 havainnollistaa leväkantojen kasvatusta. 

 

 
Kuva 25. Mittauksissa käytettyjen leväkantojen kasvatus. 

 

5.4 Intensiteetin ja UV-annoksen määritys 

UV-annoksen laskemista varten säteilyn intensiteetti I [W/m2] täytyi määrittää ennen UV-

säteilytyskokeiden aloittamista. Intensiteetti mitattiin spektroradiometriin liitetyn fotodiodi-

ilmaisimen avulla. Koska intensiteetin mittaamisessa käytetyn fotodiodin halkaisija (0,6 cm) oli 

huomattavasti pienempi kuin petrimaljan halkaisija (5,5 cm), intensiteetti määritettiin 13 mittaus-

pisteen keskiarvona. Eri mittauspisteissä intensiteetin arvo vaihteli huomattavasti, ollen 2,26 - 



 
 

76 

5,03 W/m2 välillä. Intensiteetit mitattiin 13 mm UV-LED –moduulien alapuolelta eli kohdasta, 

jossa säteilytyksissä käytettävän petrimaljan alareuna oli. Koska vesi absorboi 260-270 nm:n vä-

lisellä aallonpituusalueella UV-säteilyä vain vähän, on oletettavaa, että intensiteetti ei alentunut 

merkittävästi säteilytysten aikana.  

 

Intensiteetin ohella fotodiodilla määritettiin LED-lamppujen aallonpituuden huippukohta ja piikin 

leveys. Vaikka mittauksissa käytettävien LED-lamppujen valmistaja ilmoitti niiden toimivan 265 

nm:n aallonpituudella, fotodiodilla määritettiin niiden intensiteetin huippukohdaksi 266,63 nm ja 

piikin puoliarvoleveydeksi keskimäärin 10,83 nm. Puoliarvoleveydellä tarkoitetaan piikin leveyt-

tä kohdassa, jossa intensiteetin arvo on puolet piikin maksimi-intensiteetistä. Puoliarvoleveyden 

ulkopuolelle jäävän intensiteetin vaikutus kokonaisintensiteetin suuruuteen on pieni. Laborato-

riomittauksissa LED-lamppujen tuottaman UV-säteilyn kokonaisintensiteetti mitattiin koko pii-

kin leveydeltä, mutta intensiteetti muodostui lähes yksinomaan puoliarvoleveyden eli 261,22 - 

272,05 nm väliseltä aallonpituus-alueelta.  

 

Intensiteetin suuruus määritettiin kaksi kertaa. Molemmissa mittaussarjoissa havaittiin, kuinka 

intensiteetti laski jonkin verran LED-lamppujen päälle kytkemisen jälkeen. Intensiteetti laski 

huomattavimmin ensimmäisten minuuttien aikana, kun LED-sirujen lämpötila nousi nopeasti. 

Lämpötilan tasoittuessa myös intensiteetti tasoittui nopeasti. Kuvassa 26 on esitetty intensiteetin 

suuruus ajan suhteen. Kuvasta voidaan havaita, kuinka intensiteetti oli 10 minuutin kuluttua 

LED-lamppujen päälle kytkemisestä lähes tasainen. Intensiteetin mittaaminen lopetettiin 15 mi-

nuutin kohdalla, koska siihen mennessä havaittiin intensiteetin tasoittuneen lähes kokonaan. In-

tensiteetin suuruus oli 15 minuutin kohdalla eri mittauskertoina 3,34 W/m2 ja 3,32 W/m2, minkä 

vuoksi intensiteetiksi määritettiin 3,33 W/m2. 
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Kuva 26. Intensiteetti ajan funktiona. 

 

Kun intensiteetti oli määritetty, pystyttiin erilaisten UV-annosten saavuttamiseen tarvittava aika 

laskemaan. UV-annos laskettiin yhtälön 5 mukaisesti intensiteetin ja säteilytysajan tulona. Taulu-

kossa 5 on esitetty erilaisten säteilytysaikojen ja niitä vastaavien UV-annoksen suuruus. Koska 

UV-annoksen ei havaittu merkittävästi muuttuvan intensiteetin vaihteluvälillä, voitiin annokset 

eri säteilytysajoille pyöristää täysiin satalukuihin. 

 
Taulukko 5. UV-annoksen suuruus erilaisilla säteilytysajoilla. 

Säteilytysaika UV-annos [mJ/cm2], kun in-
tensiteetin vaihtelu huomioitu 

UV-annos [mJ/cm2],          
intensiteetti 3,33 W/m2 

≈            
[mJ/cm2] 

5 min 102,4 99,9 100,0 

10 min 203,1 199,8 200,0 

15 min 303,5 299,7 300,0 

20 min 403,4 399,6 400,0 

25 min 503,3 499,5 500,0 

30 min 603,2 599,4 600,0 

35 min 703,1 699,3 700,0 

40 min 803,0 799,2 800,0 
  



 
 

78 

5.5 Mittausjärjestelyt 

Mittausjärjestelyt perustuivat Auramarinen tämänhetkisen käsittelyjärjestelmän toimintaan ja ne 

vastasivat suurelta osin IMO:n laitteistotestaukselle asettamia vaatimuksia. Mittausten kulku ja 

mittauspisteet on esitetty kuvassa 27. Mittauksissa veden sisältämä organismien määrä ja elinkel-

poisuus mitattiin neljässä kohdassa käsittelyjaksojen välillä: ennen UV-säteilytystä, ensimmäisen 

UV-säteilytyksen jälkeen, pimeässä säilytyksen jälkeen sekä toisen UV-säteilytyksen jälkeen. 

Tällä tavoin pystyttiin havaitsemaan, kuinka UV-säteilytys vaikutti organismeihin.  

 

 
Kuva 27. Mittausten kulku ja mittauspisteet. 

 

Jokaisessa mittausvaiheessa näytteet analysoitiin sekä PAM-fluorometrillä että virtaussytometril-

lä. Ensimmäisen UV-säteilytyksen jälkeen vesi säilytettiin viisi vuorokautta pimeässä, foliolla 

peitetyissä erlenmeyerpulloissa (kuva 28), ennen uudestaan suoritettavaa UV-säteilytystä, jotta 

standardin G8 mukainen vaatimus täyttyi. Tutkimuksessa pimeässä olevia näytteitä pidettiin sekä 

kylmässä (noin 4 ºC) että lämpimässä (noin 26 ºC). Pimeäsäilytyksen tarkoituksena oli mukailla 

painolastivesitankkien olosuhteita ja havaita, mikäli organismit olisivat kyenneet palautumaan 

UV-säteilytyksen aiheuttamista soluvaurioista. Suoritettavat mittaukset poikkesivat IMO:n vel-

voittamista standardeista muun muassa siten, että mittauksissa käytetty vesi ei sisältänyt tarpeeksi 

suurta määrää erilaisia lajeja eri lahkoista. Lisäksi mittauksissa käytettävät tilavuudet oli sovitettu 

laboratoriomittakaavaan. 
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Kuva 28. Näytteiden säilytys ensimmäisen UV-säteilytyksen jälkeen. 

 

Jokaisessa mittausvaiheessa kannasta otettiin referenssinäyte, joka säilytettiin samanlaisissa olo-

suhteissa kuin säteilytetty näyte. Referenssinäytteitä pidettiin näin ollen muun muassa yhtä kauan 

magneettisekoittajassa kuin UV-säteilytettäviä näytteitä pidettiin LED-lamppujen alla ja ne säily-

tettiin viisi vuorokautta samoissa olosuhteissa, foliolla peitetyissä erlenmeyerpulloissa, kuin sä-

teilytetyt näytteet. 

 

Alun perin leväkannat oli tarkoitus säteilyttää kvartsilasispiraalissa, jonka ylä- ja alapinnalle ase-

tettiin kaksi erillistä LED-moduulia. Tarkoituksena oli simuloida virtauskammiota, jollaista ve-

den UV-käsittelyssä normaalisti käytetään. Heti mittausten alussa havaittiin kuitenkin, että hyvin 

pienen virtausnopeuden vuoksi levä vajosi putken pohjalle, minkä vuoksi se liikkui virtaavaa 

vettä hitaammin. Käytännössä tilanne johti lopulta siihen, että levät tulivat ulos putkesta vasta, 

kun säteilytys lopetettiin ja putkea alettiin puhdistaa suurella virtausnopeudella. Virtaavan veden 

säteilytystä kokeiltiin molemmilla lajeilla, mutta molempien kohdalla havaittiin sama ongelma. 

Koska spiraalisäteilytys ei onnistunut, levät päätettiin säteilyttää petrimaljassa. 

 

Mittauksissa leväkantoja säteilytettiin samanaikaisesti kahdella LED-moduulilla, joista kumpikin 

oli asetettu erillisen petrimaljan päälle (kuva 29). LED-lamput olivat 6 mm:n päässä näytteen 
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pinnasta. Näytettä jokaiseen petrimaljaan pipetoitiin 15 ml. Jotta säteilytettyä näytettä oli riittä-

västi analysointia varten, säteilytettiin sitä ensimmäisessä säteilytyksessä yhteensä 90 ml, kuu-

dessa erillisessä petrimaljassa. Toisessa säteilytyksessä näytteiden määrä oli 60 ml, neljässä erilli-

sessä petrimaljassa. Mittauksissa käytettiin 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min ja 40 

min säteilytysaikoja, joilla saavutettiin taulukon 5 mukaisesti noin 100 mJ/cm2, 200 mJ/cm2, 300 

mJ/cm2, 400 mJ/cm2, 500 mJ/cm2, 600 mJ/cm2 ja 800 mJ/cm2 suuruiset UV-annokset. Organis-

mien määrä oli jokaisen mittaussarjan alussa 3000-7500 kpl/ml.  

 

 
Kuva 29. Näytteiden asettaminen LED-lamppujen alle. 
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5.6 Tulokset 

Kuvassa 30 on esitetty Asterionellopsis glacialis ja Thalassiosira sp. -lajien inaktivoitumiskäyrät 

välittömästi toisen UV-säteilytyksen jälkeen eli mittaussarjojen viimeisessä mittauksessa. Yllät-

tävä havainto oli, että lämpimässä (26 ºC) säilytettyjen näytteiden Fm/Fv-arvo oli nolla, kun näy-

te oli saanut UV-säteilyä. UV-annoksen suuruudella ei ollut merkitystä, sillä esimerkiksi Aste-

rionelopsis glacialis -lajilla jo noin 50 mJ/cm2 suuruisen säteilyannoksen saaneen näytteen 

Fv/Fm-arvo oli hyvin lähellä nollaa (0,02). Sen sijaan kyseisellä lajilla referenssinäytteiden 

Fv/Fm –arvo säilyi samana myös lämpimässä säilytettyjen näytteiden osalta, kun taas Thalas-

siosira sp. –lajin referenssinäytteenkin Fv/Fm-arvo osoittautui laskeneen lähes nollaan. Ennakko-

odotusten perusteella kyseisten lajien inaktivoitiin oletettiin tarvittavan melko suuri UV-annos, 

minkä vuoksi tulokset päädyttiin analysoimaan 4 °C lämpötilassa säilytetyistä näytteistä, joiden 

tulokset vastasivat enemmän ennakko-odotuksia. Kuvassa Thalassiosiran inaktivoitumiskäyrä on 

arvioitu 300-600 mJ/cm2 välisellä alueella, koska kyseisellä välillä mittauksia ei lajilla suoritettu. 

Inaktivoitumiskäyrät on laskettu Fv/Fm-arvojen perusteella. 

 

 
Kuva 30. Asterionellopsis glacialis (AST) ja Thalassiosira sp. (THA) inaktivoitumisaste. 
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5.6.1 Asterionellopsis glacialis 

Kuvassa 31 on esitetty Asterionellopsis glacialis –lajilla suoritettujen mittausten tulokset Fv/Fm-

arvona. Referenssinäyte säilyi samalla tasolla jokaisessa näytteenottovaiheessa lähtötilanteeseen 

verrattuna. Kuvassa esitetyissä tuloksissa näytteet on säilytetty ensimmäisen säteilytyksen jälkeen 

4 °C lämpötilassa. Organismien lukumäärän ei havaittu selkeästi nousevan viiden vuorokauden 

pimeäsäilytyksen aikana, mikä voi osaltaan johtua kylmyydestä. 

 

 
Kuva 31. Asterionellopsis glacialis –lajin Fv/Fm-arvo erilaisilla säteilyannoksilla. 

 

5.6.2 Thalassiosira sp. 

Kuvassa 32 on puolestaan esitetty Thalassiosira sp. –lajilla suoritettujen mittausten tulokset. Ky-

seisiin tuloksiin (kuten myös kuvan 30 tuloksiin) sisältyy kuitenkin huomattava epävarmuusteki-

jä, koska lajin Fv/Fm-arvo vaihteli eri mittaussarjojen lähtötilanteissa ja referenssinäytteen elin-
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kelpoisuus aleni mittaussarjan edetessä. Ilmeisesti laboratorion olosuhteet tai käytetty kasvatus-

liuos ja keinotekoinen merivesi eivät olleet suotuisia kyseiselle levälajille, vaikka ennakkotietojen 

perusteella lajin olisi pitänyt kestää hyvin erilaisia olosuhteita ja UV-säteilyä. Organismien lu-

kumäärä ei kasvanut pimeäsäilytyksen aikana. 

 

 
Kuva 32. Thalassiosira sp. –lajin Fv/Fm-arvo erilaisilla säteilyannoksilla. 

 

Kuvien 30 ja 32 tuloksissa ei ole huomioitu, että referenssinäytteen Fv/Fm-arvo aleni mittaussar-

jan edetessä. Kuvissa 33-36 on esitetty säteilytetyn ja referenssinäytteen Fv/Fm-arvot mittaussar-

jojen eri mittauspisteissä 100 mJ/cm2, 200 mJ/cm2, 300 mJ/cm2 ja 600 mJ/cm2 suuruisilla UV-

annoksilla. Kuvista voidaan havaita, kuinka Thalassiosira sp. –lajin Fv/Fm-arvo vaihteli eri mit-

taussarjoissa ja näytteenottopisteissä. Vaikka referenssinäytteen Fv/Fm-arvo aleni mittaussarjan 

edetessä, kasvoi referenssinäytteen ja säteilytetyn näytteen Fv/Fm-arvojen välinen ero kuitenkin 

UV-annoksen noustessa. 
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Kuva 33. Säteilytetyn ja referenssinäytteen Fv/Fm –arvot UV-annoksen ollessa 100 mJ/cm2. 

 

 
Kuva 34. Säteilytetyn ja referenssinäytteen Fv/Fm –arvot UV-annoksen ollessa 200 mJ/cm2. 
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Kuva 35. Säteilytetyn ja referenssinäytteen Fv/Fm –arvot UV-annoksen ollessa 300 mJ/cm2. 

 

 
Kuva 36. Säteilytetyn ja referenssinäytteen Fv/Fm –arvot UV-annoksen ollessa 600 mJ/cm2. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

UV-LED -lampuista ei ole tähän mennessä ennätetty julkaista paljon tutkimustuloksia, minkä 

vuoksi tämän työn kokeellinen osuus osoittautui hyödylliseksi ja tarpeelliseksi. Työn tärkeimpä-

nä tuloksena havaittiin, että UV-LED -lamput vaikuttavat selvästi 10-50 µm kokoisiin kasvi-

planktoneihin, minkä vuoksi niillä on mahdollista inaktivoida kyseisiä organismeja. Saaduista 

tuloksista on selkeästi havaittavissa, kuinka inaktivoitumisaste nousee UV-annoksen kasvaessa. 

Saatujen tulosten perusteella tutkittujen lajien Asterionellopsis glacialis ja Thalassiosira sp. D2-

standardin vaatimukset täyttävään inaktivoitumiseen tarvitaan noin 600 mJ/cm2 suuruinen UV-

annos. Tulos vastaa hyvin elohopealamppujen perusteella luotuja ennakko-odotuksia. Se on suu-

ruudeltaan tyypillinen meriorganismien inaktivointiin tarvittava UV-annos, vaikka joidenkin kas-

viplanktonien inaktivoimiseen riittää jonkin verran alhaisempikin UV-annos. Tässä tutkimukses-

sa saadut tulokset osoittavat, että UV-LED –lamput voivat tulevaisuudessa soveltua painolasti-

vesien käsittelyyn. Käyttöön ottaminen edellyttää kuitenkin, että UV-LED –lamppujen teho para-

nee huomattavasti nykyisestä. 

 

UV-LED -lamppuja on tutkittu kasviplanktonien inaktivoinnissa aiemmin ainoastaan Choi et al. 

(2011) tekemässä tutkimuksessa. Kyseisessä tutkimuksessa saadut tulokset ovat samansuuntaisia 

kuin tässä tutkimuksessa. Tässä tutkimuksessa käytetyt lamput olivat intensiteetiltään hyvin 

heikkotehoisia, sillä intensiteetti 13 mm:n etäisyydellä oli keskimäärin vain 3,33 W/m2. Choi et 

al. (2011) tekemässä tutkimuksessa LED -lamppujen intensiteetti 265 nm:n aallonpituudella 1 

cm:n etäisyydellä oli puolestaan yli 10 W/m2. 

 

6.1 Tulosten luotettavuuden arviointi 

Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia täytyy pitää suuntaa antavina, koska mittauksissa jouduttiin 

tekemään paljon erilaisia arvioita ja oletuksia. Virheellisyyttä tuloksiin voivat aiheuttaa muun 

muassa käytetyt analysointilaitteet ja niillä saatujen tulosten tulkinta, intensiteetin määritykseen 

liittyneet valinnat, levien kasvatusolosuhteet ja niiden kasvuvaihe sekä säteilytystilanteessa mah-

dollisesti tapahtuneet poikkeamat. 
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Tulosten analysointiin käytettävät mittalaitteet, virtaussytometri sekä PAM-fluorometri, aiheutta-

vat merkittävän epävarmuustekijän. Niiden antamat tulokset jättävät tulkinnanvaraa tuloksia ana-

lysoivalle henkilölle, minkä vuoksi sama näyte voidaan mahdollisesti tulkita eri tavoin. Molem-

pien laitteistojen täydellinen hallinta vaatii pitkän käyttökokemuksen. Erityisesti PAM-

fluorometrin tulokset riippuvat suuresti valituista asetuksista ja käytetyn valon määrästä, mitkä 

voivat vaikuttaa merkittävästi saatuihin tuloksiin. Jotta mahdollisen virhelähteen suuruus olisi 

ollut mahdollisimman pieni, laitteen asetuksiksi valittiin tehdasasetusten ohella muissa tutkimuk-

sissa käytettyjä asetuksia. Myös virtaussytometrin tulosten tulkintaan liittyi paljon valintoja. Vir-

taussytometrin käytössä pitää olla muun muassa tarkkana, ettei mittaustulokseen sisälly muita 

veden sisältämiä partikkeleita (Marie et al. 2005, 254). Jotta veden sisältämien partikkeleiden 

osuus pystyttiin huomioimaan, otettiin jokaisen näytteenoton yhteydessä referenssinäyte pelkästä 

kasvatusliuoksesta.  

 

Näytteiden tasalaatuisuudessa ilmenneet poikkeamat olivat yksi epävarmuutta aiheuttava tekijä, 

sillä joissain mittauksissa havaittiin melko suuriakin poikkeamia organismien määrässä eri rin-

nakkaisnäytteiden välillä. Organismien sekoittuminen tasaisesti koko nestetilavuuteen oli käytän-

nössä mahdotonta. Lisäksi tutkimuksessa käytetyt kasviplanktonit olivat melko suuria, joten ne 

vajosivat nopeasti näytteen pohjalle sekoittamisen jälkeen. Kyseisten tekijöiden vuoksi jokaiseen 

analysoitavaan näytteeseen ei ollut mahdollista saada saman verran organismeja, eikä esimerkiksi 

UV-säteilytyksestä selvinneiden organismien tai viiden vuorokauden aikana mahdollisesti lisään-

tyneiden organismien tarkkaa lukumäärää ollut mahdollista selvittää. Tämä ongelma tulee vas-

taan käytännössä aina tutkittaessa eläviä organismeja.  

 

UV-annoksen määrittämisessä intensiteetin mittaamiseen liittyi suuri epävarmuustekijä. Spekt-

rometriin liitetyn fotodiodin halkaisija oli hyvin pieni verrattuna petrimaljan halkaisijaan, minkä 

vuoksi intensiteetti jouduttiin laskemaan useiden mittausten keskiarvona. Intensiteetti vaihteli eri 

mittauspisteiden välillä, mutta lopulta arvioitiin kuitenkin, että 13 mittauspistettä antoi tarpeeksi 

tarkan lopputuloksen intensiteetin suuruudesta. Intensiteetin epävarmuustekijää kasvatti lisäksi 

se, että intensiteettiä ei pystytty mittaamaan samanaikaisesti näytteiden UV-säteilytysten kanssa. 
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Koska mittaukset suoritettiin ajan säästämiseksi kahdella eri LED-moduulilla samanaikaisesti, on 

mahdollista, että niiden tehoissa ja intensiteettitasoissa on ollut eroja, koska jännite vaihteli sätei-

lytyksen aikana jonkin verran (14,4-15,5 V ja 19,5-20,5 V). Lisäksi eri säteilytyskertojen välillä 

on voinut olla pieniä eroja, sillä näytteet jouduttiin säteilyttämään ensimmäisessä säteilytyksessä 

kolmessa kahden petrimaljan ryhmässä ja toisessa säteilytyksessä kahdessa kahden petrimaljan 

ryhmässä. Ero organismien saamassa UV-annoksessa petrimaljojen välillä oli oletettavasti kui-

tenkin melko pieni, eli eri petrimaljat olivat käytännössä rinnakkaisnäytteitä, joten se ei vaikutta-

nut merkittävästi tulosten luotettavuuteen.  

 

Mittaus- ja desinfiointilaitteistoihin liittyvien epävarmuustekijöiden ohella myös levien kasvu-

vaihe ja kasvatusolosuhteet ovat voineet osaltaan lisätä tulosten epävarmuutta. Kasvatettujen le-

vien kasvuvaihe on voinut vaikuttaa tuloksiin, sillä erilaisessa kasvun vaiheessa olevat levät voi-

vat reagoida UV-säteilytykseen hieman eri tavoin. Eri mittaussarjoissa on voinut olla eri kasvun-

vaiheessa olleita yksilöitä, sillä mittaussarjat suoritettiin eri aikoina. Koska levät säilytettiin kyl-

mässä viisi vuorokautta UV-säteilytysten välillä, on se todennäköisesti rajoittanut niiden kasvua, 

mikä voi hieman vääristää saatuja tuloksia. Levät säilytettiin säteilytyksen jälkeen myös pienessä 

nestetilavuudessa, joten sekin on voinut osaltaan rajoittaa levien kasvua. Toisaalta kasvatusliuos 

on parempi kasvualusta kuin pelkkä merivesi, mikä on voinut kompensoida tilannetta. Erlen-

meyerpullojen suuaukon tulppana olisi pitänyt käyttää absorboimatonta pumpulia, koska tutki-

muksen aikana käytetty absorboiva pumpuli on voinut mahdollistaa esimerkiksi bakteerien kas-

vamisen. Bakteerit ovat voineet aiheuttaa muutoksia levien vointiin ja herkkyyteen. Oletettavasti 

kyseisten tekijöiden vaikutus lopputuloksiin on kuitenkin ollut melko pieni.  

 

Yksi levien inaktivoitumiseen vaikuttava tekijä voisi olla näytteen lämpötila. Mikäli näytteen 

lämpötila nousisi UV-säteilytyksen aikana merkittävästi yli 30 ºC:n, voisi se edesauttaa organis-

mien inaktivoitumista, sillä on havaittu, että jo yksi tunti 35 ºC lämpötilassa riittää inaktivoimaan 

useat piilevälajit (Gregg et al. 2009, 529). LED-lamppujen lämpötila nousi jokaisen mittauksen 

aikana nopeasti noin 35 ºC lämpötilaan. Vaikka tutkimuksessa käytetyt LED-lamput säteilivät 

lämpöä ja myös magneettisekoittaja lämmitti osaltaan näytettä, petrimaljan viereen asetettu pu-

hallin piti näytteen kuitenkin noin 26 ºC:n lämpötilassa eikä suurta lämpötilan nousua havaittu 
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tapahtuvan, kun asiaa tutkittiin tunnin kestäneessä kokeessa. Näin ollen voidaan olettaa, että 

LED-lamput eivät lämmittäneet näytettä merkittävästi, eikä se vaikuttanut tulosten luotettavuu-

teen. 

 

Näytteiden analysointi pyrittiin suorittamaan jokaisella kerralla välittömästi UV-säteilytyksen 

jälkeen työn tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi Asterionellopsis glacialis –lajilla havaittiin 800 

mJ/cm2 suuruisella UV-annoksella kuitenkin selkeästi, kuinka levien Fv/Fm-arvo alentui nopeasti 

sitä mukaa kun aika säteilytyksestä kului. Jo noin viiden minuutin päästä otetusta näytteestä ha-

vaitsi, kuinka elinkelpoisuus oli vähentynyt merkittävästi edellisestä mittauksesta. Tulokset olisi-

vat näin ollen voineet olla erilaisia, mikäli näytteet olisi analysoitu eri hetkellä. Koska näytteet 

kuitenkin analysoitiin tutkimuksessa jokaisella mittauskerralla samanaikaisesti ja samalla tavalla, 

ei kyseinen tekijä aiheuttanut virhettä tuloksiin. 

 

Työn tavoitteena oli tutkia, kuinka LED-lamput toimivat 10-50 µm kokoisten organismien inak-

tivoinnissa. Mahdollista on, että toinen tutkimuksessa käytettävä laji, Asterionellopsis glacialis, 

oli kyseistä kokoluokkaa suurempi. Lajin koko vaihtelee huomattavasti ja lajin yksilöt kiinnitty-

vät herkästi toisiinsa muodostaen tähtimäisen kuvion, kuten kuvasta 37 voidaan havaita. Toisiinsa 

kiinnittyneet organismit voivat kestää paremmin UV-säteilyä kuin yksittäiset organismit. Koska 

näytteitä sekoitettiin säteilytyksen aikana magneettisekoittajalla, on kuitenkin todennäköistä, että 

yksilöt eivät pystyneet kiinnittymään toisiinsa. 

 

 
Kuva 37. Asterionellopsis glacialis –lajin yksilöiden muodostama tähtikuvio (CIMT 2007). 
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Tutkimuksessa käytetyistä lajeista Asterionellopsis glacialis–lajilla saatuja tuloksia voidaan ko-

konaisuudessaan pitää melko luotettavina, sillä lajilla suoritetut mittaukset sujuivat hyvin ja refe-

renssinäyte säilyi mittaussarjan edetessä ennallaan. Sen sijaan Thalassiosira sp. –lajilla saatuihin 

tuloksiin liittyy suuri epävarmuus, koska kyseisen lajin referenssinäytteen elinkelpoisuus heikke-

ni mittaussarjan edetessä ja Fv/Fm-arvo vaihteli jonkin verran jo ennen UV-säteilytystä. Lisäksi 

lajilla saatiin lopulta suoritettua vain neljä mittaussarjaa erilaisilla UV-annoksilla, joten varmem-

pien tulosten saaminen olisi edellyttänyt lisämittauksia. Mittaussarja olisi ollut syytä täydentää 

erityisesti käyttämällä 400 mJ/cm2 ja 500 mJ/cm2 suuruisia UV-annoksia. Vaikka Thalassiosiral-

la tehtyjen mittausten epävarmuusastetta voidaan pitää kyseisten tekijöiden vuoksi korkeana, 

tuloksista on kuitenkin havaittavissa selkeästi, kuinka Fv/Fm-arvo alenee UV-annoksen kasvaes-

sa. Lisäksi referenssinäytteen ja säteilytetyn näytteen Fv/Fm-arvojen välinen ero kasvaa UV-

annoksen noustessa, mikä ilmentää myös UV-säteilytyksen merkitystä. Todennäköistä on, että 

mikäli lajilla suoritetut mittaukset olisi tehty elinvoimaisella kannalla ja lajille suotuisemmissa 

olosuhteissa, saadut tulokset olisivat poikenneet tämän tutkimuksen tuloksista. Tällöin Thalas-

siosira sp.:n täydelliseen inaktivointiin olisi todennäköisesti tarvittu suurempi UV-annos kuin 

tässä tutkimuksessa, sillä aiempien tutkimusten perusteella Thalassiosiran on havaittu kestävän 

hyvin UV-säteilyä. 

 

6.2 Jatkotutkimukset 

Koska tässä diplomityössä tutkitusta aiheesta ei ole aiemmin tehty kattavasti tutkimusta, tätä työ-

tä voidaan pitää esiselvityksenä UV-LED -lamppujen hyödyntämisestä painolastivesien käsitte-

lyyn. Aihe vaatii tarkempia tutkimuksia tehokkaammilla LED-lampuilla, kun UV-LED -lamput 

ovat kehittyneet nykyisestä. Tämän tutkimuksen tulokset antavat kuitenkin hyvän pohjan tuleville 

tutkimuksille, sillä saadut tulokset olivat kokonaisuudessaan melko odotettuja ja havainnollistivat 

hyvin, että UV-LED –lamput voivat inaktivoida meriorganismeja. 

 

Koska tämän tutkimuksen mittaukset suoritettiin ainoastaan kahdella lajilla, tulevissa tutkimuk-

sissa olisi hyvä käyttää mahdollisimman paljon erilaisia lajeja, jotka olisivat mahdollisimman 

monesta eri lahkosta, sillä eri lajien ja lahkojen herkkyys UV-säteilyä kohtaan voi vaihdella hy-

vin paljon. Suositeltavaa olisi käyttää myös luonnollisia merivesinäytteitä, jotta saataisi koko-
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naisvaltaisempia tutkimustuloksia. Luonnontilaisten organismien UV-herkkyys voi poiketa jon-

kin verran laboratorio-olosuhteissa kasvatettuihin organismeihin verrattuna. 

 

Tässä tutkimuksessa näytteet analysoitiin välittömästi UV-säteilytyksen jälkeen. Sen vuoksi olisi 

hyvä tutkia myös, kuinka solujen korjausmekanismit vaikuttavat solujen uusiutumiseen pidem-

mällä aikavälillä. Aikaisemmissa elohopealampuilla suoritetuissa tutkimuksissa on havaittu, että 

kasviplanktonit voivat toipua hyvin saamastaan UV-säteilystä. 

 

Yksi yllättävä havainto tämän tutkimuksen aikana oli, että kaikki lämpimässä säilytettyjen sätei-

lytettyjen näytteiden organismit inaktivoituivat jo hyvin alhaisillakin UV-annoksilla, mutta kyl-

mässä säilytettyjen näytteiden inaktivoitumisaste riippui selvästi niiden saamasta UV-annoksesta. 

Tässä tutkimuksessa syytä kyseiselle ilmiölle ei löydetty, joten tulevissa tutkimuksissa olisi syytä 

tutkia, toistuuko sama ilmiö ja löytyisikö sille mahdollisesti syy. 

 

Tässä tutkimuksessa organismit säteilytettiin petrimaljassa. Viitteitä olisi kuitenkin siitä, että 

kvartsilasispiraalissa suoritettava säteilytys voisi olla luotettavampi ja tehokkaampi tutkimusme-

netelmä, minkä vuoksi sitä olisi hyvä kokeilla, kun saatavilla on tehokkaampia UV-LED –

lamppuja. Korkeampi intensiteetti mahdollistaisi suuremman virtausnopeuden, jolloin kasvi-

planktonit eivät todennäköisesti vajoaisi putken pohjalle. Mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi 

syytä kiinnittää huomiota lisäksi erityisesti intensiteetin mittaamiseen, sillä tässä tutkimuksessa 

intensiteetin määrittämiseen liittyi suuri epävarmuustekijä.  
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7 YHTEENVETO 

Laivojen painolastivesien mukana kulkeutuvien lajien leviämistä uusille merialueille pidetään 

nykyisin yhtenä vakavimmista globaalisista uhkista. On arvioitu, että vieraslajien aiheuttamien 

ekologisten ongelmien ohella myös taloudelliset vahingot ovat suuria, vuosittain jopa kymmenis-

tä satoihin miljardeihin euroihin. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asian vakavuuden 

vuoksi määritellyt vuonna 2004 kansainvälisen painolastivesiyleissopimuksen, joka sisältää vaa-

timuksen puhdistaa alusten painolastivedet. Vaikka kyseinen sopimus ei ole vielä astunut voi-

maan, on markkinoilla saatavissa jo useita kymmeniä painolastivesien käsittelyjärjestelmiä. Eri 

käsittelyjärjestelmät perustuvat muun muassa erilaisiin fysikaalisiin (UV-säteilytys, lämpökäsitte-

ly), kemiallisiin (klooraus, otsonointi, hapenpoisto) ja mekaanisiin (suodatus ja separointi) käsit-

telymenetelmiin.   

 

Yksi yleisimmin käytetyistä painolastivesien käsittelymenetelmistä on UV-säteilytys. Se on yk-

sinkertainen ja tehokas menetelmä, joka ei aiheuta muutoksia veden koostumukseen. UV-

käsittelyssä meriveden sisältämät organismit inaktivoidaan matalan aallonpituuden UV-valolla. 

Yleisesti on havaittu, että 260-270 nm välisellä aallonpituusalueella solujen DNA absorboi eniten 

UV-säteilyä. UV-säteilyn tehokkuuteen voi vaikuttaa muun muassa organismien koko ja fysiolo-

ginen tila, solujen korjausmekanismit sekä veden sisältämät partikkelit. Tällä hetkellä painolasti-

vesien käsittelyjärjestelmissä UV-säteily tuotetaan elohopealamppujen avulla. Elohopealamppui-

hin liittyviä ongelmia ovat kuitenkin muuan muassa suuri energiankulutus, helposti särkyvä ra-

kenne ja elohopean myrkyllisyys. Kyseisten ongelmien vuoksi elohopealampuille on alettu etsiä 

korvaavia vaihtoehtoja. Yksi lupaavimmista vaihtoehdoista on UV-LED –lamput. 

 

UV-LED -lamppujen etuja ovat pieni koko, kestävä rakenne, energiatehokkuus ja materiaalien 

myrkyttömyys. Vaikka UV-LED –lamput ovat kehittyneet viime vuosina paljon, niiden antoteho 

on kuitenkin yhä hyvin alhainen ja käyttöikä lyhyt, minkä vuoksi ne eivät vielä sovellu laajamit-

taiseen vesienkäsittelyyn. Korkeatehoisten UV-LED –lamppujen kehitystyö on kuitenkin käyn-

nissä ja sen vuoksi uskotaan, että suurien virtaamien puhdistukseen soveltuvat UV-LED –lamput 

voisivat tulla markkinoille 5-10 vuoden kuluessa.  
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Tässä diplomityössä tutkittiin laboratoriokokeiden avulla, kuinka UV-LED –lamput vaikuttavat 

meriorganismeihin. Työn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, millainen UV-annosmäärä tarvi-

taan IMO:n D-2 –standardissa määrättyjen puhdistustulosten saavuttamiseen. Sen perusteella 

puhdistetun veden tulee sisältää alle kymmenen elävää 10-50 µm kokoista organismia millilitraa 

kohden. Tutkimuksen kokeet suoritettiin kahden eri kyseiseen kokoluokkaan kuuluvan kasvi-

planktonlajin avulla, jotka olivat Thalassiosira sp. ja Asterionellopsis glacialis. Mittausjärjestelyt 

suoritettiin siten, että ne vastasivat mahdollisimman paljon IMO:n painolastivesien käsittelyjär-

jestelmien testausjärjestelyille asetettuja vaatimuksia. Organismien lukumäärä oli jokaisen näyte-

sarjan alussa 3000-7500 millilitraa kohden. Näytteet käsiteltiin 265 nm:n UV-valolla kaksi kertaa 

ja ne säilytettiin säteilytysten välillä viisi vuorokautta pimeässä 4 °C lämpötilassa. Näytteet sätei-

lytettiin UV-LED –lamppujen alle asetetuissa petrimaljoissa. Näytesarjoissa käytetyt UV-

annokset olivat noin 100 mJ/cm2, 200 mJ/cm2, 300 mJ/cm2, 400 mJ/cm2, 500 mJ/cm2, 600 mJ/cm2 

ja 800 mJ/cm2 suuruisia. Näytteet analysoitiin ennen UV-säteilytystä, välittömästi ensimmäisen 

UV-säteilytyksen jälkeen, viiden vuorokauden kuluttua ensimmäisestä UV-säteilytyksestä sekä 

välittömästi toisen UV-säteilytyksen jälkeen. Näytteiden analysoitiin käytettiin sekä virtaussyto-

metriä että PAM-fluorometriä. Virtaussytometrin avulla selvitettiin lähinnä organismien luku-

määrä, kun taas PAM-fluorometrillä analysoitiin organismien elinkelpoisuus. 

 

Tutkimuksen tuloksena toisen UV-säteilytyksen jälkeen havaittiin, että molemmat lajit vaativat 

noin 600 mJ/cm2 suuruisen UV-annoksen täydelliseen inaktivoitumiseen. Koska Thalassiosira 

sp. –lajilla suoritettuihin mittauksiin liittyi useita epävarmuustekijöitä, on kyseisellä lajilla saatui-

hin tuloksiin suhtauduttava kriittisesti. Oletettavaa on, että mikäli UV-säteilytys olisi suoritettu 

kyseiselle levälajille suotuisimmissa olosuhteissa, täydelliseen inaktivointiin tarvittava UV-annos 

olisi ollut suurempi, koska aiemmissa elohopealampuilla suoritetuissa tutkimuksissa lajin on ha-

vaittu kestävän hyvin UV-säteilyä. Sen sijaan Asterionellopsis glacialis –lajilla suoritetut mitta-

ukset sujuivat hyvin ja mittauksiin liittyvä epävarmuus arvioitiin huomattavasti pienemmäksi. 

Saadut tulokset osoittivat epävarmuustekijöistä huolimatta, että UV-LED –lamppujen avulla voi-

daan inaktivoida kasviplanktoneita. Kokonaisuudessaan tässä tutkimuksessa saadut tulokset oli-

vat odotetun kaltaisia.  
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Koska tässä työssä tutkittua aihetta on käsitelty aiemmin hyvin vähän, aiheesta on syytä tehdä 

lisätutkimuksia. Tämän tutkimuksen tulokset antavat hyvän pohjan tuleville tutkimuksille. Jatko-

tutkimuksissa tulee käyttää erilaisia lajeja mahdollisimman monesta lahkosta, koska eri lajien 

herkkyys UV-säteilyä kohtaan voi vaihdella huomattavasti. Jatkotutkimuksia kannattaa tehdä 

erityisesti siinä vaiheessa, kun UV-LED –lamppujen tehokkuus on kohonnut nykyisestä. 
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