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Tämä tutkimus on jatkoa karjatilojen jätevesien käsittelyä maa- ja kivivillasuodat-
timissa koskevaan tutkimukseen, joka on julkaistu Suomen ympäristö - ympäris-
tönsuojelu - sarjassa nro 366 (Laukkanen 1999).  Jatkotutkimuksessa selvitettiin
vuonna 1996 kolmella koillissavolaisella karjatilalle rakennettujen jätevedenpuh-
distamojen toimintaa vuosina 1998 - 1999. Lisäksi julkaisuun on koottu myös ai-
kaisemmat  vuosien 1996 - 1998 tutkimustulokset.

Tutkimuskohteena oli kaksi rakenteeltaan erilaista maasuodatinta ja yksi ki-
vivillasuodatin. Suodattimissa käytettiin Fosfilt-massaa fosforinpoiston paranta-
mista varten.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten jatkuvasti melkoisessa ylikuor-
mitustilanteessa puhdistamoiden puhdistustulos pidempänä toiminta-aikana
muuttuu.

Jatkotutkimuksesta on tehty opinnäytetyö Pohjois-Savon Ammattikorkea-
koulussa. Tämä julkaisu perustuu opinnäytetyön tutkimukselliseen osan.
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 Ms+fosf. Msf. Kv.suod1

Näytteiden hakukerrat 16 18 12

Maitohuoneesta tuleva, 1 15 16 12

Asumajätevedet, 2 - - -

Puhdistamolle tuleva, ennen saostuskaivoa, 3 11 10 10

Suodattimelle tuleva, 4 12 10 10

Fosfilt-suodattimelle tuleva, 5 11 - -

Käsitelty, 6 15 16 11

Tutkimusmenetelmät

2.1 Näytteenotto
Kaikki tutkimusnäytteet otettiin muutaman tunnin kuluessa maitohuoneessa teh-
tyjen aamupesujen jälkeen. Lypsykoneen pesuvesien eri jakeet kerättiin eri astioi-
hin. Samalla tavalla kerättiin astioihin myös tilasäiliön pesuvedet silloin, kun tila-
säiliö pestiin näytteenottopäivänä. Tutkittaessa eri jakeiden laatua otettiin näyte
jokaisesta jakeesta erikseen. Ennen näytteenottoa tutkittava vesi sekoitettiin huo-
lellisesti. Tutkittaessa lypsykoneen tai tilasäiliön pesuveden kaikkien jakeiden laa-
tua yhdessä koottiin eri pesuvaiheissa muodostuneista vesistä yhteinen näyte si-
ten, että eri jakeiden osanäytteen tilavuus pyrittiin suhteuttamaan ao. vesijakeen
koko tilavuuteen. Tavoitteena oli saada kokoomanäytteestä mahdollisimman edus-
tava. (Laukkanen 1999)

Puhdistamon eri vaiheista kerättiin kertanäytteet maitohuonevesien näyt-
teenoton yhteydessä. Puhdistamolle tulevan veden näytteet otettiin neutralointi-
säiliöstä tai saostuskaivon ensimmäisestä kammiosta. Suodatinosaan menevästä
ja puhdistetusta jätevedestä kerättiin näyte erillisistä näytteenottokaivoista.
Ms+fosf-puhdistamolla otettiin näyte myös maasuodattimen ja Fosfilt-suodatti-
men väliin rakennetusta näytteenottokaivosta. (Laukkanen 1999)

Taulukossa 1 on esitetty näytteiden hakukerrat ja niillä otetut näytemäärät.
Yhdellä hakukerralla otettiin toisinaan useampia näytteitä maitohuoneesta tule-
vasta vedestä (1). Toisaalta toukokuussa 1998 otettiin kaikilta puhdistamoilta vii-
meistä kertaa maitohuoneesta tulevan veden näytteet. Millään tilalla ei otettu var-
sinaisia näytteitä pelkistä asumajätevesistä, mutta muutaman kerran tutkimuksen
alussa niistä tutkittiin bakteereita.

Taulukko 1. Näytteiden hakukerrat ja näytemäärät tutkituilta puhdistamoilta.
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2.2 Mittaukset ja analytiikka
Maitohuonejätevesien määrä mitattiin keräämällä lypsykoneen ja tilatankin eri
jakeet erillisiin astioihin, ja mittaamalla ne mitta-astioilla. Itse maitohuoneen pe-
suun ja lypsyrättien huuhteluun käytetyn veden määrää ei voitu mitata, mutta se
arvioitiin huolellisesti tilojen isäntäväen kanssa. (Laukkanen 1999)

Myöskään asumajätevesien määrää ei voitu mitata, koska tilojen asuinraken-
nuksissa ei ollut erillisiä vesimittareita. Yhdellä tilalla asumajätevesimäärää yritet-
tiin määrittää, mutta huonoilla tuloksilla. Kirjallisuustietojen perusteella laskel-
missa on käytetty mitoitusarvoa 175 l/d/as., mikä on enemmän, kuin keskimääräi-
nen pientalojen veden käyttö. Taajamien puhdistamoille tuleva ominaisjätevesi-
määrä on kuitenkin yleensä tätä arvoa suurempi. (Laukkanen 1999)

Jäteveden lämpötila mitattiin näytteenoton yhteydessä kaikista näytteenot-
topaikoista lukuun ottamatta maitohuonejätevesiä, jotka olivat ehtineet viilentyä
astioissa ennen näytteenottoa. Lisäksi joka näytteenottokerralla maitohuoneen
jätevesijakeista ja puhdistamon eri vaiheissa kulkeneesta jätevedestä mitattiin
kenttämittarilla vapaan kloorin määrä. (Laukkanen 1999)

Yleensä kaikista näytteistä tutkittiin sähkönjohtavuus, CODMn, BOD7 ATU, ko-
konaistyppi sekä kokonaisfosfori, ja lähtevästä vedestä lisäksi happipitoisuus. Ty-
pen eri muodot (ammoniumtyppi sekä nitraatti- ja nitriittitypen summa) ja bak-
teerien (fekaaliset streptokokit ja koliformiset lämpökestoiset) esiintyminen tut-
kittiin saostuskaivon jälkeisistä vesistä aina, bakteerit yleensä myös maitohuo-
neesta tulevista vesistä. Huhtikuusta 1997 alkaen tutkittiin kiintoainepitoisuus
suodattimeen menevästä ja puhdistamolta lähtevästä vedestä, Ms+fosf-puhdis-
tamolla lisäksi suodattimien välistä. Joulukuusta 1997 lähtien kloridi mitattiin jo-
kaisessa mittauspisteessä ja muutamalla viimeisellä mittauskerralla eli vuosien
1999 ja 2000 aikana määritettiin lähtevistä vesistä liukoisen fosforin määrä. Maito-
huoneesta lähteviä vesiä ei tutkittu enää toukokuun 1998 jälkeen. Puhdistamo-
kohtaiset analyysitulokset on esitetty liitteissä 2 - 4.

Jäteveden analysoinnissa käytettiin seuraavia määritysmenetelmiä:
- pH SFS 3021
- sähkönjohtavuus SFS-EN 27888
- kiintoaine SFS-EN 872
- kokonaisfosfori SFS 3026
- kokonaistyppi kaliumpersulfaattihapetus, NO2+NO3 -

määritys
SFS-EN ISO 13395 Lachat sovellus
(automaattinen)

- nitraattityppi SFS-EN ISO 13395 Lachat sovellus
(automaattinen)

- ammoniumtyppi SFS 3032
- kemiallinen hapenkulutus (Mn)SFS 3036
- biologinen hapenkulutus SFS 5508
- happi SFS-EN 25813
- happi (kenttämittaus) SFS 3007 (elektrokemiallinen)
- vapaa kloori Hach CN-66 DPD-menetelmä
- Escheria coli 44°C SFS 4088
- fekaaliset streptokokit SFS 3014
- kolifagit Rajala-Mustonen & Heinonen-Tanski (1994)
- kloridi merkurumetrinen titrausmenetelmä
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Tutkimuskohteet

3.1 Yleistä
Tutkitut puhdistamot rakennettiin loka-marraskuussa 1996 kolmelle maatilalle
Koillis-Savoon.

Yhdelle tiloista rakennettiin perinteinen maasuodatin ja sen kanssa sarjaan
erillinen fosforinpoistoon tarkoitettu Fosfilt-suodatin (Ms+fosf). Puhdistamon ra-
kentamisen aikana tilan lehmäkiintiö oli 22,7 yksikköä. Karjasuojassa tilaa oli kui-
tenkin 80 lehmälle. Kesällä 2000 tilalla oli 55 lypsylehmää, ja suunnitteilla oli lisä-
laajennus, jonka jälkeen eläinsuojassa olisi tilat 89 lypsylehmälle ja 35 hieholle
sekä 43 nuorkarjapaikkaa. Tilalla oli laajennuksensa vuoksi vireillä ympäristölu-
pahakemus, josta tuli vuoden 2001 alussa päätös. Laajennus ei lisää maitohuoneel-
ta maasuodattimeen tulevan jäteveden määrää.

Toiselle tilalle rakennettiin maasuodatin, jossa suodatinkerroksen väliin asen-
nettiin fosforinpoiston tehostamiseksi Fosfilt-kerros (Msf). Tällä tilalla oli puhdis-
tamon rakentamisen aikoihin 21 lehmää ja lopulta 36 lehmää, kunnes tila lopetti
toimintansa heinä - elokuun vaihteessa 1999.

Kolmannelle tilalle päätettiin sijoittaa tehdasvalmisteinen Green Pack -kivi-
villasuodatin (Kv.suod1). Tilalla oli tuolloin 13 lehmää, eikä määrä ole sen jälkeen-
kään muuttunut.

Kaikkien tilojen puhdistamot otettiin käyttöön vuoden 1996 joulukuun alus-
sa, ja niissä käsiteltiin maitohuonejätevesien lisäksi myös asumajätevedet. Suo-
dattimia, erillistä Fosfilt-suodatinta lukuun ottamatta, ei mitoitettu tilalla synty-
vän jätevesikuormituksen perusteella, vaan tarvittavat laitteet (putket, kaivot ym.)
hankittiin valmistajien, Uponor Oy:n ja Green Rock Oy:n, markkinoimina yhden
tilan jätevesien käsittelyyn tarkoitettuina pakettiratkaisuina.

3.2 Jätevesimäärät
Kaikkien uusien tilojen jätevesimääriä seurattiin Laukkasen (1999) tutkimuksen
alussa tarkasti. Ne ja kullakin tilalla käytetyt pesuaineet on kerrottu seuraavassa.

3.2.1Maasuodatin ja erillinen Fosfilt-adsorptiosuodatin (Ms+fosf)

Tilalla oli pihattonavetta ja erillinen lypsyasema, jossa voitiin lypsää kerralla 7
lehmää. Maitohuoneessa oli yhdistelmäpesulaite, joka pesee sekä lypsykoneen
että tilasäiliön. Lisäksi maitohuoneessa oli pyykinpesukone lypsyrättien ja vaat-
teiden pesua varten. Tilasäiliön tilavuus oli 2500 litraa, ja se pestiin joka toinen
päivä. Lypsykone pestiin aina lypsyjen jälkeen eli kahdesti päivässä.

Lypsykoneen ja tilasäiliön pesussa käytettiin Asepton -nimistä pesuainetta,
joka tuoteselosteen mukaan sisälsi natriumsilikaattia alle 10 % ja natriumkloridi-
isosyanuraattia 8 %. Pesuainetta käytettiin ohjeen mukaisesti 1,0 dl pesukerralla.
Tutkimusten aikana huuhteluissa ei käytetty erillistä desinfiointiainetta.
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Astiamittauksen perusteella lypsykoneen pesussa muodostui jätevettä
seuraavasti:
- alkuhuuhtelu ilman pesuainetta, veden lämpötila noin 40 °C 40 l/pesu
- pesuvesi, lämpötila noin 80 °C 44 l/pesu
- lämminvesihuuhtelu, lämpötila noin 50 °C, tarvittaessa

desinfiointi 25 l/pesu
- viileävesihuuhtelu, lämpötila noin 20 °C 26 l/pesu

- yhteensä 135 l/pesu

Tilasäiliön pesuvaiheet olivat samat, mutta kokonaisjätevesimäärä oli 100 l/pesu.
Pyykinpesukoneiden vedenkulutuksen määrä riippuu pesuohjelmasta. Kirjo- ja
valkopesuissa kulutus on 60 - 65 l/pesukerta, ja pesukoneen keskimääräiseksi ve-
denkulutukseksi arvioitiin 60 l. Koko maitohuoneen vedenkäyttömääräksi arvioi-
tiin pesukone mukaan lukien 120 l.

Maitohuoneen jätevesijakeiden päivittäiset määrät:
- lypsykoneen pesuvedet, 135 l/pesu 270 l/d
- tilasäiliön pesuvedet, 100 l/pesu 50 l/d
- maitohuoneen pesu (arvio) 120 l/d

- yhteensä 440 l/d

Tilalla talousvesi ja karjan juomavesi otettiin paikallisen vesiosuuskunnan ver-
kosta. Vesimäärän mittauksen aikana tilan lehmäkiintiö oli 34,4, ja talousveden ja
karjan juomaveden kulutus oli 1440 m3/a eli 3950 l/d. Yleisesti käytettyjen veden
kulutustietojen mukaan lehmäyksikön vedenkulutus on 100 l/d. Tällöin talousve-
den osuudeksi jäisi kuitenkin vain 70 l/d, mikä on aivan liian vähän. Nelihenkisen
perheen vedenkulutukseksi arvioitiin 700 l eli 175 l asukasta kohti vuorokaudessa,
jolloin lehmäkiintiöyksikköä kohden vettä kului noin 82 l/d.
Vuoto- ja hulevesien pääsymahdollisuudet puhdistamolle olivat pääosin uudiste-
tun viemäröinnin vuoksi vähäiset. Vuotovesien määräksi arvioitiin 50 l/d.

Puhdistamolle johdetut eri jätevesijakeiden määrät (ja prosenttiosuudet koko-
naisjätevesimäärästä):

- maitohuoneen jätevedet 440 l/d (37 %)
- asumajätevedet 700 l/d (59 %)
- vuotovedet 50 l/d (4 %)

- kokonaisjätevesimäärä 1190 l/d

3.2.2Maasuodatin, jossa Fosfilt-adsorptiokerros (Msf)

Lehmät lypsettiin parressa. Automaattisella pesukoneella pestiin lypsykone sekä
tilasäiliö, jonka tilavuus oli 2000 l. Säiliö pestiin välittömästi tyhjennyksen jälkeen
joka toinen päivä.

Tilalla oli käytössä vuoropesu. Lypsykoneen aamupesussa oli käytössä emäk-
sinen Virkku- ja iltapesussa hapan Torkku-niminen pesuaine. Maitosäiliön pesussa
käytettiin vuorotellen molempia pesuaineita. Tuoteselosteen mukaan Virkku si-
sälsi ionittomia tensidejä alle 5 %, fosfonaatteja alle 5 %, natriumhypokloriittia
(aktiivinen kloori) 4,9 % ja natriumhydroksidia 5 - 15 %. Käyttöliuoksen pH-arvo
oli 12. Tuoteselosteen mukaan Virkkua tuli käyttää 0,4 - 0,8 dl/10 litraa vettä. Torkku
sisälsi ionittomia tensidejä alle 5 %, kompleksointiaineita alle 5 % ja typpihappoa
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30 %. Torkkua tuli käyttää 0,4 - 0,8 dl yhdellä pesukerralla alle 40 °C lämpötilassa.
Lisäksi tilalla tehtiin lypsykoneen happopesu kerran kuussa Jama-pesuaineella,
jonka pesuliuoksen pH on 1,5.

Lypsykoneen pesuvaiheet ja vedenkulutus:
- alkuhuuhtelu ilman kemikaaleja haalealla

vedellä(noin 40 °C) 50 l/pesu
- pesuvaihe, johon lisätään pesuainetta noin 0,5 dl (noin 80 °C) 26 l/pesu
- kuumavesihuuhtelu, lämpötila noin 80 °C 54 l/pesu

- yhteensä 130 l/pesu

Tilasäiliön pesuvaiheet ja veden kulutus:
- pikahuuhtelu 25 l/pesu
- huuhtelu 25 l/pesu
- pesu 45 l/pesu
- huuhtelu 35 l/pesu
- desinfiointi 40 l/pesu

- yhteensä 170 l/pesu

Maitohuoneen jätevesijakeiden määrät:
- lypsykoneen pesuvedet, 130 l/pesu 260 l/d
- tilasäiliön pesuvedet, 170 l/pesu 85 l/d
- maitohuoneen, lypsyrättien yms. pesu (arvio) 110 l/d

- yhteensä 455 l/d

Pääosin uusitun viemäröinnin takia vuotovesiä puhdistamolle pääsi vähän. Kuor-
mitusta laskettaessa vuotovesimääränä käytettiin 50 l/d ja kolmihenkisen perheen
asumajäteveden määränä 525 l/d.

Puhdistamolle johdetut eri jätevesijakeiden määrät (ja prosenttiosuudet kokonais-
jätevesimäärästä):
- maitohuoneen jätevedet 455 l/d (44 %)
- asumajätevedet (3 asukasta à 175 l/d) 525 l/d (51 %)
- vuotovedet 50 l/d (5 %)

- kokonaisjätevesimäärä 1030 l/d

3.2.3Kivivillasuodatin (Kv.suod1)

Navetta oli parsinavetta. Lypsykone pestiin käsikäyttöisellä pesukoneella. Tila-
vuudeltaan 600 l:n tilasäiliö pestiin käsin. Lypsykoneen pesussa käytettiin Teho
Kope (valmistaja Orion Yhtymä Oy) -nimistä pesuainetta. Tuoteselosteen mukaan
pesuaineliuoksen pH oli 12,4. Pesuaine sisälsi NaCl-isosyanurataania alle 5 %, anio-
nisia tensidejä 15 - 30 % ja fosfaatteja alle 30 %. Maitosäiliö pestiin Tisko-pesuai-
neella, jonka tuoteselosteessa oli seuraava luettelo: ionittomia tensidejä alle 5 %,
anionisia tensidejä 5 - 15 %, fosfaatteja 15 - 30 % ja natriumkarbonaatteja 15 - 30 %.
Lisäksi kerran viikossa lypsykonelaitteet ja maitosäiliö pestiin Otso Plus �nimisel-
lä pesuaineella, jossa oli fosforihappoa 30 % ja jonka pH oli 2,3.
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Lypsykoneen pesun vaiheet ja astialla mitattu vedenkäyttö olivat seuraavat:
- alkuhuuhtelu ilman pesuainetta noin 30 asteisella vedellä 11 l/pesu
- pesuvaihe noin 70 °C vedellä (pesuainetta vajaa 1 dl/pesu) 16 l/pesu
- välihuuhtelu, lämpötila noin 50 °C 7 l/pesu
- varsinainen huuhtelu, lämpötila 70 °C 18 l/pesu

- yhteensä 52 l/pesu

Tilasäiliön pesun vaiheet ja mitattu vesimäärä:
- huuhtelu kylmällä vedellä 15 l/pesu
- pesu, lämpötila 70 °C 20 l/pesu
- huuhtelu vedellä, jonka lämpötila vaihtelee 25 l/pesu

- yhteensä 60 l/pesu

Maitohuoneen jätevesimäärät:
- lypsykoneen pesuvedet, 52 l/pesu 104 l/d
- tilasäiliön pesuvedet, 60 l/pesu 30 l/d
- maitohuoneen pesu (arvio) 86 l/d

- yhteensä 220 l/d

Puhdistamolle johdetut eri jätevesijakeiden määrät (ja prosenttiosuudet kokonais-
jätevesimäärästä):
- maitohuoneen jätevedet 220 l/d (36 %)
- asumajätevedet (2 asukasta à 175 l/d) 350 l/d (56 %)
- vuotovedet (arvio) 50 l/d (8 %)

- kokonaisjätevesimäärä 620 l/d

3.3 Puhdistamoiden rakentamis- ja käyttökustannukset
Laukkanen (1999) seurasi tutkimuksensa alussa, syksyllä 1996, tutkimuspuhdista-
moiden rakennus- ja käyttökustannuksia. Kuten yleensä aina puhdistamoa raken-
nettaessa, jouduttiin nytkin varsinaisen puhdistamon lisäksi rakentamaan kaikille
tiloille myös uusi viemäri maitohuoneesta ja asumajätevesien vanhoilta saostus-
kaivoilta puhdistamolle. Lisäksi rakennettiin suodattimen eteen maitohuonejäte-
vesien saostuskaivot sekä jakokaivot ja tutkimusta varten tarvitut näytteenotto-
ja tarkastuskaivot.

Eri puhdistamoiden rakentamiskustannukset jakautuivat hieman eri tavalla
tilan isännän ja urakoitsijan välille. Kivivillasuodattimen varsinainen asennustyö
kuului sen ostohintaan, ja suodattimen toimittaja hoiti sen. (Laukkanen 1999) Las-
ketut puhdistamoiden rakentamiskustannukset on esitetty taulukossa 2.

 Ms+fosf Msf Kv.suod1
Tilan oman työn arvo (mk) 2 560 1 980 1 280

Urakoitsijan työt (mk) 10 882 7 320 8 840

Materiaalikustannukset (mk) 23 632 26 182 25 186

Rakentamiskustannukset yhteensä (mk) 37 074 35 482 35 306

Taukukko 2. Puhdistamoiden rakentamiskustannukset. (Laukkanen 1999)
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Rontu ja Santala (1995) ovat esittäneet yhden talouden jätevesille rakennetun maa-
suodattimen keskimääräisiksi investointikustannuksiksi Suomessa 21 000 mk. Fos-
forinpoistolla tehostetun vastaavan suodattimen hinta olisi heidän mukaansa
30 000 mk. Maasuodattimiin asennetun Fosfilt-massan hinta rahteineen oli noin
3 000 mk yhtä suodatinta kohti. Rakennettujen ylimääräisten kaivojen kustannuk-
siksi Laukkanen (1999) arvioi noin 3 000 mk. Nämä huomioon ottaen oli Koillis-
Savoon toteutettujen maapuhdistamoiden hinta hyvin kilpailukykyinen senaikai-
seen valtakunnalliseen hintatasoon verrattuna.

Puhdistamon kokonaisvuotuiskustannusten laskemista varten Laukkasen
tutkimuksessa (1999) seurattiin Ms+fosf-tilalla myös käyttökustannuksia ja las-
kettiin investoinnin vuosikustannus. Käyttökustannuksiin kuuluivat saostuskai-
von tyhjentäminen noin puolen vuoden välein sekä säännöllisesti, noin kahden
kuukauden välein, jakokaivon tarkastus ja puhdistus, jolla varmistettiin jätevesi-
en tasainen jakaantuminen imeytysputkiin. Kokonaisvuotuiskustannuksiksi muo-
dostui 3 781 mk/a.

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoihin verrattuna tilakohtaisen puhdistamon
investointikustannukset ovat huomattavasti suuremmat, mutta toisaalta toimivi-
en maa- ja kivivillasuodattimien käyttökustannukset ovat alhaisemmat. Niistäkin
suurin osa muodostuu saostuskaivojen tyhjentämisestä, joka on suoritettava, vaik-
ka niiden jälkeen ei muuta jätevedenkäsittelyä olisikaan. (Laukkanen 1999)

3.4 Puhdistamoiden rakenne

3.4.1Maasuodatin ja erillinen Fosfilt-adsorptiosuodatin (Ms+fosf)

Maitohuoneen jätevedet johdettiin ensin tilavuudeltaan 1 m3:n tasaus-neutraloin-
tisäiliöön, jossa saatiin pH-arvo tasaantumaan ja syntymään virtausviive. Samaan
säiliöön johdettiin myös asuinrakennuksesta kahden vanhan saostuskaivon kaut-
ta tulevat jätevedet. Tasaussäiliöstä vedet kulkivat viemäriä pitkin kolmeosaiseen
tehdasvalmisteiseen 2 m3:n saostussäiliöön, josta vesi edelleen virtasi näytteenot-
tokaivon ja jakokaivon kautta maasuodattimeen. Maasuodatin ja putkisto oli Upo-
norin pakettiratkaisu yhden talouden jätevesille.

Maasuodattimen pituus oli 16 m ja kokonaispinta-ala 38 m2. Maasuodattimes-
ta vesi johdettiin näytteenottokaivon kautta erilliseen fosforinpoistosuodattimeen,
joka oli 8 m pitkä. Suodattimien yksityiskohtainen rakenne näkyy kuvasta 1. Lo-
puksi vesi johdettiin näytteenottokaivon kautta läheiseen avo-ojaan ja sitä pitkin
edelleen noin 50 m:n päässä sijaitsevaan 10 ha:n lampeen. Kummankaan suodatti-
men alaosassa ei ollut erillistä kokoomakerrosta.
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Kuva 1. Ms+fosf-puhdistamon maasuodattimen ja erillisen fosforinpoistosuodattimen rakenne

Tilalle oli valittu tämä puhdistamotyyppi, koska suodattimelle oli paikka sopivas-
sa jyrkähkössä rinteessä, jossa suodattimeen saatiin tarpeeksi korkeuseroa. Paikka
oli suojaisessa kohdassa tilakeskuksen pihapiirissä talousrakennuksen takana.
Kaikki saostus- ja välikaivot oli kuitenkin helppo tyhjentää traktorin lavalle. Puus-
ton juurien kasvaminen suodattimeen ja jäteveden imeytyminen maahan estettiin
asentamalla pohjaan ja pystyseinille muovikalvo.

Ms+fosf-suodattimessa käytetyn hiekan d60-arvo oli 0,9 mm, d10-arvo 0,2 mm
ja d60/d10-arvo 4,5, joten se vastasi Santalan (1990) ohjeita. Amerikkalaisten, norja-
laisten ja ruotsalaisten ohjeiden mukaisiin arvoihin verrattuna käytetty hiekka oli
hienorakeisempaa. Suodatinsora oli 0 - 6 mm muuraussoraa, jakokerros 16 - 32 mm
sepeliä ja fosforin absorboijana Kemira Pigments Porin Fosfilt.

Jäteveden viipymää suodattimessa ei tässä tutkimuksessa selvitetty. Kirjalli-
suudessa maasuodattimen hydrauliseksi kapasiteetiksi on esitetty 30 - 60 mm/d.
Tämän perusteella voidaan arvioida viipymän olleen kahdesta viikosta kuukau-
teen, koska maasuodatinkerrosten vahvuus oli noin 1 m.

3.4.2Maasuodatin, jossa Fosfilt-adsorptiokerros (Msf)

Maitohuoneen jätevedet johdettiin tasaus-neutralointikaivon kautta ja asuinra-
kennuksen jätevedet kahden vanhan likakaivon kautta uuteen, kolmeosaiseen,
tilavuudeltaan 2 m3:n saostuskaivoon ja siitä edelleen maasuodattimeen. Suodatti-
men rakenne eroaa edellä kuvatusta maasuodattimesta vain fosforinpoistojärjes-
telyjen osalta. Tässä ratkaisussa 150 mm paksu Fosfilt-kerros sijoitettiin suodatin-
kerrokseen siten, että sen alle jäi vielä 300 mm:n kerros suodatinhiekkaa. Suodatti-
men poikkileikkaus näkyy kuvassa 2.
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Kuva 2. Msf-puhdistamon maasuodattimen rakenne

Kokoomakaivon ja erillisen näytteenottokaivon jälkeen vedet johdettiin vierei-
sen pellon salaojaan ja sitä pitkin järveen. Puhdistamo sijaitsi rauhallisessa paikas-
sa viljelyspellon piennaralueella, eikä sen päällä liikuttu. Kaivoille oli hyvä kulku-
yhteys, joten ne voitiin tyhjentää kaikkina vuodenaikoina.

3.4.3Kivivillasuodatin (Kv.suod1)

Tilalle hankittiin jätevesien käsittelyyn Green Rock Oy:n (entinen Paroc Oy) Green
Pack FF eli Fosfilt�adsorptiokerroksella varustettu kivivillasuodatin. Maitohuo-
neen jätevedet johdettiin viemärissä kivivillasuodattimen eteen rakennettuun Lab-
ko Oy:n valmistamaan kolmeosaiseen 3 m3:n saostussäiliöön. Asumajätevedet joh-
dettiin samaan saostussäiliöön menevään viemäriin kahden vanhan saostuskai-
von kautta. Suodatinratkaisuun hankittiin maapuhdistamoissa käytettyä suurem-
pi Labkon saostussäiliö kivivillasuodattimen toimittajan vaatimuksesta.

Suodattimen yksityiskohtainen rakenne näkyy kuvassa 3. Tässä ratkaisussa
ilman kierrätys toteutettiin tavanomaisesta poikkeavasti. Yleensä ilma johdetaan
suodattimesta tuloviemäriin ja siitä viemärin tuuletusputkessa asuinrakennuksen
katolle. Tällä tilalla suodatin jouduttiin sijoittamaan melko kauas asuinrakennuk-

Kuva3. Kivivillasuodattimen rakenne (Green Pack FF -malli)
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sesta, ja lisäksi samaan viemäriin liitettiin navetasta tuleva vie-
märi. Mikrobien riittävän hapensaannin takaamiseksi tuuletus-
putki rakennettiin suodattimen yhteyteen. Kuvassa 4 näkyvät suo-
dattimen maanpäälliset osat.

Suodatin sijaitsi tilan piha-alueen ja viereisen peltoalueen
välissä, ja kaivot oli helppo tyhjentää traktorin säiliövaunuun. Kä-
sitelty jätevesi johdettiin viemärissä 100 m:n päässä sijaitsevaan
noin 15 ha:n lampeen.

3.5 Jätevesien laatu

3.5.1Yleistä

Laukkanen (1999) on tehnyt tarkan selvitystyön jätevesimäärien
ohella myös kunkin tutkimustilan jätevesien laadusta vertaile-
malla mm. erilaisia maitohuoneelta tulevia pesuvesiä sekä asu-
majätevesiä keskenään. Lisäksi tutkimuksessa on määritetty kul-
lekin puhdistamolle tuleva jätevesikuorma ja puhdistamon kapa-
siteetti siihen nähden.

3.5.2Lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvedet

Lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvesien laatu vaihteli suuresti niin eri tilojen kuin
yksittäisen tilan eri päivinä otettujen näytteidenkin välillä. Selvästi oli kuitenkin
havaittavissa, että pesuvedet ovat BOD- ja fosforipitoisuudeltaan yksittäisten
asuinrakennusten ja yhdyskuntien keskimääräisiä jätevesiä väkevämpiä. (Lauk-
kanen 1999) Vertailu tehtiin tutkimustiloilta ennen syyskuuta 1997 otettujen näyt-
teiden sekä Vesihallituksen (1982) ja Mäkisen (1980) tutkimustulosten välillä.

Typpipitoisuus lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvesissä sen sijaan oli alhainen.
Monilla tiloilla käytössä oleva vuoropesu aiheutti sen, että aamulla näytteen oton
aikaan ei vesissä ollut happaman pesuaineen typpihapon typpeä. Ammonifikaatio
ei pesuvesissä ollut ehtinyt vielä alkaa, joten lähes kaikki typpi oli mineraalityppe-
nä. (Laukkanen 1999)

Vertailtaessa keskenään lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvesiä Laukkanen to-
tesi, että lypsykoneen pesuvedet olivat tilasäiliön pesuvesiä väkevämpiä. Typpi-,
BOD7 ATU- ja fosforipitoisuudet olivat kaikki korkeampia. Tämän perusteella lypsy-
koneen pesuvesissä näyttäisi olevan enemmän maitoa, kuin tilasäiliön pesuvesis-
sä. (Laukkanen 1999)

3.5.3Pesuvesien eri jakeet

Lypsykoneen ja tilasäiliön eri pesuvaiheista muodostuvat jätevedet kuvaavat hy-
vin kuormituksen muodostumista. Alkuhuuhteluvesi sisältää muihin jakeisiin ver-
rattuna paljon orgaanisesti kuormittavaa ainetta ja typpeä, jotka ovat peräisin
maidosta. Pesuvaiheessa taas suurimpana kuormittavana aineena on käytetyistä
pesuaineista tuleva fosfori. Käytettäessä fosfaatittomia pesuaineita ei tätä kuor-
mitusta tule. (Laukkanen 1999)

Kuva 4.Kivivillasuodattimen maanpäälliset
osat
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3.5.4Maitohuoneen jätevedet � asumajätevedet

Luvussa 7.5 (Puhdistamokohtaiset kuormitukset) on kerrottu, miten asumajäteve-
sikuormitus on laskettu. Tutkimustulosten mukaan (Laukkanen 1999) maitohuo-
nevedet (joihin kuuluvat lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvesien lisäksi myös mai-
tohuoneen fyysisten tilojen pesuvedet) olivat BOD7 ATU-arvojen osalta keskimää-
rin kaksi kertaa ja fosforin osalta kolme kertaa asumajätevesiä väkevämpiä. Typen
kohdalla tulokset olivat päinvastaiset. Maitohuonevesien typpipitoisuus oli noin
70 % asumajätevesien typpiarvosta.

Puhdistamolle tulevassa vedessä (ennen saostuskaivoa otettu näyte), jossa
yhdistyvät maitohuonevesi ja asumajätevesi, oli fosforipitoisuus suurin piirtein
asuma- ja maitohuonevesien pitoisuuksien keskiarvo. BOD7 ATU-arvo sen sijaan oli
myös korkeampi kuin asumajätevesissä, mutta huomattavasti alhaisempi kuin
maitohuoneesta tulevissa vesissä. Orgaaninen aine oli siis ehtinyt jo hajota viemä-
rissä. Puhdistamolle tulevan veden typpiarvo oli selvästi asumajätevesiarvoa al-
haisempi. (Laukkanen 1999)

3.6 Puhdistamokohtaiset kuormitukset
Laukkanen (1999) määritti tutkimuksessaan puhdistamoille tulevat kuormitukset
sekä yhteenlasku- että tarkistusmenetelmällä. Yhteenlaskumenetelmässä lasket-
tiin maitohuoneen pesuvesien ja asumajätevesien aiheuttamat kuormitukset yh-
teen. Lypsykoneen ja tilasäiliön pesuvesien kuormitukset voitiin laskea luotetta-
vasti tutkimuksen aikana tehtyjen analyysien ja mitattujen virtaamisen perusteel-
la, mutta maitohuonetilojen pesuvesien ja asumajätevesien aiheuttamat kuormi-
tukset jouduttiin arvioimaan.

Maitohuonepesuvesien pitoisuuksina käytettiin BOD7 ATU:lle 200 mg/l (yh-
dyskuntajätevesien pitoisuus), typelle 30 mg/l (laimeahko asumajätevesi) ja fos-
forille 30 mg/l (korkeahko käytettyjen pesuaineiden vuoksi). Vesimäärät oli määri-
tetty tilakohtaisesti erikseen. Asumajätevesikuorman laskemisessa oletettiin ve-
den käyttömääräksi 175 l/as/d ja ominaiskuormiksi BOD7 ATU 75 g/as/d (yhdyskun-
tajätevesille käytetään 60 - 65 g/as/d), N 12 g/as/d ja P 4 g/as/d (korkeahko maati-
loilla likaisempien pyykkien ym. vuoksi). (Laukkanen 1999)

Laukkanen tarkisti kuormituslaskelmat puhdistamolle tulevasta vedestä otet-
tujen näytteiden analyysien keskiarvon ja tilakohtaisten jätevesimäärien (muka-
na myös vuotovesimäärä) perusteella. Kertanäytteiden virhemahdollisuuden vuok-
si on tarkistuslaskennan virhemahdollisuus suurempi, kuin yhteenlaskumenetel-
män. (Laukkanen 1999)

Em. tarkastelujen pohjalta valittiin kullekin puhdistamolle tuleviksi kuormi-
tusarvoiksi tarkistuslaskelman perusteella saatu kuormitus. Vain Kv.suod1-puh-
distamon BOD-kuormitukseksi otettiin yhteenlaskumenetelmällä saatu kuorma.
Nämä puhdistamokohtaiset kuormitukset on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Puhdistamoille tuleva jätevesikuorma ( mh=maitohuonejätevedet, as.jv=asumajätevedet). (Laukkanen
1999)
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Maitohuonejätevesien osuus koko jätevesimäärästä oli 36 - 44 %, BOD-kuormasta
32 - 62 %, kokonaistyppikuormasta 23 - 32 % ja fosforikuormasta 45 - 69 %. Loppu
kuormitus tuli asumajätevesistä. Asukasvastinelukuina (AVL) ilmaistuna maito-
huoneen kuormitus oli seuraava: vesimäärä 1,3 - 2,6 AVL; BOD-kuorma 0,9 - 6,7
AVL; typpikuorma 0,6 - 1,9 AVL ja fosforikuorma 3,3 - 5,3 AVL. Suurimpana maito-
huoneiden osuus näkyi fosforikuormassa. (Laukkanen 1999)

Maitohuoneiden jätevesimäärissä ja kuormituksissa oli selvästi nähtävissä,
millä tiloilla käytettiin käsin pesuja ja fosfaatittomia pesuaineita. Lisäksi puhdista-
moiden kokonaiskuormituksiin vaikuttivat mm. maitohuoneiden varustelutaso,
lypsykoneiden putkistojen pituus sekä ennen kaikkea tilan asukkaiden määrä.
(Laukkanen 1999)

3.7 Kapasiteettitarkastelu

3.7.1Saostuskaivot

Suomalaisten  mitoitusohjeiden mukaan asumajätevesien viipymä saostuskaivoissa
on oltava vähintään 2 - 3 vuorokautta. Tämä toteutui kaikilla tutkimuspuhdista-
moilla. Koska saostuskaivoina käytettiin vanhoja jätevesikaivoja, eivät ne raken-
teeltaan toteuttaneet nykyisiä saostuskaivojen rakenneohjeita. (Laukkanen 1999)

3.7.2Suodatinosa

Maasuodattimet
Kirjallisuustietojen mukaan ympärivuotisesti asumajätevesillä kuormitetun toi-
mivan maasuodattimen mitoituspintakuorma saa olla 30 - 60 l/m2/d. Kiintoaine-
kuorma saa vastaavasti olla 2 - 5 g/m2/d ja BOD7 ATU-kuorma 6 - 12 g/m2/d. Laukka-
nen on laskenut tutkimustiloilla suodattimeen menevästä jätevedestä (saostus-
kaivojen puhdistusvaikutus siis huomioitu) em. parametrien keskimääräiset ar-
vot. Tulosten mukaan kummankin maasuodattimen pintakuorma oli noin 30 l/m2/d
eli kapasiteetti oli riittävä. Kiintoaineen ja orgaanisen aineen suhteen kumpikin
suodatin oli ylikuormassa, Ms+fosf-suodattimen BOD7 ATU-kuorma oli lähes 28 g/
m2/d. (Laukkanen 1999)

Kivivillasuodatin

Green Pack FF �kivivillasuodatinmalli on mitoitettu 1 - 10 henkilön asumajäteve-
sille ja sen maksimi mitoitusvirtaama on 0,8 m3/d. Laukkanen vertasi Kv.suod1:lle
tulleita kuormituksia asumajätevesien laskennan ominaiskuormiin. Virtaaman,
BOD7 ATU:n ja typen osalta asukasvastineluku oli 2,9 - 3,5 ja fosforin osalta 7,9. Suo-
dattimen kuormitus ei siis minkään kuormituslajin osalta ylittänyt valmistajan
asettamia mitoitusarvoja. (Laukkanen 1999)
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Tulokset ja niiden tarkastelu

4.1 Puhdistamoiden toimivuus

4.1.1Toimivuuden seuranta-aika

Puhdistamoiden toimivuutta on tutkittu keskimäärin kolme vuotta. Ms+fosf-puh-
distamolta ensimmäiset näytteet otettiin syyskuussa 1996 ja viimeiset huhtikuus-
sa 2000. Toisaalta taas Msf-tilalla näytteenotto aloitettiin vasta keväällä 1997, ja
viimeiset näytteet otettiin kesällä 1999.

Tässä toimivuustarkastelussa on vuosien 1996 ja 1997 aikana otettuja lukuisia
näytteitä tutkittu keskiarvojen avulla, koska Kauko Laukkanen (1999) on jo aiem-
min analysoinut niiden tulokset. Myöhempien vuosien tuloksia on pääasiassa kä-
sitelty yksittäisinä.

4.1.2Saostuskaivot

Kiintoaine
Kiintoainepitoisuuksia tutkittiin kaikilla tiloilla vasta saostuskaivoista suodatti-
melle menevästä vedestä, joten kaivojen kiintoainereduktiota ei voitu laskea. Sa-
ostuskaivoista lähtevän veden kiintoainepitoisuudet olivat ajalla helmikuu �98 -
huhtikuu �00 välillä 49 - 214 mg/l. Vuoden 1997 aikana otettujen näytteiden tilakoh-
taiset keskiarvot olivat Ms+fosf- ja Msf-puhdistamoilla yli 200 mg/l. Kv.suod1:llä
vastaava oli 89 mg/l. Yhtä mittausta lukuun ottamatta kiintoainepitoisuus saostus-
kaivon jälkeen oli aina korkeampi, kuin olisi suotavaa. Vain kerran päästiin hyvään
(Mäkisen 1983 mukaan), alle 68 mg/l kiintoainepitoisuuteen saostuskaivon jälkeen.

Orgaaninen aines

Myöskään orgaanisen aineen poisto ei toiminut saostuskaivoissa kunnolla. Msf- ja
Kv.suod1-puhdistamoilla saostuskaivojen BOD7 ATU-reduktioiden keskiarvo oli
negatiivinen. Näillä tiloilla saostuskaivoista lähtevän veden BOD7 ATU-pitoisuus
oli aina välillä 250 - 470 mg/l. Ms+fosf-puhdistamon saostuskaivon keskimääräi-
nen BOD7 ATU-reduktio oli 22 %, mikä vastaa asumajätevedellä saavutettuja saos-
tuskaivotuloksia. Vuonna 1998 saostuskaivosta lähtevän veden pitoisuudet vaih-
telivat siellä 200 mg/l molemmin puolin, mutta syksyllä 1999 mitattiin kerran lähes
1 000 mg/l.

Fosfori

Fosforin vähenemät saostuskaivoissa puhdistamokohtaisina keskiarvoina olivat vä-
lillä 7,8 - 8,5 %. Paras reduktio oli Msf-puhdistamolla alkuvuodesta 1998, lähes 30 %,
mutta seuraavalla mittauskerralla toukokuussa tulos olikin jo selvästi negatiivinen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4



19Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Typpi

Kaikilla tiloilla saostuskaivoon johdettiin myös asumajätevedet, minkä vuoksi ai-
noastaan Ms+fosf-tilan saostuskaivon keskimääräinen typpireduktio oli positii-
vinen. Näytteenottojen aikaan aamulla saostuskaivoon menevässä putkessa oli
vain vähän asumajätevesiä. Saostuskaivosta lähtevässä vedessä sen sijaan oli suh-
teessa enemmän asumajätevesiä ja siten myös enemmän typpeä. Tässä tutkimuk-
sessa ei ollut vertailukohteena tiloja, joilla suodattimeen johdettaisiin vain maito-
huonejätevesiä, mutta Laukkasen tutkimuksessa (1999) niitä oli, ja tulosten mu-
kaan asumajätevesien johtaminen puhdistamolle oli nähtävissä saostuskaivon
näennäisen reduktiokyvyn huononemisena.

pH

Kummallakin maasuodatinpuhdistamolla saostuskaivon edessä oli neutralointi-
säiliö tasaamassa maitohuonevesissä erilaisten pesuaineiden aiheuttamia suuria-
kin pH-vaihteluita. Msf-tilan saostuskaivosta lähtevän veden pH olikin suhteelli-
sen tasainen, se vaihteli välillä 6,6 - 6,9. Ms+fosf-tilalla pH:n vaihtelu sen sijaan oli
voimakkaampaa. Pienimmillään pH oli suodattimen ensimmäisenä käyttövuon-
na, keskimäärin 6,6 ja korkein arvo mitattiin toukokuussa 1998: tuolloin pH oli 7,5.
Kv.suod1-tilalla ei ollut varsinaista neutralointisäiliötä, ja pH oli kaikilla mittaus-
kerroilla tasaisesti yli 7, välillä 7,1 - 7,4.

Yhteenveto

Saostuskaivojen toimivuus oli kauttaaltaan melko huono. Viipymät saostuskai-
voissa olivat kuitenkin riittäviä, joten viipymien lyhyys ei voinut olla syynä. Tär-
kein syy todennäköisesti oli vanhojen asumajätevesikaivojen käyttäminen saos-
tuskaivoina. Niiden rakenne ei täytä nykyisiä vaatimuksia. Nimenomaan kiintoai-
neen poiston tulisi saostuskaivoissa olla tehokasta, koska se helposti tukkii suo-
dattimia ja aiheuttaa niille ylikuormitusta ravinteiden suhteen.

4.1.3Suodatinosa

Maasuodatin ja erillinen Fosfilt-adsorptiosuodatin (Ms+fosf)

Kiintoaine

Saostuskaivosta pääsi lähes koko seuranta-ajan runsaasti kiintoainetta maasuodattimeen.
Vain kahdella mittauskerralla suodattimeen tuli alle 50 mg/l kiintoainetta. Maasuodatti-
men kiintoainereduktio parantui selvästi ensimmäisten käyttövuosien aikana. Fosfilt-suo-
datinkin toimi vielä vuoden 1998 alkuun asti moitteettomasti kiintoaineen poistossa, mut-
ta sen jälkeen tulokset heikkenivät. Suodattimien välistä ei jokaisella mittauskerralla saatu
tulosta, joten voidaan tarkastella vain suodattimien yhteisreduktiota. Tämä tulos heikentyi
vuoden 1998 alusta jatkuvasti, kunnes huhtikuussa 2000 saatiin taas hyvä reduktiotulos,
mikä taas johtuu siitä, että suodattimelle tuli kiintoainetta yli 200 mg/l. Lähtevässä vedessä-
kin pitoisuus oli tuolloin vielä 30 mg/l, mikä on luonnollisesti liian korkea.

Toukokuussa 1998 ja heinäkuussa 1999 Fosfilt-suodatin ilmeisesti purki keräämäänsä
kiintoainekuormaa. Sen reduktio oli negatiivinen. Huonoimmillakin mittauskerroilla maa-
suodattimen ja Fosfilt-suodattimen yhteisreduktio oli yli 70 % ja lähtevässä vedessä pitoi-
suudet vaihtelivat välillä 3 - 45 mg/l. (Kuva 5)
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Orgaaninen aines

Orgaanisen aineen poisto onnistui Ms+fosf-tilan suodattimessa melko hyvin
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Maaliskuun 1999 kokonaisreduktio jäi
jopa alle 40 %:n. Tuolloin suodattimesta lähtevässä vedessä oli orgaanista ainetta
vielä 385 mg/l. Myös heinäkuun 1997 tulos oli selvästi muuta vuotta huonompi.
Muulloin maasuodattimen orgaanisen aineen poisto oli välillä 83 - 97 % ja Fosfilt-
suodatinkin poisti keskimäärin lähes 70 % siihen tulleesta orgaanisesta aineesta.
Suodattimien yhteisreduktio oli kahta edellä mainittua poikkeusta lukuun otta-
matta yli 95 %, ja lähtevässä vedessä BOD7 ATU-pitoisuus vaihteli välillä 3 - 47 mg/l.
(Kuva 6)

Kuva 5. Kiintoaineen vähenemä Ms+fosf-puhdistamon maasuodattimessa ja suodattimissa
yhteensä sekä kiintoainepitoisuudet puhdistamon eri kohdissa.
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Kuva 6. Orgaanisen aineen vähenemä Ms+fosf-puhdistamon maasuodattimessa ja suodatti-
missa yhteensä sekä BOD7 ATU-pitoisuus suodattimen eri kohdissa
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Heinäkuun 1999 huonon BOD7 ATU-poistotuloksen syynä oli ilmeisesti tuol-
loin suodattimelle saostuskaivolta tullut erittäin korkea orgaanisen aineen pitoi-
suus. Pitoisuudet pysyivät sen jälkeenkin korkeina, mutta suodattimen toiminta
parantui lähes entiselleen. Suodattimella siis ehkä vain kesti hieman aikaa tottua
suurempiin pitoisuuksiin. Lähtevän veden happipitoisuus oli kuitenkin tuolloin
riittävä (2,4 mgO2/l). Vuoden 1997 yhden huonon tuloksen syynä saattoi olla alhai-
nen happipitoisuus lähtevässä vedessä (0,3 mgO2/l).

Fosfori

Puhdistamon ensimmäiset käyttövuodet lupasivat hyvää fosforinpoiston osalta.
Keskimääräinen kokonaispoistoteho oli 80 %. Vuoden 1998 jälkeen suodattimen
teho kuitenkin laski. Neljällä viimeisellä mittauskerralla (maa.99 - huh.00) lähte-
vän veden fosforipitoisuus oli keskimäärin 19 mg/l, kun asumajätevesiä käsittele-
viltä puhdistamoilta vaaditaan yleisesti alle 2 mg/l. Maasuodattimen keskimääräi-
nen fosforireduktio oli tuolloin noin 45 % ja Fosfilt-suodattimen heinäkuussa 1999
jopa negatiivinen (happipitoisuus Fosfilt-suodattimeen menevässä vedessä oli
tuolloin 0,25 mgO2/l). (Kuva 7)

Typpi

Vuoden 1998 määrityksissä suodattimeen tulevassa vedessä oli runsaasti typpeä.
Tuolloin myös lähtevän veden typpipitoisuudet olivat korkeat, 74 - 96 mg/l, vaikka
suodattimen kokonaistyppireduktio oli kohtalainen. Ennen tätä, vuonna 1997, suo-
dattimen typenpoistoteho oli parhaimmillaan, yli 50 % eli hyvän yhdyskuntajäte-
vedenpuhdistamon luokkaa. Lähtevän veden pitoisuus oli tuolloin keskimäärin 37
mg/l. Vuosina 1999 - 2000 oli puhdistamon typpireduktio välillä jopa negatiivinen,
ja lähtevän veden typpipitoisuus oli keskimäärin 57 mg/l. Vuonna 1997 typpi pois-
tui pääasiassa maasuodattimessa, mutta sen jälkeen poisti myös Fosfilt-suodatin
osan typestä. (Kuva 8)
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Kuva 7. Kokonaisfosforin vähenemä Ms+fosf-puhdistamon maasuodattimessa ja suodattimis-
sa yhteensä sekä fosforipitoisuus suodattimen eri kohdissa
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Nitrifikaatio toimi laitoksella ainoastaan vuonna 1998. Tuolloin lähtevän ve-
den typestä suurin osa oli nitraattina. (Kuva 9) Vuoden 1998 alussa lähtevässä ve-
dessä oli happea yli 7 mgO2/l, mikä varmasti paransi nitrifikaatiota. Samasta syystä
suodattimessa ei ollut tarpeeksi hapetonta osaa, jotta denitrifikaatio olisi toiminut
täydellisesti, ja kokonaistypen reduktio oli heikko. Lähtevässä vedessä oli koko
ajan orgaanista ainetta, joten sen puutteesta tuskin oli kyse.

Vuosina 1999 ja 2000 lähtevän veden kaikki typpi oli ammoniummuodossa.
Maaliskuussa 1999 ammoniumtypen määrä lisääntyi suodattimessa, joten ilmei-
sesti typen mineralisaatio jatkui vielä suodattimessa, vaikka sitä oli tapahtunut
runsaasti jo saostuskaivossakin.
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Kuva 8. Kokonaistypen vähenemä Ms+fosf-puhdistamon maasuodattimessa ja suodattimissa
yhteensä sekä typpipitoisuus suodattimen eri kohdissa.

Kuva 9. Typen eri muotojen pitoisuudet Ms+fosf-puhdistamolta lähtevässä vedessä sekä
NH4-typen vähenemä maasuodattimessa ja suodattimissa yleensä



23Pohjois-Savon ympäristökeskuksen moniste 33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bakteerit ja kolifagit

Laukkanen (1999) tutki suodattimien kykyä poistaa jätevedestä bakteereja ja ko-
lifageja. Tulosten mukaan Ms+fosf-puhdistamon Fosfilt-suodatin poisti kumpia-
kin hyvin. Maasuodattimessa kolifagien määrä jopa lisääntyi. Bakteerien poistote-
ho suodattimissa yhteensä oli yli 99 % ja eri tyyppisten kolifagien välillä 32 - 75 %.
Käsiteltyihin yhdyskuntajätevesiin verrattuna bakteerien ja kolifagien pitoisuu-
det lähtevässä vedessä olivat pieniä.

Lämpötila ja happi

Ms+fosf-puhdistamon suodattimessa veden lämpötila oli talvella 1998 suodatti-
missa hyvin alhainen, 0,5 - 1,5 °C, mutta se ei kuitenkaan huomattavasti vaikutta-
nut suodattimien toimintaan. Myös maaliskuussa 1999 lämpötila lähtevässä ve-
dessä oli lähellä 1 °C:a. Silloin puhdistustulokset olivat huonoja, mutta lämpötilan
vaikutusta niihin on vaikea arvioida. Lähtevän veden happipitoisuus oli tuolloin
2,4 mg/l.

Liuenneen hapen määrä maasuodattimesta tulevassa vedessä oli lähes poik-
keuksetta pienempi, kuin Fosfilt-suodattimesta tulevassa. Erityisen huono happi-
tilanne oli kaksi kertaa, ensin kesällä 1997 ja toisen kerran kesällä 1999. Kummalla-
kin mittauskerralla lähtevästä vedestä mitattiin happea vain 0,3 mg/l. Vuoden 1997
mittauskerralla hapenpuutteella oli selvästi huonontava vaikutus BOD7 ATU-tulok-
seen ja Fosfilt-suodattimen fosforinpoistotehoon. Heinäkuun 1999 mittauksissa ei
saatu BOD7 ATU-tulosta, eikä muissa määrityksissä ole havaittavissa mitään hapen
puutteen aiheuttamia poikkeavuuksia.

Tutkimusjakson alussa veteen liuennut happi määritettiin laboratoriossa titri-
metrisellä menetelmällä. Vuoden 1999 alusta lähtien happimääritykset suoritettiin
kenttämittarilla. Tulosten vertailu on siksi hieman epävarmaa. Vuoden 1999 happi-
pitoisuudet näyttäisivät kuitenkin olevan pienempiä kuin aikaisemmat.

Yhteenveto

Fosfilt-suodatin ei koko tutkimusaikana toiminut odotusten mukaisesti, muuta-
man kerran se jopa huononsi maasuodattimen fosforinpoistotulosta.

Maaliskuussa 1999 saatiin kaikilta osin puhdistamon heikoimmat tulokset.
Silloin on todennäköisesti tapahtunut jotain poikkeavaa, joka on häirinnyt suo-
dattimien toimintaa.

Fosfilt-suodatin oli viimeisimmillä tarkastuskerroilla vuonna 2000 padonnut
edessään olevaan tarkastuskaivoon vettä. Suodattimen läpi kuitenkin valui jonkin
verran vettä, joten täydellisestä tukkeutumisesta ei ollut kyse. Tilan omistaja oli-
kin suunnitellut suodattimen �huuhtomista� laskemalla sen läpi runsaasti puhdas-
ta vettä. Toisaalta, kun Fosfilt-suodattimesta ei ollut ollut jätevedenpuhdistukses-
sa sanottavaa apua, voisi siitä vetää ohitusputken tai antaa kaivon vain valua yli.
Fosfilt-massan vaihtaminen uuteen voisi auttaa padotukseen ja samalla parantaa
fosforinpoistotehoa.

Maasuodatin, jossa Fosfilt-adsorptiokerros (Msf)

Kiintoaine

Puhdistamo toimi alussa kiintoaineen poiston suhteen tehokkaasti. Kiintoaineen pois-
to oli vuonna 1997 keskimäärin lähes 90 % ja lähtevässä vedessä oli kiintoainetta noin
22 mg/l. (yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla yleensä yli 90 % ja alle 35 mg/l). Tämän
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jälkeen tehokkuus kuitenkin tasaisesti laski. Viimeisessä mittauksessa lähtevän
veden mukana oli kiintoainetta yli 80 mg/l ja kiintoainereduktio oli huonoimmil-
laan maaliskuussa 1999, 36 %. Koska saostuskaivo poisti melko huonosti kiintoai-
netta, pääsi sitä paljon suodattimeen. Sen vuoksi kohtalaisen hyväkään reduktio-
prosentti ei pitänyt lähtevän veden pitoisuutta matalana. (Kuva 10)
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Kuva 10. Kiintoaineen vähenemä Msf-puhdistamon suodattimessa sekä kiintoainepitoisuus
ennen suodatinta ja puhdistamolta lähtevässä vedessä.

Kuva 11. Fosforivähenemä Msf-puhdistamon suodattimessa ja fosforipitoisuus puhdistamolta
lähtevässä vedessä.
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Orgaaninen aines

Orgaanisen aineen poisto toimi niinikään alussa hyvin. Ensimmäisen tutkimus-
vuoden keskimääräinen reduktio oli noin 95 % ja lähtevän veden BOD7 ATU-pitoi-
suus 21 mgO2/l. Suodattimeen tullut orgaanisen aineen kuorma pysyi koko tutki-
muksen ajan tasaisesti noin 460 mgO2/l:ssa, joten poistoteho heijastui suoraan läh-
tevän veden pitoisuuteen. Vuonna 1998 orgaanisen aineen poistoteho oli huonoim-
millaan, noin 67 %. Tuolloin puhdistamolta lähtevän veden BOD7 ATU-pitoisuus oli
150 mgO2/l. Vuoden 1999 mittauksissa orgaanisen aineen poisto oli paranemaan
päin, ja viimeisimmässä mittauksessa saavutettiin jälleen jopa yli 90 %:n pudistus-
tulos.

Fosfori

Msf-puhdistamon maasuodattimessa oli fosforinpoiston tehostamiseen tarkoitet-
tu Fosfilt-kerros. Aivan toimivuuden seuranta-ajan alussa fosforinpoisto olikin
tehokasta, mutta alkoi hiipua jo ensimmäisen puolen vuoden jälkeen. Suodatti-
melle tuleva vesi oli väkevää ja puhdistetun veden fosforipitoisuus oli yleensä
lähellä 10 mg/l, vaikka vuosina 1998 ja 1999 maasuodattimen fosforireduktio oli
niinkin hyvä kuin 57 - 69 %. (Kuva 11)

Typpi

Suodattimen kokonaistyppireduktio laski tasaisesti noin 60 %:sta viimeisen mitta-
uskerran 10 %:iin. (Kuva 12) Ensimmäisen vuoden keskimääräinen kokonaistyppi-
pitoisuus suodattimelta lähtevässä vedessä oli 24 mg/l vaihteluvälin ollessa 13,1 -
32,8 mg/l. Vuosina 1998 ja 1999 pitoisuus pysytteli 30 ja 40 mg/l välissä.

Suodattimeen tulevan ja suodattimesta lähtevän veden typpi oli koko seu-
ranta-ajan lähes kokonaan ammoniumtyppeä. Vain vuoden 1997 muutamissa ana-
lyyseissä oli lähtevässä vedessä vielä nitraattityppeä. (Kuva 12) Tuolloin ammo-
niumtypen reduktio oli lähellä 60 %:a, joten ainakin nitrifikaatio toimi hyvin. Sa-
moilla tutkimuskerroilla oli orgaanisen aineen poisto onnistunut poikkeuksellisen
hyvin. Tästä seurannut ravinnon puute ja mahdollisesti anaerobisen osan puuttu-
minen ilmeisesti haittasivat denitrifikaatiobakteereiden toimintaa.
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sekä kokonaistypen vähenemä suodattimessa.
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Myöhemminkin kokonaistypen määrä hieman väheni suodattimessa, mutta vii-
meisimmillä mittauskerroilla ammoniumtypen määrä suodattimessa jopa lisään-
tyi, joten todennäköisesti siellä ei ainakaan typen koko reaktiosarjaa voinut ta-
pahtua. Osa typestä saattoikin yksinkertaisesti poistua kiintoaineeseen sitoutu-
neena.

Lämpötila

Suodattimessa oli veden lämpötila usein talvella melko alhainen, yleensä alle 4 °C.
Talviaikaan suodatin ei kuitenkaan toiminut huomattavasti huonommin kuin muul-
loinkaan, joten lämpötilan vaihteluilla ei näyttäisi olleen vaikutusta puhdistamon
tuloksiin.

Happi

Puhdistamolta lähtevän veden happiarvot olivat alussa hyviä, kunnes vuoden 1997
lopulla laskivat. Talvella 1998 lähtevästä vedestä loppui happi kokonaan. Hapen
väheneminen heikensi heti orgaanisen aineen reduktiota suodattimessa (Kuva 13).
Kun laboratoriomääritysten mukaan lähtevässä vedessä ei ollut yhtään happea,
nousivat lähtevän veden BOD7 ATU-pitoisuudet 150 mgO2/l:aan.

Happitilanteen huonontuminen johtui virheellisesti rakennetusta suodatti-
men ilmastoinnista. Kesän 1998 aikana tehtiin useita korjaavia toimenpiteitä. Tuol-
loin muutettiin kokoomaputkien ilmastusta, korotettiin ilmastointiputken päätä
ja asennettiin sähköpuhallin. Havaitun häiriön vuoksi suodattimen happitilannet-
ta myös seurattiin tarkkaan. Joulukuussa 1998 tilanne vihdoin parani, mutta vii-
meisellä tutkimuskerrallakin happipitoisuus oli vain 30 %, kun suodattimen hyvä
toiminta vaatisi happea 5mg/l ja 42 %. Happipitoisuuden noustessa myös lähtevän
veden BOD7 ATU-arvo laski.
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Kuva 13. Hapen kyllästysaste ja BOD7 ATU-aste Msf-puhdistamon suodattimessa. Neliöllä ku-
vattu hapen kyllästysaste on mitattu laboratoriossa, kolmiolla kuvattu kenttämittarilla.
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Yhteenveto

Maasuodattimen toiminta tutkimuksen alussa vastasi hyvin toimivaa yhdyskun-
tajätevedenpuhdistamoa. Seurantajakson loppua kohden typen poistoteho laski
huomattavasti ja fosforin poistotehokin jonkun verran. Happitilanteen parantu-
minen loppua kohden auttoi vain orgaanisen aineen poistoon. (Kuva 14)

Puhdistamo oli koko seurannan ajan kiintoaineen ja biologisesti happea ku-
luttavan aineen osalta ylikuormassa, mikä yhdessä rakennusvirheen kanssa aihe-
utti hapettomuutta suodattimesta. Vaikka puhdistustulos heikkeni, ei suodatti-
men kuitenkaan havaittu tukkeutuvan.

Ennen helmikuun 1998 mittauskertaa oli viemäriin päässyt yhdellä lypsyker-
ralla maitoa noin 100 l, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa hapen loppumiseen. Myös
aiemmin oli päässyt noin 60 l, mutta sillä ei todettu olleen vaikutusta puhdistamon
toimintaan.

Kivivillasuodatin (Kv.suod1)

Kiintoaine

Seuranta-ajan alussa vuonna 1997 kivivillasuodattimelta lähtevän veden kiintoai-
nepitoisuudet olivat alhaisia, korkeimmillaan 23 mg/l. Saostuskaivosta tulevassa
vedessä oli kiintoainetta keskimäärin 89 mg/l ja suodattimen kiintoainereduktio
oli 84 %. Vuoden 1998 mittauksissa lähtevässä vedessä oli kuitenkin yli 60 mg kiin-
toainetta litrassa vettä. (Kuva 15) Alkuvuodesta suodattimelle pääsi paljon kiinto-
ainetta, mikä saattoi heikentää sen tehoa. Suodattimeen vaihdettiin uudet kivivil-
lat lokakuussa 1999 ja vaikutus näkyikin hetkellisesti seuraavalla mittauskerralla.
Puolen vuoden kuluttua lähtevän veden kiintoainepitoisuus oli kuitenkin jo nous-
sut arvoon 55 mg/l ja suodattimen teho oli enää 29 %. Myös kesällä 1997 suodatti-
men villat vaihdettiin, mutta sillä ei ollut näkyvää vaikutusta kiintoaineen poistu-
miseen.
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Kuva 14. BOD7 ATU:n, kokonaisfosforin ja kokonaistypen vähenemät Msf-puhdistamon suodat-
timessa.
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Orgaaninen aines ja happi

Orgaanisen aineen poistuminen Kv.suod1-puhdistamon suodattimessa oli selke-
ästi riippuvainen suodattimen happitilanteesta; kun happea ei ollut, oli lähtevän
veden BOD7 ATU-arvo jopa 350 mgO2/l. Parhaimmillaan orgaanisen aineen poisto oli
loppuvuodesta 1997. (Kuva 16) Tuolloin kivivillasuodattimen BOD7 ATU-reduktio
oli jopa lähellä 98 %:a. Villojen vaihto suodattimeen kesällä 1997 vaikutti varmasti
asiaan. Vuoden 1999 villojen vaihdon yhteydessä myös suodattimen ilmastointia
parannettiin, mikä näkyy BOD7 ATU-tuloksissa selvästi. Toimenpiteen vaikutus hap-
pitilanteeseen ei ole selvillä.
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Kuva 15. Kv.suod1-kivivillasuodattimen kiintoainevähenemä sekä kiintoainepitoisuudet ennen
suodatinta ja suodattimelta lähtevässä vedessä.

0

20

40

60

80

100

he
l.9

7

m
aa

.9
7

hu
h.

97

to
u.

97

he
i.9

7

sy
y.

97

jo
u.

97

he
l.9

8

to
u.

98

m
ar

.9
8

hu
h.

00

ha
pe

n 
ky

llä
st

ys
as

te
 (%

)

0

100

200

300

400

500

B
O

D
7A

TU
-p

ito
is

u
us

 (m
gO

2/l
)

BOD-pitoisuus
ennen
suodatinta

BOD-pitoisuus
lähtevässä
vedessä

hapen
kyllästysaste
lähtevässä
vedessä

Kuva 16. BOD7 ATU-pitoisuus ennen Kv.suod1-kivivillasuodatinta ja sen jälkeen sekä hapen kyl-
lästysaste suodattimelta lähtevässä vedessä.
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Saostuskaivosta tullut BOD7 ATU-arvo oli lähes poikkeuksetta yli 300 mgO2/l.
Marraskuussa 1999 villojen vaihdon jälkeinen hyvä puhdistustulos, lähes 70 %,
saattoi osaltaan johtua myös siitä, että saostuskaivosta tullut orgaanisen aineen
kuorma oli tuolloin pieni.

Fosfori

Suodattimen fosforinpoistoteho oli pääsääntöisesti huono, alle 7 %. Lähtevän ve-
den fosforipitoisuus seurasi melko tarkasti orgaanisen aineen ja kiintoaineen pi-
toisuuksia. Seurantajakson alussa lähtevän veden keskimääräinen fosforipitoisuus
oli 34 mg/l.

Kivivillojen vaihdon yhteydessä poistettiin suodattimesta Fosfilt-kerros, jonka
arveltiin tukkivan suodatinta. Vain marraskuussa 1999 kivivillojen vaihdon jäl-
keen oli fosforireduktio suodattimessa yli 22 %. Tämän jälkeen fosforinpoistoteho
alkoi heiketä entisestään, ja lähtevästä vedestä määritetyt pitoisuudet kohosivat
seurantajakson loppua kohden: vuosien 1998 ja 1999 mittauksissa keskimääräinen
fosforipitoisuus oli noin 50 mg/l. (Kuva 17)

Typpi

Typen poiston suhteen Kv.suod1-puhdistamon kivivillasuodatin toimi parhaiten
ensimmäisen villojen vaihdon jälkeen, syksyllä 1997. Tuolloin kokonaistyppipitoi-
suus lähtevässä vedessä oli keskimäärin alle 50 mg/l, ja siitä parhaimmillaan jopa
noin puolet oli nitriittityppenä. Samaan aikaan ammoniumtypen poistoteho suo-
dattimessa oli 75 - 83 %.

Puoli vuotta tämän jälkeen tilanne oli jo toinen. Lähtevässä vedessä oli yli 90
mg typpeä litrassa, se oli kaikki ammoniumtyppeä ja ammoniumtypen poistoteho
suodattimessa oli alle 10 %. Toisella villojen vaihdolla ei ollut typen esiintymiseen
suodattimessa mitään näkyvää vaikutusta. Kokonaistyppireduktio suodattimessa
oli vuosina 1998 - 2000 välillä 8 - 24 %. (Kuva 18)
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Kuva 17. Fosforivähenemä Kv.suod1-puhdistamon kivivillasuodattimessa ja fosforipitoisuus sii-
tä lähtevässä vedessä.
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Lämpötila

Lämpötila suodattimesta lähtevässä vedessä oli 1,8 - 12,4 °C. Lämpötilan vaihte-
luilla ei havaittu olleen selvää vaikutusta suodattimen toimintaan.

Yhteenveto
Syksyllä 1997 suoritetulla kivivillasuodattimen parannuksella oli selvä positiivi-
nen vaikutus suodattimen toimintaan. Pian sen jälkeen suodattimen teho laski
kuitenkin jälleen. Viimeisimmistä mittauskerroista marraskuussa 1999 saatiin sel-
västi parhaimmat tulokset kautta linjan, koska sitä ennen kivivillat oli vaihdettu
toistamiseen. (Kuva 19) Suodatin ei siis pysynyt itsenäisesti toimintakuntoisena.
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Kuva 18. Kokonaistyppivähenemä Kv.suod1-puhdistamon kivivillasuodattimessa sekä typen eri
muotojen pitoisuudet suodattimelta lähtevässä vedess

Kuva 19. BOD7 ATU, kokonaisfosfori ja kokonaistyppivähenemät Kv.suod1-puhdistamon kivivilla-
suodattimessa.
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4.2 Toimenpide-ehdotuksia
Saostuskaivojen kunnollinen toimivuus on edellytys maasuodattimien ja kivivil-
lasuodattimien hyvälle toimivuudelle. Tutkimustiloilla käytössä olleet vanhat asu-
majätevesikaivot eivät täyttäneet vaatimuksia, vaan päästivät puhdistamoille pal-
jon kiintoainetta. Sen mukana suodattimiin pääsi myös paljon ravinteita ja orgaa-
nista ainetta.

Saostuskaivojen tulisi olla kolmeosaisia, ja, mikä tärkeintä, jäteveden viipy-
män niissä tulisi olla vähintään neljä vuorokautta. Lisäksi niiden huollosta tulisi
huolehtia. Saostuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran, mieluummin kaksi
kertaa vuodessa. Mm. Ms+fosf-tilan saamassa ympäristölupapäätöksessä edelly-
tetään saostuskaivoille kahta tyhjennyskertaa.

Suodattimet tulisi mitoittaa tarkasti tilan BOD7 ATU-kuorman mukaisesti. Sal-
littu BOD7 ATU-kuorma saa olla enintään 9 gO2/m

2/d (Laukkanen 1999). Tämän vuoksi
jo puhdistamoa suunniteltaessa tulisi tilan jätevesikuormitus määrittää. Koska tä-
män tutkimuksen suodattimia ei ollut mitoitettu niille tulevien kuormitusten mu-
kaan, eivät suodattimet pystyneet käsittelemään kaikkea niihin tullutta kuormaa,
ja niistä loppui happi.

Koska maitohuonevedet yleensä tulevat sykäyksittäin pesujen jälkeen, olisi
virtauksen tasaamiseksi suotavaa johtaa samaan suodattimeen myös asumajäte-
vedet (Laukkanen 1999). Yleensä tämä on myös kustannuksien kannalta hyvä rat-
kaisu.

Suodattimen olisi hyvä antaa välillä levätä, varsinkin jos kuormitus on jatku-
vasti potentiaalin yläpäässä. Puhdistamoilla, joihin johdetaan myös asumajäteve-
si, tämä voi olla hankalaa toteuttaa. Myös suodattimien hyvästä ilmastuksesta
olisi huolehdittava, koska suodattimien huono teho on selvästi sidoksissa niiden
happipitoisuuteen.

Ravinteidenpoiston tehostamiseksi tehtäviä erikoisratkaisuja tulisi kehittää
ja tutkia. Esimerkiksi Pellin (1991) ehdottama menetelmä, jossa osa jätevedestä
johdetaan suoraan suodattimen alempiin kerroksiin voisi tuoda hyviäkin paran-
nuksia nykyisillä menetelmillä kehnoon typen poistoon. Samalla voitaisiin paran-
taa suodattimien happitilannetta.

Tässä tutkimuksessa fosforinpoiston parantamiseen käytetty Fosfilt-massa
menetti  melko nopeasti adsorptiokykynsä. Muiden fosforia adsorboivien ainei-
den, kuten biotiitin, toimivuutta tulisi edelleen selvittää ja kehittää.

Kivivillasuodattimien toimivuus voidaan tutkimuksessa saatujen tulosten
perusteella todeta maitohuonejätevesien käsittelyssä huonoksi. Suodatin tukkeu-
tuu nopeasti, ja siitä loppuu happi. Ilmeisesti maitohuonejätevedet olisi niiden
sisältämän maidon runsaan rasvapitoisuuden vuoksi käsiteltävä ennen kivivilla-
suodattimeen johtamista jollain muulla tavalla.
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Ms+fosf-puhdistamon analyysitulokset

pvm näyte
lt

oC
SS

mg/l
s-joht.
mS/m pH

COD
mgO2/l

BOD
mgO2/l

kok.N
mg/l

NO2+
NO3-N

mg/l
NH4-N

mg/l
kok.P
mg/l

O2
mg/l

O2
%

Cl2
mg/l

fek.str.
kpl/100 ml

koliform.
(44oC)

kpl/100 ml

kolifagit
13706

kpl/100 ml

ATCC
15597

kpl/100 ml

19.9.1996 1 103,6 10,13 223 1120  57  0,82  0,41  8,2 0
13.2.1997 1 ~30-80 64,2 10 82,8 340  18  0,73  0,31  20 0 0
13.2.1997 2 232 590  (/10 ml)
13.2.1997 3 10,7 115 6,7 140,8 >400  94  0,022  88  32                   
13.2.1997 4 5,3 128 6,8 83,2 700  95  0,015  73  34 1100000 240000 193 231
13.2.1997 5 3,3          122,2 6,6 44,2 160  74  0,005  55  26 0,8 6,0                            360 204
13.2.1997 6 2          108,2 7,5 22,5 18,3  40  0,18  35  7,7 6,5 47,0          400 300 142 40
12.3.1997 1A1 ~40 42,1 7,2 953 8000  247                    42 18000 3900
12.3.1997 1A2 ~80 193,7 10,5 12 24,8  6,8                    60
12.3.1997 1A3 ~50 41,8 10,0 2,5 5,8  1,9                    11
12.3.1997 1A4 ~20 13,1 7,9 0,7 2  1,1                    0,44
12.3.1997 2 94 65
12.3.1997 4 16 74
12.3.1997 5 2,8          85,5 6,9 30,4 112  37  0,002  29  15 4,1 30,3          16000 20000 23 87
12.3.1997 6 2,5          91,8 7,3 17,1 20,4  31  0,43  29  8,5 7,3 53,5          1100 3800 10 28
28.4.1997 1 ~40 74,8 10,0 307 1105  53                    30 0 0
28.4.1997 3 9,5 112,4 6,8 150 785  82  0,025  49  33                   
28.4.1997 4 4,5 206 124,1 6,8 110 747,5  95  0,047  66  35 10000 210000
28.4.1997 5 3 44 127,6 6,7 32,5 139  63  2,7  47  11 2,2 16,3          3300 15000
28.4.1997 6 2 23 118,8 7,4 20 20,25  43  1,4  34  12 7,6 55,0          2800 2000
26.5.1997 1 ~40 82,4 10,2 56 230  13                    38 4 0
26.5.1997 3 10,7 102,8 6,8 200 740  76  0,008  37  40                   
26.5.1997 4 6,1 304 108,1 7,0 74 660  69  0,002  46  30 680000 25000000
26.5.1997 5 3,5 17 97,9 6,7 15 16  39  4,0  31  17 3,9 29,4          780 1100
26.5.1997 6 3 10 97,8 7,3 13,5 12  34  2,0  29  11 9,8 72,8          190 190
21.7.1997 1A ~40 66,2 9,5 1059 4400  174                    55 610 110
21.7.1997 3 17,5 154,2 6,0 144 1657  134  0,002  97  51                   
21.7.1997 4 17,2 178 158,2 6,0 142 1580  138  0,002  103  52 7000 131000
21.7.1997 5 11 12,4 126,4 6,5 35 330  41  0,002  34  12 1 9,1          90 510
21.7.1997 6 10,2 54,5 129,4 6,7 26 212  33  0,002  29  11 0,3 2,7          41 30
15.9.1997 1A ~40 71,7 10,1 314 1040  59                    25 570 0
15.9.1997 1B ~40 83,4 10,2 147,1 290  22                    30 0 0
15.9.1997 3 15,2 112,2 6,4 84,8 680  85  0,002  61  30                   
15.9.1997 4 14,1 89 113,7 6,2 82,4 650  86  0,002  64  28 32000 1600000
15.9.1997 5 11,8 36 118,2 6,9 34,4 80  37  0,005  31  15 4,9 45,2          650 110000
15.9.1997 6 10,8 24,4 124,4 7,4 22,9 26  40  0,003  37  12 4,2 37,9          110 2200
2.12.1997 1A ~40          69,6 10,0 160 840  32                    23 18,3 5900 47
2.12.1997 1B ~40          101,2 10,1 82 350  17                    36 19,3 0 0
2.12.1997 3 8,3          108,6 6,3 186,9 2200  119  0,026  58  34 34,5                   
2.12.1997 4 4,5 291,3 130,5 6,6 100 1100  112  0,025  76  37 31,0 60000 1200000
2.12.1997 6 3,3 17 101 7,5 17,3 17  38  1,9  29  22 7,53 56,4 33,6 280 4500
16.2.1998 1A ~40          79,2 10 390 1800  65                    53 25,6 1070 430
16.2.1998 3 0,7          206 7,4 86 230  227  0,002  213  33 61,9                   
16.2.1998 4 0,5 90 155,5 7,1 74 138  156  0,002  143  30 49,1 55000 16000
16.2.1998 5 1,5 3,2 125,7 6,8 38 21  119  83  31  13 68,8 218 10
16.2.1998 6 0,5 2,7 108,1 7,5 10 2,7  74  68  1,9  3 10,2 70,7 45,4 4 4
25.5.1998 1A ~40          70,9 10 397 1825  80                    45 30,5 6600 0
25.5.1998 3 7,3          164,2 7,3 160 390  189  0,002  142  37 58,5                   
25.5.1998 4 4,9 49 162,4 7,5 82 261,833  171  0,002  145  31 48,4 14000 650000
25.5.1998 5 4 1,55 111,1 6,7 41,8 7,2  120  55  45  10 52,8 32 260
25.5.1998 6 4,8 9,7 93,6 6,8 17,5 3,7  96  62  20  6 40,5 500 42
16.10.1998 6 7                                                                                  3,9 32,1                            
16.10.1998 6 7                                                                                  4,1 33,8                            
21.1.1999 5 5                                                                                  1,75 * 14                            
21.1.1999 6 4,2                                                                                  2,5 19                            
4.3.1999 3 9,9          84,9 7,0 112 560  47  0,005  24  37 6,8                   
4.3.1999 4 2,3 183,8 95,2 6,7 95,2 635  61  0,005  40  32 9,6                   
4.3.1999 6 1,1 39 107,5 6,6 46,2 385  64  0,009  56  26 2,4 17 18,6                   
19.7.1999 3 17,8          99 6,8 102 755  85  0,005  65  33 25,4                   
19.7.1999 4 16,3 161 107 6,9 79           79  0,005  70  34 29,9 65000 330000
19.7.1999 5 12,1 37,3 102 6,5 37           60  0,005  58  18 0,25 2,3 19,8 440 4000
19.7.1999 6 10,1 45 97 6,8 31           51  0,005  49  20 0,3 2,7 22,1 1100 7100
4.10.1999 3 12,6                            1290                             34                   
4.10.1999 4 12,2                            977,5                             31                   
4.10.1999 5 10,3                            162,5                             18                   
4.10.1999 6 8,5                                     46,5                             14 4,6                            
4.4.2000 4 5,8 214 100,8 6,8 129,8 720,5  88  0,035  58  28 30 19000 20000
4.4.2000 6 3,4 30 100 7,0 21,5 21,5  54  0,77  49  15 8,1 60,8 30 0 1300
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Msf-puhdistamon analyysitulokset

pvm näyte
lt

oC
SS

mg/l
s-joht.
mS/m pH

COD
mgO2/l

BOD
mgO2/l

kok.N
mg/l

NO2+
NO3-N

mg/l
NH4-N

mg/l
kok.P
mg/l

O2
mg/l

O2
%

Cl2
mg/l

fek.str.
kpl/100 ml

koliform.
(44oC)

kpl/100 ml

kolifagit
13706

kpl/100 ml

ATCC
15597

kpl/100 ml

19.9.1996 1 ja 2 ~40 94 6,66 105 415  82  0,06  66  19 45 17
7.10.1996 1 ~60 68,5 10,1 144 703  21  0,80  0,26  48 230 0
13.2.1997 1 30-80 79,3 10,1 262,4           52  0,73  0,036  56 440 0
13.2.1997 2 111 (/10 ml) 92
13.2.1997 3 8,2 58,1 5,6 180,8           52  0,11  0,44  34
13.2.1997 4 5,1 90,7 6,3 107,2           86  0,015  53  27 12000 3700000 470 4
13.2.1997 6 4,1          100 6,7 10,3 24,8  17  0,52  13  0,78 4,6 35,2          25 38000 0 0
12.3.1997 1A1 ~40 18,8 7,6 200 1060  29                    7,9 890 8
12.3.1997 1A2+3 ~80 82,1 10,2 21,7 107  4,2                    79
12.3.1997 1B1 ~40 16,2 7,3 100 700  18                    4,1 50 0
12.3.1997 1B2 ~80 152,2 10,2 6,5           5,8                    2,0
12.3.1997 1B3 ~80 14,4 8 0,8 2  1,0                    0,052
12.3.1997 2 127 (/10 ml) 0
12.3.1997 4 33 1
12.3.1997 6 3,7          66,6 6,8 8,7 3,9  13  1,8  10  0,9 6,7 50,7          6 510 0 0
28.4.1997 1 ~40 78,4 10,2 140 534  22                    73 0 0
28.4.1997 3 7 46,1 6,3 74,5 523  27  0,024  4,5  31
28.4.1997 4 3,7 300 68,2 6,7 67,5 523  53  0,073  35  21          5000 750000
28.4.1997 6 3,2 3,6 74,1 6,6 8,77 5,2  26  3,9  17  2,9 5,6 41,8          41 4900
23.6.1997 1A ~40 127 10,5 34 102  4,4                    156 0 0
23.6.1997 1B ~40 37,3 9,5 32 86,1  7,1                    1,8 0 0
23.6.1997 3 15,2 55,6 6,3 71 664  31  0,025  13  36
23.6.1997 4 12,6 142 99,7 6,8 74 606  76  0,009  63  29          270000 1170000
23.6.1997 6 6,9 26 81,7 6,8 16 43,6  28  0,27  11  5,3 5 41,1          290 5000
4.8.1997 1 ~40 53,5 10,0 100 433  15                    55 6600 0
4.8.1997 3 19,2 52,8 6,2 55 405  20  0,006  3,9  30
4.8.1997 4 16,7 159 70,8 6,5 53 391  30  0,004  19  27          1500 110000
4.8.1997 6 13,3 38 79 6,8 15 14,8  33  4,0  25  7,8 4,6 43,9          80 2900
25.11.1997 1A ~40 87,6 10,2 102 750  18                    87 19,1 0 0
25.11.1997 1B ~40 53,2 10,2 32 135  5,5                    1,6 59,3 0 0
25.11.1997 3 8,8 41 6,6 85 720  29  0,002  3  27 16,1                   
25.11.1997 4 6 59,7 6,8 52 480  44  0,002  30  22 15,3 4000 290000
25.11.1997 6 5,3          71 6,7 17 32  25  0,56  23  9,5 2,25 17,8 23,9 79 2200
10.2.1998 1A 26,6 124 10,5 120 440  17                    81 13,4 150 0
10.2.1998 3 7,2 64,7 6,5 110 600  34  0,010  3,6  32 15,8                   
10.2.1998 4 3,8 166 80,5 6,8 80 450  65  0,013  43  23 27,5 1400 60000
10.2.1998 6 3,7 63 82,8 6,7 18 74  37  0,023  33  8,7 0 0 23,2 6 100
26.5.1998 1A ~40 46,2 9,8 163 780  20                    27 11,5 400 133000
26.5.1998 3 16,2 35,8 9,4 54 240  7,9  0,81  0,81  18 6,7                   
26.5.1998 4 10 82 83,2 6,9 59 460  52  0,011  39  27 24,7 56000 620000
26.5.1998 6 5,3 34,5 75,8 6,7 20 150  33  0,007  30  9,7 0 0 21,2 200 16000
31.8.1998 3 17 40,4 7,8 185 840  29  0,699  1,293  37 15,9                   
31.8.1998 4 14,4 112,5 73,2 6,6 67 460  45  0,009  32  24 15,9 750 1600000
31.8.1998 6 11,1 64 79,5 6,6 23 150  28  0,002  26  7,3 0 0 17,7 8 430
9.10.1998 6 10,2                                                                                  0,9 * 9                            
9.10.1998 6 10,2                                                                                  1,3 13                            
16.10.1998 6 8,6                                                                                  0,4 4                            
16.10.1998 6 8,6                                                                                  0,4 4                            
16.12.1998 6 6                                                                                  2,55                            
17.12.1998 6 3,5                                                                                  1,8                            
21.1.1999 6 4                                                                                  2,8 21                            
4.3.1999 3 6,6 35,2 6,5 70,4 341,5  16  0,005  3  23 6,4                   
4.3.1999 4 4,5 108 64 6,9 68,8 322,9  49  0,005  35  21 11,9                   
4.3.1999 6 2,3 69 76,9 6,6 16,2 76  39  0,005  39  9,1 3,2 23 26,2                   
20.7.1999 3 20,4 64,3 7,6 49           19  0,014  14  22 6,1                   
20.7.1999 4 16,8 227 67 6,9 73 470  42  0,006  34  20 15,0 7600 90000
20.7.1999 6 10,9 84 79,6 6,7 20 41  37  0,016  37  8,2 3,3 30 22,9 10 5

* ennen 9.10.1998 happipitoisuus on määritetty titrimetrisellä menetelmällä ja sen jälkeen elektronisella kenttämittarilla
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Kv.suod1-puhdistamon analyysitulokset

pvm näyte
lt

oC
SS

mg/l
s-joht.
mS/m pH

COD
mgO2/l

BOD
mgO2/l

kok.N
mg/l

NO2+
NO3-N

mg/l
NH4-N

mg/l
kok.P
mg/l

O2
mg/l

O2
%

Cl2
mg/l

fek.str.
kpl/100 ml

koliform.
(44oC)

kpl/100 ml

kolifagit
13706

kpl/100 ml

ATCC
15597

kpl/100 ml

19.9.1996 1 30-70 90,8 6,36 285 898  86  0,22  9,4  94                   3 0
19.9.1996 2 11,6 121,3 6,96 86 276  116  0,09  95  17                   
13.2.1997 1 30-70 113,5 10,5 88           20  0,07  0,26  121 0 0
13.2.1997 2 0 0
13.2.1997 3 6,5 44,7 6,9 123           20  0,09  4,6  67                   
13.2.1997 4 5,3 67,7 7,1 41 140  53  0,002  46  17 360000 750000 2 0
13.2.1997 6 6,2          103,2 7,2 60 155  74  0,005  66  33 2 16,1          250000 340000 4 0
12.3.1997 1A1 30 18 7,4 339 1440  45                    8,9 1000 0
12.3.1997 1A2 70 372 11,6 14,5 103  3,9                    382
12.3.1997 1A3+4 30-70 7,8 8,1 0,6           0,1                    0,48
12.3.1997 6 4,3          95,4 7,2 30,7 28  50  0,15  44  28 3,3 25,4          1800 11000
15.4.1997 1 ~40 115,6 10,6 107 346  14                    123 0 0
15.4.1997 3 8,7 68,6 8,7 90,4 308  37  0,056  24  43                   
15.4.1997 4 5,6 76 103,2 7,1 60 315  66  0,009  56  45 50000 70000
15.4.1997 6 5 23 107,7 7 46,4 138  71  0,002  62  41 0 0          19000 6800
26.5.1997 1 ~40 78,4 10,1 130 418  18                    106 0 0
26.5.1997 3 8,9 82,4 8,1 103 390  53  0,063  32  58                   
26.5.1997 4 6,5 85 99,1 7,1 59 308  64  0,002  50  46 8500 12000
26.5.1997 6 5 15 90 7,0 34 113  51  0,002  48  33 0 0          530 170
21.7.1997 1 ~40 112,1 10,2 147 610  22                    73 0 0
21.7.1997 3 15,2 67,9 6,9 61 258  46  0,005  30  36                   
21.7.1997 4 15,6 84 97,2 7,1 61 352  64  0,002  44  50 149000 75000
21.7.1997 6 12,3 17,5 97,5 7,5 28 39  55  0,002  45  46 2,8 26,2          14000 2450
15.9.1997 1 ~40 94,9 10,4 210 490  33                    115 0 0
15.9.1997 3 14,3 77,1 7,1 67,9 250  47  0,002  31  51                   
15.9.1997 4 13,7 94 97 7,1 61 190  63  0,002  52  47 12000 67000
15.9.1997 6 12,4 4 74,9 6,6 30,2 26  49  39  8,7  47 210 370
1.12.1997 1A ~40          113,8 10,5 150 580  23                    129 33,3 0 0
1.12.1997 3 7,5          71,6 8,2 72 250  32  0,067  21  50 18,1                   
1.12.1997 4 4,1 106 99,7 7,1 59 300  63  0,002  52  49 35,2 16000 140000
1.12.1997 6 3,4 6,65 80,5 6,9 18,5 6,8  47  27  13  50 8,85 66,4 30,0 30 400
9.2.1998 1A ~40          85,7 10,4 240 1100  35                    111 19,2 0 0
9.2.1998 3 6,1          80 7,6 100 410  44  0,051  27  49 18                   
9.2.1998 4 3,8 150 122,1 7,1 90 460  107  0,013  85  47 24,9 9500 80000
9.2.1998 6 3,1 63 118,4 7,1 71 350  91  0,014  77  53 0 0 30,8 2100 30000
25.5.1998 1A ~40          110,8 10,7 183 845  26                    116 31,3 0 0
25.5.1998 3 9,5          119,1 7,4 94,1 393  98  0,002  84  41 37,1                   
25.5.1998 4 6,2 97 121,2 7,2 65,1 410  94  0,002  78  58 35,4 1860 480000
25.5.1998 6 5,3 60 113,6 7,2 55,8 320  77  0,002  60  55 0 0 31,1 310 250000
3.11.1999 3 10,8          129,5 7,8 88,2 279  86  0,005  73  62 28                   
3.11.1999 4 8,3 87 122,7 7,3 65,5 252  82  0,005  74  52 41,6 480 12000
3.11.1999 6 7,6 31 105,6 7,4 33,1 88  63  0,005  56  40                   38,4 230 5600
4.4.2000 3 6,6          115,4 9,1 78,9 235  59  0,11  42  99 40                   
4.4.2000 4 3,5 77 135,9 7,4 80,9 322  97  0,005  80  53 60 6200 940000
4.4.2000 6 1,8 54,5 133 7,6 58 202  90  0,005  74  53 6,6 * 47,5 50 23000 21000

* 4.4.2000 happipitoisuus on määritetty elektronisella kenttämittarilla, muulloin titrimetrisellä menetelmällä
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