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1 JOHDANTO 

Erilaisten suoto- ja rejektivesien käsittely ja puhdistus vaatii huomattavaa 
panostusta eri toimijoilta, jotta vältetään ravinteiden ja haitta-aineiden ker-
tyminen maaperään ja vesistöihin, sekä mahdollistetaan ravinteiden hallittu 
talteenotto ja kierrätys. Syntypaikoilla tehtävien käsittelyjen lisäksi kiinto-
aine- ja ravinnepitoiset vedet joudutaan usein johtamaan jätevedenpuhdis-
tamoille, mikä kuormittaa puhdistamoja ja tuo merkittäviä kustannuksia toi-
mijoille. Rejektivesien käsittelyyn on kehitetty erilaisia teknisiä ratkaisuja 
ja menetelmiä, joita on laajasti käytössäkin mm. biokaasulaitoksilla. Nämä 
ovat kuitenkin investoinniltaan ja käyttökustannuksiltaan kalliita, eivätkä 
näin ollen sovellettavissa pienemmässä mittakaavassa. Maanviljelijät koh-
taavat vastaavan haasteen lietelantojen käsittelyssä. Lietelanta joudutaan 
usein fraktioimaan, esim. separoinnilla, josta kiintoaines käytetään lannoit-
teeksi. Saatu nestejae sisältää kuitenkin yhä merkittävästi kiintoainetta ja 
ravinteita, jotka olisi saatava tehokkaasti hyödyksi ja kiertoon. Kaikkien 
edellä mainittujen nestefraktioiden hyödyntämistä mm. hyvä- ja tasalaatui-
sena lannoitteena on tarve edistää. Toisaalta, nesteet voitaisiin puhdistaa, 
ottaa ravinteet talteen ja johtaa vesi kiertoon tai luontoon. 

 
Aiemmin tehdyssä selvityksessä (Puumala & Paasonen 2002) nautakarjan 
ulko- ja jaloittelualueiden valumavesiä käsiteltiin erilaisien biomateriaa-
leista valmistettujen suodattimien avulla. Olki, turve, hake sekä niiden se-
koitukset poistivat valumavesistä kiintoainesta sekä typpeä ja fosforia. 
Haja-asutusalueen harmaavesien puhdistukseen on myös markkinoilla eri-
laisia kuitukankaita ja mm. sammalta suodinmateriaalina käyttäviä bio-
suotimia. Tämänkaltaiset, erityyppisistä biomateriaaleista valmistetut suo-
timet, niiden laajemmat ja monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ansait-
sevat lisätutkimusta ja tuotekehitystä. Jätteenkäsittelypaikoille ja maati-
loille kerääntyy huomattavia määriä kasviperäistä biomateriaalia; mm. ha-
ravointi- ja risujätettä, huonolaatuista heinää tai olkea. Käytännössä on 
tarve lisätä näiden paikallista hyödyntämistä ja tuotteistaa niitä uusiin käyt-
tötarkoituksiin. 
 
Tähän raporttiin on koottu tuloksia HAMKin biosuodintutkimuksesta, joka 
toteutettiin Ekokem säätiön apurahalla (10 000 €; 1.3. – 31.12.2014). Työ 
toteutettiin osin myös samanaikaisesti käynnissä olleen Bioliike-hankkeen 
osana (Biojätteistä ja lietteistä kestävää toimintaa, EAKR-hanke, 
http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/bioliike/Sivut/default.aspx) 

 
Biosuodintutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää erilaisten sivutuote- ja 
jätejakeiden hyödyntämismahdollisuuksia suodatinpetimateriaalina suoto- ja 
rejektivesien sekä lantojen käsittelyyn. Tavoitteena oli kehittää helposti val-
mistettava ja investoinniltaan edullinen biosuodin, jolla voisi olla useita käyt-
tösovelluksia. Yhtenä käyttösovelluksena voisi olla suoto/rejektiveden esikä-
sittely syntypaikalla, puhdistamolle johdettavan jätevesikuorman (kiintoaine, 
ravinteet) vähentämiseksi. Toisaalta, joissakin tapauksissa suodatettu nestejae 
voisi olla edullista ottaa talteen ja käyttää hyödyksi nestemäisenä lannoiteliu-
oksena. Tavoite oli myös löytää suodinmateriaali, josta siihen mahdollisesti 

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/bioliike/Sivut/default.aspx
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absorpoituneet/imeytyneet ravinteet olisi kierrätettävissä edelleen hyötykäyt-
töön – biokaasutuotannon raaka-aineena, kompostimateriaalina tai suoraan ra-
vinnelisänä pellossa. 

 
Käytännössä selvitettiin erilaisten ja eri tavoin käsiteltyjen suodinpetimateriaa-
lien soveltuvuutta biosuodatukseen. Laboratoriotason kokeilla testattiin ammo-
niumtyppeä sisältävän veden ja biokaasulaitoksen rejektiveden nitrifioitumista, 
eli ammoniumtypen muuntumista nitraatiksi. Tässä tavoitteena oli tuottaa puu-
tarhatalouteen haluttua lannoiteliuosta, jossa typen on toivottavaa olla pääosin 
nitraattimuodossa. Nitrifioitumisen lisäksi kiinnostus oli ylipäätään suotimen 
typenpoistotehokkuudessa. Koetulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset on esi-
tetty tässä raportissa, pääluvussa 4.  
 
Biosuodinkehitystyön tärkeänä osana oli myös sen kaupallistamismahdolli-
suuksien selvittäminen. Kaupallisesta tuotteesta tehtiin alustavaa rakennesuun-
nittelua ja mietittiin bisnesmalleja muutamassa esimerkkiasiakastapauksessa. 
Näitä on kuvattu raportin pääluvussa 5. 
 

2 BIOMASSOJA SUODATUSKÄYTTÖÖN 

Tässä työssä testattaviksi biosuodinpetimateriaaleiksi valikoitui seuraavat 
biomassat: olki, järviruoko ja haravointijäte (puutarhajäte). Tähän päälu-
kuun on koottu tietoja näiden biomassojen saatavuudesta Suomessa. 

2.1 Olki 

Suomessa viljeltiin vuonna 2014 viljakasveja n. 1,2 miljoonan hehtaarin 
alalla. Tästä suurin osa Etelä- ja Länsi-Suomen alueella (n. 80 %; Taulukko 
1). Viljanviljelyn sivutuotteena syntyy noin 3 t olkea/ha. (Matilda 2014) 
Viljanpuinnin yhteydessä peltoon jää noin 15 - 30 cm sänki, riippuen maan-
muodoista (Pahkala et al. 2009). Esimerkiksi ohralla 15 cm:n sänki tarkoit-
taa 27 % olkimassasta (Pahkala & Kontturi 2008). Käytännössä sääolosuh-
teet voivat estää oljen korjuuta. Kaikkialta olkea ei ole edes kannattavaa 
kerätä pitkien kuljetusmatkojen takia. (Lötjönen, Kouki & Vuorio 2011.) 
Jos peltoon jäisi vain 27 % olkimassasta saadaan vuodessa kerättyä n. 2 600 
tonnia olkea. 
 
Nykyisin oljesta korjataan vain n. 20 %; se käytetään eläinten kuivikkeena, 
pieni määrä poltetaan (Mäkinen et al. 2006). Suurin osa (75 - 90 %) kynne-
tään takaisin peltoon. Peltoon jääneellä oljella on myönteisiä vaikutuksia 
pellon laatuun, mikä onkin yksi syy jättää tulevaisuudessakin osa korjaus-
kelpoisesta oljesta maahan. Peltoon jäänyt olki vähentää eroosiota, säilyttää 
maan orgaanista materiaalia ja hivenaineita sekä parantaa maanlaatua (And-
rews 2006).  
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Taulukko 1. Suomen vilja-ala ja käytettävissä olevan oljen määrä ELY-keskuksittain: 
(Matilda 2014) 

  

Vilja-ala 
1 000 ha 

Oljen määrä  
tonnia  

Uudenmaan 114,1  342,3  
Varsinais-Suomen 205,7  617,1  

Satakunnan 90,7  272,0  
Hämeen 117,8  353,3  
Pirkanmaan 90,5  271,5  

Kaakkois-Suomen 75,4  226,1  
Etelä-Savon 24,5  73,4  

Pohjois-Savon 46,8  140,3  
Pohjois-Karjalan 28,3  84,9  

Keski-Suomen 34,2  102,5  
Etelä-Pohjanmaan 141,7  425,1  
Pohjanmaan 107,1  321,4  

Pohjois-Pohjanmaan 100,8  302,4  
Kainuun 5,7  17,2  

Lapin 2,4  7,2  
Ahvenanmaa 4,6  13,8  
Yhteensä  1 190,2  3 570,5  

 
Oljen niitto tapahtuu jo viljan puinnin yhteydessä, jolloin oljet jäävät val-
miiseen karhoon. Oljen keräämiseen voidaan käyttää samoja laitteita kuin 
heinän ja ruokohelven korjaamiseen. (Lötjönen et al. 2011). Olki on mah-
dollista kerätä irtotavarana, tai erikokoisina pyörö- ja suurkanttipaaleina. 
Oljen kuljettamisen ongelmana on sen suuri tilavuuspaino, mikä kasvattaa 
kuljetuksen ja varastoinnin kustannuksia. Kuljetukseen lyhyillä matkoilla 
(< 20 km) on kannattavaa käyttää perävaunullista traktoria, jolloin pysty-
tään kerralla siirtämään jopa 24 paalia. Pidemmillä kuljetusmatkoilla (< 100 
km) kuorma-auto on taloudellisempi vaihtoehto. Yhteen kuorma-autoon voi 
mahtua jopa 60 pyöröpaalia (Lötjönen et al. 2011). 

2.2 Järviruoko 

Järviruoko on 1 - 3 metrinen monivuotinen heinäkasvi, joka kasvaa ympäri 
maapallon kosteilla kasvupaikoilla, kuten rannoilla, matalissa vesissä ja 
ojissa. Se muodostaa laajoja kasvustoja ja leviää sekä siemenistä että juura-
kosta. Se toimii erinomaisena ravinteiden kerääjänä ja rantaviivan pusku-
rina sitoen itseensä tehokkaasti ravinteita. Suomessa ruovikkoja löytyy aina 
Ahvenanmaalta Lappiin asti. (Luontoportti, 2015; ympäristö.fi, 2015). Suo-
men rannikkoalueella on arvioitu satelliittikartoitusten ja ELY-keskusten 
CORINE-aineistojen perusteella olevan n. 30 000 ha ruovikkoa (Taulukko 
2). Sisävesien ruovikoista ei ole luotettavia arvioita. (Pitkänen, 2006; Kle-
mola, Härjämäki & Pihlaja, 2013.) 

  



Kierrätettävillä biosuotimilla tehoa rejektivesien puhdistukseen 
 

 
4 

Taulukko 2. Ruovikoiden ja merenrantaniittyjen pinta-alat rannikkoalueiden ELY-
keskuksissa CORINE-aineistojen ja ELY-keskusten asiantuntijoiden-arvioi-
den mukaan. (Klemola et al 2013) 

ELY-keskus 

Ruovikon pinta-ala 
1 000 ha 

Lapin  0,3  
Pohjois-Pohjanmaan 3,0  

Etelä-Pohjanmaan  4,5  
Varsinais-Suomen 13,0  

Uudenmaan 6,7  
Kaakkois-Suomi 1,6  
Yhteensä  29,1  

 
Ruoko muodostaa suuren biomassan ilman ihmisen tuotantopanosta (luon-
toportti 2015). Tuottoarvot vaihtelevat suuresti riippuen lähteestä, mutta 
myös korjuuajasta ja tavasta. Ruo’on on raportoitu tuottavan biomassaa 
kuiva-aineena keskimäärin n. 5 t ka/ha, minkä mukaan Suomessa kasvaisi 
vuodessa ruokoa n. 150 000 tonnia kuiva-aineena vuodessa. (Pitkänen 
2006; Klemola et al. 2013.) 
 

 

Kuva 1. Ylivuotista ja kasvavaa järviruokoa Turun Saaristossa. (J. Nummela) 

Järviruokoa voidaan kerätä joko kesäisin lautoilta tai talvisin jäältä. Jäällä 
työskennellessä vastaan tulee korjauskaluston paino. Lauhoina talvina jään-
päällinen korjuu ei välttämättä onnistu lainkaan ja kovinakin pakkastalvina 
sopivaa korjuukeliä voi olla vain muutama viikko. Kuivalle maalle korjattu 
järviruoko (Kuva 1) on mahdollista paalata, samoin kuin olki, heinän ja ruo-
kohelven korjaamiseen tarkoitetulla laitteistolla. (Komulainen et a. 2008; 
Luontoportti 2015). 

2.3 Puutarhajäte 

Erilliskerätyn puutarha- ja puistojätteiden määrä Suomessa oli vuonna 2000 
n. 40 700 tonnia. Tähän sisältyy myös hautausmailla syntyneet puistojätteet. 
Tästä suurin osa kompostoidaan tai sijoitetaan kaatopaikalle, n. 1 300 tonnia 
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käytetään energiana ja muutama kymmen tonnia käytetään maanparannus-
aineena. Puutarhajätteen osuus vuonna 2000 syntyneestä kiinteästä yhdys-
kuntajätteestä oli n. 12 %. (Huhtinen et al. 2007; Merilehto, Rytkönen & 
Tyni, 2004)  
 
Jätteidenkäsittelylaitoksesta riippuen puutarhajäte kerätään yhtenä jäteja-
keena tai risut ja haravointijäte (lehdet, neulaset, ruohovartiset kasvit, rik-
karuohot yms.) kerätään erikseen. 
 
Hämeenlinnan alueella toimiva Kiertokapula on ollut viime vuosina aktii-
vinen tutkimaan haravointijätteen hyödyntämismahdollisuuksia. Karanojan 
jätteidenkäsittelyalueella on harjoitettu tähän liittyvää tutkimusta, mm. eri-
laista kompostointikäsittelyä ja käsittelyjäännöksen tuotteistamisselvitystä 
yhdessä HAMKin kanssa. Tähän biosuodinselvitykseen valikoituikin arvi-
oitavaksi nimenomaan kompostoitu haravointijäte.   

3 NITRIFIOINTI 

Hankkeessa oli yhtenä tavoitteena selvittää ammoniumtyppipitoisten ve-
sien, esim. biokaasulaitoksen rejektiveden, nitrifiointia biosuotimen avulla. 
Biokaasulaitoksen rejektivesi on orgaaninen kierrätyslannoite, jolla on ti-
lausta kierrätyslannoitemarkkinoilla. Ammoniumtyppiliuokset soveltuvat 
erinomaisesti peltoviljelyyn korvaamaan nestemäisiä keinolannoitteita. 
Maaperän mikrobit muuntavat ammoniumin kasveille käyttökelpoiseksi 
nitraatiksi. Puutarhaviljelyssä olosuhteet poikkeavat peltoviljelystä, mm. 
kasvukauden pituuden ja rajoitetun kasvialustan koon osalta. Lannoitteena 
käytetäänkin liuoksia, joissa on sekä ammonium- että nitraattityppeä.  
  
Nitrifikaatio on aerobinen prosessi, jossa autotrofiset bakteerit hapettavat 
ammoniumtypen nitraatiksi. Nitrifikaatiota käytetään mm. jätevedenpuh-
distuksessa, jolloin prosessin läpikäynyt jätevesi ei enää typen osalta kuluta 
vesistöön laskettuna kalojen tarvitsemaa happea. Tosin vedenpuhdistuslai-
toksilla prosessia usein jatketaan denitrifikaatiolla, jolloin typpi haihtuu 
typpikaasuna ilmaan ja kuormittaa näin vesistöjä yhä vähemmän. Tässä 
hankkeessa rejektivesien, lietelannan ym. ammoniumtyppipitoisten vesien 
hyödyntäminen esim. lannoitteena edellyttää kuitenkin ainoastaan nitrifi-
ointia. Nitrifikaatio tapahtuu kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä vai-
heessa ammoniumtyppi hapetetaan nitriitiksi Nitrosomonas -bakteerilajin 
ansiosta ja toisessa vaiheessa nitriitti nitraatiksi Nitrobacter-bakteerilajin 
ansiosta ja kokonaisreaktio on seuraava (Huuhilo et al. 2009): 
 � + 2 →  − + 2 �+ +  �  
 
Olki- ym. vihermassoissa on mahdollisesti maaperästä kulkeutunutta nitri-
fikaatiobakteerimassaa luonnostaankin, mutta nitrifioinnin nopeuttamiseksi 
olkibiosuotimeen on mahdollista ympätä nitrifikaatiobakteereita toimivasta 
prosessista (esim. jätevedenpuhdistus), maaperästä tai kuivattuna valmis-
teena (akvaariotarvike). Nitrifioivat bakteerisolut kasvavat yleensä kaikilla 
kosteilla alustoilla ja pinnoilla, jossa on tarjolla bakteerien kasvuun ravin-
toa. Bakteerin kasvu on jatkuvaa, joten uudet solut korvaavat kuolleet ja 
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ymppäys tarvitaan otollisissa olosuhteissa vain kerran. Nitrifikaatiobaktee-
rit kahdentuvat kuitenkin kohtalaisen hitaasti, keskimäärin joka 15. – 20. 
tunti. Bakteerien toimintaan biosuotimessa vaikuttavat monet tekijät. Yksi 
huomioitava asia on käytetyn materiaalin ja koko biosuotimen pinta-ala, jo-
hon bakteerit voivat kiinnittyä. Usein suurempi pinta-ala edesauttaa nitrifi-
kaatiobakteerin toimintaa, mutta tasapaino tulee optimoida, sillä joissakin 
tapauksissa liian suuri pinta-ala aiheuttaa kasvatusalustan tukkeutumisen 
liiallisen bakteerikasvun vuoksi (DeLong & Losordo 2012). 
 
Nitrifikaatio on myös lämpötilariippuvainen reaktio, jossa optimilämpötila 
on 25 - 35 °C. Lämpötilan laskiessa alle 0 °C tai noustessa yli 49 °C bak-
teerikanta kuolee. Muita huomioitavia parametreja ovat hapen tarve sekä 
pH, jossa nitrifikaatiobakteerien aktiivisuus on optimaalisin. Hapen määrä, 
joka tarvitaan 1 kg:n typpimäärän hapettamiseksi, on 4,57 kg O2:a (Mulder 
2003). Optimi-pH Nitrosomonas-bakteereille on pH 7,9 - 8,0 ja Nitrobac-
ter-bakteereille pH 7,3 - 7,8. Käytännössä pH vaihtelee prosessin aikana eli 
nitrifikaation edetessä, sillä nitrifikaatio kuluttaa alkaliniteettia 0,14 mol ha-
petettavaa ammoniumtyppigrammaa kohti, joka vastaa 7,14 mg kalsium-
karbonaattia (CaCO3) (Bitton 1994). Alkaliniteetin kulutus laskee pH:ta, 
mikä vaikuttaa heikentävästi nitrifikaation toimintaan. pH:n säädöstä on 
monissa tapauksissa näin ollen huolehdittava esim. emäslisäyksellä. 

4 KÄYTÄNNÖN SUODATUSTESTIT 

4.1 Suodatustestien rajaus 

Tässä hankkeessa testattava ja kehitettävä biosuodintuoteidea on luonteel-
taan moni-osainen, moduulirakenteinen ja käyttökohteen tarpeiden mukaan 
räätälöityvä. Suuri varioituvuus eri käyttökohteiden mukaan asettaa kuiten-
kin suuria vaatimuksia itse tuotekehitykselle: Periaatteessa jokaisen tarkoi-
tuksenmukaisen sovellusvariaation toiminta tulisi todentaa käytännössä tai 
ainakin simuloiden oikeaa prosessia laskennallisesti. Tässä hankkeessa ei 
kuitenkaan ollut mahdollista selvittää kaikkia sovellusvariaatioita ja niiden 
toimivuutta, vaan pyrittiin tunnistamaan useimmille käyttökohteille yhtei-
nen prosessi, jonka toimivuus testattiin käytännön kokein muutamalla eri 
syötteellä ja suodinmateriaalilla. Käytännössä oltiin kiinnostuneita suodat-
timen tehosta kiintoaineen ja ravinteiden poistossa, sekä ammoniumtypen 
nitrfiointitehokkuudesta.  
 
Tässä hankkeessa päätettiin ensin keskittyä tutkimaan käytännön kokein 
nitrifikaatioprosessin toimivuutta. Nitrifikaatioon keskittymistä puoltaa ko. 
biologisen prosessin erityispiirteet: Nitrifikaatio on yleinen maaperässä 
esiintyvien bakteerien aikaansaama prosessi, jota hyödynnetään mm. osana 
jätevesien puhdistusta. Mainitusta yleisyydestä huolimatta hallitut, pieni-
muotoiset ja ennen kaikkea suorituskyvyltään esim. lannoitetuotantoa kiin-
nostavat sovellukset ovat kuitenkin harvinaisia.  
 
Käytännön kokeiden tarkoitus olikin selvittää nitrifikaatioprosessin toimi-
vuutta hyödyntäen saatavissa olevia ammoniumtyppipitoisia nestemäisiä 
syötteitä ja suodinmateriaaliksi kelpaavia biomassoja.  Mahdollisesti aikaan 
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saadun nitrifikaatioprosessin hyödyllisyyttä arvioitiin pääasiassa lannoi-
tenäkökulmasta sekä nestemäiselle syötteelle että suodinmateriaalille ai-
kaan saadusta arvonlisäyksestä. Varsinaiseen suodinkonstruktioon ei tässä 
koevaiheessa vielä paljon panostettu. 

4.2 Tutkittavat biosuodinmassat  

Kuten aiemmin on mainittu, olki on yksi yleisimmistä maatalouden tuotta-
mista sivutuotebiomassoista. Kun vielä huomioidaan, että maatalous tuottaa 
biosuotimelle sopivia liuossyötteitä (erilaiset valuma- ja suotovedet kuin 
myös separoinnin nestejae), on hyvin perusteltua valita yhdeksi tutkitta-
vaksi suodinmateriaaliksi olki. Tutkittava olki oli kuivaa edellisvuotista 
vehnänolkea ja se hankittiin Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan ti-
lalta Tammelasta.  
 
Toiseksi tutkittavaksi suodinmateriaaliksi valittiin järviruoko (Phragmites 
australis). Järviruo’on käyttöä tutkimuksessa voi perustella mm. sen ylei-
syydellä koko Suomessa (Kasviatlas, 2015). Vesien rehevöitymisen myötä 
järviruoko on vallannut joitakin vesi- rannikkoalueita kokonaan, varsinkin 
kun sen aiempi rehukäyttö on nykyään olematonta. Jos ruoko osoittaa mie-
lenkiintoista biosuodinpotentiaalia, on se myös sijoittunut lähelle käsittelyä 
tarvitsevia vesiä (esim. vesistöjen lähellä syntyvät valumavedet). 
 
Aiemmin mainittu haravointijäte jouduttiin jättämään tutkimuksesta pois 
sen korkean hiekkapitoisuuden vuoksi. Suodinaineen hiekkapitoisuus vaa-
tisi testisuodattimen laitetekniikan kehittämistä siinä määrin, että itse suo-
dinmateriaalien suodatusominaisuuksien tutkiminen tämän hankkeen puit-
teessa todettiin hankalaksi. 
 
Suodatustesteissä valittiin olki pääasialliseksi tutkittavaksi suodinmateriaa-
liksi. Osa oljella tehdyistä hyviä suodinominaisuuksia osoittaneista testeistä 
toistettiin myös ruo’olla. 

4.3 Nitrifikaatiokokeet 

4.3.1 Tavoite  

Nitrifikaatiokokeiden tavoite oli selvittää nitrifikaatioprosessin tehokkuutta 
ja hallittavuutta erilaisilla ammoniumtyppipitoisilla syötteillä käytettäessä 
olki- ja ruokobiosuodinta. Kokeet suoritettiin laboratoriomittakaavassa. 
Nitrifikaation onnistumista arvioitiin mm. ammoniumtypen konvertoitumi-
sesta nitaraattitypeksi. 

4.3.2 Koejärjestely ja -laitteisto 

Koejärjestelyä suunniteltaessa arvioitiin syötteen ja suodinmateriaalin in-
teraktiolle kahta eri vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa syöte virtaa 
kerran suodinmateriaalin läpi, kun taas toisessa vaihtoehdossa syötettä kier-
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rätetään useita kertoja saman suodinmateriaalin läpi. Molemmat virtausrat-
kaisut voisivat olla käytössä tuotemittakaavan biosuotimessa. Kertaläpivir-
tausmallin katsottiin kuitenkin vievän biosuodinratkaisua kohti sellaista 
tuotesovellusta, joka ei vastaisi alkuperäisiä prosessivaatimuksia - ja edel-
lytyksiä. Kertaläpivirtausratkaisussa tarvittavan biosuodinmassan määrän 
täytyy olla erittäin suuri, jotta esim. biologisen bakteeriprosessin vaatima 
viipymä saavutettaisiin. Suuren biosuodinmassamäärän lisäksi biomassan 
hyödyntämisaste olisi alhainen, koska esim. haluttu bioprosessi ja erilaiset 
materiaalikertymät eivät jakautuisi suodinmassa käyttöaikana tasaisesti 
koko suodinmassaan. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun osa suo-
dinmassasta on jo menettänyt toimintakykynsä ja täytyy vaihtaa, merkittävä 
osa suodatinmassasta olisi vielä käyttökelpoista. Toisaalta kiertovirtaus-
malli pienentää suodinmassan määrää ja lisää sen homogeenisyyttä siihen 
kiinnittyneiden kertymien suhteen. Kiertovirtausmalli edistää myös nitrifi-
kaatioon tarvittavan bakteeriympin, jakaantumista nopeasti ja tasaisesti suo-
dinmateriaaliin. Lisäksi kierrättämisen yhteydessä nestettä pumpataan, va-
lutetaan, pisaroidaan ja sekoitetaan, jolloin aerobisen nitrifikaatioprosessin 
vaatiman happipitoisuuden voi olettaa säilyvän nesteessä korkeampana ver-
rattuna hitaaseen kerranläpivirtaukseen suodinmateriaalin läpi. 
 
Koejärjestely ja -laitteisto pyrittiin rakentamaan siten, että se simuloisi 
myös kaupallisen mittakaavan laitteiden yksinkertaista ja edullista kompo-
nenttivalintaa. Kuvassa 2 on esitetty koelaitteiston kaaviokuva. Koelaitteis-
ton pääosat ovat: 1. Suodinkori, 2. Sadetussuutin, 3. Pumppu, 4. Keruuallas 
ja 5. Ilmastuspumppu.  
 

 

Kuva 2. Koelaitteiston kaaviokuva. 

Muovisten suodinkorien mitat ovat 275 x 275 x 180 mm ja 170 x 170 x 85 
mm ja niiden aukkojen (#) koot vaihtelevat 1,5 x 2 mm ja 3 x 3 mm välillä. 
Suodinkoreja käytettiin valinnaisesti isoa tai pientä sekä yhtä tai kahta. Suo-
dinkorien tarkoitus on pitää tutkittava suodinmateriaali paikoillaan ja siten 
estää sitä sekoittumasta käsiteltävään syötteeseen. Suodinkorin aukkojen 
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suuruus pyrittiin valitsemaan siten, ettei itse kori aiheuta merkittävää vir-
tausvastusta ja sitä kautta tukkeumavaaraa. Korit sijoitettiin keruualtaan 
nestepinnan yläpuolelle suotimen anaerobisten olosuhteiden minimoi-
miseksi. Kuvassa 3 on esitetty koejärjestely, jossa on käytetty kahta isom-
paa suodinkoria päällekkäin. 
 
Sadetussuuttimena käytettiin Ø 12 mm polyeteeniletkua, joka oli taivutettu 
T-liittimen avulla silmukalle (n. Ø 160 mm). Kompromissina tukkeutumi-
sen estämiseksi, mutta nestevirtauksen riittävän jakaantumisen aikaansaa-
miseksi, letkuun porattiin n. Ø 2,5 mm:n reikiä n. 15 mm:n välein. Suutin 
tuettiin makaamaan suodinmassan päälle roiskumisen estämiseksi. 
 
 

 

Kuva 3. Suodatuskoejärjestely kahdella suodinkorilla. (J. Nummela) 

Pumppuna käytettiin valinnaisesti puutarhakäyttöön tarkoitettua suihkuläh-
depumppua ja akvaarion sivuvirtasuodattimelle tarkoitettua kiertove-
sipumppua. Suihkulähdepumppu (max. Q = 750 l/h) oli useimmassa tapauk-
sessa liian tehokas koetarkoitukseen; ulosvirtausputkissa olleet venttiilit 
mahdollistivat virtauksen kuristamisen. Ulosvirtauspuolen haaroitus ventti-
leineen mahdollisti ns. ilmastuskierron, jolloin erillistä ilmastuspumppua ei 
tarvittu. Yhden suodatinkorin rakenteessa käytettiin akvaariopumppua (Q = 
300 l/h; P = 6 W). Kokeen alussa pumppaus oli n. vuorokauden ajan jatku-
vaa, jonka jälkeen siirryttiin pumppaussekvenssiin: 15 min päällä, 15 min 
pois. 
 
Keruualtaana käytettiin muovilaatikkoa (V = 22 l). Keruuallas oli suuaukol-
taan niin suuri, että suodinkori mahtui seisomaan sen sisällä tai päällä ilman 
nesteen ohivirtausta. 
 
Kun käytettiin pienempää akvaariopumppua syötteen kierrättämiseen, ke-
räilyallas varusteltiin toisella akvaariopumpulla (Q = 300 l/h; P = 2,5 W) 
ilmastuskierron aikaansaamiseksi. Ilmastuspumppu sijoitettiin kokonaan 
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syötteen nestepinnan alapuolelle kierrättämään syötettä ja sitä kautta estä-
mään mm. segmentin muodostumista altaan pohjalle. Ilmastuspumppu oli 
käynnissä koko kokeen ajan. 
 
Jotta nitrifikaation mahdollistavat olosuhteet säilyisivät kokeen aikana, mi-
tattiin syötteen pH, happipitoisuus ja lämpötila. Varsinkin pH:ta seurattiin 
tarvittaessa useita kertoja päivässä. Ammoniumtypen muuttuminen nitraa-
tiksi laskee syötteen pH:ta, joka näin ollen voi toimia yhtenä nitrifikaation 
indikaattorina. 

4.3.3 Kokeet ja tulokset 

Taulukkoon 3 on kerätty suoritettujen yhdeksän suodatuskokeen lähtötie-
toja. 1. kokeen suodinmateriaali oli kompostoidun haravointijätteen seulon-
nasta saatu ylite (pääosin oksamateriaalia). Nitrifikaatiotulosten kannalta 1. 
koe oli merkityksetön, koska syötteen epäonnistunut pH:n säätö johti am-
moniumtypen (NH3+) vapautumiseen kaasumaisena ammoniakkina (NH3). 

Taulukko 3. Suodatuskokeiden lähtötietoja. 

Koe Aloitus 
pvm Syötteen tyyppi Syötteen aloitus 

NH4+ -N [mg/l] 
Suodatin- 

tyyppi Ymppi 

1. 13.5.2014 
Sianlantaliete 
+ vesijohtovesi 

1400 
Komposti-

ylitteen oksat 
- 

2. 3.6.2014 
Biokaasulaitoksen ammonium-
sulfaattikonsentraatti 
+ vesijohtovesi 

8600 Olki Akvaario 

3. 27.6.2014 
Biokaasulaitoksen rejektivesi 
+ nitrifikaatioymppi 

820 Olki Puhdistamo 

4. 7.7.2014 
Biokaasulaitoksen rejektivesi 
+ nitrifikaatioymppi 

170 Olki Puhdistamo 

5. 8.8.2014 
Biokaasulaitoksen ammoniumsul-
faattikonsentraatti 
+ nitrifikaatioymppi 

840 Olki Puhdistamo 

6. 3.9.2014 NH4Cl-liuos + vesijohtovesi 40 Olki Puhdistamo 

7. 9.9.2014 NH4Cl-liuos + vesijohtovesi 60 Olki Puhdistamo 

8. 30.9.2014 NH4Cl-liuos + vesijohtovesi 70 Olki Akvaario 

9. 10.11.2014 NH4Cl-liuos + vesijohtovesi 110 Ruoko 
Akvaario + 
Puhdistamo 

 
Jokaisesta kokeesta saatuja tuloksia käytettiin seuraavan kokeen suunnitte-
luun. Esimerkiksi alussa syötettä laimennettiin ja lopuksi korvattiin se syn-
teettisellä ammoniumkloridiliuoksella, kun huomattiin syötteen korkean 
COD-pitoisuuden vaikuttavan nitrifikaatiotehoa heikentävästi. Myös ak-
vaarioissa käytettävä nitrifikaatioymppi korvattiin paikalliselta vedenpuh-
distamolta saadulla ympillä, kun haluttiin nopeasti alkavaa voimakkaampaa 
nitrifikaatiota. Puhdistamoymppi sisälsi paljon helposti sedimentoituvaa 
bakteerikasvustoa. Denitrifikaatioriskin vuoksi puhdistamoymppi korvat-
tiin viimeisissä kokeissa taas akvaarioympillä. 
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Nitrifikaation onnistumista arvioitiin ensimmäisissä kokeissa mittaamalla 
suodatettavan nesteen ammonium- ja kokonaistypen määrän muutosta ko-
keen aikana (Kjeldahl-N-analyysimenetelmä). Nitrifikaaatiossa ammo-
niumtyppipitoisuus laskee ja kokonaistyppipitoisuus pysyy vakiona. Koska 
heti ensimmäisissä testeissä nähtiin myös kokonaistypen laskevan, päätet-
tiin ottaa käyttöön myös nitraattimittaus. Tällainen sopiva menetelmä oli 
Hach Langen valmistama spektrofotometrinen pikatesti (Hach Lange 
LCK339). Viimeisessä suodatuskokeessa käytettiin myös ammoniumtypen 
mittaukseen Hach Lange:n pikatestiä (LCK303).   
 
Suodatuskokeissa mitatut ammonium-, nitraatti- ja kokonaistyppipitoisuu-
det ja niistä laskettuja konversioita on esitetty taulukossa 4. 

Taulukko 4. Suodatuskokeiden tuloksia. Vähenemät laskettu alku- ja lopputilanteen 
välillä. Konversion hyötysuhteella tarkoitetaan muodostuneen nitraattimäärän 
osuutta konvergoituneesta ammoniumtyppimäärästä.  

Koe 

Nitraattipitoisuus 
maksimiarvo  
NO3 -N [mg/l] 

Ammonium- 
vähenemä 

NH4+ -N [mg/l] 

Kokonaistyppi- 
vähenemä 

N tot [mg/l] 

Ammoniumtypen kon-
versio nitraattitypeksi 

[%] 

Konversion 
hyötysuhde 

[%] 
1. Ei mitatttu 1217 1410 Ei mitatttu Ei mitatttu 

2. Ei mitatttu 1658 2241 Ei mitatttu Ei mitatttu 

3. 51 817 840 6 6 

4. 9 165 230 6 6 

5. 87 286 Ei mitatttu 10 31 

6. 16 33 20 39 48 

7. 10 47 20 17 21 

8. 10 52 Ei mitatttu 13 19 

9. 7 87 Ei mitatttu 6 8 

4.3.4 Ammoniumin konversio nitraatiksi 

Suodatuskokeissa paras ammoniumin konversio nitraatiksi saavutettiin 6. 
kokeessa, jossa 39 % ammoniumtypestä muuttui nitraattitypeksi. Jos vielä 
arvioidaan nitrifikaation hyötysuhdetta, niin syöteliuoksesta poistuneesta 
ammoniumtypestä 48 % muuttui nitraattitypeksi. Kuvassa 4 on esitetty 6. 
kokeen aikana mitatut typen muotojen muutokset. 
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Kuva 4. Typen muotojen muutokset kokeessa 6. ajan funktiona. 

Kuvassa 4 näkyvä nestefaasin kokonaistypen lasku johtuu todennäköisesti 
puhdistamoympin mukana tulleen orgaanisen kiintoaineen (bakteerimas-
san) tarttumisesta suotimeen. Varsinaisesti järjestelmän kokonaistyppi ei 
tässä tapauksessa laske, vaan osa siitä sitoutuu suotimeen. Useissa kokeissa 
havaittiin, että kokeen edetessä tarpeeksi pitkälle (useita vuorokausia) saa-
vutettu nitraattityppipitoisuus lähti laskuun.  Kuvan 4 tuloksissa tätä ei ha-
vaita, sillä 6. koe oli ajallisesti vähän lyhyempi. 
 

4.3.5 Kokonaistypen reduktio 

Useissa suodatuskokeissa havaittiin kokonaistyppipitoisuuden lasku. Suo-
datuskokeessa 3. (Kuva 5) saavutettiin huonoin ammoniumin konversio nit-
raatiksi sekä sen hyötysuhde. Molempien arvot olivat 6 %. Sen sijaan syöt-
teen korkea kokonaistyppi laski 11 vrk:n suodatuskokeessa arvosta 900 
mg/l arvoon 60 mg/l.  
 
Kuvan 5 kuvaajassa on esitetty nesteestä mitattujen typpipitoisuuksien li-
säksi suodatinmassasta (oljet) mitattu kokonaistyppi kokeen alussa ja lo-
pussa. Kuvaaja esittää havainnollisesti ammoniumtypen reduktion ja nit-
raattitypen nousun kokeen puoliväliin saakka. Nitraattitypen lasku kokeen 
puolivälistä loppuun on kuitenkin vaikeasti selitettävä ilmiö, joka toistui 
useasti muissakin suodatuskokeissa. Suurin osa typestä kuitenkin sitoutuu 
suodattimen olkimassaan, mahdollisesti kiintoaineen ja bakteerikasvuston 
muodostamana lietteenä. Tätä tulosta tukee myös typpimäärien perusteella 
tehty taselaskelma taulukossa 5. 
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Kuva 5. Kokeen 3. tupen muodon muutokset [mg/l] kokeen aikana, sekä olkibiomassan 
typpipitoisuus [mg/kg] ennen ja jälkeen testijakson. 

Taulukko 5. Typen määrän taselaskelma suodatuskokeessa 3. 

Väliaineet Alussa Lopussa 

Oljen massa [kg] 0,57 5,4 

Nesteen massa [l] 20 20 

Typen konsentraatiot Alussa Lopussa 

Oljen typpipitoisuus [mg/kg] 2 500 3 200 

Nesteen typpipitoisuus [mg/l]  900 60 

Typen kokonaismassat Alussa Lopussa 

Oljen typpi [mg] 1 400 17 000 

Nesteen typpi [mg] 18 000 1 200 

Yhteensä [mg] 19400 18200 

 
Taulukon 5 typpitaselaskelman mukaan suurin osa typestä on sitoutunut ko-
keen päättyessä suodattimen olkimassaan. Jos taulukon 5 taseeseen otettai-
siin huomioon oletus nitraatin häviämisestä denitrifikaation kautta, olisivat 
alun ja lopun kokonaistyppimäärät luultavasti hyvin lähellä toisiaan.  
Vaikka suodattimessa tapahtuvat prosessit ovatkin vaikeasti monitoroita-
vissa ja varsinkin hallittavissa, tämä tulos antoi tärkeän selityksen syötteen 
typpipitoisuuden laskulle.  
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Myös 9. suodatuskokeessa järviruo’on kanssa päädyttiin kokeen 3. kaltai-
siin tuloksiin. 13 vrk kestäneessä suodatuskokeessa koeliuoksen ammo-
niumtyppi laski arvosta 120 mg/l lähes nollaan. Sen sijaan liuoksesta mi-
tattu nitraattipitoisuus alkoi laskea heti kokeen alusta ja se saatiin nouse-
maan muutamaksi päiväksi tuomalla kokeeseen uusi bakteeriymppi kah-
desti. Kun kokeen jälkeen suodinmassalle tehtiin kokonaistyppimääritys ja 
laskettiin siitä kokeen 3. mukainen typpitase, todettiin lähes kaiken typen 
siirtyneen suodinmassaan. 

4.4 Typenpoisto 

Edellä esitetyissä tuloksissa tarkasteltiin ammoniumtypen konversiota nit-
raattitypeksi biosuotimessa nitrifikaatiobakteerien avulla. Osassa kokeita 
nitrifikaatio onnistui kohtalaisesti. Parhaassa kokeessa 39 % ammoniumty-
pestä muuttui nitraattitypeksi.  
 
Ammonium- ja kokonaistypen reduktio, vain kohtalainen nitraatin saanto ja 
ajallisesti pitkissä kokeissa todettu nitraatin häviäminen haluttiin selvittää. 
Yhtenä vaihtoehtona kokonais- ja nitraattitypen vähenemiseen pidettiin de-
nitrifikaatiota (nitraatin pelkistyminen ja vapautuminen typpikaasuna, N2).  
Tätä oli kuitenkin tämän tutkimuksen aikana vaikea todistaa. Koska ylei-
sesti maataloudessa tiedetään oljen sitovan ammoniumtyppeä pellossa, pää-
tettiin hakea kirjallisuudesta tutkimustietoa oljen ammoniumintypen ad-
sorptiosta. (Abdolali, A. et al. 2014; Wahab, M.A. et al. 2010; Xu, X. et al. 
2010). 
 
Kirjallisuuslähteiden rohkaiseman päätettiin selvittää tarkemmin ammoni-
umin- ja nitraattitypen adsorptiota biosuodinmateriaalina käytettävään ol-
keen ja ruokoon. 

4.4.1 Adsorptiokokeet 

Adsorptiokokeissa saatettiin yhteen tutkittavat adsorboivat ja adsorboituvat 
aineet. Käytännössä esimerkiksi olki upotettiin tutkittavaan ammonium- tai 
nitraattityppeä sisältävään liuokseen. Ennalta määrätyn liotusajan jälkeen 
olki poistettiin nesteestä, ja nesteestä adsorboituvan aineen konsentraatio 
mitattiin nesteestä. Adsorptiokokeissa tuloksista laskettiin eräänlainen in-
deksiarvo Q [mg/g], jonka laskukaavassa huomioidaan biosuodinmateriaa-
lin ja nestemäärän tilavuus. Q laskettiin kaavalla: 
 � = � − � ��  

 
missä C0 ja C1 ovat adsorboituvan aineen konsentraatiot [mg/l] tutkitussa 
liuoksessa ennen ja jälkeen tutkitun adsorptiotapahtuman, V on käytetyn 
liuoksen tilavuus [l] ja m adsorptioaineen massa [g]. (Wahab, M.A. et al. 
2010) 
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Ainoastaan liuoksen adsorboituvan aineen konsentraatio ja liotusajan pituus 
pitää valita. Tässä kokeessa vertailtavuuden vuoksi käytettiin mahdollisim-
man samoja konsentraatioita ja liuotusaikoja kirjallisuuslähteen kanssa. 
Ammonium- ja nitraattitypen konsentraatiot koeliuoksissa vaihtelivat noin 
30 - 220 mg/l välillä. Liotusajat olivat 20 - 90 min. 

4.4.2 Adsorptiokokeiden tulokset ja johtopäätökset 

Taulukossa 6 on esitetty adsorptiotuloksia (Q) kokeista, joissa vehnän olkea 
liotettiin vesijohtoveteen tehdyssä NH4Cl-liuoksessa. Testeissä olki oli ko-
konaista paalista irrotettua, kokonaisesta silputtua (10 mm) ja kokonaista 
ionivaihdetulla vedellä pestyä, jonka jälkeen kuivattua. Kokonainen olki 
upotettiin NH4Cl-liuokseen muovikorissa ja jauhettu olki sekoitettiin 
NH4Cl-liuokseen magneettisekoittimen avulla samanaikaisesti ravistellen. 
Käsittelyt kestivät ajallisesti ennalta valitun liotusajan verran. 

Taulukko 6. Ammoniumtypen adsorptio olkeen 

Adsorptio 
Q, [mg/g] 

Liotus-
aika [min] 

Liuoksen kon-
sentraatio  

NH4
+-N[mg/l] 

Olki Käsittely 

0,35 30 87 Kokonainen Liotus 

0,71 90 87 Kokonainen Liotus 

0,59 30 99 Silputtu 
Liotus + ravis-

tus 

0,35 120 76 
Kokonainen + 

pesty 
Liotus 

 
Vaikka adsorptioindeksi Q helpottaa adsorption arviointia, tuovat liotus-
aika, adsorptioaineen olomuoto ja käsittelytapa kolme lisämuuttujaa ad-
sorptiotapahtumaan. Useiden muuttujien vuoksi ei tässä tutkimuksessa ollut 
mahdollisuutta selvittää kaikkien vaikutusta adsorptioon. Taulukosta 6 voi-
daan kuitenkin nähdä, että samalla koeliuoksen konsentraatiolla saavutetaan 
korkeampi adsorptio, kun liotusaikaa kasvatetaan 30 minuutista 90 minuut-
tiin. Lisäksi oljen silppuaminen ja ravistaminen näyttäisi tuovan paremman 
tuloksen.  
 
Adsorptiokokeita tehtiin myös nitraattiliuoksilla olkeen ja järviruokoon. 
Koeliuoksen nitraatti oli KNO3-muodossa. Kuvan 6 kuvaajaan on kerätty 
adsorptioarvot (Q) neljästä adsorptiokokeesta, joissa liotusaika oli 60 min 
ja olki jauhettua. Koeliuoksen nitraattitypen konsentraatioita muuttamalla 
saatiin käyrä, joka jo neljällä pisteellä antaa käsityksen optimaalisesta nit-
raattikonsentraatiosta, kun tavoitellaan nitraatin adsorptiota olkeen.  
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Kuva 6. Nitraatin adsorptio koeliuoksen konsentraation funktiona, kun adsorptiomate-
riaalina on olki. 

Oljen lisäksi myös ruo’olle suoritettiin adsorptiokokeita. Valitettavasti 
ruo’on adsorptio arvot jäivät usein niin alhaisiksi, että mittausten rajallisen 
tarkkuuden vuoksi ne eivät olleet merkittäviä. Taulukossa 7 on joitakin ol-
jelle mitattuja nitraatin adsorptioarvoja ja vertailun vuoksi yksi ruokotulos. 

Taulukko 7. Nitraattitypen adsorptioarvoja jauhetulle oljelle ja meriruo’olle. 

Adsorptio 
Q, [mg/g] 

Liotusaika 
[min] 

Liuoksen kon-
sentraatio 

NO3 -N [mg/l] 
Suodin 

0,88 20 29 Olki jauhettu 

0,91 20 30 Olki jauhettu 

1,12 60 30 Olki jauhettu 

0,10 20 30 
Meriruoko jau-

hettu 
 
Johtopäätöksenä ammonium- ja nitraattitypen adsorptiosta olkeen ja varsin-
kin ruokoon voidaan sanoa, että adsorptiolla on merkitystä, kun käsiteltä-
vien nesteiden ammonium- ja nitraattityppipitoisuudet ovat pienempiä kuin 
100 mg/l. Arviota voi perustella laskemalla tarvittava adsorboivan aineen 
määrä parhaalla adsorptioarvolla ja parasta adsorptiota vastaavalla ad-
sorptioliuoksen konsentraatiolla (Kuva 6). Esimerkiksi jos jätetäytöstä päi-
vässä syntyy 100 m3 suotovettä (200 NH4+-N[mg/l]), tarvitaan kaiken am-
moniumtypen adsorptioon parhaimmalla adsorptioarvolla (Q = 0,71 mg/g) 
yli 28 000 kg olkea. 

4.5 Johtopäätökset suodatuskokeista 

Suodatuskokeista voitiin tehdä seuraavat pääjohtopäätökset: 
 
1. Puhdistettavan syöteliuoksen korkea ravinnepitoisuus (COD) häiritsee 

nitrifikaatioprosessia kuluttamalla ammoniumtyppeä muuhun mikrobi-
kasvuun. Tämä ei kuitenkaan estä typen sitoutumista suodattimeen, 
mutta johtaa huonoon nitrifikaatioon eli nitraatin saantoon. 
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2. Pitkäkestoisessa suodatuskokeessa (yli 5 vrk) syöteliuokseen muodos-
tuva nitraatti alkaa poistua kokeen loppuvaiheessa. Syyksi epäiltiin mm. 
puhdistamoympin mukanaan tuomaa denitrifikaatiobakteereita ja nit-
raatin adsorptiota suodinmateriaaliin. 

 
3. Vaikka ammonium- ja nitraattitypen adsorptio suodinmateriaaliin pys-

tyttiin osoittamaan samassa suuruusluokassa kirjallisuuslähteiden 
kanssa, adsorptiolla ei todennäköisesti ole väkevimmillä syötteillä 
suurta merkitystä syötteen ammonium- ja nitraattityppireduktiossa. 

 
Kokeissa onnistuttiin poistamaan erilaisista syöteliuoksista kokonaistyppeä 
merkittäviä määriä. Vaikka nitraatin saannot eivät olleet vielä kovin mer-
kittäviä, löydettiin kehityskohteita nitrifikaation tehostamiseksi. Näillä joh-
topäätöksillä on perusteltua jatkaa biosuodintutkimusta varsinkin pilot-rat-
kaisun löytämiseksi ja, tarvittaessa, nitrifikaatiotehon parantamiseksi. Näi-
den suodatuskokeiden antama tieto on merkittävä apu jatkotutkimussuunni-
telmien laatimisessa.  

5 KAUPALLISTAMISMAHDOLLISUUKSIA 

Biosuodinkehitystyön tärkeänä osana oli myös sen kaupallistamismahdolli-
suuksien selvittäminen. Kaupallisesta tuotteesta tehtiin alustavaa rakennesuun-
nittelua ja mietittiin bisnesmalleja muutamassa esimerkkiasiakastapauksessa. 

5.1 Bisnesmalli 

Järjestelmätoimittaja toimittaa ”suodatinrungon”, pumput, venttilit, putket, 
letkut ja ohjauslaitteet sekä tarvittaessa kemikaalit ja bakteeriympit. Varsi-
nainen asiakas tai suodatuspalvelun tarjoaja käyttää omaa biomassaa (olkea, 
ruokoa jne.) suodinmateriaalina. Tarvittaessa käyttäjä voi myös hankkia 
suodinmateriaalin kolmannelta osapuolelta. Asiakkaita tällaisille bisnes-
mallille voisi olla esim. karjatila, jätteenkäsittelyalue tai biokaasulaitos. 
Seuraavissa kappaleissa on kuvattu bisnesmallin toimintaa mainitussa esi-
merkkiasiakastapauksissa. 

5.1.1 Karjatila 

Sika- ja karjatilat tuottavat merkittävän määrän lietelantaa, jonka ravinne-
potentiaalin hyödyntäminen ravinnekierron toteutumiseksi on tärkeää. 
Tämä on Suomessa kuitenkin työlästä tiukkojen ympäristömääräysten takia. 
Sallitut lannan peltolevitysajat ovat lyhyitä ja lietelantaa on kallis varastoida 
tai kuljettaa.  
 
Edellä mainituista syistä Suomessa yhä useampi tilallinen harkitsee lannan 
kiintoaineen ja nestejakeen erotusta, esim. puristimella tai separaattorilla. 
Karjatilat eivät ole vielä juurikaan investoineet näihin menetelmiin, mutta 
oman investoinnin sijaan on mahdollista tilata yrittäjä tilalle erottamaan lie-
telannan neste- ja kiintofaasit toisistaan. Samaa puristinta tai separaattoria 
voi myös käyttää mahdollisen biokaasulaitoksen poisteen käsittelyyn. Kiin-
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toaineen erotuksen kiistaton etu on mahdollisuus erottaa lietelannan fosfo-
ririkas kiintoaine ammoniumtyppipitoisesta nestefaasista. Kuivaa kiintoai-
netta on helppo käsitellä ja varastoida, mutta nestefaasille erotuksella ei 
saada muuta lisäarvoa kuin typpipitoisuuden konsentroituminen ja sitä 
kautta lannoitearvon nousu. Nestefaasi on kuitenkin edelleen hankala va-
rastoida, käsitellä ja tämä lisää myös valumariskiä.  
 
Nestefaasia voidaan käsitellä biosuotimella eri tarkoituksessa. Ravinneri-
kasta nestefaasia kierrättämällä saadaan suotimeen kasvamaan mikrobi-
kanta, johon typpi sitoutuu, samoin orgaanisen aineen määrä laskee. Use-
ampiosaisessa biosuotimessa voidaan seuraavassa vaiheessa tehostaa or-
gaanisen aineen ja kiintoaineen vähentymistä biopolymeerien avulla, jolloin 
ne pidättyvät tehokkaammin biosuotimeen. Tämä on tehokas orgaanisen ai-
neen ”leikkuri”, mikä taas on eduksi tätä seuraavalle nitrifikaatiolle. Tämän 
vaiheen jälkeen neste olisi siis sopivampaa biosuotimen nitrifikaatiovaihee-
seen. Lopputuloksena saadaan nestemäistä poistetta, jonka kiintoaine-, ra-
vinne- ja typpipitoisuus ovat alentuneet. Jos nestefaasia aiotaan käyttää lan-
noitteena, antaa ammoniumtypen muuttuminen nitraattimuotoiseksi lisää 
nopeasti hyödynnettävää täsmälannoitearvoa. 
 
Karjatilallinen voi hankkia suodatinlaitteet ja käyttää omaa tai lähitiloilta 
saatavaa olkea suodinmateriaalina. Toisaalta nitrifikaatiosuodatuksen voi 
tehdä ulkopuolinen yrittäjä esim. sama joka myy maatiloille tällä hetkellä 
kiintoaineenerotuspalvelua. Yksi ihanteellinen malli olisi, että karjatilalli-
nen hoitaa ravinteiden ja kiintoaineiden sitomisen, minkä jälkeen yrittäjä 
tekee nestefaasille nitrifikaatiokäsittelyn. Vastuut tässä mallissa jakaantui-
sivat siten, että aikaa ja tilaa vievän toiminnon tekee asiakas ja ammattitai-
toa sekä erikoislaitteita vaativan toiminnon tekee yrittäjä. 
 
Käytöstä poistettu suodinmateriaali voidaan esimerkiksi kompostoida, jol-
loin saadaan aikaiseksi ravinnerikasta maaparannusainetta omaan käyttöön 
tai myyntiin. Jos käytetty suodinmateriaali on hyvin kosteata, voidaan sitä 
poistaa ennen kompostointia ylimääräistä nestettä puristamalla. Esikäsitel-
tynä olkea voisi myös käyttää biokaasulaitoksen syötteenä. 

5.1.2 Jätteenkäsittelyalue 

Yksi jätevesien lähde on jätteenkäsittelyalueiden jätetäytöt, joita aiemmin 
on kutsuttu kaatopaikoiksi. Kaikki jätetäytöistä valuva suotovesi tulee ke-
rätä ja käsitellä. Vaatimus jatkuu vielä pitkään jätetäytön sulkemisen jäl-
keen. Jätetäyttöjen suotovesien laatu vaihtelee paljon jätetäytön sisällön, iän 
ja vuodenajan mukaan. Toisaalta, useimmat pääasiassa yhdyskuntajätteitä 
sisältävät jätetäytöt tuottavat vedenpuhdistamolle kelpuutettavaa jätevettä. 
 
Suotovesi on jätteenkäsittely-yritykselle kulu, joka koostuu mm. jätevesi-
maksuista ja suotoveden muiden ympäristöhaittojen kuten esim. hajun mi-
nimoinnista. Vedenpuhdistamo laskuttaa asiakastaan yleisimmin jäteveden 
määrästä sekä typpi-, fosfori- ravinne(COD)- ja kiintoainepitoisuudesta. 
 
Sulamisvedet ja suuret sateet lisäävät suotovesien määrää, ja samalla lai-
mentavat niitä. Laimeiden suotovesien tapauksessa biosuotimella saatetaan 
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päästä suodatustulokseen, jossa käsitellyt suotovedet voi johtaa luonnon-
ojiin. Toisaalta, biosuotimen kyky sitoa kaikkia edellä mainittuja jäteveden 
käsittelyn hintaa nostavia komponentteja tuo säästöpotentiaalin suotovesien 
käsittelyyn.  
 
Yhdyskuntajätteenkäsittelyalueelta löytyy usein myös puutarhajätteitä, 
joita voitaisiin hyödyntää biosuotimen täytemateriaalina. Käytetty suodin-
materiaali voidaan jatkokäsitellä kompostoimalla, jätteenkäsittelyalueella 
tai erillisissä kompostointilaitoksissa. 
 
Jätetäyttöjen suotovesien yhteydessä esiintyy toisinaan myös rikkivedyn 
(H2S) aiheuttamaa hajuongelmaa. Rikkivety syntyy yleensä jätetäytössä 
viihtyvien sulfaatin (SO42-) pelkistäjäbakteerien toimesta. Sulfaatin pelkis-
täjien toimintaan voidaan vaikuttaa nitraattipitoisilla kemikaaleilla, jolloin 
nitraatin pelkistyminen korvaa sulfaatin pelkistymisen ja rikkivedyksi 
muuttuva sulfidi (S2-) jää syntymättä. Tällaisissa tapauksissa nitrifikaation 
aikaansaava biosuodin pystyisi tuottamaan suotoveden hajunhallintaan tar-
vittavaa liuosta. 

5.1.3 Biokaasulaitos 

Biokaasulaitoksen reaktoripoiste, mädätysjäännös, on hyödyllinen orgaa-
nisten lannoitevalmisteiden raaka-aine. Reaktoriin syötteestä riippuen pois-
teen laatu vaihtelee, ja sillä on erilaisia käyttömahdollisuuksia. Reaktori-
poistetta voidaan jalostaa eri tavoin erilaisiksi lannoitevalmisteiksi. Yleensä 
poisteen sisältämä kiintoaines konsentroidaan mekaanisesti puristimilla 
ja/tai lingoilla. Tätä erottumista voidaan tehostaa koagulanteilla. Kiintoai-
nes (mädätysjäännös) on yleisesti mahdollista käyttää sellaisenaan lannoi-
tetuotteena/maanparannusaineena. Erotuksesta saatu ammoniumtyppipitoi-
nen nestefaasi voidaan edelleen konsentroida haihduttamalla tai strippaa-
malla, jotta saavutetaan nestemäiselle lannoitetuotteelle kaupallisesti kan-
nattava väkevyys. Käytettäessä olkibiosuodinta yhdessä biopolymeerien 
kanssa voidaan tehostaa kiintoaineen ja ravinteiden erottumista ja mahdol-
listaa luomukelpoinen lopputuote.  
 
Biokaasulaitoksen sijainnista ja liiketoiminnan luonteesta riippuen bio-
suotimeen tarvittava täytemateriaali voidaan hankkia erikseen tai biokaasu-
laitoksen syötettä toimittavilta yhteistyökumppaneilta. Käytetty biosuodin-
materiaali voidaan esim. sekoittaa kiinteään lannoitetuotteeseen, jolloin 
saadaan lisää humusvaikutusta esim. peltoviljelykäyttöön. 

5.2 Rakenne-ehdotus 

Erilaiset säiliörakenteet ovat varsinkin uutena hankittuna raskas kustannus-
erä ja sen myötä usein kynnyskysymys uusien prosessilaitteistokokonai-
suuksien investoinneissa. Jos mikään erityinen syy ei estä komponenttien ja 
materiaalien uusiokäyttöä, IBC-kontteja (Kuva 7) voisi käyttää monipuoli-
sesti biosuodinsovelluksen rakenneosina.  
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IBC-kontin etuja ovat mm. 
- Helppo saatavuus 
- Rakenne mahdollistaa modulaarisuuden 
- Käsiteltävyys: pinottavuus, siirrettävissä trukilla, kurottajalla tai trakto-

rin etukuormaajalla 
- Edullinen – rikkoutumiskustannus pieni 
- Muokattavissa 
- Ehjänä nestetiivis, ja jossain määrin kaasutiivis 
- Lisävarusteet, mm. lämmittimet helposti liitettävissä 
- Dimensiot: Standardimitat.  
- Tyhjänä kevyt. 
 

 

Kuva 7. IBC-kontteja pinottuna. (Self Trading 2015) 

 
IBC-kontin säiliöosa (Kuva 8) on suosituimmassa mallissa tilavuudeltaan 1 
m3. Tukikehikon yksityiskohdista riippuen säiliön poistaminen kehikosta 
on usein helppoa. 
 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.selftrading.co.uk/ibc-containers-oil-diesel-bio-fuel-011008&ei=TpCJVOHNFKWeywO9tILQCQ&bvm=bv.81456516,d.bGQ&psig=AFQjCNH7DsaRSPSQWFHCOA0Imw5E4QXc1g&ust=1418387889462876
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Kuva 8. IBC-kontin säiliöosa irrotettuna (Ground to Ground 2015) 

IBC-kontin materiaalit ovat pääsääntöisesti helposti käsiteltäviä ja työstet-
täviä. Säiliön muovia voi esim. leikata helposti käsityökaluin kuten kulma-
hiomakoneen leikkuuterällä (Kuva 9). 
 

 

Kuva 9. IBC-kontin säiliön yläosan aukaisu (J. Nummela) 

Kuvassa 10 on esitetty modulaarinen olkibiosuodin virtausratkaisuineen. 
Neljä ylempää IBC-konttia ovat yläosastaan auki ja täytetty esim. oljella. 
Pumppaussäiliönä toimiva IBC-kontti on suodatinkonttien alapuolella, jotta 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://groundtoground.org/2012/05/10/1000-litre-ibc-container-for-water-storage/&ei=z5GJVJTZBobaywO9oYCwDg&bvm=bv.81456516,d.bGQ&psig=AFQjCNH7DsaRSPSQWFHCOA0Imw5E4QXc1g&ust=1418387889462876
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suotovesi virtaa painovoimaisesti, eikä suodinaine joudu järjestelmän nes-
tepinnan alle. Periaatteessa jatkuvassa kierrossa on yksi IBC-kontillinen 
suotovettä ja järjestelmään määrätyin väliajoin altaasta sisään otettava suo-
tovesi syrjäyttää jo käsitellyn veden. Syrjäytyvä vesi valuu painovoimai-
sesti takaisin altaaseen. Pumppaukseen voi käyttää yksinkertaisia koho- ja 
aikakytkimillä varustettuja uppopumppuja. 
 

 

Kuva 10. Olkibiosuodin virtausjärjestelyineen, toteutettuna hyödyntäen IBC-kontteja 

 

6 JATKOKEHITYS 

Tämä lupaavia tuloksia ja eri tahoilla mielenkiintoa herättänyt kehitystyö 
tulee jatkumaan sekä laboratoriotasolla että kentällä todellisten sovellus-
kohteiden äärellä. Menetelmän tehokkuutta pyritään parantamaan mm. 
biopolymeerien käytöllä suodatettavan veden esikäsittelyvaiheena.  
 
Jatkokehitystyölle on haettu rahoitusta osana isompia hankekokonaisuuksia 
mm. Ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaris-
tomeren tilan parantamista koskevan ohjelman -hankehaussa syksyllä 2014, 
mutta rahoitusta ei saatu. Edelleen aihe on osana kansainvälistä hankehake-
musta Cenral Baltic -ohjelmahaussa, nyt keväällä 2015. Lisäksi, joka ta-
pauksessa kehitystyötä jatketaan tässä saatujen tulosten pohjalta suorassa 
yhteistyössä käytännön sovellustahojen kanssa. 
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