
  

 

Tutkimustiivistelmä 

Maasuodattimien tehokkuus ravinteiden poistossa 
jätevesistä Suomessa 2010-2011 
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Kohteen sijainti Keski-Suomi 

Tutkimuksen tavoite Toimivuusseuranta 

Jätevesi Kaikki jätevedet 

Puhdistamoiden tyypit 
ja lkm. 

3 maasuodattamoa  

3 maasuodattamoa + biotiittisuodatus 

1 moduulimaasuodattamo + biotiittisuodatus 

Näytteiden määrä Tulevasta jätevedestä: 1-2 näytettä/suodattamo, yhteensä 11 
näytettä. 

Lähtevästä jätevededstä: 4-8 näytettä/suotattamo.  

Näytteenoton ajankohta 2010-2011 

Näytteenottokohta Näytteenottokaivo tai kokoomakaivo 

Näytteenottotapa Kokoomanäytteet 

Tulevan jäteveden 
kuormitus 

Tuleva jätevesi analysoitu 

 

Lähde: Kestävä veden käyttö – vedenkäyttöselvitys – Työtehoseura 2020 

Kuormituksen vähenemä lasketaan käsitellyn jäteveden näytteiden pitoisuuksista suhteessa 
haja-asutuksen kuormitusluvun mukaiseen kuormitukseen. Todellinen vedenkulutus 
vaikuttaa kuormitukseen merkittävästi. 

7 %

42 %

35 %

11 %

4 % 1 %

*Vedenkulutuksen määrän jakautuminen 
Suomessa (kaikki jätevedet)

<50 l/hlö/vrk 50-99 l/hlö/vrk 100-149 l/hlö/vrk

150-199 l/hlö/vrk 200-299 l/hlö/vrk > 300 l/hlö/vrk

https://vesi.fi/aineistopankki/kestava-veden-kaytto-vedenkayttoselvitys/


 

      

Puhdistamon puhdistustuloksen laskemisen periaatteista ja vaikutustekijöistä voi lukea 
tarkemmin ABC:stä: Puhdistustuloksen laskemisen ABC - Vesi.fi aineistopankki 

Tausta 

Tutkimuksessa arvioitiin seitsemän maasuodattamon toimivuutta ravinteiden sekä mikrobien 
poiston näkökulmasta. Jälkimmäistä ei ole sisällytetty tähän tiivistelmään. Kiinteistöjen 
vedenkulutus mitattiin ja se vaihteli 50-180 l/hlö/vrk. 

Tutkimustuloksia 

Lähtevän jäteveden pitoisuuksien keskiarvot sekä minimi- ja maksimiarvot suluissa koko 
tutkimuksen ajalta: 

 Maasuodatus Maasuodatus 
(+biotiitti) 

Moduulisuodatus 
(+biotiitti) 

Puhdistamoiden lkm 3 3 1 

Näytteiden lkm 9-23 7-17 3-8 

Orgaaninen aine 
(BHK7) mg/l 

72 

(2,4-900) 

9,4 

(2,6-28) 

28 

(5,6-130) 

Kokonaisfosfori mg/l 3,1 

(0,40-10) 

3,7 

(0,4-12) 

9,7 

(6,0-15) 

Kokonaistyppi mg/l 71 

(11-170) 

27 

(8-58) 

72 

(50-100) 

 

Lisäksi tutkimuksessa raportoitiin niiden näytteiden prosenttiosuudet, jotka täyttivät 
lainsäädännön perustason puhdistusvaatimukset (BHK7 80%, kokonaisfosfori 70%, 
kokonaistyppi 30%) täyttyivät seuraavasti: 

 Maasuodatus Maasuodatus 
(+biotiitti) 

Moduulisuodatus 
(+biotiitti) 

Orgaaninen aine 
(BHK7) 

100% 100% 86% 

Kokonaisfosfori 83% 94% 0% 

Kokonaistyppi 67% 100% 37% 

 

Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että moduulisuodattamon selkeästi huonommat 
tulokset korreloivat aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa. Toisaalta tässä tutkimuksessa 
mukana ollut moduulisuodattamo oli selvästi mitoitettu väärin: biotiittisuodatus oli mitoitettu 
arviolta viidesosaan siitä mitä sen olisi pitänyt olla. 

https://vesi.fi/aineistopankki/puhdistustuloksen-laskemisen-abc/

