
Usein kysytyt kysymykset 
 

Mitä biopuhdistus on? 

Biopuhdistus tarkoittaa mitä tahansa menetelmää, jossa käytetään mikrobeja orgaanisten materiaalien kier-

rätyksessä. 

Mitä öljyä syövät mikrobit tarkalleen ottaen ovat? 

Ne ovat ympäri maailmaa luonnollisista vesiympäristöistä tai maaperästä kerättyjä mikrobeja. Ne on valittu, 

koska ne ovat taipuvaisia käyttämään ravintonaan hiilivetypohjaisia saasteita, ja niitä on jalostettu suosimaan 

hiilivetyravintoa entisestään. 

Liittyykö mikrobien käyttämiseen tai säilytykseen mitään erityisiä vaatimuksia? 

Mikrobit tarvitsevat vain samat asiat kuin suurin osa muistakin elämänmuodoista: happea, vettä, ravintoa (hii-

livetyä) ja sopivan lämpötilan (-2–60 °C) sekä ympäristön, jonka pH-arvo on 5,5–10,0. 

Mitä etuja mikrobien käyttöön liittyy? 

 Mikrobit ovat täysin luonnollisia, joten niiden käyttö on ”vihreä” ratkaisu. 
 Mikrobien käyttö voi poistaa tarpeen absorboiville tuotteille sekä niiden hävitykseen liittyvät haasteet 

ja -kulut. 
 Mikrobeja voi käyttää vuotojen torjumiseen vedessä, maalla sekä kovilla pinnoilla, ja niillä voi jopa 

poistaa vanhoja hiilivetyperäisiä tahroja asfaltista tai betonista. 
 Käsitellyn alueen kokoon nähden tarvitaan hyvin pieni määrä mikrobeja. 

Mitä mikrobeille tapahtuu, kun ne ovat kuluttaneet öljyn tai polttoaineen? 

Mikrobit joko kuolevat, vähentyvät aiempaan luonnolliseen määräänsä, tai muut organismit syövät ne. Mikro-

biyhdyskuntien tehokas elinikä on noin kolme kuukautta. 

Mitä sivutuotteita syntyy, kun mikrobit kuluttavat hiilivedyn? 

Hiilidioksidia, vettä, erittäin pieniä pitoisuuksia hiiltä, lipidejä (rasvahapot) ja bakteerisoluja. Lipidit ovat it-

seasiassa ravinnonlähde suuremmille organismeille ja kasveille. 

Kuinka nopeasti mikrobit toimivat? 

Mikrobit alkavat toimia välittömästi, kun makea tai suolavesi ja ravinnonlähde aktivoivat ne. Puhdistukseen 

kuluva aika vaihtelee tunneista useaan viikkoon riippuen hiilivedyn tyypistä ja pitoisuudesta. Esimerkiksi ve-

den pinnalla kelluvat kevyet polttoaineet häviävät muutamassa tunnissa. Maaperään päässeen raskaan raa-

kaöljyn puhdistus taas vaatii useita kuukausia. 

Onko mikrobeilla säilyvyysaikaa? 

Kyllä, aktivoimattomien mikrobien säilyvyysaika on 5 vuotta. Aktivoidut mikrobit toimivat enintään kolme kuu-

kautta, minkä jälkeen ne alkavat kuolla, ja ne täytyy korvata. 



Onko mikrobien käyttö turvallista? 

Kyllä, mikrobituotteemme ovat 100-prosenttisen ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä, eikä niissä ole pato-

geenejä.  

Voivatko mikrobit vahingoittaa terveyttä? 

Eivät, mikrobeja on kaikkialla ympäristössä, ja ne ovat luonnollisia orgaanisten materiaalien kierrättäjiä. Kes-

kivertoaikuisen kehossa ja kehon päällä on noin 1,36 kg mikrobeja. 

Mitä tapahtuu, jos nielen tai hengitän mikrobituotteita? 

Tuotteet maistuvat mudalta ja saattavat saada sinut aivastamaan, mutta ne ovat myrkyttömiä ja vaarattomia. 

Mikä on suositeltu mikrobipitoisuus vedessä? 

Se, kuinka usein mikrobeja täytyy lisätä ja kuinka kauan puhdistus kestää, riippuu saasteen määrästä ve-

dessä tai maaperässä. Useimmissa tapauksissa alla olevista tiedoista on kuitenkin hyvä aloittaa. 

Ensimmäiseen levitykseen: 

- 0,45 kg mikrobeja sekoitettuna 200 litran vesitynnyriin riittää 18,6 m2 vesialueelle. 

- 0,45 kg mikrobeja sekoitettuna 3,8 litraan vettä riittää 0,76 m3 maaperän käsittelyyn. 

Lisää mikrobeja 2–3 päivän välein ja seuraa puhdistuksen etenemistä. Jos tarve vaatii, lisää mikrobien mää-

rää tai lisää mikrobeja useammin. 

Jos tulokset eivät ole muutaman päivän kuluttua ensimmäisestä levityksestä havaittavia, voit lisätä mikrobeja 

päivittäin tai useita kertoja päivässä. 

Öljykalvon poistamiseen vedestä voi mennä päivästä pariin päivään. Raskaasti saastuneiden alueiden puh-

distukseen kuluu pidempi aika, ja pahimmissa tapauksissa (saastuneilla alueilla, joille ei ole tehty mitään 

vuosiin) huomattavien tulosten syntymiseen saattaa kulua viikkoja tai kuukausia. 
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