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Veden happamuus sekä korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet lukeutuvat yleisimpiin 
pohjaveden käsittelytarpeen aiheuttaviin vedenlaatuun liittyviin ongelmiin suomalaisilla 
vesilaitoksilla. Työn tavoitteena oli selvittää millaisia prosessimuutoksia Nerkoon 
vesilaitokselle olisi mahdollista ja kannattavaa tehdä. Nerkoon vesilaitoksella päästään alle 
talousvesiasetuksen suositusten mukaisen tason raudan ja mangaanin poistossa nykyisessä 
prosessissa, mutta niiden poistotekniikan erottaminen alkaloinnista nähdään tarpeellisena.  
Nykyisessä kalkkikivialkaloinnissa vesi ylikyllästyy ja kalkkia saostuu heti, kun vesi lämpenee.  
 
Prosessin tarkasteltaviksi osa-alueiksi raakaveden laadun perusteella muodostui raudan ja 
mangaanin poisto sekä veden syövyttävyyden vähentäminen. Raudan ja mangaanin poiston 
suodatinvaihtoehtojen tarkasteluiden lähtökohdat olivat, että vesilaitoksella olevat 
allasrakenteet voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti sekä biologisen hapetuksen 
hyödyntäminen käsittelyssä. Vertailuun otettiin myös kemiallisen hapetuksen vaihtoehto sekä 
molempia hyödyntäviä vaihtoehtoja. Vaihtoehdoiksi muodostui yhteensä viisi eri prosessia. 
Alkalointia tarkasteltiin raakaveden laadun ja tuotevedelle saavutettavan vedenlaadun 
näkökulmasta. Alkalointitapojen tarkasteluun valikoituivat lopulta lipeä, sooda sekä 
ilmastuksen ja kalkkikivialkaloinnin yhdistelmä. Nerkoolla toinen vedenottamon kaivoista ei ole 
ollut käytössä laitoksen rakentamisen jälkeen sen korkean rautapitoisuuden vuoksi. Nerkoolta 
otettava vesimäärä on tällä hetkellä 500 m3/d luokkaa, vaikka pohjavesialueen vedenottolupa 
on 1100 m3/d. Vaihtoehtojen tarkasteluissa otettiin huomioon mahdollisen lisäveden saaminen 
prosessiin. 
 
Lisäveden hankintaa varten Taipale-Nerkoo pohjavesialueelle tehdään geologinen 
rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus vuosien 2018-2019 aikana. Työssä 
määritettiin liuenneen raudan ja mangaanin hapetustavat sekä hapetukseen tarvittavat 
olosuhteet ja hapettimen määrät, määriteltiin suodattimien huuhtelukierrot ja mitoitettiin 
suodattimet raudan- ja mangaanin poistoon sekä laskettiin arviot kalkki-hiilidioksiditasapainolle 
kullekin vaihtoehdolle. Laskuesimerkit arvioinnista mahdollistavat vesilaitoksen henkilökunnan 
perehtymisen syvemmälle syövyttävyyden arviointiin myös muiden vesilaitosten vedenlaadun 
arvioinnissa.   
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ABSTRACT 
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Water treatment process intensifying in Nerkoo water treatment plant  ̶  iron and 

manganese removal and alkalization 
 
Master’s Thesis 
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123 pages, 33 figures, 24 tables, 41 equations and formulas, 10 appendices 
 
Examiners:  Professor, D.Sc. (Tech.), Risto Soukka 
 Laboratory Engineer, Lic. Sc. (Tech.), Simo Hammo 
 
Keywords: iron, manganese, groundwater, rapid filtration, alkalization, calcium-carbon 
dioxide equilibrium 
 
The acidity of the water and high concentrations of iron and manganese are among the most 
common problems related to the water quality of the groundwater treatment industry in Finnish 
water treatment plants. The aim of the thesis was to find out what kind of process changes 
would be possible and profitable for Nerkoo water treatment plant. The Nerkoo water treatment 
plant will be able to lower the level of iron and manganese concentrations in the current 
process under the recommendations of the Finnish Water Regulations, but the separate 
process from alkalization technology is considered to be necessary. In the existing limestone 
alkalization process, water is over-saturated and calcium precipitates as water warms up. 
 
The process changes were divided on the basis of raw water quality in iron and manganese 
removal and water corrosion reduction. The premise for the analysis of iron and manganese 
filter alternatives were that the existing pool structures in the water facility could be utilized as 
efficiently as possible and the utilization of biological oxidation method in the process. 
Alternatively, a chemical oxidation option and option by utilizing both oxidation methods were 
also taken into consideration. Five different process configurations for filtration were found. 
Alkalization was examined from the raw water quality point of view and the water quality to be 
achieved for product water. Finally, the lye, soda, and a combination of aeration and limestone 
alkalization were selected for the examination. In Nerkoo, one of the wells in the water intake 
area has not been used after the plant has been built because of its high iron content. The 
amount of intake water is currently about 500 m3/d, even though the groundwater permit for 
the water intake is 1100 m3/d. Also, the possibility for having extra water in the process were 
took into consideration in every alternative. 
 
For the acquiring extra water, a geological structure survey and groundwater flow modelling 
will be carried out in the Taipale-Nerkoo groundwater area during 2018-2019. In the work, 
oxidation method, suitable conditions and oxidant levels were defined for dissolved iron and 
manganese. Also, filtration backwash cycle and dimensioning were carried out. In the 
alkalization step, the calcium-carbon dioxide balance was calculated for the reduction of 
corrosion in each alternative. The calculation examples allow the water management company 
personnel to get acquainted with deeper into the assessment of corrosive water quality of other 
water treatment plants. 
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SANASTOA 

 

Adsorptio Prosessi, jossa kiinteän tai nestemäisen aineen pintaan kiinnittyy 
atomeja, molekyylejä tai ioneja liuoksesta tai kaasusta, jonka 
kanssa se on kosketuksissa  

Alkaliniteetti  Bikarbonaatin määrä vedessä 
Akviferi  Pohjavesiesiintymä  
Anaerobinen  Hapeton ympäristö 
Anioni  Negatiivisesti varautunut ioni 
Anoksinen  Hapeton ympäristö 
Antikliininen  Vettä ympäristöönsä luovuttava pohjavesimuodostuma 
Autokatalyyttinen Itseään katalysoiva reaktio, kemiallinen reaktio, jossa ainakin yksi 

reaktiotuote edistää laajemman reaktion tapahtumista 
Autotrofinen Organismi, joka pystyy tuottamaan epäorgaanisesta substraatista 

tarvitsemansa energian ja orgaanista ainetta 
Asidofiilinen Mikrobi, joka viihtyy happamissa olosuhteissa  
Desorptio Liuenneen kaasun erottaminen nestefaasista 
Dissosisaatio Molekyylin hajoaminen kahdeksi tai useammaksi atomiksi tai 

molekyyliksi 
Eksoterminen Energiaa vapauttava reaktio 
Fakultatiivinen Organismi, joka voi elää sekä hapellisissa että hapettomissa 

olosuhteissa 
Flokki Erillisten kiintoainehiukkasten muodostama ryhmittymä 
Kalkkitasapaino Kalsium muodostaa niukkaliukoisen kalsiitin eli 

kalsiumkarbonaatin (CaCO3) 
Karbonaattikovuus Karbonaattien määrää vastaava Ca & Mg –pitoisuus 
Karbonaattisysteemi Hiilidioksidin (CO2) kemiallinen tasapainosysteemi, jolla on 

merkittävä vaikutus maapallon vesien kemialliseen 
koostumukseen ja liukenemis-/saostusreaktioihin. 

Katalyytti  Molekyyli, atomi tai aine, joka nopeuttaa reaktiota osallistumatta 
itse siihen 

Kationi  Positiivisesti varautunut ioni 
Kok. kovuus Kaikki mahdolliset veteen liuenneet Ca & Mg suolat (mm. 

karbonaatit, sulfaatit, fosfaatit, kloridit, nitraatit) 
Kovuus  Kalsiumin (Ca) ja magnesiumin (Mg) pitoisuus vedessä 

Liukoinen  Sopimuksen mukaan (esim. 0,45 μm) suodattimen läpäisevä aine 
tai atomi, jonka katsotaan olevan liukoisessa muodossa 

Metabolia Solun tai eliön aineenvaihdunta, biologinen prosessi, jossa 
ravintoaineita muokataan siten, että solu/eliö saa ravinnon 
sisältämän energian käyttöönsä 

Mesofiilinen Mikrobi, jonka optimikasvulämpötila on yleensä välillä 20 - 45 °C 
Redox-potentiaali Hapetus-pelkistys-potentiaali, aineen luontainen kyky ottaa 

vastaan tai luovuttaa elektroneja 
Stoikiometria Aineen häviämättömyyden lakiin perustuva toteamus siitä, että 

lähtöaineiden ja lopputuotteiden massojen summa on sama 
Strippaus Irrottaminen, erottaminen 
Substraatti Entsyymiin sitoutuva aine, ominaisuuksien kantaja 
Synkliininen Vettä ympäristöstään keräävä pohjavesimuodostuma 
Termofiiinen Mikrobi, jonka optimikasvulämpötila on yli 45 °C 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

α Huokoisuus    - 

A Pinta-ala    [m2] 

cFe    Veden rautapitoisuus    [µg/l] 

Eh Redox-potentiaali   [V] 

kH Henryn lain liukoisuusvakio kaasuille  [atm/(mol/l)] 

m Massa    [kg], [g] 

M Moolimassa    [g/mol]  

n Ainemäärä    [mol] 

p Paine    [bar], [Pa] 

PO2 Hapen osapaine    [atm] 

PCO2 Hiilidioksidin osapaine   [atm] 

Q Virtaama    [m3/h] 

Qmit  Mitoitusvesimäärä    [m3/h] 

R Yleinen kaasuvakio   [J/molK] 

t Aika    [h] 

T Lämpötila    [ºC], [K] 

teef Tehollinen viipymä   [min] 

V Tilavuus    [m3] 

Virto  Irtotilavuus    [m3] 

vs Pintakuorma    [m/h] 

 

Kalsiumkarbonaattisysteemin vakiot 

kw Veden dissosioitumista kuvaava tasapainovakio 

k Hiilihapon reaktiota kuvaava vakio 

k1 Hiilihapon dissosioitumista kuvaava tasapainovakio 

k2 Bikarbonaatin dissosioitumista kuvaava tasapainovakio 

ks Kalsiumkarbonaatin liukoisuusvakio   

 

Hapetusreaktioiden vakiot 

k  Hapetusvakio raudalle    

kr Hapetusnopeus raudalle    

k’  Hapetusnopeus raudalle    

k1  Hapetusnopeusvakio kaliumpermanganaatille 

k2  Hapetusnopeusvakio mangaanin autokatalyyttiselle reaktiolle 

k3  Hapetusvakio mangaanille   
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Kemialliset aineet ja yhdisteet 

Ca2+ Kalsium 

CO2 Hiilidioksidi 

CO3
2- Karbonaatti  

Fe2+ Ferrirauta 

Fe3+ Ferrorauta 

FeCO3   Ferrikarbonaatti 

Fe(HCO3)2  Ferrobikarbonaatti 

Fe(OH)3 Ferrihydroksidi 

FeSO4 Ferrisulfidi 

H+ / H3O+ Vetyioni 

HCO3
- Bikarbonaatti 

H2O Vesi 

Mn2+ Kahden arvoinen mangaani-ioni 

Mn4+ Neljä arvoinen mangaani-ioni 

Mn(HCO3)2 Mangaanin bikarbinaattimuoto 

MnO4 Mangaanin permanganaattimuoto 

O2 Happi 

OH- Hydroksidi-ioni 

 

Lyhenteet 

CODMn Chemical Oxygen Demand, kemiallinen hapenkulutus, veden hapettuvuutta 

kuvaava luku 

EBCT Empty bed contact time, veden viipymä massasuodattimen läpi  

KMnO4 Kaliumpermanganaatin kulutus, veden humuspitoisuutta, orgaanisen ja 

lahoavan aineen määrää kuvaava luku (3,94 x CODMn = KMnO4) 

LI Langlier Index 

L/SI Larson-Skold Index 

SI Syövyttävyysindeksi 

STM Sosiaali- ja terveysministeriö 

TOC  Total Organic Carbon, orgaanisen hiilen kokonaismäärä 

UBWV Unit backwash volume, huuhteluvesimäärä 

UFRV Unit filtration rate volume, huuhteluvälin suodatustilavuus 

YSV Ylä-Savon Vesi Oy 

VVY Vesi- ja viemärilaitos yhdistys ry 

WHO World Health Organisatio 
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1. JOHDANTO 

 

Ylä-Savon Vesi Oy on viiden kunnan omistama tukkuvesiyhtiö, joka vastaa omistajakuntiensa 

talousveden tuotannosta. Yhtiö tuottaa vettä Ylä-Savon alueelle yhteensä noin 5,0 milj. m3 

vuodessa, josta Lapinlahden kunnan alueen vedentarve on noin 1,7 milj. m3/v. Kaikesta 

tuotetusta vedestä noin 30 % käytetään elintarviketeollisuuden tarpeisiin, mikä vuoksi yhtiö on 

luokiteltu huoltovarmuuskriittiseksi vesihuoltolaitokseksi Suomessa.  

 

Yhtiön toiminta-alueella sijaitsevat kaikki merkittävimmät pohjavesivarat ovat 

vedenhankintakäytössä. Lapinlahden pohjavesialueille on tyypillistä pohjaveden runsas rauta- 

ja mangaanipitoisuus, mikä ajan myötä vähentää vedenottamoiden antoisuutta tukkien 

maaperän kaivojen lähiympäristössä. Yhtiön on tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin veden 

riittävyyden turvaamiseksi erityisesti Lapinlahden alueella, missä noin 70 % tuotetusta vedestä 

menee Valio Oy:n Lapinlahden tehtaiden käyttöön.  

 

Ylä-Savon Vesi Oy:llä on Lapinlahden kunnassa sijaitsevalla Taipale-Nerkoo 

pohjavesialueella 1100 m3/d vedenottolupa, mutta alueelta ei saada luvanmukaista 

vesimäärää. Vettä otettiin Nerkoolta vuonna 2016 keskimäärin 470 m3/d yhdestä 

vedenottokaivosta. Taipale-Nerkoo alueella on tehty menneinä vuosikymmeninä yksittäisiä 

lisävedenottoselvityksiä, jotka eivät ole johtaneet uusien kaivojen rakentamiseen pohjaveden 

sisältämien korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien vuoksi. Nerkoon vedenottamon 

kaivojen raakavedessä on rautaa noin 1,8-2,4 mg/l ja mangaania 0,17 mg/l. Taipale-Nerkoo 

pohjavesialueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat valtatie 5 ja rautatie ja lisäksi 

alueilla on paljon asutusta, mistä aiheutuu riskejä vedenottamolle. Tiesuolauksesta johtuva 

raakaveden kloridipitoisuus Nerkoolla on 25 mg/l, mikä tarkoittaa kohonnutta pitoisuutta, kun 

luonnontilaisissa pohjavesissä kloridipitoisuus on alle 3 mg/l. Talousvesiasetuksen mukainen 

tavoitearvo on alle 25 mg/l. 

 

Nerkoolla käsitelty vesi johdetaan Honkaniemen laitoksen kautta kulutukseen. Honkaniemen 

ja Nerkoon laitoksilta lähtevät vedet sekoittuvat Honkaniemessä UV-desinfioinnin jälkeen, 

josta ne menevät osittain suoraan kulutukseen ja osittain Lapinlahden vesitorniin. 

Lapinlahdella on myös Haminamäen ja Pajujärven laitokset, joiden lähtevät vedet johdetaan 

kulutukseen ja vesitorniin. Kun vedet sekoittuvat Honkaniemessä, päästään hyvään 

vedenlaatuun kokonaisuudessaan. Nerkoolta lähtevä vesi täyttää talousvesiasetuksen 

vaatimukset, mutta kalkkikivisuodatus ainoana prosessina raudan ja mangaanin poistoon sekä 

alkalointiin aiheuttaa laitokselta lähtevään veteen kovuutta ja siten saostumia verkostoon. 
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Myös raudan- ja mangaanin poistoprosessin erottaminen alkalointiprosessista on 

tavoiteltavaa. 

 

Työn tavoitteena on selvittää millaiset prosessimuutokset soveltuvat parhaiten Nerkoon rauta- 

ja mangaanipitoiselle pohjavedelle sekä alkalointiin siten, että laitos saataisiin tehokkaampaan 

käyttöön ja lähtevän veden laatua parannettua. Työssä pyritään myös selvittämään millaisia 

vaikutuksia valituilla vaihtoehtoisilla prosessimuutoksilla olisi vedenlaatuun. Nerkoon 

vesilaitosta olisi tarvetta kunnostaa ja kehittää prosessin ja laitosrakennuksen osalta, sillä 

muutoin laitokseen jo käytetty rakennusinvestointi uhkaa jäädä elinkaareltaan lyhyeksi. Laitos 

on rakennettu vuonna 2000 ja sen tasearvo tällä hetkellä on 88 000 €. Nerkoon vesilaitoksen 

osuus Lapinlahden kunnan vedentarpeesta on tällä hetkellä vain 500 m3/d luokkaa, vaikka 

laitoksen suunniteltu maksimikapasiteetti on jopa 1200 m3/d. Työn tavoitteena on pohtia 

lisäveden saamista laitokselle ja prosessimuutosten kannattavuutta nykyisellä vesimäärällä ja 

vedenottoluvan mukaisella vesimäärällä.  

 

Työn teoreettisessa osuudessa on esitelty vedessä tapahtuviin liukenemis- ja 

saostumisreaktioihin vaikuttavan karbonaattisysteemin sekä rautaa ja mangaania sisältävän 

pohjaveden geokemiaa. Lisäksi esitellään olemassa oleva tekniikka, jolla rautaa ja mangaania 

sisältävästä pohjavedestä saadaan hyvälaatuista talousvettä sekä veden alkalointiin 

käytettävät tekniikat. Veden happamuus sekä korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 

yleisimpiä pohjaveden käsittelytarpeen aiheuttavia vedenlaatuun liittyviä ongelmia 

suomalaisilla vesilaitoksilla, ja siksi ne ovat erittäin tärkeässä roolissa talousveden tuotannon 

parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Työn soveltavaan osuuteen on valittu 

prosessin muutosvaihtoehdot raudan ja mangaanin poistoon sekä alkaloinnin toteuttamiseen, 

joiden vaikutukset vedenlaatuun arvioidaan. Tämän pohjalta esitetään suositukset 

prosessimuutoksista teknisen vedenlaadun kannalta, taloudellinen näkökulma huomioiden.   
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2. POHJAVEDEN LAATU 

 

Akviferin vedenlaatu määräytyy esiintymän geologisen rakenteen, maa-aineksen raekoon, 

mineraalikoostumuksen sekä maan humus- ja savipitoisuuden mukaan. Myös ilmastolliset ja 

merelliset tekijät sekä ihmisen toiminta vaikuttavat pohjaveden laatuun. Antikliinisissa 

harjumuodostumissa on yleensä hyvälaatuista vettä, koska harjumuodostelma luovuttaa vettä 

ympäristöönsä. Mikäli veden virtaus tapahtuu toisin päin eli ympäristöstä harjuun päin, 

puhutaan synkliinisestä harjusta, jossa vedenlaatu on usein huonompi. Salpavesissä 

pohjavesi on savikerrostuman alla ja ne sisältävät enemmän mineraaleja kuin harjun ydinosan 

pohjavesi. Synkliinisiä pohjavesiesiintymiä ja salpavesiä on lähinnä läntisessä Suomessa ja 

antikliinisiä esiintymiä tavataan muualla Suomessa. (Sallanko 2003,17-20) 

 

Pohjaveden happipitoisuuksien mukaan sen olosuhteet voivat olla joko hapettavat tai 

pelkistävät. Akviferin pohjalla esiintyy usein vähähappiset tai hapettomat eli pelkistävät 

olosuhteet. Virtausolosuhteet ja uuden pohjaveden muodostuminen vaikuttavat myös 

pohjaveden happipitoisuuksiin siten, että pohjaveden muodostuessa se tuo uutta happipitoista 

pohjavettä mukanaan ja virtauksen ollessa nopea veden vaihtuminen on nopeampaa. Tällöin 

hapettomia olosuhteita ei pääse syntymään niin helposti. (Hatva 1989, 8-10; Sallanko 2003,17-

20) 

 

Maan pintaosassa olevan humuskerroksen suuri paksuus lisää veteen liukenevan hiilidioksidin 

määrää. Hiilidioksidin vaikutuksesta silikaattien ja karbonaattien vapautuminen nopeutuu. 

Liuetessaan hiilidioksidi neutraloituu ja muuttuu bikarbonaatiksi ja samalla silikaateista ja 

karbonaateista vapautuu emäskationeita kuten kalsiumia, magnesiumia, natriumia ja kaliumia. 

Kalsiumin ja hiilidioksidin kemiallisella tasapainosysteemillä eli karbonaattisysteemillä on 

merkittävä vaikutus maapallon vesien kemialliseen koostumukseen ja liukenemis- ja 

saostumisreaktioihin. Suomen pohjavedet ovat yleensä hyvin pehmeitä ja happamia, mikä 

lisää veden liuottavia ominaisuuksia. Pohjavesien suuret rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 

Suomessa yleinen vedenlaadun ongelma syövyttävyyden ja happamuuden lisäksi.  (Hatva 

1989, 16-26; Meskus 2017-2018; Sallanko 2003, 17-20)  

 

2.1. Karbonaattisysteemi 

 

Karbonaattisysteemiä ja kalkki-hiilidioksiditasapainotilaa voidaan kuvata matemaattisesti sen 

osareaktioiden summana. Tasapainossa olevien ionien (Ca2+, CO2, HCO3
-, CO3

2−, H+, OH−) 

keskinäiset suhteet muuttuvat heti, kun veden lämpötila muuttuu tai jonkin osatekijän 
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pitoisuutta muutetaan. Tasapainotilaa kalsiumin ja hiilidioksidin välillä voidaan kuvata alla 

esitetyllä yhtälöllä. (Letterman 1999, 568-624; Meskus 2017-2018) 

𝑘𝑠∗𝑘1

𝑘2
=
[𝐶𝑎2+][𝐻𝐶𝑂3

−]2

[𝐶𝑂2] 
 = 𝑘′     (1) 

, jossa   ks = Kalsiumkarbonaatin liukoisuutta kuvaava vakio 

k1 = Hiilihapon dissosioitumista kuvaava vakio 

k2 = Bikarbonaatin dissosioitumista kuvaava vakio 

[Ca2+] = Kalsiumpitoisuus [mol/l] 

[HCO3
-]= Bikarbonaattipitoisuus [mol/l] 

[CO2]=Hiilidioksidipitoisuus [mol/l] 

 

Taulukon 1 reaktioyhtälöt kuvaavat karbonaattisysteemissä veden dissosiaatiota, hiilidioksidin 

liukenemista veteen, hiilidioksidin ja veden reaktiota hiilihapoksi ja siitä edelleen 

bikarbonaatiksi ja karbonaatiksi sekä kalsiumkarbonaatin liukenemista veteen. Taulukossa on 

esitetty myös reaktioihin vaikuttavat vakiot sekä niiden muodostumista kuvaavat laskukaavat. 

Liitteessä 10 on esitetty tasapainotilan laskennassa käytetyt vakiot. 

 

Taulukko 1. Karbonaattisysteemiin kuuluvat veden, hiilidioksidin ja kalsiumin reaktiot. (Benjamin 2015; 

Letterman 1999, 568-624) 

Reaktioyhtälö Selitys Vakioiden laskentakaavat 

[t=C], [T=K] 

𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻
+ + OH− Kun vesi dissosioituu, syntyy 

vetyioneita ja hydroksideja. 

Reaktiota kuvaa veden 

tasapainovakio kw 

[𝐻+] ∗  [𝑂𝐻−] =  𝑘𝑤 

 

-log kw= pkw 

𝐶𝑂2(𝑔) ⇌ 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) 

 

Hiilidioksidin liukeneminen veteen. 

Kaasumaisen hiilidioksidin 

tasapaino veden kanssa. 

Muodostumista kuvaa Henryn lain 

liukoisuusvakio, kH  

𝑃𝐶𝑂2
[𝐶𝑂2]

 =  𝑘𝐻  

 

-log kH= pkH 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻2𝐶𝑂3 Hiilidioksidin ja veden reaktio 

hiilihapoksi.  

[𝐻2𝐶𝑂3]

[𝐶𝑂2 (𝑎𝑞)]
 = 𝑘 

 

𝐻2𝐶𝑂3 +𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻3𝑂
+ + 𝐻𝐶𝑂3

− Hiilihappo dissosioituu vedessä 

bikarbonaatiksi, jonka 

muodostumista kuvaa 

tasapainovakio k1  

[𝐻3𝑂
+] ∗ [𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐻2𝐶𝑂3]
 =  𝑘1 

[𝐻2𝐶𝑂3] ≈ [𝐶𝑂2] 

[𝐻3𝑂
+] = [𝐻+] 

-log k1 = pk1 
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Reaktioyhtälö Selitys Vakioiden laskentakaavat 

[t=C], [T=K] 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐻

+ + 𝐶𝑂3
2−(𝑎𝑞) Bikarbonaatti dissosioituu 

edelleen karbonaatiksi vedessä, 

jonka muodostumista kuvaa 

tasapainovakio k2 

[𝐻3𝑂
+] ∗ [𝐶𝑂3

2−]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

 =  𝑘2 

-log k2 = pk2 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 ⇌ 𝐶𝑎
2+ + 𝐶𝑂3

2− Kalsiumkarbonaatin (kalsiitin) 

liukeneminen/saostuminen. 

Reaktiota kuvaa CaCO3 

liukoisuusvakio ks 

[𝐶𝑎2+] ∗  [𝐶𝑂3
2−] =  𝑘𝑠 

-log ks = pks 

 

Kun tasapainovakiot korvataan tasapainotilan yhtälöön (1) saadaan tasapainoyhtälölle 

seuraava muoto (Letterman 1999, 576-580; Meskus 2017-2018). 

𝑘𝑠∗𝑘1

𝑘2
=
[𝐶𝑎2+][𝐶𝑂3

2−][𝐻3𝑂
+][𝐻𝐶𝑂3

−]

[𝐶𝑂2] 
[𝐻3𝑂

+][𝐶𝑂3
2−]

[𝐻𝐶𝑂3
−]

    (2) 

,jossa   [CO3
2-] = Karbonaattipitoisuus [mol/l] 

[H3O+] = [H+] = Vetyionipitoisuus [mol/l] 

 

Veden alkalisuus eli pH kertoo vedessä olevien vetyionien [H+] määrän, joka määrittää 

hiilidioksidin, bikarbonaatin (=vetykarbonaatti, HCO3
-) ja karbonaatin (CO3

2-) suhteelliset 

osuudet vedessä alla esitetyn yhtälön mukaisesti. Hapan (pH 0-6) vesi on liuottavaa ja 

emäksisellä puolella (pH 8-14) vedessä olevat ionit saostuvat. (VVY 2002; Letterman 1999, 

576-580) 

 

[𝐻+] =  [𝑂𝐻−] + [HCO3
−] +  2 𝑥 [CO3

2−]    (3) 

,jossa  [OH-]=Hydroksidi-ioni pitoisuus [mol/l] 

 

pH muodostuu logaritmisella asteikolla tasapainoreaktioiden suhteen. Tasapainoyhtälöstä 

saadaan johdettua edelleen tasapainotilaa vastaavan pH laskentakaava (= pHs) alla esitetyn 

yhtälön mukaan. (Letterman 1999, 576-580; Meskus 2017-2018) 

 

𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔 [𝐻3𝑂
+]   =  

𝑘2 𝑥 [𝐶𝑎
2+] 𝑥 [𝐻𝐶𝑂3

−]

𝑘𝑠
         (4) 
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2.1.1.  Hiilidioksidi vedessä 

 

Veden kokonaishiilidioksidipitoisuus (Kuva 1) koostuu vapaasta hiilidioksidista ja sidotusta 

hiilidioksidista. Vapaan ja sidotun CO2:n suhteelliset osuudet riippuvat veden pH:sta. Sidotulla 

hiilidioksidilla tarkoitetaan veden sisältämän bikarbonaatin ja karbonaatin kokonaismäärää. 

Vapaa hiilidioksidi taas koostuu suojatusta ja aggressiivisesta hiilidioksidista. Koska Suomen 

pohjavedet ovat yleensä hyvin pehmeitä, ei niissä saa esiintyä juuri ollenkaan vapaata 

hiilidioksidia, sillä kovuuden ollessa pieni, suojatun hiilihapon määrä on erittäin pieni, ja tällöin 

lähes koko hiilidioksidimäärä on aggressiivista. (Letterman 1999, 576-580; Meskus 2017-2018; 

VVY 2002, 4-7) 

 

 

Kuva 1. Kokonaishiilidioksidin jakautuminen vedessä. (Muokattu lähteestä Karttunen ym. 2003; VVY 
2002; Letterman 1999, 576-580) 

 

Tasapainoyhtälöstä saadaan johdettua edelleen tasapainotilaa vastaava hiilidioksidipitoisuus 

vedessä sekä sidotun ja suojatun sekä aggressiivisen hiilidioksidin jakaantuminen (kaavat 5-

8). Taulukossa 2 on esitetty hiilidioksidin jakautuminen eri pH:ssa. (Meskus 2017-2018) 

 

Kokonaishiilidioksidi: [𝐶𝑂2] =
[𝐶𝑎2+]∗ [𝐻𝐶𝑂3

−]2∗𝑘2

(𝑘𝑠∗𝑘1)
      (5) 

Sidottu hiilidioksidi: [𝐶𝑂2] =
[𝐻𝐶𝑂3

−] [𝐻3𝑂
+] 

𝑘1
   (6) 

Suojattu hiilidioksidi: [𝐶𝑂2] =
[𝐶𝑎2+] [𝐻𝐶𝑂3

−]2

𝑘′
   (7) 

Kalkkia syövyttävä hiilidioksidi:  [𝐶𝑂2]  =  Mitattu CO2 –  sidottu CO2   (8) 

 

Kokonaishiilidioksidi (CO2)TOT = [H2CO3] + [HCO3
-] +[CO3

2-]

Sidottu hiilidioksidi

Bikarbonaatti / Vetykarbonaatti 
(HCO3

-) 

Karbonaatti (CO3
2-) 

Vapaa hiilidioksidi (H2CO3 )=(CO2)

Suojattu hiilidioksidi:

Kalsiumkarbonaatin ja hiilidioksidin 
tasapainoon kuuluva hiilidioksidi

Aggressiivinen hiilidioksidi
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Taulukko 2. Hiilidioksidin jakaantuminen eri pH:ssa (Meskus 2017-2018). 

pH < 4,5 Vedessä vapaa [H3O+] sekä [CO2] Kun pH < 8,2 

[HCO3
−]

[𝐶𝑂2]
 =

 𝑘1
[𝐻3𝑂

+]
 

pH = 4,5 Vedessä [CO2] 

4,5 < pH < 8,2 Vedessä [CO2] + [HCO3
-] 

pH= 8,2 Vedessä [HCO3
-]  

pH > 8,2 Vedessä [H2CO3
-] + [CO3

2-] Kun pH < 8,2 

 

[CO3
2−]

[HCO3
−]
 =

 𝑘2
[𝐻3𝑂

+]
 

 

Hiilidioksidi vaikuttaa nostavasti veden alkaliniteettiin ja kovuuteen. Alkaliniteetti aiheutuu 

pohjaveteen sen sisältämästä bikarbonaatista. Veden alkaliniteetti kuvaa veden kykyä 

vastustaa pH:n muutoksia eli se tarkoittaa veden puskurointikykyä happamoitumista vastaan 

tai hapon sitomiskykyä. Alkaliniteetti ilmoitetaan usein vesianalyyseissä yksikössä mmol/l, 

mikä vastaa meqv/l -yksikköä. Kuvassa 2 on havainnollistettu hiilidioksidin suhteelliset osuudet 

pH:n funktiona. (VVY 2002, 4-7; Crittenden ym. 2012, 1772; Letterman 1999, 576-580) 

 

𝐴𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 =  [𝑂𝐻−] + [HCO3
−] +  2 𝑥 [CO3

2−] − [𝐻+]  (9) 

 

   

Kuva 2. Vedessä olevan hiilidioksidin suhteelliset osuudet veden happamuuden suhteen. (Muokattu 
lähteestä Letterman 1999, 576-580; Crittenden ym. 2012, 1772)  
 

 

2.1.2. Kalsium vedessä 

 

Kokonaiskovuus vedessä koostuu pysyvästä kovuudesta, niin sanotusta mineraalikovuudesta 

ja ohimenevästä kovuudesta eli karbonaattikovuudesta. Pysyvän kovuuden aiheuttavat maa-

alkalimetallien (kalsium ja magnesium) ja muiden metallien (rauta, kupari, alumiini ja sinkki) 
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happojen suolat (kloridit ja sulfaatit) sekä hydroksidit. Karbonaattikovuus sisältää hiilihappoon 

karbonaattina ja bikarbonaattina sitoutuneen kovuuden. Karbonaattikovuutta voidaan laskea 

vettä kuumentamalla, jolloin karbonaatit saostuvat. Kovuutta voidaan nostaa hiilidioksidilla tai 

kovuussuoloilla (bikarbonaatteina) ja laskea saostamalla pH:ta nostamalla (karbonaatteina). 

Vedenkäsittelyssä kovuutta ei yleensä kuitenkaan pyritä nostamaan erikseen, vaan kovuus 

nousee alkaloinnissa, jos siihen käytetään kalsiumia sisältäviä yhdisteitä. (VVY 2002; 

Benjamin 2015; Letterman 1999, 576-580)   

 

Kovuudella ilmaistaan siis kalsium- ja magnesiumionien (Ca2+ ja Mg2+) yhteenlaskettua 

kokonaismäärää vesitilavuudessa. Kationien Fe3+, Zn2+, Al3+, Cu2+ veteen aiheuttama kovuus 

pyritään kovuuden määrityksessä poistamaan. SI-järjestelmän mukaan kovuus ilmoitetaan 

kalsiumin ja magnesiumin konsentraationa [mmol/l]. Pitoisuus voidaan esittää myös niin 

sanottuna saksalaisena kovuusasteena [°dH], joka vastaa 10 mg/l kalsiumoksidia (CaO) tai 

0,178 mmol/l kalsiumkarbonaattia (CaCO3
2-).  Kokonaiskovuus 1 mmol/l vastaa saksalaisena 

kovuusasteena 5,6 °dH:ta. Veden kovuuksien yksiköiden vastaavuudet on esitetty alla 

taulukossa 3. (VVY 2002; Benjamin 2015; Letterman 1999, 576-580)   

 

Taulukko 3. Veden kovuuksien yksikköjen vastaavuudet (Krüger 2015). 

 mmol/l 
mval/l 
meq/l 

°dH mgCa/l mgMg/l mgCaCO3/l mgCaO/l 

1 mmol/l 1 2 5,6 40 24,31 100,09 56,08 

1 mval/l 
1meq/l 

0,5 1 2,8 20,04 12,15 50,04 28,04 

1 °dH 0,18 0,36 1 7,15 4,33 17,85 10,00 

1 mgCa/l 0,03 0,05 0,14 1 0,61 2,49 1,39 

1 mgMg/l 0,04 0,08 0,23 1,65 1 4,12 2,31 

1 
mgCaCO3/l 

0,01 0,02 0,06 0,40 0,24 1 0,56 

1 mgCaO/l 0,02 0,06 0,1 0,71 0,43 1,78 1 

 
 

Suomessa pohjavesien magnesiumpitoisuus on pienempi kuin kalsiumpitoisuus, ja sen vuoksi 

kovuudesta puhuttaessa usein kiinnitetään huomio veden kalsiumpitoisuuteen. Suositeltava 

kalsiumtaso käsitellyssä vedessä on yli 10 mg/l. (VALVIRA 2016; STM 2015) 

 

Kalsiumin määrää tasapainotilassa voi laskea tasapainoyhtälöstä johdetulla kalsiumin kaavalla 

seuraavasti. (Letterman 1999, 576-580; Meskus 2017-2018)  

 

[𝐶𝑎2+] =
[𝐻+]∗𝑘𝑠

 ([𝐻𝐶𝑂3
−]∗ 𝑘2) 

     (10) 
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Tasapainotilan yhtälöstä (10) voi suoraan päätellä, että nostamalla pH:ta, jolloin vedyn 

pitoisuus pienenee, kalsiumin pitoisuuden täytyy pienentyä eli tapahtuu kalkin saostumaa. 

Vastaavasti, jos pH laskee (vedyn pitoisuus [H+ nousee), vesi voi sisältää enemmän veteen 

liuennutta kalsiumia eli kalkkia liukenee veteen, jos ympäristössä on kalkkia. (Meskus 2017-

2018) 

 

2.2. Rauta ja mangaani vedessä 

 

Rautaa ja mangaania esiintyy Suomen pohjavesissä maa- ja kallioperän ominaisuuksista 

riippuen. Monesti runsaat rauta- ja mangaanipitoisuudet esiintyvät luonnossa ja pohjavedessä 

samanaikaisesti, mutta mangaanin pitoisuudet ovat yleensä pienemmät kuin raudan 

pitoisuudet, koska rauta hapettuu helpommin jo luonnossa ja sitoutuu maaperään ennen 

päätymistään pohjaveteen. (VALVIRA 2016; THL 2017)  

 

Rauta on metallisista alkuaineista merkityksellisin, ja se muodostaa hapen ja rikin kanssa 

perustan kaikkien muiden alkuaineiden geokemialliselle luonteelle (Sallanko ym. 2001, 4-5). 

Maaperässä rautaa on maannosvyöhykkeen rikastumiskerroksen pintaosissa ja sitä esiintyy 

vedessä lähes poikkeuksetta aina, kun hapeton ja hapan pohjavesi nousee 

rikastumiskerroksen tasolle ja liukenee pohjaveteen. Suurin osa liukoisesta raudasta on 

peräisin silikaattimineraaleista ja biotiitista, joka on moreenin hienoainesta. (Sallanko 2003, 

27)  

 

Mangaani liukenee pohjaveteen myös vedenpinnan yläpuolisista maakerroksista, kun 

pohjavesi on kosketuksissa rikastumiskerroksen kanssa. Mangaanista suurin osa on peräisin 

tummista mineraaleista, joissa se esiintyy piilevänä. Metamorfiset ja sedimenttikivilajit 

sisältävät runsaasti mangaania. (Sallanko 2003, 27; Kousa ym. 2017) 

 

Ympäristön hapetus - pelkistys olosuhteet, pH, humusaineiden määrä ja bakteerien toiminta 

yhdessä vaikuttavat raudan ja mangaanin reaktioihin luonnossa ja sitä kautta niiden 

esiintyvyyteen pohjavedessä. Erityisesti rautaa ja mangaania esiintyy anoksisissa ja matalissa 

pH -olosuhteissa (pH < 7), jolloin mangaani ja rauta ovat liuenneina veteen. Niitä esiintyy myös 

runsaasti orgaanista ainetta sisältävissä vesissä, koska eteenkin rauta ja myös mangaani 

esiintyvät usein humukseen sitoutuneina. (Hatva 1989, 8-10; Kousa ym. 2017, 1-6) 

Pohjavedessä olevilla bakteereilla on osansa raudan ja mangaanin esiintymiseen siten, että 

ne pelkistävät ja liuottavat rautaa ja mangaania joko suoraan käyttämällä sitä 

energianlähteenään tai epäsuorasti muuttamalla vallitsevia olosuhteita esimerkiksi 
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kuluttamalla pohjavedestä liuenneen hapen ja sitä kautta pelkistäen raudan ja mangaanin 

(Sallanko ym. 2001).  

 

2.2.1. Raudan kemiallinen liukeneminen ja saostuminen 

 

Rauta esiintyy kahden- tai kolmen arvoisena. Liuenneena veteen rauta on yleensä 

kahdenarvoisena ferrorautana eli Fe2+ -ionina ja hapettuessaan se saostuu kolmenarvoiseksi 

ferriraudaksi eli Fe3+ -ioniksi. (Sallanko 2003, 25-32; U.S. EPA, 1985; Sharma 2001, 3-18)  

 

Bikarbonaatti-, karbonaatti ja sulfaattiyhdisteet vaikuttavat raudan esiintymismuotoon vedessä 

eniten. Yleisemmin rauta on liuenneena bikarbonaattina eli Fe(HCO3)2 -muodossa ja kiinteänä 

sideriittinä eli rautakarbonaattina FeCO3 -muodossa. Bikarbonaatti puskuroi ja rajoittaa raudan 

liukenemista vedessä. Raudan liukeneminen veteen tapahtuu hapettomissa olosuhteissa 

reaktiossa, jossa ferrokarbonaatti reagoi hiilidioksidin kanssa vedessä, jolloin muodostuu 

liukoinen ferrobikarbonaatti. (Sallanko 2003, 25-32; Sharma 2001, 3-18, Hämäläinen 1994, 

15) 

 

FeCO3 + H2O + CO2  Fe(HCO3)2     (11) 

 

Alla on esitetty hapettumisreaktio, kun veteen liuennut rauta joutuu kosketukseen ilman hapen 

kanssa, sekä hapettuneen raudan saostumisreaktio. Liuennut rauta muuttuu ensin 

ferriraudaksi, jonka jälkeen se hydrolysoituu ja saostuu ferrihydroksidiksi (Fe(OH)3), joka on 

ferriraudan yleisin muoto. Reaktiossa saostunut Fe3+-ioni reagoi vedessä muodostaen 

ferrihydroksidia ja vapauttaen vetyioneja. Reaktioyhtälöissä (s) tarkoittaa kiinteää olomuotoa 

ja (g) tarkoittaa kaasumaista olomuotoa. (Sallanko 2003, 25-32; Sharma 2001, 3-18; 

Hämäläinen 1994, 15) 

 

2 Fe2+ + ½ O2+ H2O 
 2 Fe3+ + OH-    (12) 

Fe3+ + 3 H2O  Fe(OH)3 (s) + 3H+     (13) 

 

Ferrirauta voi esiintyä myös liuenneena tai kolloidisina kompleksi-ioneina, joita rauta 

muodostaa sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kanssa. Rauta katalysoi 

orgaanisen aineen hapettumista. Kun kaikki orgaaninen aines on hapettunut, rauta jää 

ferrimuotoon. Kompleksi-ioneja muodostava orgaaninen aines on humusta, joka koostuu 

erilaisista orgaanisista yhdisteistä. Näistä tärkeimmät ovat fulvo-, hymatomelaani- ja 

humiinihappo. (Sallanko 2003, 25-32; VALVIRA 2016; Sharma 2001, 3-18) 
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Fe2+ + ¼ O2 + org.yhdiste  Fe3+-org.kompleksi   (14) 

Fe3+-org.kompleksi  Fe2+ + hapettunut org.yhdiste    (15) 

 

Rauta muodostaa epäorgaanisia yhdisteitä fluoridi-, kloridi-, fosfaatti-, sulfaatti- ja karbonaatti-

ionien kanssa. Esimerkiksi, jos vedessä on runsaasti sulfaattia ja se on pelkistynyt 

anaerobisissa olosuhtessa sufidiksi, rauta voi hapettua myös sulfidina FeSO4 -muodossa. 

(Sallanko 2003, 25-32; Sharma 2001, 3-18) 

 

Hapettumisnopeus on voimakkaasti pH-arvosta riippuvainen. Ferroraudan hapettuminen 

vedessä on ensimmäisen kertaluokan reaktio, kun pH on yli 5,5. Liukoisen raudan ja 

happipitoisuuksien suhteen se on toisen kertaluokan reaktio pH:n suhteen. Tämä johtaa siihen, 

että yhden pH-asteen nousu vedessä johtaa 100-kertaiseen reaktionopeuden nousuun. 

(Sallanko 2003, 29-30) Kahdenarvoisen raudan hapetuskinetiikka voidaan ilmaista seuraavilla 

yhtälöillä (Crittenden ym. 2012, 1549). 

 
−𝑑 [𝐹𝑒2+]

 𝑑𝑡
 =  𝑘 [𝐹𝑒2+][𝑂𝐻−] 2 𝑃𝑂2 = 𝑘𝑟[𝐹𝑒

2+]   (16) 

 
 
tai 
 
 

−𝑑 [𝐹𝑒2+]

 𝑑𝑡
 =

 𝑘 𝐻[𝑂2] [𝐹𝑒
2+] 

[𝐻+]2
= 𝑘′[𝐹𝑒2+]    (17) 

 
, joissa  k= Hapetusvakio [l2/mol2*min*atm] 

PO2= Hapen osapaine [atm] 

kr = hapetusnopeus [1/min] = k*[OH-]2*PO2 

kH=Henryn lain vakio hapen liukenemiselle veteen [atm/(mol/l)] 

k’ = hapetusnopeus [1/min] = kH*[O2]/[H+]2 

  [OH-] =hydroksidi-ionikonsentraatio vedessä [mol/l] 

  [Fe2+] = Rautaionikonsentraatio vedessä [mol/l] 

  [O2] = Happikonsentraatio raakavedessä [mol/l]  

[H+]= Vetyionikonsentraatio raakavedessä [mol/l] 

 

Rauta aiheuttaa veteen hapettuessaan ruskeanpunertavan värin. Se haisee ja maistuu suurina 

pitoisuuksina pahalle, värjää saostuneena ja aiheuttaa sameutta. Jo 0,05 mg/l rautapitoisuus 

voi aiheuttaa rautasaostumia, ja siten lisää bakteerikasvua verkostossa sekä makua ja hajua 

entisestään. (VALVIRA 2016) 
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2.2.2.  Mangaanin kemiallinen liukeneminen ja saostuminen 

 

Mangaani esiintyy kahden-, kolmen- tai neljänarvoisena. Mangaanin tavallisimmat 

hapetusluvut kemiallisessa prosessissa ovat +2 tai +4, jolloin se esiintyy Mn2+ tai Mn4+ -ioneina. 

Kahdenarvoisena suolana mangaani liukenee pohjaveteen ja saostuu neljänarvoisena 

mangaanioksidiksi. Jos hapetusreaktio menee yli ja mangaani saavuttaa hapetusluvun +7, se 

liukenee takaisin veteen ja muodostaa purppuranpunaista permanganaattia (MnO4). (Kousa 

ym. 2017, 1-6; Sallanko 2003, 27) 

 

Mangaani liukenee raudan tavoin veteen etupäässä bikarbonaattina eli Mn(HCO3)2 -

muodossa. Sitä voidaan tavata myös kiinteässä muodossa kahdenarvoisina yhdisteinä, kuten 

mangaanisulfidina (MnS), mangaanikarbonaattina (MnCO3) ja mangaanihydroksidina 

(Mn(OH)2). Ilman hapen kanssa kosketuksessa oleva liukoinen mangaani hapettuu hitaasti ja 

jää veteen kolloidisena hydroksidina. Kahdenarvoinen mangaani saostuu vasta, kun pH on 

riittävän korkea. Saostuneita mangaaniyhdisteitä ovat mangaanidioksidi (MnO2), 

mangaani(III)oksidi (Mn2O3) ja mangaani(III,II)oksidi (Mn3O4). Kiinteässä olomuodossa 

esiintyvästä saostuneesta mangaanista 30-90 % hapettuu MnO2:ksi. (Sallanko 2003, 27-32; 

Kousa ym. 2017, 1-6)  

 

Mn2+ + H2O + CO2  Mn(HCO3)2     (18) 

2 Mn2+ + O2 + 2 H2O  2 MnO2 (s) + 4 H+   (19) 

 

Mangaanin autokatalyyttinen hapettumisreaktio tapahtuu kolmivaiheisesti ja se voidaan 

ilmaista alla esitetyillä yhtälöillä. Reaktiot (20) ja (22) ovat hitaita ja (21) on nopea. Mangaanin 

saostuminen autokatalyyttisesti ei ole stoikiometrinen reaktio. Hapettuneella mangaanilla on 

suurehko adsorptiokapasiteetti liuenneen Mn2+ suhteen. Mn2+ ja Mn4+ muotojen osuudet 

saostuneina riippuvat vedessä vallitsevista olosuhteista. Jos mangaanin hapettamisen 

tuloksena syntyvät hydroksidit ovat kolloidisessa muodossa, ne eivät saostu, kuten MnO2. 

Toisaalta, kolloidiset raudan ja mangaanin oksidit voivat tehostaa adsorption- ja autokatalyysin 

reaktioita. (Crittenden ym. 2012, 1555-1560; Sallanko 2003, 32) 

 

Mn2+ + ½ O2  MnO2 (s)     (20) 

Mn2+ + MnO2 (s)  Mn2+ ∙ MnO2 (s)    (21) 

Mn2+ ∙ MnO2 (s) + ½ O2  2 MnO2 (s)    (22) 

 

Mangaanin hapettuminen on reaktioiltaan monimutkaisempi kuin raudan. Ilman hapella se 

alkaa vasta, kun pH on 9 tai sen yläpuolella. Liukoinen mangaani voi kuitenkin neutraaleissakin 
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olosuhteissa poistua osittain adsorptiolla ja autokatalyyttisellä reaktiolla partikkelien pinnalle, 

mikä vaikuttaa hapettumisnopeuteen. Alla on esitetty mangaanin hapetuskinetiikan yhtälö 

reaktiolle. Se voidaan ilmaista myös hapen osapaineen ja hydroksidi-ionin suhteen, kuten 

raudallekin. (Crittenden ym. 2012, 1555-1560) 

 

−𝑑 [𝑀𝑛2+]

 𝑑𝑡
 =  𝑘 1[𝑀𝑛

2+] +  𝑘 2[𝑀𝑛
2+][𝑀𝑛𝑂2 (𝑠)]   (23) 

 

tai 

 

−𝑑 [𝑀𝑛2+]

 𝑑𝑡
 =  𝑘3 𝑃𝑂2[𝑂𝐻

−][𝑀𝑛2+] = 𝑘[𝑀𝑛2+]   (24) 

 

, joissa  k1 = hapetusnopeusvakio hapettimelle 

k2 = hapetusnopeusvakio autokalyyttiselle reaktiolle 

  [Mn2+] = Mangaani-ionikonsentraatio vedessä [mol/l] 

[MnO2 (s)] = Mangaanioksidisakkakonsentraatio [mol/l] 

k3 = hapetusvakio [l2/mol2*min*atm] 

 

Mangaani on liuenneena väritön ja mauton, saostuessaan se muuttuu mustaksi ja maistuu 

pahalle sekä värjää voimakkaasti. Jo pienet pitoisuudet (20 µg/l) voivat näkyä kerrostumina 

vesilaitteissa, 50 µg/l pitoisuuksina mangaani aiheuttaa veteen saostumia, värjää pyykkiä ja 

saniteettikalusteita sekä aiheuttaa saostumia vesilaitoksen putkistoihin ja prosessiyksiköihin. 

Saostumat vedessä voivat näyttää noen omaisilta hiutaleilta tai rasvamaiselta massalta. 

Mangaani toimii myös substraattina bakteerien kasvulle vesijohtoverkostossa (VALVIRA 2016) 

 

2.2.3. Raudan ja mangaanin biologiset reaktiot 

 

Biologiset reaktiot vaikuttavat raudan ja mangaanin liukenemis- ja hapettumisreaktioihin 

vedessä. Pohjavesien bakteerit pelkistävät ja hapettavat rautaa ja mangaania kahdella eri 

systeemillä; entsyymitoiminnan avulla suoraan tai metaboliansa avulla epäsuorasti 

muuttamalla ympäristönsä pH:ta. Metabolinen liukenemisvaikutus voi tapahtua anaerobisessa 

tilassa, kun bakteerit kuluttavat pohjavedestä kaiken liuenneen hapen, jolloin rauta ja 

mangaani pelkistyvät ja liukenevat veteen. (Sallanko 2003, 33) 

 

Metabolisessa hapettumisessa taas pH-arvo bakteerien pinnalla on korkea niiden 

aineenvaihdunnan vuoksi, jolloin vedessä liuenneena ollut rauta ja mangaani saattavat 

hapettua ja saostua sen vaikutuksesta bakteerien pinnalle. Bakteerien aineenvaihdunnassa 
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syntyy vetyperoksidia (H2O2), mikä selittää hapetusreaktiot. Vetyperoksidia syntyy myös 

auringonvalon vaikutuksesta vedessä. Bakteerien solut tai kuoret lienevät siis syynä raudan ja 

mangaanin saostumiseen ja bakteerien päälle syntyneet saostumat jälleen katalysoivat 

laajempaa reaktiota. (Sallanko 2003, 33)  

 

Autotrofiset Gallionella ja Thiobacillus Ferro-oxidans -bakteerien uskotaan käyttävän 

hiilidioksidia ja pelkistynyttä rautaa substraattinaan ja energian lähteenään entsyymein 

(Mouchet 1992). Gallionella on tarkemmin kemoautotrofi, eikä sen uskota pystyvän 

käyttämään hyväkseen orgaanista hiiltä. Siksi se on organismi, joka menestyy parhaiten 

olosuhteissa, joissa orgaanista ainetta on niin vähän, etteivät heterotrofiset bakteerit pääse 

hallitseviksi lajeiksi (Sallanko ym. 2001). Gallionella- ja Thiobacillus Ferro-oxidans sukujen 

bakteerit hapettavat vain rautaa ja esimerkiksi Pseudomonas manganoxidans-suvun bakteerit 

hapettavat vain mangaania.  Leptothrix-, Crenothrix-, Hyphomicrobium-, Siderocapsa-, 

Siderocystis ja Metallogenium-suvun bakteerit hapettavat sekä rautaa että mangaania. 

(Mouchet 1992; Hatva 1989, 40-45) Tyypillisimmät bakteerisuvut vain runsaasti rautaa 

sisältävässä vedessä on Gallionella- ja Leptothrix- sukujen lajit, kun taas mangaania 

sisältävässä vedessä valtaosa on Metallogenium- ja Leptothrix -sukuihin kuuluvia bakteereita 

(Partanen 1994; Hatva 1989, 40-45). Gallionellan kasvulle optimilämpötila on 10-15 °C, kun 

taas Sphaerotilus-Leptothrix -suvuille ihanteellinen lämpötila on 20-25 °C. pH:n on oltava 

useimmilla bakteereilla 6-8 välillä, mutta mangaania hapettavat bakteerit vaativat vähintään 

pH:n 7,2-7,5, jotta niiden toiminta on mahdollista. Mangaania hapettavat bakteerit tarvitsevat 

myös aerobiset olosuhteet, jolloin liuennutta happea pitää olla vedessä > 5 mg/l. (Mouchet 

1992) 

 

Heterotrofiset bakteerit, kuten Cholodnii, Leptothrix-, Sphaerotilus- ja Siderocapsa- suvut eivät 

vaadi rautaa pelkistyneenä, vaan sitovat jo hapettuneen raudan metabolisesti solueritteensä 

avulla (Mouchet 1992). Heterotrofiset bakteerit tarvitsevat kasvaakseen orgaanista ainetta, 

mikä selittää sen, että nämä bakteerit ovat tyypillisiä humuspitoisten vesien organismeja ja 

sietävät suurempia humuspitoisuuksia kuin kemoautotrofiset suvut. Leptothrix-ochracea ei 

kuitenkaan pysty elämään hyvin humuspitoisessa vedessä Gallionellan tavoin. Vedessä olevat 

suolat rajoittavat joitakin bakteerisukuja, mutta rautaa hapettavia bakteereita on tavattu myös 

suolaisissa vesissä. (Mouchet 1992; Hatva 1989, 40-45) 

 

Tupelliset Sphaerotilus-Leptothrix sukujen ja yksisoluisten, extrasellulaarista limaa erittävien 

Siderocapsa suvun lajien yhteys rautaan ja mangaaniin on siis mekaaninen; kemiallisesti 

hapettuneet rauta- ja mangaaniaggregaatit kiinnittyvät solueritteeseen ilman, että bakteeri 

käyttäisi rautaa jollakin tavalla hyödykseen. Näin ollen ei myöskään hapettuneen sakan 
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kidemuodolla ole merkitystä saostumisessa. Metallit saostuvat biomassaan sitoutuneena ja 

näin saostuvan metallin määrä riippuu siitä, missä suhteessa kasvusto tuottaa solulimaa 

hapettuviin metalleihin nähden. (Sallanko ym. 2001) Kuvassa 3 vasemmalla on esitetty 

Gallionella- suvun sauvamuodostumia ja oikealla Leptothrix -suvun rihmastoa. 

 

 

Kuva 3. Gallionella Ferruginean sauvamuodostumia ja Leptothrix ochrae rihmastoa. (Sallanko ym. 

2001) 

 

Monet bakteerisuvuista tarvitsevat kasvualustan tai kiinnittymispinnan, että pystyvät 

toimimaan ja lisääntymään. Ne ottavat ravinteet virtaavasta vedestä ja pystyvät 

konsentroimaan niitä. Metallogenium- ja Siderocapsa -sukujen bakteereita on tavattu myös 

vapaassa vedessä liikkuvana. (Partanen 1994) Biologista mangaaninpoistoa voi helpottaa ja 

tehostaa mangaanioksidilla päällystetyn massan käytöllä bioadsorption tapaan tai käyttää 

toisen laitoksen mangaanisakkaa ikään kuin siemensakkana bakteeritoiminnalle (Mouchet 

1992; Valta 2017). 

 

2.2.4.  Raudan ja mangaanin kemiallisten reaktioiden riippuvuudet 

 

Eritysesti pH, redox-potentiaali, kaasutasapaino, kovuus ja alkaliniteetti ja lämpötila vedessä 

vaikuttavat raudan ja mangaanin reaktioihin ja puhdistuksen onnistumiseen vedestä. Myös 

ympäristötekijöillä, kuten humuksella, ravinteilla, silikaateilla ja suoloilla on vaikutusta raudan 

ja mangaanin liukenemis- ja hapettumisreaktioihin. Kuvassa 4 on esitetty raudan ja mangaanin 

hapettumismekanismien suhdetta redox-potentiaalin ja pH:n vaikutuksesta. 
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Kuva 4. Mangaanin ja raudan hapettuminen redox-potentiaalin ja pH vaikutuksesta (Muokattu 
lähteestä; Mouchet 1992) 

 

Rauta hapettuu ja saostuu, kun pH on yli 5, mutta reaktio on erittäin hidas pH:n ollessa alle 6. 

Biologiset hapettumisreaktiot tapahtuvat raudalla pH:n ollessa 6-8 ja mangaanilla 7,3-9 välillä. 

Fysikaaliskemiallinen hapettuminen raudalla alkaa, kun pH kohoaa 7,2 ja siitä yli sekä 

mangaanilla pH-luvun kohotessa 9,5 yläpuolelle. Mangaanin hapettuminen on hankalampaa 

kuin raudan, koska reaktiot ovat hitaampia ja pH-arvon on oltava korkeampi. (Mouchet 1992) 

 

pH:n nousun lisäksi pelkistyspotentiaalin noustessa raudan ja mangaanin hapetusluvut 

kasvavat ja metallit saostuvat. Redox-potentiaali ilmaisee veden hapetus - pelkistys 

olosuhteiden tasapainotilaa, johon esim. lämpötila, pH ja aineiden konsentraatiot vaikuttavat. 

Veden kovuus, hiilidioksidin ja hapen määrä sekä rikki-, typpi- ja hiiliyhdisteiden pitoisuudet 

vaikuttavat Eh-potentiaaliin. (Mouchet 1992) 

 

Kuvissa 5 ja 6 on esitetty pH:n ja happipitoisuuden vaikutusta raudan hapettumisnopeuteen yli 

3000 µg/l rautapitoisuudella.  
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Kuva 5. pH:n vaikutus raudan hapettumisnopeuteen (Pääkkönen 2017) 

 

 
Kuva 6. Happipitoisuuden vaikutus raudan hapettumisnopeuteen (Pääkkönen 2017) 

 

Kuvista voi havaita, että kun pH:ssa päästään 7,6 arvoon, raudan hapettumiseen tarvitaan 

noin puolen tunnin kontaktiaika happipitoisuuden ollessa 1 mg/l, jotta päästään lähelle 100 % 

poistumaa. Kun taas happipitoisuutta lisätään 7 mg/l, voidaan sama poistoteho saavuttaa noin 

tunnin kontaktiajalla pH:ssa 7,0. Happipitoisuuden ollessa 7 mg jo 10 minuutin kontaktiajalla 3 

mg/l rautapitoisuudesta hapettuu noin puolet. Rauta hapettuu siis osittain varsin nopeasti.  

 

Pehmeissä vesissä pH-arvo muuttuu helposti happojen ja emästen vaikutuksesta, jolloin 

alkaliniteetti on alhainen. Tästä syystä raudan ja mangaanin hapettuminen on helpompaa mitä 

kovempaa vesi on, sillä hapettumisreaktioiden vapauttamat vetyionit (H+) eivät pääse 

laskemaan pH:ta liian alhaiseksi. Mitä suurempi veden sisältämän kalsiumkarbonaatin määrä 
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on suhteessa orgaanisen aineksen määrään nähden, sitä paremmin partikkelit yhdistyvät ja 

laskeutuvat. Toisin sanoen, veden kovuuden sisältämien Ca2+ ja Mg2+ -kationien määrän 

lisääntyminen vähentää kompleksiyhdisteiden negatiivista varausta, joka pyrkii hajottamaan 

syntyneitä kolloideja. Kalsiumin vaikutuksesta elektrolyytit siis pienentävät kolloidien 

stabiliteettiä ja mahdollistavat siten suurempien ja nopeammin sedimentoituvien partikkelien 

muodostumisen (Sallanko ym. 2001; Hatva 1989, 53-55). Myös monovalenttisilla Na+ ja K+ -

kationeilla on partikkeleiden yhteenliittymistaipumusta parantava vaikutus, vaikkakin heikompi 

kuin kaksivalenttisilla kationeilla kalsiumilla ja magnesiumilla. Cu2+ ja Co2+ -kationit vedessä 

voivat huomattavastikin lisätä reaktionopeutta myös pieninä pitoisuuksina.  Reaktionopeutta 

nostavat myös kolmen arvoisen raudan kanssa komplekseja muodostavat anionit, kuten 

HPO4
2+. (Hatva 1989). 

 

Ympäristötekijät 

 

Pohjavesissä humuksen sekä raudan ja mangaanin pitoisuuksien vaihtelualue on laaja ja 

maantieteelliset erot ovat Suomessa huomattavat. Erityisesti Pohjanmaan rannikkoalueilla 

todennäköisyys raudan ja humuksen esiintymiselle pohjavedessä on suuri ja vain 

poikkeuksellisesti veden laatu on sellainen, että se täyttäisi talousveden laatuvaatimukset 

käsittelemättömänä. Liuenneen orgaanisen aineen vaikutusmekanismit raudan ja mangaanin 

hapetus- ja saostumisprosesseissa ovat erittäin monitahoisia. Vedessä olevat humus- ja 

fulvohapot stabiloivat liuennutta rautaa ja mangaania puskuroiden hapettumisreaktiota ja 

lisäten niiden liukoisuutta. Humus- ja fulvohapot sisältävät karboksyyli- ja fenoliryhmiä, jotka 

muodostavat komplekseja metallikolloidien kanssa. Runsaasti rautaa sisältävässä vedessä 

raudan hapettuessa ja saostuessa sen mukana tapahtuu usein myös orgaanisen aineen 

saostumista. Humuksen saostuminen alkaa jo 0,1-0,2 mmol/l rautalisäyksellä ja tämä vastaa 

rautapitoisuutta 5-10 mg/l. Tästä on pääteltävissä, että vähänkään enemmän rautaa 

sisältävissä luonnon vesissä kahden arvoisen raudan hapettuminen ja sitä seuraava 

rautakompleksien muodostuminen johtaa myös humuksen kemialliseen saostumiseen. 

(Sallanko ym. 2001)  

 

Humus- ja fulvohapot ovat heterogeenisiä orgaanisia makromolekyylejä, joista ainakin osa on 

kokonsa perusteella kolloidisella alueella (0,001-1,0 m) ja osa tätäkin pienempiä. Humus- ja 

fulvohapot voivat muodostaa raudan kanssa niin stabiileja kompleksiyhdisteitä, että 

vahvoillakin kemiallisilla hapettimilla annostusten on oltava suuria. Myös kemiallisissa 

biologisissa reaktioissa kontaktiaikojen täytyy olla pitkiä.  Pienimolekyyliseen (< 5 kDa) 

humukseen sitoutunut rauta ja mangaani on helpompi hapettaa kuin suurimolekyyliseen (>10 

kDa) humukseen sitoutuneet. Pienempimolekyyliseen humukseen tehoaa vahvat hapettimet 
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(kaliumpermanganaatti, otsoni), kun suurimolekyylisen humuksen hapettamiseen tarvitaan 

apukoagulantteja, kuten alumiinikogulanttia. (Sallanko 2003, 72; Sallanko ym. 2001) 

 

Kokemuksen mukaan rauta sitoutuu humukseen tiukemmin kuin mangaani ja vaikuttaa jo 

pienemmissä pitoisuuksissa sen reaktioihin. Yleensä kemiallisen hapen kulutusta (KMnO4-

luku, CODMn) on pidetty humuksen mittarina, vaikka määrityksessä saattaa hapettua muitakin 

kuin orgaanisia yhdisteitä. Jos raakavedessä on paljon pelkistynyttä rautaa, virhetulkinnan 

mahdollisuus kasvaa ja humuksen mittaaminen permanganaattilukuna saattaa antaa 

virheellisen tuloksen. Orgaanien hiili (TOC) on toinen orgaanisen aineen mittaamiseen käytetty 

menetelmä ja voi sitä voi myös pitää humuksen kuvaajana, mutta myös tähän määritykseen 

saattaa tulla muuta eloperäistä hiiltä. (Sallanko ym. 2001) Jos KMnO4 -luku pohjavedessä on 

yli 10 mg/l, raudan ja mangaanin poisto vaikeutuu ja alle 5 mg/l kaliumpermanganaattiluvulla 

ei ole todettu olevan vaikutusta niiden poistoon. Samoin yli 3 mg/l CODMn-arvon on todettu 

aiheuttavan ongelmia raudan poistossa. (Hatva 1989) 

 

Jos veden silikaattipitoisuus on alhainen, raudan kemiallisen hapettumisen ja kiteytymisen 

lopputuotteena on lepidokrokiitti, jos taas silikaattia on rautaan nähden huomattavasti, 

kiteytynyt rautasaostuma on ferrihydriitttiä eli FeSiO(OH)3
2+. Muodostumien määräävä tekijä 

on raudan ja silikaatin moolisuhde. Jos Si/Fe-suhde on suurempi kuin 0,4, saostuma on 

todennäköisesti ferrihydridiä, tätä pienemmällä suhteella lepidokrokiittia. Kun piin pitoisuus on 

alle 4 mg/l, hapettunut rauta kiteytyy lepidokrokiittinä. (Sallanko ym. 2001) 

 

Ferrihydriitti-ionin läsnäolo puhdistettavassa vedessä tekee siitä erittäin huonosti laskeutuvaa, 

koska rauta jää mikropartikkeleiksi (2-4 nm) ja ne pysyvät vedessä pitkään. 

Lepidokrokiittipartikkelien tiheys on suurempi kuin amorfisen ferrihydridin, ja siten syntyvien 

partikkelien laskeutumisnopeus on suurempi. Piin on esitetty myös nopeuttavan kaksiarvoisen 

raudan hapettumista ja saostumisen kinetiikkaa. Galionella ferruginea:n hapettaessa rautaa 

silikaatilla ei ole todettu olevan rautaa stabiloivaan vaikutusta. (Sallanko ym. 2001) 

 

Pääravinteet mikrobeilla on hiili, typpi ja fosfori. Typellä ja fosforilla on taipumus adsorboitua 

rautaoksideihin raudan poistossa, jolloin mangaanin poiston vaiheessa niiden puuttuminen 

haittaa mangaanibakteerien toimintaa. Jos fosforipitoisuus putoaa alle 10 µg/l ja typpipitoisuus 

alle 100 µg/l, mangaanin biologinen poisto häiriintyy. Toisaalta yli 2 mg/l ammoniumpitoisuudet 

hankaloittavat mangaanin poistoa ja ne nivoutuvatkin osittain yhteen. Niin kauan kuin vedessä 

on ammoniumia, haittaa nitrifikaation seurauksena syntyvä nitriitti mangaanin hapettumista. 

Ammoniumtypen esiintyminen vedessä kertoo yleensä maatalouden ja asutuksen päästöistä. 

Hapettomissa oloissa typpi muuttuu ammoniumiksi ja jää pohjaveteen. Kun happea on 
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saatavilla, ammonium hapettuu nitrifikaatiossa nitriitiksi ja edelleen nitraatiksi ja poistuu 

vedestä ilmafaasiin. (Mouchet 1992) 

 

2.3. Talousveden laatusuositukset ja raja-arvot  

 

Taulukossa 4 on esitetty osa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa talousveden 

laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015 esitettyjä vaatimuksia (V) ja suosituksia 

(S) talousveden laadulle, jotka asettavat reunaehtoja tälle työlle. 

 

Taulukko 4. STM 1352/2015 vedenlaatuvaatimukset ja suositukset (STM 2015) 

Parametri yksikkö 
STM 

1352/2015 
pH  6,5-9,5 (S) 

Rauta µg/l < 200 (S) 
< 400 (V) 

Mangaani µg/l < 50 (S)  
< 100 (V) 

Sameus FNU 
NTU 

- ei epätavallisia muutoksia (S) 
< 1,0 NTU (S) 

Väri mg/l PT 5 (S) 

Ammoniumtyppi (NH4 –N) mg/l 0,40 (S) 

Nitraatti (NO3
-) mg/l 50 

Nitriittityppi (NO2-N) 
 
Nitriitti (NO2

-) 

mg/l 
 

mg/l 

11,0 
 

0,5 

Hapettuvuus, (CODMn, O2) mg/l < 5 

Permanganaattiluku (KMnO4)  mg/l 20 (S) 

Sulfaatti (SO4
-) mg/l 250 (S) 

Kloridi mg/l 100 (S) 

 

Mangaani on elimistölle välttämätön hivenaine, joka on tärkeä normaalille kasvulle ja etenkin 

aivojen kehitykselle. Suurina pitoisuuksina mangaani on toksinen keuhkoille, maksalle ja 

keskushermostolle. Joidenkin tutkimusten mukaan mangaani voi aiheuttaa pysyviä 

neurotoksisia oireita erityisesti pienille lapsille, esimerkiksi oppimis- ja käyttäytymishäiriöitä 

sekä hienomotoriikan hidastumista, kun pitoisuus on yli 100 µg/l. Talousvedessä olevan 

mangaanin aiheuttamista terveyshaitoista ei kuitenkaan ole olemassa yksiselitteisiä ja 

luotettavia tutkimuksia, vaikka mangaanin neurotoksisuus on tiedetty jo 1830-luvulta lähtien. 

(STM 2015; Kousa ym. 2017; U.S. EPA 1985)  

 

Kuten mangaani, myös rauta on elimistölle välttämätön hivenaine. Rauta on korkeina 

pitoisuuksina haitallista ihmiselle, mutta ei aiheuta terveysvaikutuksia sellaisina pitoisuuksina, 

kun vettä ulkonäöllisten tekijöiden perusteella vielä juodaan. Raudan makukynnys 

talousvedessä ihmisestä riippuen on 0,5-1,0 mg/l pitoisuuksien tietämillä. Mangaani maistuu 

pahalle heti, jos se on hapettuneena pienissäkin pitoisuuksissa. (STM 2015) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista 1352/2015 sekä pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja 

valvontatutkimuksista 401/2001 mangaanin laatusuosituksen mukainen raja-arvo 

vesihuoltolaitoksille on 50 µg/l ja kaivovedelle enimmäispitoisuus on 100 µg/l. Raudan 

laatusuosituksen mukainen raja-arvo vesihuoltolaitoksille on 200 µg/l ja kaivovedelle 

enimmäispitoisuus on 400 µg/l. Raja-arvot perustuvat teknisiin ja esteettisiin raudan ja 

mangaanin aiheuttamiin haittoihin. (STM 2015; STM 2001) 

 

EU-direktiivin mukaiset raja-arvot ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta raudalle ja 

mangaanille ovat samat kuin Suomessa STM:n talousvesiasetuksessa annetut raja-arvot. 

Maakohtaisia eroja kuitenkin löytyy, esimerkiksi Hollannissa on voimassa samat EU-direktiivin 

mukaiset rajat kuin Suomessa, silti siellä maan ohjearvo talousveden rautapitoisuudelle on 50 

µg/l ja tavoitearvo on alle 30 µg/l/l. (EU 1998) 

 

Maailman terveysjärjestön WHO:n terveysperusteinen enimmäisarvo mangaanille 

talousvedessä on 400 µg/l. Raudalle WHO ei ole määritellyt enimmäisarvoa. WHO:n kanta 

mangaanin enimmäisarvosta perustuu järjestön tähän mennessä tekemiin tutkimuksiin 

ravinnon kautta saadun mangaanin vaikutuksista. WHO:n Guidelines For Drinking Water 

Quality -julkaisun viimeisimmästä painoksesta (2011) mangaanin terveysperusteinen raja-arvo 

on kuitenkin poistettu maininnalla ”Not of health concern at levels found in drinking-water”. 

WHO on aloittanut selvitystyön mangaanin terveysvaikutusten uudelleen arvioinnista. Siinä 

selvitetään, antavatko uudet tutkimukset riittävää näyttöä raja-arvon alentamiseen.  (WHO 

2011, 381-386) 

 

 

3. RAUDAN JA MANGAANIN POISTO RAAKAVEDESTÄ 

 

Rauta- ja mangaanipitoisten vesien käsittely perustuu niiden hapettamiseen ja siten 

muodostuneen sakan erottamiseen. Hapetus, voidaan tehdä joko fysikaalis-kemiallisesti tai 

biologisesti ja siihen voidaan käyttää joko ilmassa olevaa happea, hapetuskemikaalia tai 

bakteeritoimintaa tai näiden yhdistelmää. Hapetuksen jälkeen oksidiksi hapettunut sakka 

poistetaan vedestä selkeyttämällä ja suodattamalla tai vain suodattamalla riippuen raudan ja 

mangaanin sekä veden sisältämien muiden aineiden ja yhdisteiden pitoisuuksista. 

Suodattimena käytetään usein massasuodatinta, mutta myös mikrosuodatustekniikan 

kehittyessä on alettu käyttää keraamista tai muovista kalvoa oksidisakan poistoon vedestä. 
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(Hatva 1989; Crittenden ym. 2012,464-465, 1544-1568; Mouchet 1992; Barlokova ym. 2009) 

Taulukossa 5 on esitetty pohjaveden käsittelytarve vedenlaadun mukaan. 

 

Taulukko 5. Pohjaveden käsittelytarve vedenlaadun mukaan (Muokattu lähteestä Suomen kaupunkiliitto 
1984) 

Luokka Yksikkö Tärkeimmät 
muuttujat 

Muuttujien raja-
arvot 

raakavedessä 

Raakaveden käsittelytarve 

Erinomainen mg/l KMnO4 -luku < 3 - Alkalointi, pH:n säätö vapaan 
hiilidioksidin sitomiseksi  pH 6-7 

mg/l O2 > 2 

µg/l Fe < 60 

µg/l Mn < 20 

Hyvä     mg/l KMnO4 -luku < 5 - Alkalointi 
-  Raudan poisto 
   > ilmastus & suodatus 

> biologinen käsittely (pikasuodatus, 
hidassuodatus, jälleenimeytys, VYR-
menetelmä) 

 pH 6-7 

mg/l O2 > 2 

µg/l Fe < 1000 

µg/l Mn < 50 

Tyydyttävä mg/l KMnO4 -luku < 10 - Alkalointi 
-  Raudan, mangaanin ja ammoniumin 

poisto 
> Kemiallinen käsittely (ilmastus & 
selkeytys & suodatus 
> Biologinen käsittely 
(hidassuodatus, jälleenimeytys) 

- Kokonaiskovuuden alentaminen 

 pH 5-6,5 

mg/l O2 > 1 

µg/l Fe < 5000 

µg/l Mn < 500 

mg/l Ammonium 1,0 

mmol/l Kokonaiskovuus > 3 

Huono mg/l KMnO4 -luku < 40 - Alkalointi 
-  Raudan, mangaanin, ammoniumin ja 

orgaanisen aineksen poisto 
> Kemiallinen käsittely (hapetus & 
saostus & selkeytys & suodatus 
> Biologinen käsittely 
(hidassuodatus, jälleenimeytys) 

- Desinfiointi 
-Aktiivihiilisuodatus 

 pH 4-6,5 

mV Eh-potentiaali < 200 

µg/l Fe < 5000 

µg/l Mn < 500 

mg/l Ammonium 2,0 

sopimaton mg/l KMnO4 -luku < 40 Ei sovellu raakavedeksi kuin 
poikkeustapauksissa mg/l Ammonium > 2,0 

µg/l Mineraaliöjly > 50 

µg/l Elohopea > 2 

 

Vaikka hapetus toteutettaisiin kemikaalin avulla, suodattimessa voi olla läsnä bakteerikasvua, 

joka metaboliallaan ja entsyymitoiminnallaan tehostaa raudan ja mangaanin hapettumista. 

Toisaalta, bakteerikasvuston olemassaolo ei aina merkitse sitä, että raudan ja mangaanin 

poisto tapahtuu biologisesti. Jos esimerkiksi helpommin hapettuva rauta tulee 

massasuodattimelle jo hapettuneena oksidisakkana, se voi sitoutua ja adsorboitua 

biomassaan ja bakteereita sisältävään tiiviiseen flokkiin tai kasvustoon myös fysikaalisesti 

ilman bakteerien metabolista - tai entsyymitoimintaa. (Hatva 1989; Mouchet 1992) 

 

Syntyneet rautahydroksidit alkavat tehostaa metallioksidien tiivistymistä ja flokkien painumista 

vedestä hiekkapatjaan tai suodatuskerrokseen edelleen, jolloin adsorptiomekanismi osallistuu 
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puhdistumiseen (Hatva 1989; Mouchet 1992). Kun ferrirautaa ja mangaanioksidia alkaa 

muodostua suodattimeen, se katalysoi reaktiota, jolloin reaktionopeus kasvaa entisestään. 

Kun hapetusreaktio tapahtuu ilman autokatalyyttistä vaikutusta, reaktioaika on kaksi kertaa 

pidempi ja hapettuneen raudan pitoisuus puolet pienempi kuin vastaavat arvot 

autokatalyyttisessä hapettumisessa. (Hämäläinen 1994, 14-20) Kemialliset ja biologiset 

puhdistusprosessit eivät siis ole täysin erotettavissa toisistaan. Mikrobiologisen toiminnan, 

kemiallisten ja katalyyttisten reaktioiden sekä adsorption yhdistelmää voidaan kutsua myös 

bioadsorptioksi. (Hatva 1989; Mouchet 1992)  

 

Kuvassa 7 on esitetty kemiallisesti ja biologisesti massasuodattimessa hapetetun rautasakan 

jakaantuminen suodattimeen. Biologisessa prosessissa rauta- sekä mangaanisakka ovat 

tiiviimpiä ja painuvat syvemmälle suodatusmassaan, kun taas kemiallisessa hapetuksessa 

sakka jää suodatusmassan päälle. (Pääkkönen 2017) 

 

 

Kuva 7. Kemiallinen ja biologinen raudan poisto. (Pääkkönen 2017) 

 

Prosessin suunnittelussa vedenlaatu on tärkein lähtökohta, koska jokaisessa tapauksessa 

vedessä on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat puhdistustehokkuuteen ja sopivan 

tekniikan valintaan. Reaktioajat ja poistotehot vaihtelevat vedenlaadusta riippuen ja valinta 

tulisikin perustua aina menetelmän testaukseen laboratoriossa, pilot-laitteistolla tai 

laitosmittakaavassa kyseisellä vedenlaadulla. Laboratorion vesianalyysien pohjalta voidaan 

saada arvio menetelmän toimivuudesta. (Karttunen ym. 2004, 412) Menetelmätestauksissa 

pyritään selvittämään paras hapetustapa, kompleksiyhdisteiden muodostumistaipumus, 

kontaktiaikavaatimukset hapetukselle sekä suodatinmateriaalin, suodatusnopeuden ja 

huuhtelunopeuden ja -välin kierto (Montgomery 1985, 568). 
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3.1. Hapetus ilmastuksella 

 

Veden ilmastusta on käytetty ensi kerran vuonna 1868, kun Salbach rakensi Saksassa 

ilmastukseen ja suodatukseen perustuvan raudanpoistolaitoksen. Siitä lähtien tämän 

prosessin erilaiset muunnelmat ovat olleet raudan- ja mangaaninpoiston vakiomenetelmiä. 

Suomessa vesihuolto kehittyi nopeasti sotien jälkeen, ja erityisesti muoviputkien yleistyminen 

mahdollisti hajallaan olevien pohjavesiesiintymien hyödyntämisen. Rauta- ja 

mangaanipitoisten pohjavesien käsittely 50-luvulta aina 80-luvun alkuun perustui pitkälle 

prosessiin, jossa ensimmäisenä vaiheena oli veden ilmastus. Se tapahtui usein ilmastetussa 

huoneessa, jossa vesi pisaroitettiin, ja jossa raudan ja mangaanin kemiallinen hapettuminen 

alkoi. Jos pohjavedessä oli runsaasti rautaa ja/tai mangaania, ilmastuksen ohella hapetusta 

tehostettiin kaliumpermanganaatilla. Mikäli raakavedessä oli lisäksi humusta, hyväksyttävän 

käsittelytuloksen saavuttamiseksi ilmastuksen jälkeen oli lisättävä humusta saostavaa 

kemikaalia, joka saattoi olla alumiinisulfaattia tai ferrisulfaattia. (Meskus 2017-2018; Sallanko 

ym. 2001) 

 

Ilmastus on fysikaalinen ilmiö, jossa vedessä liuenneena oleva vapaa hiilidioksidi siirtyy 

nesteestä ilmafaasiin. Sillä vaikutetaan veden kaasutasapainoon lisäämällä raakaveteen 

happea (kaasuadsorptio) ja poistamalla happamuutta aiheuttavaa hiilidioksidia (desorptio, 

strippaus). Veden pH nousee, kun hiilidioksidia poistuu. Hapen lisääntyminen vedessä 

vaikuttaa sen hajuun ja makuun sekä vähentää hiilidioksidin aiheuttamaa korroosiota. 

Kaasujen siirtyessä, vedessä tapahtuu muitakin kemiallisia ja biologisia laatumuutoksia raudan 

ja mangaanin hapettumisen lisäksi, joita ovat muun muassa rikkiyhdisteiden hapettuminen ja 

haihtuvien orgaanisten ainesten poistuminen. (Crittenden ym. 2012, 1036-1107; Karttunen ym. 

2004)  

 

Raudan hapettamiseen tarvittava teoreettinen happimäärä on 0,14 mg/mg Fe2+ ja 0,29 mg/mg 

Mn2+ (Crittenden ym. 2012,1548-1556). Ilmastus on kineettisesti hidas reaktio (kaavat 12 ja 

13, s. 19), joten puhdistustehokkuuden lisäämiseksi usein tarvitaan myös muita 

vedenkäsittelyvaiheita. Ilmastusta käytetäänkin usein raudan ja mangaanin poistossa 

esikäsittelynä tai vain raudan määrän alentamiseen ennen veden johtamista 

mangaaninpoistokäsittelyyn riippuen raudan määrästä. (Pääkkönen 2017; Mouchet 1992) 

 

Kemiallisen raudan- ja mangaanin poiston yleisenä suunnitteluperusteena voidaan pitää sitä, 

että rauta voidaan helposti hapettaa ilmastamalla, mutta mangaanin hapetus vaatii 

ilmastuksen lisäksi pH:n säädön. Jotta mangaanin hapettuminen ilmastamalla tapahtuisi 

riittävän nopeasti vedentuotantoprosessia ajatellen, pH täytyisi säätää yli 9,5. Veden pH:n 
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ollessa alle 9,5 hapettuminen vaatii yli 90 minuutin viipymän. Vaikka veden pH olisi 9,5, vaatii 

mangaanin hapettuminen hapella noin 1 tunnin viipymän.  Tämä johtaa siihen, että 

käytännössä usein mangaanin hapetukseen käytetään ilmastuksen sijaan kemikaalia tai 

biologista hapettamista. (Pääkkönen 2017; Mouchet 1992)  

 

Prosessiin voidaan lisätä myös kemikaalinsyöttö ilmastuksen ja suodatuksen väliin, jotta 

mangaanin hapetus suodatusvaiheessa tehostuu. Tällöin ilmastus toimii myös kemikaalin 

tarpeen minimoimisen tarkoituksessa. (Pääkkönen 2017; Mouchet 1992; Crittenden ym. 2012, 

1036-1107)  

 

Taulukon 5, ”Pohjaveden käsittelytarve vedenlaadun mukaan” (s.31), kun rautaa on 

raakavedessä alle 1000 µg/l, käsittelyksi riittää joko ilmastus ja suodatus tai vaihtoehtoisesti 

biologinen käsittely (Suomen kaupunkiliitto 1984). Suunnittelun lähtökohtana voidaan pitää 

myös oletusta, että ilmastuksen ja suodatuksen yhdistelmä sopii pohjavesille, joiden 

rautakonsentraatio on enimmillään 5 mg/l, mutta vesi ei sisällä raudanpoistoa vaikeuttavia 

yhdisteitä, kuten mangaania, väriä, sameutta tai orgaanista aineita. (Degremont 1991, s.1202) 

 

Ilmastus voidaan toteuttaa kuplittamalla ilmaa veteen, suihkuttamalla vettä suuttimilla säiliöön, 

valuttamalla vettä erilaisten täytekappaleiden ylitse tai näiden yhdistelmillä. Ilmastimissa vesi 

pisaroituu ja muodostaa kaasulle kontaktipinta-alaa. Neste pyritään saattamaan kontaktiin 

ilman kanssa painovoimaisesti, diffuusiota hyväksi käyttäen, mekaanisesti tai paineella. 

Porrasilmastimet (kaskadi-ilmastus), kuivasuodattimet ja ilmastustornit ovat esimerkkejä 

painovoimaisesti toimivista tekniikoista. Diffuusioilmastin tuottaa ilmakuplia vesitilavuuteen 

altaassa kompressorilla. Suihkuava vesi taas ilmastuu mekaanisesti. Rauta- ja 

mangaanipitoisenpitoisen veden ilmastukseen laitevalintaan vaikuttaa erityisesti ilmastimen 

puhdistettavuus. (Crittenden ym. 2012, 1036-1107; Karttunen ym. 2004; Montgomery 1985, 

246)  

 

Ilmastuksen toteutustavasta riippuen se vie myös jonkin verran tilaa laitoksella, mutta laitteistot 

ovat nykyisin suhteellisen kompaktejakin. Ilmastustorni on rakenteeltaan edullinen ja vie vain 

vähän lattiapinta-alaa, mutta vaatii korkeutta. Ilmastustornissa on muovisia täytekappaleita, 

vesi valuu ylhäältä alas ja ilmaa johdetaan kompressorilla alhaalta ylös. (Karttunen ym. 2004) 

Ilmastustorni sopii hyvin isoillekin vesimäärille ja vedelle joka sisältää paljon hiilidioksidia ja 

rikkivetyä (Mouchet 1992). Ilmastusallasrakenne lisää kustannuksia betonirakenteensa vuoksi 

huomattavasti sekä on paljon tilaa vievä. Kevyt ilmastus voi tapahtua suodattimelle menevässä 

jakolaatikossa ja pienessä pudotusrakenteessa, jolloin tilantarve on minimaalinen ja 

lisäpumppuja ei tarvita sen vuoksi erikseen. Ilman käyttö hapetuksessa ei lisää kustannuksia, 
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mutta vaatii jatkuvaa energian käyttöä joko veden pumppauksissa tai ilman paineistuksessa. 

(Karttunen ym. 2004) 

 

Paineilmastin yksinään tai siihen yhdistettynä suodatus (=painesuodatus) on yleisesti käytössä 

oleva raudan ja mangaanin poistoon käytetty tekniikka. Tyypillinen prosessi koostuu kahdesta 

painesäiliöstä, joista ensimmäisessä vesi ilmastetaan ja toisessa syntyneet rauta- ja 

mangaanisakat erotetaan hiekkasuodattimella. Tarvittaessa, pH:n säätökemikaali ja 

mahdollinen koagulantti (Al- tai Fe-sulfaatti) lisätään ennen hiekkasuodatusta.  

Paineilmastimessa vesi pisaroitetaan suuttimesta ilmastussäiliöön paineilman kanssa. 

Ilmastussäiliössä veteen voidaan lisätä kemikaalia ja suodattaa hiekalla täytetyn 

painesuodattimen läpi. Massana voidaan käyttää alkaloivaa kalkkikiveä tai 

kaliumpermanganaatilla regeneroitavaa glukoniittimassaa. Menetelmä on erittäin tehokas, 

mutta kuluttaa paljon energiaa eikä sen toimintaa voi tarkkailla suljetun systeemin vuoksi. Siksi 

paineilmastimet soveltuvat lähinnä pienille ja keskisuurille vesimäärille. (Mouchet 1992; 

Meskus 2017-2018)  

 

3.2. Hapetus kemikaalilla 

 

Yleisesti käytetyt hapetuskemikaalit ovat kaliumpermanganaatti, kloori, natriumhypokloriitti, 

klooridioksidi, otsoni ja vetyperoksidi. Veden hapettaminen kemikaalein on tarkkuutta vaativaa, 

koska käytettävien kemikaalien annostus pitää olla hyvin valvottua. Liian pieni syöttömäärä 

heikentää hapetustulosta ja liian suuri taas lisää kemikaalista aiheutuvaa ylisyötön riskiä ja 

jättää käsiteltyyn veteen käytettyä kemikaalia. Kemikaalin käyttö on välttämätöntä etenkin 

silloin kun raakavedessä esiintyy orgaanisia aineita tai rautapitoisuus vedessä on 5-10 mg/l. 

Kemikaalin käyttö hapettamisessa on aiheellista myös silloin, jos rauta tai mangaani 

muodostaa komplekseja jonkin muun yhdisteen kanssa, tai suodattimen pidätyskyky 

huuhteluiden välissä on matalalla tasolla. (Letterman 1999, 699-744; Mouchet 1992) 

 

Happea tehokkaampia kemiallisia hapettimia käytettäessä, yleensä veden pH:ta ei tarvitse 

erikseen nostaa, koska hapettuminen tapahtuu neutraaleissa ja happamissakin olosuhteissa 

varsin nopeasti (Mouchet 1992). Pikasuodattimen yläpuolisen vesitilavuuden ansiosta 

hapetuskemikaalille tulee usein 5-10 min reaktioaika, mikä on yleensä riittävä (Pääkkönen 

2017).  Kemikaalin määrä riippuu raakaveden laadusta ja optimaalinen kemikaaliannostus 

löytyy vain testaamalla se hapetettavan veden kanssa. Kemikaalin syöttökohta prosessissa on 

mietittävä tarkoin riippuen kemikaalista ja halutusta lopputuloksesta ja siitä, halutaanko poistaa 

vain rauta tai mangaani vai molemmat kerrallaan. Kemikaalin syötöllä oikeassa prosessin 

kohdassa varmistetaan puhdistustuloksen onnistuminen. Mikäli raudan ja mangaanin 
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poistossa käytetään useampaa kemikaalia, niiden lisäysjärjestyksellä on suuri vaikutus 

prosessin toimivuuteen, sillä kaikki hapettimet pyrkivät saostamaan ensin raudan sen 

nopeamman reaktiokinetiikan vuoksi verrattuna mangaaniin. Suunnittelussa täytyy siis ensin 

miettiä millä tavoin rauta halutaan hapettaa ja sopivan reaktioajan jälkeen lisätään vasta 

mangaanin hapettava kemikaali. (Mouchet 1992) 

 

3.2.1.  Hapetus kaliumpermanganaatilla 

 

Kaliumpermanganaatti (KMnO2) on tehokas hapetin, jolla myös mangaani saadaan 

hapettumaan hyvin ja nopeasti minuuteissa. Mangaanin hapettaminen 

kaliumpermanganaatilla vaatii veden pH-arvon olevan ≥ 7. Raudan osalta pH:lla ei ole 

juurikaan merkitystä reaktionopeuteen. (Pääkkönen 2017) Raudan hapettamiseen tarvittava 

teoreettinen kaliumpermanganaattimäärä on 0,94 mg/l ja mangaaniin hapettamiseen 1,92 mg/l 

(Crittenden ym. 2012, 1548-1556). Käytännössä tarve voi olla jopa 6 kertainen määrä ja se on 

aina haettava kokeilemalla käsiteltävällä vedellä (Pääkkönen 2017). Kaliumpermanganaatti on 

yleisesti käytössä oleva hapetin vesilaitoksilla sen tehokkuuden vuoksi. Hinnaltaan se on 

kalliimpi kuin esimerkiksi kloori ja sen yhdisteet tai vetyperoksidi, joiden käytöstä aiheutuu 

myös turvallisuuteen ja kloorattujen hiilivetyjen syntymiseen liittyviä riskejä. 

Kaliumpermanganaatti toimitetaan laitoksille kiinteänä ja sillä on voimakas punainen väri. 

(Sallanko 2003, 84) Raudan ja mangaanin hapettuminen kaliumpermanganaatilla tapahtuu 

seuraavien reaktioiden mukaan (Crittenden ym. 2012, 1548-1556). 

 

3Fe(HCO3) + KMnO4 + 2H2O  3Fe(OH)3 (s) + MnO2 + KHCO3 + 5CO2 (25) 

 

3Mn(HCO3)2 + 2KMnO4  5MnO2 (s) + 2 KHCO3 + 2H2O + + 4CO2 (26) 

 
Mangaanin hapetusnopeutta kaliumpermanganaatilla kuvaa seuraava yhtälö (Crittenden ym. 

2012, 1548-1556). 

 

−𝑑 [𝑀𝑛2+]

 𝑑𝑡
 =  𝑘 1[𝑀𝑛

2+][𝐾𝑀𝑛𝑂4][𝑂𝐻
−]1,1 +  𝑘 2([𝑀𝑛

2+] − [𝑀𝑛2+]𝑒 )[𝑀𝑛𝑂2 (𝑠)] (27) 

 

, jossa  k1=kaliumpermanganaatin hapettumisnopeuden vakio [1/s*(mol/l)-2,1] 

k2=autokatalyyttisen reaktion hapettumisnopeuden vakio, [1/s*(mol/l)-1] 

[Mn2+]=mangaani-ionikansetraatio raakavedessä, [mol/l] 

[KMnO4]=kaliumpermanganaattiannostuksen konsentraatio, [mol/l] 

[OH-]=hydroksidi-ionikonsentraatio raakavedessä, [mol/l] 

 [Mn2+]e=Mangaani-ionikonsentraatio käsitellyssä vedessä, [mol/l] 

 [MnO2]=Mangaanioksidisakkakonsentraatio [mol/l] 
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3.3. Kalkkikivisuodatus 

 

Kalkkikivisuodatus ei varsinaisesti ole raudan ja mangaanin poistoon tarkoitettu 

puhdistusmenetelmä, mutta sen on todettu vähentävän rauta- ja mangaanipitoisuuksia 

käsiteltävästä vedestä. Silloin kun suodatinta kutsutaan alkaloivaksi kalkkikivisuodattimeksi, 

viitataan lähinnä hiilidioksidin neutralointiin. Kalkkikivi nostaa veden pH:ta, jolloin helpommin 

hapettuva rauta hapettuu kemiallisesti kalkkikiven pintaan ja parantaa biologisen 

mangaaninpoiston olosuhteita seuraavassa suodattimessa. Tällöin kalkkikivisuodattimen 

jäljessä oleva hiekkasuodatin viimeistelee myös raudan poiston. Mangaanin biologisen 

hapetusprosessin tehostamiseksi, veden pH:n tulisi olla yli 6,5. (VVY 2002, 13; Pääkkönen 

2017; Meskus 2017-2018) 

 

Jos kalkkikivisuodatin taas sijoitetaan massasuodattimessa tapahtuvan raudan ja mangaanin 

poistoprosessin jälkeen, kalkkikivisuodatus toimii ensisijaisesti alkalointimenetelmänä. Kun 

kalkkikivialkalointi on käsittelyprosessin viimeisenä vaiheena, raudan ja mangaanin määrä 

alkaloinnissa pitäisi olla alle laatusuositusten (< 0,2 mg Fe/l ja < 0,05 mg Mn/l), jotta 

minimoidaan raudan ja mangaanin sakkaantuminen suodattimeen ja bakteerikasvu 

suodattimessa. (VVY 2002,13; Pääkkönen 2017; Meskus 2017-2018) 

 

Silloin kun etualkalointiin on yhdistetty ilmastus, hapettuu rauta ilman vaikutuksesta. Tehokas 

ilmastus nopeuttaa raudan hapettumista merkittävästi. Tällöin rauta hapettuu jo ennen 

kalkkikivisuodatusta. Ilmastuksella hapettunut rauta voi olla ainakin osittain niin hienojakoista, 

ettei se erotu kalkkikivisuodatuksessa ja sen pidättyminen kalkkikivisuodattimeen heikentyy 

verrattuna raudan hapettumiseen suoraan kalkkikiven pinnalle. Mangaani ei normaaleissa pH-

arvoissa (pH < 9) hapetu suoraan veteen, jolloin Ilmastus tehostaa mangaaninpoistoa 

kalkkikiven pinnalle. (VVY 2002; Pääkkönen 2017) 

 

Kalkkikivisuodatus voidaan toteuttaa perinteistä suodatustapaa noudattaen, jossa vesi virtaa 

kalkkikivipatjan läpi ylhäältä alaspäin ja käsitelty vesi poistuu suodattimen alaosasta. 

Käänteisessä suodatuksessa vesi virtaa altaan pohjalta ylöspäin, ja käsitelty vesi poistetaan 

suodattimen yläosasta kouruihin. (VVY 2002, 14-15)  

 

Kalkkikivisuodatuksessa merkittävässä osassa on kalkkikiven raekoko, jolla on vaikutusta 

CaCO3:n liukoisuuteen ja reaktionopeuteen, suodatinpatjan paksuus sekä veden viipymä 

suodattimessa. Perinteisten allassuodattimien tilavuus on suoraan verrannollinen käsiteltävän 

veden määrään. Allastilavuutta tulee kasvattaa suodattimessa, jotta haluttu viipymä 

saavutetaan käsittelyyn tulevan vesimäärän kasvaessa. Suunnitteluperusteena voidaan pitää 
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suodatuksen kaksilinjaisuutta. Tällöin toinen linjoista voidaan tarvittaessa ottaa pois käytöstä 

huoltotoimenpiteiden ajaksi. (VVY 2002, 17-18) 

 

Kalkkikivisuodattimen mitoitus perustuu teholliseen viipymään, jolla tarkoitetaan aikaa, jonka 

vesi on kosketuksissa kalkkikivirouheen kanssa. Viipymän on oltava niin suuri, että haluttu 

muutos vedenlaadussa saavutetaan. Kuvassa 8 esitetty saavutettava pH 

kalkkikivisuodatuksessa eri raekoolla ja viipymillä. (VVY 2002, 11-12) 

 

  

Kuva 8. Saavutettava pH kalkkikivisuodatuksessa eri raekoolla viipymän funktiona. (VVY 2002, 11) 

 

Kalkkikivi nostaa raakaveden (pH 6,6) pH:ta, 15 minuutissa noin 7,5 tasolle ja 25 minuutissa 

noin 7,9 tasolle raekoolla 2-4 mm ja 4-8 raekoolla 15 minuutin kontaktiajalla ylletään pH:ssa 

7,2 ja 25 minuutissa 7,3 tasolle. Kalkkikiven raekoon ja viipymän lisäksi halutun pH:n ja 

kalsiumpitoisuuden saavuttamiseksi kalkkisuodattimessa vaikuttaa veden CO2-pitoisuus ja 

alkaliniteetti. Parhaimpaan lopputulokseen kalkkikivialkaloinnilla päästään vedelle, jonka 

alkaliniteetti on alle 0,8 mmol/l ja CO2-pitoisuus välillä 10–15 mg/l. Mitä enemmän vedessä on 

hiilidioksidia, sitä suuremmaksi ylikyllästymisen riski kasvaa. (VVY 2002, 13)  

 

Kun alkaliniteetti jää alle 0,3 meqvl/l ja CO2-pitoisuuden ollessa alle 5 mg, voi veden pH nousta 

> 9 kalkkikivisuodatuksessa. Tällöin prosessin säätö tapahtuu esimerkiksi suodatinpaksuutta 

madaltamalla tai kalkkikiven raekokoa suurentamalla, mitkä lyhentävät veden viipymää 

suodattimessa. Lisäksi lisäämällä CO2-pitoisuutta tai johtamalla vain osa käsitellystä vedestä 

kalkkikivisuodattimen läpi, pH;n nousua voidaan rajoittaa. (VVY 2002, 13)  

 

Tehollinen viipymä käsiteltävälle vedelle, suositeltava laatu kalkkikivelle ja sen raekoolle 

voidaan määrittää pilot-kokeiden avulla. Taulukossa 6 on esitetty esimerkkejä tehollisen 
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viipymän arvoista. Kalkkikiven irtotilavuus voidaan määrittää mitoitusvirtaaman avulla alla 

olevalla kaavalla, kun tehollinen viipymä on määritetty. (VVY 2002, 18) 

 

Taulukko 6. Esimerkkejä tehollisen viipymän arvoista. (VVY 2002, 18) 

 

 

𝑉𝑖𝑟𝑡𝑜 = 𝑡𝑒𝑓𝑓*𝑄𝑚𝑖𝑡 /60∗𝑎       (28) 

 

Kaavassa Virto on vaadittava kalkkikiven irtotilavuus [m3], teff tehollinen viipymä [min], Qmit on 

mitoitusvirtaama [m3/h] ja α on rouhepatjan huokoisuus (= 0,4) (VVY 2002,18; Rännäli 2018).  

 

Jotta käsiteltävän veden viipymä kalkkikivipatjassa pysyy tavoitellussa, kalkkikiveä pitää lisätä 

säännöllisin väliajoin, koska vesi kuluttaa kalkkikiveä. Teoreettisesti kalkkikiven kulutus (m) 

voidaan laskea kalsiumkarbonaatin ja hiilidioksidin moolimassojen (M) avulla, kun kaikkien 

aineiden ainemäärien (n) reaktiokertoimet ovat samoja. 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝑎
2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3

−
   (29) 

 

𝑛𝐶𝑎𝐶𝑂3 = 𝑛𝐶𝑂2 → 
𝑚𝐶𝑎𝐶𝑂3
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

= 
𝑚𝐶𝑂2
𝑀𝐶𝑂2

      (30) 

 

Teoreettinen kalkkikiven kulutus on 2,27 g CaCO3/ g CO2, mutta kulutus ei käytännössä aina 

vastaa teoreettisesti laskettua arvoa, sillä veden laadulla (alkaliniteetti, CO2-pitoisuus ja 

kovuus) on suuri merkitys siihen. Kalkkikiven kulumista tulee seurata suodattimen 

käyttöönoton jälkeen.  

 

3.4. Biosuodatus 

 

Ajatus luonnonmukaisuudesta, jolla tarkoitettiin kemikaalien käytön vähentämistä, alkoi 80-

luvulla vaikuttaa myös vedenkäsittelyyn ja varsinkin raudan ja mangaanin poistossa erilaiset 

biologiset menetelmät yleistyivät, niitä tutkittiin laajalti ja monenlaisia kehitelmiä esiteltiin 

biologisina raudan ja mangaaninpoistoprosesseina. Myös näiden prosessitekniset perusteet 

ovat toteutustavoista riippumatta samat, joskin ne ovat monesti esitetty kemiallista käsittelyä 

epämääräisemmin. Biologisten menetelmien todellisesta toiminnasta, niiden kemiallisista ja 
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biokemiallisista prosesseista ei välttämättä ole ollut tarkkaa käsitystä. Raudan ja mangaanin 

poistoon tarjotaan edelleenkin erilaisia biologisia prosesseja, joiden tehoa ja toimintatapaa ei 

voi etukäteen ennustaa kovinkaan hyvin. Vaikka biologisia menetelmiä on tutkittu paljon ja 

sellaisiksi ajateltuja laitoksia on rakennettu, edelleenkin ennen prosessin valintaa, ainoa 

luotettava keino arvioida menetelmän toimivuutta on kokeilla prosessia kenttäolosuhteissa, 

kun taas kemialliseen hapetukseen ja flokkaukseen perustuva prosessi voidaan suunnitella 

lähtötietojen perusteella. (Meskus 2017-2018) 

 

Bakteerien ansiosta reaktionopeudet voivat olla jopa kymmeniä kertoja suuremmat kuin 

puhtaasti kemiallisissa reaktioissa. Kokemuksesta tiedetään, että biologisilla menetelmillä 

päästään hyvään lopputulokseen useimmin vähän humusta sisältävien, hapettomien tai lähes 

hapettomien pohjavesien käsittelyssä. Humusta sisältävien pohjavesien käsittelyssä hyvä 

lopputulos ei ole läheskään yhtä varma. (Sallanko ym. 2001) Esimerkiksi rautaa hapettava 

bakteeri käyttää 1 mol hiiltä hapettaakseen 600 mol rautaa, joka selittänee tehokkaan raudan 

poiston biologisesti. (Sallanko 2003; Mouchet 1992).  

 

Biologisten prosessien heikkoon tehoon on usein kaksi syytä: suurimolekyyliset humusaineet 

ovat kolloideja, eli liukoisessa muodossa olevia ”partikkeleita”, jotka sitovat rauta- ja mangaani-

ioneja kolloidipartikkeleihin. Toisaalta humusaineet ovat luonnossa hajonneet niin pitkälle, 

etteivät luonnossa esiintyvät bakteerit pysty niitä hajottamaan. Näissä olosuhteissa rauta ja 

mangaani kulkeutuvat suurelta osin humuksen mukana ja läpäisevät biologiset suodattimet 

niin, ettei käsittelytulos vastaa talousvesille asetettua laatua. Yleistäen näyttää siltä, että mitä 

korkeampi humus (KMnO4-luku) on, sitä korkeampi on myös jäännösrauta mutta täysin 

yksiselitteinen suhde ei ole, ei ainakaan siinä määrin, että sen perusteella voisi päätellä 

biologisen prosessin toimivuuden. (Meskus 2017-2018) 

  

Biokemiallinen vedenkäsittely voi tapahtua laitosrakennuksessa tai ulkona. Mikrobiologisen 

toiminnan käyttö on edullista ja yksinkertaista. Sopivan mikrobiologisen ympäristön 

kehittyminen ja sen toimintaan saaminen vie kuitenkin aikaa, ja voi joskus olla vaivalloista. 

Mikrobit ovat myös herkkiä ympäristön olosuhteiden muutoksille, joten pH:n, lämpötilan ja 

ravinnesuhteiden on oltava suotuisat. Mikrobitoiminta tapahtuu usein painovoimalla toimivassa 

massasuodattimessa, jolloin itse reaktioiden aikaansaaminen ei vaadi lisärakenteita tai 

investointeja. Massasuodattimia jaotellaan suodattimien pintakuorman eli suodatusnopeuden 

ja kontaktiajan mukaan hidas- ja pikasuodattimiin. Etenkin hidassuodattimissa on perinteisesti 

käytetty hiekkaa, mutta pikasuodattimissa myös antrasiitti, kalkkikivi ja aktiivihiili ovat yleisiä 

suodatusmassoja. Suodatusmassojen yhdistelmiä voidaan käyttää kaksi- tai 

kolmikerrossuodattimissa. (Hatva 1989; Mouchet,1992; Meskus 2017-18) 
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Mikrobiologista toimintaa voi myös hyödyntää maaperässä tapahtuvilla käsittelyillä ennen 

veden johtamista varsinaiseen laitoksen sisällä tapahtuvaan prosessiin. Tällaisia biokemiallisia 

prosesseja ovat jälleenimeytys, rinnevalutus ja VYR-menetelmät. Mikrobeille suotuisien 

kasvuolosuhteiden luominen voi vaatia veden esikäsittelyä ilmastuksella riippuen raakaveden 

laadusta ja valitusta poistotavasta.  Vaikka raudan ja mangaanin poisto olisi toteutettu osin 

kemiallisesti, parantaa bakteeritoiminnan käyttö puhdistustehoa ja vähentää 

käyttökustannuksia. Biologisessa prosessissa syntyvä sakka on tiiviimpää ja jakautuu 

suodattimen massaan syvemmälle, jolloin suodattimessa on pidemmällä suodatusmatkalla 

puhdistusta parantavaa sakkaa eikä suodatin tukkeudu niin helposti, jolloin huuhteluväli 

pitenee ja vaikuttaa mm. käyttökustannuksiin. (Mouchet 1992) 

 

3.4.1. Hidassuodatus 

 

Raudan ja mangaanin yhtäaikainen poistaminen vedenkäsittelyssä perinteisesti on toteutettu 

käyttämällä hidassuodatusta, koska raudan ja mangaanin eri hapettumisolosuhteet 

edellyttävät erittäin pitkää viipymää. Hidassuodatuksella käsiteltävän veden rautapitoisuus 

saisi olla korkeintaan 1,0-1,5 mg/l. Suodatuksessa poistuu myös typpiyhdisteitä ja orgaanista 

ainesta. Hidassuodattimen suodatinmateriaali on perinteisesti hiekkaa ja pintakuorma saa olla 

biologisen toiminnan kannalta enintään 0,4 m/h, mutta yleensä se on 0,1-0,2 m/h välillä. 

Pienen pintakuormansa vuoksi, hidassuodatusaltaat vievät paljon tilaa. Suodattimien koko ja 

toisaalta niiden ajoittaiseen puhdistamiseen tarvittava suuri työmäärä on rajoittanut 

hidassuodattimien laitosmaista rakentamista, mutta samaa periaatetta on sovellettu 

esimerkiksi tekopohjavesilaitoksissa veden imeytykseen. Hidassuodatusprosessia 

suunniteltaessa tärkein huomioitava parametri on suodatusnopeus (vs) eli pintakuorma [m/h]. 

Suodatusnopeus voidaan laskea seuraavan yhtälön mukaisesti jakamalla virtaama (Qmit) 

altaan pinta-alalla (A). (Karttunen ym. 2004; Mounchet 1992; Pääkkönen 2017; Meskus 2017-

2018)  

 

𝑣𝑠 = 
𝑄𝑚𝑖𝑡

𝐴
      (31) 

 

Hidassuodatus vaatii esikäsittelyn, jossa nostetaan pH:ta, lisätään happipitoisuutta ja 

vähennetään hiilidioksidin määrää. Kevyt ilmastus voi jopa riittää, ellei vedessä ole orgaanista 

ainetta, mutta yleensä esikäsittelynä käytetään kuiva- tai märkäkontaktisuodattimia tai näiden 

yhdistelmiä, jos rautapitoisuus on yli 5,0 mg/l. (Mounchet 1992) 
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Yleiseksi ”biologiseksi” laitostyypiksi kehittyi kaksivaiheinen prosessi, jossa ensimmäisenä 

vaiheena on ilmastusta vastaava kuivasuodatin ja toisena vaiheena hidassuodatus. 

Kuivasuodatin mielletään helposti biologiseksi suodattimeksi, koska siinä kertyy biomassaa 

suodatinmateriaalin pinnoille, joka kuitenkin on useimmin yleistä bakteerikasvustoa, johon 

ilman hapettama rautahydroksidisakka sitoutuu. Kuivasuodattimen materiaalina on normaalin 

kivimurskeen lisäksi käytetty kalkki/dolomiittimursketta, kivivillaa ja erilaisia muovielementtejä. 

Tyypillisesti kuivasuodattimien hydraulinen kuorma on 3-5m/h. Toisena vaiheena 

kuivasuodattimen perään on lisätty hidassuodatin, jonka toiminta ajatellaan perustuvan 

suodattimeen muodostuvaan mikrobikantaan. (Meskus 2017-2018; Mouchet 1992) 

 

Perinteisessä hidassuodattimessa on sisäistä pinta-alaa noin 1000 m2 suodatinneliötä kohden, 

jolloin tyypillisellä hidassuodatuksen pintakuormalla 0,1-0,3 m/h sisäinen selkeytyksen 

pintakuorma on 0,1-0,3 x 10–3 m/h, joka merkitsee sitä, että vasta kun partikkelikoko on > 5 

µm, sisäinen sedimentoituminen alkaa vaikuttaa hidassuodattimen pidätyskykyyn. (Sallanko 

ym. 2001) 

 

Raudan hapettamiseen osallistuvat bakteerit toimivat usein suodatinmassan pinnalla, kun taas 

mangaanibakteerit toimivat hieman syvemmällä suodattimessa. Sopivan ympäristön 

muodostuminen suodatusaltaaseen kestää jopa kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen 

riippuen lämpötilasta ja vuodenajasta. Mikrobiologisen reaktion lisäksi poistotehoa lisäävät 

hieman autokatalyyttiset reaktiot ja adsorptiomekanismi, vaikkakaan niillä ei ole niin suurta 

roolia hidassuodatuksen myöhemmässä vaiheessa, kun biologinen ympäristö on päässyt 

muodostumaan. (Mouchet 1992; Karttunen ym. 2004)  

 

Hidassuodatin on pidettävä jatkuvasti käytössä tasaisella kuormalla ja siksi hidassuodattimia 

ei suositella huuhdeltavan vastavirtahuuhtelulla, vaan suodattimen pinta tulisi kuoria n. 2 cm:n 

paksuudelta. Hidassuodattimen kuorinnassa poistuu siis aina osa suodatinmateriaalista. 

Suodatinmateriaalia tulisikin lisätä, kun suodattimen korkeus on laskenut 0,6–0,7 metriin. 

Hidassuodattimen hiekka joudutaan uusimaan kokonaan noin viiden vuoden välein. Huoltojen 

aikana suodatin ei saa päästä kokonaan kuivumaan, ettei biologinen toiminta häiriinny ja siksi 

huoltokatkokset on pidettävä mahdollisimman lyhyinä. Kuorintaan on myös saatavilla 

puhdistusimureita, joilla suodatinpinta voidaan kuoria ilman suodattimen kuivausta. 

Suodattimen puhdistustarve edellyttää vähintään kahden rinnakkaisen suodatinsolun 

rakentamista, jotta huoltotoimenpiteitä voidaan toteuttaa. (Karttunen ym. 2004) 
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3.4.2.  Pikasuodatus 

 

Raudan ja mangaanin yhtäaikainen poisto tapahtuu yleisimmin hidassuodattimessa, mutta 

pikasuodatusperiaatteella tehtynä suodatusnopeutta saadaan kasvatettua ja allastilavuutta 

pienennettyä. Mikäli vedessä on sekä rautaa että mangaania, voi olla tarpeen suorittaa 

hapettaminen kahdessa vaiheessa ja kahdessa eri pikasuodattimessa. Uusin versio 

biokemiallisesta raudan ja mangaanin poistosta on kaksivaiheinen suodatus normaalia 

hiekkasuodatinta vastaavalla prosessilla. Kaksivaiheisessa pikasuodatuksessa laitoskoko 

pienentyy huomattavasti, vaikka laitoksen teho pysyy samana. (Mouchet 1992; Pääkkönen 

2017) 

 

Ensimmäiseen suodattimeen voidaan johtaa ilmastettua vettä, jolloin suodattimen 

tarkoituksena on poistaa ilman hapettama rautahydroksidi. Tällöin toinen vaihe on 

todennäköisesti aidosti biologinen ja siinä suodatinhiekan pintaan muodostunut 

mangaanibakteerikasvusto sitoo mangaanin. (Mouchet 1992; Pääkkönen 2017) Jos 

autotrofisten bakteerisukujen (Gallionella, Thiobacillus ferro-oxidans) halutaan elävän 

rautasuodattimessa, täytyy ilmastuksessa olla varovainen, jotta hiilidioksidi ei poistu vedestä 

kokonaan eikä rauta kerkeä hapettumaan, jotta bakteerien kasvulle olisi suotuisat olosuhteet. 

Kun olosuhteet suosivat bakteerien kasvua, rauta saostuu nopeasti ja muodostuva sakka on 

raskasta ja helposti laskeutuvaa. (Mouchet 1992) Liuennutta happea saa olla biologisessa 

raudanpoistoprosessissa 5-25 µg/l, jolloin autotrofisten bakteerien kasvu ei vielä häiriinny. 

Gallionellan kasvu on voimakkainta transitiovaiheessa, jossa veden olosuhteet muuttuvat 

hapettomista hapellisiksi. Tästä syystä hapellisen vyöhykkeen pitäisi alkaa vasta 

käsittelyprosessin alussa, mikäli rauta halutaan hapettaa biologisesti. Myös raakaveden siirrot 

hieman happea sisältävissä olosuhteissa, kuten siirtovesijohdoissa heikentävät sen biologista 

käsiteltävyyttä. (Mouchet 1992; Sallanko 2003) 

 

Vesi voidaan ilmastaa vasta biologisen raudanpoiston jälkeen, jolloin pH:ta nostetaan, jotta 

olosuhteet olisivat sopivat mangaanin poistoon. Mangaanin biologinen hapettuminen vaatii, 

että vedessä on liukoista happea yli 5 mg/l ja pH yli 7,5 sekä redox-potentiaali noin 300 mV, 

riippuen pH:sta. Toisen vaiheen suodatuksessa poistuu mangaani, jolloin suodatin toimii 

biofilmisuodattimena, jossa bakteerikasvusto on hiekan pinnalla. Se myös poistaa loput jäljelle 

jääneestä raudasta. (Mouchet 1992; Sallanko 2003) 

 

Mikäli kaksivaiheisesti pikasuodatettava vesi on ammoniumpitoista, vaaditaan suodatusten 

väliin yksikkö, jossa nitrifikaatio pääsee tapahtumaan. Tällainen voi olla esimerkiksi ilmastettu 
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biosuodatin, jossa vaadittava kontaktiaika lasketaan veden lämpötilan ja suurimman 

ammonium -pitoisuuden mukaan. (Mouchet 1992) 

 

Tyypillisesti pikahiekkasuodattimet suunnitellaan toimimaan 5 m/h pintakuormalla, mutta 

sopiva pintakuorma määräytyy myös rauta- ja mangaanipitoisuuden ja halutun huuhteluvälin 

perusteella. Yleensä suodatin toimii tehokkaimmin hieman likaisena, koska silloin se poistaa 

hienoainesta parhaiten. Pääsääntö on, että avosuodattimia ajetaan lähes niin kauan kuin vesi 

vielä menee suodattimesta läpi. Suodattimen alla on säätöventtiili, jolla suodattimessa 

vedenpinta pidetään vakiona. Suodattimen tukkeutuessa venttiiliä avataan lisää. Venttiiliä ei 

kuitenkaan saa avata niin paljoa, että suodattimen alaosa menee alipaineen puolelle. 

(Pääkkönen 2017)  

 

Pikasuodattimessa käytetään usein massana hiekkaa tai antrasiittia tai niiden yhdistelmää, 

jolloin puhutaan niin sanotusta kaksikerrossuodattimesta. Kun käytetään antrasiittia tai 

aktiivihiiltä suodatusmassana, saadaan suodatusmassaan suurempi huokoisuus ja siten 

suurempi ominaispinta-ala kuin hiekalla. Huokoisuutta lisäämällä suodattimen pintakuormaa 

voidaan kasvattaa raudan poistossa jopa 10-70 m/h ja mangaanin poistossa 10-40 m/h, tällöin 

puhutaan korkeakuormitteisesta suodattimesta. (Mouchet 1992; Sallanko 2003) 

 

Pikasuodattimen mitoituksen lähtökohtana on veden rauta- ja mangaanipitoisuus. Usein 

rautapitoisuutta käytetään suodattimien mitoitusperusteena silloin, kun sen pitoisuus 

raakavedessä on suurempi kuin mangaanin. Mangaanipitoisuudella on myös merkitystä 

suurissa pitoisuuksissa. Mitä suurempia pitoisuudet ovat, sitä suuremmaksi suodatin 

mitoitetaan. Tarvittava suodattimen pinta-ala (A) saadaan johtamalla se kaavasta 31 (s.41) 

jakamalla virtaama (qmit) halutulla pintakuormalla (vs). Pintakuorma taas lasketaan kaavan 31 

mukaan virtaaman suhteena pinta-alaan. (Pääkkönen 2017)  

 

Rauta- tai mangaanikuorman laskemisessa käytetään biologisessa hapetuksessa ja hapella 

hapetettaessa kertoimia 1,9 kg/kg Fe2+ ja 1,58 kg/kg Mn2+ sekä kaliumpermanganaatilla 

hapetettaessa kertoimia 2,43 kg/kg Fe2+ ja 2,64 kg/kg Mn2+ (Crittenden ym. 2012,1548-1556). 

Rautakuorma [kg/m2] saadaan laskettua seuraavalla yhtälöllä. 

 

𝐹𝑒/𝑀𝑛 𝑘𝑢𝑜𝑟𝑚𝑎 =
𝑄∗𝑡∗𝑐𝐹𝑒/𝑀𝑛∗10

−6

𝐴
    (32) 

 

, jossa  Q = virtaama [m3/h] 

t = aika [h] 
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cFe = rautapitoisuus tulevassa vedessä [µg/l] 

A =suodattimen pinta-ala [m2] 

 

Suodattimessa suodatinvastus kasvaa suodatuksen aikana. Huuhteluväli riippuu poistetun 

kiintoaineen määrän lisäksi pintakuormasta. Kun suodatinvastus kasvaa valittuun pisteeseen, 

suodatin täytyy huuhdella. Huuhteluväli ja huuhtelujakson riittävä pituus haetaan kokeilemalla 

laitoksen käyttöönoton jälkeen. Huuhtelu tehdään suodatetulla vedellä, huuhteluvesi voidaan 

ohjata esim. viemäriin, avo-ojaan, imeytysaltaaseen tai ne voidaan käsitellä laitoksella ennen 

maastoon johtamista. Huuhteluvälillä suodatetun veden tilavuus (UFRV) saadaan laskettua 

kaavalla 32 ja huuhteluun tarvittavan veden määrä (UBWV) kaavalla 33. (Crittenden ym. 2012, 

757-808) 

 

𝑈𝐵𝑊𝑉 =
𝑉𝐵𝑊

𝐴
= 𝑣𝐵𝑊 ∗ 𝑡𝐵𝑊     (33) 

𝑈𝐹𝑅𝑉 =
𝑉𝐹

𝐴
= 𝑣𝐹 ∗ 𝑡𝐹     (34) 

 

, joissa  UBWV = Unit backwash volume [m3/m2] 

UFRV = Unit filter run volume [m3/m2] 

A =suodattimen pinta-ala [m2] 

VBW = Huuhteluveden määrä [m3] 

VF = Suodatetun veden määrä huuhteluiden välillä [m3] 

vBW = Huuhtelunopeus [m/h] 

vF = suodatusnopeus [m/h] 

tBW = Huuhtelun kesto [h] 

tF = Suodatuksen kesto [h] 

 

Permanganaatin käyttö hapetuksessa lisää kuormaa ja siksi myös suodattimen 

huuhtelutarvetta. Yleensä suodattimet mitoitetaan niin, että huuhteluväli ei ole 2 vuorokautta 

lyhempi vaan mielellään pidempi, esimerkiksi viikko. Karkeana suuruusluokkana voidaan 

pitää, että jos rauta on hapettunut ennen hiekkasuodatusta, huuhteluvälin määräävä 

rautakuorma on noin 0,2 kg/m2 -tasolla. Biologisissa raudanpoistolaitoksissa se on vastaavasti 

noin 1 kg/m2 -tasolla. Biologisen prosessin rautakuorma on suurempi, koska rauta tunkeutuu 

syvemmälle eikä jää pinnalle tukkimaan suodatinta. (Pääkkönen 2017) Suodattimen 

tukkeutumisen minimoimiseksi, rautapitoisuus olisi hyvä saada <1,5 mg/l ennen veden 

johtamista biosuodatukseen (Palomäki 1998). 
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Hyvin toimivalla pikasuodattimella saadaan poistettua pääosa 5-10 µm partikkeleista, kun taas 

alle 5 µm partikkelit läpäisevät yleensä suodattimen. Pikasuodatus on sellaisenaan sopiva 

hapettuneen rauta- ja mangaanisakan poistoon, mikäli rauta- ja mangaanipitoisuudet eivät ylitä 

2,0 mg/l. Suuremmilla raudan ja mangaanin pitoisuuksilla on käytettävä sekä selkeytystä että 

suodatusta tai jatkuvasti huuhtelevia suodattimia. (Crittenden ym. 2012, 757-808) 

 

Monien peräkkäisten suodattimien käyttö ei näyttäisi Sallangon, Meskuksen ja Välimäen 

tekemässä tutkimuksessa antavan lisäetua. Jos rauta on helposti saostuvaa, sen poistaminen 

onnistuu yksinkertaisimmalla reaktorikonfiguraatiolla ja vastaavasti vaikeasti saostuvan 

raudan poistoa peräkkäiset suodattimet eivät paranna. Ensimmäisten prosessivaiheiden 

merkitys on ensisijaisesti raudan hapetus, ja mitä enemmän raakavedessä on rautaa, sitä 

enemmän se saostaa humusta. (Sallanko ym. 2001) 

 

 

4. ALKALOINTI 

Alkalointi on pohjavedenkäsittelyn yleisin käsittely- ja prosessivaihe syövyttävyyden 

vähentämiseksi verkostoissa ja erityisesti kiinteistöjen vesikalusteissa. Veden syövyttävyys on 

laaja ja monitahoinen ilmiö. Yleisesti vesihuollossa tavattava syövyttävyyden tai 

aggressiivisuuden ilmentymä on vihreä vesi ja hiusten värjääntyminen. Kummankin ilmiön 

syynä on vesikalusteista liukenevan kuparin aiheuttamat värjääntymiset. Syövyttävyyteen 

vaikuttavista vedenlaadun tekijöistä tärkeimmät ovat kalkki-hiilidioksiditasapainoon kuuluvat 

tekijät, happi, kloridit, sulfaatit ja sähkönjohtavuus. Veden laadun lisäksi käytettävät materiaalit, 

veden lämpötila ja virtausnopeus sekä materiaalin pinnoilla olevat epäpuhtaudet ja putkistojen 

ja verkostojen asennuksen laatu vaikuttavat syövyttävyyteen. Materiaalista riippuen 

syöpymismekanismi ja laatuparametrien painoarvo voi vaihdella. Veden happamuudella on 

myös suuri vaikutus materiaalien pinnalle muodostuvien korroosiotuotteiden 

muodostumisreaktioihin, mikä määrittää korroosion voimakkuuden. (Kekki ym. 2008; Meskus 

2018) 

 

4.1. Veden syövyttävyyden arviointi 

 

Kalkki-karbonaattitasapaino on vain yksi veden korroosio-ominaisuuksiin vaikuttava tekijä, 

mutta sitä käytetään laajasti kuvaamaan talousveden syövyttävyyttä. Tunnetuin syövyttävyyttä 

kuvaava tekijä on Langlierin kylläisyysindeksi (LI/LSI eli Langlier index/ Langlier saturation 
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index). Siinä veden mitattua pH:ta verrataan veden kalkki- ja karbonaatipitoisuuksien 

perusteella laskettuun tasapainotilan pHs -lukuun. pHs -lukua voidaan myös arvioida Langlierin 

monogrammin avulla. (Karttunen ym. 2004; Kekki ym. 2008; Meskus 2017-2018) 

 

𝐿𝐼 = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐻𝑠    (35) 

 

Taulukko 7. Langlierin indeksin tulkinta (Meskus 2017-2018; Karttunen ym. 2004) 

LSI > 0 Vesi on kalkkitasapainoon verrattuna ylikyllästeinen, ei aggressiivinen, mutta 
kalkkisaostumien synty on todennäköistä. Positiivinen Langlier-indeksi kertoo, 
että kalsiumkarbonaatti pysyy kiinteässä muodossa putkien pinnoilla. 

LSI = 0 vesi on kalkki/karbonaattisysteemin suhteen tasapainossa, ei aggressiivinen ja 
kalkkisaostumien riski kasvaa, kun veden lämpötila nousee merkittävästi. 

LSI < 0 vesi on kalkkitasapainon suhteen alikyllästynyt, aggressiivinen ja syövyttää 
ainakin kalkkia ja riski metallikorroosioon on ilmeinen. Negatiivinen indeksi kertoo, 
että alikyllästyneet vedet pyrkivät siirtämään kiinteää kalsiumkarbonaattia ja 
paljastamaan materiaalien pintaa. 

 

Langlierin indeksi perustuu karbonaattitasapainoon eikä huomio muista elektrolyyteistä 

(suoloista) johtuvaa korroosioriskiä. Korkea suolapitoisuus lisää metallikorroosiota ja 

esimerkiksi ”ruostumattoman” teräksen alttius kloridikorroosiolle on hyvin tunnettu ilmiö myös 

vesihuollossa. Larson-Skold Indeksi (L/SI) perustuu havaintoihin teräskorroosiosta ja on siten 

luonteeltaan enemmän tilastollinen kuin kemiallisiin reaktioihin perustuva tapa arvostella 

veden ominaisuuksia. Indeksi huomio alkaliniteetin lisäksi veden sulfaatti- ja kloridipitoisuudet. 

(Meskus 2017-2018) 

𝐿/𝑆𝐼 =  
(𝑚𝑒𝑞𝑣𝐶𝑙−/𝑙 +𝑚𝑒𝑞𝑣𝑆𝑂422−/𝑙)

 (𝑚𝑒𝑞𝑣𝐻𝐶𝑂3
− /𝑙 + 𝑚𝑒𝑞𝑣 𝐶𝑂3

2−/𝑙)
 =  

(𝑚𝑒𝑞𝑣𝐶𝑙−/𝑙 +𝑚𝑒𝑞𝑣𝑆𝑂422−/𝑙)

 𝑎𝑙𝑘  𝑚𝑒𝑞𝑣/𝑙 
   (36) 

 

Taulukko 8. Larson-Skold indeksin tulkinta. (Meskus 2017-2018) 

L/SI > 1,2 metallikorroosioriski on ilmeinen 

0,8 < L/SI <1,2 korroosioriski johtuen klorideista/sulfaateista on olemassa 

L/SI < 0,8 kloridi ja sulfaatti eivät aiheuta teräksen korroosioriskiä 

 

Myös Vesi- ja viemärilaitosyhdistys (VVY) on määrittänyt arviointiperusteet veden 

syövyttävyyden vähentämiseksi, jotka on esitetty taulukossa 9. Niissä on myös otettu 

huomioon kloridin ja sulfaatin vaikutukset veden syövyttävyyteen. 

 

𝑆 =
𝐴𝑙𝑘𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
)

𝐾𝑙𝑜𝑟𝑖𝑑𝑖 (
𝑚𝑔
𝑙
)

35,5
+
𝑆𝑢𝑙𝑓𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖(

𝑚𝑔
𝑙
)

48

    (37) 
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Taulukko 9. Arviointiperusteet veden syövyttävyyden vähentämiseksi. (VALVIRA 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Alkaloinnin vaikutukset vedenlaatuun ja alkaloinnin toteutus 

 

Alkalointi toteutetaan yksinkertaisimmillaan ilmastuksella tai lisäämällä veteen emästä, joka 

neutraloi veden sisältämää hiilidioksidia bikarbonaatiksi. Yleisesti eniten käytetyt 

alkalointikemikaalit ovat lipeä (natriumhydroksidi, NaOH), sammutettu kalkki 

(kalsiumhydroksidi, Ca(OH)2), sooda (natriumkarbonaatti, Na2CO3) ja kalkkikivi 

(kalsiumkarbonaatti, CaCO3). Alkaloinnissa suunnitteluperuste onkin analyyttisesti mitatun 

hiilidioksidin neutralointi. Jos käsittelyssä neutraloidaan kaikki analyyttisesti mitattu 

hiilidioksidi, käsittely vähentää väistämättä kalkkitasapainon edellyttämää hiilidioksidia. 

Ilmastuksessa vedestä poistuva vapaan hiilidioksidin tai kemikaalien bikarbonaattireaktiot 

nostavat veden pH:ta samalla, kun vedessä oleva vapaa hiilidioksidi siirtyy ilmafaasiin tai 

kemikaali neutraloi vedessä olevan hiilidioksidin. (Pääkkönen 2017; Meskus 2017-2018) 

 

Käsitellyn veden laadun arvioinnissa on pääsääntöisesti käytettävä teoreettista hiilidioksidia 

mitatun tuloksen sijaan, jotta tulokset olisivat mahdollisimman luotettavia. Hiilidioksidista voi 

tulla helposti hävikkiä näytteenotossa sekä analysointivaiheessa. Mitä suurempi mitatun ja 

teoreettisen hiilidioksidipitoisuuden ero on, sitä suurempi hävikki hiilidioksidilla on ollut. Alla on 

esitetty teoreettisen hiilidioksidipitoisuuden laskentakaava. (Pääkkönen 2007)  

 

𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟 =  22 ∗ (𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 − 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖) + 𝐶𝑂2 𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦  (38) 

Toisena suunnitteluperusteena on usein jokin valittu talousveden pH-luku. Valittu pH-luku voi 

perustua laatuohjeiden tulkintaan tai siihen, miten vesi käyttäytyy kemiallisesti verkostossa ja 

vesikalusteissa. STM:n laatusuosituksen mukaan pH täytyy olla välillä 6,5-9,5. Veden 

kemiallisen käyttäytymisen perusteella kuitenkin voidaan tavoitella sellaista pH:ta, jossa 

kalkkia alkaa saostua, kun vettä lämmitetään kotitalouksissa 40-60 asteiseksi. pH:n 

maksimiarvona voidaan ajatella 8,2-8,3, ettei bikarbonaatti ala muuttua karbonaatiksi. Myös 

kuparikorroosion ehkäisyn kannalta pH:n tulee olla mahdollisimman lähellä 8 tai hieman yli. 

(Pääkkönen 2017; Meskus 2017-2018) 

Arviointiperuste Raja-arvo 

pH > 7,5 

Alkaliniteetti [mmol/l] >0,6 

Kalsium [mg/l] >10 

Happi [mg/l] >2 

S-indeksi 
 

>1,5 
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Jos raakavedessä on enemmän hiilidioksidia kuin kalkki-hiilidioksiditasapaino vaatii, se poistuu 

ilmastuksessa, ja vain suojattu CO2 jää jäljelle. Ilmastuksen jälkeen kalkkia voi saostua 

kiinteistöllä, kun veden lämpötila nousee. Ilmastuksella saavutettava teoreettinen pH on 

laskettu alla esitetyllä kaavalla, joka on johdettu taulukon 1 hiilihapon dissosioitumisen 

kaavasta bikarbonaatiksi ja taulukon 2 kaavasta, kun pH < 8,2 (s.13). 

 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.  =  −𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻2𝐶𝑂3]∗ 𝑘1

[𝐻𝐶𝑂3
−] 
)     (39) 

 

Käytettäessä kalkkipohjaista kemikaalia myös kalkkipitoisuus ja siten kovuus vedessä 

nousevat. Alkalointi lipeällä tai soodalla laskee veden kovuutta silloin, kun kalsium ja 

magnesium saostuvat kemikaalin ollessa karbonaatteina. Toisin sanoen silloin, kun veden pH 

ylittää tasapainotilan pH:n, Langlierin indeksi muuttuu positiiviseksi. Ilmastuksessa 

kalsiumkarbonaattia ei saostu eli kovuus ja alkaliniteetti eivät muutu, sillä edellytyksellä, että 

pH jää alemmalle tasolle kuin kalkki-hiilidioksiditasapaino edellyttää. (VVY 2002, 4-5; Meskus 

2017-2018)  

 

Vedessä oleva kalsium alkaa saostua, kun veden pH ylittää tasapainotilan pHs -arvon. 

Kalsiumin tasapainopitoisuus ko. lämpötilassa lasketaan kaavasta 10 johdetusta muodosta.  

 

[𝐶𝑎2+] =
[𝐻+]°𝐶∗𝑘𝑠,°𝐶

 ([𝐻𝐶𝑂3
−]∗ 𝑘2,°𝐶) 

     (40) 

 

Jos laskemalla saatu kalsiumpitoisuus on lasketussa lämpötilassa pienempi kuin lähtevän 

veden kalsiumpitoisuus, kalsiumia on saostunut vedestä verkostoon niiden erotuksen verran. 

Jos laskettu kalsiumpitoisuus on suurempi kuin lähtevän veden kalsiumpitoisuus, kalsium ei 

ole päässyt saostumaan vaan kalsiumia liukenisi veteen erotuksen verran, jos sitä olisi 

saatavilla. Toisin sanoen, jälkimmäisessä tapauksessa vesi on vielä syövyttävää. Taulukossa 

10 on lisäksi esitetty yleisimpien alkalointiin käytettävien kemikaalien vaikutus vedenlaatuun. 

(VVY 2002; Meskus 2017-2018)  
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Taulukko 10. Alkalointikemikaalien vaikutus vedenlaatuun. (Muokattu lähteistä VVY 2002, 5; Meskus 

2017-2018; Pääkkönen 2017) 

 Kalkkikivi / kalsiumkarbonaatti Sammutettu kalkki / vesilaitos kalkki / 

kalsiumhydroksidi 

reaktio 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝑎
2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3

−
 

1 mol CaCO3 

 nostaa 1 mol Ca2+ 

 nostaa 2 mol OH- 

 vähentää 2 mol CO2
 

Ca(OH)2  +  2 CO2  ⇌  𝐶𝑎
2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3

−
 

 

1 mol Ca(OH)2 

 nostaa 1 mol Ca2+ 

 nostaa 1 mol OH- 

Kalsium-

pitoisuuden 

muutos 

𝐶𝑎𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 𝑣𝑒𝑠𝑖  = 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 + 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠

∗
𝑀𝐶𝑎
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

 

 

[𝐶𝑎]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠  = [𝐶𝑎] + 𝑁 

𝐶𝑎𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 𝑣𝑒𝑠𝑖  = 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 + 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠

∗
𝑀𝐶𝑎

𝑀𝐶𝑎(𝑂𝐻)2
 

Alkaliniteetin 

muutos 

𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +
[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

2 
∗ 𝑀𝐶𝑂2 𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +

[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑀𝐶𝑂2

 

 Sooda / Natriumkarbonaatti Lipeä / Natriumhydroksidi 

reaktio Na2𝐶𝑂3  +  𝐻2O + CO2  ⇌  2 𝑁𝑎
2+ + 2 𝐻𝐶𝑂3

−
 

 

1 mol Na2CO3 

 nostaa 2 mol OH- 

vähentää 2 mol CO2 

𝑁𝑎𝑂𝐻 + CO2  ⇌  𝑁𝑎
2+ +  𝐻𝐶𝑂3

−
 

 

1 mol NaOH 

 nostaa 1 mol OH- 

vähentää 1 mol CO2 

Alkaliniteetin 

muutos 

𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +
[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

2 
∗ 𝑀𝐶𝑂2 𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +

[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
𝑀𝐶𝑂2

 

 

 

Lipeä nostaa veden alkaliniteettiä yhden moolin yhtä kulutettua hiilidioksidimoolia kohden ja 

sooda taas 2 mol/1 mol CO2. Tämä vaikuttaa eniten veden alkaliniteettiin ja kemikaalin 

annostuksen tarpeeseen. Veden hiilidioksidipitoisuus vaikuttaa kemikaalin annostukseen. 

Kemikaalilla säädetään veden pH sille tasolle, että kalkkia alkaa saostua noin 40-60 asteessa. 

Se johtaa usein hiilidioksidipitoisuuteen 0-10 mg/l. Lipeällä ja soodalla ainakin teoriassa 

annostus voidaan säätää niin, että veteen jää vapaata hiilidioksidia. Mitä korkeammalle veden 

lämpötila nousee, sitä matalampi on tasapainotilan pH. Lämpötilan noustessa syövyttävän 

hiilidioksidin määrä vähenee ja suhde alkaliniteettiin muuttuu, jolloin pH kohoaa. 

Kalkkitasapainoa suurempi hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa kuparia syövyttävän vaikutuksen 

vesikalusteissa. Ylimääräinen hiilidioksidi ei vaikuta käyttöveden laatuun muulla tavalla, sillä 

ei esimerkiksi ole terveydellisiä vaikutuksia. Annostukset lasketaan seuraavalla kaavalla.  

(Meskus 2017-2018; Pääkkönen 2017) 

 

𝐴𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 =
(𝐶𝑂2,𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖−𝐶𝑂2,𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦)

𝑀𝐶𝑂2
∗  𝑀𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖   (41) 
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Vesilaitoskalkki (Ca(OH)2) oli aikanaan lähes yksinomainen alkalointikemikaali, mutta sen 

annostukseen kiinteänä, kalkkimaitona tai kyllästeisenä kalkkivetenä oli teknisesti haastavaa 

sakka- ja paakkuuntumisongelmien takia. Seuraava kehitysvaihe oli kalkin korvaaminen 

lipeällä (NaOH), jolloin merkittävin etu oli nestemäisen kemikaalin helpompi käsittely ja 

tarkempi annostus. Lipeän ongelmana on väkevän emäksen yliannostuksesta aiheutuva 

turvallisuusriski kuluttajille. Riskin hallinta on parantunut automaatiotekniikan kehittyessä, 

mutta lipeän käyttöön liittyy aina turvallisuuskysymyksiä. Kalkkikivialkalointi on enenevissä 

määrin tullut pääsääntöiseksi pohjavesien alkalointimenetelmäksi suurissa ja pienissä 

laitoksissa. Tärkein valintaperuste sille on menetelmän turvallisuus. Yliannostusta tai 

terveydelle vaarallista pH:ta ei voi tapahtua kalkkikivikäsittelyssä. Ilmastus on myös turvallinen, 

mutta sen kääntöpuolena on vaikeasti säädettävä prosessi. (Meskus 2018) 

Kalkkikivialkaloinnissa yksinään käsittelyn lopputuloksena on enemmän tai vähemmän 

kalkkitasapainossa oleva vesi, jossa kalkkisaostuminen on todennäköistä heti, kun lämpötila 

nousee. Yleensä ilmastus yhdistetään kalkkikivialkalointia täydentäväksi prosessiksi silloin, 

kun vedessä on liikaa hiilidioksidia ja pelkkä kalkkikivisuodatus ylikyllästää veden kalkilla. 

Tällöin ilmastuksella voidaan vaikuttaa kalkkikivialkaloinnissa tapahtuvaan alkaliniteetin ja 

kovuuden nousuun rajoittavasti. Ilmastuksessa ja kalkkikivialkaloinnissa päädytään aina 

käsittelylämpötilaa vastaavaan tasapainotilaan; ilmastuksessa poistamalla hiilidioksidia ja 

kalkkikivialkaloinnissa liuottamalla kalkkia tasapainotilan edellyttämä määrä. Kummassakin 

tapauksessa lämpötilan nousu pienentää kalsiumin liukoisuutta ja lisää sakkaumariskiä. Myös 

lipeä- ja sooda-alkaloinnissa vastaava tilanne saattaa syntyä silloin, kun pH:ta nostetaan 

veden karbonaattitasapainoon nähden yli kalkin liukoisuustulon edellyttämää pH-lukua. 

(Meskus 2018) 

Alkalointiyksikkö sijoitetaan yleensä prosessin viimeiseksi ennen veden johtamista 

verkostoon, kun alkalointi toteutetaan kemikaalia käyttämällä. Silloin kemikaali ei myöskään 

vaikuta muuhun vedenpuhdistusprosessiin ja sen tehokkuuteen. Kun hiilidioksidin poistolla 

halutaan vähentää alkalointikemikaalin tarvetta tai rajoittaa esim. kalkkikivialkaloinnissa 

tapahtuvia reaktioita, ilmastus tapahtuu loogisesti ennen kemikaalialkalointia. Ilmastusyksikön 

oikealla sijoittamisella prosessiin, voidaan siitä saada hyöty myös raudan ja mangaanin 

hapetusreaktioissa. (Meskus 2018) Lipeäalkaloinnin on todettu haittaavan UV-suodattimen 

toimintaa saostumalla UV-lampun suojaputkeen ja siten estävän säteilyn pääsyä veteen 

(Pyyny 2017-2018).  
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5. NERKOON VESILAITOKSEN NYKYTILA 

 

5.1.  Pohjavesialue ja laitoksen sijainti 

 

Ylä-Savon Vesi Oy:n Nerkoon vesilaitos sijaitsee Taipale-Nerkoo pohjavesialueella 

Lapinlahden kunnan pohjoisosassa. Taipale-Nerkoo pohjavesialue on vedenhankinnan 

kannalta luokiteltu tärkeäksi I-luokan pohjavesialueeksi. Kuvassa 9 on esitetty pohjavesialueen 

raja ja vesilaitoksen sijainti. Laitos sijoittuu pohjavesialueen keskiosan tietämille. 

 

 
Kuva 9. Nerkoon vesilaitoksen sijainti (Muokattu lähteestä Paikkanen 2017). 
 
 

Pohjavesialue kuuluu harjujaksoon, joka luokitellaan virtaussuunnan perusteella antikliiniseksi 

muodostelmaksi eli vettä ympäristöönsä purkavaksi. Pohjavesi purkautuu Nerkoon järveen ja 

virtaa etelästä pohjoiseen. Taipale-Nerkoo pohjavesialueen maaperä koostuu harjussa 

lajittuneista hiekka- ja sorakerrostumista. Harjun ydinosassa on karkeampia soravaltaisia 

maakerroksia ja reunaosissa maaperä on hiekkavaltaista. (Laakso ym. 2013) 

 

Pohjaveden pinnankorkeus on tasolla + 86,3-86,5 ja 86,6-86,8 m mpy (N60 -

korkeusjärjestelmä). Pohjaveden pinnankorkeuden kehitykset vuosien 2005-2017 aikana on 

Nerkoon vesilaitos 
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esitetty kuvassa 11 ja 12. Havaintoputket, josta pinnankorkeustieto on mitattu, on kaivoa lähin 

(HP2/93) pohjaveden havaintoputki sekä virtaussuunnassa kaivon yläpuolinen (HP 5/93) 

havaintoputki. Vedenottamon alueella olevat havaintoputkien sijainnit on esitetty kuvassa 10. 

(GWP 2017) 

 

 
Kuva 10. Nerkoon vedenottamoalueen pohjaveden havaintoputkien sijainnit (GWP 2017). 

 

Pohjavedenpinnankorkeudet mitataan kerran kuukaudessa kaikista tarkkailuohjelman 

mukaisista havaintoputkista. Pinnankorkeudet ovat hieman ylempänä kauempana 

sijaitsevassa tarkkailupisteessä kuin aivan kaivon vieressä sijaitsevassa pisteessä, mikä on 

luonnollinen muutos vedenottokaivon läheisyydessä. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelu 

eri vuoden aikoina näkyy myös selvästi kuvaajissa sahaavana viivana. Yleisesti ottaen trendi 

on ollut kasvava vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen pohjaveden pinta on alkanut hiljalleen 

painua. Muutos näkyy selkeämmin putkessa 2/93.  
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Kuva 11. Taipale-Nerkoo pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkessa 2/93 (GWP 2017). 
 

 
Kuva 12. Taipale-Nerkoo pohjaveden pinnankorkeus havaintoputkessa 5/93 (GWP 2017). 
 

Vesilaitos on rakennettu vuonna 2000. Laitosalueella on kaksi siiviläputkikaivoa (kaivo 1 ja 2), 

joista vain kaivo 1 on käytössä oleva. Kaivo 1 on 13,0 metriä syvä ja kaivo 2 on 12,6 metriä 

syvä. Siiviläosan pituudet ovat 2,5 metriä molemmissa. Kaivot sijaitsevat aidatulla 

laitosalueella. (Valta 2017; Laakso ym. 2013) 

 

Kaivo 2 on ollut poissa käytöstä lähes vesilaitoksen käyttöönotosta lähtien kaivosta saatavan 

veden nousseen rautapitoisuuden ja vähentyneen antoisuuden vuoksi. Ennen kaivojen 

rakentamista tehdyissä koepumppauksissa sekä antoisuus että vedenlaatu olivat hyvät eikä 

raudan määrä ollut hälyyttävällä tasolla. Ei voida varmaksi sanoa kyllästyikö ja tukkiutuiko 

kaivon ympäristön maaperä saostuneen rautasakan vaikutuksesta, jolloin kaivon antoisuus 

väheni runsaasti. Voidaan kuitenkin arvella, että veden pidempiaikainen otto muutti veden 

hydrologisia virtausolosuhteita siten, että rautapitoisuus kaivon 2 vedessä alkoi nousta 

voimakkaasti heti laitoksen käyttöönoton jälkeen.  (Rissanen 2017-2018; Valta 2017-2018)  
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5.2.  Vedenotto 

 

Ylä-Savon Vesi Oy:llä on vedenottolupa kahdesta kaivosta yhteensä 1100 m3/d. Laitoksen 

maksimi mitoitusvesimäärä on 1200 m3/d.  Kaivosta 1 on saatavissa vettä tällä hetkellä 

käytettävissä olevan pumppauskapasiteetin perusteella enimmillään 24 m3/h (=576 m3/d). 

Kuvassa 13 on esitetty Nerkoon vedenottamolta pumpatut vesimäärät vuosien 2005-2017 

aikana. Laitoksen prosessikaavio on liitteessä 1 ja laitosalueen asemapiirustus liitteessä 2. 

(Rissanen 2017-2018, Valta, 2017-2018) 

 

 
Kuva 13. Nerkoolta pumpatut keskimääräiset vuorokausimäärät vuosien 2005-2017 välillä (Pyyny 2017-
2018) 

 

Vedenotto on laskenut laitoksen rakentamisesta lähtien vuoteen 2012 saakka veden runsaan 

rautapitoisuuden vuoksi. Vuonna 2012 valmistui Honkaniemen vesilaitos, jonka lähtevään 

veteen Nerkoon vesilaitoksen vettä on alettu johtaa, ja näin saatu tasatuksi molempien 

laitosten vedenlaatua. Pohjavedenpinnan korkeuksien kuvaajien mukaan (kuvat 11-12) trendi 

on nouseva vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen pinnankorkeus on kääntynyt laskuun. 

Pohjaveden pinnankorkeus on loogisesti noussut niin kauan, kun vedenotto on vähentynyt. 

Kun taas vedenottoa on lisätty, se näkyy pohjaveden pinnan laskuna. Vaikka vedenotto 

lisääntyi vuonna 2013, niin pohjaveden pinnankorkeudessa se alkoi näkyä vasta vuoden 2014 

aikana, mikä on luonnollinen viipymä hydrologisissa muutoksissa.  

 

Suurin yksittäinen kuluttaja Lapinlahden alueella on Valio Oy, jonka käyttää vettä noin 3000 

m3/d. Valio Oy:n Lapinlahden tehtailla valmistetaan pääasiassa juustoja, maitojauheita ja 

äidinmaidonkorvikkeita. Suurin osa Valio Oy:lle menevästä vedestä tuotetaan tällä hetkellä 
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Honkaniemen vesilaitoksella. Valiolle toimitetussa vedessä ei saa normaalitilanteessa olla 

kloorijäännöstä. Lisäksi veden sameus, rauta- ja mangaanipitoisuudet tulee olla pieniä, 

jotteivat ne esim. tuki suodattimia tehtaalla. Sameus ja jakelukatkokset voisivat aiheuttaa 

ongelmia tuotannossa. Valio Oy on ilmoittanut myös noin 8 prosentin lisävedentarpeestaan 

vuodelle 2018. Lähivuosina myös kemialliset ja mikrobiologiset vedenlaatuvaatimukset ovat 

tiukentumassa (Puurunen 2017). 

 

5.3. Prosessin ja prosessiohjauksen kuvaus 

 

5.3.1. Raakaveden otto ja tulo laitokselle 

 

Veden pumppaus kaivosta alkaa automaattisesti, kun Lapinlahden vesitornilta tulee 

ohjauskäsky tornin vedenpinnan laskiessa tasolle 8,8 m. Vastaavasti veden pumppaus 

pysähtyy, kun tornin pinta on saavuttanut tason 9,2 m. Raakavesipumppujen käyntiä valvoo ja 

ohjaa alavesisäiliön pinnan korkeuden mittaus ja vesipinnan alarajan mittaus kaivoissa. 

Raakavesipumppu käynnistyy, kun alavesisäiliön pinta on tasolla 2,3 m ja pysähtyy, kun pinta 

on noussut tasolle 2,5 m. Raakavesipumppu on varustettu kuivakäyntisuojalla siltä varalta, että 

vedenpinta menee kaivossa liian alas. (Hukkanen 2017-2018; Rissanen 2017-2018) 

 

Kaivojen 1 ja 2 raakavesilinjat yhdistyvät jo kaivojen läheisyydessä. Raakavesi johdetaan 

laitokselle PEH-225 M/ PVC 225–10 Ru-linjassa. Kaivosta pumpattu raakavesi johdetaan 

vedenjakolaatikkoon, jossa vesi ilmastuu kevyesti ja jakaantuu tasaisesti alkalointialtaisiin. 

Vedenjakolaatikko on kuvissa 14–15. Kevyenkin ilmastuksen aikana jakolaatikossa on 

näkyvissä hapettuneita rautaflokkeja. Vedenjakolaatikossa on raakaveden pH-mittaus, jota 

pystytään seuraamaan automaation kautta yhden vuorokauden ajalta. Raakaveden pH-

mittaukselle ei ole asetettu hälytysrajaa.  
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Kuva 14. Vasemmalla tuloputket ja vedenjakolaatikko (tekijän 

ottama kuva). 

  

Kuva 15. Oikealla vedenjakolaatikko sisältä (tekijän ottama 

kuva).  

 

5.3.2. Kalkkikivialkalointi 

 

Nerkoolla vedenjakolaatikosta vesi syötetään kolmeosaiseen kalkkikivisuodatusaltaaseen, 

jonka prosessi on niin sanotusti käännetty eli vesi virtaa suodatusmassan läpi alhaalta 

ylöspäin. Suodattimet ovat rakennuksen sisällä avoimena. Kalkkikivipatjan paksuus on 1,8 m 

ja massana käytetään kalsiittista kalkkikiveä (CaCO3), joka on raekooltaan 5-8 mm. 

Alkaloinnissa veden pH nousee raakaveden 6,2-6,6 lähtevän veden 7,3-7,8 tienoille. (Vesta 

2017) 

 

 

Kuva 16. Nerkoon kalkkikivisuodatin (tekijän ottama kuva). 
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Kalkkikivisuodattimen huuhteluvesi otetaan alavesisäiliöstä ja huuhteluvedet johdetaan 

huuhteluvesikourun ja poistoputken kautta edelleen ojaa pitkin Nerkoon järveen. Huuhtelu 

tehdään joka viikko yhdelle altaalle, jolloin kunkin altaan huuhteluväli on kolme viikkoa. 

Huuhtelu tehdään suodatuksen kanssa samassa virtaussuunnassa. Taulukossa 11 on 

nykyisen kalkkikivisuodattimen tekniset tiedot (Hukkanen 2017-2018; Rissanen 2017-2018) 

 

Taulukko 11. Nerkoon kalkkikivisuodattimen tekniset tiedot (Miso 2017).  
 

Massa Kalsiittinen kalkkikivi (CaCo3) 

Lukumäärä 3 kpl 

Pinta-ala 3 x 20 m2 
Vesimäärä 24 m3/h 
Pintakuorma/Suodatusnopeus 0,4 m/h 
Suodatinaltaiden vesisyvyys 0,5 m 
Kalkkikivikerroksen paksuus 1,8 m 
Suodattimen korkeus 2,75 m 
Kalkkikiven raekoko 5-8 mm 

Huuhteluilmakompressorin 
tuotto 

0,5 m3/min 

Huuhteluilman nopeus 2940 rpm 
Huuhteluilman tarve 2,5 m3/huuhtelu 
Huuhteluvesipumpun tuotto 400 m3/h 
Huuhteluveden nopeus 1450 rpm (pumpun 

pyörimisnopeus) 
Huuhteluveden tarve 200 m3/huuhtelu 

 

Huuhtelu käynnistetään käsin, jonka jälkeen huuhtelu tapahtuu automaattisesti. 

Ensimmäisenä sulkeutuvat venttiilit, jotka päästävät vettä vedenjakolaatikosta suodattimille. 

Seuraavaksi huuhteluilmakompressori käynnistyy ja huuhteluilmaventtiili avautuu. 

Huuhteluilman virtausnopeutta ei voida säätää, vaan huuhteluilmakompressorin tuotto 

määrittää huuhteluilman virtausnopeuden. Ilmahuuhtelun kestoaika on noin 5 min, joka on 

logiikkaan säädetty kiinteä aika, eikä se myöskään ole säädettävissä. Huuhtelun päätyttyä 

huuhteluilmakompressori pysähtyy ja huuhteluilmaventtiili sulkeutuu. 

Huuhteluilmakompressorin imuilmasuodattimen tukkeutumista valvoo paikallinen mekaaninen 

viisarimittari. Huuhteluilma otetaan sisäilmasta, jolloin tukkeutumisvaaraa ei käytännössä ole. 

Ilmahuuhtelun jälkeen tehdään kalkkikivisuodattimen huuhtelu vedellä. (Hukkanen 2017–

2018; Rissanen 2017–2018) 

 

Vesihuuhtelussa ensin huuhteluvesipumppu käynnistyy ja huuhteluvesiventtiili avautuu. 

Huuhteluvesi otetaan alavesisäiliöstä, johon on imuputki. Huuhteluveden virtausnopeutta ei 

voida säätää. Huuhteluvesipumpun tuotto on 400 m3/h. Vesihuuhtelu kestää noin 33 min. 

Huuhtelun loputtua huuhtelu sammutetaan käsin ja suodattimille vettä päästävät venttiilit 

avautuvat ja suodatin toimii taas normaalisti. (Hukkanen 2017–2018; Rissanen 2017–2018) 
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Kalkkikivisuodatusaltaan huuhtelun toimivuudessa on ollut ongelmia. Huuhtelu tehdään 

samaan suuntaan virtaussuunnan kanssa eli pohjasta pintaan päin. Huuhtelua joudutaan 

avustamaan käsin sekoittamalla kalkkikiveä haravalla huuhtelun aikana, jotta rautasakkaa 

saadaan ohjattua huuhteluvesikouruun. Rautasakka on niin raskasta, että huuhteluvesi ja -

ilma eivät riittää nostamaan oksidisakkaa riittävästi, vaan se meinaa painua altaan pohjaan. 

Huuhtelun tehon säätämiseen ei ole mahdollisuutta. Altaan pohjassa olevat huuhteluilma- ja -

vesisuuttimet lienevät ainakin osittain rikkoutuneet tai tukkiutuneet. (Hukkanen 2017–2018; 

Rissanen 2017–2018) 

 

5.3.3. Desinfiointi 

 

Suodatettu vesi menee alavesisäiliöön (tilavuus 300 m3) ja siitä UV-desinfioinnin kautta 

Honkaniemen laitokselle. Siellä Nerkoon laitokselta lähtevä vesi sekoittuu Honkaniemen 

laitokselta lähtevään veteen ja siitä vesi menee edelleen osittain Lapinlahden vesitornin kautta, 

ja osittain suoraan kulutukseen. Klooridesinfiointi voidaan tehdä tarvittaessa siirrettävällä 

desinfiointilaitteistolla esimerkiksi häiriötilanteessa. Nerkoon alavesisäiliö on 

vesilaitosrakennuksen alla, ja näkyy liitteissä 9 ja 10 leikkaus 7-7 ja 8-8 piirustuksissa. 

(Hukkanen 2017–2018; Rissanen 2017–2018) 

 

5.4. Vedenlaatu 

 

Raakavedenlaatu ja lähtevän veden laatu Nerkoolla vuosina 2000-2017, Suomen pohjaveden 

laadun keskiarvot joidenkin parametrien osalta antikliinisissa pohjavesiesiintymissä sekä 

talousvesiasetuksen vaatimusten (V) ja suositusten (S) raja-arvot on esitetty taulukossa 12.  

 

Taulukko 12. Nerkoon raakaveden ja lähtevän veden laatu vuosina 2000-2017 (Muokattu lähteistä 
Vesta 2017; Sallanko 2003; STM 2015) 

Parametri Yksikkö 
Vaihtelu
väli 

Keski-
arvo 

Vaihtelu
väli 

Keski-
arvo 

Suomen 
keskiarvo, 
Antikliini-
set 
pohjavesies
iintymät 

STM  
1352/2015 

  Raakavesi Lähtevä vesi   

E. Coli pmy/100 ml 0 0 0 0 - 0 (V) 

Enterokit pmy/100ml - - 0 0 - 0 (V) 

Heterotrofiset 
bakteerit 

pmy/100 ml 0..320 - 0..460 - - ei 
epätavallisia 
muutoksia 
(S) 

Koliformiset 
bakteerit 

pmy/100 ml 0 0 0..1 - - 0 (S) 
< 100 (V) 

pH  6,2..6,6 6,6 7,3.. 7,8 7,6 6,5 6,5-9,5 (S) 

Lämpötila  °C 5.. 7,7 5,8 5..11,8 6,2   

Sähkönjohtavuus mS/m 16..22 19,5 30..39 35 10,9  
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Parametri Yksikkö 
Vaihtelu
väli 

Keski-
arvo 

Vaihtelu
väli 

Keski-
arvo 

Suomen 
keskiarvo, 
Antikliini-

set 
pohjavesies

iintymät 

STM  
1352/2015 

Rauta (Fe) µg/l 10..8000 < 1740 8,1..80 < 29,3 10 200 (S)  
< 400 (V) 

Mangaani (Mn) µg/l 10.. 170 < 138 6,5.. 44 < 18 50 50 (S)  100 
(V) 

Sameus FNU 
NTU 

0,09..65 9,3 0,09..0,4
8 

0,24 -  
1,0 NTU (S) 

Väri mg/l PT 5..47 < 9,7 5..5 < 5 - 5 (S) 

Alkaliniteetti mmol/l 0,65..0,7
9 

0,7 0,62.. 2,9 2,4 0,57 - 

Kokonaiskovuus °dH 
mmol/l 

2,9.. 8 
0,58..1,4 

4 
0,83 

1..9,2 
0,18..1,6 

8 
1,4 

1,9 - 
- 

Kalsium (Ca) mg/l 11..43 20 46..60 51,3  - 

Magnesium (Mg) 
(määritys 2004) 

mg/l 5,9..6,4 6,2 - - - - 

Kalsiumkovuus 
(määritys 2007) 

°dH - - 6,7 6,7 - - 

Ammoniumtyppi 
(NH4 –N) 

mg/l 0,016..0,
04 

0,027 0,005..0,
024 

< 0,0076 0,01 0,40 (S) 

Nitraatti (NO3
-) mg/l 6,3..6,4 6,3 4,3.. 13 7,6 1,5 50 

Nitriittityppi (NO2-
N) 
Nitriitti (NO2

-) 

mg/l 
 
mg/l 

0,005 
- 

0,005 
- 

0,002..0,
005 
0,007..0,
02 

0,0047 
< 0,019 

- 
- 

11,0 
0,5 

Hiilidioksidi (CO2) mg/l 13..45 32,7 2..13 < 7,8 23,2 - 

Happi (O2) mg/l 1,7.. 4 2,8 9..12 10,5 7,7 - 

Hapettuvuus    
(CODMn, O2) 

mg/l 0,5..0,73 < 0,58 0,5..5 < 1  < 5 

Permanganaattiluk
u (KMnO4)  

mg/l 1,7..2,9 < 2,2 1,7..20 < 4,1 3,1 20 (S) 

Sulfaatti (SO4
-) mg/l 13..14 13,7 14..16 15 7,8 250 (S) 

Kloridi mg/l 16.. 27 22,2 16.. 25 20,3 9,2 100 (S) 

 

Veden mikrobiologinen laatu Nerkoolla on hyvä. Vuonna 2008 lähtevän veden heterotrofinen 

pesäkeluku on muutamia kertoja ollut koholla, ja samalla näytekerralla suurimman 

pesäkeluvun kanssa vedestä löytyi 1 pmy/100 ml koliformisia bakteereita. Tuolla ajanjaksolla 

pohjaveden pinnankorkeudessa ei ole ollut erityisiä poikkeamia eivätkä bakteerit näy 

raakavedessä, mikä selittäisi kohonneita bakteeripitoisuuksia juuri tuolloin. Eräs kohonneita 

bakteeripitoisuuksia selittävä syy voi myös olla näytteenotossa tapahtunut virhe tai saostuman 

irtoaminen jostain prosessin vaiheesta. Typpiyhdisteisiin kuuluvien nitraatin, nitriitin ja 

ammoniumin pitoisuudet ovat haitattoman pienet. 

 

Nerkoolla veden permanganaattiluku raakavedessä on keskimäärin < 2,2 ja lähtevässä 

vedessä < 4,1 ja CODMn -luku raakavedessä ja lähtevässä vedessä < 1, mitkä ovat pieniä ja 

tunnusomaisia hyvälaatuiselle pohjavedelle. Nerkoon vesilaitoksen pohjavedessä on runsaasti 

hiilidioksidia, mutta ei juurikaan humusta, mikä on melko poikkeuksellista, sillä usein runsas 

hiilidioksidipitoisuus on yhteydessä veden humuksen määrään. Humuksen pieni määrä 

johtunee antikliiniselle harjualueelle tyypillisestä maaperästä. Taipale-Nerkoo 
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pohjavesialueella maaperä on sora- ja hiekkavaltaista ja humuskerroksen paksuus on hyvin 

pieni. Humuksen vähäinen määrä helpottaa vedenkäsittelyä huomattavasti. 

 

Taulukon 5 (s. 31) mukaan Nerkoon raakavesi kuuluu kaliumpermanganaattiluvun, pH:n ja 

happipitoisuuden mukaan erinomaiseen luokkaan, mutta raudan ja mangaanin osalta 

tyydyttävään. Raudan ja mangaanin määrä raakavedessä on sen verran suuri, että 

vedenkäsittelytarve koostuu alkaloinnista ja raudan ja mangaanin kemiallisesta tai biologisesta 

käsittelystä.  

 

5.4.1. Rauta ja mangaani 

 

Kuvissa 17-20 on esitetty raakaveden ja laitokselta lähtevän veden rauta- ja 

mangaanipitoisuuksien kehitys. Rautapitoisuuden kehitys on esitetty vuodesta 2005 lähtien ja 

mangaanin laitoksen rakentamisesta lähtien 2016 vuoden loppuun saakka.  

 

Raakaveden rautapitoisuus on keskimäärin ollut 1740 µg/l. Pitoisuuksissa on ollut selkeästi 

suuremmat piikit vuosina 2008 ja 2015, joiden jälkeen pitoisuudet ovat laskeneet. Ennen 

vuoden 2008 piikkiä, pitoisuus on ollut alle 1000 µg/l ja piikin jälkeen pitoisuus on asettunut 

hieman 1000 µg/l yläpuolelle. Toisen piikin jälkeen vuonna 2016 ja 2017 rautapitoisuudet ovat 

olleet 2000 µg/l tietämillä.  

 

 
Kuva 17. Nerkoon raakaveden rautapitoisuus 2005-2017 (Muokattu lähteestä Vesta 2017). 

 

Lähtevän veden rautapitoisuus on keskimäärin ollut hieman alle 30 µg/l. Lähtevässä vedessä 

on havaittavissa myös kaksi selkeää piikkiä. Lähtevän veden pitoisuuspiikit vuosina 2012 ja 

2014 voivat johtua näytteenottopisteeseen kertyneestä rautasakasta, näytteenotossa 
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tapahtuneesta virheestä, prosessista tai putkistosta karanneesta rautasakan irtoamisesta 

ennen näytteenottohanaa, prosessissa tai pumppauksessa tehdystä muutoksesta.  

 

 
Kuva 18. Nerkoon lähtevän veden rautapitoisuus 2005-2017 (Muokattu lähteestä Vesta 2017). 

 

Keskimääräinen raakaveden mangaanipitoisuus on 138 µg/l ja lähtevässä vedessä 18 µg/l. 

Mangaanin pitoisuus raakavedessä on pysynyt 140 µg/l tietämillä vuoteen 2011 saakka, jonka 

jälkeen pitoisuudessa on tapahtunut notkahdus ja sittemmin se on kohonnut 170 µg/l 

pitoisuuteen. Raakaveden mangaanipitoisuuden notkahduksen aikaan myös raudan määrä 

vedessä on ollut alimmillaan sitten vuoden 2005. Vuosien 2011-2012 aikana myös vedenotto 

(kuva 13, s. 55) Nerkoolta on ollut alimmillaan. Raakaveden mangaanipitoisuus näyttäisi 

olevan hienoisessa nousussa tällä hetkellä. Lähtevän veden mangaanipitoisuudessa on 

selkeät piikit vuoden 2014 ja 2016 aikana. 

 

 
Kuva 19. Nerkoon raakaveden mangaanipitoisuus 2000-2017 (Muokattu lähteestä Vesta 2017). 
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Kuva 20. Nerkoon lähtevän veden mangaanipitoisuus 2000-2017 (Muokattu lähteestä Vesta 2017). 

 

Rauta poistuu keskimäärin noin 98 prosenttisesti ja mangaani noin 86 prosenttisesti 

nykyisessä prosessissa ja molempien pitoisuudet jäävät talousvesiasetuksen raudalle ja 

mangaanille annetun suosituksen raja-arvon alle lähtevässä vedessä. Erityisesti rautaa, mutta 

myös mangaania pidättyy nykyiseen kalkkikivisuodatukseen varsin tehokkaasti. Rautasakkaa 

pidättyy suodattimeen raudan ja mangaanin pitoisuuksien keskiarvoilla ja 576 m3/d 

pumppausmäärällä laskettuna 2,18 kgFe/d ja 0,14 kgMn/d. Yhden solun nykyisellä 

huuhteluvälillä (3 vko) ja suodatuspinta-alalla (20 m2) kalkkikivisuodattimen pidätyskyvyksi 

saadaan noin 0,8 kgFe/m2 ja 0,05 kgMn/m2. 

 

5.4.2. Kalkki-hiilidioksidisysteemin tasapaino ja veden syövyttävyys 

 

Kloridi- ja sulfaattipitoisuudet ovat Nerkoolla hieman kohonneella tasolla. Sulfaatin määrä 

vaihtelee Nerkoon raakavedessä ja lähtevässä vedessä 13-16 mg/l pitoisuuksissa. 

Raakaveden kloridipitoisuus on keskimäärin 22,2 mg/l ja enimmillään hieman alle 30 mg/l, 

lähtevässä vedessäkin kloridia on keskimäärin 20,3 mg/l. Pohjavesimuodostuman 

riskinalaiseksi nimeämiseen ja pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin käytettävä raja-arvo 

kloridille on 25 mg/l ja sulfaatille 150 mg/l. Nerkoon kloridi- ja sulfaattipitoisuuksien kehitys 

vuosien 2003-2016 välisenä aikana on esitetty kuvassa 21. (Vesta 2017; Laakso ym. 2013; 

STM 2015) 
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Kuva 21. Nerkoon lähtevän veden kloridi- ja sulfaattipitoisuudet 2003-2016 (Muokattu lähteestä Vesta 

2017). 

 

Kuvaajan perusteella trendi on ollut nouseva erityisesti kloridin osalta, minkä pitoisuus 

lähtevässä vedessä on lähes tuplaantunut vesilaitoksen rakentamisen jälkeen. 

Sulfaattipitoisuus on pysynyt suhteellisen tasaisena.  

 

Keskimääräinen kokonaishiilidioksidipitoisuus Nerkoon raakavedessä on korkeahko (32,7 

mg/l) ja lähtevässä vedessä se on tavanomaisella tasolla (7,8 mg/l). Nerkoon raakaveden 

lämpötilassa 5,8 °C, pH on keskimäärin 6,6, jolloin vapaan hiilidioksidin ja bikarbonaatin 

osuudet ovat noin 44 ja 56 %. Lähtevän veden lämpötilassa 6,2 °C pH on keskimäärin 7,6, 

jolloin noin 95 % veden sisältämästä hiilidioksidista on muuttunut bikarbonaatiksi. Vapaan 

hiilidioksidin ja bikarbonaatin osuuksien määrittäminen on esitetty liitteen 10 laskuesimerkissä. 

Laskuissa käytetyt kertoimet on esitetty myös liitteessä 10.  

 

Nerkoon raakaveden alkaliniteetti on keskimäärin 0,7 mmol/l. Lähtevän veden alkaliniteetti on 

keskimäärin 2,4 mmol/l.  Suomessa pohjaveden alkaliniteetti on yleensä alhainen, noin 1,0 

mmol/l eli Nerkoon raakavesi on keskimääräisen tason tuntumassa alkaliniteetin suhteen. 

 

Nerkoon kokonaiskovuus raakavedessä on kohonnut maksimissaan 1,4 mmol/l ja keskimäärin 

se on jäänyt alle 1 mmol/l. Nerkoon raakaveden kalsiumpitoisuus on keskimäärin 20 mg/l ja 

kokonaiskovuus 0,83 mmol/l (4,6 °dH). Lähtevässä vedessä kalsiumpitoisuus nousee 

keskimäärin hieman yli 50 mg/l ja kokonaiskovuus on 1,4 mmol/l (7,9 °dH). Kovuudet ovat 

raakavedessä ja lähtevässä vedessä hieman suurempia kuin Suomen pohjavesillä yleensä.  
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Nerkoon raakaveden magnesiumpitoisuus on määritetty kahdesti vuonna 2004. 

Magnesiumpitoisuus oli n. 6 mg/l, mikä on hieman yli neljännes kalsiumin määrästä. 

Lähtevästä vedestä on kerran vuonna 2007 aikana määritetty myös kalsiumkovuus, joka oli 

6,7 °dH. Kalsiumkovuuden osuus kokonaiskovuudesta lähtevässä vedessä on 84 %. Koska 

valtaosa kovuudesta on kalsiumkovuutta ja sen pitoisuus lähtevässä vedessä on noin 

viisinkertainen VVY:n syövyttävyyden arviointikriteeristöön nähden (taulukko 9), se 

todennäköisesti aiheuttaa kalsiumkarbonaatin saostumista erityisesti verkostossa ennen 

Honkaniemen veteen sekoittumistaan. Toisaalta saostunut kalsiumkarbonaattikerros suojaa 

verkostoa syöpymiseltä. 

 

Kuvassa 22 on Nerkoon lähtevän veden kalkki-hiilidioksidi tasapainotila, kun vesi lämpenee. 

Raakavedelle laskettu tasapainotila ja vedenlaadun muutos lämmetessä on esitetty liitteen 10 

laskuesimerkissä. 

 

 

Kuva 22. Nerkoon lähtevän veden kalkki-hiilihappotasapaino. 

 

Keskimääräinen Nerkoon lähtevän veden hiilidioksidipitoisuus on 7,8 mg/l, alkaliniteetti 2,4 

meqv/l, pH 7,6 ja kalsiumpitoisuus 51,3 mg/l, jolloin kalkkia alkaa jo saostua (LSI > 0), kun 

veden lämpötila nousee +20 asteeseen. Nykyisessä prosessissa vesi ylikyllästyy eli 

hiilidioksidi liuottaa kalkkia veteen enemmän kuin tasapainotila (42,6 mg/l) vaatisi, jolloin 

kovuus ja alkaliniteetti kohoavat myös.  
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Larson-Skold indeksin mukaan raakaveden sisältämillä klorideilla ja sulfaateilla ei ole 

metallikorroosion kannalta merkitystä, kun indeksi jää < 0,8. Raakavedessä L/SI -indeksi 

ylittyy, mikä tarkoittaa, että metallikorroosion riski on olemassa. VVY:n syövyttävyyden 

laskentakaava puolestaan antaa raakaveden suhdeluvulle keskimäärin arvon 1,1 ja lähtevälle 

vedelle 2,7. VVY:n arviointiperusteen mukaan indeksi tulisi olla > 1,5. Alkaliniteetin tulisi olla 

käsitellyssä vedessä Nerkoolla vähintään 1,4 meqv/l, jotta raakavedessä olevan kloridin ja 

sulfaatin syövyttävä vaikutus kumoutuisi VVY:n asteikolla.   

 

5.5.  Tuotantokustannukset 

 

Taulukossa 13 on esitetty Nerkoon vesilaitoksen osalta lasketut todelliset 

vedentuotantokustannukset vuosilta 2015-2017. Tuotantokustannuksiin on otettu huomioon 

kemikaali-, sähkö- ja lämmitys-, korjaus- ja huolto-, henkilöstö-, muut ylläpito- ja 

liiketoimintakulut sekä arvonalentumiset ja poistot. Henkilöstö- ja muut liiketoimintakulut on 

laskettu myydyn kokonaisvesimäärän mukaan.  

 

Taulukko 13. Nerkoon vesilaitoksen tuotantokustannukset. (Ylä-Savon Vesi Oy 2015-2016) 

Nerkoon vesilaitos 2016 2015 

 m3/v m3/d m3/v m3/d 

Myyty kokonaisvesimäärä 
Ylä-Savon Vedellä 

4770135 13069 4766251 13058 

Nerkoolla tuotettu vesimäärä 178621 489 172908 474 

     

 Tilinpäätös 2016 Tilinpäätös 2015 

 € €/m3 € €/m3 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
(kemikaalit) 

5608,8 0,031 6086 0,035 

Henkilöstökulut 327935,42 0,068 353537,34 0,074 

Liiketoiminnan muut kulut 
Ulkopuoliset palvelut  
Huoneistovuokrat  
Vahinkovakuutukset  
Kunnossapitojärjestelmän 
ylläpito  
Mainos ja 
myynninedistäminen  
Ajoneuvokulut  

138815,30 0,029 141777,10 0,029 

Sähkö ja lämmitys 12922,92 0,072 15072,62 0,087 

Korjaukset ja huolto 3902,0 0,022 2673,19 0,015 

Muut ylläpitokulut 
Siivous ja puhtaanapito 
Jätevesi 
Kiinteistöverot 
Tiedonsiirto 

1463,3 0,0082 653,3 0,0038 

Poistot ja arvonalentumiset 11640,1 0,065 14190,39 0,082 

YHT €/m3  0,295  0,327 

 



67 

 

Vedentuotantokustannukset Nerkoolla ovat noin 0,3 €/m3, mikä on hieman yli keskimääräisen, 

mutta kuitenkin lähellä Ylä-Savon Vesi Oy:n muiden laitosten keskimääräistä 

tuotantokustannusta. Laitoksen tasearvo on tällä hetkellä noin 88 000 €. Saneerauksen 

investointi- ja käyttökustannukset antavat raamit toteutukselle ja saneerauksen ajoittamiselle. 

Saneerauksen ajoittamiseen vaikuttaa myös pohjavesialueen rakennetutkimukset ja niistä 

saatavat tulokset. Lisäksi olevan vesilaitosrakennuksen kunto, vapaat tilat ja olevat rakenteet 

määrittelevät tehostamistoimintojen toteutusta.  

 

 

6. NERKOON VESILAITOKSEN PROSESSIN TEHOSTAMINEN 

 

Nerkoon vesilaitoksen merkitys Ylä-Savon alueen vesihuollon kannalta on oleellinen ja 

saneeraustarve perusteltua, koska laitokselta saatava vesimäärä Lapinlahdelle ei ole 

kokonaisuudessaan korvattavissa muilta Ylä-Savon Vesi Oy:n laitoksilta. Nerkoon 

vesilaitoksen tehostamis- ja kehittämistoimet voi jakaa lisäveden hankintaan ja prosessin 

mahdolliseen uusimiseen raudan ja mangaanin poiston sekä alkalointivaihtoehtojen osalta.  

 

Prosessivaihtoehtojen valinnassa lähtökohtana on veden tekninen laatu ja saavutettava 

puhdistustulos sekä tuotto. Käytettävät virtaamien tarkasteluarvot määräytyvät laitoksen 

nykyisen virtaaman (24 m3/h) sekä vedenottoluvan (45 m3/h) mukaan. Lisäksi tarkasteluun 

otetaan virtaama em. arvojen välistä (35 m3/h). Prosessivaihtoehtojen valinnan ensisijaisia 

lähestymisnäkökulmia ovat olemassa olevien allasrakenteiden hyödyntäminen ja biologisten 

prosessien hyödyntäminen valituissa tekniikoissa. Betoniset olevat allasrakenteet pyritään 

hyödyntämään siitä saatavan rakennuskustannushyödyn vuoksi. Biologiaa pyritään 

hyödyntämään vaihtoehdoissa prosessien itseohjautuvuuden ja edullisempien 

käyttökustannuksien vuoksi.  

 

Tavoitearvot vedenlaadulle määräytyvät prosessissa raudan ja mangaanin biologisen ja 

kemiallisen poiston vaatimien olosuhteiden mukaan sekä lähtevässä vedessä kalkki-

hiilidioksiditasapainon ja veden syövyttävyyden ehkäisyn mukaan. Rautaa ja mangaania 

poistuu nykyisessä kalkkikivisuodatuksessa talousvesiasetuksen suositusten mukaiselle 

tasolle, mutta niiden poistotekniikan erottaminen alkaloinnista nähdään tarpeellisena. 

 

Lähtökohtaiset tavoitteet vedenlaadulle ovat: 

- Raakaveden pH on alhainen ja sitä tulee prosessissa nostaa raudan ja mangaanin 

poisto-olosuhteiden kannalta ihanteelliselle tasolle riippuen hapetusmekanismista. 
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- Lähtevän veden pH:ta tulee säätää syövyttävyyden ehkäisyn kannalta ihanteelliselle 

tasolle.   

- Hiilidioksidia on raakavedessä paljon, sitä tulee prosessissa poistaa, jotta pH:ta 

saadaan nostettua.  

- Lähtevässä vedessä on runsaasti kalsiumia, jonka vuoksi veden kovuus ja alkaliniteetti 

nousevat. Veden lämmetessä kalsiumia saostuu vedestä. Liukenevan kalsiumin 

määrää tulee prosessissa rajoittaa ja kalkki-hiilidioksiditasapainoa säätää niin, että 

kalkkia saostuu hieman, kun vettä lämmitetään 40-60 asteiseksi. 

- Alkaliniteetin tulisi olla yli 1,4 mmol/l, jolloin kloridin ja sulfaatin aiheuttama 

syövyttävyysvaikutus kumoutuu.  

- Rauta- ja mangaanipitoisuuksien tulee jäädä selvästi talousvesiasetuksessa 

annettujen suositusarvojen alapuolelle (Fe < 200 µg/l, Mn < 50 µg/l). 

 

6.1.  Lisäveden hankinta  

 

Nerkoon vesilaitoksen suunnitellusta kapasiteetista on käytössä tällä hetkellä alle puolet ja 

vedenottoluvan mukaisesta määrästä noin puolet. Lapinlahden kunnan vesihuollon kannalta 

lisävettä tarvittaisiin turvaamaan alueen veden riittävyyttä häiriötilanteissa. Tulevaisuudessa 

vedenkulutuksen on ennustettu myös lisääntyvän nykyisestä. Nerkoon vesilaitoksella 

lisävedenhankintaan on kaksi vaihtoehtoa: 

 

VE 1: Olevan kaivon saaminen käyttöön ja kaivon antoisuuden parantaminen 
 

VE 2: Uuden kaivon rakentaminen 
 

 

6.1.1. VE 1: Olevan kaivon saaminen käyttöön ja kaivon antoisuuden 

parantaminen 

 

Kaivon antoisuuden parantaminen voi olla haasteellista, koska antoisuuden heikkenemisen 

syy ei ole tarkkaan tiedossa. Kaivon käyttökelpoisuus on selvitettävä ensin koepumppauksella, 

jonka jälkeen päätetään jatkotoimenpiteistä. Kaivon antoisuutta voi yrittää parantaa sen 

puhdistuksella. Mikäli saadaan selville, että rauta on saostunut maaperään ennen kaivoon 

pääsyä ja saostuessaan tukkinut maaperää kaivon ympäristössä, kaivon ja maaperän 

käsittelyyn voidaan käyttää oksaalihappoa. Oksaalihapon vaikutuksesta rautaa pyritään 

pelkistämään liukoiseen muotoon. Vaihtoehtoisesti antoisuutta voidaan parantaa vaihtamalla 

kaivoa ympäröivät maakerrokset. Tällöin kaivon siiviläosa ja maaperä läpäisevät pohjavettä 
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paremmin.  Suuri rautapitoisuus vedessä voi johtaa kuitenkin rautasakan kertymisen kaivon 

siivilään ja maaperään toistuvasti.  

 

Myös raakaveden laatua voidaan pyrkiä muuttamaan maaperäkäsittelyn (VYR-Redox) avulla. 

Sen periaate on päinvastainen kuin edellä mainittu maaperän käsittely. Siinä happea 

sisältävän veden avulla rauta pyritään saamaan oksidimuotoon ennen sen päätymistä kaivon 

lähiympäristöön ja näin estää kaivon siivilän tukkeutuminen. Tällöin rautaa jää maaperään ja 

prosessiin tuleva vesi on parempilaatuista. Käsittely edellyttää pohjaveden kierrätystä 

kaivoista tai pohjavesiputkista toiseen. Kierrättämisen järjestämisen onnistuminen riippuu 

kaivojen ja pohjavesiputkien sijoittumisesta toisiinsa ja pohjaveden virtaussuuntaan nähden. 

Riskinä on, että ajan saatossa kaivon ympäristö voi tukeutua uudestaan. (Meskus 2017-2018; 

Friman 2016) 

 

6.1.2. VE 2: Uuden kaivon rakentaminen 

 

Taipale-Nerkoo pohjavesialueelle tehdään geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden 

virtausmallinnus vuoden 2018 aikana tarkemman hydrogeologisen datan saamiseksi ja alueen 

pohjaveden laadun selvittämiseksi. Uuden kaivon rakentaminen vaatii perusteellisen 

virtausmallinnuksen laatimisen, jotta kaivo saadaan sijoitettua mahdollisimman hyvälle 

paikalle pohjavesialueelle. Paikan löydyttyä uuden kaivon rakentaminen tarvitsee 

ympäristöluvan, jonka saaminen vie vuodesta viiteen vuoteen. Lisäksi veden laatu ja laitoksen 

prosessi vaikuttavat siihen kannattaako kaivoa lähteä rakentamaan. Kaivo, koepumppaukset 

ja niiden vaikutukset ympäristöön ja vedenlaatuselvitykset tehdään ennen ympäristöluvan 

hakemista vedenotolle. Tähän menee helposti vuosia ennen kuin lisävettä on mahdollista 

saada.  

 

6.2. Prosessivaihtoehdot 

 

Nerkoon raakavedessä ei ole raudan ja mangaanin poistoa vaikeuttavia määriä typpi- tai 

orgaanisia yhdisteitä, minkä vuoksi erillistä nitrifikaatioprosessia tai humusaineiden 

saostamista vahvoilla koagulanteilla ja saostuman selkeytystä ennen suodatusta ei oleteta 

tarvittavan. Rauta- ja mangaanipitoisuudet raakavedessä ovat yhteensä olleet keskimäärin ja 

pääsääntöisesti alle 2000 µg/l. Pohjaveden käsittelytarpeen taulukon (taulukko 5) mukaan 

saostus ja selkeytys tarvitaan prosessiin, kun rauta- ja mangaanipitoisuudet kohoavat 

yhteenlaskettuna 1000 µg/l yläpuolelle ja humuspitoisuus 5 mg/l yläpuolelle. Nerkoolla rauta- 

ja mangaanipitoisuuden osalta ehto täyttyy, kun taas humuspitoisuus Nerkoolla on erittäin 

vähäinen. Pienen humuspitoisuuden vuoksi nykyisillä rauta- ja mangaanipitoisuuksilla 
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saostus- ja selkeytystarvetta prosessiin ei oleteta olevan ja se rajataan vaihtoehtojen 

muodostuksen ulkopuolelle. Oletus perustuu nykyisen prosessin hyvään puhdistustulokseen 

sekä humuksen yhteydestä raudan poistoon (Sallanko ym. 2001). Voidaan olettaa, että 

biologisen prosessin puhdistusteho on hyvä. Mikrobitoiminnan hyödyntäminen prosessissa on 

kustannustehokasta ja lisäksi se vaikuttaa syntyvän sakan tiiveyteen ja suodattimen 

huuhtelutarpeeseen ja sitä kautta käyttökustannuksiin. 

 

Rauta- ja mangaanisakan poistoon soveltuvia tekniikoita Nerkoolla rajoittaa pääasiassa 

nykyinen allastilavuus ja sen hyödyntäminen saneerauksessa. Koska betonialtaiden 

rakentamiskustannukset ovat vesilaitosrakentamisessa kallis prosessikustannus, olevia altaita 

kannattaa hyödyntää, jos se on mahdollista. Nykyisiä kalkkikivialtaita on kolme, joista jokainen 

on 4 m leveä ja 5 m pitkä. Yhden suodatusaltaan pinta-ala on siis 20 m2. Altaiden nykyinen 

suodatuspatjan paksuus suodatuksen aikana on 1,8 m ja huuhtelun aikana 2,05 m. 

Ehdotettavat prosessin tehostamisen vaihtoehdot ovat seuraavat: 

 

VE 1: Fe Ilmastus+ Mn hidas-/pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 
 
VE 1 a): Raudan hapetus ilmastuksella ja mangaanin biologinen hapetus ja 
poisto hidassuodatuksella 
 
VE 1 b): Raudan hapetus ilmastuksella ja mangaanin biologinen hapetus ja 
poisto pikasuodatusperiaatteella 

  
VE 2: Fe pikasuodatus + ilmastus + Mn pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 
 
VE 3: Fe+Mn kaliumpermanganaatti hapetus + pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 
 
VE 4: Ilmastus + kalkkikivialkalointi + pikahiekkasuodatus 

 

Jokaisessa tarkasteltavassa vaihtoehdossa olemassa olevat altaat hyödynnetään, kalkkikivi 

poistetaan suodattimista ja altaiden pohjalla olevat vedenjakotukit puretaan. Syöttöputkistot 

vedenjakolaatikolta suodattimelle muutetaan siten, että virtaussuunta saadaan käännettyä 

ylhäältä alaspäin. Suodattimen huuhtelu tapahtuu vastavirtaan alhaalta ylöspäin sekä ilmalla 

että vedellä vuorotellen. Huuhteluputkistot jäävät, mutta tukkeutuneet tai muuten rikkoutuneet 

huuhtelusuuttimet uusitaan.  

 

Huuhteluvesiputkiston ja suodatetun veden keräilyputkistojen yläpuolelle asennetaan 

suutinpohja, josta huuhteluvesi johdetaan altaaseen. Suutintasoihin asennetaan myös 

huoltoluukut ja suutintasojen alapuolisesta vesitilasta tehdään tyhjennysyhteet altaan 

ulkopuolelle. Suodattimen lattian ja suutintason väliin on hyvä jäädä 0,75 m vapaata tilaa 

huuhteluilmaputkistolle ja suodatetun veden keräysputkistolle. Tällöin suodatinmateriaalin 



71 

 

paksuudeksi jää suodatuksen aikana maksimissaan 1,55 m ja huuhtelun aikana 1,8 m. 

Suodatinvaihtoehtojen tarkastelussa käytetään näitä suodatusmassan paksuuksia. Nykyisen 

kalkkikivisuodattimen piirustukset ovat liitteessä 7 ja laitoksen putkistopiirustus liitteessä 3. 

 

6.2.1. VE 1: Raudan ja mangaanin poisto yhtä aikaisella suodatuksella (fe 

hapetus ilmastuksella + Mn biologinen hapetus hidas- tai 

pikasuodatuksessa) 

 

Vaihtoehdossa rauta hapetetaan ilmastuksella kokonaan tai osittain, jonka jälkeen mangaani 

hapetetaan biologisesti suodattimessa. Raudan ja mangaanin yhtäaikainen hapettaminen on 

mahdollista, mutta se voi tapahtua biologisesti vain toisen osalta bakteeritoiminnan vaatimien 

erilaisten olosuhteiden vuoksi. Rauta hapettuu biologisesti jo hapellisten ja hapettomien 

olosuhteiden rajalla raakaveden pH:ssa. Biologinen mangaanin poisto vaatii vähintään 5-8 

mg/l happea prosessiin ja pH:n noston vähintään tasolle 7,2-7,5. Biologisen hapettumisen 

olosuhteet on kohdistettava mangaanin poistoon sen korkeampien vaatimusten vuoksi, 

muutoin se jää liukoiseen muotoon eikä erotu suodattimessa. Tällöin helpommin hapettuva 

rauta hapettuu myös kemiallisesti ja autokatalyyttisesti. Yhtäaikainen suodatus jaetaan 

pintakuorman perusteella joko hidas-(VE 1a) tai pikasuodatukseen (VE 1b). Vaihtoehdossa 

alkalointi koostuu ilmastuksesta ja lisäksi syövyttävyyden ehkäisyyn voidaan käyttää soodaa 

tai lipeää ennen veden johtamista verkostoon. 

 

 

Kuva 23. Raudan ja mangaanin poisto yhtäaikaisesti hidassuodatuksella (Pyyny 2017-2018). 
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Kuva 24. Raudan ja mangaanin poisto yhtäaikaisesti pikasuodatuksella (Pyyny 2017-2018). 

 

Ilmastuksen vaikutus vedenlaatuun 

 

Jotta Nerkoon raakaveden pH saadaan nostettua ilmastuksella tasolle 7,2-7,5, vedestä on 

poistettava lähes kaikki hiilidioksidi. Teoreettisesti laskettuna raakaveden alkaliniteetillä 0,7 

meqv/l ja kalsiumpitoisuudella 20 mg/l, saavutetaan pH-taso > 7,5, 

kokonaishiilidioksidipitoisuudella 3,0 mg/l. Ilmastetun veden kalsiumin saostuminen alkaa noin 

85 asteessa mikäli lähtevän veden vedenlaatuun ei vaikuteta emäksen lisäyksellä. 

Alkaliniteetti ei muutu ilmastuksen aikana (0,7 meqvl/l). Alla on esitetty kuvaaja ilmastetun 

veden kalkki-hiilihappotasapainosta.  

 

 

Kuva 25. Ilmastetun raakaveden kalkki-hiilihappotasapaino. 
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Kevyellä ilmastuksella, jossa on noin 0-30 cm pudotus vedelle, voidaan saavuttaa noin 2-6 

mg/l happipitoisuus. Raakaveden happipitoisuus on tehtyjen laboratorioanalyysien mukaan 

keskimäärin ollut tasolla 2,8 mg/l. Osa veden sisältämästä raudasta on tällöin hapettuneessa 

muodossa jo ennen ilmastukseen tuloa. Hapen lisääminen mangaanin biologiseen toiminnan 

turvaamiseksi voidaan siten olettaa saavutettavan pienellä veden pudotuksella. 

Raakavedessä oleva hiilidioksidi ei kuitenkaan poistu riittävän tehokkaasti matalassa 

pudotuksessa, ja siten pH:ta ei saada kevyellä ilmastuksella riittävän ylös mangaanin 

biologisen hapettumisen kannalta raakaveden pH:sta 6,6. Jotta 3 mg/l hiilidioksidipitoisuus 

saavutetaan, ilmastuksen toteutukseen tarvitaan suurempi pudotuskorkeus.  Tehokkaampi 

ilmastus nostaa tällöin veden happipitoisuuden likimain kyllästysarvoon (~12-13mg/l). 

Korkealla happipitoisuudella, 2 mg/l rautapitoisuudesta suurin osa tai kaikki kerkeää hapettua 

ilmastuksen aikana. 

 

Ilmastuksen toteutus vaihtoehdoissa 1 a) ja 1 b) 

 

Nerkoolla on, olemassa oleva ilmastin (liite 4, jakolaatikko ja ilmastin), jota ei ole käytetty 

laitoksen käyttöönoton jälkeen. Ilmastimen soveltuvuus ja toimivuus on varmistettava sen 

hyödyntämiseksi tässä vaihtoehdossa.  

 

Ilmastus voidaan toteuttaa ilmastustornissa, jonne tuleva vesi johdetaan ylivuotokourun kautta, 

jotta se jakautuu tasaisesti täytemateriaalin pinnalle. Ilmastustila täytetään 

puhdasvesikäyttöön soveltuvilla täytekappaleilla. Vesi valuu tornin alaosaan, johon 

puhalletaan ilmaa ilmastuspuhaltimella. Tuloilma suodatetaan ja poistopuolelle asennetaan 

pisaranerotin ja äänenvaimennin. Hiilidioksidi siirtyy ylhäältä alas valuvasta vedestä alhaalta 

ylös virtaavaan ilmaan. Häiriötilanteiden varalta torni voidaan varustaa ylivuotoputkella. Lisäksi 

prosessin optimoimiseksi torni on hyvä varustaa ohitusputkella, jossa on käsikäyttöinen 

venttiili, jolla voidaan säätää ilmastuksen ohittavan veden määrää. Ilmastuspuhaltimen säätö 

on hyvä liittää automaatiojärjestelmään virtaaman mukaan tapahtuvaksi ja lisäksi käsisäätöön 

soveltuvaksi. Puhaltimen tuottoa säädetään taajuusmuuttajalla, jolloin poistuvan hiilidioksidin 

pitoisuutta voidaan säätää. Ilmastustorni voidaan sijoittaa ilmastushuoneeseen, jolloin tornin 

korkeutta rajoittaa laitoksen huonekorkeus. Ilmastushuoneesta vesi joudutaan pumppaamaan 

hidas- tai pikasuodattimille. Torni voidaan myös sijoittaa altaiden alkupäähän ja niiden 

yläpuolelle, jolloin veden virtaus altaisiin voi tapahtua painovoimaisesti. Tällöin 

laitosrakennusta korotetaan tarvittaessa.  
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VE 1 a): Mangaanin biologinen poisto hidassuodatuksella 

 

Vaihtoehdossa ilmastuksen jälkeen vesi johdetaan jakolaatikon kautta oleviin suodattimiin, ja 

joiden kalkkikivi korvataan hiekalla. Taulukossa on laskettu pintakuormat eri virtaamilla, kun 

kaikki kolme allasta on suodatuskäytössä. Hidassuodattimen tärkein suunnitteluperuste on 

pintakuorma (0,15-0,4 m/h). Kontaktiaika määräytyy suodattimen kerrospaksuuden, pinta-alan 

ja virtaaman mukaan. Hidassuodattimen toiminta on keskeytyksetöntä ja sen pintaa kuoritaan, 

kun siihen kertyy sakkaa. Mikäli rauta hapettuu kokonaan ilmastustornissa, sitä ei tule 

suodattimelle ja kuorintaa ei tarvitse tehdä niin usein. Ilmastustorniin saostunut rauta voi 

purkautua satunnaisesti suodattimille. Sopiva kuorintaväli haetaan suodattimen käyttöönoton 

jälkeen. Hidassuodattimen hiekat vaihdetaan noin 5 vuoden välein. (Crittenden ym. 2012, 801-

807) 

 

Taulukko 14. Suodattimelle saatavat pintakuormat ja viipymät 

Virtaama [m3/h] pintakuorma, kun 

käytössä on kolme 

allasta (60m2) [m/h] 

Viipymä (EBCT)  

24 (nykyinen) 0,4 3 h 53 min 

35 0,58 2 h 40 min 

45 (luvan mukainen) 0,75 2 h 4 min 

 

Kontaktiaika (EBCT) on nykyisellä virtaamalla 3 h 53 min. Kontaktiaika on riittävä 

hidassuodattimessa, kun vallitsevissa olosuhteissa bakteerit pysyvät toimintakykyisinä. 

Riittävä kontaktiaika on aina määriteltävä ko. olosuhteissa pilot-kokeiden avulla. Nykyisellä 

virtaamalla päästään lähelle hidassuodattimen vaatimaan pintakuormaa, mutta virtaaman 

lisääntyessä nykyistä korkeammalle, suodatin ei vastaa hidassuodattimelle määriteltyä 

toiminta-ajatusta.  

 

Nerkoolle on tehty vuonna 2004 pilot-koe, jossa maksimi pintakuormaksi määriteltiin 0,3 m/h. 

Liitteessä 2 olevassa asemapiirustuksessa vuodelta 1999 on hidassuodattimen rakentamiselle 

jätetty tilavaraus nykyisten kalkkikivialtaiden viereen. Jos hidassuodatusta halutaan käyttää ja 

lisävettä saadaan laitokselle, liitteessä 2 olevan asemapiirustuksen mukainen tilavaraus on 

otettava käyttöön lisäaltaiden rakentamista varten. Hidassuodattimelle vaadittu pinta-ala 0,15 

m/h pintakuormalla ja vedenottoluvan mukaisella virtaamalla on 300 m2 ja vastaavasti 0,3 m/h 

pintakuormalla 150 m2.  
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VE 1 b): Mangaanin biologinen poisto pikasuodatusperiaatteella 

 

Vaihtoehdossa 1b) ilmastuksen jälkeen vesi johdetaan yhteen, kahteen tai kolmeen 

suodatinaltaaseen, jonka suodatusmassana on hiekka. Taulukossa 15 on laskettu yhteen, 

kahteen tai kolmeen altaaseen saatavat pintakuormat eri virtaamilla. Kontaktiaika määräytyy 

suodattimen kerrospaksuuden, pinta-alan ja virtaaman mukaan.  Vaikka suurin osa tai lähes 

kaikki rauta hapettuu ilmastuksen aikana, huuhtelukierron laskentaperusteena käytetään 

rautakuormaa 3,8 mg/mg Fe ja kemiallisesti hapettuneen sakan maksimikuormana 

suodattimessa 0,2 kg/m2. Biologisesti hapetetun mangaanin laskennallinen sakkakuorma on 

vain 0,27 mg/mg Mn ja mangaanibakteerien toiminta tapahtuu syvemmällä suodattimessa. 

Suodattimelle tulevaa rautasakkaa saattaa todellisuudessa muodostua vähemmän, sillä 

hapettuneesta sakasta osa jää suurella todennäköisyydellä ilmastimeen. Jos puolet raudasta 

pidättyy ilmastimeen, huuhtelukierron pituus tuplaantuu. Sopiva huuhteluväli määritellään 

lopulta suodattimen käyttöönoton jälkeen laitoksella. 

 

Taulukko 15. Suodattimen huuhtelukierrot ja rautakuormat eri virtaamilla. 

Virtaama [m3/h] pintakuorma yhdessä 

altaassa (20m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto  

[vrk] 

Fe -kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 1,2 1 h 18 min 2 0,22 

35 1,75 53 min 1 0,16 

45 (luvan mukainen) 2,25 41 min 1 0,21 

Virtaama [m3/h] pintakuorma, kun 

käytössä on kaksi 

allasta (40m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto 

[vrk] 

Fe -kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 0,6 2h 35 min 3 0,17 

35 0,9 1 h 43 min 2 0,16 

45 (luvan mukainen) 1,1 1 h 24 min 2 0,2 

Virtaama [m3/h] pintakuorma, kun 

käytössä on kolme 

allasta (60m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto 

[vrk] 

Fe -kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 0,4 3 h 53 min 5 0,18 

35 0,58 2 h 40 min 3-4 0,16-0,21 

45 (luvan mukainen) 0,75 2 h 4 min 3 0,21 

 

Laskennallisen huuhtelukierron perusteella yksi allas riittää nykyiselle virtaamalle niin, että 

huuhtelukierto on 2 vuorokautta, kolmen altaan ollessa käytössä, huuhtelukierto kasvaa 5 

vuorokauteen. Kaikki kolme allasta on järkevää ottaa käyttöön jo nykyisellä virtaamalla. Tällöin 

suodattimen mitoitus on seuraava (3 suodatinallasta): 

 

- Virtaama 24-45 m3/h 

- Pintakuorma 0,4-2,25 m/h 
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- Pinta-ala: 3*20 m2 

- Suodatinpatjan paksuus 1,55 m 

- kvartsihiekka raekoko 0,4-0,8 mm, tasaisuuskerroin < 1,4 

- Ilma-vesihuuhtelu 35 m/h, 700 m3/h  

- Huuhteluaika 15 min/suodatin 

- huuhteluvesimäärä (UBWV) n. 175 m3/suodatin 

- Huuhteluvälin suodatustilavuus (UFRV) 48-54 m3/m2 

 

Lähtevän vedenlaadun säätö vaihtoehdoissa 1a) ja 1b) 

 

Ennen verkostoon johtamista veden alkalointi viimeistellään lisäämällä veteen soodaa tai 

lipeää siten, että pH ja alkaliniteetti nousevat. Vaihetta kutsutaan myös veden kunnostukseksi. 

pH:n tavoitearvo syövyttävyyden ehkäisemiseksi on 8,0 ja alkaliniteetille 1,4 meqv/l. Emäksen 

lisääminen veteen johtaa siihen, että kalkin saostumisriski kasvaa. Kuvissa 25 ja 26 on esitetty 

lipeän ja soodan annostuksella saavutettavat kalsiumin saostumislämpötila ja pH:n muutos 

ilmastetussa (CO2 = 3 mg/l) vedessä.  

 

 

Kuva 26. Ilmastetun vedenlaadun säätö lipeällä. 
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Kuva 27. Ilmastetun vedenlaadun säätö soodalla. 

 

Lipeän annostuksella 1,4 mg/l päästään pH-tasolle 7,9, mutta alkaliniteetti nousee vain 0,73 

meqv/l -tasolle. Sooda puolestaan nostaa alkaliniteettia hieman korkeammalle 0,77 meqv/l, 

kun pH:n taso 7,8 saavutetaan. Tällöin soodan annostus on 3,6 mg/l. Molemmissa tapauksissa 

hiilidioksidia jää veteen 1,5 mg/l. 

 

Lipeän annostuksella kalsium alkaa saostua 56 asteessa ja vedessä oleva kalsium on 

kokonaan saostunut 77 asteessa. Soodan annostuksella kalsium alkaa saostua 53 

lämpöasteessa asteessa ja vedessä oleva kalsium on kokonaan saostunut 75 asteessa. 

Soodalla päästään hieman parempaan vedenlaatuun alkaliniteetissa kuin lipellä, mutta lipeällä 

saostumislämpötiloissa muutaman asteen korkeammalle. Kummallakaan kemikaalilla 

metallikorroosion riskiä ei saada kokonaan poistettua. Myös syövyttävyysindeksi jää alle 

VVY:n suosituksen. Mikäli annostuksia nostetaan lipeällä 2 mg/l ja soodalla 5 mg/l, 

saostumislämpötilat alenevat noin 34 lämpöasteeseen. Tällöin lähtevän veden pH:ssa 

päästään tasolle 8,2 ja alkaliniteetissa tasolle 0,75-0,8 meqv/l. 

 

6.2.2. VE 2: Raudan ja mangaanin biologinen hapetus ja poisto 

pikasuodatuksella kahdessa vaiheessa (fe pikasuodatus + ilmastus + Mn 

pikasuodatus) 

 

Jotta raudan ja mangaanin hapetus molempien osalta voidaan tehdä biologisesti ilman 

kemikaaleja, ne täytyy hapettaa kahdessa eri vaiheessa. Vaihtoehdossa 2 olevan suodattimen 

ensimmäisessä suodattimessa hapetetaan rauta biologisesti ja suodatetaan. Raakavesi 
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johdetaan jakolaatikon kautta ensimmäiseen pikasuodattimeen, jolloin rauta saadaan 

liukoisessa muodossa suodattimelle. Toisen olemassa olevan suodattimen tilalle rakennetaan 

välipumppaus. Välipumppaamon jälkeen vesi ilmastetaan ilmastustornissa, jolla varmistetaan 

mangaanin biologiseen hapettumiseen soveltuvat olosuhteet toisessa pikasuodattimessa. 

Vaihtoehdossa 2 alkalointiin käytetään soodaa tai lipeää ennen veden johtamista verkostoon. 

 

 

Kuva 28. Raudan ja mangaanin poisto biologisesti kaksivaiheisesti (Pyyny 2017-2018). 
 
 

Ilmastuksen toteutus vaihtoehdossa 2 

 

Rautasuodattimelle tulevaa raakavettä ei ilmasteta vaan rauta täytyy saada suodattimelle 

liukoisessa muodossa. Rautaa hapettavat bakteerit toimivat hapellisten ja hapettomien 

olosuhteiden rajalla, jolloin raakavedessä olevaa happea ei ole tarvetta lisätä. Ilmastustornin 

toteutus, jolla varmistetaan mangaanin poistoon soveltuvat olosuhteet, noudattaa 

vaihtoehdossa 1 esitettyä. Myös tavoite pH:n nousulle mangaanin hapetusta varten on sama 

kuin vaihtoehdossa 1 esitetty 7,5 -taso. 

 

Raudan ja mangaanin pikasuodattimet 

 

Keskimääräisillä raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuuksilla laskettuna rauta- ja 

mangaanisuodattimen huuhteluväliksi eri virtaamilla saadaan taulukon 16 mukaiset arvot. 

Rautasuodattimen kuormat on laskettu 3,8 mg/mg Fe ja 0,27 mg/mg Mn kuormituksilla. 

Biologisesti hapettuneen sakan maksimikuormana suodattimissa on 1,0 kg/m2. 
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Taulukko 16. Suodattimien huuhtelukierrot ja rauta-/mangaanikuormat eri virtaamilla. 

Virtaama [m3/h] pintakuorma yhdessä 

altaassa (20m2) [m/h] 

Viipymä (EBCT)  huuhtelukierto [vrk] Fe, Mn kuormat 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 1,2 1 h 18 min 9 (Fe), 125 (Mn) 0,99 (Fe), 1,0 (Mn) 

35 1,75 53 min 6 (Fe), 88 (Mn) 0,96 (Fe), 0,97 (Mn) 

45 (luvan mukainen) 2,25 41 min 4 (Fe), 68 (Mn) 0,82 (Fe), 0,99 (Mn) 

 

Pintakuormien ja rautakuormien perusteella vaihtoehto soveltuu Nerkoolle, vaikka virtaama 

lisääntyisi luvan mukaiselle tasolle. Molemmat suodattimet jaetaan kahteen soluun huuhtelun 

sujuvuuden varmistamiseksi. Suodattimen mitoitus (yhteensä 4 suodatinsolua) vastaa 

seuraavaa mitoitusta. 

 

- Virtaama 24-45 m3/h 

- Pintakuorma 1,2-2,25 m/h 

- Pinta-ala: 4*10 m2 

- Suodatinpatjan paksuus 1,55 m 

- kvartsihiekka raekoko 0,4-0,8 mm, tasaisuuskerroin < 1,4 

- Ilma-vesihuuhtelu 35 m/h, 350 m3/h  

- Huuhteluaika 15 min/solu 

- huuhteluvesimäärä (UBWV) n. 88 m3/solu 

- Huuhteluvälin suodatustilavuus rautakuormalla (UFRV) 216-260 m3/m2 

- Huuhteluvälin suodatustilavuus mangaanikuormalla (UFRV) 3600-3672 m3/m2 

 

Alkaloinnin toteutus  

 

Vaihtoehdossa 2 alkalointi koostuu ilmastuksesta ja haluttaessa lähtevän veden 

kunnostuksesta samoin kuin vaihtoehdossa 1. Ilmastuksen vaikutus veden kalkki-

hiilihappotasapainoon on esitetty kuvassa 25 (s. 72) ja ennen verkostoon johtamista 

vedenlaatu muuttuu lisäämällä veteen soodaa tai lipeää vaihtoehdossa 1 esitettyjen kuvien 26 

ja 27 (s. 76-77) mukaisesti. 

 

6.2.3. VE 3: Raudan ja mangaanin kemiallinen hapetus ja poisto 

pikasuodatuksella (Fe ja Mn hapetus (KMnO4) + pikasuodatus) 

 

Vaihtoehdossa 3 rauta ja mangaani hapetetaan kaliumpermanganaatin lisäyksellä 

raakaveteen ja vesi suodatetaan. Vaihtoehdossa alkalointiin käytetään soodaa tai lipeää 

ennen veden johtamista verkostoon.  
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Kuva 29. Raudan ja mangaanin hapettaminen yhtäaikaisesti kemiallisesti kaliumpermanganaatilla, jota 

seuraa pikasuodatus (Pyyny 2017-2018). 

 

Hapetus ja pikasuodatin 

 

Yhdellä milligrammalla kaliumpermanganaattia saa hapetettua 0,52 mg mangaania ja 1,07 mg 

rautaa. Nerkoon raakavedessä on rautaa keskimäärin 2 mg/l ja mangaania 0,17 mg/l, jolloin 

tarvittava kaliumpermanganaattiannostus raudalle on 1,88 mg/l ja mangaanille 0,32 mg/l. 

Todellinen kaliumpermanganaattiannostus säädetään laitoksella sopivaksi.  

 

Kaliumpermanganaatilla hapetettaessa käytetään muodostuvalle sakalle kertoimia 2,43 kg/kg 

Fe2+ ja 2,64 kg/kg Mn2+ (Crittenden ym. 2012,1548-1556). Taulukossa 17 on laskettu yhteen, 

yhteen, kahteen tai kolmeen altaaseen saatavat huuhtelukierrot ja rauta- ja mangaanikuormat. 

Huuhtelukierron laskentaperusteena on raudan ja mangaanin yhteiskuorma 5,31 mg/mg Fe + 

Mn ja kemiallisesti hapettuneen sakan maksimikuorma suodattimessa on 0,2 kg/m2. 

 

Taulukko 17. Pikasuodattimelle tuleva rauta- ja mangaanikuorma sekä huuhtelukierrot eri virtaamilla. 

Virtaama [m3/h] pintakuorma yhdessä 

altaassa (20m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto 

[vrk] 

Fe+Mn kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 1,2 1 h 18 min 1 0,15 

35 1,75 53 min 1 0,22 

45 (luvan mukainen) 2,25 41 min 1 0,28 

Virtaama [m3/h] pintakuorma, kun 

käytössä on kaksi 

allasta (40m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto  

[vrk] 

Fe+Mn kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 0,6 2h 35 min 2-3 0,16-0,24 

35 0,9 1 h 43 min 2 0,22 

45 (luvan mukainen) 1,1 1 h 24 min 1-2 0,14-0,28 
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Virtaama [m3/h] pintakuorma, kun 

käytössä on kolme 

allasta (60m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto 

[vrk] 

Fe+Mn kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 0,4 3 h 53 min 4 0,2 

35 0,58 2 h 40 min 3 0,2 

45 (luvan mukainen) 0,75 2 h 4 min 2 0,2 

 

Nykyisellä virtaamalla kaksi allasta riittää pikasuodatukseen siten, että altaiden huuhteluväliksi 

tulee 2-3 vuorokautta. Kun kaikki altaat ovat käytössä huuhteluväli on 4 vuorokautta. Mitä 

pidempi huuhteluväli on, sitä enemmän saadaan säästöä työajassa, energiakulutuksessa, 

polttoainekuluissa ja huuhteluvedentarpeessa. Kaikki kolme allasta on järkevää ottaa käyttöön 

jo nykyisellä virtaamalla. Tällöin pikahiekkasuodattimen mitoitus vastaa vaihtoehdossa 1 b) 

esitettyä mitoitusta.  

 

Alkaloinnin toteutus 

 

Ennen verkostoon johtamista vesi alkaloidaan lisäämällä veteen soodaa tai lipeää siten, että 

pH ja alkaliniteetti nousevat. pH:n tavoitearvo syövyttävyyden ehkäisemiseksi on 8,0 ja 

alkaliniteetin vähimmäistasoksi 1,4 meqv/l. Lähtevän veden pH:ta alentamalla kalsiumin 

saostumispisteen lämpötila nousee. Tällöin pH:n tavoitteena voidaan pitää 7,8. Hapetus 

kaliumpermanganaatilla kuluttaa alkaliniteettiä 1,5 mg/mg Fe ja 1,21 mg/mg Mn 

kalsiumkarbonaattina (CaCO3) ilmaistuna (Crittenden ym. 2012,1548-1556). Tällöin 

alkaliniteettiä kuluu noin 0,1 meqv/l hapetuksen aikana, jolloin alkalointiin tulevan veden 

alkaliniteettitaso on 0,6 meqv/l ja teoreettinen hiilidioksidipitoisuus 47,4 mg/l.  

 

Lipeän annostuksella 39,5 mg/l saavutetaan pH:n taso 7,8, jolloin alkaliniteetti nousee noin 

1,59 meqv/l ja veteen jää 4 mg/l hiilidioksidia. Vastaavasti soodan annostuksella 97,3mg/l 

päästään 7,8 pH-tasolle. Tällöin alkaliniteetti nousee noin 2,44 meqv/l ja veteen jää 7 mg/l 

hiilidioksidia. Kuvissa 29-30 on esitetty lipeän ja soodan annostuksella saavutettavat kalsiumin 

saostumislämpötila ja pH:n muutokset. 
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Kuva 30. Kalkki-hiilihappotasapaino lipeäalkaloinnissa. 

 

 

Kuva 31. Kalkki-hiilihappotasapaino sooda-alkaloinnissa. 

 

Lipeällä alkaloitaessa kalsiumin saostumispiste on 40 asteessa, kun taas soodan 

annostuksella kalsium alkaa saostua jo 30 asteessa. Lipeän annostuksella päästään myös 

syövyttävyysindeksin vaatiman alkaliniteetti -tason yläpuolelle. 
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6.2.4. VE 4: Raudan ja mangaanin hapetus kemiallisesti ilmastuksella ja 

kalkkikivisuodatuksella ja sakan poiston varmistaminen pikasuodatuksella 

(ilmastus + kalkkikivisuodatus + pikasuodatus)  

 

Vaihtoehdossa 4 ylimääräistä hiilidioksidia poistetaan raakavedestä ja rauta hapetetaan 

osittain ilmastuksella, jonka jälkeen vesi johdetaan kalkkikivisuodatukseen. Ilmastus nopeuttaa 

raudan hapettumista huomattavasti, jolloin osa raudasta hapettuu ennen kalkkikivisuodatusta. 

Ilmastuksen tarkoituksena on myös rajoittaa kalkkikiven liukenemista veteen suodatuksen 

aikana. Kalkkikivisuodatuksen aikana liukoisessa muodossa olevaa rautaa ja mangaania 

hapettuu kalkkikiven pinnalle, jossa pH on korkea, ja jolloin hapettuminen tapahtuu 

kemiallisesti ja autokatalyyttisesti. Ilmastuksessa hapettunut rautasakka on hienojakoista, joka 

ei erotu kalkkikivisuodatuksessa. Kalkkikivisuodatuksen jälkeen kalkkikivisuodattimen 

läpäisseen rautasakan erotus viimeistellään pikahiekkasuodatuksella. Ensimmäisessä 

suodatusaltaassa on kalkkikivisuodatus. Toiseen altaaseen rakennetaan välipumppaus. 

Välipumppaamon jälkeen vesi johdetaan pikahiekkasuodattimeen.  

 

Kuva 32. Raudan ja mangaanin poisto kalkkikivisuodatuksella ja pikasuodatuksella (Pyyny 2017-2018). 

 

Ilmastuksen ja kalkkikivisuodatuksen vaikutus vedenlaatuun 

 

Ilmastuksen toteutus noudattaa vaihtoehdon 1 mitoitusta. Ilmastus säädetään siten, että 

veteen jäävän hiilidioksidin tavoitearvo on 15-25 mg/l. Kuvassa 33 on esitetty pH:n ja 

kalsiumpitoisuuksien ennustetut muutokset vedenlaatuun ilmastuksen ja kalkkikivialkaloinnin 

jälkeen, kun vettä lämmitetään kiinteistöllä, ilmastetun veden hiilidioksidipitoisuuksilla 15-25 

mg/l. 
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Kuva 33. Ilmastetun ja kalkkikivisuodatetun veden kalkki-hiilidioksiditasapaino 

 

Kuvaajasta nähdään, että mitä enemmän hiilidioksidia poistetaan raakavedestä, sitä 

vähäisemmäksi jää kalkkikiven liukeneminen veteen. Kalsiumpitoisuus nousee kuitenkin 

lähelle 30 mg/l -tasolle kuvaajassa esitetyissä tapauksissa. Suurin ero ilmastuksen ja 

kalkkikivisuodatuksen yhdistelmällä syntyy saavutettavaan pH-tasoon suodatuksen jälkeen ja 

kalsiumin saostumispisteen lämpötilassa.  Mitä enemmän hiilidioksidia poistetaan ennen 

kalkkikivisuodatusta, sitä korkeampaan lähtevän veden pH-arvoon päästään. Samalla 

kuitenkin kalsiumin saostumislämpötila laskee ja saostumisriski kasvaa.  

 

Jos veteen jää 15 mg/l hiilidioksidia, kalsiumin saostuminen alkaa noin 55 lämpöasteessa ja 

lähes kaikki kalsium on saostunut jo 75 lämpöasteessa. Jos taas veteen jätetään 25 mg/l 

hiilidioksidia, saostumispiste siirtyy noin 66 asteeseen ja lähes kaikki kalsium on saostunut 

veden lämpötilan noustua 90 asteeseen. Kun raakavettä ilmastetaan siten, että ennen 

kalkkikivialkalointiin johtamista se sisältää 20 mg/l hiilidioksidia, päästään 60 lämpöasteeseen 

ennen kuin vedessä oleva kalkki alkaa saostua. 

 

Hiilidioksidipitoisuudella 15-20 mg/l teoreettinen pH nousee ilmastuksessa 6,7-6,8 tasolle. 

Tällöin kalkkikivisuodatus nostaa alkaliniteetin noin 1,2 meqv/l. Jotta kalkkikivisuodatus 
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nostaisi alkaliniteetin tavoiteltuun 1,4 meqv/l, kalkkikivisuodatukseen tulevassa vedessä pitäisi 

olla 30 mg/l hiilidioksidia. Tällöin veden ylikyllästymisriski kasvaa, jolloin saostumispisteen 

lämpötila voi laskea lähelle nykyistä tilannetta. Samoin raudan hapettuminen ilmastuksen 

aikana huonontuu. Kalkkikiven kulutus 15-20 mg/l hiilidioksidipitoisuudella on 32-38 g/m3.  

 

Kalkkikivisuodattimen toteutus 

 

Taulukkoon 18 on laskettu viipymiä, kun suodatukseen käytetään yksi allas (20 m2) ja 

suodatuspatjan paksuus on 1,55 m. Allas jaetaan kahteen soluun ja kalkkikivisuodattimen 

kokonaistilavuus mitoitetaan sisältämään ylimääräistä käsittelykapasiteettia siten, että 

yhdessä solussa voidaan käsitellä virtaaman mukainen maksimituotto silloin, kun toinen solu 

on poissa käytöstä huuhtelun, desinfioinnin tai kalkkikiven lisäyksen aikana. Huuhtelukierron 

pituus haetaan kokeilemalla suodattimen käyttöönoton jälkeen. Kalkkikivisuodattimen 

raekooksi valitaan 1-3 mm, jolloin tehollisen viipymän oletetaan olevan 15-20 minuuttia 

hiilidioksidipitoisuudella 15-20 mg/l ja alkaliniteetillä 0,7 meqv/l (vertaa taulukko 6 s.40). 

 

Taulukko 18. Kalkkikivisuodattimen viipymät yhdessä solussa, kun suodatukseen käytetään yksi tai 

kaksi allasta, sekä tarvittavat kalkkikiven määrät eri virtaamilla. 

Virtaama [m3/h] pintakuorma 

yhdessä 

solussa 

(10m2) [m/h] 

Viipymä 

yhdessä 

solussa 

(EBCT)  

pintakuorma 

kahdessa 

solussa 

(yhdessä 

altaassa) 

(20m2) [m/h] 

Viipymä 

kahdessa 

solussa 

(EBCT)  

Tarvittava 

kalkkikiven 

irtotilavuus [m3] 

24 (nykyinen) 2,4 39 min 1,2 1 h 18 min 15-20 

35 3,5 27 min 1,75 53 min 22-30 

45 (luvan 

mukainen) 

4,5 21 min 2,25 41 min 28-38 

 

Taulukosta nähdään, että luvan mukaisella vesimäärällä yhdessä solussa 

kalkkikivisuodattimen viipymä on riittävä, kun tehollinen viipymäaika täyttyy. Tällöin yhdessä 

solussakin (10 m2) voidaan saavuttaa tavoiteltu vedenlaatu luvan mukaisella virtaamalla. 

Kalkkikivipatjan paksuudella 1,55 m kalkkikiveä mahtuu 20 m2 suodattimeen yhteensä 31 m3, 

mikä on riittävä määrä nykyiselle virtaamalle ja riittänee vielä virtaaman noustua 45 m3/h.  

Kalkkikivisuodattimen mitoitus on siten seuraava: 

 

- Pinta-ala: 2*10 m2 

- Suodatinpatjan paksuus 1,55 m 

- Kalkkikiven määrä yhteensä 31 m3 
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- Kalkkikiven raekoko 1-3 mm 

- Tehollinen viipymä 15-20 min 

- Vesihuuhtelu 15 m/h, 150 m3/h  

- Ilmahuuhtelu 30 m/h, 300 m3/h 

- Huuhteluaika 15 min/solu 

- Huuhteluvesimäärä (UBWV) n. 38 m3/solu 

 

Jos kalkkikiven määrää halutaan lisätä 38 m3 luvan mukaisella virtaamalla, tarvitaan 3x10 m2 

solua käyttöön, jolloin suodatuspatjan paksuutta voi laskea 1,3 metriin, jolloin kontaktiajaksi 

jää noin 17 minuuttia. Tällöin välipumppaukselle jää 10 m2 allastila.  

 

Pikasuodattimen toteutus 

 

Vaihtoehdossa pikasuodattimen huuhtelukierron laskenta perustuu hienojakoisen kemiallisesti 

hapettuneen ja kalkkikivisuodattimen läpäisseen rautasakan pidättämiseen. Huuhtelukierron 

laskentaperusteena käytetään rautakuormaa 3,8 mg/mg Fe ja kemiallisesti hapettuneen sakan 

maksimikuormana suodattimessa 0,2 kg/m2. Mangaanin oletetaan hapettuvan kalkkikiven 

pintaan. Taulukossa 19 on esitetty laskettu huuhtelukierto, joka noudattaa myös 

vaihtoehdossa 1 b) ja taulukossa 15 laskettua, kun suodatuspinta-ala on 20 m2.  

 

Taulukko 19. Suodattimen huuhtelukierrot ja rautakuormat eri virtaamilla. 

Virtaama [m3/h] pintakuorma yhdessä 

altaassa (20m2) [m/h] 

Viipymä 

(EBCT)  

huuhtelukierto 

[vrk] 

Fe -kuorma 

[kg/m2] 

24 (nykyinen) 1,2 1 h 18 min 2 0,22 

35 1,75 53 min 1 0,16 

45 (luvan mukainen) 2,25 41 min 1 0,21 

 

Huuhtelukierto on nykyisellä virtaamalla vain 2 vuorokautta, mutta suodattimelle tulevaa 

rautasakkaa saattaa todellisuudessa muodostua vähemmän, sillä hapettuneesta sakasta osa 

jää suurella todennäköisyydellä ilmastimeen. Raudan poistumaa tapahtunee myös kalkkikiven 

pintaan. Jos puolet raudasta pidättyy ilmastimeen, huuhtelukierron pituus tuplaantuu 4 

vuorokauteen. Sopiva huuhteluväli määritellään lopulta suodattimen käyttöönoton jälkeen 

laitoksella. Tällöin pikasuodattimen mitoitus on seuraava: 

 
- Virtaama 24-45 m3/h 

- Pintakuorma 1,2-2,25 m/h 

- Pinta-ala: 2*10 m2 

- Suodatinpatjan paksuus 1,55 m 



87 

 

- kvartsihiekka raekoko 0,4-0,8 mm, tasaisuuskerroin < 1,4 

- Ilma-vesihuuhtelu 35 m/h, 350 m3/h  

- Huuhteluaika 15 min/solu 

- huuhteluvesimäärä (UBWV) n. 88 m3/solu 

- Huuhteluvälin suodatustilavuus (UFRV) 54-58 m3/m2 

 

 

7. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 

 

Kuten prosessien tehostamisvaihtoehtojen valinnassa, myös vaihtoehtojen vertailussa 

lähtökohtana on veden tekninen laatu ja saavutettava puhdistustulos sekä virtaama. Vertailu 

on jaettu alkaloinnissa saavutettavaan vedenlaatuun eri alkalointimenetelmillä ja kemikaalin 

kulutuksen aiheuttaviin käyttökustannuksiin sekä raudan- ja mangaanin hapetus- ja 

suodatusmenetelmien eroihin ja menetelmästä aiheutuviin kustannusvaikutuksiin. 

 

7.1. Alkalointitavat 

 

7.1.1. Saavutettava vedenlaatu 

 

Taulukossa 20 on verrattu lähtevälle vedelle saavutettavaa vedenlaatua eri alkalointitavoilla ja 

veden syövyttävyyttä mittaavia indeksejä. Vaihtoehdoissa 1 a), 1b) ja 2 esikäsittelynä toimiva 

ilmastus nostaa veden pH:ta poistamalla hiilidioksidia siten, että kemikaaliannostelulla pyritään 

vaikuttamaan alkaliniteettiin ja syövyttävyyden vähentämiseen. Vaihtoehdossa 3 kemikaalin 

lisäyksen tarkoituksena on kokonaissyövyttävyyden vähentäminen neutraloimalla 

hiilidioksidia. Vaihtoehdossa 4 ilmastuksen säädöllä pyritään ohjaamaan 

kalkkikivisuodatuksessa saavutettavaa lopputulosta.  

 

Taulukko 20. Alkaloinnin toteutustapojen vertailu 

Alkaloinnin parametrit VE 1-2 

Ilmastus + 

kemikaalin lisäys 

VE 3 

Alkalointi vain 

kemikaalilla 

VE 4 

Ilmastus + kalkkikivisuodatus 

Alkalointikemikaalin 

annostelu 

Lipeä: 1,4 mg/l 

Sooda: 3,6 mg/l 

Lipeä: 37,5 mg/l 

Sooda: 94,4 mg/l 

CO2=15 mg/l: 21,8 g/m3 

CO2=20 mg/l: 27,9 g/m3 

CO2=25 mg/l: 31,7 g/m3 

Lähtevän veden pH 7,9 7,8 CO2=15 mg/l: 7,5 

CO2=20 mg/l: 7,4 

CO2=25 mg/l: 7,25 
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Alkaloinnin parametrit VE 1-2 

Ilmastus + 

kemikaalin lisäys 

VE 3 

Alkalointi vain 

kemikaalilla 

VE 4 

Ilmastus + kalkkikivisuodatus 

Alkaliniteetti lähtevässä 

vedessä 

Lipeä: 0,73 meqv/l 

Sooda: 0,77 meqv/l 

Lipeä: 1,5 meqv/l 

Sooda:2,4 meqv/l 

CO2=15 mg/l: 1,04 meqv/l 

CO2=20 mg/l: 1,16 meqv/l 

CO2=25 mg/l: 1,23 meqv/l 

Hiilidioksidipitoisuus 

lähtevässä vedessä 

Lipeä & Sooda: 1,5 

mg/l 

Lipeä: 4 mg/l 

Sooda: 6 mg/l 

CO2=15 mg/l: 5,4 mg/l 

CO2=20 mg/l: 7,73 mg/l 

CO2=25 mg/l: 11,1 mg/l 

Kalsiumpitoisuus 

lähtevässä vedessä 

20 mg/l 20 mg/l CO2=15 mg/l: 28,7 mg/l 

CO2=20 mg/l: 31,2 mg/l 

CO2=25 mg/l:32,7 mg/l 

Kalsiumin saostuminen 

alkaa 

Lipeä: 56 °C  

Sooda: 53 °C 

Lipeä:40°C Sooda: 

25 °C 

CO2=15 mg/l: 55 °C 

CO2=20 mg/l: 60 °C 

CO2=25 mg/l: 66 °C 

LSI -indeksi Lipeä & Sooda:  -1,0 Lipeä: -0,8 

Sooda: -0,6 

CO2=15 mg/l: -1,1 

CO2=20 mg/l: -1,1 

CO2=25 mg/l: -1,2 

LI/S -indeksi Lipeä: 1,01 

Sooda: 0,96 

Lipeä: 0,5 

Sooda: 0,3 

CO2=15 mg/l: 0,71 

CO2=20 mg/l: 0,63 

CO2=25 mg/l: 0,60 

S-indeksi Lipeä: 0,8 

Sooda: 0,9 

Lipeä: 1,7 

Sooda: 2,7 

CO2=15 mg/l: 1,19 

CO2=20 mg/l: 1,32 

CO2=25 mg/l: 1,4 

 

Korroosio indeksin tavoitearvoon > 1,5 ei päästä kuin vaihtoehdossa 3. Korroosioindeksistä 

kuitenkin joudutaan joustamaan useilla vedenottamoilla. Indeksiä voidaankin pitää yleisenä 

suuntaviivana, koska sitä ei esimerkiksi erotella talousveden kanssa kosketuksissa oleville eri 

materiaaleille. Jos Larson-Skold -indeksi on < 0,8, metallikorroosion riskiä ei ole tai se on 

vähäinen. Vaihtoehdoissa 1-2 alkaliniteetti jää niin alhaiseksi, että metallikorroosion riski on 

olemassa ja indeksi on kohonneella tasolla. Vaihtoehdossa 1-2 ja 4, päästään taas korkeimpiin 

saostumislämpötiloihin. Syövyttävyyden kokonaistilanteen kannalta parhaimpaan 

lopputulokseen päästään vaihtoehdossa 4. Siinä lähtevän veden tavoite pH jää alhaisemmaksi 

kuin muissa vaihtoehdoissa, mutta LI/S -indeksin mukaan metallikorroosion riski jää silti alle 

riskirajan. Kalkkikivisuodatus nostaa myös veden alkaliniteettiä hieman, jolla on vaikutusta S-

indeksiin nostavasti. Kotitalouksissa lämmin vesi yleensä lämmitetään noin 65-85 asteiseksi, 

jolloin kalkin saostumista on hyvä tapahtua hieman.  

 

7.1.2. Alkalointikemikaalin käyttökustannukset 

 

Lasketuilla annostuksilla tarkoitetaan 100 %:sta kemikaalia. Lipeää toimitetaan 50 % liuoksena 

ja sooda 100 % jauheena, joista ne laimennetaan laitoksella edelleen. Taulukossa 22 on 
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laskettu lipeän ja soodan käytöstä aiheutuvat kemikaalikustannukset vuositasolla eri 

virtaamilla ja taulukossa 21 on laskennassa käytetyt lähtötiedot lipeälle ja soodalle. Lisäksi 

kustannuksia tulee kemikaalin varastosäiliön, laimennussäiliön ja annostelupumpun 

hankinnoista sekä syöttöyhteen rakentamisesta.  

 

Taulukko 21. Lipeän ja soodan annostukset ja hinnat (Pyyny 2017-2018). 

Lipeä, NaOH, 100 % Sooda, Na2CO3, 100 % 

Annostus:  VE 1-2: 1,4 g/m3   

                    VE 3: 39,5 g/m3  

Annostus: :  VE 1-2: 3,6 g/m3   

                      VE 3: 97,3 g/m3 

Kustannus 50% NaOH: 

                    195 €/t + rahti 69 €/t 

Kustannus 100% Na2CO3:  

                      679 €/t + rahti xx €/t 

 

Taulukko 22. Lipeä- ja sooda-alkaloinnin kustannukset Nerkoolle. 

Virtaama 

[m3/h] 

 

NaOH 50 

% 

nerkoolle 

kg/d 

NaOH 50 % 

t/v 

Na2CO3  

100 % 

kg/d 

Na2CO3 

100 % 

t/v 

NaOH 50 % 

Kustannus 

€/v 

Na2CO3  

100 % 

Kustannus 

€/v 

VE 1-2 

24 

(nykyinen) 1,5 0,55 2,1 0,76 144 605 

35 2,2 0,80 3,0 1,10 210 882 

45 (luvan 

mukainen) 2,8 1,02 3,9 1,42 271 1134 

VE 3 

24 

(nykyinen) 45,6 16,6 56 20 4385 16345 

35 66,4 24,2 81,7 30 6394 23836 

45 (luvan 

mukainen) 85,4 31,1 105,1 38 8221 30646 

 

Soodaa tarvitaan yli kaksi kertaan suurempi määrä kuin lipeää, jotta saavutetaan vastaava 

haluttu vedenlaatu. Sooda on myös noin kolmanneksen kalliimpaa verrattuna 100 % lipeän 

hintaan. Vaihtoehdoissa 1-2 kemikaalin annostelu on niin pientä ettei vuositasonkustannukset 

ole merkittäviä. Vaihtoehdossa 3 sen sijaan käyttökustannus nousee selkeästi suuremmaksi. 

 

Alkalointiin teknisesti ja vedenlaadun kannalta paras vaihtoehto on lipeä tai ilmastus 

yhdistettynä kalkkikivisuodatukseen, jossa hiilidioksidipitoisuus alenisi ensin tasolle 20-25 

mg/l. Taloudellisesti alkalointiin kannattaa käyttää lipeää, jos alkaloinnissa päädytään 

kemialliseen käsittelyyn.  
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7.2. Raudan ja mangaanin poisto 

 

Taulukkoon 23 on poimittu raudan ja mangaanin poiston vaihtoehdoista sellaiset prosessit, 

joissa suodatusaltaiden kapasiteetti on tehokkaimmin käytössä. Hidassuodatus on mahdollista 

toteuttaa nykyisissä altaissa vain nykyisellä virtaamalla siten, että prosessi vastaa 

hidassuodattimen pintakuormalle asetettua kriteeriä. Pikasuodatus vaihtoehdoissa 1 ja 3 ovat 

tehokkaimmillaan käytössä silloin, kun kaikki altaat ovat käytössä. 

 

Taulukko 23. Raudan ja mangaanin poiston toteutustapojen vertailu (muokattu lähteestä Chaturvedi ym. 

2012).  

Vaihtoeh

dot 

Pinta-

kuorma 

[m/h] 

Huuhtelu-

kierron 

mitoitus-

kuorma 

[kg/m2] 

Huuhtelu-

kierto 

[vrk] 

Hapetus-/  

suodatus- 

mekanismi 

Poisto-

teho 

[%] 

Hintavaikutus 

VE 1 a) 

Ilmastus + 

hidassuod

atus 60 m2 

0,4  - ei huuhdella, 

pintaa 

kuoritaan ja 

hiekan 

lisäys/ 

vaihtoväli n. 

5 v 

Fe: Kemiallinen /  

diffuusio, sieppaus, 

varaus 

Mn: Biologinen, 

katalyyttinen, 

adsorptio/ 

diffuusio, sieppaus 

 

80-90 +Hapen käyttö ei lisää kustannuksia 

+ edulliset käyttökustannukset 

 

-Ilmastimen investointikustannus 

-Suodatinhiekan kustannus 

- Suuret investointikustannukset isommilla 

virtaamilla 

- Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston 

investointi 

< 3,6 €/m3 

VE 1 b) 

Ilmastus + 

Pikahiekka

suodatus 

60 m2 

0,4-0,75  

 

0,2 Fe: 

5 (24 m3/h) 

3-4 (35 

m3/h) 

3 (45 m3/h) 

Fe: Kemiallinen / 

diffuusio, sieppaus, 

varaus 

Mn: Biologinen, 

katalyyttinen, 

adsorptio / 

diffuusio, sieppaus 

80-90 +Hapen käyttö ei lisää kustannuksia 

+ Huuhtelukierto melko hyvä, voi olla 

laskettua pidempi  ei lisää merkittävästi 

käyttökustannuksia 

 

-Ilmastimen investointikustannus 

-Suodatinhiekan kustannus 

- Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston 

investointi 

< 3,6 €/m3 

VE 2 

Pikahiekkas

uodatus 20 

m2 + 

Ilmastus + 

pikahiekkas

uodatus 20 

m2 

1,2 -2,25  

 

1,0 Fe: 

9 (24 m3/h) 

6 (35 m3/h) 

4 (45 m3/h) 

Fe&Mn: 

Biologinen, 

katalyyttinen, 

adsorptio / 

diffuusio, sieppaus, 

varaus 

 

85-95 +Biologian käyttö ei lisää kustannuksia 

+ Huuhtelukierto pitkä  edulliset 

käyttökustannukset 

 

-Ilmastimen investointikustannus 

-Suodatinhiekan kustannus 

-Välipumppaamon investointikustannus 

- Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston 

investointi 

 

alhainen yksikköhinta [€/m3] 
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Vaihtoeh

dot 

Pinta-

kuorma 

[m/h] 

Huuhtelu-

kierron 

mitoitus-

kuorma 

[kg/m2] 

Huuhtelu-

kierto 

[vrk] 

Hapetus-/  

suodatus- 

mekanismi 

Poisto-

teho 

[%] 

Hintavaikutus 

VE 3 

Kaliumper

manga-

naatti + 

Pikahiekka

suodatus 

60 m2 

0,4-0,75  

 

0,2 Fe+Mn: 

4 (24 m3/h) 

3 (35 m3/h) 

2 (45 m3/h) 

Fe&Mn: 

Kemiallinen / 

diffuusio, seula, 

sieppaus 

80-90  +Ei ilmastimen investointia 

 

-Kemikaalin annostelulaitteiston kustannus 

-Kemikaalin hankintaan menevä 

kustannus 

-Suodatinhiekan kustannus 

-Huuhtelukierto lyhenee  suuremmilla 

virtaamilla näkyy lisääntyneinä 

käyttökustannuksina 

- Alkalointikemikaalin annostelulaitteiston 

investointi 

- Alkalointikemikaalin suuri kulutus 

 

noin 3,6-3,7 €/m3 

VE 4 

Ilmastus + 

kalkkikivis

uodatus 

20 m2 + 

pikahiekka

suodatus 

20 m2 

1,2 -2,25  

 

- Haetaan 

käyttöön-

oton 

jälkeen  

Fe: Kemiallinen, 

adsoptio / 

sieppaus, varaus, 

diffuusio 

Mn: Adsoptio, 

katalyyttinen, 

biologinen / 

sieppaus, diffuusio 

90-95 +Ei erillistä alkalointi-investointia 

 

-Ilmastimen investointikustannus 

-Suodatinmassojen kustannukset 

-Välipumppaamon investointi 

 

Vaihtoehdoissa 1 a) ja b) sekä 4 käytetään ilman happea raudan hapettamiseen, mikä ei 

itsessään lisää kustannuksia, kuten muut kemialliset hapettimet. Happea hyödynnetään myös 

vaihtoehdossa 2, mutta siinä torniin ei jää hapettunutta sakkaa. Kun torni ei vaadi sakan 

puhdistusta, käyttökustannukset alenevat huollon tarpeen pienentyessä. Hapen 

hyödyntäminen vaatii kuitenkin energian käyttöä veden pumppaukseen ja ilman puhallukseen, 

joista aiheutuu käyttökustannuksia sekä investointikustannuksia ilmastusrakenteiden ja 

pumppujen hankinnasta.  

 

Bakteeritoimintaa hyödynnetään selkeästi vaihtoehdoissa 1-2, vaihtoehdossa 4 biologia 

saattaa tehostaa prosessia ajan myötä. Biologisten reaktioiden aikaansaaminen voi kestää 

kuukausia, mutta sen jälkeen reaktiot tapahtuvat nopeasti ja puhdistuminen on varmatoimista 

ja edullista. Raakavedessä on enemmän rautaa ja biologisen toiminnan kohdistaminen siihen 

säästää tällöin käyttökustannuksissa eniten. Vaihtoehdoissa 1 a) ja b) biologinen toiminta 

kohdistuu mangaaniin, jota on käsiteltävässä vedessä suhteellisen vähän. Vaihtoehdossa 2 

saadaan eniten hyödynnettyä biologisia mekanismeja niin raudalle kuin mangaanillekin. Se 

vaikuttaa eniten sakan tiiveyteen ja sijoittumiseen suodattimessa ja sitä kautta 
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huuhtelukiertoon ja käyttökustannuksiin alentavasti. Säästö huuhtelutarpeen vähenemisessä 

nousee vuositasolla arvioituna merkittäväksi tekijäksi.  

 

Vaihtoehdossa 3 hapetukseen käytetään kemikaalia, jolla on merkittävä vaikutus 

käyttökustannusten muodostumiseen. Investointikustannuksia syntyy kemikaalille tarvittavan 

laimennussäiliön, annostelupumpun ja -säiliön hankinnoista sekä syöttöyhteen 

rakentamisesta. Kemiallinen hapetus on nopea ja varmatoiminen suodatuksessa 

erottumattomien kompleksiyhdisteiden muodostumista ajatellen. Kemialliseen käsittelyyn 

liittyy kuitenkin aina annostelu- ja työturvallisuusriskejä.   

  

Suodattimien huuhtelutarve on oleellinen käyttökustannuksiin vaikuttava tekijä vesilaitoksilla. 

Pikasuodattimen 2 vuorokauden huuhteluväliä voidaan pitää lyhimpänä mahdollisena välinä, 

mutta kierron optimaalinen pituus on vähintään viikko tai enemmän. Rautaa on Nerkoon 

vedessä sen verran runsaasti, että ainoastaan vaihtoehdossa 2 päästään laskennallisesti 

optimiin nykyisellä virtaamalla. Vaihtoehdoissa 1 b) ja 4 voidaan käytännössä yltää viikkoon, 

jos raudasta osa jää ilmastustorniin ja kalkkikiven pintaan. Vaihtoehdossa 1 b) raudan 

hapettuminen torniin on todennäköisempää, koska vesi ilmastetaan voimakkaasti ja voidaan 

olettaa, että päästään lähelle hapen kyllästysarvoa.  

 

Vaihtoehdoissa 2 ja 4 prosessi on jaettu kahteen suodatusvaiheeseen, jolloin niiden väliin 

tarvitaan pumppaus, josta väistämättä syntyy energiankulutuksen lisääntymistä. Pumppu on 

investoinniltaan arviolta muutamia tuhansia euroja. Muita käyttökustannuksia vaihtoehdoissa 

1-3 aiheuttaa alkalointiin käytettävä kemikaali, mutta ainoastaan vaihtoehdossa 3 lipeän ja 

soodan aiheuttamat kemikaalikustannukset nousevat merkittävään rooliin. Kemikaalin 

syöttölaitteiden ja säiliöiden investoinnit nousevat arviolta useisiin tuhansiin euroihin. 

Kemikaalien kanssa työskentelyyn ja niiden annosteluun liittyy kuitenkin aina turvallisuus ja 

syöttöhäiriön riskejä. Sooda on yliannosteltuna turvallisempi kuin lipeä. Lipeän annostelu vaatii 

varastosäiliön alle myös varoaltaan. Lipeä on syövyttävää ja reaktiivista, mikäli pääsee 

vuotamaan ympäristöön. Lipeää saa kotimaisena tuotteena, jolloin toimitushäiriöriski on 

epätodennäköisempi kuin soodalla.   

 

Ilmastus ja kalkkikivialkalointi toimivat alkalointitarkoituksen ohella raudan ja mangaanin 

poistossa esikäsittelynä, joten korkeista investointikustannuksista huolimatta, synergiahyötyä 

saadaan molempiin käsittelytarkoituksiin. Ilmastuksesta ja kalkkikivialkaloinnista ei aiheudu 

riskejä vedenlaadulle ja työturvallisuusriskit ovat matalampia. Ilmastussäiliöt ovat nykyisin 

myös suhteellisen pieniä ja sijoitettavissa alle 3 m huonetilaan.   
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Vaihtoehtoa 1 a) ei voida toteuttaa nykyisiin altaisiin, jos virtaama lisääntyy. Hidassuodattimien 

investointikustannukset voivat kohota moninkertaiseksi verrattuna kemialliseen vaihtoehtoon. 

Jokaisessa vaihtoehdossa investointikustannuksia syntyy myös suodatusmassojen 

hankinnasta.  

 

Virtaaman muutos näkyy kemikaaleja hyödyntävissä vaihtoehdoissa lineaarisesti lisääntyvänä 

kustannuksena, jotta haluttu lopputulos saavutetaan. Ilmastuksessa ja kalkkikivialkaloinnissa 

virtaaman kasvusta huolimatta vedenlaatu on saavutettavissa kertainvestoinnilla niin, että 

käyttökustannukset nousevat vain vähän tai maltillisesti. Virtaaman muutos vaikuttaakin eniten 

suodatuksen lopputuloksessa rajatun allaskoon vuoksi. Ilmastuksen Vaihtoehdossa 1 a) 

virtaaman kasvu poissulkee vaihtoehdon, ellei uusiin allasrakenteisiin ja sen kattaviin 

rakenteisiin haluta investoida. Vaihtoehdossa 1 b) virtaaman kasvu tihentää huuhtelutarvetta 

vain kolmeen vuorokauteen, mikä tuplaa nykyisten huoltokäyntien määrän laitoksella. 

Vaihtoehdossa 2 huuhtelukierto pysyy virtaaman kasvaessa pisimpänä (4 vrk), kun taas 

vaihtoehdoissa 3 ja 4 huuhtelukierrot ovat vain 2 ja 1 vuorokautta.  

 

Virtaaman kasvun aiheuttama suodattimen kuormitus riippuu kuitenkin voimakkaasti lisäveden 

laadusta. Parhaimmillaan vedenlaatu ei vaikuta nykyisellä virtaamalla laskettuihin   

huuhtelukiertojen pituuksiin. Rautapitoisuuden pienikin kasvu taas voi lisätä kunnossapidon ja 

käytön kustannuksia huomattavasti. Nykyisen virtaaman aiheuttaman kuormat laskettiin 

keskimääräisillä arvoilla. Huuhtelutarpeen lopullinen arviointi on tehtävä suodattimen 

käyttöönoton jälkeen. Kaikissa suodatusvaihtoehdoissa alavesisäiliön kapasiteetti (300 m3) 

riittää 15 minuutin huuhteluun. 

 

 

8. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUKSET 

 

Parhaiten soveltuvan tekniikan valintaa kokonaisuudessa voi pisteyttää taulukon 24 mukaan. 

Taulukossa on otettu huomioon prosessien luotettavuus, syntyvät jätteet, operatiivinen osuus 

ja toteutettavuus painotettuina pisteytyksellä 1-3. Pisteet on annettu siten, että 3 pistettä saa 

kriteerin mukaan parhaiten soveltuva vaihtoehto ja 1 pisteen saa vaihtoehto, joka huonoiten 

täyttää kriteerin. Usealle vaihtoehdolle annettiin myös saman pistemäärä, jos kriteerin 

perusteella niillä ei ollut selkeää eroavaisuutta. 
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Taulukko 24. Toteutustavan valinnan laadullinen arviointimatriisi. 

Arviointikriteeri Kriteerin 

painotus 

VE 1 a) VE 1 b) VE 2 VE 3 VE 4 

Prosessikokonaisuus 

Tekniikan luotettavuus Fe&Mn poistoon 1 3 3 3 3 3 

Tekniikan luotettavuus syövyttävyyden 

vähentämiseen 

1 2 2 2 1 3 

Fe&Mn prosessin monimutkaisuus – pumppujen 

ja kompressorien määrä 

2 2 2 1 3 1 

Alkalointiin tarvittavat annostelulaitteet 2 2 2 2 1 3 

Jätteet 

Sakan määrä ja syntyvä jäte 3 2 2 3 1 2 

Jätteen käsittelytarve, jätteen viemäriin 

johtamisen mahdollisuus 

1 1 3 3 3 3 

Jätteen käsittelyn vaikutus prosessin toimintaan 2 2 2 1 3 3 

Operatiivinen kokonaisuus 

Huollon tarve, suodattimet 2 3 2 3 1 2 

Huollon tarve, alkalointi 2 2 2 2 1 3 

Huollon helppous, Fe&Mn suodattimet 3 1 3 3 3 3 

Huollon helppous, alkalointi 3 2 2 2 1 3 

Kemikaalin aiempi käsittelykokemus 1 3 3 3 1 3 

Kemikaalin käsittelyturvallisuus 2 2 2 2 1 3 

Layout-kriteerit 

Olevien ja uusien prosessiosien 

yhteensovittaminen 

2 2 2 1 3 1 

Layout -joustavuus, laitteita/toimintoja rajaavat 

tekijät 

2 2 2 1 3 1 

YHTEENSÄ - 53 64 61 53 70 

 

Kaikkien vaihtoehdoissa esiteltyjen prosessien voidaan katsoa olevan luotettavia tehonsa 

puolesta, koska ne ovat yleisesti vesilaitoksilla käytössä olevia prosesseja. Pisteytyksen 

perusteella vaihtoehto 4 sai parhaan kokonaispistemäärän ja vaihtoehto 2 toiseksi parhaan.  

 

Vaihtoehdon 4 toteutustapaa mukaileva prosessi on Ylä-Savon Vesi Oy:llä käytössä myös 

toisella vesilaitoksella, joten prosessi on tuttu käyttöhenkilöstölle, mikä lisää kokemusperäistä 

luottamusta sen toimivuuteen. Kemikaalien annostelu erikseen prosessiin jää vaihtoehdossa 

4 kokonaan pois, mikä tekee siitä turvallisen sekä henkilökunnan - että vedenkuluttajien 

näkökulmasta. Vaihtoehto 2 vastaa parhaiten vaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtaan, 

koska sen voidaan ajatella olevan aidosti biologinen prosessi. Vaihtoehdossa 4 

bakteeritoiminnan syntyminen tehostaa prosessin viimeisenä olevaa pikasuodatusta.  
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Vaihtoehto 3 on joustavin ja helposti toteutettavissa oleva sekä helposti liitettävissä nykyiseen 

prosessiin, kun taas vaihtoehdoissa 2 ja 4 välipumppaamon sekä altaiden jakaminen erillisiin 

soluihin vähentää layout -kriteeristössä taulukon 24 pisteitä. Vaihtoehdoissa 2 ja 4 ilmastus on 

suunniteltu suodatusvaiheiden väliin, mikä voi olla hankala toteuttaa ja voi vaatia veden 

siirtämistä ja kierrättämistä useita kertoja, ellei ilmastustornia saada riittävän lähelle altaita. 

 

Jätteenkäsittelyn osalta vaihtoehto 1 a) saa vähiten pisteitä, koska se vaatii hidassuodattimen 

pinnan kuorintaa, joka on aikaa vievää. Suodattimilta nostettava sakka on myös siirrettävä 

manuaalisesti käsityönä jatkokäsittelyyn. Muissa vaihtoehdoissa sakka siirtyy huuhtelussa 

vaivattomammin huuhteluvesikouruun. 

 

Vaihtoehdot muodostuivat mukaillen perinteisimpiä raudan ja mangaanin poistoon käytettyjä 

tapoja. Vaihtoehtojen jatkomietinnässä voisikin lisäksi ottaa huomioon esimerkiksi 

suodatusmassan valinnan. Raudan ja mangaanin hapetuksessa voidaan käyttää 

mangaanioksidilla päällystettyä massaa, esimerkiksi USFilterin ANTHRA/SANDTM, jota 

valmistetaan kemiallisesti pinnoittamalla suodatinmateriaali vasta suodattimessa tai Clack 

Corporationin Manganese Greensand, joka on mangaanioksidilla päällystettyä glaukoniittia. 

Antrasiitti suodatusmassana lisää suodattimen sisäistä pinta-alaa, joka on hyödyksi varsinkin 

silloin, kun raudan ja mangaanin hapetus suunnitellaan tapahtuvan massan pinnalla. 

Antrasiitin tai mangaanioksidilla päällystetyn massan käyttö voisi tehostaa mangaanin 

poistumista vaihtoehdoissa 1, 2 ja 4 sekä antrasiitin käyttö raudan poistoa vaihtoehdossa 2.  

 

Antrasiitti ja oksidipäällystetty massa ovat kalliimpia kuin suodatushiekka ja siksi niiden käyttö 

vaihtoehdoissa 1 voi nostaa investointikustannuksia, kun kaikki kolme allasta on käytössä. 

Vaihtoehdoissa 2 ja 4 antrasiitin tai Greensand:n hankinta viimeiseen pikasuodattimeen lisää 

kustannuksia siis maltillisemmin.  

 

Mangaaniin hapettumisen katalyyttisen vaikutuksen ja oksidipinnan muodostuminen voi 

tapahtua myös luonnollisesti, jos suodattimelle tuleva vesi sisältää vapaata klooria ja liukoista 

mangaania. Mangaanioksidilla päällystetty suodatinmassa pidentää pesuvälejä ja myös 

muodostuva sakka on tiiviimpää. Vaihtoehdossa 3 kemikaalikustannuksissa voisi tulla 

merkittävää säästöä. Lisäksi prosessin käyttövarmuus voisi parantua, koska tällöin se ei ole 

niin herkkä raakaveden laadunvaihteluille. Toisaalta mangaanin pitoisuus Nerkoon 

raakavedessä ei myöskään ole kovin suuri ja siksi antrasiitin tai mangaanioksidilla päällystetyn 

massan käytöstä saatavan lisähyödyn arvioiminen kustannusten nousuun nähden on 

suositeltavaa. Rauta taas hapettuu helpommin mangaaniin verrattuna ja helposti 

hiekkasuodattimessakin. 
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Muutoin kuin suodatusmassalla, ilmastuksen oikealla sijoittamisella prosessiin voidaan 

minimoida kemikaalin kulutusta ja syöttää kemikaalia laimeampana seoksena. Lisäksi 

vähentämällä kemikaalien käsittelyä laitoksella, henkilökunnan sekä vedenkäyttäjien 

turvallisuus paranee ja turvallisuusriskit pienenevät. Vaihtoehdossa 3 ilmastuksen lisääminen 

prosessin alkuun hapettaisi kaiken tai osan raudasta ja tarvittava kaliumpermanganaattimäärä 

vähenisi, samoin alkalointikemikaalin annostelu pienenisi. 

 

Hapettuneen sakan poistoon voidaan käyttää myös jatkuvatoimista hiekkasuodatinta (esim. 

dynasand). Jatkuvasti huuhtelevia suodattimia käytetään monesti esim. suodattimien 

huuhteluvesien käsittelyyn, mutta niitä voidaan jälkiasentaa esimerkiksi oleviin betonialtaisiin 

myös. Niiden suurin etu onkin juuri jatkuva huuhtelu, jolloin erillisiä huoltokäyntejä laitokselle 

huuhtelun vuoksi ei tarvittaisi. Hapettumisen varmistamiseksi se edellyttää hapetuskemikaalin 

lisäyksen tai veden ilmastusta ennen suodatinta. Jatkuvasti huuhtelevien suodattimien 

puhdistustulos ei välttämättä yllä yhtä hyvälle tasolle pikasuodattimiin verrattuna, mutta se 

voisi toimia parhaiten Nerkoolla esikäsittelynä vähentämään suurehkoa rautapitoisuutta ennen 

puhdistuksen viimeistelyä. Tällöin Dynasandin lisääminen prosessin alkuun vaihtoehdossa 4 

voisi pidentää viimeisen pikasuodattimen huuhteluväliä. Myös VYR-menetelmän kokeilu voisi 

parantaa prosessiin tulevan veden laatua niin, että allastilavuus riittäisi pidempään 

huuhtelukiertoon.  

 

Jatkossa hankkeen tarkemmassa suunnittelussa on hyödyllistä suorittaa seuraavia 

jatkotutkimuksia ja -selvityksiä: 

- Taipale-Nerkoo pohjavesialueen rakenneselvitys ja virtaamamallinnus lisäveden 

hankinnan ja uusien kaivon paikkojen kartoittamiseksi. 

- VYR-redox -menetelmän soveltuvuuden ja toimivuuden arviointi 

- Olevan ilmastimen toiminnan testaus ja mitoituksen varmistaminen sekä käytettävyys 

ja liitettävyys prosessin alkuun tai kaksi vaiheisen suodatuksen välille  

- Mahdollisen uuden ilmastustornin mitoitus 

- Nerkoon raakaveden kemiallisen ja biologisen hapetuksen käsiteltävyyden 

testaaminen raudan ja mangaanin poistossa. Pilot-testaus biologisen toiminnan 

todentamiseksi ja hapetuskemikaalin todellisen kulutuksen testaaminen sekä syntyvän 

lietteen ominaisuudet (laskeutuminen, tiiveys, yhteenliittymistaipumus ja flokin 

hajoaminen) 

- Toteutussuunnittelu 
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9. YHTEENVETO 

 

Veden happamuus sekä korkeat rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat yleisimpiä pohjaveden 

käsittelytarpeen aiheuttavia vedenlaatuun liittyviä ongelmia suomalaisilla vesilaitoksilla, ja siksi 

lähes jokainen pohjavesiasioiden - ja talousveden tuotannon parissa työskentelevä 

ammattilainen törmää juuri niihin. Teoriaosuudessa tarkasteltiin tärkeimmät näihin 

vedenlaadun ongelmiin vaikuttavat seikat ja ilmiöt.  

 

Lapinlahden kunnan alueella sijaitseville pohjavesialueille on tyypillistä pohjaveden runsas 

rauta- ja mangaanipitoisuus, mikä ajan myötä vähentää vedenottamoiden antoisuutta tukkien 

maaperän kaivojen lähiympäristössä. Nerkoolla toinen rakennetuista kaivoista ei ole ollut 

käytössä laitoksen rakentamisen jälkeen. Nerkoon vesilaitoksen osuus Lapinlahden kunnan 

vedentarpeesta on tällä hetkellä 500 m3/d luokkaa, vaikka pohjavesialueen vedenottolupa on 

1100 m3/d. 

 

Ylä-Savon Vesi Oy:n toiminta-alueella sijaitsevat kaikki merkittävimmät pohjavesivarat ovat 

vedenhankintakäytössä, mutta veden riittävyys uhkaa nousta kynnyskysymykseksi etenkin 

Ylä-Savon eteläosissa, ja erityisesti Lapinlahdella, joissa vedenkulutuksen on arvioitu 

kasvavan Valio Oy:n tehtaissa lähivuosina. Veden riittävyys on vaakalaudalla erityisesti 

häiriötilanteen sattuessa, jolloin jokin laitoksista on väliaikaisesti poissa käytöstä tai 

hukkaveden määrä on suuri. Nerkoon Vesilaitoksen saneeraus on perusteltua, koska sen 

merkitys Lapinlahden alueen vesihuollon kannalta on oleellinen eikä laitokselta saatava 

vesimäärä Lapinlahdelle ei ole kokonaisuudessaan korvattavissa muilta laitoksilta.  

 

Lisäveden hankintaa varten on aloitettu jatkotutkimukset. Taipale-Nerkoo pohjavesialueelle 

tehdään geologinen rakennetutkimus ja pohjaveden virtausmallinnus vuosien 2018-2019 

aikana. Tutkimuksessa pyritään selvittämään pohjaveden laatua ja hydrogeologisia 

ominaisuuksia uuden kaivon paikan löytymiseksi. Uuden kaivon rakentaminen voi lisäksi olla 

vuosia vievä prosessi eikä kaivon antoisuuden jatkumisesta uudessakaan kaivossa voida olla 

täysin varmoja. Kaivon rakentaminen, koepumppaukset ja niiden vaikutukset ympäristöön ja 

vedenlaatuselvitykset on tehtävä ennen vedenottoluvan hakemista vedenotolle.  

 

Työssä koottiin yhteen Nerkoon vesilaitoksen nykytila ja selvitettiin millaisia prosessimuutoksia 

vesilaitokselle olisi mahdollista ja kannattavaa tehdä siten, että vesilaitoksella olevat 

allasrakenteet voitaisiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyisellä virtaamalla tai 

virtaaman kasvaessa, sekä millaisia vaikutuksia valituilla vaihtoehtoisilla prosessimuutoksilla 
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olisi tuotettavan veden laatuun. Rautaa ja mangaania poistuu nykyisessä 

kalkkikivisuodatuksessa talousvesiasetuksen suositusten mukaiselle tasolle, mutta niiden 

poistotekniikan erottaminen alkaloinnista nähdään tarpeellisena raudan- ja mangaanin 

poistoprosessin luotettavuuden varmistamiseksi. Nykyisessä kalkkikivialkaloinnissa vesi 

ylikyllästyy ja kalkkia saostuu heti, kun vesi lämpenee. 

 

Prosessivaihtoehtojen valinnassa lähtökohdaksi asetettiin raakaveden laatu ja käsitellylle 

vedelle saavutettava puhdistustulos. Prosessin tarkasteltaviksi osa-alueiksi raakaveden 

laadun perusteella muodostui raudan ja mangaanin poisto sekä veden syövyttävyyden 

vähentäminen. Alkalointitapojen tarkasteluun valikoituivat lopulta lipeä, sooda ja ilmastuksen 

ja kalkkikiven yhdistelmä. Sammutetun kalkin vaikutusta ei nähty tarpeellisena tarkastella. 

Prosessivaihtoehtoja rajattiin oleviin allasrakenteisiin. Biologisen toiminnan hyödyntäminen 

otettiin ensisijaiseksi hapetusmekanismiksi ja kemiallisia tapoja valittiin toissijaisena 

vertailuun. Käytettävät virtaamien tarkasteluarvot määräytyivät laitoksen nykyisen virtaaman 

(24 m3/h) sekä vedenottoluvan (45 m3/h) mukaan. Lisäksi tarkasteluun otettiin virtaama em. 

arvojen välistä (35 m3/h). Vertailuun muodostuivat seuraavat vaihtoehdot: 

 
VE 1: Fe Ilmastus+ Mn hidas-/pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 

 
VE 1 a): Raudan hapetus ilmastuksella ja mangaanin biologinen hapetus ja 
poisto hidassuodatuksella 
 
VE 1 b): Raudan hapetus ilmastuksella ja mangaanin biologinen hapetus ja 
poisto pikasuodatusperiaatteella 

  
VE 2: Fe pikasuodatus + ilmastus + Mn pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 
 
VE 3: Fe+Mn kaliumpermanganaatti hapetus + pikasuodatus + lipeän/soodan annostus 
 
VE 4: Ilmastus + kalkkikivialkalointi + pikahiekkasuodatus 

 

Raudan ja mangaanin poistolle määriteltiin liuenneen raudan ja mangaanin hapetustavat sekä 

hapetukseen tarvittavat olosuhteet ja hapettimen määrät, määriteltiin suodattimien 

huuhtelukierrot ja mitoitettiin suodattimet raudan- ja mangaanin poistoon. 

Alkalointivaihtoehdoille laskettiin arviot saavutettavista vedenlaaduista kussakin 

vaihtoehdossa määrittämällä kalkki-hiilidioksiditasapainot. Laskuesimerkit vedenlaadun 

muutoksien arvioinnista mahdollistavat vesilaitoksen henkilökunnan perehtymisen 

syvemmälle syövyttävyyden arviointiin myös muiden yhtiön vesilaitosten vedenlaadun 

arvioinnissa.  
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Vaihtoehtoja vertailtiin veden teknisen laadun ja saavutettavan puhdistustuloksen sekä 

virtaaman muutosten vaikutusten kautta suodattimiin ja suodattimien huuhtelu- ja 

operointitarpeeseen. Vertailu jaettiin alkaloinnissa saavutettavaan vedenlaatuun eri 

alkalointimenetelmillä ja kemikaalin kulutuksen aiheuttaviin käyttökustannuksiin sekä raudan- 

ja mangaanin hapetus- ja suodatusmenetelmien eroihin ja menetelmästä aiheutuviin 

kustannusvaikutuksiin. Lopulta vaihtoehdot pisteytettiin laadullisen arvioinnin kautta 

painottaen kriteeristö prosessikokonaisuuteen, syntyvään lietteeseen, operatiiviseen 

toimintaan ja layout -toteutuksen mukaan. Pisteytyksen perusteella vaihtoehto 4 sai 

korkeimman kokonaispistemäärän ja vaihtoehto 2 toiseksi korkeimman. Lisäksi yhtiölle 

määriteltiin ehdotuksia jatkotoimenpiteistä ja -suunnitelmista.  
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Laskuissa käytetyt vakiot 

 

 

Laskuesimerkki 1; Nerkoon raakaveden ja lähtevän veden bikarbonaatin osuus 

kokonaishiilidioksidista määrittäminen (kappale 5.4.2) 

 

1) Lasketaan bikarbonaatin osuus raakaveden kokonaishiilidioksidista lämpötilassa 

5,8 °C, mitatulla pH:lla: 

 

Nerkoo Raakavesi: 
[HCO3

−]

[𝐶𝑂2]
 =

 𝑘1

[𝐻3𝑂
+]
=
3,12∗10−7

10−6,6
=  1,24 

 

[𝐶𝑂2] =
1
2,24

 = 0,44 =  44% ja [HCO3
−] =

1,24

2,24
 = 0,56 =  56% 

 

2) Lasketaan bikarbonaatin osuus lähtevän veden kokonaishiilidioksidista 

lämpötilassa 6,2 °C, mitatulla pH:lla: 

 

Nerkoo Lähtevä vesi: 
[HCO3

−]

[𝐶𝑂2]
 =

 𝑘1

[𝐻3𝑂
+]
=
3,17∗10−7

10−7,6
=  12,61 

 

[𝐶𝑂2] =
1

13,61
 = 0,07 =  7% ja [HCO3

−] =
12,61

13,61
 = 0,93 =  93% 

 

 

 

 

 



Liite 10, 116 

 

Laskuesimerkki 2; Nerkoon lähtevän vedenlaadun muutos veden lämmetessä (kappale 

5.4.2) 

 

1) Lasketaan lähtevän veden pHs 5,0 °C:ssa (taulukko 22) mitatuilla kalsiumin ja 

alkaliniteetin arvoilla: 

 

𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔 [𝐻3𝑂
+]   =  

𝑘2 𝑥 [𝐶𝑎
2+] 𝑥 [𝐻𝐶𝑂3

−]

𝑘𝑠
       

Lähtevä vesi:   𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔

(

 
(2,52∗10−11 ) 𝑥 (

51,3
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗1000
𝑚𝑔
𝑔

) 𝑥 (
2,4
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

(7,99∗10−9 ) 

)

 = 8,01  

2) Lasketaan lähtevän veden pHs 25 °C:ssa (taulukko 22) mitatuilla kalsiumin ja 

alkaliniteetin arvoilla: 

Lähtevä vesi:   𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔

(

 
(3,94∗10−11 ) 𝑥 (

51,3
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗1000
𝑚𝑔
𝑔

) 𝑥 (
2,4
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

(6,09∗10−9 ) 

)

 = 7,49  

3) Lasketaan syövyttävyysindeksit lähtevässä vedessä mitatulla pH:lla: 

𝐿𝐼 = 𝑝𝐻 − 𝑝𝐻𝑠 

 

Nerkoo lähtevä vesi, 5 °C: 𝐿𝑆𝐼 = 7,6 − 8,01 = −0,41  syövyttää 

Nerkoo lähtevä vesi, 25 °C: 𝐿𝑆𝐼 = 7,6 − 7,49 = 0,11  saostuu 

 

 
4) Lasketaan kalsiumin liukoisuus veteen 6,2 °C:ssa, lähtevän veden mitatulla alkaliniteetillä 

ja pH:lla: 

 

[𝐶𝑎2+] =
[𝐻+] ∗ 𝑘𝑠,6,2℃

 ([𝐻𝐶𝑂3
−] ∗  𝑘2,6,2℃) 

=  
(10−7,6)(7,73 ∗ 10−9)

(
2,4
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑙

1000
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑒𝑞𝑣

) (2,75 ∗ 10−11)

(40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) (1000

𝑚𝑔

𝑔
)

= 117,6
𝑚𝑔

𝑙
 

 

 [Ca]6,2°C: 117,6 mg/l > [Ca]mitattu 6,2°C: 51,3 mg/l  



Liite 10, 117 

 

 Kalsiumia liukenisi veteen 117,6 mg/l, jos kalsiumia ja sitä liuottavaa hiilidioksidia olisi 

saatavilla 

 

5) Lasketaan kalsiumin liukoisuus 25 °C:ssa, lähtevän veden mitatulla alkaliniteetillä ja 

pH:lla: 

[𝐶𝑎2+] =
[𝐻+] ∗ 𝑘𝑠,25℃

 ([𝐻𝐶𝑂3
−] ∗  𝑘2,25℃) 

=  
(10−7,6)(4,64 ∗ 10−9)

(
2,4
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑙

1000
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑒𝑞𝑣

) (4,83 ∗ 10−11)

(40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) (1000

𝑚𝑔

𝑔
) = 40,19

𝑚𝑔

𝑙
 

 

 Kalsiumia saostuu, koska [Ca]mitattu 6,2°C: 51,3 mg/l > [Ca]25°C:40,19 mg/l 

 

 
Laskuesimerkki 3; Nerkoon raakaveden ja lähtevän veden suojatun ja syövyttävän 
hiilidioksidiosuuksien määrittäminen 

 

1) Lasketaan suojattu ja syövyttävä CO2 -pitoisuudet raakavedessä (5,8 °C) ja lähtevässä 

vedessä (6,2°C) mitatuilla kalsiumin ja alkaliniteetin arvoilla: 

Suojattu hiilidioksidi: [𝐶𝑂2] =
[𝐶𝑎2+] [𝐻𝐶𝑂3

−]2

𝑘′
    

Kalkkia syövyttävä hiilidioksidi:  [𝐶𝑂2]  =  Mitattu CO2 –  sidottu CO2    

 

Nerkoo raakavesi: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢 =

(
20 𝑚𝑔/𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
0,7 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

2

(7,82 ∗ 10−9 ) (3,12 ∗ 10−7 ) 
(2,68 ∗ 10−11 ) 

 
∗ 44

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 1000

𝑚𝑔

𝑔
= 0,12 𝑚𝑔/𝑙 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä = 32,70
𝑚𝑔

𝑙
− 0,12

𝑚𝑔

𝑙
= 32,58

𝑚𝑔

𝑙
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Nerkoo lähtevä vesi: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢 =

(
51,3 𝑚𝑔/𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
2,4 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

2

(7,73 ∗ 10−9 ) (3,17 ∗ 10−7 ) 
(2,75 ∗ 10−11 ) 

 
∗ 44

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 1000

𝑚𝑔

𝑔
=  3,65 𝑚𝑔/𝑙 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä = 7,8
𝑚𝑔

𝑙
− 3,65

𝑚𝑔

𝑙
= 4,15

𝑚𝑔

𝑙
 

 

Laskuesimerkki 4; Nerkoon raakaveden pH-muutokset ilmastuksessa (Ilmastuksen 
toteutus vaihtoehdossa 1 ja 2, s. 72-73) 
 

 

1) Lasketaan raakavedelle teoreettinen pH (5,8 °C) mitatulla hiilidioksidimäärällä: 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.  =  −𝑙𝑜𝑔 (
[𝐻2𝐶𝑂3] ∗  𝑘1
[𝐻𝐶𝑂3

−] 
)  

 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.,   𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖  =  −𝑙𝑜𝑔(

32,58
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,12∗10−7 ) 

0,7
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  6,48 (vrt. raakavesi mitattu pH 6,6) 

 

2) Lasketaan raakavedelle teoreettinen pH (5,8 °C) hiilidioksidimäärällä 3 mg/l, alkaliniteetti 

ei muutu: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä = 3,0
𝑚𝑔

𝑙
− 0,12

𝑚𝑔

𝑙
= 2,88 

𝑚𝑔

𝑙
 

 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.  =  −𝑙𝑜𝑔(

2,88
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,12∗10−7 ) 

0,7
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  7,53  

 

3) Lasketaan raakavedelle pHs (5,8 °C): 

𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔 [𝐻3𝑂
+]   =  

𝑘2 𝑥 [𝐶𝑎
2+] 𝑥 [𝐻𝐶𝑂3

−]

𝑘𝑠
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𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔

(

 
 
 
 (2,68 ∗ 10

−11 ) 𝑥 (
20
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

)  𝑥 (
0,7
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

(7,82 ∗ 10−9 ) 

)

 
 
 
 

= 8,92 

 

Laskuesimerkki 5; Nerkoon raakaveden vedenlaadun muutokset lipeä ja sooda 

alkaloinnilla (Alkaloinnin toteutus vaihtoehdossa 3, s. 81-82) 

 

1) Lasketaan teoreettinen raakaveden hiilidioksidipitoisuus: 

𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟 =  22 ∗ (𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 − 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖) + 𝐶𝑂2 𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦  

 

𝐶𝑂2 𝑡𝑒𝑜𝑟 =  22 ∗ (2,4 
𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑙
− 0,6

𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑙
) +  7,8

𝑚𝑔

𝑙
= 47,4 𝑚𝑔/𝑙 

 

2) Lasketaan annostukset, kun veteen jäävä hiilidioksidipitoisuus on 4 mg/l ja 7 mg/l: 

𝐴𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 =
(𝐶𝑂2,𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖−𝐶𝑂2,𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦)

𝑀𝐶𝑂2
∗  𝑀𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖  

 

𝐿𝑖𝑝𝑒ä𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 =
(47,4 

𝑚𝑔

𝑙
 − 4

𝑚𝑔

𝑙
)

44 𝑔/𝑚𝑜𝑙
∗  40

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 39,5

𝑚𝑔

𝑙
 /

𝑔

𝑚3
  

 

𝑆𝑜𝑜𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 =
(47,4 

𝑚𝑔

𝑙
 − 7

𝑚𝑔

𝑙
)

44 𝑔/𝑚𝑜𝑙
∗  106

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 97,3

𝑚𝑔

𝑙
 /

𝑔

𝑚3
  

 

3) Lasketaan saavutettavat alkaliniteettit: 

 

𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦,𝑙𝑖𝑝𝑒ä = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +
[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑀𝐶𝑂2
= 0,6

𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑙
+
47,4

𝑚𝑔
𝑙
− 4

𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 1,59 𝑚𝑒𝑞𝑣/𝑙  

 

𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦,𝑠𝑜𝑜𝑑𝑎 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +
[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
 𝑀𝐶𝑂2

∗ 2 = 0,6
𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑙
+
47,4

𝑚𝑔
𝑙
− 7

𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 2,44 𝑚𝑒𝑞𝑣/𝑙  
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4) Lasketaan teoreettiset pH:t, kalsiumpitoisuus ei muutu: 

 

Lipeä: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢,𝑙𝑖𝑝𝑒ä =

(
20 𝑚𝑔/𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
1,59 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

2

(7,73 ∗ 10−9 ) (3,17 ∗ 10−7 ) 
(2,75 ∗ 10−11 ) 

 
∗ 44

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 1000

𝑚𝑔

𝑔
=  0,62

𝑚𝑔

𝑙
 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä,𝑙𝑖𝑝𝑒ä = 4,0
𝑚𝑔

𝑙
− 0,62

𝑚𝑔

𝑙
= 3,38

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟., 𝑙𝑖𝑝𝑒ä =  −𝑙𝑜𝑔(

3,38
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,17∗10−7 ) 

1,59 
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  7,81  

 

Sooda: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢,𝑠𝑜𝑜𝑑𝑎 =

(
20 𝑚𝑔/𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
2,44 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

2

(7,73 ∗ 10−9 ) (3,17 ∗ 10−7 ) 
(2,75 ∗ 10−11 ) 

 
∗ 44

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 1000

𝑚𝑔

𝑔
=  1,47

𝑚𝑔

𝑙
 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä,𝑠𝑜𝑜𝑑𝑎 = 7,0
𝑚𝑔

𝑙
− 1,47

𝑚𝑔

𝑙
= 5,53

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟., 𝑠𝑜𝑜𝑑𝑎 =  −𝑙𝑜𝑔(

5,53
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,17∗10−7 ) 

2,44
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  7,79  

 

 

5) Lasketaan tasapainotilojen pH:t alkaloitavalle vedelle 6,2 °C:ssa:  

𝑝𝐻𝑠,𝑙𝑖𝑝𝑒ä = −𝑙𝑜𝑔

(

 
(2,75∗10−11 ) 𝑥 (

20
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗1000
𝑚𝑔
𝑔

) 𝑥 (
1,59 

𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑙

1000 
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

(7,73∗10−9 ) 

)

 = 8,55  

𝑝𝐻𝑠,𝑠𝑜𝑜𝑑𝑎 = −𝑙𝑜𝑔

(

 
(2,75∗10−11 ) 𝑥 (

20
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗1000
𝑚𝑔
𝑔

) 𝑥 (
2,44 

𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑙

1000 
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

(7,73∗10−9 ) 

)

 = 8,36  
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Laskuesimerkki 6; Ilmastetun veden laatumuutokset kalkkikivialkaloinnilla (Ilmastuksen 

ja kalkkikivisuodatuksen vaikutus vedenlaatuun, s. 83-84) 

 

1) Lasketaan raakavedelle teoreettinen pH (5,8 °C) hiilidioksidimäärällä 20 mg/l: 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä = 20
𝑚𝑔

𝑙
− 0,12

𝑚𝑔

𝑙
= 19,88 

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.  =  −𝑙𝑜𝑔(

19,88
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,12∗10−7 ) 

0,7
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  6,7  

 

2) Lasketaan vedelle tasapainotila (5,8 °C) kalkkikivialkaloinnissa, hiilidioksidimäärällä 20 

mg/l, pH:lla 6,7, ja kalsiumin määrällä 20 mg/l: 

 

a. Määritetään bikarbonaattiosuus kokonaishiilidioksidista 

[HCO3
−]

[𝐶𝑂2]
 =

 𝑘1
[𝐻3𝑂

+]
=
3,12 ∗ 10−7

10−6,7
=  1,56 

 

[𝐶𝑂2] =
1
2,56

 = 0,39 ja [HCO3
−] =

1,56

2,56
 = 0,61 

 

b. Lasketaan kalkkia syövyttävä hiilidioksidin määrä 

[𝐶𝑂2] = 0,39 ∗ 20
𝑚𝑔

𝑙
= 7,8 𝑚𝑔/𝑙 

 

c. Saavutettava alkaliniteetti voidaan laskea kahdella tavalla: 

 

𝐴𝑙𝑘𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 = 𝐴𝑙𝑘𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 +
[𝐶𝑂2]𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

𝑀𝐶𝑂2
∗ 2 

= 0,7
𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑙
+ (

(20
𝑚𝑔
𝑙
− 7,8

𝑚𝑔
𝑙
)

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

) ∗ 2 = 1,25 𝑚𝑒𝑞𝑣/𝑙 

 

tai  

 

𝐴𝑙𝑘. = (
0,7 

𝑚𝑔

𝑙

40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗1000

𝑚𝑔

𝑔

) + 2(0,61 (
20
𝑚𝑔

𝑙

44
𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗1000

𝑚𝑔

𝑔

)) ∗ 1000
𝑚𝑒𝑞𝑣

𝑒𝑞𝑣
= 1,25 𝑚𝑒𝑞𝑣/𝑙
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d. Tasapainotilaa vastaava kalsiumin määrä voidaan laskea kahdella tavalla: 

 

𝐴𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 =
(𝐶𝑂2,𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 − 𝐶𝑂2,𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦)

𝑀𝐶𝑂2
∗  𝑀𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑎𝑙𝑖 

=
(20

𝑚𝑔
𝑙
− 7,8

𝑚𝑔
𝑙
)

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗  100
𝑚𝑔

𝑔
= 27,7 

𝑚𝑔

𝑙
/
𝑔

𝑚3
 

 

𝐶𝑎𝑘ä𝑠𝑖𝑡𝑒𝑙𝑡𝑦 𝑣𝑒𝑠𝑖  = 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑎𝑘𝑎𝑣𝑒𝑠𝑖 + 𝑎𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠 ∗
𝑀𝐶𝑎
𝑀𝐶𝑎𝐶𝑂3

 

=  20
𝑚𝑔

𝑙
+ 27,7

𝑚𝑔

𝑙
∗
40

𝑔
𝑚𝑜𝑙

100
𝑚𝑔
𝑔

= 31,1 𝑚𝑔/𝑙 

 

tai  

 

[𝐶𝑎2+] = (
20 
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) + 0,61(
20 
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) ∗ (40
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

∗ (1000
𝑚𝑔

𝑙
) = 31,1 𝑚𝑔/𝑙 

 

3) Lasketaan teoreettinen saavutettava pH (5,8 °C) kalkkikivialkaloinnissa, 

hiilidioksidipitoisuudella 7,8 mg/l ja kalsiumpitoisuudella 20 mg/l: 

 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑢𝑜𝑗𝑎𝑡𝑡𝑢 =

(
31,1 𝑚𝑔/𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
1,25 𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙

1000
𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙

)

2

(7,82 ∗ 10−9 ) (3,12 ∗ 10−7 ) 
(2,68 ∗ 10−11 ) 

 
∗ 44

𝑔

𝑚𝑜𝑙
∗ 1000

𝑚𝑔

𝑔
=  0,59

𝑚𝑔

𝑙
 

[𝐶𝑂2]𝑠𝑦ö𝑣𝑦𝑡𝑡ä𝑣ä = 7,8
𝑚𝑔

𝑙
− 0,59

𝑚𝑔

𝑙
= 7,21 

𝑚𝑔

𝑙
 

𝑝𝐻𝑡𝑒𝑜𝑟.  =  −𝑙𝑜𝑔(

7,21
𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗(3,12∗10−7 ) 

1,25 
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙

) =  7,39  
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4) Tasapainotilaa vastaava pH (5,8 °C) voidaan laskea kahdella eri tavalla: 

 

𝑝𝐻𝑠 = −𝑙𝑜𝑔 (
𝑘2 𝑥 [𝐶𝑎

2+]𝑥 [𝐻𝐶𝑂3
−]

𝑘𝑠
) = −𝑙𝑜𝑔 (

𝑘2 ∗ ([𝐶𝑎
2+][𝐶𝑂2]) ∗ ([𝐻𝐶𝑂3

2−][𝐶𝑂2])

𝑘𝑠
) 

𝑝𝐻𝑠 = −log 

(

 
 
 
 (2,68 ∗ 10

−11 ) 𝑥 (
31,1

𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) (
1,25

𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑙

1000
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑒𝑞𝑣

) 

(7,82 ∗ 10−9)

)

 
 
 
 

= 8,48 

tai 

𝑝𝐻𝑠  =  −𝑙𝑜𝑔

(

 
 
 
 
 (2,68 ∗ 10−11 ) ∗ ((

20 
𝑚𝑔
𝑙

40
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) + 0,61(
20,0

𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

) ) ∗ ((
0,7
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑙

1000
𝑚𝑒𝑞𝑣
𝑒𝑞𝑣

) + 2 ∗ 0,61(
20,0

𝑚𝑔
𝑙

44
𝑔
𝑚𝑜𝑙

∗ 1000
𝑚𝑔
𝑔

)) 

(7,82 ∗ 10−9 )

)

 
 
 
 
 

 

= 8,48 


